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ABSTRAKT 

 

Návrh zásad řízení outsourcovaných procesů v hutní společnosti 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření zásad řízení outsourcovaných procesů v hutní 

společnosti. Na pomocí analýzy současného stavu řízení outsourcovaných procesů ve 

společnosti, která byla provedena na základě údajů z procesní mapy a dosavadních metod pro 

řízení outsourcovaných procesů ve společnosti, tedy prověrkou na místě / auditem u 

dodavatele, bodovým hodnocením dodavatele outsourcovaného procesu, schopností 

dodavatele dokladovat požadavky na validaci procesu, vedení záznamů a opakované 

předkládání dokladů, např. o certifikaci, byl navržen postup pro řízení outsourcovaných 

procesů, vyhodnocování efektivity dodavatelů těchto procesů, jejich rozdělení do tříd podle 

stupně efektivity a dále byl vytvořen návrh osvědčení pro dodavatele. 

 

Klíčová slova: kvalita, proces, procesní řízení, outsourcing, dodavatel, efektivita. 

 

 

ABSTRACT 

 

Proposal of Management Principles of Outsourcing Processes in the Metallurgical Company 

 

This thesis is focused on creating management principles of outsourcing processes in the 

metallurgical company. On the basis of current management state analysis of outsourced 

processes a new procedure was designed to manage these processes as well as evaluate the 

effectiveness of suppliers. According to a degree of effectiveness, suppliers have been divided 

into several categories. Moreover a design of certificate for suppliers was created.  

Current management state analysis is based on processing data gained from process map and 

present methods of outsourcing process management. It means, that to achieve objectives of 

the analysis, supplier audits were executed, each outsourced process supplier was evaluated 

within point assessment, supplier`s capability to document requirements on process validation 

was verified as well as their skills to keep records and present documents (e.g. certificate) on 

a regular basis. 

 

Keywords: quality, process, process approach, outsourcing, supplier, efficiency.  
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1 Úvod 

 

V dnešní době mají zákazníci velmi dobré informace o možnostech trhů a o produktech, 

které se na daném trhu nachází. Zákazníci mají vysoké požadavky na kvalitu produktů a 

služeb, jež jsou nabízeny organizacemi na trzích. Společnosti tedy musí velmi rychle, 

ekonomicky výhodně reagovat na řešení problémů týkajících se boje s konkurencí. Aby byly 

společnosti úspěšné v tvrdém konkurenčním boji, musí se ve velmi krátkých časových 

úsecích pružně reagovat na nové požadavky zákazníků a trhu. 

Tedy, aby společnosti byly schopny uspět v tomto boji, musí soustředit zdroje na hlavní 

procesy, které přidávají nejvyšší hodnotu pro zákazníka, tedy hlavní zisk pro společnost. 

Ostatní procesy, jež jsou neméně důležité, by se měla organizace snažit řešit pomocí externích 

zdrojů (outsourcing), aby měla dostatek zdrojů (např, finanční,. lidské, apod.) pro hlavní 

procesy. Ke snížení náročnosti těchto vedlejších procesů lze docílit pomocí částečného nebo 

úplného outsourcingu daného procesu. 

 Při outsourcingu se společnost zříká některých aktivit, jež pro ni zabezpečují třetí 

strany. Tyto jsou pak schopny dané činnosti provádět levněji, rychleji a kvalitněji. 

Outsourcována může být jak výroba produktu či služba. Obě tyto uvedené možnosti 

outsourcingu vyžadují různé nároky na pracovní síly a infrastrukturu. Outsourcing umožňuje 

společnosti soustředit se na ostatní obchodní problémy, zatímco některé činnosti zabezpečují 

externí odborníci. Outsourcing musí být chápán jako součást strategického řízení a měl by 

vést k větší produktivitě a inovacím. 

Svou diplomovou práci jsem zpracovávala a řešila ve společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a. s., která má již od roku 1993 zaveden systém managementu jakosti 

podle normy ISO 9001. Od roku 2002 je ve společnosti uplatňován systém environmentálního 

managementu dle předpisu jakosti pro průmysl ropy a zemního plynu (API spec. Q1) za 

účelem podpory konzistentní a spolehlivé výroby produktů. V roce 2003 tato společnost 

získala certifikát API spec. Q1.  

Tato společnost se zařadila mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků a stala 

se silnou konkurencí na trhu. 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit návrh zásad pro řízení outsourcovaných 

procesů ve společnosti.  
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2 Systémy řízení kvality 

 

2.1 Základní pojmy v oblasti systémů řízení kvality 

 

Slovo „jakost“, jehož synonymem je „kvalita“ je původně slovem latinským a bylo 

používáno již v dobách před Kristem. První a tedy nejstarší definice pojmu je připisována 

Aristotelovi. V dnešní době je však pro použití v rozsáhlé ekonomické sféře nevhodná.  

 

Definice jakosti podle odborníků zabývajících se kvalitou: 

 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití.“ 

Crosby: „ Jakost je shoda s požadavky.“ 

Feigenbaum: „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“ [1]. 

 

V dnešní době, kdy jsou celosvětově platné normy ISO řady 9000, je za oficiální 

definici jakosti považována ta, jež je uvedena v normě ISO 9000:2006: 

„Jakost je splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [1]. 

Jakost, nebo také kvalita je něco, co ovlivňuje naše každodenní vnímání. Někdy nás 

uspokojuje, jindy nás znervózňuje. Nikdo nemůže prohlašovat, že se ho kvalita netýká. 

Uspokojení požadavků zákazníků nelze zabezpečit pouze samotnou výrobou. Pro 

uspokojování požadavků se staly rozhodujícími procesy, které výrobě a poskytování služeb 

předcházejí, proto je nutné v podnicích rozvíjet dílčí systémy, které jsou nazývány „systémy 

managementu jakosti“ [1]. 

Oficiálním pojmem je také management jakosti, který je definován v normě ISO 

9000:2006 takto: 

„ Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti“ [1]. 

Řízením kvality se zabývá široké spektrem činností, které mohou být členěny různými 

způsoby. Na obrázku 1 je uvedeno členění managementu jakosti do čtyř hlavních skupin, jež 

jsou označovány jako plánování, řízení, prokazování a zlepšování jakosti. 

 

 

 

 



3 
 

Management jakosti

Plánování 

jakosti
Řízení jakosti

Prokazování 

jakosti

Zlepšování 

jakosti

Část 

managementu 

jakosti 

zaměřená na 

stanovení cílů 

jakosti a na 

specifikování 

procesů 

nezbytných 

pro provoz a 

souvisejících 

zdrojů pro 

splnění cílů 

jakosti

Část 

managementu 

jakosti 

zaměřená na 

plnění 

požadavků na 

jakost

Část 

managementu 

jakosti 

zaměřená na 

poskytování 

důvěry, že 

požadavky na 

jakost budou 

splněny 

Část 

managementu 

jakosti 

zaměřená na 

zvyšování 

schopnosti 

plnit 

požadavky na 

jakost

 

 

Obr. 1 Soubory procesů managementu jakosti [1]. 

 

Systém řízení kvality je soubor navzájem souvisejících prvků, který je důležitou 

součástí řízení organizací. Má zajistit maximální spokojenost zainteresovaných stran při 

minimální spotřebě zdrojů. Prvky systému tvoří procesy, lidé, materiál, zařízení a informace. 

Tyto jsou v organizacích hospodárně využity, aby vyráběné výrobky byly schopny plnit 

stanovené požadavky. [1]. 

 

2.2 Principy managementu kvality 

 

Pro organizaci přínosný systém managementu jakosti musí být postaven na pevných 

základech. Těmito základy jsou v současné době chápány principy, které tvoří trvalé hodnoty. 
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Princip může být chápán jako pravidlo, strategická zásada, myšlenka, díky které je 

vytvářen a rozvíjen konkrétní systém managementu kvality. V různých modelech systémů 

managementu kvality jsou znatelné odlišnosti ve struktuře těchto zásad.  

V současné době je uváděno jedenáct základních principů pro efektivní systémy 

managementu jakosti. Jejich přehled je následující: 

 

1. Zaměření na zákazníka 

Pojem „zákazník je podle normy ISO 9000:2006 definován: 

„Zákazníkem je organizace nebo osoba, která přijímá produkt“ [2]. 

Produktem je myšlen hmotný výrobek, služba či informace. Podstatou principu 

zaměření na zákazníka je tvrzení: „externí zákazníci jsou konečným arbitrem, rozhodujícím o 

existenci organizací, ty by proto měly dělat vše pro trvalé uspokojování požadavků 

zákazníků.“ 

 

2. Vůdcovství 

Je jedním z velmi významných principů pro fungující systémy managementu kvality. 

V podmínkách českých organizací však představuje mnohdy zatím ne zcela zvládnutou 

oblast. Podstatou tohoto principu je následující výrok: „Řídící pracovníci musí být pozitivním 

příkladem ostatním zaměstnancům organizace svým chováním, postoji a jednáním, které 

garantuje stálost účelu organizace a její strategické směřování.“ 

 

3. Zapojení zaměstnanců 

V dnešní době je již obecně známa skutečnost, že znalosti zaměstnanců, jejich aktivita a 

tvůrčí práce jsou nejcennějším kapitálem firem. Tento princip je definován následujícím 

tvrzením: „Uvolňování potenciálu zaměstnanců prostřednictvím sdílení hodnot a kultury 

organizace, založené na důvěře a zmocnění zaměstnanců, podporuje aktivní zapojení lidí do 

všech činností organizace.“ 

 

4. Učení se 

Tento princip je závislý na předchozí zásadě, jež je zapojení zaměstnanců, bez kterého 

by nebyl princip učení se realizovatelný. Charakterizuje jej následující tvrzení: “Systematický 

rozvoj způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a dovedností je východiskem k budoucím 

úspěchům organizace.“ 
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5. Flexibilita 

Princip, jehož podstatou je přímá vazba na systematické učení se, je v podstatě 

nejnáročnějším principem. Definuje jej následující výrok: „Současný budoucí úspěch na 

otevřených trzích vyžaduje tvořivost a schopnost rychle reagovat na všechny podněty a 

změny.“  

 

6. Procesní přístup 

Proces je chápán jako soubor činností, které mění vstupy na výstupy za pomocí zdrojů 

v regulované oblasti [3]. 

Procesní přístup je velice důležitý pro účinné vytváření a rozvoj manažerských systémů, 

tedy i pro systém řízení kvality. Tuto zásadu charakterizuje následující tvrzení: „Organizace 

pracují efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností, pokud vzájemně související 

činnosti jsou chápány jako procesy.“ Tento princip je zobrazen na obr. 2. 

 

 

PROCESDodavatel Zákazník
Vstupy Výstupy

Zpětná vazba

Požadavky 

na dodávky

Požadavky 

na výstupy

Vlastník 

procesu

Interní Externí Interní Externí

 

Obr 2. Základní model procesu [1]. 

 

 U principu procesního přístupu je zřejmé, že identifikace a porozumění řízení 

vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší efektivnosti a účinnosti při 

dosahování cílů podniků. 
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7. Systémový přístup k managementu 

Tento princip navazuje na procesní přístup. Charakterizuje jej následující tvrzení: 

„Identifikace, pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší 

efektivnosti a účinnosti při dosahování cílů organizace.“ 

 

8. Neustálé zlepšování 

Zlepšování postihuje veškeré aktivity vedoucí k nové úrovni výkonnosti systému řízení 

kvality. Toto zlepšování může být realizováno například použitím Demingova cyklu PDCA, 

jež je také nazýván jako základní model zlepšování jakosti.  

 

9. Management na základě faktů 

Tento princip vyžaduje, aby rozhodovací procesy na všech úrovních řízení organizace 

byly věcné. Vyžaduje, aby „efektivní a správná rozhodnutí manažera byla založena na 

hluboké analýze dat a informací.“ 

 

10. Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli 

Tento princip je velmi důležitý, protože ovlivňuje skutečnou výkonnost organizací. 

Charakterizuje jej následující tvrzení: „Každá organizace pracuje efektivněji, pokud rozvíjí se 

svými dodavateli vztahy partnerství založené na vzájemné důvěře, sdílení znalostí a integraci. 

Dodavatel musí být partnerem, ne přítelem.“ 

Existuje celá řada procesů, jež pomáhají vytvářet dlouhodobé partnerské vztahy 

s dodavateli, řadí se mezi ně např.: 

 definování politiky a strategie vztahů s dodavateli, 

 výběr klíčových dodávek podle stanovených kritérii, 

 definování strategicky významných dodavatelů, 

 výběr a hodnocení potenciálních dodavatelů, 

 komunikace s dodavateli a sdělování nejlepších praktik, 

 průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů a jejich motivace. 

 

11. Společenská odpovědnost  

V dnešní době každá organizace nese nějakou odpovědnost vůči svému okolí a jeho 

vývoji. Tento princip je také podporován přístupy Evropské unie. 
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“Přijetím etického přístupu a vykonáváním činností tak, aby se daleko překračovaly 

minimální rámce legislativních požadavků, organizace poskytují takové služby, které jsou v 

souladu s dlouhodobými zájmy nejenom organizace, ale i všech zainteresovaných stran” [1]. 

 

Tyto principy tvoří podstatu managementu kvality, jimiž by se měla řídit každá 

dodavatelská i odběratelská organizace. V organizacích je velmi důležité procesní řízení, do 

kterého mohou být zahrnuty také outsourcované procesy. Tyto procesy se týkají nakupování 

produktů nebo služeb a zahrnují tudíž i dodavatele. V následujících kapitolách mé diplomové 

práce bude této problematice věnována pozornost. 
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3 Procesní řízení 

 

V normě ČSN EN ISO 9000:2006 je uváděno, co je považováno za proces a následně jak 

je definován procesní přístup. 

 

„Za proces lze považovat jakoukoli činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje 

k přeměně vstupů na výstupy“. 

 

„Systematická identifikace a management procesů používaných v organizaci a zejména jejich 

vzájemné působení se nazývá procesní přístup“ [2]. 

 

V reálné praxi se však setkáváme s problémem, že certifikovaný systém managementu 

kvality naplňuje požadavky pouze po formální stránce a do takové míry, kterou vyžadují 

externí auditoři. Struktura procesů v organizacích je nejčastěji členěna na procesy, hlavní, 

řídící a vedlejší. Popis systému jako takového bývá odvozen od článků normy ISO 9001. Tyto 

však nemohou vyhovovat individuálnosti jednotlivých procesů v konkrétních organizacích. 

 Má-li být systém řízení kvality součástí celkového systému řízení konkrétní 

organizace, pak vrcholové vedení nemůže tento čin vztahovat pouze k deklarované politice a 

cílům kvality. Toto musí být vztaženo k celkové politice, strategii a strategickým cílům 

organizace. Dále je bezprostředně nutné stanovení rozsahu a návaznosti jednotlivých procesů, 

které budou do systému zařazeny. Struktura těchto procesů však musí odpovídat charakteru 

produktů organizace. Ke stanovení procesů systému řízení mohou být aplikovány nástroje, 

jako například: 

 brainstorming, 

 matice vztahů mezi procesy, 

 relační diagram, diagram ptačí perspektivy 

 mapa procesů apod. 

 

3.1 Určení vlastníků procesů 

 

Předpokladem je, že v organizaci jsou již definovány procesy systému řízení, které jsou 

zobrazeny v procesní síti a také jejich vzájemná provázanost. Každý z těchto procesů by měl 

mít určeného tzv. vlastníka. 
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 Vlastníkem procesu je osoba, jež má jednoznačně stanoveny odpovědnosti a 

pravomoci. Vlastník procesu má být např. odpovědný za kvalitu výstupů z procesu, a také za 

efektivní průběh procesu. Na druhé straně má např. pravomoc poznat požadavky procesu, řídit 

proces. 

 

3.2 Definování rámce a rozsahu klíčových procesů 

 

Ne všechny procesy v organizaci jsou stejně významné, proto je velmi důležité věnovat 

pozornost výběru, tzv. klíčových procesů. Je velmi podstatné si uvědomit, kterým procesům 

je nutné věnovat prvořadou pozornost, co se týče jejich řízení, zásoby zdrojů a neustálého 

zlepšování.  

 

3.3 Měření výkonnosti procesů s podporou vhodných ukazatelů 

 

Všechny procesy v systém řízení jakosti mají být monitorovány a měřeny z hlediska 

jejich výkonnosti. Tato oblast procesního řízení je však v praxi velmi problematická. Objevují  

se nedostatky, jako např.: 

 absence cílových hodnot procesů, 

 použití nevhodných ukazatelů pro měření výkonnosti procesů, 

 nepochopení významu tohoto měření apod. 

 

3.4 Definování rozhraní mezi procesy 

 

Rozhraní mezi procesy je v procesně orientovaném systému místem v organizaci, kde 

budou spolehlivě a za určených podmínek, včetně odpovědností a pravomocí 

zainteresovaných osob předány výstupy z jednoho procesu k dalšímu využívání, tedy jako 

vstupy do procesu dalšího. 

 

3.5 Popis procesů 

 

Tyto se již staly součástí dokumentace týkající se systémů řízení jakosti, bohužel i zde 

můžeme nalézt nedostatky. Každý popis procesů by měl být mimo patrných náležitostí, jako 

jsou např. seznam zkratek, definice pojmů atd. opatřen informacemi, které v praxi nemusí být 

úplně patrné, např.: 
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 seznam předcházejících procesů, 

 definování požadavků na vstupy do procesu a jejich dodavatelů, 

 definování zdrojů,  

 popis procesu, 

 určení rozhraní mezi popisovaným procesem a procesy navazujícími, 

 seznam navazujících procesů, 

 určení vlastníka procesu,  

 seznam ukazatelů pro měření a monitorování výkonnosti, 

 související dokumenty a záznamy. 

 

3.6 Přezkoumání průběhu procesů a neustálé zlepšování procesů 

 

Součástí procesně orientovaného systému řízení je bezesporu nezávislé přezkoumávání 

reálného průběhu procesů, jehož cílem je identifikovat příležitosti ke zlepšování výkonnosti 

procesů. Toto lze realizovat např. pomocí: 

 procesně vedených interních auditů, 

 aplikací zpětné vazby při řízení procesů, 

 sebehodnocením. 

 

Nejrozšířenější metodou jsou interní audity, tyto však ne vždy bývají vedeny procesně. 

Použitím zpětné vazby by mělo být soustavně zkoumáno, jak jsou interní a externí zákazníci 

spokojeni s plněním svých požadavků na výstupy z procesů. Tady lze využít např. měření 

spokojenosti zákazníků. Nejobjektivnější a zdrojově nejnáročnější metodou posuzování 

průběhu procesů, jež dokáže bezesporu odhalit možnosti dalšího zlepšování je 

sebehodnocení[1]. 

Sebehodnocení je definováno normou ČSN EN ISO 9004:2010: 

 

„Sebehodnocení představuje komplexní a systematické přezkoumávání činností a 

výsledků organizace vztažené ke zvolenému standardu. 

 

„Sebehodnocení může poskytnout ucelený pohled na výkonnost organizace a stupeň 

vyspělosti jejího systému managementu. Může také pomoci identifikovat oblasti pro 

zlepšování a inovace, a následně stanovit priority následných opatření.“ [4]. 
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 Procesní přístup mění nejen technické a administrativní zvyklosti v organizacích, ale i 

chování a komunikaci lidí.  

 

 Procesní řízení, jakož soubor na sebe navazujících procesů, kdy výstup z jednoho 

procesu se většinou stává vstupem pro proces další je pro organizace zásadním. V procesní 

mapě společnosti musí být nadefinovány všechny procesy, jež ve společnosti probíhají, jakož 

i jejich dělení na procesy hlavni, řídící a podpůrné. Dále sem mohou být zahrnuty také 

procesy, které jsou zajišťovány pomocí externích zdrojů, tedy outsourcované procesy.  

 Outsourcované procesy jsou takové, které jsou pro společnost zajišťovány třetí 

stranou. To souvisí s výběrem a hodnocením vhodných dodavatelů pro dodávky daných 

produktů. Této problematice bude věnována pozornost v následujících kapitolách. 
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4 Stanovení požadavků na dodávky a dodavatele 

 

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 definuje požadavky na dodávky jako: 

 

„Potřeby nebo očekávání, které jsou stanoveny odběratelem, obecně se předpokládají nebo 

jsou závazné.“ 

 

Tyto požadavky lze rozčlenit do tří následujících skupin: 

 požadavky na vlastní dodávané produkty, 

 požadavky na procesy a systémy managementu dodavatelů, 

 požadavky na další služby a činnosti spojené s dodávkami. 

V praxi je souhrn požadavků odběratele mixem výše zmíněných skupin. Za jeho úplnost, 

jednoznačnost, srozumitelnost a včasnost jsou zodpovědní určení zástupci odběratelské 

organizace. Výše uvedené požadavky popisuje vývojový diagram na obr. 3. 
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Obr. 3 Postup při definování požadavků na dodávky [5]. 
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5 Výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Tyto procesy v dnešní době patří k již standardně vykonávaným aktivitám téměř ve všech 

typech společností. V každé společnosti se však proces výběru a následného hodnocení 

dodavatelů výrazně liší, jak z pohledu použitých přístupů, náročnosti, množstvím zvolených 

kritérií a také v oblasti vyhodnocování. Je velmi důležité vytvořit takové podmínky, které 

vedou k získání jistoty, že organizace nebude nakupovat od partnerů, kteří nejsou schopni 

dlouhodobě plnit požadavky odběratele. Postup pro výběr dodavatelů a jejich hodnocení je 

uveden ve vývojovém diagramu na obr. 4. 
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Obr. 4. Postup hodnocení a výběru dodavatelů [5]. 
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5.1 Předběžné hodnocení dodavatelů 

 

Toto hodnocení je jakýmsi prvním kolem hodnocení a výběru dodavatelů. V tomto 

předběžném hodnocení je často z velmi širokého spektra všech možných dodavatelů vybráno 

organizací několik dodavatelů, kteří budou dále hodnoceni.  

Předběžné hodnocení může být založeno na: 

 posuzování prvních vzorků, 

 předběžné posouzení vyzrálosti systému řízení dodavatelské organizace, 

 analýze referencí jiných odběratelů, resp. jejich kombinaci. 

 

5.2 Hodnocení potenciální výkonnosti dodavatelů 

 

Na základě předběžného hodnocení se někdy velké množství dodavatelů sníží na 

přijatelný počet. V dalším kroku je učiněno hodnocení, které je prováděno odběratelem a 

jehož úkolem je odhalit budoucí způsobilost dodavatelů plnit požadavky odběratele. V oblasti 

nakupování a rozvoje vztahů s dodavateli se staly respektovaným přístupem prověřování 

audity systémů řízení přímo u potenciálních dodavatelů [5]. Audit norma ČSN EN ISO 

9000:2006 definuje jako: 

 

„Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazu a pro jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria.“ [2]. 

 

Norma ČSN EN ISO 19011:2002 definuje audit jako: 

 

„Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho 

objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií z auditu“ [11]. 

 

Audit je proces, jež by měl být součástí systému řízení u dodavatelů, tedy souborem 

aktivit, které jsou plánovány. Zde se jedná např. o plánování zdrojů, postupů auditů atd., tyto 

činnosti musí být systematicky uskutečňovány, aby se s jejich výsledky v systému řízení při 

rozhodovacích procesech naložilo vhodným způsobem. Auditoři nesmí být v žádném případě 

závislí na prověřovaném procesu, výrobku apod. Předpoklad pro realizaci auditu systémů 

řízení u dodavatelů je, že má odběratelská organizace zpracovanou psanou metodiku. Na 
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základě auditů u dodavatele se získávají důkazy, na jejichž základě auditoři vyhodnocují, zda 

dodavatel splnil nebo nesplnil požadavky, které stanovují kritéria auditu. 

Tato kritéria vyjadřují souhrn požadavků na systémy, které si stanovuje sám odběratel 

ve svých dokumentovaných postupech, nebo jsou stanoveny v obecně 

respektovaných normách, jako např. ČSN EN ISO 9001. Jsou tedy jakýmisi etalony, proti 

kterým se proměřuje realita u potenciálního dodavatele.  

 

5.3 Hodnocení potenciálních dodavatelů na základě dalších kritérií 

 

Je pochopitelné, že stav systému řízení, resp. stav systému řízení jakosti u 

potencionálních dodavatelů není zpravidla jediným kritériem pro výběr budoucích 

dodavatelů. Odběratelé si sami mohou definovat množství hodnotících kritérií, která jim 

samotným budou vyhovovat. V praxi se vyskytují např. tako kritéria: 

 rozsah neshod v dodávkách za minulé období, 

 nabízená cena dodávky,  

 dodací podmínky,  

 pružnost reakce dodavatele na podněty odběratelů, 

 vzdálenost dodavatele, 

 a mnoho dalších. 

 

5.4 Komunikace s dodavatelem 

 

Pokud je na základě předchozích kroků určen dodavatel, který maximálně splňuje 

požadavky odběratele, je tedy nutná komunikace odběratele s vybraným dodavatelem. Ta by 

měla zahrnovat alespoň tyto oblasti: 

 oznámení o výsledku výběrového řízení, včetně hodnot, kterých dodavatel při 

posuzování celkové způsobilosti dosáhl, 

 náměty na možné zvýšení výkonnosti procesů dodavatele jako zpětná vazba na již 

provedené hodnocení způsobilosti dodavatele, 

 definování požadavků na budoucí dodávky, upřesnění detailů příp. nejasností, 

týkajících se požadavků, 

 vyjasnění všech podmínek, které budou zahrnuty do oficiální smlouvy 

s dodavatelem, nastavení podmínek, pro běžnou komunikaci po uzavření smlouvy 
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6 Spolupráce s dodavateli a outsourcing 

 

6.1 Základní pojmy 

 

Odběratel 

„Právnická nebo fyzická osoba, která přijímá produkt od dodavatele.“ 

 

Dodavatel 

„Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.“  

 

Dodavatelský řetězec 

„Integrovaný soubor činností nakupování, produkování a dodávání výrobků nebo služeb 

zákazníkům.“  

 

Nakupování/nákup 

„Proces, ve kterém odběratelské organizace zabezpečují dodávky jako vstupy pro své vlastní 

procesy. 

 

Produkt 

„Výsledek procesu.“  

 

Partnerství 

„Pracovní vztah mezi dvěma nebo více zainteresovanými stranami, vytvářející přidanou 

hodnotu.“ [2]. 

 

Outsourcing 

„Dlouhodobý smluvní vztah s „Někým“ vně vlastní organizace na poskytování služeb v jedné 

nebo více oblastech její činnosti“ [7]. 

 

 

Outsourcovaný proces 

„Proces, který organizace potřebuje pro svůj systém managementu kvality a o kterém 

organizace rozhodla, že bude realizován externí společností“ [9]. 
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Norma ČSN EN ISO 9001:2009 říká: 

 

„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 takovýchto procesů musí být určen v systému managementu kvality“ [8]. 

 

6.2 Programy partnerství s dodavateli 

 

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 vyžaduje od odběratelských organizací: 

 aby řídily své procesy směrem k dodavatelům, své dodavatele hodnotily a vybíraly 

podle známých kritérií, 

 aby sdělovaly svým dodavatelům své požadavky, 

 aby realizovaly vhodné metody ověřování toho, zda dodávky plní požadavky, 

 aby vedly o těchto aktivitách příslušné záznamy [8]. 

 

 Důležitým cílem programů partnerství s dodavateli je vytvoření a neustálé zlepšování 

vztahů a vzájemné důvěry mezi odběratelem a dodavatelem. Takovéto vztahy by měly 

následně umožnit dosažení stabilního uspokojování potřeb a očekávání partnerských stran 

s co nejnižšími náklady.  

Systémem managementu rozumíme soubor vzájemně na sebe navazujících procesů, je 

třeba takto vnímat také program partnerství s dodavateli, jako vzájemně provázané procesy a 

činnosti. 

 

Výčet procesů partnerství s dodavateli: 

 tvorba politiky a strategie vztahů s dodavateli, 

 definování požadavků na dodávky, 

 hodnocení a výběr dodavatelů, 

 společné plánování s dodavateli, 

 posuzování stavu vyzrálosti systému managementu u dodavatele, 

 ověřování shody dodávek, 

 průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů, 
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 komunikace s dodavateli, 

 administrativa procesů partnerství s dodavateli, 

 neustálé zlepšování a rozvoj programu partnerství s dodavateli [1]. 

6.3 Outsourcing 

 

 Při outsourcingu se organizace zříká některých činnosti, které pro ni zabezpečují třetí 

strany[13]. Tyto jsou schopny dané činnosti dělat levněji, rychleji a lépe. Outsourcována 

může být jak výroba samotná, příp. nějaká její část, tak třeba služba. Obě tyto uvedené 

možnosti outsourcingu vyžadují různé požadavky na pracovní síly [7]. Outsourcing umožňuje 

společnostem soustředit se na další obchodní problémy, zatímco některé činnosti zabezpečují 

externí odborníci [9].  

 Je nutné položit si otázku, jak vybrat vhodného dodavatele pro takovýto proces. 

Společnost se může obrátit na zprostředkovatelské organizace nebo může potenciální 

dodavatele pro tyto procesy hledat sama, např. pomocí odborných publikací nebo na 

veletrzích. Informace o problematice outsourcingu může společnost hledat např. na webové 

stránce www.outsourcing.com [14].  

 Dodavatel by měl dlouhodobě vyhovovat požadavkům na dodávky, jako např. cena 

dodávaného produktu nebo služby, kvality, platebním podmínkám (např. odložená splatnost 

faktur) apod. [15]. 

 Outsourcing jako takový musí být chápán jako součást strategického řízení [7]. 

Vize o Outsourcingu 

 Ve vyspělých zemích by měl outsourcing vézt k větší produktivitě a inovacím, které 

umožní představení novým technologiím. Toto se bude vztahovat zejména k automobilovému 

průmyslu a počítačovému průmyslu. [10]. 
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7 Charakteristika společnosti 

 

7.1 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL ve světě 

 

EVRAZ GROUP S.A. je jedním z největších vertikálně-integrovaných nadnárodních 

ocelářských společností ve světě. Nejdůležitější metalurgické společnosti, patřící do této 

skupiny jsou Nižnyj Tagil na Urale a Zapsib a Novokuzněck na Sibiři. Firemní přítomnost 

v Severní Americe je představována firmou Oregon Steel a Claymont Steel. Evraz také vlastní 

Dněpropetrovsk Iron, Evraz Palini – Bertoli v Itálii a Evraz Vítkovice Steel, a.s. v České 

republice. 

EVRAZ je také vlastníkem Nachodky, což je komerční přístav na Dálném Východě 

Ruska. EVRAZ GROUP, s.a. je generálním realizátoram a investorem výstavby ropovodu, 

generálním dodavatelem je společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

7.2 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v České republice 

 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla založena v roce 2001 převodem 

bývalé divize VÍTKOVICE Ploché výrobky do této společnosti a v současné době je součástí 

jedné z největších integrovaných ocelářských a těžebních společností EVRAZ GROUP S.A. 

Předmětem podnikání společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je především 

hutní výroba. Historie této společnosti začíná již v roce 1830, prvním vyrobeným zkujněným 

železem v Rudolfově huti. 

Díky rozvoji výroby oceli byla v roce 1908 zahájena stavba předchůdce dnešní ocelárny 

EVARZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. tzv. Nová ocelárna a byly vybudovány válcovací tratě. Do 

dnešní doby však prošla řadou změn. 

 

7.3 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. v současnosti 

 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. se dnes řadí mezi přední evropské 

výrobce válcovaných výrobků z oceli. Organizační struktura společnosti je uvedena na obr. 5.  
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Obr. 5. Organizační schéma společnosti [12]. 

 

Výrobní program této společnosti tvoří: 

 tlusté plechy, 

 tvarové výpalky, 

 štětovnice, 

 válcované profily. 
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Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je tvořena nákladovými středisky a úseky: 

 

Nákladová střediska      Úseky 

1. Výpalky       1. Informatika 

2. Ocelárna       2. Personální úsek 

3. Válcovna profilů      3. Úsek pro techniku a jakost 

4. Válcovna 3,5 m Kvarto     4. Finanční úsek 

5. Servis       5. Obchodní úsek 

        6. Úsek pro výrobu a logistiku 

        7. Nákup 

        8. Bezpečnostní úsek 

 

Výpalky 

Nákladové středisko tvarových výpalků, vybavené moderními pálicími stroji firmy 

MESSER-GRIESHEIM řízenými počítači, umožňuje dodávat i ty nejsložitější tvarové 

výpalky ve špičkové kvalitě hran a tvarové přesnosti v tloušťkách od 5 do 250 mm. Pálící 

stroje s podporou řídícího systému CNC jsou vybaveny plazmovými hořáky a hořáky kyslík – 

zemní plyn. Roční kapacita je 30 000 tun. 

 

Ocelárna 

Základními výrobními jednotkami ocelárny jsou dva kyslíkové spodem dmýchané 

konvertory Kl a K2, určené pro výrobu konstrukčních, uhlíkatých, nízko a středně legovaných 

ocelí. Ocelárna je vybavena zařízením pro sekundární metalurgii. Vyrobená ocel je pak 

odlévána do bram na ZPO (zařízení pro plynulé odlévání) nebo do kokil (ingotová cesta). 

Ocelárna vyrábí přes l60 značek ocelí dle ČSN a zahraničních norem, případně dle 

speciálních požadavků zákazníka. Roční kapacita je 950 000 tun.  

Vysoká jakost oceli vyrobená v ocelárně umožňuje použití oceli, například pro výrobu 

konstrukcí, svařovaných trub, kotlových těles a lodních plechů. 

 

Válcovna profilů 

Válcovna profilů vyrábí profily a ocelové tyče pro externí odběratele tuzemské i 

zahraniční. Produkty jsou určeny k dalšímu zpracování ve strojírenském průmyslu, pro 

výrobu ocelových konstrukcí a pro využití ve stavebnictví. Nosným výrobním programem 
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jsou profily a ocelové tyče, zejména štětovnice, nosníky, úhelníky a kruhová ocel v jakostních 

třídách 10, 11 až 17 a 19. Roční kapacita je 140 000 tun.  

 

Válcovna 3,5 Kvarto  

Je to největší výrobce tlustých plechů v České republice. Ocelové tlusté plechy do 

tloušťky 80 mm jsou válcovány na moderně koncipované válcovací trati. Řada agregátů 

pracuje poloautomaticky nebo je zcela automatizována. Vysoká přesnost stříhání plechů je 

zabezpečována na stříhacích linkách nejmodernější koncepce. Vnitřní homogenita je 

kontrolována na ultrazvukové lince firmy SALZGITTER a její funkčnost je pravidelně 

ověřována společností TÜV NORD. Průběžná kroková žíhací pec firmy LOI zajišťuje 

požadované parametry tepelného zpracování plechů. Řízení výroby a sledování výroby se 

zajišťuje pomocí výpočetní techniky. 

 Nejvyšší hmotnost plechu z Válcovny – 3,5 Kvarto je 8 t. Plechy jsou vyráběny pro 

stavební a mostní konstrukce, pro stavby vozidel a plavidel, pro kotle a svařované trubky. 

Jsou rovněž vyráběny plechy s větší odolností proti atmosférické korozi, plechy 

kyselinovzdorné a plechy pro smaltování.  

 

Vyráběné ocelové plechy jsou využívány v různých oblastech, například jako: 

 stavba lodí, 

 dopravní stroje a vozidla, 

 ocelové mostní konstrukce, 

 speciální vojenská technika, 

 tlakové nádoby, 

 plechy odolné proti korozi, 

 otěruvzdorné plechy, 

 produktovody, 

 plechy pro svařované roury, 

 speciální použití, 

 tvarové výpalky. 

 

Servis 

Toto nákladové středisko slouží k zajišťování podpůrných služeb nutných pro provoz 

odborných útvarů EV – STEEL. 
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7.4 Výrobní technologie 

 

Technologické vybavení společnosti EV-STEEL se řadí svými parametry mezi 

evropskou a světovou špičku. Prochází a v minulosti již prošlo technologickými inovacemi, 

jednotlivé agregáty jsou řízeny počítačovými systémy.  

 

7.5 Systém QMS a jeho implementace 

 

Výstavba systému jakosti začala v roce 1990 analýzou současného stavu řízení jakosti, 

vytvořením řídícího týmu jakosti a školením v kurzech zaměřených na systém jakosti podle 

norem ISO řady 9000. Práce pokračovaly v roce 1991 zpracováním základních 

technologických dokumentů a dokumentů podle pokynů zabezpečování jakosti. Systematická 

výstavba systému jakosti probíhala od roku 1992, kdy byla smluvně navázána spolupráce s 

RW TÜV Praha s. r. o. První ověření systému bylo provedeno nezávislou certifikační 

společností RW TÜV v roce 1993 a byl získán certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001. 

V následujících letech byl systém managementu jakosti úspěšně ověřován auditem 

společnosti RW TÜV, resp. TÜV NORD. 

V roce 2001 bylo vrcholovým vedením společnosti rozhodnuto o výstavbě EMS dle 

ISO 14001 a byla navázána smluvní spolupráce se společností RW TÜV. Následně bylo 

zpracováno vstupní environmentální hodnocení EVRAZ VÍTKOVICE STEEL,a.s., 

harmonogram zavedení EMS a provedeno školení auditorů. 

Systém EMS je v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. uplatňován od roku 2002. V roce 

2002 bylo vrcholovým vedením a.s. rozhodnuto o výstavbě systému jakosti dle předpisu 

jakosti pro průmysl ropy a zemního plynu (API Spec. Q1) za účelem podpory konzistentní a 

spolehlivé výroby produktů a požadavky specifikace byly zahrnuty do Příručky systémů 

managementu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL,a.s. [12]. 
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8 Analýza současného stavu 

 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vlastníkem certifikátu pro systém 

managementu kvality (QMS) podle EN ISO 9001:2008 a API Spec. Q1, dále certifikátu pro 

systém environmentálního managementu (EMS) podle EN ISO 14001:2004 společnosti TÜV 

NORD, viz příloha 1. 

 

8.1 Procesní řízení ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s 

 

Procesy v EV-STEEL se rozumí účelně vytvořená posloupnost činností, kterými se 

mění vstupy na naplánované výstupy, které vykazují efekt pro zákazníka. Přitom je využíváno 

vhodných zdrojů a každý proces má v sobě zavedeny zpětnovazebné mechanismy. Norma 

ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí definici procesu jako: 

 

„Systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy“ [2]. 

 

Výstupem z procesů jsou produkty nebo poskytované služby. Tyto výstupy mají určitou 

hodnotu, kterou získávají během realizace procesu a kterou zákazník ocení. Tedy procesy 

v organizaci jsou plánovány tak, aby směřovaly k přidávání hodnoty pro zákazníka, a jsou 

realizovány dle podmínek normy ISO 9001. 

Ve společnosti existuje procesní síť, ze které vyplývá, že společnost má podpůrné, 

hlavní a řídící procesy. V procesním modelu jsou dále zařazeny procesy, které jsou částečně 

outsourcovány. Tato procesní mapa je zobrazena na obr. 6 [12]. 
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8.2 Hlavní procesy 

 

 tvorba smlouvy, 

 plánování, 

 návrh a vývoj, 

 nákup,  

 výroba, 

 dodávání, 

 řízení monitorovacího a měřícího zařízení, 

 interní komunikace. 

 

8.3 Podpůrné procesy 

 výcvik, 

 infrastruktura, 

 monitorování spokojenosti zákazníka. 

 

8.4 Řídící procesy 

 řízení společnosti, 

 řízení QMS, 

 řízení kvality. 

 

8.5 Částečně outsourcované procesy 

 výcvik 

 realizace údržby infrastruktury, 

 realizace vývoje, 

 poskytování služeb, 

 kalibrace, 

 prověřování produktů. 
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Obr. 6. Procesní mapa [12]. 

 

 U hlavních, podpůrných a řídících procesů jsou stanoveny a kvantifikovány parametry, 

které jsou monitorovány a vyhodnocovány.  

Částečně outsourcované procesy, které jsou uvedeny v procesní síti, však nemají jednotná 

kritéria. Tyto procesy jsou vyhodnocovány jinou metodikou než podpůrné, hlavní a řídící 

procesy. 
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Ousourcované procesy jsou ve společnosti zajišťovány formou nákupu, jejich typ a 

rozsah řízení je závislý na: 

 

a) potenciálním dopadu procesu na schopnost společnosti poskytovat produkt v souladu 

s požadavkem zákazníka, 

b) rozsahu, v jakém je sdíleno řízení procesu, 

c) schopností a možnosti řídit tento proces na základě kroků článku 7.4 podle normy 

ČSN ISO 9001 

 

 Formou uzavírání smluv jsou ve společnosti zajišťovány outsourcováné procesy, tedy 

takové procesy, u nichž nemá společnost pravomoc k realizaci nebo má pouze částečnou 

pravomoc. Výčet těchto procesů je uveden výše. 

 

8.6 Metody řízení outsourcovaných procesů 

 

 prověrkou na místě / auditem u dodavatele, 

 bodovým hodnocením dodavatele outsourcovaného procesu, 

 schopností dodavatele dokladovat požadavky na validaci procesu, vedení záznamů a 

opakované předkládání dokladů, např. o certifikaci. 

 

Hlavní, podpůrné a řídící procesy mají stanoveny a kvantifikovány parametry, které jsou 

monitorovány a vyhodnocovány. Stanovení parametrů, jejich kvantifikace, četnost 

monitorování a vyhodnocování je určeno v Kartě procesu.  

Tyto procesy jsou uvedeny v procesní mapě, jež je uvedena na obr. č 6 [12] a řízení 

outsourcovaných  procesů probíhá pomocí již výše zmíněných metod. 

 Organizace EV-STEEL nemá pro řízení outsourcovaných procesů jednotný předpis. 

Neexistuje tudíž metodika, podle které by se mohli pracovníci společnosti řídit při řízení 

těchto procesů. 

 

 

 

 

 

  



29 
 

9 Řízení outsourcovaných procesů v praktických podmínkách společnosti 

 

Následující kapitola této diplomové práce je věnována řízení outsourcovaných procesů 

v praktických podmínkách společnosti. Je zde popsáno fungování a řízení těchto procesů 

v praxi. Následující popis byl vytvořen na základě analýzy současného stavu a podnětných 

připomínek zástupce představitele managementu kvality ve společnosti. 

 

9.1 Hodnocení dodavatele outsourcovaného procesu 

 

Každý dodavatel, jež má vliv na kvalitu výsledného produktu, má ve společnosti 

vedenou kartu dodavatele, ve které jsou uvedeny údaje jak o dodavatelích, tak i o výrobcích, 

viz příloha č. 2 – karta dodavatele - výrobce.  

 

Karta dodavatele – výrobce obsahuje tyto údaje: 

 jméno dodavatele (výrobce), 

 adresu, IČ, popř. datum a místo registrace, 

 číslo telefonu, faxu, e-mail, 

 jména osob, se kterými je jednáno, 

 nakupovaný produkt,  

 číslo účtu, 

 systém managementu kvality. 

 

U dodavatele, popř. výrobce jsou podle karet dodavatele - výrobce hodnoceny pololetně 

definované parametry. 

 

Parametry pro hodnocení jsou: 

 spolehlivost dodávek 

 kvalita, 

 systém managementu, 

 cena, 

 financování. 
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Karta dodavatele obsahuje dále část nazvanou „Způsobilost výrobce“, jež je určena pro 

případy, kdy dodavatel a výrobce jsou dva různé právní subjekty. Touto způsobilostí se 

rozumí kvalita produktu, stabilita procesu, systémové a výrobkové certifikace, aprobace, atd. 

Toto hodnocení provádí zaměstnanci společnosti na úseku nákupu, kteří při hodnocení 

spolupracují přímo s uživateli dané služby/produktu. Kvantifikování parametrů je popsáno 

v předpisu o zabezpečování jakosti s názvem „Nákupní činnost.“  

Hodnocení dodavatelů hmotného a energetického vstupu je prováděno podle předpisu 

o zabezpečování jakosti s názvem „Nákupní činnost.“ je prováděno pololetně pomocí bodů, 

na základě uskutečněných dodávek v uplynulém pololetí, je zde také přihlédnuto k vlivu 

jednotlivých dodávek na jakost výroby. Dodavatelé jsou hodnoceni podle výše zmíněných 

pěti kritérií. 

 

9.1.1 Spolehlivost dodávek 

 

V rámci kritéria spolehlivost dodávek je hodnoceno plnění požadovaných dodacích 

termínů dodavatelem ve sledovaném pololetí.  

 

Bodové hodnocení 
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9.1.2 Kvalita dodávek 

 

 V oblasti kritéria kvalita dodávek je sledováno plnění jakostních požadavků u 

uskutečněných dodávek a schopnost zboží vyhovět účelu, pro který bylo objednáno a určeno 

v hodnoceném období a s tím související reklamační řízení s dodavatelem. Do celkového 

hodnocení je promítnuta úroveň QMS a EMS u dodavatele. 

 

Bodové hodnocení 

 

                       

 
                                                               

                               
   

                           

 

                                              

 

                                                  

 

                                                 

 

K bodovému hodnocení se v případě dodavatele s vybudovaným a certifikovaným 

QMS nebo EMS připočte jeden bod. 

 Objem dodávek je uváděn v délkových, hmotnostních, objemových a početních 

jednotkách, s přihédnutím k charakteru zboží (např. m
2
, m

3
, t, ks, popř. Kč). 

 

9.1.3 Financování 

 

Oblast kritéria finanční úrovně zahrnuje hodnocení podmínek kupní smlouvy mající 

vztah k financování dodávek ve sledovaném období. 
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Bodové hodnocení 

 

3 body 

 byla-li fakturovaná cena dodavatele dodávaného druhu zboží za sledované období 

sjednána se lhůtou splatnosti min. 30 dnů bez použití zajišťujícího platebního 

instrumentu (akreditiv, garance, směnka apod.). 

2 body 

 byla-li fakturována cena dodavatele dodávaného zboží sjednána s lhůtou splatnosti 

min. 10 dnů bez použití zajišťujícího platebního instrumentu. 

1 bod 

 byla-li fakturovaná cena dodavatele určitého dodávaného zboží jištěna akreditivem, 

směnkou, garancí apod. 

 

V případě, že se jedná o monopolního dodavatele daného zboží z hlediska výroby, 

použitelnosti v EV-STEEL nebo zájmů společnosti EV-STEEL, je doporučeno v seznamu 

dodavatelů, v části zabývající se hodnocením doporučeno toto uvést. 

O průběhu hodnocení se pořizuje písemný záznam, který je jeho nedělitelnou součástí a 

obsahuje platná data získaná při evidenci a jež jsou využita při hodnocení. Celkové hodnocení 

dodavatele je dosaženo součtem bodů udělených podle jednotlivých kritérií. Do hodnocení je 

uvedena úroveň QMS a EMS zavedeného u dodavatele. 

Na základě dosažených výsledků je sestaven seznam schválených dodavatelů za určitý 

materiálový vstup, ve kterém je zpravidla na prvním místě dodavatel s nejvyšším a na 

posledním místě dodavatel s nejnižším bodovým hodnocením. 

Seznam je vypracován v jednom výtisku, je opatřen jménem hodnotícího pracovníka, 

datem zpracování, pololetím, za které je hodnocení zpracováno a ve kterém je platné 

podpisem pracovníka a ředitele úseku nákupu. 

O výsledcích hodnocení je každý hodnocený dodavatel informován a případně jsou 

zdůvodněny jeho důsledky (možnost přerušení dodávek, upozornění na problematické prvky 

dodávek, návrhy případných zkvalitňujících opatření). Výsledky hodnocení jsou 

objednávajícím subjektům k dispozici k nahlédnutí na vyžádání. 
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Hodnocení a výběr externích dodavatelů nehmotných služeb provádějí objednávající OÚ 

podle pravidel, jež uvádí interní přepis. Z důvodu kompatibility systému je žádoucí zachovat 

jednotná kritéria hodnocení dodávek externích výkonů: 

1. termínové plnění, 

2. kvalita plnění + QMS a EMS, 

3. cena plnění. 

 

Bodové hodnoceni 

 

1. Termínové plnění 

 Výkon proveden ve stanoveném termínu  3 body 

 Výkon proveden se zpožděním 1-7 dnů  2 body 

 Výkon proveden se zpožděním 8 - 14 dnů  1 bod 

 Výkon proveden se zpožděním 15 dnů a více 0 bodů 

 

2. Kvalita plnění 

 Výkon proveden v požadované jakosti  3 body 

 Výkon proveden s malými připomínkami  2 body 

 Výkon proveden s podstatnými připomínkami 1 bod 

 Výkon proveden zcela nekvalitně   0 bodů 

 

3. Cena výkonu 

 Fakturovaná cena odpovídá sjednané ceně  3 body 

 Fakturovaná cena překročena o 1-5%  2 body 

 Fakturovaná cena překročena o 6 - 10%  1 bod 

 Fakturovaná cena překročena o více než 11% 0 bodů 

 

O vyhodnocení externího výkonu se pořizuje písemný zápis, ve kterém jsou uvedeny 

hodnoty a důvody využité a promítnuté v hodnocení. Toto hodnocení dodavatelů externích 

výkonů a náhradních dílů je prováděno minimálně jednou ročně a v platných termínech pro 

hodnocení dodávek. 

Na základě karet dodavatelů-výrobců se vytváří databáze kompetentních dodavatelů. 

Zde jsou jasně uvedeni dodavatele, kteří jsou nad požadovaným minimálním bodovým 
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limitem. V případě, že dodavatel nesplňuje bodový limit, tak je z databáze kompetentních 

dodavatelů vyloučen. Aby mohl být opět zařazen do databáze, musí být přijata opatření, která 

jsou následně ověřena externím auditem. V případě, že opatření, která dodavatel přijal, 

nevedla ke zlepšení, je pro danou komoditu vybrán náhradní dodavatel. V případě, že tento 

není, je vypsáno výběrové řízení.  

 

9.2 Hodnocení dodavatele outsourcovaného procesu prověrkou na místě / auditem u 

dodavatele 

 

9.2.1 Externí audity u dodavatelů do EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

Všichni dodavatelé outsourcovaných procesů jsou v 1-3 letých periodách auditováni. 

Existují 2 druhy externích auditů – plánované a neplánované. Plánované audity jsou 

realizovány na základě programu externích auditů na daný rok. Neplánované mají přednost 

před plánovanými audity. Tyto se provádí u dodavatelů outsourcovaných procesů v příp. 

výběru potenciálního dodavatele nebo v příp., kdy dojde k problémům v dodávkách u již 

stávajícího dodavatele. 

Audity jsou prováděny zaměstnanci úseku jakosti, kteří jsou kompetentní na základě 

personálních certifikátu. Výstupem z auditu je zpráva z auditu, ve které jsou formulována 

příp. NO a efektivita systému dodavatele, která jsou ohodnocena známkou 1-3. 

 

9.2.2 Hodnocení efektivity dodavatele na základě zpráv z auditu 

 

o 90-100% účinnosti systému je hodnoceno známkou 1 – efektivní, 

(dodavatel nebude auditován v následujícím roce a je ponechán v databázi 

kompetentních dodavatelů), 

o 70-90% účinnosti systému je hodnoceno známkou 2 – částečně efektivní 

(dodavatel je ponechán v databázi kompetentních dodavatelů, ale je podroben 

auditu v následujícím roce), 

o méně než 70% účinnosti systému je hodnoceno známkou 3- neefektivní systém 

(kolektiv auditorů navrhuje řediteli pro nákup vyloučení dodavatele z databáze 

dodavatelů). 

Společnost EV-STEEL má ve smluvních požadavcích s dodavateli uvedeny požadavky 

na systém kvality a jeho ověřování externími audity u těchto dodavatelů. 
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9.3 Schopnost dodavatele dokladovat požadavky na validaci procesu, vedení záznamů 

a opakované předkládání dokladů, např. o certifikaci 

 

Společnost EV-STEEL požaduje po svých dodavatelích certifikáty o systému 

managementu, environmentálního systému managementu, výrobkové certifikace a aprobace, 

statistiky hodnocení procesu od dodavatelů (např. jak má dodavatel stabilní výrobu bram).  

V případě, že je odhalen nějaký nedostatek, tak společnost žádá po dodavateli přijetí 

opatření  
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10 Zjištění na základě analýzy současného stavu a řízení outsourcovaných 

procesů v praktických podmínkách společnosti 

 

V předchozích dvou kapitolách bylo popsáno, jak má společnost EV-STEEL řízení 

outsourcovaných procesů definováno v příručce kvality a následně, jak jsou tyto procesy 

uplatňovány v praxi společnosti.  

Ve společnosti existuje logicky vytvořená posloupnost, procesů, která je zobrazena 

pomocí procesní mapy na obr. 5. Z této mapy vyplývá, že společnost má hlavní, podpůrné a 

řídící procesy. V této mapě jsou dále uvedeny částečně outsourcované procesy 

Outsourcované procesy jsou ve společnosti zabezpečovány formou nákupu. Společnost 

má tedy u těchto procesů pouze částečnou nebo vůbec žádnou pravomoc. Procesy jsou řízeny 

pomocí prověrek (inspekcí) u dodavatele nebo pomocí auditů. V rámci auditu je zajištěno, zda 

je dodavatel schopen dokladovat požadavky společnosti EV-STEEL na stabilitu procesu, 

kvalitu produktů nebo služby, předkládání dokladů apod. Na základě auditu je vyhotovena 

zpráva z auditu, podle které by měla být vyhodnocena efektivita dodavatele. Společnost 

v manuálu uvádí jakýsi postup pro hodnocení efektivity dodavatele. Toto hodnocení je však 

na základě zpráv z auditu málo propracované a tudíž nedostatečné. Možnostem zdokonalení 

postupu pro hodnocení efektivity dodavatelů bude v této práci věnován prostor 

v následujících kapitolách. 

Dodavatel je dále hodnocen příslušným bodovým hodnocením, jehož parametry tvoří 

spolehlivost dodávek, kvalita produkce, systém managementu, cena výrobků a financování. 

Tyto parametry jsou uvedeny v kartě dodavatele-výrobce, která je zobrazena v příloze č. 2. 

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena na základě stavu plnění požadavků společnosti 

dodavatelem. V bodovém hodnocení je také promítnuto, zda má dodavatel vybudovaný 

systém managementu kvality či nikoliv. 

Stávající systém je založen pouze na smluvní bázi, následně jsou aplikovány kontrolní 

mechanismy, které tvoří externí audity u dodavatelů. Z  předchozích dvou kapitol je tedy 

patrné, že řízení outsourcovaných procesů a jejich následné vyhodnocování není ve 

společnosti zcela dostatečné. 

Stávající systém nemá metriku pro hodnocení outsourcovaných procesů. Nejsou 

dostatečně nastavena kritéria pro hodnocení efektivity dodavatelů těchto procesů. Auditoři 

nemají stanoven postup pro hodnocení efektivity QMS dodavatele. Po provedení auditu je 

zpracována Zpráva z auditu. V závěru této Zprávy je konstatováno doporučení/nedoporučení 
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týmu auditorů k setrvání nebo vyloučení daného dodavatele ze seznamu schválených 

dodavatelů.  

Je tedy nutné stanovit nový postup pro hodnocení dodavatelů outsourcovaných procesů, 

kde bude jasně definována metrika (parametry, kritéria) pro hodnocení efektivity dodavatelů 

outsourcovaných procesů. 
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11 Návrh postupu řízení oustourcovaných procesů ve společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

 

11.1 Výběr dodavatelů pro outsourované procesy 

 

Tato kapitola je věnována návrhu postupu výběru dodavatelů pro outsourcované procesy 

ve společnosti EVS-STEEL. Tento postup je zobrazen na obr. 7 a na obr. 8 a následně popsán. 
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Obr. 7 Blokové schéma výběru dodavatelů pro outsourcované procesy 

 



39 
 

Popis blokového schématu pro výběr dodavatelů pro outsourcované procesy 

 

1. Částečně outsourcované procesy 

Na začátku blokového schématu se nachází výčet procesů QMS, které společnost částečně 

outsourcuje. Tyto procesy jsou z části zajišťovány interními zdroji společnosti a z části 

externími organizacemi.  

 

2. Definování požadavků na jednotlivé procesy 

V tomto kroku jsou definovány požadavky na dodavatele výše uvedených procesů.  

Požadavky na tyto procesy stanovuje vedení společnosti se zástupci jednotlivých úseků, kteří 

se konkrétně na těchto procesech podílejí  a tudíž za ně nesou určitou odpovědnost. 

Požadavky na procesy jsou zakomponovány do kupních smluv. 

 

Přehled dodavatelů outsourcovaných procesů a požadavky na tyto dodavatele 

 

Výcvik 

Zaměstnanci společnosti mají na jednotlivé pracovní pozice předepsány kvalifikační 

předpoklady a jejich naplňování je monitorováno vedoucími pracovníky a personálním 

úsekem. Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno jak interními zdroji, tzv. EVS školiteli, tak 

také externími vzdělávacími agenturami. Tento proces se řadí mezi podpůrné procesy, které 

jsou částečně outsourcovány.  

Výcvik zaměstnanců pro společnost EVS-STEEL zajišťují, např. DTO CZ, s. r. o.; 

Agentura AMOS Pardubice. Společnost vyžaduje od dodavatelů výcviku, aby měli 

certifikován systém řízení podle ISO 9001 a akreditaci pro výuku požadovaných oborů. 

 

Infrastruktura 

Infrastruktura představuje podpůrný proces a pro společnost EVS-STEEL je zajišťována 

dodavateli jako jsou Mariánskohorská, a.s.; Průmyslové montáže. K tomuto procesu se dále 

řadí také realizace údržby, kterou pro společnost zajišťuje VÍTKOVICE, a.s. 

Společnost EVS-STEEL od těchto dodavatelů požaduje, certifikovaný systém řízení 

podle ISO 9001, platná osvědčení pracovníků provádějících revize, dále pak platné pracovní 

postupy pro svařování (WPS), dále pak platné svářečské a paličské průkazy pracovníků, které 

dodavatel dodává. 
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Vývoj 

Tento proces se řadí mezi hlavní procesy a je pro EVS-STEEL zajišťován společností 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Tato společnost provádí 

výzkumnou a vývojovou činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, 

slévárenství, kování a válcování oceli. Dále pak provádí souborný výzkum nových kovových 

materiálů a zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin.  

Společnost požaduje od tohoto dodavatele certifikovaný systém řízení podle ISO 9001, 

kompetentní lidské zdroje a akreditované zkušební postupy. 

 

Poskytování služeb 

Proces, který je zařazen mezi hlavní procesy, realizují pro EVS-STEEL dodavatele 

Mariánskohorská, a.s.; která působí v oblasti čištění hran na bramách, konkrétně odstraňování 

skrapů. Dalším dodavatelem tohoto procesu je IRG-AG, a.s., který realizuje čištění povrchu 

bram pomocí plamene, tzv. surfing.  Povrch bramy se nažhaví a stává se tekutým a následně 

je odstraněn. 

Společnost od dodavatelů tohoto hlavního procesu požaduje certifikovaný systém řízení 

podle ISO 9001 a paličské průkazy. 

 

Kalibrace 

Kalibraci pro EVS-STEEL zajišťuje společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. 

Tato společnost disponuje zkušebními laboratořemi, které se zabývají standardními 

zkouškami a analýzami chemického složení, metalografií, zkouškami mechanických 

vlastností materiálů, nedestruktivním zkoušením a měřením hmotnosti aktivity vzorků 

technického železa, slitin železa a barevných kovů, kovových materiálů, hutních surovin, 

polotovarů a výrobků. Dále pak má organizace kalibrační laboratoře, jež jsou kontrolními 

metrologickými středisky, zajišťující kalibraci pracovních měřidel pomocí etalonáže s 

metrologickou návazností na státní etalonáž ČMI.  

Společností EVS-STEEL je požadován certifikovaný systém řízení podle ISO 9001, 

akreditaci zkušební laboratoře akreditované zkušební postupy. 

 

Prověřování a zkoušení produktů 

Tento proces je zařazen mezi řídící procesy a pro společnost EVS-STEEL realizován 

společností VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. a MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Požadováno je, aby se laboratoř řídila normou ČSN EN 
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ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a 

kalibračních laboratoří, dále jsou požadovány akreditované postupy. 

 

3. Zveřejnění poptávky 

V tomto kroku společnost uveřejní své požadavky na dodavatele pro outsourcované 

procesy, jež jsou blíže popsány v předchozím kroku. Požadavky jsou zveřejňovány formou 

poptávky na potencionální dodavatele, v listinné nebo elektronické podobě. Společnost 

oslovuje potencionální dodavatele ze speciálních databází (klastrů) nebo jiné potencionální 

dodavatele, o kterých má kladné reference, např. z veletrhů. 

 

4. Předvýběr potenciálních dodavatelů  

Tento krok popisuje situaci, kdy neexistuje schválený dodavatel. Potencionálním 

dodavatelům jsou sděleny termíny v rámci poptávky, do kdy musí poslat své nabídky. Tyto 

jsou pak shromážděny nákupním referentem ve spolupráci s objednávajícím NS nebo 

ředitelem úseku Nákupu a zhodnoceny nabízené podmínky. Na základě došlých nabídek je 

referentem, popř. ve spolupráci s objednávajícím NS proveden výběr optimálního dodavatele. 

Hodnocení je prováděno dle splnění zadávacích parametrů poptávky, zejména nabízené 

kvality, dodací termín, ceny, dopravních možností, úrovně QMS a EMS.  

 

5. Výběrové řízení 

Na základě přijatých nabídek je vybrán nejvhodnější dodavatel, který nejlépe splňuje 

požadavky v rámci poptávkového řízení.  

 

6. Úspěšnost dodavatele při výběrovém řízení 

a) Dodavatel neuspěl u výběrového řízení 

Dodavateli je oficiálně oznámeno, že u výběrového řízení neuspěl a je informován 

obchodní úsek  

b) Dodavatel u výběrového řízení uspěl, pokračuje tedy do dalšího kroku (č. 7). 

 

7. Audit u potencionálního dodavatele 

Audit u potenciálního dodavatele je prováděn podle zásad pro externí audity v souladu 

s 19 011 a o výsledku auditu je informován úsek Nákupu. Problematice auditů je věnována 

pozornost níže. 
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8. Vyhověl dodavatel u auditu? 

a) Dodavatel u auditu nevyhověl, viz. 6a. 

b) Dodavatel u auditu vyhověl, pokračuje tedy do dalšího kroku. 

 

9. Podpis smlouvy s dodavatelem 

V případě, že dodavatel splnil požadavky, díky kterým byl u auditu kladně hodnocen, a 

tedy u auditu vyhověl a je s ním uzavřena obchodní smlouva. 

 

10. Průběžné hodnocení dodavatele 

Tomuto hodnocení je věnována následující kapitola, kde bude toto hodnocení následně 

detailněji popsáno.  

 

11.2 Průběžné hodnocení dodavatelů outsourcovaných procesů 

Průběžné hodnocení je ve společnosti prováděno v rámci karet dodavatele a na základě 

auditů u dodavatelů outsorcovaných procesů. Popis průběhu auditu je popsán níže na obr. č. 7. 
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Obr. 8 Blokové schéma pro průběžné hodnocení dodavatelů oustourcovaných procesů 

 

Popis přípravy a průběhu auditu u dodavatele 

 

Ve společnosti EV-STEEL jsou stanoveny organizační zásady, způsob přípravy a 

provádění externích auditů pracovníky EV-STEEL u dodavatelů, týkajících se systému 

managementu jakosti dle ISO 9001, API Spec. Q1 a systému environmentálního 

managementu dle ISO 14001, auditů procesů a produktů.  
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V případě, že audity zjistí neschopnost procesů dodavatelů dosáhnout požadovaných 

výsledků nebo to, že procesy požadovaných výsledků již nedosahují, mohou zajistit provedení 

nápravy, nebo nápravných opatření směřujících k zajištění shody dodávaného produktu.  

Na vedoucí auditory a auditory jsou společností stanoveny kvalifikační požadavky. Po 

splnění kvalifikačních požadavků na vedoucího auditora a auditora ověřuje vedoucí auditů ve 

společnosti způsobilost a znalosti příslušných pracovníků testem. Test zpracuje vedoucí 

auditů a schválí jej představitel managementu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Vedoucí auditoři a auditoři obdrží Osvědčení k provádění auditů, které podepisuje 

představitel managementu společnosti a kopie Osvědčení uchovává vedoucí auditů. Pracovník 

nemůže vykonávat funkci vedoucího auditora nebo auditora, pokud nemá platné Osvědčení k 

provádění externích auditů a není uveden v platném Seznamu kvalifikovaných auditorů  

Při auditech u dodavatelů musí být dále stanoveny odpovědnosti pro představitele 

managementu, vedoucích auditorů a auditorů. 

Představitel managementu zodpovídá za provádění auditů v externích organizacích 

dodavatelů, za koordinaci výběru a školení vedoucích auditorů a auditorů, za stanovení 

vedoucího auditů v rámci společnosti a za seznamování členů řídicího týmu EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. s výsledky externích auditů.  

Vedoucí auditů ve společnosti je zodpovědný za provádění svěřených úkolů v rámci 

auditu, za hodnocení a ověřování znalostí vedoucích auditorů a auditorů, za vedení a 

aktualizaci seznamu kvalifikovaných auditorů, na kterém jsou uvedeni vedoucí auditoři a 

auditoři (interní, externí), dále pak za zpracování a v případě potřeby za aktualizaci Programu 

externích auditů na rok, viz příloha č. 3, dále pak je vedoucí auditor zodpovědný za uchování 

úplných záznamů o auditech a kvalifikaci vedoucích auditorů a auditorů, průběžné hodnocení 

auditů na ŘT, předkládání zpráv o jejich výsledcích a zpracování výsledků auditů jako součást 

Zprávy o ročním přezkoumání QMS, EMS a stanovení jednotlivých úkolů k neustálému 

zlepšování efektivnosti QMS ,EMS, koordinaci auditů mezi externími organizacemi. 

Vedoucí auditor nese zodpovědnost za organizaci a provedení všech činností 

předcházejících přípravě auditu, za přípravu programu příslušného auditu a schválení 

dotazníku k auditu podpisem, organizaci a řízení průběhu auditu, za záznamy zjištění z auditu, 

za zajištění důvěrnosti všech zjištěných informací a dále pak za zpracování Zprávy o auditu, 

ověření realizace opatření k nápravě a respektování všech návazných dokumentů. 

Auditor je zodpovědný za sestavení návrhu dotazníku k auditu a jeho stvrzení podpisem, 

přičemž otázky, které jsou v něm uvedeny, vychází především z potřeb vedení, z praktických 
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zkušeností auditorů a požadavků normy ISO 9001, API Spec.Q1 nebo ISO 14001. Auditor 

musí respektovat všechny návazné dokumenty tak, aby požadavky stanovené plánem auditů 

byly v průběhu auditů prověřeny, dále pak auditor zajistí důvěrnosti všech zjištěných 

informací a záznamy zjištění z auditu. 

Příprava auditu 

Vedoucí auditor určí tým pro daný audit s přihlédnutím ke znalostem dané 

problematiky členů týmu. Do týmu mohou být zařazeni i auditoři pozorovatele, příp. může 

vedoucí auditor do týmu přizvat nezávislého odborníka. Následně vedoucí auditor přezkoumá 

výsledky z předchozích auditů a ve spolupráci s ostatními členy týmu auditorů zpracovává 

návrh dotazníku k auditu a schvaluje jej. Poté vedoucí auditor svolá tým auditorů, který 

odsouhlasí konečné znění dotazníku a příp. upozorní na případné problémy spojené s auditem 

tak, aby byli všichni členové týmu na audit připraveni. Po předchozí dohodě se zástupcem 

auditovaného dodavatele posílá vedoucí auditor písemné oznámení o programu auditu. Učiní 

tak nejpozději týden před zahájením auditu. 

Provádění auditu 

Při zahájení auditu vedoucí auditor projedná za účasti příslušných vedoucích 

pracovníků auditovaného dodavatele časový rozsah auditu včetně termínu závěrečného 

jednání. V průběhu auditu vedoucí auditor zabezpečuje, aby tým auditorů zaznamenával 

všechna zjištění včetně jmen kontaktovaných pracovníků, názvu a číselných označení 

dokumentů a případně dalších informací a dat, usměrňuje a řídí průběh auditu, koordinuje 

činnosti mezi členy týmu auditorů a zástupci auditovaného dodavatele, rozhoduje v případě 

potřeby o operativní změně programu auditu (např. při zjištění některých nových skutečností, 

které nebyly známy při zpracování ročního plánu externích auditů) nebo o operativní změně 

složení týmu auditorů (např. z důvodu nemoci). O těchto změnách neprodleně písemně 

informuje vedoucího auditů ve EV-STEEL. 

Po prověření všech činností (před závěrečným jednáním) řídí přezkoumávání zjištění z 

auditů zaznamenaná týmem auditorů a rozhodne, která zjištění budou uvedena ve zprávě z 

auditu jako neshody s přijatým ON případně jako doporučení. 

Auditor uvádí zjištění jako uspokojivá, neshody nebo jako doporučení. V případě 

formulování neshod formou zjištění s následným přijetím ON je odpověď na příslušnou 

otázku v dotazníku k auditu označena 2 - přijatelný s připomínkami. Hodnocení otázek v 

dotazníku k auditu stupněm 1 - uspokojivý použije auditor v tom případě, kdy z odpovědi na 
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příslušnou otázku je zřejmé, že požadavky QMS, EMS nebo jiné jsou splněny a auditované 

činnosti týkající produktů jsou bez neshod s požadavky. 

Po ukončení auditu vede auditor závěrečné jednání za účasti příslušných zástupců 

auditovaného dodavatele, při kterém jsou posouzeny všechny neshody, uvedené jako zjištění, 

eventuelně doporučení, je dohodnut termín pro odstranění neshod a rovněž jsou vysvětleny 

případné nejasnosti. 

Dále vedoucí auditor vydává Zprávu o auditu do 15 pracovních dnů po ukončení 

auditu, Zprávu podepíše a předá k odsouhlasení představiteli managementu EV-STEEL a dále 

zástupci auditovaného dodavatele zasílá kopii s uvedenými zjištěnými neshodami, které musí 

být do uvedeného data odstraněny. Následně zhotoví jednu kopii Zprávy o auditu pro sebe, 

další kopie zasílá zúčastněným auditorům, auditorům pozorovatelům, případně 

pozorovatelům a nezávislým odborníkům nebo externím auditorům, řediteli pro nákup a 

představiteli managementu EV-STEEL. Vedoucímu auditů ve EV-STEEL zasílá originál 

Zprávy o auditu a vyplněný dotazník k auditu.  

Vedoucí auditor dále předává vedoucímu auditů ve EV-STEEL kopie podkladů ke 

splněným neshodám, které sám ověřil, či ověřil jím pověřený auditor. V případě, že byl 

požádán o změnu termínu pro plnění neshod uvede souhlasné stanovisko na kopii dopisu, 

kterou předá vedoucímu auditů ve EV-STEEL. V případě, že nesouhlasí se změnou termínu, 

sdělí toto stanovisko písemně zástupci auditovaného dodavatele, který o změnu požádal. V 

případě, že neshoda není odstraněna ve stanoveném termínu a tato situace nebyla písemně 

sdělena vedoucímu auditorovi, informuje vedoucí auditor písemně představitele managementu 

a ředitele pro nákup společnosti EV-STEEL, kteří rozhodnou o dalším postupu 

s dodavatelem. 

Představitel managementu nebo vedoucí auditů ve společnosti seznamuje ŘT EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. průběžně s výsledky auditů, s plněním ročního plánu auditů a s 

rozborem jejich výsledků a jednou ročně jsou zpracovány jako součást Zprávy o ročním 

přezkoumání QMS a EMS VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

V případě výskytu závažných neshod v průběhu auditů, informuje představitel 

managementu na nejbližší operativní poradě výkonného ředitele VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Roční hodnocení auditů zajišťuje vedoucí auditů v EV-STEEL. Jsou v něm shrnuty 

výsledky auditů a stav plnění neshod, vyplývajících z auditů. 
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Jak již bylo uvedeno, průběžné hodnocení dodavatelů outsourcovaných procesů probíhá 

ve společnosti EV-STEEL pomocí auditu, jejichž příprava, průběh, zodpovědnosti a 

vyhodnocení jsou výše popsány. 

 

Popis blokového schématu pro průběžné hodnocení dodavatelů oustourcovaných 

procesů 

 

1. Odpovědní auditoři pro hodnocení daného procesu nadefinují na základě svých 

zkušenosti, znalostí a požadavků jednotlivých článků v normě seznam otázek (Check 

list). Každý outsourcovaný proces je jedinečný a proto bude seznam otázek pro každý 

proces vždy specifický (dle zaměření dodavatele). Okruh otázek je kladen z oblasti, 

pokrývající ISO 9001. Otázky jsou definovány na základě požadavků článků norem 

ISO 9001 a smlouvy s dodavatelem. 

 

2. Na otázky, které byly definovány v předchozím kroku, auditoři v průběhu auditu 

získávají odpovědi, které pak následně budou oceněny bodovým hodnocením.  

 

Definování bodového hodnocení: 

 

Tab. 1 Bodové hodnocení dodavatele a jeho charakteristika 

Počet bodů Charakteristika 

1 bod Uspokojivý 

2 body Uspokojivý s připomínkami 

3 body Podmínečně uspokojivý (musí přijmout 

NO) 

4 body Neuspokojivý 

 

1 bod – Uspokojivý  

 dodavatel získá, když splňuje všechny požadavky EV-STEEL či požadavky 

normy ISO 9001 a smlouvy s dodavatelem. 

2 body – Uspokojivý s připomínkami 

 dodavatel získá v případě, že splňuje požadavky EV-STEEL s menšími 

nedostatky, které nemají závažný charakter ohrožující dodávky. 



48 
 

3 body – Podmínečně uspokojivý 

 takovéto hodnocení obdrží dodavatel, když ne zcela vyhovuje požadavkům 

EV-STEEL, musí tedy přijmout nápravná opatření, aby byl způsobilý 

k dodávkám. 

4 body – Neuspokojivý 

 toto hodnocení získá dodavatel, který nesplnil požadavky kladené společností EV-

STEEL. 

 

Příklad otázek možných otázek při auditu a jejich vyhodnocení je uvedeno v tab. 2 a tab. 3 

 

Tab. 2 Příklad použití možných otázek při auditu 

 Neuplatňováno 1b. 2b. 3b. 4b. Poznámka 

1. Jak je prováděno řízení 

externí dokumentace? 

      

2. Jsou vytvořeny požadované 

záznamy z procesů? 

      

3. Je určena nezbytná 

kompetence zaměstnanců pro 

EV-STEEL? 

      

4. Je školení pracovníků 

zajištěno vyhovujícím 

způsobem? 

      

5. Jsou udržovány záznamy o 

kvalifikaci zaměstnanců a o 

jejich dovednostech a 

zkušenostech?  

      

6. Je kvalifikace přezkušována 

ve stanoveném intervalu? 

      

7 Jsou dodržovány 

bezpečnostní předpisy a 

vhodné ochranné prostředky?  

      

8. Jsou v organizaci přijímána 

NO/PO ke zlepšení výkonnosti 

poskytované služby? 
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3. Proběhne vyhodnocení výsledku a získaných bodů a jejich převedení na procenta, jako 

příklad je uvádím vyhodnocení tabulky z přechodního kroku. K tomuto převodu lze 

použít následující vzorec. 

 

      
 

 
           

 

Ef    efektivita QMS dodavatele 

M    počet otázek použitých u auditu 

N    součet získaných bodů u auditu 

 

Příklad vyhodnocení dotazníku 

 

 Tab. 3. Příklad vyhodnocení možných otázek při auditu 

 Neuplatňováno 1b. 2b. 3b. 4b. Poznámka 

1. Jak je prováděno řízení 

externí dokumentace? 

 X     

2. Jsou vytvořeny požadované 

záznamy z procesů? 

 X     

3. Je určena nezbytná 

kompetence zaměstnanců pro 

EV-STEEL? 

 X     

4. Je školení pracovníků 

zajištěno vyhovujícím 

způsobem? 

 X     

5. Jsou udržovány záznamy o 

kvalifikaci zaměstnanců a o 

jejich dovednostech a 

zkušenostech?  

  X    

6. Je kvalifikace přezkušována 

ve stanoveném intervalu? 

  X    

7 Jsou dodržovány 

bezpečnostní předpisy a 

vhodné ochranné prostředky?  

 X     

8. Jsou v organizaci přijímána 

NO/PO ke zlepšení výkonnosti 

poskytované služby? 

 X     

  SUMA BODŮ 10b  
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Podle výše uvedeného vzorce převedeme počet bodů na procenta 

 

     
 

  
        

            

 

4. Pomocí výsledku z předchozího kroku jsou dodavatelé zařazeni do jednotlivých tříd 

efektivnosti. 

Rozdělení dodavatelů do tříd podle požadavků EV-STEEL je uvedeno v tab. 4 

 

Tab. 4 Třídy dodavatelů 

Třída (Level) Efektivita QMS u 

dodavatele 

1 100 – 90% 

2 89 – 70% 

3 69% a méně 

 

Ve společnosti EV-STEEL jsou částečně outsourcovány hlavní, podpůrné a řídící 

procesy. Kritérium pro dodavatele hlavních procesů je, aby jejich efektivita z hlediska 

QMS byla v rozmezí 100 – 90%, což odpovídá třídě zařazení 1. 

Dodavatelé podpůrných a řídících procesů musí mít systém QMS efektivní v rozmezí 

70 -100%, tedy mohou být zařazeni jak do třídy č. 1, tak i do třídy č. 2. 

Dodavatele outsourcovaných procesů, jejichž efektivnost z hlediska QMS byla zjištěna 

nižší, než 69% jsou shledáni jako nevyhovující. Takovýmto dodavatelům jsou uložena 

NO, která by měla vést ke zvýšení efektivity QMS u dodavatele. Tato NO jsou po 

stanovené době opět přezkoumána auditem u dodavatele a je znovu zjištěna efektivita 

QMS, tento dodavatel je pak následně zařazen do příslušné třídy nebo je s ním ukončena 

spolupráce. 

Dodavatele jsou o zařazení do tříd informováni. Společnost EV-STEEL je informuje o 

jejich zařazení pomocí osvědčení, viz příloha. č. 4 

Ve výše uvedeném příkladu vyšla efektivnost dodavatele, na 80%, tento dodavatel je 

na základě získaného procentuálního výsledku zařazen do 2 třídy. V případě, že dodavatel 

dodává EV-STEEL podpůrné nebo řídící procesy, je akceptovatelný pro dodávky. Pokud 

by však dodával pro hlavní procesy, nelze jej v tomto případě akceptovat.  
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12 Závěr  

 

Tato diplomová práce byla zaměřena na návrh zásad pro řízení outsourcovaných procesů 

v hutní společnosti. Cílem diplomové práce bylo navržení postupu pro řízení outsourcovaných 

procesů. 

 Ve druhém bodu této diplomové práce byly uvedeny základní pojmy z oblasti systémů 

managementu kvality a dále pak základní principy managementu jakosti. Jednotlivé principy 

zde byly stručně popsány. 

 Další bod byl zaměřen na problematiku procesního řízení, dále na vhodné nástroje pro 

aplikaci procesního řízení v organizacích. Je zde stručně popsán vlastník procesu, jeho výběr, 

definování rámce a rozsah klíčových procesů, měření výkonnosti procesů, definování rozhraní 

mezi procesy, dále popis procesů, přezkoumání jejich průběhu a neustálé zlepšování. 

 Čtvrtý bod byl věnován problematice stanovení požadavků na dodávky a dodavatele. 

V tomto bodu jsou požadavky na dodavatele a jejich rozdělení do několika skupin stručně 

pospány. Celý tento proces je znázorněn pomocí vývojového diagramu, jež je uveden na obr. 

2. 

 V pátém bodu je stručně popsán výběr a hodnocení dodavatelů. V problematice této 

části mé diplomové práce je stručně popsáno předběžné hodnocení dodavatelů, hodnocení 

potenciální výkonnosti dodavatelů, hodnocení dodavatelů na základě dalších kritérií a 

komunikace s dodavatelem. Tento proces je také zobrazen pomocí vývojového diagramu 

uvedeného na obr. 3. 

 Šestý bod nese název Spolupráce s dodavateli a outsourcing. V tomto bodu jsou 

uvedeny definice základních pojmů z oblasti, jako např. dodavatel, dodavatelský řetězec, 

partnerství, outsourcovaný proces a další. V neposlední řadě jsou zde stručně popsány 

programy partnerství s dodavateli a outsourcing ve společnostech. 

 V sedmém bodu byla věnována pozornost charakteristice společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. Tato charakteristika zahrnuje postavení společnosti ve světě a 

v ČR, společnost v současné době, její sortiment výrobků z oceli a popis jednotlivých 

nákladových středisek. Je zde rovněž popsána výstavba systémů managementu jakosti. Dále 

je uvedeno organizační schéma společnosti. 

V osmém bodu byla věnována pozornost analýze současného stavu ve společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Jsou zde certifikáty a specifikace, které společnost získala 

a je jejich vlastníkem. Je zde popsáno procesní řízení ve společnosti, dále je v této části práce 
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uveden výčet jednotlivých procesů a jejich zařazení mezi hlavní, podpůrné, řídící a částečně 

outsourcované procesy, jež jsou následně zobrazeny v procesní mapě společnosti. Dále je 

v této části diplomové práce popsáno, jakou formou jsou ve společnosti zajišťovány 

outsourcované procesy a následně jsou popsány metody řízení těchto procesů. 

Devátý bod popisuje řízení outsourcovaných procesů v praktických podmínkách 

společnosti. Sem je zahrnuto hodnocení dodavatelů outsourcovaných procesů, pomocí karet 

dodavatele – výrobce, kde jsou hodnoceny parametry jako spolehlivost dodávek, kvalita, 

systém managementu, cena a financování. Následně je v tomto bodu poposáno hodnocení 

outsourcovaného procesu prověrkou na místě, tedy externím auditem u dodavatele. Poslední 

část tohoto bodu je tvořena informacemi o požadavcích společnosti na dodavatele týkajících 

se validace procesu, vedení záznamů a opakované předkládání dokladů, např. o verifikaci. 

V desátém bodu jsou uvedena zjištění na základě analýzy současného stavu a řízení a 

outsourcovaných procesů v praktických podmínkách společnosti. Je zde popsáno 

zabezpečování outsourcovaných procesů ve společnosti a následně průběh jejich hodnocení 

na základě prověrek u dodavatele a pomocí karet dodavatele-výrobce. Dále je zde zmíněno, 

jak je vyhodnocována efektivita dodavatelů outsourcovaných procesů. Bylo zjištěno, že 

efektivita dodavatelů je ve společnosti posuzována na základě zpráv z auditů. Toto hodnocení 

je však málo propracované a tudíž neefektivní, protože neexistuje přesná metrika pro 

vyhodnocení efektivity dodavatele. 

V jedenáctém bodu je pomocí dvou vývojových diagramů popsán návrh postupu pro 

řízení outsourcovaných procesů ve společnosti. První vývojový diagram popisuje postup 

výběru dodavatelů pro outsourcované procesy. Dále je zde uveden výčet částečně 

oustroucovaných procesů ve společnosti a stručný popis některých dodavatelů těchto procesů 

a požadavků, jež jsou na ně kladeny ze strany společnosti. Další vývojový diagram je věnován 

problematice průběžného hodnocení dodavatelů outsourcovaných procesů. Dále je zde 

popsána příprava a následný průběh auditu u dodavatele. Následuje popis vývojového 

diagramu, ve kterém je také věnována pozornost návrhu postupu hodnocení efektivity 

systému u dodavatele, na základě bodového ohodnocení odpovědí na otázky při auditu u 

dodavatele, jež se následně převedou na procenta. Toto je popsáno na krátkém příkladu, který 

je v této kapitole uveden. V poslední řadě je zde popsán návrh zařazení dodavatelů do 

jednotlivých tříd podle zjištěné efektivnosti jejich systému. Dále pak jsou zde uvedeny 

požadavky společnosti na zařazení jednotlivých dodavatelů do tříd podle typu procesu, který 

pro společnost zajišťují, a řešení při nesplnění podmínek ze strany dodavatele. V příloze č. 4 

je uveden návrh osvědčení pro dodavatele, podle jejich zařazení do jednotlivých tříd (Levelů). 
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Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. má již zavedeny a postupy pro řízení 

procesů, které jsou již osvědčené. Jelikož je pořád co zlepšovat, mohou být návrhy v této 

práci společně s dalšími jinými zdroji informací podnětem pro další zlepšování. 
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Příloha č. 1 - Certifikáty společnosti 



 

Pokračování přílohy č. 1 

 

 



 

Pokračování přílohy č. 1 

 

 



 

Pokračování přílohy č. 1 

 

 



 

Příloha č. 2 - Karta dodavatele-výrobce 

   K A R T A    D O D A V A T E L E -  V Ý R O B C E  

 

 

  Jméno dodavatele  :                                            

     

  Adresa dodavatele :                                                                 

                                                            

  IČ, popř. datum a  místo registrace :      

     

  Číslo telefonu, faxu, e-mail :   

 

  Jména osob, se kterými je jednáno :  

 

  Nakupovaný produkt :  

     

   Všeobecné dlouhodobé informace a poznámky : 

 

 

   Číslo účtu :                          Systém managementu kvality :   

 

  Jméno výrobce  :                                            

     

  Adresa výrobce  :                                                                 

                                                            

  Místo registrace :      

     

  Číslo telefonu, faxu , e-mail :   

 

  Jména osob, se kterými je jednáno :  

 

  Nakupovaný produkt :  

 



 

Pokračování přílohy č. 2 

 

  Všeobecné dlouhodobé informace a poznámky: 

 

 

  Způsobilost výrobce: 

 

 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

 

II.pol.2009 

 

I. pol. 2010 

 

II. pol. 2010 

 

I. pol.2011 

 Spolehlivost     

 Kvalita + Systém manag.     

 Cena , Financování     

 CELKEM       

způ 

 

 

Zpracoval:  

Podpis: 

Dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsobilost výrobce 



 

Příloha č. 3 – Roční program auditů 



 

Pokračování přílohy č. 3  



 

Příloha č. 4 – Návrh ocenění pro dodavatele EV-STEEL 

 

 

 

Dodavatel 

 

(jméno a adresa dodavatele) 

 

 

obdrží za spektrum produktů 

 

(výčet produktů) 

 

osvědčení, že na základě provedeného auditu splnil požadavky systému managementu kvality 

podle interního předpisu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a dle EN ISO 9001. Dodavatel je 

tímto zařazen jako 

 

Dodavatel – Level 1 

 

Toto osvědčení je platné do 

 

(datum a místo vystavení osvědčení) 

 

 

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Úsek pro techniku a řízení jakosti 

 

 

 

 


