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ABSTRAKT 

Téma bakalářské práce: Aplikace procesního přístupu na hlavní procesy 

 Tato Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci procesního přístupu na hlavní procesy 

ve firmě EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. V teoretické části práce je uvedeno představení 

organizace a vysvětlení problematiky procesního přístupu. Procesní přístup řízení rozvíjí a 

optimalizuje chod organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky 

zákazníka způsobem, který definuje pracovní postup jakou ucelený sled činností napříč 

organizací.          

 V praktické části je provedena analýza popisu stávajících hlavních procesů a samotná 

aplikace procesního přístupu na hlavní popsané procesy. V závěru práce jsou uvedeny 

všechny důležité poznatky a závěrečné zhodnocení.     

 Cílem této bakalářské práce je objasnění problematiky procesního přístupu ve firmě 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.      

Klíčová slova: Proces, procesní přístup, mapa procesů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Theme of the bachelor thesis: Application of a Process Approach for Core Processes 

This bachelor thesis is focused on the process approach application in the company 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.  In the theoretical part of the thesis is the presentation of 

this company and the explanation of the process approach problems. The process approach 

management develops and optimizes the organization´s operations so that the organization 

effectively, efficiently and more economicaly responds to the customer´s requirements in a 

way that defines the workflow as a coherent sequence of the actions across the organization. 

 The practical part occurs the analysis of the core processes description and the actual 

process approach application on this core processes. In conclusion (in the end) of the thesis 

are introduced all  important knowledges and the final evaluation.  

 The aim of this bachelor thesis is to clarify the process approach problems in the 

company EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

Key words: Process, Process Approach, Process Map. 
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1 ÚVOD 
 

 Dnešní moderní doba, kdy mají zákazníci velmi vysoké požadavky na jakost produktů 

a služeb, které jsou nabízeny dodavateli, vyžaduje velmi rychlá, ekonomicky výhodná a 

kreativní řešení problémů týkajících se boje s konkurencí.      

 Koncepce podnikání založené na přístupu „musíme prodat, co se vyrobí“, byť by byly 

podporovány sebelepšími marketingovými aktivitami na prodeje, nemají šanci na přežití. 

Jednoznačně jsou preferovány přístupy „můžeme vyrábět jen to, co je možné prodat“. 

Uplynulé desetiletí potvrdilo poučku, že zákazník se rychle přizpůsobí nové kvalitě a není 

ochoten k jakýmkoliv ústupkům či tolerování chyb na straně dodavatele [4].        

 Opravdu příjemným zjištěním je, že mnoho podnikatelských společností si uvědomuje 

neustálé zvyšování požadavků zákazníka na kvalitu a s těmito novými požadavky se také 

rychle vyrovnaly. V této době na českém trhu působí tisícovky firem, které přijaly systém 

zabezpečování kvality dle mezinárodních standardů řady ISO 9000.     

 V dnešní době je velmi málo spoléhat se pouze na certifikaci systému managementu 

kvality ve smyslu normy ISO 9001. Ta mohla znamenat konkurenční přednost pro naše firmy 

na počátku devadesátých let. V současnosti je považována za samozřejmost [4].        

 Společnosti v dnešní době jsou pod obrovským tlakem nových požadavků zákazníků, 

domácí a zahraniční konkurence a neustálé se rozvíjejících informačních a komunikačních 

technologií. Důležité je, aby organizace kvalitně rozuměla sama sobě a přesně si 

uvědomovala své postavení na konkurenčním trhu. Právě tato orientace pak vyvolává důraz 

na sledování hlavních procesů a na jejich optimalizaci pro konečný subjekt. Pouze neustálé 

zlepšování a schopnost rychle reagovat, je cestou, jak si uhájit své místo na trhu a udržet si 

svou konkurenceschopnost.         

 Jedním ze způsobů, aby si organizace sama sobě rozuměla, je právě aplikace 

procesního přístupu. Znalost procesního přístupu umožňuje managementu lépe pochopit děje, 

které ve firmě probíhají, posoudit opodstatněnost realizace určitých činností, jejich správné 

uspořádání a úroveň jejich výsledků.        

 Svou bakalářskou práci jsem zpracoval a řešil ve firmě EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, 

a. s., která má již od roku 1993 zaveden systém managementu kvality podle normy ISO 9001.

 Cílem mé bakalářské práce je aplikovat procesní přístup na hlavní procesy ve 

společnosti a objasnit problematiku procesního přístupu.           
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

 Cílem této kapitoly je poskytnutí stručného úvodu do problematiky procesního 

přístupu a vysvětlení jednotlivých pojmů s ním spojených. 

2.1 Definice procesu 
 Pod pojmem proces je možno považovat soubor dílčích činností měnících vstupy na 

výstupy za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách [5]. Základní model procesu 

je uveden, viz Obr. 1.       

 

 

 

 

 

    Vstupy                                          Výstupy 

   

                                                                                        

 

 

 

Obr. 1 Základní model procesu [5]        

Další možné definice pojmu proces: 

Fiala: „ Proces je účelně naplánovaná a realizovaná posloupnost činností, jimiž za pomoci 

odpovídajících zdrojů probíhá v řízených podmínkách – regulátory – transformace vstupů na 

výstupy“ [1].        

Hammer: „ Proces se soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří 

výstup, který má pro zákazníka hodnotu“ [1].        
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Basl: „ Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému a v případě větších 

procesů pravděpodobně z jednoho útvaru do druhého“ [1].        

Nenadál: „ Proces je ohraničená skupina vzájemně provázaných pracovních činností (jejich 

definice je obsažena ve formální dokumentaci) s předem definovanými vstupy a výstupy. Má 

jasně definovaný začátek a konec“ [1].        

 

2.2 Rozdělení procesů dle jejich důležitosti 
 Nejdůležitějším a zároveň nejpoužívanějším rozdělením procesů v praxi je na řídící, 

hlavní a podpůrné procesy. Nejčastěji se používá v praxi, protože je přehledné, jednoduché, 

poskytuje nám důležité informace o procesu a napovídá, jak by měl být řízen. Navíc jasně 

ukazuje na význam jednotlivých procesů a tím napomáhá stanovit priority procesů [9].              

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Základní členění procesů [1]       
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Základní charakteristiky:  

Hlavní / klíčové procesy - jsou takové procesy, které přímo přispívají k naplnění poslání 

organizace [9].        

Řídící procesy – úkolem řídících procesů je vytvořit maximálně účinný a jednoduchý 

jednotný systém řízení [9].          

Podpůrné procesy – jsou zaměřeny na poskytování produktů a služeb zákazníkům nebo 

klíčovým procesům, které však v případě potřeby mohou být s výhodou zajišťovány externě 

subdodavatelsky [9].        

 

2.3 Procesní přístup 
 Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich 

vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamyšlený vstup, lze 

nazývat „procesní přístup“ [10].         

 Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení 

jednotlivých procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb [10]. 

 Je-li takový přístup použit v systému managementu kvality, zdůrazňuje důležitost:

 a) pochopení požadavků a jejich plnění,      

 b) potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty,    

 c) dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů,  

 d) neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření [10].      

Model procesně orientovaného systému managementu kvality, viz Obr. 3. 
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Obr. 3 Model procesně orientovaného systému managementu kvality [10] 

  

Prostřednictvím procesního řízení se na organizaci díváme jako na systém vzájemně 

provázaných procesů.          

 Ve výsledku lze charakterizovat procesní přístup těmito znaky:   

 - „tah na branku“ – jasným cílem musí být užitek pro zákazníka,   

 - logické zařazení a uspořádání do procesu pouze těch činností, které jsou nezbytné                               

 k dosažení požadovaného výstupu – proces musí být hospodárný,   

 - veškeré činnosti musí být způsobilé a stabilizované – proces musí probíhat kvalitně,  

 musí být dodrženy termíny, být opakovaně spolehlivý [4].          
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2.3.1 Principy procesního řízení 
 Procesní řízení je důležité dát do souvislosti se třemi základními oblastmi. Mezi tyto 

tři oblastí patří: 

Znalost procesů – to znamená, že organizace si je vědoma svých procesů, jejich vstupů a 

výstupů, způsobu, jakým se tyto vstupy mění na výstupy a ví, jaké zdroje se přitom 

spotřebovávají. 

Verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy – podstatou této oblasti je, že činnosti 

realizované v rámci procesu jsou popsány a parametrizovány, což znamená, že obsahují 

výkonnostní charakteristiky. Všichni pracovníci jsou si vědomi své role při přeměně vstupů 

na výstupy. 

Monitorování měření a neustále zlepšování – vlastníci procesu, respektive osoby 

odpovědné za proces, mají k dispozici výkonnostní ukazatele vypovídající o účinnosti a 

efektivnosti procesů. Dále na základě výkonnostních ukazatelů navrhují a provádějí změny 

v procesech a tím je optimalizují. 

 Procesní řízení chápeme jako kontinuální činnost managementu organizace vedoucí 

k zavedení (transformaci funkčně orientované organizace na organizaci procesního typu), 

rozvoji a neustálému zlepšování procesní organizace, jejíž základ tvoří procesní řízení [1].        

 

2.3.2 Základní požadavky pro aplikaci procesního přístupu 
 Ukazuje se, že pro úspěch, respektive selhání při rozvoji systémů managementu 

kvality je mimořádně důležité praktické osvojení si principu procesního přístupu. Pro 

zavedení dobře fungujícího procesního přístupu je nutné provést jednotlivé dílčí kroky, které 

jsou popsány následovně:  

 

1. Nalezení a určení procesů 

 Pokud má být systém managementu kvality přirozenou součástí celkového systému 

řízení dané organizace, pak manažeři nemohou vztahovat tento krok pouze k deklarované 

politice a cílům jakosti, ale k celkové politice, strategii a strategickým cílům organizace. Je 

pak doslova nezastupitelnou úlohou skupiny vrcholových manažerů, aby si zodpovědně 

stanovili rozsah a návaznosti procesů, které budou do systému řízení začleněny. K tomuto 
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účelu je možné efektivně aplikovat nástroje, jako jsou například brainstorming, 

multihlasování, matice vztahů mezi procesy, relační diagram, diagram ptačí perspektivy, želví 

diagram, mapa procesů apod. [2].      

    

2. Určení vlastníků procesů, jejich odpovědnosti a pravomocí 

 Pod pojmem vlastník procesu chápeme osobu, která nese plnou zodpovědnost za 

kvalitu výstupů z procesu, tzn. za to, aby výsledky splňovaly požadavky interních i externích 

zákazníků. Vlastník procesu je také zodpovědný za zajištění efektivního průběhu procesu. 

Tyto odpovědnosti je také nutno doplnit o adekvátní pravomoce, kterými jsou rozpoznání 

požadavků zákazníků, definovat své vlastní požadavky na vstupy a zdroje do procesu, řídit 

proces, včetně nutných intervencí a rozhodování o zlepšení [2].        

 Ustanovení a oficiální jmenování vlastníků všech procesů v systémech managementu 

má za normálních podmínek ctít určitá, byť v naprosté většině nepsaná pravidla, kterými jsou: 

- vlastník procesu má mít hluboké znalosti (ne pouze teoretické znalosti o procesu, který 

má řídit a za jehož výsledky bude odpovědný), 

- vlastník procesu má být komunikativní, protože jeho častou úlohou je vyjednávat 

podmínky a úpravy, které se týkají interních dodavatelů, resp. Interních zákazníků 

daného procesu, 

- vlastník procesu má být v tom nejlepším slova smyslu lídrem, tahounem a facilitátorem 

všech aktivit, které souvisejí s neustálým zlepšováním procesu [2].        

    

3. Popis procesů 

 Každý popis procesů by měl kromě tak samozřejmých náležitostí, jako jsou seznam 

zkratek, definice pojmů, rozdělovník atd., obsahovat i informace, které v reálné praxi nejsou 

ještě zdaleka samozřejmé. Jedná se zejména o tyto informace: 

- vhodná identifikace procesu, 

- seznam předcházejících procesů, 

- definování požadavků na vstupy do procesu a jejich dodavatelů, 

- definování zdrojů pro efektivní průběh procesu, 

- výčet všech významných omezení, včetně závazné legislativy, vztahující se k procesu, 

- popis procesu pomocí vývojového diagramu, včetně stanovení kontrolních bodů a 

činností ověřování shody, 
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- definování požadavků na výstupy z procesu a jejich zákazníků, 

- určení rozhraní mezi popisovaným procesem a navazujícími procesy, 

- seznam navazujících procesů, 

- určení vlastníka procesu, 

- seznam ukazatelů pro měření a monitorování výkonnosti, 

- seznam souvisejících dokumentů a záznamů [2].         

 

4. Definice cílů 

 Vrcholové vedení a vlastník procesu si musí uvědomit, že cíle musejí přesně definovat 

již před zahájením vlastního procesu, nemá totiž smysl spouštět proces a spoléhat na to, že 

jakékoliv doladění lze provést v jeho průběhu.       

 Jakmile jsou cíle zdokonalování procesu stanoveny, týmy musí identifikovat hlavní 

problémy, kterými je nutné se zabývat, zvolit požadovanou úroveň změn a to buď zásadní 

přepracování procesů, nebo postupnou inovaci procesů. Tým pro zdokonalování procesů by 

měl na základě nových poznatků provést revizi plánu zlepšování procesů a opravit pracovní 

cíle týmu. Ještě před tím, než se začne se zdokonalováním procesů ve firmě, je nutné také 

stanovit měřítka výkonnosti procesů, mezi které patří např. počet vadných kusů na tisíc 

součástek, konečné náklady, požadovaný zisk atd. [2].     

      

5. Měření výkonnosti procesů 

 Pod měřením výkonnosti procesů přitom budeme chápat aktivity, které mají 

poskytovat objektivní a přesné informace o průběhu jednotlivých procesů tak, aby tyto 

procesy mohly být jejich vlastníky průběžně, tzn. operativně, řízeny za účelem plnění všech 

požadavků na procesy kladených [5].              

 Systém měření výkonnosti je nástrojem bilancování různých ukazatelů (nákladů, 

jakosti, času atd.) na různých úrovních (organizace, procesů, lidí).    

 Efektivní systém měření výkonnosti procesů by měl poskytovat včasné a přesné 

informace o základních charakteristikách procesů, jimiž jsou efektivnost a účinnost a 

umožňovat tak realizaci neustálého zlepšování procesů jako integrální součásti 

celopodnikového zlepšování.          

 Důvody pro měření výkonnosti organizace jsou následující: 

- bez měření nelze plánovat, řídit, hodnotit, 
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- bez měření nelze řídit změny, 

- měření je prostředkem racionální komunikace, 

- bez měření nelze zlepšovat a zlepšování vyhodnocovat, 

- měření umožňuje efektivní alokaci zdrojů, 

- měření výkonnosti představuje prostředek motivace jednotlivců i týmů, 

- efektivní systém měření podporuje přizpůsobení managementu, dlouhodobým cílům. 

 Cíle měření lze definovat takto: 

- vytvoření možností řízení a zlepšování procesů, 

- pochopení skutečné výkonnosti procesů, 

- vytvoření zpětné vazby pro účastníky procesů, 

- stanovení cílů pro zlepšování, 

- ohodnocení potřeby zlepšení, 

- hodnocení vlivu zlepšení a zjištění, zda bylo skutečně dosaženo přínosu, 

- stanovení potřeby nápravného opatření, 

- stanovení priorit (pochopení toho, co je skutečně důležité), 

- plánování nových očekávání zákazníka [3].         

  

6. Přezkoumání a zlepšování procesů 

 Jsou-li procesy stabilizovány, lze uvažovat o jejich zlepšování s cílem zvýšit jejich 

efektivnost. Zlepšování procesů lze rozdělit do následujících kroků [4]: 

a) Volba procesu            

 Volbu lze provést na základě jednoho čí více následujících kritérií (rozhodujícím 

kritériem pro volbu kritických procesů je vazba na strategické cíle organizace). Mezi tyto 

kritéria se řadí posouzení preferencí managementu, stížnosti zákazníka, rozsah procesu a 

s ním spojené náklady, náhodný výběr.         

b) Tvorba plánu zlepšování         

 Plán by měl obsahovat misi a cíle zlepšovatelského týmu, typ potřebného výcviku, 

složení týmu, definování potřebného informačního systému, plán kontroly činnosti týmu, 

dokumentaci činnosti týmu, celkový plán zlepšování. Tam, kde jsou časové a lidské zdroje 

omezené, je třeba vypracovat plán priorit, tj. několikafázový plán zlepšování.        
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c) Vytvoření procesního týmu        

  Procesní týmy by měly být tvořeny pracovníky útvarů, kteří vykonávají 

činnosti v rámci analyzovaného procesu, zástupci interních zákazníků, popř. dodavatelů 

procesu. V některých případech je vhodné také zapojit externí zákazníky. 

d) Zlepšování procesu         

  Během analýzy i po jejím skončení probíhá generování námětů na zlepšení. 

Proces zlepšování klíčových podnikových procesů by měl být iniciován jak seshora dolů, tak 

zdola nahoru. Každá pracovní skupina by měla být zmocněna k tomu, aby používala metrik 

výkonnosti procesu k identifikaci příležitostí, stanovování priorit a implementaci lokálních 

zlepšení.           

 Změny navrhované pracovními skupinami by měly být před vlastní implementací 

přezkoumány vlastníkem procesu [4].  

e) Schválení změny vlastníkem a implementace opatření     

 Fáze implementace je nejdelší. U krátkodobých změn se pohybuje v týdnech až 

v měsících, u dlouhodobých změn jde o měsíce až roky. Implementaci může provést původní 

zlepšovatelský tým, pokud však změny vyžadují i další znalosti a dovednosti, které členové 

týmu nemají, může být ustaven nový tým [4].               

f) Vyhodnocení          

 Po ukončení implementace změny následuje přirozeně vyhodnocení a měření přínosů. 

Často je toto hodnocení základem pro další zlepšování v duchu filosofie neustálého 

zlepšování [4].                 

 Systematické a reálné přezkoumání procesů a jejich neustálé zlepšování je možné 

pomocí využitelných přístupů, jako jsou procesně vedené audity, aplikace zpětné vazby při 

řízení procesů, sebehodnocení či Demingův cyklus [2].     

 Demingův cyklus lze aplikovat na všechny procesy. Jde o jednoduchý čtyř-krokový 

postup zlepšování kvality, viz Obr. 4. Tento cyklus je znám jako PDCA, Shewhartův nebo 

Demingův cyklus. Skládá se ze čtyř kroků:       

 P (Plan): stanovení jakostních cílů a procesů nezbytných k dosahování výsledků v 

souladu s požadavky zákazníka.                      

 D (Do): provedení zkušební akce na zlepšení kvality.    

 C (Check): provádění kontrol zlepšení kvality a jakých cílů bylo dosaženo. 
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 A (Act): provádění opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti procesu [7].  

     

 

     

       A                         P        

 

                                                       C                         D 

                      

      

                                                 Obr. 4 Cyklus PDCA [2] 

       

2.3.3 Hlavní přínosy procesního řízení 
Přínosy procesního řízení se projevují ve všech oblastech organizace. Velikost přínosů 

v jednotlivých oblastech se může různit v závislosti na charakteru, vnitřním členění a velikosti 

organizace. Shrnutím těchto přínosů pak vytváříme předpoklady pro zvýšení celkové 

výkonnosti organizace se současným snížením potřeb zdrojů. 

 

2.4 Procesní mapy 
 Při aplikaci procesní mapy je prvním krokem jasně si vymezit, proč a k čemu ji 

využíváme. Jedním z důvodů může být zlepšování kvality. Dalším důvodem by mohlo být 

nalezení překážek nebo zaktualizování procesu [6].       

 Procesní mapa je obraz posloupností jednotlivých kroků v procesu. Předtím, než lidé 

začnou mapovat proces, mělo by být jasné, k jakému účelu proces slouží. To znamená, že je 

nutné určení výstupu. Nutností je přesně vědět kdo přijímá výstupy, stejně jako pochopení 

toho, jak se vstupy transformují na výstupy [8].      

 Mapa procesů je názorné a přehledné schéma nebo model hlavních procesů řízených 

ve firmě. Patří do nejvyšší části systému řízení, tedy systému kvality. Nejvyšší částí se myslí 
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úroveň Příručky kvality v pomyslné pyramidě systému managementu kvality. Mapa procesů 

je nástroj usnadňující řízení a rozhodování managementu skrze systém a jeho procesy. Bez 

mapy procesů nebo jiného znázornění se firma a tedy její management jen domnívá, že firmu 

drží pevně v rukou. Procesní mapa je unikátním zobrazením posloupnosti procesů a může 

sloužit jako báze procesně orientovaného managementu kvality [2]. Příklad procesní mapy 

pro podmínky obchodní organizace je uveden na Obr. 5.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Procesní mapa obchodní organizace (Z-zákazník) [2]    
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
 

 Cílem této kapitoly je stručný popis společnosti EV - STEEL, nastínění historie 

společnosti od jejího vzniku až do dnešní doby. Kapitola také zahrnuje nosný výrobní 

program společnosti, politiku a cíle kvality a organizační strukturu. 

 

3.1 Historie a vznik společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 
 Historie EV – STEEL začíná prvním vyrobeným zkujněným železem v Rudolfově huti 

roku 1830. Už v této době patřily Vítkovice mezi největší výrobce oceli ve střední Evropě a 

není divu, že během 1. světové války patřily k výhradním dodavatelům výrobků 

Československé armády. Bohužel v září 1998 byl definitivně zastaven provoz vysokých pecí a 

jako by předznamenal konec jedné etapy firmy s výjimečně barvitou a dlouhou historií. 

Významným milníkem je srpen roku 2001. Tehdy byla divize 200 (hutní část Vítkovice) 

vyčleněna jako samostatná dceřiná společnost VÍTKOVICE STEEL. Výroba pokračovala až 

do roku 2005, kdy se firma ocitla v privatizaci. Téhož roku se novým vlastníkem stala 

skupina EVRAZ group.        

 V dnešní době je firma EV – STEEL brána jako jedna z hlavních metalurgických 

společností v České republice. Díky vynikajícím ekonomickým výsledkům a progresivní 

marketingové strategií lze předpokládat, že pozice této firmy se bude neustále posilovat. 

Schéma organizační struktury společnosti, viz příloha 1.  

   

3.1.1 EVRAZ  VÍTKOVICE  STEEL, a.s. v současnosti 
 Společnost EV – STEEL se v současné době řadí mezi špičkové evropské výrobce 

válcovaných výrobků z oceli. Nosný výrobní program tvoří: 

- tlusté plechy, 

- tvarové výpalky, 

- štětovnice, 

- válcované profily. 
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Společnost  EV - STEEL je tvořena nákladovými středisky a úseky: 

Nákladová střediska 

1. Výpalky 

2. Ocelárna 

3. Válcovna profilů 

4. Válcovna 3,5 m Kvarto 

5. Údržba 

 

Výroba jednotlivých nákladových středisek za rok 2010 je zobrazena na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Výroba nákladových středisek 2010 

 

3.2 Charakteristika jednotlivých nákladových středisek 
             

NS 210 – Výpalky 

 Nákladové středisko tvarových výpalků NS 210, vybavené moderními pálícími stroji 

firmy MESSER-GRIESHEM 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 řídicího systému CNC jsou vybaveny plazmovými hořáky a hořáky kyslík – 

zemní plyn. Roční kapacita je 30000 tun. 

Výpalky

455 694 
Válcovna 

profilů

2 451 235

Válcovna 3,5 m 

KVARTO

7 532 763

Ocelárna

5 964 506
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NS 220 – Ocelárna 

 Základními výrobními jednotkami jsou dva kyslíkové spodem dmýchané konvertory 

K1 a K2 určené pro výrobu konstrukčních, uhlíkatých a středně legovaných ocelí. Vyrobená 

ocel je odlévána do bram na ZPO  (zařízení pro plynulé odlévání) nebo do kokil (ingotová 

cesta). NS 220 vyrábí přes 160 značek ocelí dle ČSN a zahraničních norem, případně dle 

speciálních požadavků zákazníka. Roční kapacita je 950000 tun.                                       

 Jakost oceli je garantována zpracováním oceli v integrovaném systému sekundární 

metalurgie. Vysoká jakost oceli vyrobená v NS 220 umožňuje použití oceli pro výrobu 

konstrukcí, svařovaných trub, kotlových těles a lodních plechů.    

          

NS 230 – Válcovna profilů 

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

zahraniční. Produkty jsou určeny k dalšímu zpracováni ve strojírenském průmyslu. Nosným 

výrobním programem jsou profily a zejména štětovnice, nosníky, úhelníky a kruhová ocel 

v jakostních třídách 10, 11 až 17, 19. 

 

NS 260 – Válcovna 3,5 Kvarto 

Je to největší výrobce tlustých plechů v České republice. Nosný výrobní program tvoří 

ocelové tlusté plechy do tloušťky 80 mm (resp.120mm) jsou válcovány na moderně 

koncipované válcovací trati NS 260. Řada agregátů pracuje poloautomaticky nebo je zcela 

automatizována. Vysoká přesnost je zabezpečována na stříhacích linkách nejmodernější 

koncepce. Vnitřní homogenita je kontrolována na ultrazvukové lince firmy SALZGITTER. 

Průběžná kroková žíhací pec firmy LOI zajišťuje požadované parametry tepelného zpracování 

plechů. Moderní signovací a vážící zařízení dodala firma ABB. Organizační útvar informatika 

zajišťuje sledování a řízení výroby Válcovny 3,5 Kvarto pomocí výpočetní techniky.                                                                          

 Nejvyšší hmotnost plechu je 8 tun. Plechy jsou vyráběny pro stavební a mostní 

konstrukce, produktovody, stavby vozidel a plavidel, kotle a svařované trubky. 
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Vyráběné ocelové plechy jsou využívány v mnoha oblastech, mezi konečné výrobky patří 

např.: 

- lodě, 

- dopravní stroje, 

- ocelové mostní konstrukce, 

- vojenská technika, 

- tlakové nádoby, 

- plechy odolné proti korozi, 

- otěruvzdorné plechy, 

- plechy pro svařované roury, 

- tvarové výpalky. 

 

NS 240 – Údržba 

 Toto nákladové středisko slouží k zajišťování infrastruktury nutné pro provoz 

organizačních útvarů firmy EV-STEEL. 

    

3.3 Systémy managementu kvality 
 Společnost EV – STEEL  je vlastníkem certifikátu pro systém managementu kvality 

(QMS) dle EN ISO 9001:2008, viz příloha 2. Dále certifikátu pro systém environmentálního 

managementu kvality (EMS) podle EN ISO 14001:2004 od společnosti TÜV NORD, viz 

příloha 3. 

  

3.4  Politika a cíle kvality  
Vrcholové vedení EV - STEEL, v souladu se strategickými záměry společnosti, 

vyhlašuje politiku kvality, viz příloha 4 s cílem plně uspokojovat požadavky a očekávání 

našich zákazníků a všech zainteresovaných stran, neustále zlepšovat efektivnost systémů 

managementu kvality a dosáhnout úspěšnosti v podnikání  

 Pro realizaci uvedené politiky kvality jsou každý rok vyhlašovány cíle kvality, které 

jsou vydávány rozhodnutím generálního ředitele. Cíle kvality musí být zveřejněny na všech 
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pracovištích firmy EV - STEEL. Vyhodnocování daných cílů kvality se provádí 

v pravidelných čtvrtletních intervalech představiteli managementu. V případě nesplnění cílů 

musí výkonný ředitel přijmout nápravná opatření. Cíle kvality EV - STEEL na rok 2011: 

1) Vytvoření funkčního systému plánování a náboru zaměstnanců. 

2) Vytvoření systému pro hodnocení efektivity systému managementu kvality dodavatelů 

do EVS. 

3) Výroba plechů s trojnásobnou atestací dle norem ASTM (ASME) a (SA) 519 Gr. 60, 

GR 65 a GR. 70. 

4) Zavedení běžné výroby tlustých plechů pro off shore konstrukce značek S355G7/G8 

dle EN 10225. 

5) Zavést výrobkovou certifikaci plechů jakosti P460NL1, P460NL2 (EN 10028-3) dle 

AD2000W1 a VdTUV – Werkstoffblatt 357/1 z oceli EVS. 

6) Zpracování databáze schválených dodavatelů prostřednictvím informačního systému 

IMS. 

7) Dosáhnout snížení THN celkových zmetků v NS 210 ze stanovených 0,57% na 0,43% 

v roce 2011. 

8) Dosáhnout snížení zmetkovitosti na vadu Z-310 (šupy) o 10% oproti skutečnosti 2010 

(vztaženo k výrobě). 

9) Zavedení nového profilu štětovnic 504. 

10) Snížení výskytu vady Z 133 o 5% oproti roku 2010 (vztaženo k výrobě). 

11) Snížení výskytu vady Z 960 (plech vyřazen automaticky z důvodu kratší délky) o 3% 

oproti roku 2010 (vztaženo k výrobě). 

12) Uvést do rutinního užívání ultrazvukovou linku v NS 260 pro 100% zkoušení plochy a 

hran plechu.                                                                                                                                       
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4 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO POPISU HLAVNÍCH PROCESŮ VE 

SPOLEČNOSTI 

                                                                                                         
 U hlavních procesů v EV-STEEL jsou stanoveny a kvantifikovány parametry, které 

jsou monitorovány a vyhodnocovány čtvrtletně řídícím týmem v rámci zprávy o ročním 

přezkoumání systému managementu kvality. Stanovení parametru, kvantifikace, četnost 

monitorování a vyhodnocování je určena kartou procesu.     

  

 

4.2 Popis jednotlivých hlavních procesů 
 Mezi hlavní procesy v organizaci patří: tvorba smlouvy, plánování, návrh a vývoj, 

nákup, výroba, dodávání, řízení monitorovacího a měřícího zařízení, interní komunikace.  

Popisem těchto procesů se bude podrobněji zabývat následující podkapitola.  

4.2.1 Tvorba smlouvy 
 Zodpovědnost za tvorbu a přezkoumání smlouvy má obchodní ředitel. Za vlastní 

přezkoumání smlouvy a její projednávání se zákazníkem zodpovídají vedoucí jednotlivých 

organizačních útvarů. Při standardních poptávkách nebo objednávkách se provádí ověřování 

poptávky, vyhotovení nabídky, příjem a přezkoumání objednávky až po vyhotovení, 

přezkoumání a schválení kupní smlouvy. Při požadavcích zákazníka na nestandardní výrobky 

pak spolupracují další organizačních útvarů EV -  STEEL.     

 Při tvorbě smlouvy se postupuje od předložení poptávky až po fakturaci splněné 

dodávky a celý proces probíhá v těchto etapách: 

- přezkoumání poptávky, 

- vypracování a přezkoumání nabídky, 

- přezkoumání objednávky, 

- vypracování, přezkoumání a schválení kupní smlouvy. 
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4.2.2  Plánování 
 Předcházejícím procesem k procesu plánování je proces tvorba smlouvy, případně 

proces návrh a vývoj. Navazujícím procesem je proces výroba, případně nákup. Postupy a 

podmínky plánování realizace produktu, běžných produktů nebo opakovaných produktů a 

komponentů pro výrobu tlakových zařízení a postupy při naplňování právních a jiných 

environmentálních aspektů jsou stanoveny v dokumentech QMS a EMS. Tyto aspekty musí 

být ve shodě s legislativními požadavky České republiky a Evropské unie.  

 Plánování zahrnuje zejména níže uvedené činnosti: 

- stanovení procesů, technologických postupů a poskytování zdrojů specifických 

na produkt, 

- zajištění dokumentace pro stanovené procesy, postupy pro monitorování, měření, 

kontrolu, zkoušení, zlepšování, dodávání a činnost pro dodávání, 

- aktualizování metod řízení jakosti, monitorování, měření, kontroly, zkoušení a 

zlepšování, 

- stanovení vhodného ověřování v jednotlivých etapách realizace produktů, 

- vyjasňování kriterií přijatelnosti pro všechny vlastnosti produktu a požadavky 

zákazníka, 

- stanovení a vedení záznamů.  

  Pro splnění postupů plánování realizace produktů při specifických požadavcích na 

jakost jsou zpracovány plány jakosti. V těchto plánech jsou chronologicky uvedeny činnosti 

managementu kvality nutné pro splnění požadavků zákazníka. Činnosti popisované v plánech 

jakosti buď okazují na existující dokumentované postupy nebo je uvedeno, jak se činnosti 

mají provádět. Iniciovat zpracování plánu kvality mohou ze strany EV - STEEL odborní 

ředitelé a vedoucí nákladových středisek. Další stranou, jež může iniciovat zpracování plánu 

jakosti, je zákazník. 

4.2.3  Návrh a vývoj 
 Předcházejícím procesem k procesu návrh a vývoj je proces tvorba smlouvy. 

Navazujícím procesem je proces plánování. Za proces návrhu a vývoje zodpovídá technický 

ředitel. Plán akcí technického rozvoje zpracuje příslušný pracovník technického úseku a 

schvaluje technický ředitel EV - STEEL.  
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4.2.4 Nákup  

 Předcházejícím procesem k procesu nákupu je proces plánování. Navazujícím 

procesem je proces výroba. Pro zajištění nákupu materiálů, surovin a služeb, které mají vliv 

na kvalitu hotových produktů a ovlivňují soulad s požadavky zákazníka, environmentální 

aspekty a plnění právních a jiných environmentálních požadavků EV - STEEL.  

 Požadavky na dodržování právních a jiných environmentálních požadavků jsou 

promítány do jednotlivých smluv, které společnost uzavírá se svými smluvními dodavateli. 

Smluvní dodavatel musí v rámci svých dodávek přezkoumat environmentální aspekty, které 

mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí zejména pak na nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.  

Hodnocení smluvních dodavatelů 

 Hodnocení dodavatelů je prováděno bodově na základě dodávek produktů či 

poskytnutých služeb, uskutečněných za půlroční období s přihlédnutím ke vlivu jednotlivých 

dodávek na jakost produktu. Hodnocení dodavatelů může být taktéž prováděno na základě 

inspekce produktů u dodavatele organizaci EV - STEEL. 

Kritéria pro hodnocení dodavatele jsou: 

1. spolehlivost dodavatele, termín dodávek, 

2. jakost dodávek, úroveň QMS, EMS, 

3. cena, financování. 

U dodavatelů vstupů (polotovarů) pro výrobu komponentů tlakových zařízení je vždy 

požadován zavedený systém QMS. 

 

Informace pro nakupování     

 Objednávky surovin, materiálů a služeb na nákupní středisko z organizačního útvaru 

EV – STEEL, ve formě objednacího návrhu anebo výdejky materiálu dle QP-ISO-200.00-7.4-

02. V nich jsou specifikovány informace, které přesně určují objednaný materiál, surovinu či 

službu. Každý objednací návrh musí dle charakteru nakupovaného produktu (služby) 

obsahovat: 
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- číselné označení objednávajícího organizačního útvaru, 

- název požadovaného produktu, 

- množství, 

- jméno vybraného dodavatele (pouze u služeb a náhradních dílů), 

- kvalita dle ČSN, popřípadě jiných předpisů, 

- způsob ověření kvality, 

- právní a jiné environmentální požadavky, 

- dodací termín, termín provedení, 

- dopravní dispozice, 

- datum, jméno a podpis vystavujícího pracovníka, 

- razítko a podpis generálního ředitele EV - STEEL, vedoucího nákladového 

střediska nebo pověřených schvalujících pracovníků.  

Je-li to vhodné, musí informace pro nakupování obsahovat: 

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

- požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, 

- požadavky na QMS a EMS, 

- požadavky na soulad dodavatele s nadefinovanými kritérii přezkoumání a 

schválení procesů, se schválením zařízení a kvalifikaci zaměstnanců s použitými 

specifikovanými metodami a postupy, s požadavky na záznamy a s opětovnou 

validací.      

 

4.2.5 Výroba 
 Předcházejícím procesem k procesu výroba je proces plánování a proces řízení 

monitorovacích a měřících zařízení, případně proces nakupování. Navazujícím procesem je 

proces dodávání. 

 Výrobuv EV - STEEL lze charakterizovat jako průběžný (kontinuální) proces. 

Z dodaného tekutého surového železa, ocelového odpadu, kovových a nekovových přísad, 

dodané energie a technických plynů do ocelárny je vyrobena ocel, která je určena pro výrobu 

kontinuálně litých bram na zařízení plynulého odlévání oceli. Výstupem procesu výroby 

v ocelárně je primárná kontibrama. 
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Řízení výroby   

 Výroba je řízena organizačním útvarem 200.7 (úsek pro výrobu a logistiku) a dále 

platnými podklady, kterými jsou: 

- detailní technologické předpisy, 

- jakostní předpisy, 

- technologické směrnice, 

- technologické příkazy, 

- zakázkový list, 

- technické normy a technické podmínky, 

- předpisy zabezpečování kvality, 

- environmentální předpisy, 

- směrnice pro EMS, 

- pokyny zabezpečování kvality, 

- plány kvality, 

- plán výroby EV - STEEL na rok (dispozice oprav, bilance vsázky).   

  

Průběh výroby 

 Výroba začíná potvrzením zakázkových listů. Přijetí se provádí systémem řízení hutní 

výroby v úseku pro výrobu a logistiku. Ten objednává vsázkový materiál prostřednictvím 

úseku plánování výroby. 

 

Kontrola v průběhu výroby  

 Součástí řízení výroby je kontrola kvality založená na kontrole pracovníky 

jednotlivých nákladových středisek, samokontrole pracovníky provádějící výrobní operace a 

pracovníky řízení jakosti na rozhodujících pracovištích. Ve výrobních podkladech jsou 

písemně stanovena data pro realizaci zkoušek. Písemné specifikace zkoušek obsahují všechna 

nezbytná data pro jejich provádění. Zkouškami a kontrolami je ověřována shoda 

s požadovanými vlastnostmi produktu.   
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4.2.6 Dodávání a balení 
 Předcházejícím procesem k procesu dodávání je proces výroba. Výstupem je průvodní 

dokumentace výrobku a následuje užití u zákazníka. 

Dodávání, balení a ochrana produktů EV - STEEL, se řídí: 

- požadavky zákazníka, 

- platnými předpisy pro přepravu, 

- způsoby přepravy.  

Nejčastěji je řešeno těmito způsoby: 

- svazkování plechů a profilů ocelovým páskem (drátem), 

- podkládaní plechů a profilů dřevěnými hranoly, 

- balení plechů do plachet.  

Bramy z ocelárny a profily z válcovny profilů se nebalí.  

 

Poskytování služeb v NS 240 – Údržba 

 Toto nákladové středisko zabezpečuje infrastrukturu nutnou pro provoz organizačních 

útvarů EV - STEEL. Zajišťuje činnost v oblasti údržby, správou komunikací, skladů, 

železničních svršků, údržbou pozemků, zajišťuje obsluhu výměníkové stanice na šatnách a 

provozuje části energetických rozvodů a produktovodů. 

 

4.2.7 Řízení monitorovacích a měřícího zařízení  
 Předcházejícím procesem k procesu řízení monitorovacích a měřícího zařízení je 

proces tvorba smlouvy. Navazujícím procesem je proces výroba. 

Nákup měřidel 

 Nákup měřidel zajišťuje organizační útvar 200.8 (nákup) na základě objednacích 

návrhů nebo výdejek vystavených příslušnými organizačními útvary, konzultovaných se 

stanovenými zaměstnanci organizačních útvarů a schválených vedoucími jednotlivých 

organizačních útvarů popřípadě s odbornými řediteli EV - STEEL. 
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Reklamace nakoupených neshodných měřidel uplatňují organizační útvary písemnou formou 

dle reklamačního řízení. 

 

Klasifikace monitorovacích a měřících zařízení 

 Zahrnuje všechny hlavní etalony, stanovená měřidla, referenční materiály, pracovní 

etalony, pracovní měřidla, měřící a zkušební zařízení, počítačové vybavení měřícího a 

zkušebního zařízení, specifikované přípravky a měřící vybavení. 

 

Ověřování měřidel 

 Monitorovací a měřící zařízení zařazena do kategorie stanovených měřidel mohou být 

ověřována pouze státní organizací nebo organizacemi autorizovanými státem. 

 

Prvotní kalibrace měřidel 

 Provádí se před uvedením nového měřidla do užívání a její výsledek se v případě 

komerčního měřidla zaznamenává do seznamů komerčních měřidel. U měřidel zařazených do 

jiné kategorie se provede záznam do vystavené kalibrační karty a seznamu monitorovacích a 

měřících zařízeních. 

 

Vyřazování a opravy měřidel  

 Měřidlo, které bylo poškozeno nebo z jiných důvodů je mimo stanovené kalibrační 

meze, je určeno k opravě nebo vyřazení. Rozhodnutí o tom provádí stanovený zaměstnanec 

organizačního útvaru v součinnosti s pracovníky příslušného kontrolního metrologického 

střediska popřípadě opravárenské organizace. 
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4.3 Popis jednotlivých podpůrných procesů 
 Tato kapitola je zaměřena na popis podpůrných procesů EV – STEEL, které 

zabezpečují chod organizace a které budou dále popsány. 

4.3.1 Výcvik  
 V EV – STEEL zpracovává personální úsek. Program výcviku pracovníků, který 

vychází z dílčího plánu výcviku pracovníků jednotlivých organizačních útvarů na základě|: 

- legislativních požadavků na kompetence zaměstnanců, 

- požadavků na získání, doplnění a udržování kompetence zaměstnanců, 

- potřeby daného pracoviště, 

- právních a jiných environmentálních požadavků, 

- environmentálních aspektů a jejich dopadů na příslušném organizačním útvaru, 

- požadavků QMS a EMS.   

 Kromě nástupních školení organizuje a zabezpečuje personální úsek na základě plánů 

a požadavků vedoucích organizačních útvarů EV - STEEL následující školení: 

- školení k získání dokladů dle legislativních předpisů, 

- udržování získané kompetence periodickým školením, 

- získání odborných znalostí absolvováním kursů, školení, seminářů, konferencí a 

stáží, 

- získání znalostí o systémech managementu, 

- získání kompetence konzultanta statistiky, 

- získání kompetence auditora a vedoucího auditora.   

 Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na zabezpečování požadavků norem ISO 9001, 

ISO 14001 a API jsou periodicky školení z interních dokumentů QMS, EMS, zákonů, 

legislativních předpisů, vyhlášek, norem atd.      

 Školení jsou zajišťována v rámci EV - STEEL prostřednictvím vzdělávacích 

institucích jako nakupovaná služba (outsourcovaný proces). Vzdělávací akce, na které má EV 

- STEEL  vyškolené pracovníky zabezpečuje personální odbor jejich prostřednictvím. 
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Skupiny zaměstnanců podléhající výcviku a vzdělávání v oblasti systému managementu 

kvality: 

- vedoucí zaměstnanci – členové řídícího týmu, 

- technicko-hospodářští pracovníci a mistři, 

- dělníci, 

- auditoři, 

- vedoucí auditoři. 

 

Hodnocení efektivnosti systému vzdělávání 

 V  EV-STEEL je prováděno hodnocení efektivity vzdělávání a hodnocení kompetence 

zaměstnanců a detailně je tato činnost popsána v QP-ISO-200.00-6.2-01. Provádí se měření, 

do jaké míry jsou si zaměstnanci vědomi významnosti a důležitosti svých činností. 

4.3.2 Infrastruktura 
 Za zavedení těchto postupů zodpovídá generální ředitel EV-STEEL.

 Infrastruktura v EV – STEEL je pevně určená, zajišťována a udržována.  

 Infrastruktura zahrnuje všechny budovy, pracovní prostory, technické vybavení, 

zařízení pro proces a podpůrné služby. Údržba výrobního zařízení je realizována NS 240 – 

Údržba a částečně nakupovanou službou. V EV-STEEL je prováděno udržování 

infrastruktury, tzn.: 

- uvádění nových výrobních zařízení do provozu,  

- plánovité provádění oprav výrobního zařízení na základě položkového plánu 

oprav (při sestavování položkového plánu oprav je koordinace NS 240 – Údržba, 

technického úseku, úseku pro výrobu a logistiku, obchodního úseku a 

jednotlivých nákladových středisek), 

- projektová příprava a výstavba, čí instalace nových výrobních zařízení, 

- plánovité zjišťování a zajišťování dobrého technického stavu výrobních zařízení 

po dobu jejich životnosti, 

- péče o náhradní díly, 

- výroba a oprava náhradních dílů a konstrukční činnosti s tím spojené, 

- inovace výrobního zařízení, 
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- provádění preventivní a operativní údržby – opravy poruch, 

- likvidace výrobního zařízení po uplynutí jejich životnosti, 

- udržování budov.    

 Udržování výrobního zařízení v EV - STEEL je popsáno a prováděno dle QI NS 240 - 

Údržba. 

4.3.3 Monitorování spokojenosti zákazníka  
 Za zavedení těchto postupů zodpovídá vrcholové vedení EV - STEEL. V EV – STEEL 

se provádí monitorování a měření spokojenosti zákazníka, jako jedna z metod měření 

výkonnosti QMS a EMS. Tuto činnost provádí marketingový úsek. Mezi informace týkající se 

zákazníka patří: 

- průzkumy u zákazníků, 

- zpětná vazba na aspekty produktů, 

- požadavky zákazníků a smluvní informace, 

- potřeby trhu, 

- informace o dodání produktů, 

- informace týkající se konkurence, 

- zpětná vazba na environmentální aspekty a jejich dopady.     

 Spokojenost zákazníků je určována na základě: 

- stížnosti zákazníků, 

- komunikace se zákazníky, 

- dotazníku, 

- skupin s určitým zaměřením, 

- masmedií. 

  

 4.4  Popis jednotlivých řídících procesů 
 Tato kapitola je zaměřena na popis řídících procesů EV – STEEL. Tyto řídící procesy 

zabezpečují, že poslání společnosti je naplňováno kvalitně a v souladu s regulátory. 
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4.4.1 Řízení společnosti 
 Politika kvality je základním dokumentem QMS, ve kterém vedení EV - STEEL 

prezentuje celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě a dává najevo svůj 

kladný vztah k zákazníkům. Politika kvality je vyhlášena formou rozhodnutí generálního 

ředitele EV - STEEL.         

 Environmentální politika je prohlášení o záměrech a zásadách vedení společnosti, 

vztahující se k celkovému environmentálnímu profilu společnosti, které poskytují základní 

rámec pro činnost EV - STEEL a stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. Pro 

realizaci záměrů stanovených v politice kvality EV - STEEL vyhlašuje generální ředitel 

společnosti každý rok cíle kvality. Cíle kvality jsou vydávány rozhodnutím generálního 

ředitele EV - STEEL kde jsou uvedeny termíny a zodpovědnosti za splnění cílů. Kromě toho 

jsou rozhodnutími generálního ředitele stanovovány programy kvality s kroky a zdroji 

k realizaci cílů.         

 Systémy managementu jsou přezkoumávány generálním ředitelem EV - STEEL 

v rámci řídícího týmu na základě zprávy o ročním přezkoumání systému managementu. 

Zprávu o ročním přezkoumání předkládá představitel managementu EV - STEEL 

k přezkoumání vedení společnosti za účelem zajištění kontinuity vhodnosti, přiměřenosti a 

efektivnosti QMS a EMS. V návaznosti na výsledky přezkoumání systémů managementu 

přijímá generální ředitel případně představitel managementu opatření k nápravě a preventivní 

opatření. 

4.4.2 Řízení QMS  
 Za zavedení, udržování, rozvíjení a funkčnost systému managementu v EV - STEEL 

generální ředitel společnosti, za zavedení dokumentů systému managementu do praxe 

zodpovídají ředitelé informatiky, personálního úseku, technického úseku, finančního úseku, 

úseku pro výrobu a logistiku, nákupu a vedoucí nákladových středisek EV – STEEL.. 

           

 Účelem systému managementu kvality je: 

- určovat procesy potřebné pro QMS a pro jejich aplikaci v organizaci, určovat 

posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

- neustálé zlepšovat jakost produktů a všech činností a procesů s cílem uspokojit 

potřeby i očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran (zaměstnanců, 

vlastníků, dodavatelů, společností), 
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- určovat kritéria (parametry) a metody pro zajištění efektivního fungování a řízení 

těchto procesů, 

- monitorovat, měřit a analyzovat vybrané procesy, 

- uplatňovat opatření a ověřovat jejich účinnost za účelem dosahování 

plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů, 

- zajišťovat dostupnost zdrojů nezbytných pro podporu fungování procesů a pro 

jejich monitorování, 

- řídit externí procesy, které ovlivňují shodu produktů s požadavky. 

4.4.3 Řízení kvality 
 Za řízení kvality a postupů k tomu navazujících má plnou zodpovědnost vrcholové 

vedení EV-STEEL, a. s.         

 Aby se stanovilo zda QMS a EMS vyhovuje plánovaným činnostem a požadavkům 

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a API a zda jsou systémy managementu efektivně 

uplatňovány a udržovány, je nutno provádět interní audity v EV-STEEL, a. s..  

 Interní audity jsou prováděny na všech organizačních útvarech společnosti. Za 

provádění těchto auditů zodpovídá představitel managementu. Vedoucí auditů zodpovídá za 

zpracování programu interních auditů na příslušný rok, seznamu kvalifikovaných auditorů, 

hodnocení auditů a za koordinaci auditů mezi externími organizacemi. Vedoucí auditor 

zodpovídá za přípravu a provedení auditu, zpracování zprávy z auditu a ověření, zda byla 

splněna stanovená opatření k nápravě. Vedoucí auditovaných organizačních útvarů 

zodpovídají za zajištění přístupu týmu auditorů na pracoviště a k požadovaným dokumentům, 

poskytnutí požadovaných informací, prošetření příčin neshod a jejich stanovení, přijetí 

nápravných opatření a nápravy z auditu, včetně realizace.        
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5 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO PROCESNÍHO MODELU A KARET 

HLAVNÍCH PROCESŮ 
 Tato část je zaměřena na analýzu stávající podoby procesního modelu a karet hlavních 

procesů ve společnosti.  

5.1 Stávající procesní model 
 Z příručky kvality firmy EV-STEEL bylo zjištěno, že procesní model této organizace 

je rozdělen do tří sektorů a to na podpůrné procesy, hlavní procesy a řídící procesy. V tomto 

procesním modelu byly shledány nedostatky, o kterých se zmíním v kapitole 5.1 a 5.2. Na 

procesy (řízení neshodného produktu, neustálé zlepšování, řízení dokumentů a záznamů) je 

sice poukazováno prostřednictvím korelační matice, která se součástí příručky jakosti EV- 

STEEL, toto mi však přijde nedostačující. Stávající schematické znázornění procesní modelu 

QMS v EV-STEEL je vidět na Obr. 7.   

 

Podpůrné procesy                              Hlavní procesy                                 Řídící procesy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Procesní model QMS v EV-STEEL 
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5.2 Stávající karty hlavních procesů 
 Stávající karty hlavních procesů obsahují celkem osm kritérií, dle kterých je proces 

popsán. Mezi tato kritéria patří: název procesu, parametr procesu, kvantifikace procesu, gestor 

procesu, předcházející proces, navazující proces, hodnocení procesu a komentář. Tyto karty 

však neobsahují kritéria, která jsou dle mého názoru důležitá k tomu, aby byl daný proces 

zcela popsán. Proto se v kapitole 5.3 budu zabývat rozšířením stávajících karet procesů. 

Ukázka stávající karty procesu tvorba kupní smlouvy výpalky tuzemsko je uvedena na Obr. 8. 

Ostatní stávající karty hlavních procesů jsou k nahlédnutí v přílohách 6-21.  

 

Obr. 8 Stávající karta procesu tvorba kupní smlouvy výpalky tuzemsko 
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6 VYTVOŘENÍ PROCESNÍ MAPY A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

PROCESNÍHO MODELU A KARET PROCESŮ 
 

 Cílem této části je zjištění návazností jednotlivých procesů pomocí matice vzájemných 

vztahů. Z této matice pak vytvořit procesní mapu a doplnit karty hlavních procesů o chybějící 

kritéria.  

6.1 Vytvoření nového procesního modelu 
 Stávající procesní model by měl, dle mého názoru znázorňovat kromě stávajících 

procesů ještě proces řízení neshodného produktu, proces neustálého zlepšování, proces řízení 

dokumentů a záznamů. Tento nově vytvořený procesní model je znázorněn na Obr. 9. 

  

 

Obr. 9 Nově vytvořený procesní model 
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6.2 Matice vzájemných vztahů v EV-STEEL 
 V této matici jsem zkoumal vzájemné vztahy mezi jednotlivými procesy.  Toto jsem 

prováděl z důvodu pomoci při vytváření procesní mapy a zpřehlednění jak na sebe jednotlivé 

procesy působí. Nejprve jsem si vypsal všechny procesy, které se ve firmě vyskytují. Přidal 

jsem navíc tři procesy - řízení neshodného produktu, neustálé zlepšování a řízení dokumentů a 

záznamů. Na tyto procesy poukazuje prostřednictvím korelační matice příručka kvality EV-

STEEL. Dle mého názoru by měly být takto důležité procesy viditelné v procesním modelu.   

Dalším krokem bylo přezkoumání, jak se jednotlivé procesy navzájem ovlivňují a zaznačení 

těchto vzájemných vztahů do vytvořené matice. Tato matice vzájemných vztahů je 

znázorněna v příloze 5. 

6.3 Aplikovaná procesní mapa v EV-STEEL 
 Ve firmě EV-STEEL nebyla vytvořena procesní mapa. Procesní mapou bylo chápáno 

v této organizaci procesní model. Bez mapy procesu se organizace může jen domnívat, že má 

všechny procesy pod kontrolou. Proto by každá organizace měla mít vytvořenou mapu 

procesů.  Mým cílem bylo tedy z  vytvořené matice vzájemných vztahů rozšířené o tři 

procesy, viz příloha 5, vytvořit procesní mapu, která graficky znázorňuje vzájemné vazby 

mezi všemi procesy v organizaci EV-STEEL. V této mapě jsem zařadil mezi hlavní procesy 

navíc řízení neshodného produktu, mezi řídící a podpůrné procesy jsem zařadil navíc řízení 

dokumentů a záznamů a neustálé zlepšování. Vytvořená procesní mapa je zobrazena na Obr. 

10. 
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Obr. 10 Vytvořená procesní mapa 

 

6.4 Vytvoření rozšířených karet hlavních procesů 
 Stávající karty hlavních procesů ve firmě EV-STEEL jsem rozšířil o další 3 kritéria, 

které jsou podle mě nedílnou součástí karet procesů. Mezi tato kritéria patří regulátory 

procesu, vstupy a výstupy. Regulátory by měli popisovat jakými směrnicemi je daný proces 

řízen a regulován. Vstupy a výstupy nám říkají, co vstupuje do procesu a co z něj vystupuje. 
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Dále jsem blíže specifikoval kdo je gestorem daného procesu a nese za něj plnou 

zodpovědnost, nedílnou součástí bylo popsání všech předcházejících a navazujících procesů. 

U všech karet hlavních procesů jsem se snažil popsat všechna kritéria tak, aby byly na první 

pohled pochopitelná a zcela jasná. Pro ukázku je uvedena rozšířená karta pro proces tvorba 

kupní smlouvy výpalky-tuzemsko, viz obr. 11. Ostatní rozšířené karty hlavních procesů jsou 

uvedeny v přílohách 22–37. 

Obr. 11 Rozšířená karta procesu tvorba kupní smlouvy-tuzemsko 
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7 ZÁVĚR 
 

 Tato bakalářská práce byla zaměřena na aplikaci procesního přístupu na hlavní 

procesy ve firmě EV – STEEL. Při psaní této bakalářské práce jsem vycházel z prostudování 

odborných knih, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Nedílnou součástí psaní této 

práce byly neustálé konzultace s vedením úseku pro řízení kvality a mým vedoucím 

bakalářská práce. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.   

 První část poskytuje teoretická východiska. Na začátku je popsáno co je to proces a co 

musíme splňovat při jeho zavádění. Dále jak se jednotlivé procesy člení, co je to procesní 

přístup a procesní mapa.         

 Druhá část je zaměřena na charakteristiku organizace EV- STEEL, ve které byla tato 

bakalářská práce vytvořena. V této části je popsána historie, současný stav (organizační 

struktura) a nosný výrobní program společnosti. Nedílnou součástí je popsání cílů a politiky 

kvality.           

 Třetí část je změřena na analýzu současného stavu popisu procesů ve firmě EV- 

STEEL. Tato kapitola má za úkol detailně popsat stávající procesy ve firmě.  

 Následuje čtvrtá část, která je zaměřena na analýzu stávajícího procesního modelu a 

karet hlavních procesů. V této části jsem zjistil, že ve stávajícím procesním modelu nejsou 

zobrazeny procesy řízení neshodného produktu a neustálého zlepšování. U stávajících karet 

procesů chyběly další kritéria k tomu, aby byly procesy zcela popsány a při pohledu bylo 

jasné, k čemu proces slouží a jak je řízen.       

 V poslední páté části, jsem vytvořil matici vzájemných vztahů, ze které jsem následně 

vycházel při navrhování procesní mapy, kde jsou zobrazeny všechny důležité procesy. 

Stávající karty procesů jsem rozšířil o kritéria regulátorů, vstupů a výstupů. Také jsem 

vysvětlil parametry a kvantifikace procesu, aby byly zcela jasné a pochopitelné.  

 Doufám, že společnost bude nahlížet do mé vytvořené mapy procesů a bude využívat 

mé karty procesů, které ulehčí hledání informací spojených s daným procesem. 
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Číslo 

procesu 
Název procesu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Řízeni dokumentů a 

záznamů   > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < 

2 
Řízení QMS a interní 

audity      < > <  <  <  <  < > <  <  <  < > < 

3 
Řízení lidských 

zdrojů       > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < 

4 Řízení infrastruktury         > < > < > < > < > < > < > < > < > < 

5 

Jednání se 

zákazníkem, tvorba 

smlouvy 
          >  >  >    >  >    > < 

6 
Plánování realizace 

produktu             >  >    >      > < 

7 Návrh a vývoj               > < > < >    >  > < 

8 Nakupování                 > < > <     > < 

9 
Výroba a poskytování 

služeb                   > < > < > < > < 

10 

Řízení 

monitorovacích a 

měřících zařízení 
                      > < > < 

11 
Měření spokojenosti 

zákazníků                         > < 

12 
Řízení neshodného 

produktu                         > < 

13 Neustálé zlepšování                           



 
 

Příloha 6 Stávající karta procesu výroba NS 210 

       

Karta procesu 
   Název procesu: Výroba NS 210 

          Parametr procesu: Zmetkovitost 
          Kvantifikace procesu: Měsíčně dle Rozboru jakosti 

         Gestor procesu: 200.7, 210 
           Předcházející proces: Plánování 
           Navazující proces: Dodávání 
           Hodnocení procesu: Parametr splněn 

          Komentář: Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 
       

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 0,42 0,41 0,43 0,41 0,39 0,41 0,44 0,38 0,39 0,38 0,41 0,4 0,41 

Plán: 0,58 0,56 0,57 0,57 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 0,59 0,56 0,56 0,57 

Odchylka/rok %:                          39 
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  Příloha 7 Stávající karta procesu výroba NS 220 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: Výroba NS 220 
          Parametr procesu: Zmetkovitost 
          Kvantifikace procesu: Měsíčně dle Rozbor jakosti 

         Gestor procesu: 200.7, 220 
           Předcházející proces: Plánování 
           Navazující proces: Dodávání 
           Hodnocení procesu: Parametr splněn 

          Komentář: Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně, červenec-říjen=odstávka 
   

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 0 0,33 0,26 0,12 0,1 0,05 0 0 0 0 0,05 0,02 0,15 

Plán: 0 0,36 0,36 0,33 0,34 0,41 0 0 0 0 0,31 0,34 0,35 

Odchylka %:                          133 
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Příloha 8 Stávající karta procesu výroba NS 230 

       
Karta procesu 

   

              Název procesu: Výroba NS 230 
          Parametr procesu: Zmetkovitost 
          Kvantifikace procesu: Měsíčně dle Rozbor jakosti 

         Gestor procesu: 200.7, 230 
           Předcházející proces: Plánování 
           Navazující proces: Dodávání 
           Hodnocení procesu: Parametr splněn 

          Komentář: Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 
       

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 1,95 3,91 1,99 1,5 1,48 1,71 1,87 2,05 2,17 1,4 1,85 2,35 1,99 

Plán: 2,33 2,03 2,45 1,97 1,86 2,21 1,74 2,09 1,57 1,74 2,4 2,14 2,08 

Odchylka %:                         4,5 
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Příloha 9 Stávající karta procesu výroba NS 260 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: Výroba NS 260 
          Parametr procesu: Zmetkovitost 

           Kvantifikace procesu: Měsíčně dle Rozbor jakosti 
         Gestor procesu: 200.7, 260 

           Předcházející proces: Plánování 
           Navazující proces: Dodávání 
           Hodnocení procesu: Parametr splněn 

          Komentář: monitoring měsíčně, vyhodnocení čtvrtletně 
       

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 0,14 0,33 0,12 0,06 0,06 0,04 0,02 0,09 0,05 0,05 0,28 0,01 0,08 

Plán: 0,14 0,12 0,1 0,12 0,12 0,1 0,12 0,08 0,09 0,1 0,12 0,11 0,11 

Odchylka %:                         37 

                                            

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Z
m

e
tk

y
 %

Měsíce



 
 

Příloha 10 Stávající karta procesu návrh a vývoj 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: návrh a vývoj 
           Parametr procesu: včasné zpracování technologických dokumentů pro výrobu  

     Kvantifikace procesu: max. 15 pracovních dnů od potvrzené poptávky 
      Gestor procesu: 200.4 

            Předcházející proces: Tvorba smlouvy 
          Navazující proces: Plánování 

           Hodnocení proces: Parametr splněn 
          Komentář: monitoring a vyhodnocení čtvrtletně 

        
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 12 11 12 10 11 12 11 10 10 10 11 12 11 

Plán: 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Odchylka %:                         26,7 
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Příloha 11 Stávající karta procesu nákup 

       

Karta procesu 
    

              Název procesu: Nákup 
            Parametr procesu: cena vsázky ocelárna (NS 220) 

        Kvantifikace procesu: 8794 Kč/t, + max. 5 
          Gestor procesu: 200.8 

            Předcházející proces: Plánování 
           Navazující proces: Výroba 
           Hodnocení procesu: Červenec-říjen Ocelárna mimo provoz, parametr splněn 

      Komentář: monitoring a vyhodnocení čtvrtletně 
        

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 7302 7302 7302 9327 9327 9327 0 0 0 9811 9811 9811 8773 

Plán: 8794 8794 8794 8794 8794 8794 0 0 0 8794 8794 8794 8794 

Odchylka %:                       11 -0,3 
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Příloha 12 Stávající karta procesu plánování realizace produktu 

       

Karta procesu 
    

              Název procesu: Plánování realizace produktu 
         Parametr procesu: realizace výroby (Kt) dle měsíčního plánu  

        Kvantifikace procesu: odchylka +/- 5% od plánu 
         Gestor procesu: 200.7 

            Předcházející proces: Tvorba smlouvy 
           Navazující proces: Výroba 

            Hodnocení procesu: Parametr splněn 
          Komentář: monitoring měsíčně, vyhodnocení čtvrtletně 

       
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 51300 85600 113400 128200 130500 133400 71507 71507 66080 67078 67742 141063 1124860 

Plán: 5336 82477 110177 139506 124719 128532 69050 60000 64965 70100 58800 137500 1099062 

Odchylka %:                          2,3 
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Příloha 13 Stávající karta procesu řízení měřících a zkušebních zařízení 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: Řízení měřících a zkušebních zařízení 
       Parametr procesu: podíl KMZZ geometrických veličin v používání ve stavu"3"  

     Kvantifikace procesu: max. 40% 
           Gestor procesu: 200.4 

            Předcházející proces: Tvorba smlouvy 
          Navazující proces: Výroba 

           Hodnocení procesu: Parametr splněn 
          Komentář: monitoring a vyhodnocení čtvrtletně  

        
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 36,92 36,9 36,92 35,8 35,8 35,8 37,7 37,7 37,7 35,8 35,8 35,8 36,5 

Plán: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Odchylka %:                         -9,5 
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Příloha 14 Stávající karta procesu interní komunikace 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: interní komunikace 
          Parametr procesu: realizace týmů jakosti a řídícího týmu 

        Kvantifikace procesu: 6x/měsíc, ± 15% 

          Gestor procesu: 200.2 
            Předcházející proces: procesy řízení společnosti 

         Navazující proces: procesy řízení QMS 
          Hodnocení procesu: Parametr splněn 
          Komentář: monitoring měsíčně , vyhodnocování čtvrtletně 

       
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 6 4 6 4 6 5 4 6 4 6 5 4 5 

Plán: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Odchylka %:                         -16 

                                              

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

p
o
č
e
t 

tý
m

ů



 
 

Příloha 15 Stávající karta procesu dodávání 

       
Karta procesu 

   

              Název procesu: Dodávání 
           Parametr procesu: podíl termínových skluzů EVS 

        Kvantifikace procesu: max. 3,8% 
           Gestor procesu: 200.7 

            Předcházející proces: Výroba 
           Navazující proces: zákazník, hodnocení spokojenosti 

        Hodnocení procesu: Parametr splněn 
          Komentář: monitoring měsíčně a vyhodnocení čtvrtletně 

       
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 3,7 3,6 3,7 2,9 2,72 2,98 2,82 2,46 1,88 3,53 3,41 3,72 3,12 

Plán: 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Odchylka %:                         17,9 
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Příloha 16 Stávající karta procesu dodávání NS 210 

       

Karta procesu 
    

              Název procesu: Dodávání 
            Parametr procesu: podíl termínových skluzů NS 210 

         Kvantifikace procesu: max. 1% 
            Gestor procesu: 200.7 
            Předcházející proces: Výroba 
            Navazující proces: zákazník, hodnocení spokojenosti 

         Hodnocení procesu: Parametr splněn 
           Komentář: monitoring měsíčně a vyhodnocení čtvrtletně 

        
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 0,82 0,65 0,72 0,91 0,84 0,95 0,8 0,78 0,73 0,61 0,42 0,52 0,73 

Plán: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Odchylka %:                         27,1 
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Příloha 17 Stávající karta procesu dodávání NS 230 

       

Karta procesu 
    

              Název procesu: Dodávání 
            Parametr procesu: podíl termínových skluzů NS 230 

         Kvantifikace procesu: max. 3% 
            Gestor procesu: 200.7 
            Předcházející proces: Výroba 
            Navazující proces: zákazník, hodnocení spokojenosti 

         Hodnocení procesu: Parametr splněn 
           Komentář: monitoring měsíčně  a vyhodnocení čtvrtletně 

        
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 1,01 1,22 0,89 0,73 0,78 0,81 0,77 0,65 0,54 0,38 0,44 0,56 0,73 

Plán: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Odchylka %:                         75,6 

                                             

0

1

2

3

4

5

s
k
lu

z
(%

)



 
 

Příloha 18 Stávající karta procesu dodávání NS 260 

       

Karta procesu 
    

              Název procesu: Dodávání 
           Parametr procesu: podíl termínových skluzů NS 260 

         Kvantifikace procesu:  max. 4% 
           Gestor procesu: 200.7 

            Předcházející proces: Výroba 
            Navazující proces: zákazník, hodnocení spokojenosti 

         Hodnocení procesu: Parametr splněn 
           

Komentář: 
monitoring měsíčně a vyhodnocení 
čtvrtletně 

        
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 3,81 3,77 3,84 3,1 2,9 3,2 3,1 2,7 2,2 3,8 3,7 3,9 3,34 

Plán: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Odchylka %:                         16,6 
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Příloha 19 Stávající karta procesu tvorba smlouvy plechy-tuzemsko 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: Tvorba smlouvy 
          Parametr procesu: Doba uzavření kupní smlouvy plechy-tuzemsko 

      Kvantifikace procesu: max. 4 dny 
           Gestor procesu: 200.6 

            Předcházející proces: Požadavky zákazníka 
         Navazující proces: Plánování 

           Hodnocení procesu: neplnění plánu způsobeno delším vyjednáváním o cenách u objednávek na dodávky zpracovatelům  

 

 
na projekty, parametr nesplněn 

        Komentář: monitoring měsíčně a vyhodnocování čtvrtletně 
      

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 13 8 12 5 2 3 5 4 8 5 3 6 7 

Plán: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Odchylka %:                         -75 
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Příloha 20 Stávající karta procesu tvorba smlouvy profily-tuzemsko 

       

Karta procesu 
   

              Název procesu: Tvorba smlouvy 
          Parametr procesu: doba uzavření kupní smlouvy profily-tuzemsko 

      Kvantifikace procesu: max. 4 dny 
           Gestor procesu: 200.6 

            Předcházející proces: požadavky zákazníka 
         Navazující proces: plánování 

           Hodnocení procesu: Parametr splněn 
          Komentář: monitoring měsíčně a vyhodnocování čtvrtletně 

      
Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 

Plán: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Odchylka %:                         25 
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Příloha 21 Stávající karta procesu tvorba smlouvy výpalky-tuzemsko 

       

Karta procesu 

           Název procesu: Tvorba smlouvy 
       Parametr procesu: doba uzavření kupní smlouvy výpalky-tuzemsko 

   Kvantifikace procesu: max. 4 dny 
        Gestor procesu: 200.6 

         Předcházející proces: požadavky zákazníka 
      Hodnocení procesu: Parametr splněn 

       Komentář: monitoring měsíčně a vyhodnocování čtvrtletně 
   

Měsíc: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok 2010 

Skutečnost: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plán: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Odchylka %:             75 
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Příloha 22 Rozšířená karta procesu výroba NS 210 

KARTA PROCESU – NS 210 (Výpalky) 

Název procesu Výroba výpalků 

Parametr procesu Zmetkovitost (%) 

Kvantifikace procesu 
Dle plánu, který vytváří ekonomický úsek. Je to odhad (předpokládaná výroba) vycházející 

z minulých let. 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Regulátory procesu QI-ISO-210.00-7.5-01 

Vstupy Dodání vsázkového materiálu 

Výstupy Realizovaná výroba - výpalky 

Předcházející proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, 

měření spokojenosti zákazníků 

Navazující proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, 

měření spokojenosti zákazníků 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 0,42 0,41 0,43 0,41 0,39 0,41 0,44 0,38 0,39 0,38 0,41 0.40 0,41 

Plán 0,58 0,56 0,57 0,57 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 0,59 0,56 0,56 0,57 
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Příloha 23 Rozšířená karta procesu výroba NS 220 

KARTA PROCESU – NS 220 (Ocelárna) 

Název procesu Výroba výpalků 

Parametr procesu Zmetkovitost (%) 

Kvantifikace procesu 
Dle plánu, který vytváří ekonomický úsek. Je to odhad (předpokládaná výroba) vycházející 

z minulých let.  

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Regulátory procesu 

QS-ISO-220.00-6.3-01 

QS-ISO-220.60-7.5-03 

QS-ISO-220.00-7.5-01 

Vstupy Dodání vsázkového materiálu 

Výstupy Realizovaná výroba - bramy 

Předcházející proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, 

měření spokojenosti zákazníků 

Navazující proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, 

měření spokojenosti zákazníků 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně, červenec-říjen=odstávka 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 0 0,33 0,26 0,12 0,1 0,05 0 0 0 0 0,05 0,02 0,15 

Plán 0 0,36 0,36 0,33 0,34 0,41 0 0 0 0 0,31 0,34 0,35 
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Příloha 24 Rozšířená karta procesu výroba NS 230 

KARTA PROCESU – NS 230 (Válcovna profilů) 

Název procesu Výroba válcovaných profilů 

Parametr procesu Zmetkovitost 

Kvantifikace procesu Dle plánu, který vytváří ekonomický úsek. Je to odhad (předpokládaná výroba) vycházející z minulých let. 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Regulátory procesu 

QI-ISO-230.00-6.3-01 

QS-ISO-230.00-7.5-02 

QS-ISO-230.10-7.5-01 

QS-ISO-230.20-7.5-01 
QS-ISO-230.20-8.2-01 

Vstupy Dodání vsázkového materiálu 

Výstupy Realizovaná výroba – dělené vývalky 

Předcházející proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, měření 

spokojenosti zákazníků 

Navazující proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, měření 

spokojenosti zákazníků 

Hodnocení procesu Proces je efektivní kromě 2. a 9. měsíce, kdy skutečnost mírně překračuje stanovený plán  

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 1,95 3,91 1,99 1,5 1,48 1,71 1,87 2,05 2,17 1,4 1,85 2,35 1,99 

Plán 2,33 2,03 2,45 1,97 1,86 2,21 1,74 2,09 1,57 1,74 2,4 2,14 2,08 
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Příloha 25 Rozšířená karta procesu výroba NS 260 

KARTA PROCESU – NS 260 (Válcovna 3,5m KVARTO) 

Název procesu Výroba válcovaných profilů 

Parametr procesu Zmetkovitost 

Kvantifikace procesu Dle plánu, který vytváří ekonomický úsek. Je to odhad (předpokládaná výroba) vycházející z minulých let. 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Regulátory procesu 
QI-ISO-260.00-6.3-01 

TPŘ-ISO-260 (KVARTO) 305 

Vstupy Dodání vsázkového materiálu 

Výstupy Realizovaná výroba – dělené vývalky 

Předcházející proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, měření 

spokojenosti zákazníků 

Navazující proces 
Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, řízení neshodného produktu, měření 

spokojenosti zákazníků 

Hodnocení procesu Proces je efektivní kromě 2. a 11. měsíce, kdy skutečnost překračuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 0,14 0,33 0,12 0,06 0,06 0,04 0,02 0,09 0,05 0,05 0,28 0,01 0,08 

Plán 0,14 0,12 0,1 0,12 0,12 0,1 0,12 0,08 0,09 0,1 0,12 0,11 0,11 
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Příloha 26 Rozšířená karta procesu návrh a vývoj 

KARTA PROCESU – NÁVRH A VÝVOJ 

Název procesu Návrh a vývoj 

Parametr procesu Včasné zpracování technologických dokumentů pro výrobu  

Kvantifikace procesu Maximálně 15 pracovních dnů od potvrzené poptávky 

Gestor procesu Ředitel technického úseku 

Regulátory procesu QP-ISO-200.00-7.3-01 

Vstupy Zakázka 

Výstupy Výzkumná práce, zavedení práce do interní dokumentace 

Předcházející proces Jednání se zákazníkem a tvorba smlouvy, nakupování, výroba a poskytování služeb, plánování 

Navazující proces 
Výroba a poskytování služeb, nakupování, řízení neshodného produktu, řízení monitorovacích a 

měřících zařízení 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 12 11 12 10 11 12 11 10 10 10 11 12 11 

Plán 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Příloha 27 Rozšířená karta procesu nakupování 

KARTA PROCESU – NAKUPOVÁNÍ 

Název procesu Nakupování 

Parametr procesu Cena vsázky ocelárna (NS 220) 

Kvantifikace procesu Dle plánu (8794 Kč/t, + max. 4%) 

Gestor procesu Ředitel úseku pro nákup 

Regulátory procesu 

QP-ISO-200.00-7.4-01 

QP-ISO-200.00-7.4-02 

QP-ISO-200.00-4.2-03 

Vstupy Interní objednávka 

Výstupy Nasmlouvaný produkt 

Předcházející proces 
Jednání se zákazníkem a tvorba smlouvy, plánování, návrh a vývoj, výroba a poskytování služeb, 

řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Navazující proces Výroba s poskytování služeb, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Hodnocení procesu Červenec-říjen Ocelárna mim provoz,  

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 7302 7302 7302 9327 9327 9327 0 0 0 9811 9811 9811 8773 

Plán 8794 8794 8794 8794 8794 8794 0 0 0 8794 8794 8794 8794 
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Příloha 28 Rozšířená karta procesu plánování realizace produktu 

KARTA PROCESU – PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU 

Název procesu Plánování realizace produktu 

Parametr procesu Realizace výroby (Kt) dle měsíčního plánu  

Kvantifikace procesu Dle plánu (odchylka +/- 5% od plánu) 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Regulátory procesu 

QP-ISO-200.00-4.2-07 

QP-ISO-200.00-7.5-01 

QP-ISO-200.00-7.4-02 

Vstupy Obchodně uvolněná zakázka 

Výstupy Zakázka uvolněná do výroby 

Předcházející proces Jednání se zákazníkem a tvorba smlouvy 

Navazující proces Nakupování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Hodnocení procesu Proces je efektivní kromě 1. a 6. měsíce, kdy skutečnost mírně překračuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 51300 85600 113400 128200 130500 133400 71507 68990 66080 67078 67742 141063 1124860 

Plán 53236 82477 110177 139506 124719 128532 69050 60000 64965 70100 58800 137500 1099062 
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Příloha 29 Rozšířená karta procesu řízení měřících a zkušebních zařízení 

KARTA PROCESU – ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název procesu Řízení měřících a zkušebních zařízení 

Parametr procesu 
Podíl monitorovacích, měřících zařízení geometrických veličin ve stavu “3“ = měřidla před vyřazením, 

přesahují 75% kalibračních mezí.   

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 40%) = podíl měřidel ve stavu “3“ nesmí překročit 40% z celkového počtu měřidel 

užívaných k měření geometrických veličin (délka, plošný obsah, rovinný úhel, objem průtoku)  

Gestor procesu Ředitel technického úseku 

Regulátory procesu 

QP-ISO-200.00-7.6-01 

ČSN EN ISO 9001 - Požadavky 

Zákon č. 505 o metrologii 

Vstupy Požadavky na zakázku 

Výstupy Záznamy kalibrací, rekalibrací 

Předcházející proces 
Jednání se zákazníkem a tvorba smlouvy, plánování, nakupování, návrh a vývoj, výroba a poskytování 

služeb, řízení neshodného produktu 

Navazující proces Výroba a poskytování služeb, řízení neshodného produktu, nakupování,   

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 36,92 36,92 36,92 35,8 35,8 35,8 37,7 37,7 37,7 35,8 35,9 35,8 36,5 

Plán 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Příloha 30 Rozšířená karta procesu interní komunikace 

KARTA PROCESU – INTERNÍ KOMUNIKACE (Řízení lidských zdrojů) 

Název procesu Interní komunikace 

Parametr procesu Realizace týmu jakosti a řídícího týmu   

Kvantifikace procesu 

Dle plánu (6x zápis z jednání za měsíc, +/- 10%) – 1x měsíčně se schází řídící tým, pracovní tým pro 

výrobu a logistiku, tým kvality-výpalky, tým kvality-ocelárna, tým kvality-válcovna profilů, tým kvality-

válcovna 3,5 KVARTO 

Gestor procesu Ředitel personálního úseku 

Regulátory procesu 
QP-ISO-200.00-8.2-04 

Z - 001 

Vstupy Ustanovení organizační struktury společnosti 

Výstupy Zápisy z jednání týmů 

Předcházející proces Procesy řízení společnosti 

Navazující proces Procesy řízení QMS 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 6 4 6 4 6 5 4 6 4 6 5 4 5 

Plán 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Příloha 31 Rozšířená karta procesu dodávání  

KARTA PROCESU – DODÁVÁNÍ (Výroba a poskytování služeb) 

Název procesu Dodávání 

Parametr procesu   Podíl termínových skluzů EV-STEEL – termínové plnění 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 3,8%) – termíny se musí plnit minimálně na 96,2% 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Regulátory procesu  

Vstupy Zakázka 

Výstupy Průvodní dokumentace 

Předcházející proces 
Návrh a vývoj, nakupování, měření spokojenosti zákazníků, řízení neshodného produktu, řízení 

monitorovacích a měřících zařízení, řízení QMS 

Navazující proces 
Řízení neshodného produktu, měření spokojenosti zákazníků, řízení monitorovacích a měřících zařízení, 

nakupování, návrh a vývoj 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 3,7 3,6 3,7 2,9 2,72 2,98 2,82 2,46 1,88 3,53 3,41 3,72 3,12 

Plán 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
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Příloha 32 Rozšířená karta procesu dodávání NS 210 

KARTA PROCESU – DODÁVÁNÍ NS 210 (Výroba a poskytování služeb) 

Název procesu Dodávání NS 210 

Parametr procesu   Podíl termínových skluzů NS 210 – termínové plnění 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 1%) – termíny se musí plnit minimálně na 99% 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Vstupy Zakázka 

Výstupy Průvodní dokumentace 

Předcházející proces 
Návrh a vývoj, nakupování, měření spokojenosti zákazníků, řízení neshodného produktu, řízení 

monitorovacích a měřících zařízení, řízení QMS 

Navazující proces 
Řízení neshodného produktu, měření spokojenosti zákazníků, řízení monitorovacích a měřících zařízení, 

nakupování, návrh a vývoj 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 0,82 0,65 0,72 0,91 0,84 0,95 0,8 0,78 0,73 0,91 0,42 0,52 0,73 

Plán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Příloha 33 Rozšířená karta procesu dodávání NS 230 

KARTA PROCESU – DODÁVÁNÍ NS 230 (Výroba a poskytování služeb) 

Název procesu Dodávání NS 230 

Parametr procesu   Podíl termínových skluzů NS 230 – termínové plnění 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 3%) – termíny se musí plnit minimálně na 97% 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Vstupy Zakázka 

Výstupy Průvodní dokumentace 

Předcházející proces 
Návrh a vývoj, nakupování, měření spokojenosti zákazníků, řízení neshodného produktu, řízení 

monitorovacích a měřících zařízení, řízení QMS 

Navazující proces 
Řízení neshodného produktu, měření spokojenosti zákazníků, řízení monitorovacích a měřících zařízení, 

nakupování, návrh a vývoj 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 1,01 1,22 0,89 0,73 0,78 0,81 0,77 0,65 0,54 0,38 0,44 0,56 0,73 

Plán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Příloha 34 Rozšířená karta procesu dodávání NS 260 

KARTA PROCESU – DODÁVÁNÍ NS 260 (Výroba a poskytování služeb) 

Název procesu Dodávání NS 260 

Parametr procesu   Podíl termínových skluzů NS 260 – termínové plnění 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 4%) – termíny se musí plnit minimálně na 96% 

Gestor procesu Ředitel pro výrobu a logistiku 

Vstupy Zakázka 

Výstupy Průvodní dokumentace 

Předcházející proces 
Návrh a vývoj, nakupování, měření spokojenosti zákazníků, řízení neshodného produktu, řízení 

monitorovacích a měřících zařízení, řízení QMS 

Navazující proces 
Řízení neshodného produktu, měření spokojenosti zákazníků, řízení monitorovacích a měřících zařízení, 

nakupování, návrh a vývoj 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 3,81 3,77 3,84 3,1 2,9 3,2 3,1 2,7 2,2 3,8 3,7 3,9 3,34 

Plán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Příloha 35 Rozšířená karta procesu tvorba kupní smlouvy plechy - tuzemsko 

KARTA PROCESU – TVORBA SMLOUVY  

Název procesu Tvorba kupní smlouvy plechy - tuzemsko 

Parametr procesu   Doba uzavření kupní smlouvy – tuzemsko 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 4 dny) 

Gestor procesu Ředitel obchodního úseku 

Regulátory procesu 
Z-001 – Organizační a podpisový řád 

QP-ISO-200.00-7.2-01, QP-ISO-200.00-7.2-02 

Vstupy Smlouva 

Výstupy Zakázka 

Předcházející proces Požadavky zákazníka 

Navazující proces 
Plánování, návrh a vývoj, nakupování, řízení monitorovacích a měřících zařízení, měření spokojenosti 

zákazníků  

Hodnocení procesu 
Nesplnění plánu způsobeno delším vyjednáváním o cenách u objednávek na dodávky zpracovatelům na 

projekty, parametr nesplněn 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 13 8 12 5 2 3 5 4 8 5 3 6 7 

Plán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Příloha 36 Rozšířená karta procesu tvorba kupní smlouvy profily - tuzemsko 

KARTA PROCESU – TVORBA SMLOUVY  

Název procesu Tvorba kupní smlouvy profily - tuzemsko 

Parametr procesu   Doba uzavření kupní smlouvy – tuzemsko 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 4 dny) 

Gestor procesu Ředitel obchodního úseku 

Regulátory procesu 

Z-001 – Organizační a podpisový řád 

QP-ISO-200.00-7.2-01 

QP-ISO-200.00-7.2-02 

Vstupy Smlouva 

Výstupy Zakázka 

Předcházející proces Požadavky zákazníka 

Navazující proces 
Plánování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, nakupování, měření spokojenosti 

zákazníků 

Hodnocení procesu Proces je efektivní kromě 9. měsíce, kdy skutečnost mírně překračuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 

Plán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Příloha 37 Rozšířená karta procesu tvorba kupní smlouvy výpalky - tuzemsko 

KARTA PROCESU – TVORBA SMLOUVY  

Název procesu Tvorba kupní smlouvy výpalky - tuzemsko 

Parametr procesu   Doba uzavření kupní smlouvy – tuzemsko 

Kvantifikace procesu Dle plánu (max. 4 dny) 

Gestor procesu Ředitel obchodního úseku 

Regulátory procesu 

Z-001 – Organizační a podpisový řád 

QP-ISO-200.00-7.2-01 

QP-ISO-200.00-7.2-02 

Vstupy Smlouva 

Výstupy Zakázka 

Předcházející proces Požadavky zákazníka 

Navazující proces 
Plánování, návrh a vývoj, řízení monitorovacích a měřících zařízení, nakupování, měření spokojenosti 

zákazníků 

Hodnocení procesu Proces je efektivní, skutečnost nepřesahuje stanovený plán 

Komentář Monitoring měsíčně, vyhodnocení kvartálně 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad  Prosinec Rok 2010 

Skutečnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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