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ENGINEERING a.s., která souhlasila s přezkoumáním svého systému managementu 

kvality za tímto účelem. V teoretické části práce popisuji charakteristiku kvality,  

její základní principy a přístupy. Následují tři základní koncepce managementu kvality  

a jejich specifikace. Základní rozdělení, struktura a účel dokumentace v systému 

managementu kvality uzavírají teoretickou část. V praktické části mé bakalářské práce 

jsem se zaměřil na analýzu současného stavu managementu kvality ve VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. a aktuálnost jejího systému vzhledem k normě ČSN EN 

ISO 9001:2009.  
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quality management. The theoretical section is concerned with describing the 

characteristics of quality control, its basic principles and approach to its 

implementation. This is followed by an outline of the three basic concepts of quality 

management and their specification. The theoretical part concludes with an overview of 

the basic distribution, structure and purpose of documentation utilised in a typical 

quality management system. In the practical part of my Bachelor Thesis I have focused 

on an analysis of the current state of quality management in VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. and a comparison of its system to the standard ISO 9001:2008. 
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ÚVOD 

,,Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice dále společnosti 

způsobí.“ 

                                                                                                                             (Taguchi) 

Co je kvalita? (V češtině se lze setkat s pojmy ,,jakost“ a ,,kvalita“. Ty se často  

(a také v této práci) používají jako synonyma.) Každý si pod tímto pojmem představí 

něco jiného. Někdo automobily Mercedes, někdo službu splňující všechna očekávání. 

Slovo kvalita má mnoho definic. Několik z nich je popsáno v mezinárodně platných 

normách ISO. A jakou definici Vám nabídnu já? Já si myslím, že kvalita je,  

když zákazník, ať už přímý nebo nepřímý, je spokojený. Tedy když je na jeho tváři 

vidět úsměv. 

Rychlé a radikální ekonomické změny jsou příčinou toho, že poslední desetiletí je 

zvlášť náročné jak v průmyslu, tak i v jiných oblastech podnikání. Pohled na jakost 

v důsledku těchto změn, jak ze strany zákazníků, distributorů, poskytovatelů služeb,  

tak i výrobců, zaznamenal výrazný posun. Původně šlo pouze o kontrolu založenou  

na porovnávání výrobků s určitou normou, předpisem nebo etalonem, a to s rozlišením 

na vyhovující kusy a nevyhovující kusy. Toto platilo ještě v první třetině dvacátého 

století.  Spolu s technickým a technologickým rozvojem se rozvíjely také manažerské 

přístupy. V jejich rámci se zdokonalovaly i systémy řízení kvality. Je jednoznačné,  

jak rychle se zákazník přizpůsobí nové kvalitě a již není ochoten k ústupkům  

či tolerování chyb na straně dodavatele. Je zřejmé, že řada firem se v oblasti 

managementu jakosti s novými tendencemi velice rychle vyrovnala. 

Co je to systém řízení kvality? Systém kvality je v podstatě systém, jakým 

organizace či firma funguje. Může jít o systém výrobní firmy, ale i příspěvkové 

organizace. Systém kvality bývá obvykle popsán vhodným způsobem, například formou 

interních firemních předpisů, instrukcí, norem, nařízení, apod. Jde tedy  

o dokumentovaný systém. 

Cílem této bakalářské práce je přezkoumat současný stav managementu kvality  

ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Na základě přezkoumání 

předložit návrhy na opatření u zjištěných nedostatků.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY  

Management představuje v současné době značně specializovanou činnost,  

bez které se neobejde žádný větší organizační celek. Nutnost řízení je nepostradatelná 

nejen v podnikatelské sféře, ale také v neziskových organizacích či státní a veřejné 

správě.  

1.1 Historie a současnost managementu kvality 

Obecné chápání pojmu kvalita je už nejméně sto let neměnné, rozsah této 

problematiky ovšem prodělal za tuto dobu značné změny. Původně šlo pouze o kontrolu 

založenou na porovnávání výrobků s určitou normou, předpisem nebo etalonem,  

a to s rozlišením na vyhovující kusy a nevyhovující kusy. [1] 

Začátkem třicátých let se začaly užívat první racionální metody preventivního 

ovlivňování jakosti výrobků. K hlavním přínosům této etapy patří orientace  

na objektivní poznání skutečnosti a zároveň pochopení výhod prevence před následnou 

kontrolou. Objevil se i prvek ohledu na objektivní potřeby zákazníka. [1]  

Už v padesátých letech vyvolal názor, že je nutné se o jakost starat uceleně, 

iniciativu nevládních organizací v Japonsku, USA a Západní Evropě, kde pět národních 

společností pro jakost založilo v r. 1956 Evropskou organizaci pro jakost (EOQ). 

Během dalších dvaceti let do ní vstoupily národní organizace téměř všech států  

Evropy. [1, 2] 

Dnes je pozornost a hlavní zájem většiny manažerů zaměřen zejména  

na dosahování příznivých ekonomických výsledků. V tomto se prakticky nic nemění, 

pouze se rozšiřují přístupy, jak toho dosáhnout. Jestliže v minulosti stačilo sledovat 

kvantitativní a ekonomické aspekty řízení, v současnosti je třeba řídit i kvalitativní  

a časové aspekty. Tedy již nelze dodávat příslušné množství za udanou cenu, ale je třeba 

zabezpečit také požadovanou kvalitu, časové termíny, dopad na životní prostředí apod.  
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Existuje tedy celá řada důvodů, proč by se měly podnikatelské, ale i další 

organizace zajímat o kvalitu své produkce, své práce. Na prvním místě to je 

konkurenceschopnost. V době, kdy je na trhu převaha nabídky nad poptávkou,  

kdy dochází k radikálním změnám procesů, kdy veliká dynamika inovací dělá 

zákazníky stále náročnějšími, je konkurenční výhoda klíčová. Organizace, která není 

schopna garantovat standardní úroveň jakosti, má minimální naději na úspěch.  

Má-li tedy výrobek být kvalitní, nestačí, aby byl bezvadný, musí ještě co nejlépe 

splňovat požadavky zákazníků a udržovat si své charakteristické vlastnosti po celou 

dobu své životnosti. [2, 3] 

V roce 2011 byla na českém trhu vydána mezinárodní norma ČSN EN ISO 

9001:2009 ,,Systémy managementu kvality. Požadavky.“ Organizace, která splní 

požadavky této normy, může získat certifikát, jež ji umožní ucházet se o zakázky  

na celém světě. [9] 

Základní pojmy 

 Kvalita - míra, s jakou soubor vlastních charakteristik splňuje požadavky. 

 Managament kvality - koordinované činnosti zaměřené na usměrňování a řízení 

organizace. 

 Systém managementu kvality - systém managementu je zaměřen  

na usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu. 

 Politika kvality - celkové záměry, směr působení organizace v oblasti kvality 

oficiálně vyhlášené vrcholovým managementem. Je v souladu s celkovou 

politikou organizace a poskytuje rámec na formulování cílů kvality. 

 Plán kvality - dokument specifikující, které postupy a související zdroje se musí 

použít, kdo a kdy je musí použít v konkrétním projektu, produktu, procesu,  

nebo ve smlouvě. 

 Příručka kvality - dokument popisující systém managamentu kvality v dané 

organizaci. 

 Cíl kvality - něco, co se hledá anebo oč se usiluje v souvislosti s kvalitou. 

 Zákazník - organizace, nebo osoba, která přijímá produkt.  
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 Zabezpečování kvality - část managementu kvality zaměřená na poskytování 

důvěry, že se plní požadavky na kvalitu. 

 Audit - systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces pro získání důkazů  

a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna 

kritéria.  

 Verifikace - potvrzení poskytnutím objektivního důkazu, že se splnily 

specifikované požadavky. [9] 

1.2 Znaky kvality 

Znaky jakosti slouží k posuzování, hodnocení a měření jakosti či její úrovně, 

k rozhodování o dalším postupu, tj. např. k přijetí, schválení, zamítnutí, k zařazení  

do jakostní třídy apod. V širším slova smyslu je můžeme považovat za matematické 

veličiny, tedy charakteristiky entit, které mají vždy v určitém případě své odpovídající 

hodnoty. Podle toho, jak s těmito hodnotami můžeme pracovat, rozlišujeme tři základní 

typy znaků jakosti. [1] 

1.2.1 Kardinální znaky kvality 

Tyto měřitelné znaky jakosti nabývají číselně vyjádřitelných hodnot. O hodnotách 

stejného znaku u dvou entit můžeme rozhodnout, zda jsou shodné nebo rozdílné,  

která je menší a která větší, a rozdíl mezi nimi vyjádřit číselně. Můžeme také  

tyto rozdíly měřit pomocí vhodně zvolených stupnic s jednotkou měření. Tradičně  

se tyto znaky nazývají kvantitativní. Např. rozměr, tlak, počet, náklady, apod. [1] 

1.2.2 Ordinální znaky kvality 

Jsou to tzv. uspořádané znaky jakosti a nabývají hodnot označených symboly, kódy 

či pořadovými čísly. O hodnotách téhož znaku u dvou entit můžeme rozhodnout,  

zda jsou shodné nebo rozdílné, která je menší a která větší. Rozdíl však nejde měřit. 

Soubor entit můžeme uspořádat podle velikosti zvoleného pozorovaného znaku.  

Např. třída jakosti, stupeň tvrdosti materiálu, tarifní třída, apod. [1] 
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1.2.3 Nominální znaky kvality 

Nazývají se také jmenné znaky jakosti a nabývají hodnot označených slovně  

nebo symboly. Jsou-li vyjádřeny číslem, nejde o hodnotu, ale o kód. O hodnotách 

stejného znaku u dvou entit lze pouze zjistit, zda se shodují nebo liší. Nelze už tedy 

zjistit o kolik se liší, ani která je menší a která větší. Např. profese, barva, druh 

materiálu, apod. [1] 

1.3 Základní principy managementu kvality 

1.3.1 Vedení, řízení a zapojení lidí 

Tento princip je bezesporu jedním z klíčových pro jakékoliv systémy řízení. 

Bohužel, v mnoha našich organizacích představuje choulostivou a často nezvládnutou 

oblast managementu! Podstata tohoto principu je založena na pozitivním příkladu 

vedoucích pracovníků ostatním zaměstnancům. A to svým chováním, postoji  

a jednáním, které garantuje účel organizace a její strategické směřování. 

Vedení firmy vyžaduje od manažerů organizací systematické zkoumání, 

porozumění potřebám a očekávání všech zainteresovaných stran, definování jasné  

a na zájmy zainteresovaných stran orientované vize, politiky a strategie. Právě absence 

veřejně deklarovaných vizí a hodnot organizace patří k častým nedostatkům systémů 

řízení českých organizací. Vyžaduje stanovení takových cílů organizace, jež budou 

výzvou ve všech oblastech, účinné zapojování a motivace zaměstnanců do činností 

neustálého zlepšování apod. 

Světové organizace si uvědomují skutečnost, že lidé na všech úrovních jsou 

základem organizace a jejich znalosti a aktivita jsou dnes považovány  

za největší majetek. Proto se snaží určit, jak role a příspěvek každého zaměstnance 

ovlivní strategické cíle organizace, systematicky odhalovat bariéry v dosahování 

maximální výkonnosti např. audity, sebehodnocení, přidělovat pravomoci  

a odpovědnost zaměstnancům, hodnotit výkonnosti zaměstnanců a týmů s ohledem  

na plnění individuálních i skupinových cílů apod. [8] 
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1.3.2 Procesní přístup k managementu kvality 

Procesní přístup k managementu kvality je velmi důležitý pro efektivní vytváření  

a rozvoj jakýchkoliv manažerských systémů, tedy i systémů managementu jakosti.  

Procesem se myslí soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby 

zdrojů v určitých podmínkách. Podstatou tohoto principu je logické tvrzení,  

že organizace pracují efektivněji a výsledky jsou účinněji dosahovány, pokud vzájemně 

související činnosti jsou chápány a řízeny jako procesy viz obr. 1. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Základní model procesu [8] 

Praktická aplikace principu procesního přístupu od organizací vyžaduje:  

 systematické definování procesů potřebných pro dosahování cílů organizace, 

oficiálně popsaných např. v příručce jakosti nebo jiném zásadním 

dokumentu,  

 definování rámce a struktury klíčových procesů v organizaci,  

 jmenování vlastníků procesů s přesným vymezením jejich odpovědností  

a pravomocí, 

 systematické sledování a měření výkonnosti procesů pomocí vhodně 

zvolených ukazatelů,  
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 orientace na faktory zlepšování výkonnosti procesů, jako jsou např. zdroje, 

metody a materiály,  

 posuzování rizik a důsledků působení procesů, apod. [8] 

1.3.3 Systémový přístup k managementu kvality 

Navazuje na princip procesního přístupu. Je možné konstatovat, že identifikace, 

pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší 

efektivnosti a účinnosti organizace v procesu dosahování cílů. V praxi to také,  

mimo jiné znamená, že systém managementu jakosti bude souborem na sebe 

navazujících procesů.  

Pro tento princip jsou zásadní následující aktivity:  

 definování struktury procesů v rámci systému řízení, tzn. celého týmu 

vrcholových manažerů,  

 odhalování a definování informačních i hmotných vazeb a logické 

posloupnosti procesů v systému managementu jakosti,  

 odhalování bariér mezi souvisejícími procesy, které mohou bránit 

efektivnímu plnění cílů organizace,  

 pochopení nutnosti uvolňování nutných zdrojů pro systém managementu 

jakosti, 

 začlenění některých specifických procesů a činností do systému 

managementu jakosti, jako jsou např. požadavky na správnou výrobní praxi. 

To je důležité zejména při aplikaci tzv. odvětvových standardů, 

 systematické měření a sledování výkonnosti systémů managementu jakosti  

i organizace jako takové. [8] 

1.4 Koncepce managementu kvality 

Výše uvedené principy lze chápat jako obecně platné, ať si organizace zvolí 

jakoukoliv cestu či koncepci k budování a rozvoji svých systémů managementu jakosti. 

V současnosti lze ve světě rozlišit tři základní koncepce systému managementu 

jakosti.[8] 
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1.4.1 Koncepce ISO  

V r. 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO zveřejnila sadu norem,  

které se jako první zabývaly požadavky na systém managementu jakosti. Tyto normy 

jsou obecně známy pod označením ISO řady 9000. Soubor těchto norem ve svém 

obsahu koncentruje a zobecňuje nejlepší praktiky zabezpečování jakosti. Principy 

managementu jakosti byly zformulovány na základě zkušeností shromážděných  

a analyzovaných v celosvětovém měřítku za posledních 15 let. Odráží změny,  

k nimž muselo dojít v přístupu k řízení organizací s ohledem na rostoucí náročnost 

požadavků na produkty, ale současně stále více omezené zdroje. [3, 8] 

Některé charakteristické rysy koncepce ISO 9000:  

 mají universální charakter, tj. nezávisí ani na charakteru procesů,  

ani na povaze výrobků – jsou aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, 

tak i v podnicích poskytujících služby, bez ohledu na jejich velikost,  

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

zaváže odběrateli, že aplikuje systém jakosti podle těchto norem,  

jsou pro něj tyto normy závazným předpisem. Odběratelé dnes už zcela 

běžně po svých dodavatelích vyžadují systémy managementu jakosti  

na základě požadavků norem ISO řady 9000, je možné konstatovat,  

že tyto standardy jsou velmi důležitou součást legislativy v obchodním 

styku, 

 do své legislativy je převzala i Evropská unie. [8] 

Soubor norem ISO 9000:2006, je tvořen 4 standardy: 

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základy, zásady  

a slovník  

 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky  

 ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality  

 ČSN EN ISO 19 011:2003 Směrnice pro auditování managementu kvality  

a environmentálního managementu 
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Koncepce ISO je ve světě nejznámější, ale je nutné ji chápat pouze jako výchozí  

a nejméně náročnou. Jde však o revoluční změnu v pohledu na povahu podnikových 

systémů managementu jakosti. Procesní přístup (viz podkapitola 1.4.2) k systémům 

managementu jakosti je zřetelný z tzv. procesního modelu viz obr. 2. Organizace musí 

být schopna uskutečňovat procesy, které utvářejí požadavky zákazníků do podoby 

produktů, s cílem dosažení maximální spokojenosti zákazníka. Procesy musí být podle 

těchto požadavků plánovány a zabezpečeny odpovídajícími zdroji a řízeny s uplatněním 

zpětné vazby. [3, 8] 

 

Obr. 2 - Procesní model systému managementu jakosti [8] 

1.4.2 Koncepce odvětvových standardů  

V 70. letech minulého století cítily mnohé společnosti potřebu vytvoření systémů 

jakosti. Požadavky na tyto systémy sestavili do norem, které měly platnost  

v rámci jednotlivých firem, resp. výrobních odvětví. Museli se jimi ale řídit i všichni 

dodavatelé těchto firem. [1, 8] 

1.4.2.1 Správné výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice)  

Jsou zřejmě nejstaršími přístupy k zabezpečování jakosti. Užívají  

se ve farmaceutickém průmyslu, ale i při přepravě, skladování a distribuci léků. Jejich 

smyslem je provádět výrobu léčiv tak, aby se zajistila jejich vhodnost pro zamýšlené 
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použití, aby pacienti nebyli vystaveni riziku způsobenému nedostatečnou kvalitou, 

neúčinností nebo dokonce závadností léčiva. 

GMP stanovuje pro výrobní procesy řadu požadavků, které se stávají 

„standardními“ i v dalších přístupech zabezpečování jakosti. Např. všechny výrobní  

a kontrolní operace musí být jasně specifikovány, kvalifikovaný personál má jasné 

instrukce a určenou odpovědnost, atp. 

Nad rámec běžných přístupů zabezpečování jakosti, je v přístupech GMP kladen 

důraz i na čistotu všech provozů, na hygienické zásady, na uchovávání rozhodujících 

vzorků (surovin, hotových výrobků), na existenci postupů stažení jakékoliv šarže  

z oběhu, nastanou-li pochybnosti o její jakosti, apod. [8] 

1.4.2.2 Správná laboratorní praxe (GLP – Good Laboratory Practice) 

Stanovuje doporučení pro zabezpečování jakosti v laboratorní praxi, zejména  

ve zkušebních laboratořích. Na počátku devadesátých let byly tyto požadavky 

standardizovány v podobě Evropských norem – EN řady 45 000. 

Potravinářské provozy mají velice blízko k farmaceutickým, takže i v těchto 

provozech mohou být uplatněny přiměřeně principy GMP. Pokud nejsou aplikovány  

v celém rozsahu, měly by být respektovány požadavky systému HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Points). Jde o stanovení kritických bodů v technologii výroby.  

V praxi to znamená určit stanoveným způsobem ve výrobním procesu technologické 

úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, 

zejména v důsledku biologických, chemických či fyzikálních činitelů. Dále je potřeba 

stanovit pro každý identifikovaný kritický bod kritické meze a určit opatření k jejich 

prevenci nebo zmírnění, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci. [8] 

1.4.3 Koncepce TQM  

Dvě předchozí koncepce managementu jakosti organizací patří do kategorie  

tzv. prescriptivních, což znamená, že jejich jednotlivé prvky jsou předepsány kapitolami 

příslušných standardů. [8] 
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Vedle prescriptivních modelů managementu jakosti existuje přístup označovaný 

jako Total Quality Management (TQM). Přístup TQM byl koncipován během  

druhé poloviny dvacátého století zejména v Japonsku, následně v USA a Evropě.  

Tento přístup se vyznačuje tím, že není založen na předem přesně definovaných 

požadavcích. TQM je v zásadě filosofií managementu jakosti a je představován názory 

především E. Deminga, J. Jurana, K. Ishikawy. Koncepce TQM preferuje orientaci  

na kvalitu systémů řízení před kvalitou samotných produktů a vychází z logiky,  

že kvalitní produkty jsou vždy efektem kvalitních systémů řízení organizací (a nejenom 

systémů managementu jakosti). Soustavně je tento systém doplňován o názory dalších 

teoretiků i o zkušenosti předních světových firem, které uvedená doporučení rozvíjely. 

V praxi je tato koncepce realizována prostřednictvím různých modelů, které vymezují 

rámec jednotlivých oblastí TQM a slouží k posuzování úrovně řízení. Kritéria  

těchto modelů, které se dnes také označují jako modely excelence, jsou kodifikována 

jako podklady pro udělování národních i nadnárodních cen za jakost.  

TQM je nejnáročnější z koncepcí pro rozvoj systémů managementu jakosti  

v organizacích, v Evropě je dominantním modelem EFQM Model Excelence. [8] 

1.4.3.1 EFQM Model Excelence 

Oficiální název modelu je: THE EFQM EXCELLENCE MODEL ©. Je zároveň 

registrovanou značkou. Má 9 hlavních a 32 dílčích kritérií, procenta, resp. body  

definují váhu hlavních kritérií. EFQM Model Excelence může být aplikován ve všech 

typech organizací, bez ohledu na jejich procesy, produkty či velikost. Graficky  

je EFQM Model Excelence znázorněn na obr. 3. [8]  

 

 

 

 

 

Obr. 3 - EFQM Model Excelence [8] 
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EFQM Model Excelence vychází z předpokladu, že vynikající výsledky organizace 

mohou být dosaženy pouze za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků, 

spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Tyto výsledky jsou však 

podmíněny precizním zvládnutím a řízením procesů. To vyžaduje nejenom vhodně 

definovanou a používanou politiku a strategii, ale i propracovaný systém řízení všech 

druhů zdrojů (lidské zdroje nevyjímaje) a budování vztahů partnerství. To je umožněno 

správnou kulturou a přístupy vedení. [8] 

1.5 Dokumentace systému managementu kvality a její řízení 

Dokumentace má pro každou organizaci řadu přínosů. 

 V případě opakujících se činností definuje postup jejich provádění a funguje 

jako standardizační prvek v rámci organizace.  

 V obsahu dokumentace je uchováno know-how organizace. Je žádoucí,  

aby dokumentace neobsahovala pouhá data, ale byly zde zahrnuty i vazby 

mezi daty, či zkušenosti a znalosti.  

 Dokládá určitý postup, takže i zpětně je možno doložit správné provádění 

určité činnosti. [8] 

1.5.1 Základní rozdělení 

Dokumenty, které tvoří dokumentaci organizace je možno rozdělit na dvě základní 

skupiny. [8] 

1.5.1.1 Specifikace 

Popisují nebo definují produkty organizace, její procesy, postupy nebo činnosti. 

Příkladem dokumentů tohoto typu je výrobní dokumentace, výkresová nebo předpisová, 

řídící směrnice a předpisy, kontrolní postupy, rozhodnutí nebo sdělení apod.  

U specifikací je potřeba, aby definovaly aktuální stavy a aby reagovaly na měnící se 

podmínky a prostředí. Tyto dokumenty podléhají v čase změnám. [8] 
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1.5.1.2 Záznamy 

Jsou dokladem o realizované činnosti. Příkladem dokumentů této skupiny mohou 

sloužit účetní doklady, zápisy z jednání, záznamy o došlé a odeslané poště, záznamy  

z provedených vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, záznamy  

o provedených opatřeních, apod. U záznamů se musí zajistit, aby nedocházelo ke změně 

informace, kterou tento dokument poskytuje. [8] 

1.5.2 Struktura a význam dokumentů 

Struktura systémové dokumentace je většinou uspořádána do několika hierarchicky 

uspořádaných vrstev. Počet těchto vrstev závisí na velikosti organizace. U organizací, 

které uplatňují systém managementu jakosti podle požadavků standardů řady ISO 9000, 

se osvědčilo následující uspořádání, viz obr. 4. 

 
 

 

 

1.5.2.1 Příručka kvality 

Představuje vrchní vrstvu dokumentace systému managementu kvality - jde  

o dokument (specifikaci), ve kterém je přehledně specifikován systém managementu 

kvality organizace. 

Obr. 4 - Struktura dokumentace [3] 
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Základním obsahem příručky kvality jsou souhrnné informace o organizaci (název, 

zřizovatel, identifikační údaje, apod.), dále její organizační uspořádání, vize a politika 

kvality, popis systému managementu kvality organizace, mapa procesů, apod. [8] 

1.5.2.2 Popisy procesů 

Popisy procesů představují druhou vrstvu dokumentace, tvoří základ systémové 

dokumentace organizace. Forma popisů procesů může být různá v závislosti  

na použitém prostředí. V každém případě popis procesů musí obsahovat identifikační 

číslo procesu, garanta procesu, definici vstupů a výstupů, definici zdrojů a regulátorů 

procesu, vlastní průběh realizace, apod. [8] 

1.5.3 Účel a postupy řízení dokumentů a záznamů 

Má-li dokumentace plnit úlohu účinného nástroje řízení, je pochopitelné, že musí 

splňovat určité základní požadavky:  

 musí být čitelná, datovaná, snadno přístupná, aktuální, udržována v pořádku,  

 na místech, kde se dokumentace užívá, musí být pouze platné dokumenty, 

alespoň jedna podoba původního znění musí být archivována,  

 postup vzniku, aktualizace, vydávání, distribuce, uchovávání, rušení  

a likvidace musí být jasně definován,  

 organizace musí provádět prověrky dokumentů, které se provádějí  

ve zhruba dvou až tříletých intervalech, a prověřuje se jimi formální i věcná 

správnost.  

Tyto požadavky zajišťuje tzv. řízená dokumentace. Základním předpokladem  

pro fungování systému řízení dokumentů je existence předepsaného postupu pro řízení 

dokumentů a záznamů. Standard ISO 9001 definující požadavky na systém 

managementu jakosti existenci takovéhoto postupu vyžaduje. 

Účelem řízení dokumentů je udržovat je v aktuálním stavu na všech místech  

v organizaci, která je potřebují pro provádění činností. A také jejich uchovávání  

na stanovených místech a po stanovenou dobu tak, aby poskytovaly důkazy o provedení 

určitých činností. [3, 8, 9]  
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 PRAKTICKÁ ČÁST 

2 PROFIL SPOLEČNOSTI 

2.1 Charakteristika společnosti 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (dále VPE) je dceřinou společností 

akciové společnosti VÍTKOVICE, která patří k nejstarším hutnicko-strojírenským 

podnikům střední Evropy, jejíž vznik se datuje do roku 1828. 

Je součástí skupiny společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP,  

která představuje jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti těžkého strojírenství nejen 

v České republice, ale i ve střední Evropě. 

Základním obchodním strategickým cílem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP je stát se lídrem ve vybraných segmentech strojírenské výroby 

v globalizovaném světě. Být nejen skupinou společností plně srovnatelných s předními 

světovými společnostmi svého druhu, ale být určovatelem trendů ve světovém měřítku 

v jednotlivých oborech. Být společnostmi vyhledávanými svými zákazníky pro svou 

profesionalitu, kvalitní a komplexní přístup při zajišťování jejich požadavků  

pod značkou VÍTKOVICE. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. byla vytvořena jako nástupnická 

společnost ke dni 1. 6. 2008 fúzí VÍTKOVICE HARD a.s., VÍTKOVICE Export a.s., 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (do 1. 12. 2007 známou jako VÍTKOVICE 

ENVI a.s.) a odštěpené části VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Organizační 

struktura VPE viz příloha 1. 

V současné době je progresivní, dynamickou, moderní a zodpovědnou společností, 

která se podílí na realizaci náročných projektů v celosvětovém měřítku. Rozvíjí své 

aktivity kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů i zákazníků 

a s ohledem na ochranu životního prostředí. Rovněž se významnou měrou podílí  

na kvalitě života v Moravskoslezském kraji. Strategický rámec VPE viz příloha 2. [11] 
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Předmět činnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 navrhování, výroba a montáž ocelových konstrukcí, mostů a svařovaných 

dílů; 

 navrhování, výroba, montáž a servis zařízení pro energetiku, jadernou 

energetiku, ekologii, petrochemii a metalurgii, potrubí, dílů turbín, 

tlakových nádob a membránových stěn; 

 navrhování, výroba, montáž nádrží, zásobníků smaltovaných a s jinou 

povrchovou úpravou, žárové zinkování, žárové nástřiky kovové  

a keramické;  

 realizace velkých investičních celků pro energetiku, ekologii, petrochemii  

a metalurgii. [11] 

2.2 Politika kvality a environmentu  

Cílem akciové společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING je být 

vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem v oblastech 

popsaných v Předmětu činnosti VPE. 

Jednou z hlavních částí strategie společnosti je minimalizovat dopady výroby  

a dopady provozování výrobků na životní prostředí. Šetrný přístup k životnímu 

prostředí je nedílnou součástí aktivit, plánů, projektů nebo strategií. Vydaný dokument 

Politiky kvality a environmentu je uveden v příloze 3. [11] 

2.2.1 Zásady Politiky kvality a environmentu 

 Trvalá spokojenost zákazníků - poznávat a naplňovat potřeby a očekávání 

zákazníků při plnění požadavků platných technických a právních předpisů 

vztahujících se na dodávané produkty a k oblasti ochrany životního 

prostředí.  

 Zapojení zaměstnanců - zvyšovat motivaci, povědomí a odbornou 

způsobilost zaměstnanců se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb  

a ochranu životního prostředí. Rozvíjet týmovou práci. 
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 Procesní přístup - pro zefektivnění činností v organizaci využívat metody 

procesního řízení. Monitorovat funkci procesů, provádět analýzu získaných 

údajů o procesech a hodnotit jejich výkonnost, včetně dopadů na životní 

prostředí. 

 Spolupráce s dodavateli - rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli 

založené na vzájemné důvěře, vysoké kvalitě poskytovaných služeb a péči  

o životní prostředí.  

 Neustálé zlepšování - neustále zdokonalovat řízení procesů ovlivňujících 

kvalitu produktů, poskytovaných služeb a úroveň ochrany životního 

prostředí v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, 

požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti. 

 Odpovědnost vůči veřejnosti - s veřejností budovat korektní vztahy  

na základě otevřené komunikace a průběžně komunikovat s orgány místní 

samosprávy, občanskými iniciativami či zákazníky o environmentální 

problematice. 

 Havarijní připravenost - tam, kde existují činnosti či místa s možností 

vzniku mimořádné situace, vypracovat havarijní plány a zajistit jejich 

pravidelné přezkušování. 

 Ekologické zátěže - systémovými opatřeními pečovat o odstranění  

či minimalizaci vlivů ekologických zátěží po zrušených průmyslových 

aktivitách a přezkoumávat environmentální aspekty případných nových 

podnikatelských aktivit. [11] 

2.3 Certifikace 

V roce 2010 došlo ve společnosti VPE k recertifikaci systému managementu  

dle EN ISO 9001:2008. V souladu s TÜV NORD CERT postupy bylo potvrzeno,  

že VPE má zaveden systém managementu kvality v souladu s normou EN ISO 

9001:2008 pro obor platnosti uvedený v kapitole 2.3 Předmět činnosti VPE. Certifikát 

vydaný společností TÜV NORD CERT viz příloha 3. [10] 

  



Bakalářská práce Jiří Waszek 

______________________________________________________________________
Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní 27 

VŠB-TU Ostrava, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava 

3 ANALÝZA A KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ 

SOUČASNÉHO STAVU MANAGEMENTU KVALITY 

V ORGANIZACI 

V této kapitole je uvedena analýza a komplexní posouzení fungování systému 

managementu kvality ve VPE na základě požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

3.1 Systém managementu kvality a environmentu 

3.1.1 Všeobecné požadavky 

VPE v souladu s požadavky normy EN ISO 9001 vytvořila, dokumentovala, 

implementovala a udržuje systém managementu kvality a snaží se jej neustále zlepšovat. 

Společnost identifikovala procesy a stanovila, jak jsou tyto procesy v celé 

organizaci aplikovány. Dále určila jejich posloupnost a vzájemné působení, určila 

kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování těchto procesů a jejich 

monitorování. Svou procesní strukturu uspořádala do schématu ,,Mapa procesů  

VPE“ viz příloha 5, která znázorňuje všechny realizační procesy poskytované 

zákazníkům a identifikuje také řídící a podpůrné činnosti nutné pro úspěšnou funkci 

hlavních procesů.  Dále společnost VPE zajišťuje dostupnost zdrojů a informací 

nezbytných pro podporu a fungování těchto procesů a pro jejich monitorování.  

Monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy ve společnosti, včetně jejich 

environmentálních aspektů a jejich dopadů a uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení 

plánovaných výsledků a neustálé zlepšování těchto procesů. Přijímá a uplatňuje 

nápravná a preventivní opatření vedoucí ke zlepšování QMS a EMS. [10]  

Zjištění: Organizace VPE tyto procesy řídí v souladu s požadavky normy  

ČSN EN ISO 9001 : 2009. 
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3.1.1.1 Řízení outsourcovaných procesů 

Ve společnosti VPE se jedná o procesy, které jsou v rámci QMS nezbytné a jsou 

realizovány externími zdroji. Tyto procesy zahrnují procesy pro řídící činnost, 

poskytování zdrojů, realizaci produktů a měření. VPE tyto procesy řídí. Typ, rozsah 

řízení a způsob kontroly těchto procesů je určen v systému managementu kvality  

a popsán jednotlivými QP-ISO. [10] 

3.1.2 Požadavky na dokumentaci 

3.1.2.1 Obecně 

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 předepisuje, že dokumentace systému 

managementu kvality musí obsahovat: 

 dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality, 

 příručku kvality, 

 dokumentované postupy a záznamy, 

 dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění, 

efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Dokumentace QMS a EMS ve VPE [10] 
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3.1.2.2 Příručka kvality 

Příručka kvality a environmentu je dokumentem I. úrovně dokumentace QMS  

a EMS. PMKE popisuje, jakým způsobem VPE zajišťuje kritéria systémových norem 

a formuluje základní odpovědnosti a pravomoci generálního ředitele, odborných 

ředitelů, produktových manažerů, vedoucích nákladových středisek, vedoucích 

organizačních útvarů, auditorů, středního managementu a profesních zaměstnanců 

a Představitele vedení VPE pro QMS a EMS. Obsahuje mj. i Politiku kvality  

a environmentu VPE. [10] 

Územně odloučené NS 823 HARD má vlastní Příručku kvality a Příručku EMS, 

které v základních kapitolách navazují na PMKE VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. [10] 

Příručku kvality zpracovává úsek Řízení jakosti a schvaluje Představitel vedení  

pro QMS a EMS a generální ředitel. PMKE je výhradně duševním  

vlastnictvím VPE. [10] 

3.1.2.3 Řízení dokumentů 

Veškerá aktuálně platná dokumentace systému managementu kvality  

a environmentu akciové společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

je přehledně zapsána v Seznamu základní systémové dokumentace QMS, Seznamu EI  

a EPI pro EMS, které jsou řízeny v elektronické podobě a pro potřebu zaměstnanců 

přístupné na firemním intranetu. [10] 

3.1.2.4 Řízení záznamů 

O provedených operacích rozhodujících o kvalitě, provedených kontrolách, 

interních auditech QMS a EMS jsou podle dokumentovaných postupů druhé úrovně 

dokumentace kvality vypracovány zprávy, záznamy a certifikáty jako důkaz o dosažení 

shody se specifikovanými požadavky a efektivní činnosti systému kvality. Odpovědnost 

za úplnost, čitelnost a správnost dokumentace, rovněž i zásady pro jejich uchovávání 

jsou stanoveny v dokumentovaném postupu QP-ISO. Záznamy mohou být písemné 

nebo na elektronických a jiných nosičích. [10] 
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Zjištění: VPE splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 v plném rozsahu. 

Organizace vytvořila a udržuje příručku kvality, má vytvořen dokumentovaný postup 

pro řízení dokumentů a vytváří a udržuje záznamy, k poskytnutí důkazů o shodě 

s požadavky a o efektivním fungování QMS. Na základě schváleného ,,Akčního plánu 

transformace dokumentace systému řízení dle Organizační struktury 2011“ probíhá 

revize QP-ISO a QI-ISO. 

3.2 Odpovědnost managementu 

3.2.1 Angažovanost a aktivita managementu 

Zjištění: Vrcholové vedení VPE a generální ředitel VPE zajišťují svou činností 

podmínky pro efektivní uplatnění QMS a neustálé zlepšování jejich efektivnosti  

na základě normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

3.2.2 Zaměření na zákazníka 

Veškerá činnost akciové společnosti VPE směřuje k uspokojení požadavků 

zákazníků při současném souladu vykonávaných činností a vyráběných produktů  

se zákonnými nebo jinými předpisy a požadavky pro oblast kvality  

a environmentu. [10] 

Zjištění: Vrcholové vedení VPE zajišťuje, že jsou požadavky zákazníka zjišťovány 

a následně definovány a tyto jsou plněny tak, aby byla zvyšována jeho spokojenost. 

Specifické zásady v této oblasti jsou stanoveny v PMKE. 

3.2.3 Politika kvality 

Záměry a cíle vrcholového managementu VÍTKOVICE POWER ENGINEERING 

a.s. jak v oblasti kvality, tak i v oblasti ochrany životního prostředí jsou formulovány  

a presentovány v dokumentu „Politika kvality a environmentu“, ta je vydána jako 

samostatný dokument schválený generálním ředitelem VPE viz příloha 3. [10] 

,,Politika kvality a environmentu“ je jednotná pro celé VPE a s tímto dokumentem  

i jeho případnými změnami jsou seznamováni všichni zaměstnanci společnosti (porady, 
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školení), aby bylo zajištěno řádné pochopení obsahu této politiky a její podpora.  

Pro zaměstnance je přístupná na firemním intranetu. Pro zákazníky i externí zájemce  

je dostupná na webových stránkách. 1x ročně je přezkoumávána z hlediska její 

aktuálnosti a vhodnosti. Posouzení se provádí v rámci přezkoumání systému 

managementu vedením. [10] 

Zjištění: Na zasedání ŘTQMS v roce 2011 byla na základě organizačních změn 

přezkoumána integrovaná „Politika kvality a environmentu“. Byla vydána 18. 7. 2011 

viz příloha 3. Nyní je v souladu s aktuálními strategickými záměry vrcholového vedení 

VPE a současně vytváří základ pro stanovení Cílů kvality v organizačních jednotkách 

VPE.  

3.2.4 Plánování 

3.2.4.1 Cíle kvality 

Vrcholové vedení VPE v návaznosti na záměry ve vztahu ke kvalitě produktů  

a procesů, oficiálně vyjádřené v Politice kvality VPE, zajišťuje, aby pro příslušné 

útvary/funkční místa ve VPE byly stanoveny Cíle kvality VPE pro příslušný kalendářní 

rok. Za návrh podkladů pro tento dokument na příslušný kalendářní rok ve VPE 

odpovídají členové řídícího týmu managementu kvality VPE. Cíle kvality jsou 

stanoveny v samostatném dokumentu, který je schválen generálním ředitelem VPE. [10] 

3.2.4.2 Plánování systému managementu kvality 

Za plánování kvality/systému environmentu odpovídá vrcholové vedení 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s, které zajišťuje, aby se plánování v systému 

managementu kvality a EMS provádělo tak, aby byly splněny všeobecné požadavky 

systému managementu kvality a environmentu, stejně jako Cíle kvality. Dále udržuje 

integritu systému managementu kvality/systému environmentálního managementu 

s ohledem na plánování a uplatňování změn tohoto systému. [10]  

Zjištění: VPE plánuje systém managementu kvality. Splňuje tímto všeobecné 

požadavky systému managementu kvality stanovené normou ČSN EN ISO 9001:2009  

i Cíle kvality. 
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3.2.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

3.2.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

Základní odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačními a řídícími 

normami VPE, které vytvářejí předpoklady pro prevenci výskytu jakýchkoliv neshod, 

týkajících se produktů, procesů a systému managementu kvality a environmentu  

a současně pro řešení jakýchkoliv problémů v těchto oblastech. Pro každou funkci jsou 

zpracovány CHPČ – charakteristiky pracovních činností, obsahující kvalifikační 

požadavky, včetně popisu základních činností a odpovědností. [10] 

3.2.5.2 Představitel managementu 

Představitel vedení pro kvalitu je jmenován generálním ředitelem VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. Odpovědnosti a pravomoci představitele managementu 

pro QMS jsou stanoveny řídícími normami Rozhodnutí generálního ředitele VPE. [10] 

3.2.5.3 Interní komunikace  

Zjištění: Generální ředitel VPE jmenoval představitele vedení VPE pro QMS. 

Všichni zaměstnanci společnosti mají stanoveny své odpovědnosti i pravomoci  

při výkonu činností, které v rámci společnosti a v rámci zastávaných funkcí vykonávají. 

Tyto CHPČ však nejsou v dostatečné míře aktualizovány vzhledem k QMS. Ve VPE  

je také vytvořen systém interní komunikace, který slouží k zabezpečení přenosů 

veškerých informací od vedení společnosti ke všem zaměstnancům v rozsahu,  

který potřebují ke své práci v rámci systému managementu kvality, informací o dění   

ve firmě a k zabezpečení zpětných vazeb.  

3.2.6 Přezkoumání systému managementu 

3.2.6.1 Obecně 

Za účelem systematického ujištění vrcholového managementu o vhodnosti, 

přiměřenosti a efektivnosti systému managementu kvality je vydávána Představitelem 

vedení VPE pro QMS roční Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality 

VPE vrcholovým vedením VPE. [10] 
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3.2.6.2 Vstup pro přezkoumání 

Ve VPE vstup pro přezkoumání QMS vrcholovým vedením zahrnuje informace  

o všech bodech přezkoumání požadované normou ČSN EN ISO 9001:2009. [10] 

3.2.6.3 Výstup z přezkoumání 

Výstupy z přezkoumání mají poskytnout údaje pro stanovení opatření  

pro zlepšování výkonnosti VPE, aby se zajistilo, že neustálé zlepšování systému 

managementu kvality je hnací silou zlepšování výkonnosti VPE. [10] 

Zjištění: Přiměřenost a funkčnost QMS ve VPE je průběžně prověřována interními 

audity. Efektivnost systému je hodnocena dle plnění záměrů vedení specifikovanými 

v Politice kvality a environmentu a na základě plnění Cílů kvality. Představitel vedení 

VPE pro QMS předkládá roční souhrnnou Zprávu pro přezkoumání systému 

managementu kvality VPE pro provedení přezkoumání vrcholovým vedením VPE  

na jednání ŘTQMS.  

3.3 Management zdrojů 

3.3.1 Poskytování zdrojů 

Vrcholové vedení VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zajišťuje, že zdroje, 

které jsou podstatné pro uplatňování strategie a pro dosahování cílů jsou identifikovány, 

jsou plánovány jejich potřeby a jsou dostupné a dostatečné. Mezi tyto zdroje patří 

zaměstnanci, infrastruktura, pracovní prostředí, informace, dodavatelé a partneři, 

finanční zdroje a další zdroje, potřebné pro zlepšování výkonnosti VPE v oblasti  QMS 

a EMS. [10] 

Zjištění: Pro neustálé zlepšování systému managementu kvality v souladu 

s požadavky normy ISO 9001 byly v rámci možností VPE trvale vytvářeny potřebné 

organizační, finanční a personální zdroje, včetně podmínek pro školení a výcvik 

zaměstnanců. Orientace na nové výrobní obory, teritoria určení produkce výrobků  

VPE, ukazuje nedostatek kvalitně jazykově vybavených pracovníků řízení kvality, 

nákupu, konstrukce a technologie.  
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3.3.2 Lidské zdroje 

Vrcholové vedení VPE  zlepšuje efektivnost organizace prostřednictvím zapojování 

a podpory zaměstnanců. Jako prostředek k plnění svých cílů zaměřených na výkonnost 

organizace zapojuje a podporuje rozvoj svých zaměstnanců zajišťováním průběžného 

výcviku, určováním povinností a odpovědností, podporou zapojování zaměstnanců  

do formulování cílů a do rozhodování, zajišťováním podmínek pro efektivní týmovou 

práci a další. [10] 

Zjištění: Zaměstnanci VPE, kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu produktu,  

jsou odborně způsobilí na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností 

a zkušeností. Za stanovení požadovaného vzdělání, odborných znalostí, rozsahu 

pracovních zkušeností, jak je uvedeno v CHPČ, jsou odpovědní přímí nadřízení 

zaměstnanců. V souvislosti s organizačními změnami, které proběhly v roce 2011, 

probíhá aktualizace CHPČ. 

3.3.3 Infrastruktura 

Zjištění: Vrcholové vedení VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. poskytuje  

a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt v plném 

rozsahu požadovaném normou ČSN EN ISO 9001:2009. 

3.3.4 Pracovní prostředí 

Vrcholové vedení VPE v návaznosti na povinnosti zaměstnavatele dodržovat 

požadavky platných obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce  

a ochrany zdraví zaměstnanců VPE soustavně monitoruje a vyhodnocuje podmínky  

na pracovištích VPE a stanovuje účinná opatření preventivní, technická a organizační, 

zaměřená na snižování míry rizika úrazů a na eliminování působení negativních 

faktorů/vlivů na výrobek/produkt. Vrcholové vedení VPE zajišťuje, aby pracovní 

prostředí mělo pozitivní vliv na motivaci, spokojenost a výkonnost zaměstnanců s cílem 

zlepšování výkonnosti VPE. [10] 

Zjištění: Vrcholové vedení VPE řídí a vytváří podmínky pracovního prostředí  

ve VPE potřebné pro dosahování shody produktů se stanovenými požadavky. 
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V posledních letech došlo k významnému zlepšení kvality pracovního prostředí  

ve VPE. 

3.4 Realizace produktu 

3.4.1 Plánování realizace produktu 

Vedení VPE plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Vychází 

přitom z informací a údajů získaných marketingovými činnostmi v jednotlivých tržních 

segmentech. V procesu plánování jsou ustanoveny produktové týmy, které určují: 

 stanovené požadavky na produkty, 

 potřeby uplatňovat příslušné procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, 

které jsou specifické pro produkty - Návrh a vývoj procesů realizace 

produktů (technologie, metalurgie), 

 požadavky na činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole 

a zkoušení, které jsou specifické pro produkty a kritéria pro přijetí 

produktů, 

 záznamy potřebné pro poskytnutí důkazů, že realizační procesy  

a výsledné produkty splňují stanovené požadavky. [10] 

Zjištění: Organizace plánuje a vytváří procesy potřebné pro realizaci produktu.  

Tyto procesy ovšem nejsou v dostatečné míře rozpracovány do detailů a nejsou 

stanoveny kritéria přijatelnosti efektivnosti jednotlivých procesů. Hrozí tedy nutnost 

změn ,,za chodu“, které mohou vést k vysokým ztrátám. Plánování realizace  

je v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality a zohledňuje 

environmentální dopady realizace produktu.  

3.4.2 Procesy týkající se zákazníka 

Řízení procesu Přezkoumání smlouvy je popsáno v QP-ISO „Určování  

a přezkoumání požadavků zákazníka“. Vzhledem k tomu, že charakter výrobního 

programu VPE vyžaduje, aby každý požadavek zákazníka byl posuzován individuálně, 
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je přezkoumání požadavků zákazníka na produkty vyráběné jednotlivými NS upřesněn 

v platných instrukcích QI-ISO. [10] 

3.4.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

VPE určuje požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnost  

při dodání a po dodání. Dále požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné 

pro specifikované nebo zamýšlené použití, požadavky a povinnosti, které vyplývají 

z legislativy (předpisy, vyhlášky, zákony, nařízení vlády ČR apod.), vztahující  

se k danému produktu. [10] 

3.4.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

Postup při řízení procesu přezkoumání požadavků na výrobky/produkty (poptávek, 

nabídek/objednávek) vychází z principu zodpovědnosti produktového manažera  

za komplexní posouzení poptávky/objednávky a zpracování nabídky/obchodní smlouvy. 

Produktový manažer dané PJ zodpovídá při přezkoumání požadavků za součinnosti 

s příslušnými organizačními útvary VPE. [10] 

3.4.2.3 Komunikace se zákazníkem 

VPE určuje a uplatňuje efektivní způsob pro komunikování se zákazníky s ohledem 

na získávání informací o produktech, vyřizování poptávek, nabídek, smluv  

nebo objednávek, včetně jejich změn, zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností  

a reklamací zákazníka. [10] 

Zjištění: VPE určila a dodržuje požadavky kladené normou ČSN EN ISO 

9001:2009 na proces určování požadavků týkajících se produktu a přezkoumává 

požadavky týkající se produktu. Jsou vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích 

přezkoumání, ale v praxi nejsou realizována opatření, které z těchto přezkoumání 

vyplývají. VPE rovněž stanovila, implementovala a udržuje efektivní způsoby 

komunikace se zákazníkem. 
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3.4.3 Návrh a vývoj 

Činnosti v  procesu Řízení návrhu musí být plánovány v souladu s předpisem  

QP-ISO „Řízení návrhu produktu“. [10] 

Plán vývojových úkolů musí obsahovat minimálně název vývojového úkolu/návrhu 

výrobku, členění na jednotlivé fáze, včetně termínu plnění, jméno řešitele 

vývoje/vedoucího projektu návrhu a revizní statut. Plány musí zpracovat, aktualizovat  

a uchovávat řešitel vývojového úkolu/vedoucí projektu a schválit vedoucí útvaru. 

Zpracování a schválení musí být potvrzeno uvedením jména, data a podpisu. [10] 

Zjištění: VPE plánuje a řídí návrh a vývoj produktu. Určuje vstupy a výstupy  

pro návrh a vývoj. Ve vhodných etapách provádí přezkoumání dokumentovanými 

postupy, návrh a vývoj ověřuje, provádí validaci a řídí změny v návrhu a vývoji. Řídí 

vzájemné vazby a vztahy mezi skupinami zainteresovanými na návrhu a vývoji tak,  

aby byla zajištěna efektivní komunikace a přidělení zodpovědností. 

3.4.4 Nákup 

Úsek Nákup zajišťuje, aby v rámci řízení procesu Nakupování výrobků a služeb 

nakupované produkty vyhovovaly požadavkům specifikovaným v dokumentaci  

pro nakupování. Postup při procesu nakupování se řídí předpisem QP-ISO „Nakupování 

výrobků a služeb“. Zaměstnanci úseku Nákup provádějí hodnocení dodavatelů 

příslušných produktů dle zásad a kritérií stanovených ředitelem nákupu v platném 

předpisu QP-ISO „Výběr a hodnocení dodavatelů“ a udržují aktuální databázi 

schválených dodavatelů. [10] 

Zjištění: Organizace naplňuje požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 

9001:2009 pro Nákup. Nákup je realizován pouze u těch dodavatelů, u kterých je 

předpoklad správného splnění požadavků obchodní smlouvy. Společnost má své 

dodavatele rozděleny podle určitých kritérií. Jedno z těchto kritérií je zavedený QMS  

u dodavatele. 
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3.4.5 Výroba a poskytování služeb  

3.4.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

VPE řízením výroby a poskytování služeb zajišťuje, aby výrobní a technologické 

operace probíhaly v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném 

pořadí. Řízené podmínky obsahují řízení pracovníků, tok výrobní dokumentace, 

zajišťování materiálových a energetických zdrojů, výrobního zařízení, procesů 

a postupů jednotlivých operací. [10] 

3.4.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

VPE provádí validaci procesu výroby a poskytování služeb v případě, že nelze 

následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný postup. Zahrnuje  

to všechny procesy, jejichž nedostatky se projeví až poté, co se produkt používá  

nebo byla poskytnuta služba. Validací se prokazuje schopnost těchto procesů dosahovat 

plánovaných výsledků. Podrobně jsou tyto činnosti uvedeny v jednotlivých předpisech 

QP-ISO, popř. v návazných instrukcích managementu kvality. [10]  

3.4.5.3 Identifikace a sledovanost 

Identifikace a sledovatelnost produktu se týká schopnosti navázat na historii, 

aplikaci nebo umístění produktu nebo služby prostřednictvím zaznamenané identifikace 

a může se týkat celého procesu zajištění produktu nebo služby, ale i všech jeho 

subdodávek a podkladů, případně dodávek a podkladů dodaných zákazníkem. 

Zodpovědnost za identifikovatelnost výrobku a návaznost mají vedoucí NS. [10]  

3.4.5.4 Majetek zákazníka 

VPE identifikuje v procesu zacházení s majetkem zákazníka odpovědnosti  

ve vztahu k majetku a jiným aktivům, které vlastní zákazníci a jiné zainteresované 

strany a které se nacházejí pod řízením VPE, aby byla hodnota tohoto majetku 

ochráněna. VPE pečuje o majetek zákazníka, pokud jej VPE řídí nebo používá. VPE 

majetek zákazníka poskytnutý k použití nebo začlenění do produktu identifikuje, 

ověřuje, chrání a zabezpečuje. [10] 
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3.4.5.5 Uchovávání produktu 

VPE uchovává produkt v průběhu interních operací a dodání produktu tak,  

aby dodržela shodu s požadavky. [10] 

Zjištění: VPE požadavky uvedené v kapitole 7.5 normy ČSN EN ISO 9001:2009 

splňuje v plném rozsahu.   

3.4.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení  

Zjištění: Organizace určuje monitorování a měření, které je potřebné  

pro poskytování důkazů o shodě produktu se stanovenými požadavky. Stanovila 

procesy, které zajišťují, že monitorování a měření je prováděno v souladu s požadavky 

na monitorování a měření. Společnost VPE provádí monitorování a měření pomocí 

outsourcovaného procesu.  

3.5 Měření, analýza a zlepšování 

Zajišťování výkonnosti QMS ve VPE zajišťuje vrcholové vedení VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. efektivním a účinným monitorováním a měřením 

stanovených údajů o procesech. VPE plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, 

analýzy údajů a zlepšování. [10] 

Zjištění: Organizace VPE obecné procesy měření, analýzy a zlepšování řídí, toto 

však není prováděno v dostatečné míře požadované normou ČSN EN ISO 9001:2009. 

Rovněž nejsou v dostatečné míře vyhodnocovány procesy a efektivnost těchto procesů. 

3.5.1 Monitorování a měření 

3.5.1.1 Spokojenost zákazníka 

VPE jako jedno z měření výkonnosti QMS monitoruje informace týkající  

se vnímání zákazníků, zda a do jaké míry VPE splnila požadavky a očekávání svých 

zákazníků. Způsob získávání a používání těchto informací je určený a analýza výsledků 

slouží pro zlepšování výkonnosti VPE. Monitorování spokojenosti zákazníků je ve VPE 
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prováděno dle zásad stanovených předpisem QP-ISO „Řízení marketingových 

činností“. [10] 

3.5.1.2 Interní audit  

Interní audity kvality jsou nástrojem managementu ve VPE pro nezávislé 

posuzování konkrétních procesů nebo činností. Poskytují vrcholovému vedení VPE 

nezávislý nástroj pro získávání informací o tom, zda jsou plněny požadavky stanovené 

na příslušné procesy, popř. na příslušné produkty, zda činnosti v oblasti kvality splňují 

plánované záměry. [10]  

Interní audity probíhají dle ročních programů interních auditů a podle stanovených 

zásad pro provádění auditu, pořizování záznamů o auditu a ověřování realizace opatření 

k  nápravě. Tyto zásady jsou stanoveny v dokumentovaném postupu QP-ISO „Řízení 

interních auditů“. [10] 

3.5.1.3 Monitorování a měření procesů 

K prokazování schopnosti realizačních procesů dosahovat plánovaných výsledků 

stanovuje vedení společnosti parametry realizačních procesů, které se mohou měnit 

podle dosažených výsledků a záměrů společnosti. Zásady řízení procesů jsou popsány 

v předpisu QP-ISO „Monitorování a analýza procesů“. [10] 

V případě, že stanovené parametry daného procesu nejsou dosahovány, musí 

vlastník příslušného procesu zajistit realizaci opatření k nápravě, aby byly vytvořeny 

podmínky pro zajištění shody procesu/produktu se stanovenými požadavky. [10]  

3.5.1.4 Monitorování a měření produktu 

V případě potřeby je pro příslušné produkty zpracován MIP/Plán kvality/Plán 

kontrol a zkoušek, který stanovuje kontrolní, zkušební popř. hlavní výrobní operace, 

přičemž jsou zohledněny požadavky zákazníka nebo inspekčních orgánů na kontrolní 

operace a zkoušky, případně přítomnost při jejich provádění. Za odsouhlasení rozsahu 

kontrol a zkoušek stanovených v MIP/Plánu kvality/Plánu kontrol a zkoušek odpovídá 

vedoucí odboru Řízení kvality VPE. [10] 
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MIP je zpracován dle předpisu QP-ISO „Zpracování a řízení výrobní technologické 

dokumentace“. [10] 

Zjištění: VPE má stanoveny příslušné postupy a zásady pro monitorování a měření. 

Rovněž provádí interní audity podle stanovených zásad pro interní audity, systém 

interních auditů je ve VPE detailně a na velmi vysoké úrovni propracován. O veškerých 

kontrolách a zkouškách jsou ve VPE vedeny a udržovány záznamy jakožto důkazy  

o shodě produktu se specifikovanými požadavky a s přejímacími kritérii. Organizace 

VPE naplňuje požadavky na tyto procesy v souladu se specifikacemi uvedenými  

v  normě ČSN EN ISO 9001:2009. 

3.5.2 Řízení neshodného produktu 

Za neshodný produkt (výrobek) nebo službu je ve společnosti považován výsledek 

činností, který se odchyluje od specifikovaných požadavků. [10] 

Zjištění: Veškerá činnost při řešení neshod ve VPE je prováděna dle předpisu  

QP-ISO „Řízení neshodného produktu“, který stanovuje postup, odpovědnosti, 

pravomoci a zásady pro jednotlivé fáze řízení neshodných produktů. V některých 

případech se vyskytuje problém s izolací neshodného produktu vzhledem k velkým 

rozměrům výrobku. 

3.5.3 Analýza dat 

K efektivnímu hodnocení celkové výkonnosti systému managementu kvality VPE, 

k posouzení výkonnosti podle plánů, cílů a jiných stanovených záměrů VPE jsou 

využívány a analyzovány údaje z monitorování a měření a informace z různých zdrojů 

ze všech oblastí systému managementu kvality VPE. 

Tyto analýzy údajů slouží pro identifikaci možných oblastí zlepšování výkonnosti 

QMS ve VPE. [10] 
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Zjištění: Ve VPE jsou používány následující typy analýzy údajů. 

 Analýza kvantitativních údajů slouží k rozhodování týkající se rozdílů, 

trendů a změn v oblastech techniky, ekonomiky, plánování a řízení výroby, 

hodnocení ztrát z nekvality. 

 Analýza kvalitativních údajů slouží k rozhodování v oblastech marketingu, 

výzkumu a vývoje, definování požadavků zákazníků, hodnocení dodavatelů, 

analýzy neshodných produktů. 

Výsledky analýz se předávají příslušným zainteresovaným útvarům, není však 

zřejmé, jestli je tyto útvary efektivně využívají. Např. k odstranění nedostatků, k reakci 

na trendy, k neustálému zlepšování apod.  

3.5.4 Zlepšování 

3.5.4.1 Neustálé zlepšování 

K zajištění trvalého rozvoje VPE a spokojenosti zainteresovaných stran, vrcholové 

vedení VPE prosazuje filozofii neustálého zlepšování, která aktivně zapojuje 

zaměstnance VPE při hledání příležitostí pro zlepšování výkonnosti procesů, činností  

a kvality produktů. 

Strategickým cílem VPE je neustálé zlepšování efektivnosti QMS, a to využíváním 

Politiky kvality, Cílů kvality, výsledků z auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, 

preventivních opatření a přezkoumání systému managementu. [10] 

3.5.4.2 Nápravná opatření 

Opatření k nápravě jsou iniciována Ředitelem pro jakost VPE, ekology NS  

nebo zaměstnanci VPE na příslušných funkčních místech na základě podnětů, kterými 

jsou zejména: 

 závěry z auditů (externích i interních), 

 protokoly o neshodách při auditech (ANCR), 

 protokoly o neshodách produktů (NCR), 
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 závěry z monitorování a měření, 

 reklamace a stížnosti zákazníků, 

 závěry z přezkoumání QMS a EMS vedením, 

 ostatní zjištění. 

Jednotné zásady a příslušné činnosti zaměřené k tomu, aby opatření k nápravě byla 

stanovena a aby byla přiměřená závažnosti problémů a úměrná míře rizik, které zjištěné 

neshody představují, jsou ve VPE stanoveny v předpise QP-ISO „Opatření k nápravě  

a preventivní opatření – Neustálé zlepšování“. [10] 

3.5.4.3 Preventivní opatření 

Prostřednictvím dokumentovaného postupu QP-ISO „Opatření k nápravě 

a preventivní opatření – Neustálé zlepšování“ jsou stanoveny zásady a činnosti 

zaměřené k tomu, aby preventivní opatření byla stanovena a aby byla přiměřená 

závažnosti problémů a úměrná míře rizik důsledků potenciálních problémů, včetně 

zmírňování dopadů ztrát, aby byla udržována výkonnost procesů a funkčnost  

produktů. [10] 

Zjištění: K zajištění trvalého rozvoje VPE a spokojenosti zainteresovaných stran, 

vrcholové vedení VPE prosazuje filozofii neustálého zlepšování. Pokud dojde 

k neshodě s požadavky, jsou vedeny nápravná opatření dle příslušných QP-ISO.  

Pro předcházení těmto nehodám je zpracován postup, který je specifikován příslušným 

QP-ISO.   
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4 SPECIFIKACE PROBLÉMU A NÁVRH OPATŘENÍ 

Z předešlého posouzení situace ve VPE je zřejmé, že VPE splňuje požadavky 

normy ČSN EN ISO 9001:2009. Avšak v rámci naplňování požadavku neustálého 

zlepšování uvádím v této kapitole několik zjištěných problematických míst a mých 

doporučených nástrojů pro jejich odstranění.  

4.1 Zjištěné skutečnosti 

Kapitola bakalářské práce Zjištěné skutečnosti 

3.2.5 Odpovědnost, 

pravomoc a komunikace 

Nedostatečná aktualizace CHPČ vzhledem k systému 

managementu kvality. Způsobená neustálými 

organizačními změnami. 

3.3.1 Poskytování zdrojů 
Nedostatek kvalitně jazykově vybavených pracovníků 

řízení kvality, nákupu, konstrukce a technologie. 

3.4.1 Plánování a realizace 

produktu 

Plány a procesy potřebné pro realizaci produktu nejsou  

v dostatečné míře rozpracovány do detailů a nejsou 

stanoveny kritéria přijatelnosti efektivnosti procesů. 

3.4.2 Procesy týkající se 

zákazníka 

V praxi nejsou realizována opatření, která vyplývají  

ze záznamů o výsledcích přezkoumání. 

3.5 Měření, analýza a 

zlepšování 

Měření analýza a zlepšování nejsou prováděny  

v dostatečné míře požadované normou ČSN EN ISO 

9001:2009. Není prokazatelné, zda výstupy z měření  

a analýz jsou aplikovány v praxi.  

3.5.4 Analýza dat 
Není zřejmé, zdali zainteresované útvary efektivně 

využívají výsledky analýz. 
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4.2 Návrh opatření 

Kapitola bakalářské práce Návrh opatření 

3.2.5 Odpovědnost, 

pravomoc a komunikace 

Doporučuji stanovit intervaly pro přezkoumávání 

aktuálnosti a vhodnosti CHPČ. Na základě přezkoumání 

hodnotit jejich aktuálnost, vhodnost a přiměřenost. Pružně 

a objektivně reagovat na zjištěné skutečnosti. Doporučuji 

detailněji rozpracovat CHPČ s ohledem na strukturu 

umístění popisované pozice. CHPČ by měly zohledňovat 

možnost osobní iniciativy pracovníků a jejich 

samostatnosti v rozhodování. Vzhledem k pracovním 

pozicím, kde je nutné přesné dodržení daných postupů, 

navrhuji tyto postupy zpracovat co nejdetailněji z důvodu 

předcházení případných chyb.  

3.3.1 Poskytování zdrojů 

Doporučuji vypracovat systém školení všech klíčových 

pracovníků ke zlepšení jejich jazykové vybavenosti. 

Hodnotit efektivnost provedených výcviků a dle potřeby 

řídit jejich počet, zaměření a úroveň. 

3.4.1 Plánování a realizace 

produktu 

Doporučuji aplikovat metodu DOE (metoda plánovaného 

experimentu) na proces plánování a realizace produktu. 

3.4.2 Procesy týkající se 

zákazníka 

Doporučuji stanovit harmonogram porad, na kterých 

budou konzultovány výsledky přezkoumání. Výsledkem 

této porady bude určení opatření, která z těchto 

přezkoumání vyplývají a pracovník či pracovníci 

zodpovědní za realizaci nápravného opatření. Na každé 

následující poradě bude hodnocena efektivita a kvalita 

provedeného opatření.  
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3.5 Měření, analýza a 

zlepšování 

Doporučuji měření, analýzy a zlepšování provádět  

v plném rozsahu požadovaném normou ČSN EN ISO 

9001:2009. Používat přiměřené kontrolní, zkušební, 

monitorovací, analytické a zlepšovací nástroje. Aplikovat 

normu ČSN ISO 10014:2007. 

3.5.4 Analýza dat 

Doporučuji zefektivnit shromažďování dat. Data důležitá 

pro analýzy průběžně ukládat do databázových systémů. 

Na základě těchto dvou doporučení vyhodnocovat trendy 

analyzovaných procesů. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo přezkoumat systém managementu kvality  

ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  

Výchozím dokumentem pro řešení bakalářské práce byla Příručka managementu 

kvality a environmentu a příslušná QP-ISO a QI-ISO, které mi byly poskytnuty 

Ředitelem pro jakost VPE k prostudování a pochopení systému managementu kvality  

ve VPE. 

Z analýzy provedené v kapitole 3 jasně vyplývá, že společnost VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. naplňuje požadavky kladené normou ČSN EN ISO 

9001:2009 v plném rozsahu. Což bylo i potvrzeno certifikátem společnosti TÜV NORD 

CERT viz příloha č. 4.  

Vzhledem k principu neustálého zlepšování si dovoluji společnosti VÍTKOVICE 

POWER ENGINEERING a.s. navrhnout několik námětů na zlepšení uvedených 

v kapitole 4.2. Přestože jsou navržená opatření prozatím ve stádiu námětu na zlepšení, 

doporučuji jejich zvážení a projednání. Toto může přispět k optimalizaci systému 

managementu kvality vzhledem k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
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Příloha 1: Organizační struktura VPE 
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Příloha 2: Strategický rámec VPE 
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Příloha 3: Politika kvality a environmentu VPE  
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Příloha 4: Certifikát TÜV NORD  
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Příloha 5: Mapa procesů VPE 

 


