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ANOTACE 

Předmětem této bakalářské práce je analýza vybraných kapitol příručky integrovaných 

systémů řízení ve společnosti MPS Mont, a.s., která se zabývá servisem energetického 

zařízení průmyslových podniků. 

Teoretická část se zabývá pojmy kvality, managementu kvality, druhy konceptů 

používaných v managementu pro kvalitu. Dále vysvětluje vybrané normy řady ISO, včetně 

charakteristiky nejdůležitějších kapitol normy ISO ř. 9001 a popis, strukturu a řízení 

dokumentace systému managementu kvality. 

Praktická část této bakalářské práce se věnuje analýze a přepracování dokumentace 

systému managementu kvality a enviromentu dle požadavků integrovaných systémů řízení 

pro společnost MPS Mont, a.s. 

Klíčová slova: Kvalita, Systém managementu kvality, Norma, Systémová dokumentace,   

proces.      

 

ANNOTATION 

The subject of this Bachelorʹs thesis is analysing selected chapters of the handbook 

integrated management system in company MPS Mont, a.s. which is occupied with the 

service of the energy equipment of the industrial companies. 

The theoretical part deals with the concept of the quality, quality management, species 

concepts used in management for the quality. Also this part explains the selected ISO 

standards series, including the characteristics of the most important chapters of ISO 9001 and 

a description of the line, the structure and management of the quality management system 

documantation.  

The practical part of this Bachelorʹs thesis is dedicated to the analysis and revision of 

the quality management system  documentation and of the enviroment according to the 

requirements of integrated management systems for the company MPS Mont, a.s. 

Key Words: Quality, Quality Management System, Standard, System Documentation, 

Process 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 ISO Mezinárodní normalizační organizace (z angličtiny – Quality 

Management System) 

ČSN EN ISO   Česká státní norma, Evropská norma, Mezinárodní normalizační  

   organizace 

PDCA Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (z angličtiny – Plan-Do-Check- 

Act) 

 BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 EMS   environmentální management  

ISŘ    integrovaný systém řízení 

PKZ   plán kontrol a zkoušek 

NVČR   nařízení vlády ČR 

ES   Evropské společenství 

Sb.   sbírky zákonů ČR 

SoD   smlouva o dílo 

D8   divize 8 engineering 

PMM   přístroje pro monitorování a měření 

VIC   velký investiční celek 

OM   obchod a marketing 

ŘK   řízení kvality 

QM   kvality management 

PM   projektový manažer 

OŘK   oddělení řízení kvality 

NCR   protokol o neshodě (non comformity report) 
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ÚVOD 

Kvalita je v dnešní době jeden z nejdůležitějších faktorů rozhodujících o budoucnosti a 

postavení organizace ve světě průmyslu. Každá společnost se snaží nabídnout co možná 

nejkvalitnější služby a vysokou kvalitu produktu, se kterou by byla konkurenceschopná 

v současném tržním prostředí. Budoucnost každé organizace je také velmi závislá na chování 

zákazníků a jejich spokojenosti. 

Pro dosažení vysoké kvality výrobků a služeb, konkurenceschopnosti, spokojenosti 

zákazníka a dlouhé budoucnosti na současném trhu napomáhá budování a udržování 

„Systémů managementu kvality“, které přispívají k podpoře a udržení kvality ve všech 

společnostech, které chtějí na dnešním trhu obstát. Systém může být chápán jako ochranný 

faktor před ztrátami na trhu. Hlavními pilíři moderních systémů managementu kvality jsou 

koncepce ISO, TQM či koncepce odvětvových standardů, které se vyvinuly v posledních 

desetiletích. V teoretické části této bakalářské práce jsou tyto koncepce popsány společně 

s normami ISO řady 9000, které se zabývají kvalitou a také normy ISO 14001 a ISO 18001 

z oblasti environmentu a bezpečnosti práce. Dále je v této části charakterizována 

dokumentace managementu kvality. 

Teoretická část jako celek přináší všechna potřebná východiska pro část praktickou, 

která se zabývá přepracováním systémové dokumentace pro společnost MPS Mont, a.s., která 

už řadu let obstojně konkuruje na současném trhu v oblasti služeb v energetice a 

energetických provozech. Společnost má už několik let plně zaveden integrovaný systém 

řízení. Z rozhodnutí vedení společnosti na řízení své činnosti v oblasti Velkých investičních 

celků byl přijat úkol na přepracování systémové dokumentace. Tímto rozhodnutím také vznikl 

námět pro tuto bakalářskou práci, jehož jeden ze zásadních cílů je provést analýzu současného 

stavu systémové dokumentace a následně rozšířit dokumentaci s ohledem na to, že společnost 

začíná realizovat Velké investiční akce. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Pojem kvalita 

Kvalita není neznámé slovo v historii lidstva. Už v dobách kdy si lidé zhotovovali 

nástroje pro lov, oděvy pro ochranu těla, obydlí, pomůcky pro zpracování přírodních produktů 

pro zajištění výživy, si zároveň museli klást otázky typu: Podařilo se nám to? Poslouží nám 

to tak, jak jsme předpokládali? Ušetří nám to síly? Bude nám to chutnat? Nebude nám zima? 

Budeme se líbit? Ve všech těchto situacích hodnotili dosažené výsledky s předem 

vytvořenými představami o nich [1]. 

 Nejstarší definice tohoto pojmu je připisována Aristotelovi, se kterou se můžeme setkat 

i v soudobých filozofických slovnících. Pro současné aplikace ve všech odvětvích ekonomiky 

je však nevhodná, a protože tento výraz patří k neodmyslitelným fenoménům posledních 

padesáti let, prošlo i chápání kvality logickým vývojem [2]. 

Existuje mnoho definic a různorodých přístupů k vymezení pojmu kvality.  

Některé významné osobnosti popsaly kvalitu takto [1]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vzájemné porozumění je proto nutné stanovit obecnou definici kvality. Za 

univerzální a velmi podstatnou se považuje norma ČSN EN ISO 9000:2006, která hovoří o 

kvalitě jako o „stupni splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“[4]. 

• Kvalita je způsobilost pro užití.                                        Joseph M Juran 

• Kvalita je shoda s požadavky.                                              Philip Crosby 

• Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.                     A. V. Feigenbaum 

• Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku     Genichi Taguchi 

     své expedice společnosti způsobí.                                                    
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Schopnost uspokojovat požadavky se nedá zabezpečit pouhou výrobou výrobků, resp. 

při bezprostředním poskytování služeb – podíl těchto fází je totiž naprosto zanedbatelný, asi 

4%. Rozhodující jsou procesy, které výrobě a poskytování služeb předcházejí, což vede 

k tomu, že je žádoucí v jakýchkoliv organizacích rozvíjet určité subsystémy řízení, které se 

označují jako managementy kvality [2,3]. 

Význam kvality je zobrazen na obr. 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1    Význam kvality [5] 

 

 

 

Funkce, které splňují potřeby 

zákazníkům 

 

Osvobození od poruch 
 

 

 

 

• zvýšení spokojenosti  

  zákazníků, 

• vyšší prodejnost výrobků, 

• konkurenceschopnost, 

• zvýšení podílu na trhu, 

• bezpečné prémiové ceny. 

 

 

 

 

• snížení počtu chyb, 

• snížení přepracovávání, odpadu, 

• snížení pole selhání, 

• snížení nespokojenosti zákazníků, 

• snížení kontrol a zkoušek, 

• zkrácení doby uvedení nových   

  výrobků na trh, 

• zvýšení produkce a kapacity, 

• zvýšení výkonnostních výsledků. 

Vyšší kvalita umožňuje organizacím: 
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1.2 Management kvality 

Management kvality je normou ČSN EN ISO 9000:2006 definován jako koordinované 

činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se kvality týče [4]. 

 Těchto činností je celá řada a mohou se členit v souladu s obr. 2 [2]. 

 Plánování kvality 

 Řízení kvality 

 Prokazování kvality 

 Zlepšování kvality 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2    Soubory procesů managementu kvality v souladu s normou 

ČSN EN ISO 9000:2006 [4]. 
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Část 

managementu 
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důvěry, že 

požadavky na 

kvalitu budou 

splněny. 

Část 

managementu 
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zaměřená na 

zvyšování 

schopnosti 

plnit 

požadavky na 

kvalitu. 
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Velmi intenzivním rozvojem prošly systémy managementu kvality v minulém století, 

v jeho časové ose lze rozeznat několik odlišných stadií, znázorněných na obrázku 3. 

 

1.3 Vývoj kvality 

          Typ modelu:                         Období kolem   Charakteristická role: 

                                                                roku: 

   Model řemeslné výroby                         Dělníka 

 

Model výroby s technickou    Technické kontroly 

             kontrolou 

 

Model výroby s výběrovou   Statistických metod 

             kontrolou   v technické kontrole 

 

   Model regulace procesů                                                                                   CWQC 

 

     Model koncepcí TQM                                                        Všech procesů v organizaci       

 

      Model s kriteriálními            Norem ISO ř. 9000 

               standardy                                                        

 

Model s integrací systémů                           ISM 

 

Model jediného systému             Všech zaměstnanců 

                  řízení                      Organizace 

 

 

CWQM – Company Wide Quality Control 

TQM – Total Quality Management 

ISM – Integrované systémy managementu 

 

Obr. 3    Historické milníky managementu kvality ve 20. Století [2] 

1900 

1920 

1940 

1960 

1975 

1987 

1999 

   ? 
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Model řemeslné výroby – dělník přicházel velmi často do přímého styku se 

zákazníkem, od kterého si vyslechl požadavky, a ty se pak snažil splnit. Výhodou zde byla 

okamžitá zpětná vazba od zákazníka a nevýhodou nízká produktivita práce. 

Model výroby s technickou kontrolou – obvykle to byli nejzkušenější zaměstnanci  

jejichž povinností byla i zodpovědnost za kvalitu. Výraznou nevýhodou zde byla skutečnost, 

že výroba i další pocit, že péče o kvalitu není součástí jejich povinností. 

Model výroby s výběrovou kontrolou – zrodil se ve třicátých letech minulého století 

při objevu prvních statistických metod kontroly. V civilní sféře se prosadil výrazněji až po 

druhé světové válce zejména v Japonsku při masivním zavádění statistické regulace a 

statistické přejímky. 

Model s regulací procesů – jde o rozšíření statistických procesů i na další oblasti 

činností svých organizací především pak do předvýrobních etap. Zrodil se tak základ skutečně 

moderního systému managementu kvality, označovaný jako Company Wide Quality Control 

(CWQC) 

Model s koncepcí TQM – neustálým zdokonalováním přístupu (CWQC) došlo 

k totálnímu managementu kvality (TQM), který představuje i v současnosti dynamicky se 

vyvíjející koncepci. 

Model s kriteriálními standardy – v r. 1987 vstoupily do světa kvality normy ISO 

řady 9000, které se snažily o rozsáhlou dokumentaci všech podnikových procesů.  Těmito 

normami se podniky mohou řídit při formování svých systémů managementu kvality.  

Model s integrací systémů – zabývající se systémy environmentálního managementu a 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci [2]. 
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1.4 Hlavní směry managementu kvality 

 I přes shodné obecné tendence v řízení kvality, lze přece jen zaznamenat jisté odlišnosti 

v přístupech k řízení kvality v jednotlivých zemích, a to v závislosti na historickém vývoji 

stejné jak na společensko-ekonomických podmínkách. Nejvýraznější rozdíly můžeme 

zaznamenat mezi vývojem v USA, popř. i v západoevropských zemích na jedné straně a 

Japonskem na straně druhé. 

Po druhé světové válce hlad po produkci postupně odsunul kvalitu do pozadí a to i 

v takové krajině jako jsou USA. Trh ovládl výrobce a péče o kvalitu ustoupila do pozadí. A 

tak vznikl paradox, že v USA v zemi vyspělých odborníků na kvalitu (Deming, Juran, 

Feigenbaum) a vynikajících teorií v oblasti řízení kvality nebyla uplatňována v praxi. 

Naopak výchozí podmínky Japonska byly podstatně horší. Přibližně v roce 1950 

navštívil Japonsko americký statistik W. E. Deming, aby pomohl řešit problémy s nízkou 

kvalitou. Impulsem pro rozvoj mimořádného úsilí o zlepšení kvality se stalo Demingovo 

mínění, že japonská kvalita se může změnit z nejhorší v nejlepší na světě. A právě na těchto 

základech si Japonsko předsevzalo být ve kvalitě lepší než ti nejlepší na světě. A tak se 

Deming stává v Japonsku národním hrdinou [3]. 

Je mu přiřazováno autorství metody zlepšování PDCA jako systematického přístupu 

k řešení problémů a zlepšování. 

Joseph M. Juran řízení kvality chápal jako nedílnou a významnou součást celkovému 

managementu. Své poznatky a doporučení týkající se kvality prezentoval zejména 

v publikacích Příručka řízení kvality (Quality Control Handbook ). Vyvinul koncept nazvaný 

celopodnikové řízení kvality (compan - wide quality management – CWQC), který hlásal, že 

kvalita je záležitostí všech podnikových činností. Juran byl jedním z prvních, kteří si začali 

všímat nákladů spojených s kvalitou, v této souvislosti se stal známým jeho výrok: „V tom 

dole je zlatá žíla“ [1]. 

Armand V. Feigenbaum je znám svou koncepcí komplexní řízení kvality TQM (total 

quality management – TQM). Poukázala na nezbytnost spolupráce různých útvarů podniku 

při vývoji produktů a označil ji pojmem simultánní engineering. Veden přesvědčením, že 

kvalita neznamená to nejlepší, čeho lze dosáhnout, nýbrž to, co je nejlepší pro užití za 

přijatelnou cenou, položil základy ekonomických úvah o kvalitě [1]. 
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1.5 Koncepce managementu kvality 

V současné době je možné na celém světě rozlišit tři základní koncepce rozvoje systémů 

managementu kvality: 

- Koncepce TQM 

- Koncepce odvětvových standardů 

- Koncepce ISO [2] 

1.5.1 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

Tato koncepce byla formulována během poloviny dvacátého století v Japonsku, 

následně v USA a v Evropě. Koncepce TQM je velmi otevřenou filozofií managementu 

organizací. Na podporu TQM byly vyvinuty různé modely označované nejčastěji jako modely 

excelence organizací. Z nich jsou nejznámější model Demingovy ceny za kvalitu v Japonsku, 

model americké Národní ceny Malcolma Baldrige (MBNQA – Malcolm Baldrige National 

Quality Award) a v Evropě nejrozšířenější a velmi respektovaný EFQM Model Excelence, 

vyvinutý a propagovaný Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) [2,6]. 

1.5.2 Koncepce management kvality na bázi odvětvových standardů 

Je to koncepce, která je z hlediska své náročnosti historicky nejstarší mezi koncepcí ISO 

a TQM. Již v sedmdesátých letech minulého století si totiž mnohé korporace uvědomovaly 

vnitřní potřebu vytváření systémových přístupů k managementu kvality. Požadavky na tyto 

systémy zanesly do norem, které měly a mají i dnes platnost v rámci jednotlivých odvětví [2]. 

  Asi nejstaršími odvětvovými standardy k zabezpečování kvality jsou postupy správné 

výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice). S jejich využitím se můžeme setkat ve 

farmaceutických výrobách, ale i při přepravě, skladování a distribuci léků [1]. 

Dalším příkladem této koncepce mohou být ASME kódy pro oblast těžkého 

strojírenství, API standardy pro zabezpečování kvality produkce olejářských trubek, speciální 

publikace AQAP řady 2100 k managementu kvality u dodavatelů pro armády členských zemí 

NATO [2]. 
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Můžeme konstatovat, že současné odvětvové standardy mají tyto základní 

charakteristiky: 

 respektují platnou strukturu požadavků normy ISO 9001 a zároveň ji obohacují 

o další požadavky moderního managementu, 

 vymezují speciální požadavky typické pro dané odvětví, 

 nejsou generické, tzn., nemají univerzální charakter pro všechna odvětví, 

 certifikace systémů managementu vyžaduje mnohem náročnější speciální 

postupy než certifikace podle normy ISO 9001, 

 díky své náročnosti jsou v současnosti respektovány i v některých jiných 

dodavatelských řetězcích, 

 některé odvětvové standardy v sobě zahrnují i požadavky na ochranu životního 

prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců, čímž berou ohled na jiné 

zainteresované strany, než jsou externí zákazníci [2]. 

 

1.5.3 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

V osmdesátých letech vypracovala Mezinárodní organizace pro standardizaci 

(International Organization for Standardization) soubor norem ISO řady 9000. Tyto normy 

zobecňovaly základy postupů používaných v úspěšných firmách s vysokou úrovní řízení a 

zohledňovaly některé národní přístupy [7]. 

V roce 1987 byla vydána prostřednictvím technického výboru TC 176 první verze 

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

1979. Normy ISO ř. 9000 byly zatím dvakrát zásadně revidovány, poslední revize proběhla 

v roce 2008 [2,7]. 
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Hlavní rysy této koncepce  

 Normy ISO řady 9000 mají generický (univerzální charakter), aplikace těchto 

norem nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze výrobků – jsou 

aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, tak i v podnicích služeb, bez 

ohledu na jejich velikost. 

 Tyto normy nejsou závazné, ale pouze doporučující. Pro daného producenta se 

tato norma stává závazným předpisem v okamžiku, kdy se dodavatel zaváže 

odběrateli k aplikaci systému kvality podle těchto norem [2]. 

 

V ČR je soustava norem ISO řady 9000 zavedena jako ČSN EN ISO řady 9000 a 

v současnosti je tvořena základním souborem 4 norem, přičemž každá z nich má jinou funkci. 

 ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

 ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky 

 ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality 

 ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu kvality a 

systémů environmentálního managementu [1,2] 

Procesní schéma systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 je 

znázorněno na obr. 4. 
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Obr. 4    Model procesně orientovaného systému managementu kvality podle normy 

 ČSN EN ISO 9001 [8] 

 

Tento procesní model umožnil v normě ČSN EN ISO 9001:2009 definovat požadavky a 

doporučení, jež se týkají systémů managementu kvality v pěti kapitolách [2]. 

1.6 Požadavky jednotlivých kapitol 

Kapitola 4 : Systém managementu kvality 

Každá organizace musí mít vytvořený systém řízení kvality, respektive popsané procesy 

v organizaci, jejich kritéria a nástroje řízení a starat se v procesech o všechno, co definují 

další kapitoly. Důležitým požadavkem této kapitoly je dokumentování všech procesů 

s dostatečnou průkazností jejich průběhu [9]. 

Kapitola 5: Odpovědnost managementu 

Tato kapitola požaduje, aby se vedení organizace kvalitou, procesy i plněním normy 

skutečně zabývalo. Pro skutečné a efektivní naplnění normy se od vedení požaduje aktivní 

účast při všech klíčových rozhodováních o systému [9]. 
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Kapitola 6: Management zdrojů 

Důležitým požadavkem na řízení zdrojů je, že každou činnost, kterou organizace 

realizuje, mohou vykonávat pouze plně způsobilí zaměstnanci. To vyžaduje dostatečné 

plánování, školení a také řízení [9]. 

Kapitola 7: Realizace produktu 

Nejrozsáhlejší kapitola, která vymezuje požadavky na veškeré podstatné procesy 

přípravy a realizace produktu nebo služby zákazníkovi. Součástí realizace musí být i zajištění 

návrhu, vývoje a všech potřebných subdodávek. Důležitým a zároveň jedním nejobtížnějším 

požadavkem této kapitoly je zajištění sledovatelnosti celé výroby a schopnost dohledat, kde 

došlo k případné chybě. Dalším požadavkem této kapitoly je zajištění procesů dodání 

(distribuce) i ochrany veškerého majetku zákazníka [2, 9]. 

Kapitola 8: Měření, analýza a zlepšování 

Hlavním cílem této kapitoly je požadavek na existenci procesů a mechanismů 

respektive účinné vyhodnocování kvality všech činností, procesů i produktů organizace. 

Druhou částí požadavků je povinnost zajistit zlepšování, sledování nedostatků, jejich aktivní 

odstraňování i preventivní opatření proti opakovanému vzniku nedostatků. Tato kapitola 

rovněž ukládá organizacím povinnost vykonávat různá měření a monitorování, zpracovávat 

získaná data a posléze je využívat k rozhodování o zlepšování [2, 9]. 

1.7 Integrované systémy management kvality 

Základním principem je vybudování účinného systému řízení, který bude splňovat 

požadavky na systémy řízení v různých oblastech (podle volby zákazníka). Jde většinou o 

systém managementu kvality (podle ČSN EN ISO 9001), systém environmentálního 

managementu (podle ČSN EN ISO 14001), popř. systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (např. podle OHSAS 18001). 

Výsledkem budování je integrovaný systém řízení zaručující neustálé zlepšování 

celkového vztahu organizace k zákazníkům, zaměstnancům a k životnímu prostředí. To se 

děje na základě identifikace a hodnocení procesů a jejich rizik pro kvalitu, bezpečnost a 

životní prostředí. Tato rizika jsou řízena za využití systematického plánování a 

dokumentovaného, periodického a objektivního hodnocení. Výsledný systém odpovídá 
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požadavkům ČSN EN ISO 9001 na řízení kvality, současně ale zaručuje i to, že vztahy 

podniku k životnímu prostředí k zaměstnancům a zákazníkům, upravené právními předpisy 

jsou na vysoké a stále se zvyšující úrovni [10]. 

Při zavádění všech tří zmíněných systémů je postup stejný, a proto je slučitelnost mezi 

standardy ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001 založena na Demingově modelu 

neustálého zlepšování PDCA, obr. 5 [2]. 

 

Obr. 5   Model PDCA Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej [11] 

1.8 Norma ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního 

managementu 

Hlavním cílem této normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci 

znečišťování a to tak aby byla zajištěna rovnováha sociálních a ekonomických potřeb.  

Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro 

služby, tak pro výrobní sektory. 

Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí 

důkazů o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování 

pravděpodobnosti vzniku ekologických nehod či havárií a z toho vyplývajících finančních 

postihů. 
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Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této 

normy musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního 

managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost [12]. 

1.9 ČSN OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci - Požadavky     

Norma stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Dále umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i 

dodavatele. Zavedení a certifikace dle ČSN OHSAS 18001 zlepšuje image na trhu práce, a 

zejména umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v oblasti 

BOZP. 

Tato norma byla zpracována tak, aby byla kompatibilní s normami ČSN EN ISO 

9001:2006 a ČSN EN ISO 14001:2008 pro usnadnění integrace systémů managementu kvality, 

environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

organizacích, které si to přejí. Při novém vydání norem ISO 9001 nebo ISO 14001 bude vždy 

provedena její revize z důvodu, aby byla zajištěna její neustálá kompatibilita s těmito 

normami[13,14]. 

1.10 Dokumentace systému managementu kvality 

Všechny koncepce managementu kvality kladou značné nároky na procesy řízení 

dokumentů a záznamů. Existuje mnoho důvodů, proč mít systém řízení kvality, který je 

formální a zdokumentovány. Dokumentované systémy umožňují legislativní požadavky, které 

musí být splněny, jako personální legislativy, bezpečnosti a ochrany zdraví, odpovědnost za 

produkty a služby, pracovní podmínky, ochrany životního prostředí a společenské 

odpovědnosti [2,15]. 

Pro zaměstnance jsou však tyto činnosti nejcitlivější ze všeho, co s managementem 

kvality souvisí. Dokumentace systému managementu kvality má lidem usnadňovat práci, 

nikoliv ji komplikovat [2]. 
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Ve většině případů není nikde určena míra podrobnosti dokumentace. Ta závisí na 

charakteru (rizikovosti) činnosti, kterou dokumentace upravuje, dále na kvalifikaci a 

disciplinovanosti pracovníků, kterým je určena [16]. 

Návodem při zavádění dokumentace je norma ČSN EN ISO/TR 10013 – Směrnice pro 

dokumentaci systému managementu kvality, která vyšla v roce 2002 [17]. 

Přínosy dokumentace systému managementu kvality: 

 charakterizuje aktuální stav systému managementu kvality, 

 dává zaměstnancům organizací pocit jistoty, že za všech okolností v popisech 

činností najdou návod na to, jak efektivně pracovat, 

 je účinným prostředkem při zácviku nových zaměstnanců při vhodném 

seznámení s podstatou a důvody toho, co je v dokumentech stanoveno, 

 správně popsané procesy a činnosti jsou garancí toho, že při jejich opakovaném 

vykonávání nebude docházet k nežádoucí variabilitě přístupů k práci a zároveň 

ke špatným výsledkům, 

 pro posuzování a přezkoumání systému managementu kvality se v organizacích 

využívá všech kategorií dokumentů a záznamů ať už ve formě interních auditů, 

sebehodnocením či jinými vhodnými přístupy, 

 v neposlední řadě jsou stav dokumentace a způsob jejího vedení atributy 

charakterizujícími vyspělost celé organizace a úroveň pořádku [2]. 

Struktura dokumentace managementu kvality 

Je to struktura, která  provazuje všechny ostatní struktury v organizaci.  

Struktura dokumentace v organizace je znázorněna mapou struktury dokumentace, obr. 

6. Tato mapa zahrnuje jak interní, tak externí dokumenty, které jsou pro organizaci důležité, 

např. dané legislativou, zřizovatelem a dalšími zainteresovanými stranami. Dále v sobě 

zahrnuje dokumenty systémové i operativní, včetně organizací definovaných záznamů. Počet 

a míru podrobností jednotlivých dokumentů určují vždy organizace v souladu s ostatními 

definovanými strukturami a na základě kultury organizace [18]. 
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Mezi základní dokumenty patří pracovní instrukce (např. technologické postupy, 

kontrolní postupy), zákony, vyhlášky, normy, příručka kvality, směrnice a ostatní dokumenty 

jako jsou dokumenty o rozvoji zaměstnanců, záznamy o kvalitě, záznamy o provedených 

zkouškách, apod. [2]. 

 

 

Obr. 6    Struktura systémové dokumentace managementu kvality [17] 
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Řízení dokumentace managementu kvality 

Řízení dokumentů jsou činnosti, které garantují, že na všech potřebných místech 

v organizaci budou k dispozici pouze aktuální verze všech úrovní dokumentů. Tímto 

předcházíme tomu, aby se v organizaci nepracovalo podle neplatných předpisů [2]. 

 

Požadavky pro správné a účinné řízení dokumentace: 

 dokumentace musí být čitelná, datovaná a snadno přístupná, udržovaná v 

pořádku a po určenou dobu archivovaná, 

 nové dokumenty musí být přezkoumávány a schvalovány příslušnými 

pracovníky, 

 na všech místech, kde se dokumentace používá, musí být pouze platné 

dokumenty, 

 organizace mají povinnost provádět revizi dokumentů [1]. 

 

Organizace s dobrým systémem řízení nemůže oddělit jednotlivé systémy řízení (např. 

systém managementu kvality nebo systém environmentálního managementu). Jestliže je její 

systém řízení doopravdy dobrý, musí být jen jeden, i přesto že odpovídá požadavkům 

několika norem [10]. 
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2 ANALÝZA VYBRANÝCH KAPITOL STÁVAJÍCÍ 

PŘÍRUČKY KVALITY 

2.1 Představení společnosti 

Akciová společnost MPS Mont, a.s., nástupce MONT Karviná a.s., vznikla jednorázově 

dle ust. § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy ze dne 2. prosince 1991 a 

přijatých stanov a je zapsána u Okresního soudu v Ostravě ve smyslu svého usnesení v 

podnikovém rejstříku oddíl B., vložka 259. 

Den zápisu:   12. prosince 1991 

Obchodní jméno:  MPS Mont, a.s. 

Sídlo:    Areál EDĚ, č. p. 1216,  

     735 71 Dětmarovice  

Identifikační číslo:  43 96 22 54 

Právní forma:   Akciová společnost 

Statutární orgán:   3 členové představenstva 

Základní jmění:   4,700.000,- Kč 

 

Obr. 7    Logo společnosti MPS Mont, a.s. 

 

Akciová společnost byla založena v roce 1991výhradně soukromým kapitálem a bez 

majoritních vlastníků. Nárůst vlastního jmění společnosti byl zajišťován nejen vysokou 

produktivitou a rentabilitou její činnosti, ale i dalším emitováním akcií. V květnu 2010 do 

firmy vstoupil nový vlastník a součastně došlo ke změně názvu firmy. 

Podnikatelská strategie společnosti je zaměřena především na zákazníka, jehož potřeby 

jsou určující pro veškerou činnost i další vývoj firmy. Hlavním cílem je uspokojovat potřeby 
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zákazníka lépe, než toho je schopna konkurence. Především je to vysoká kvalita veškeré 

produkce, přijatelná cena, komplexnost a pružnost. Veškeré úsilí směřuje k vybudování 

pozice odpovědného partnera, který rozvoj intelektuálního i hmotného kapitálu zaměřuje na 

řešení, která umožní neustálé zdokonalovat uspokojování poptávky zákazníka.  

Společnost poskytuje v širokém spektru práce a komplexní služby orientované 

především na obnovu, údržbu, odstraňování poruch, rekonstrukce, modernizace a investiční 

výstavbu výrobního zařízení elektráren, tepláren, komunálních výtopen a rozvodných sítí. 

V poslední době rozšířila sortiment nabízených služeb i pro bytovou sféru (opravy 

panelových domů) a v oblasti slaboproudé elektrotechniky a sdělovací techniky 

(zabezpečovací technika, telefonní ústředny atd.). 

Předmět podnikání 

 Výroba a montáže kovových dílů pro investiční výstavbu. 

  Montáže, opravy a servis strojního a elektro zařízení průmyslových podniků. 

  Výroba a montáže rozvaděčů NN a VN.  

 Oprava a revize vyhrazených tlakových zařízení a elektro zařízení. 

 Montáže a servis elektrických zabezpečovacích systémů. 

 Projektování elektrorozvodů do 35 kV. 

Organizační struktura 

Hlavním posláním organizační struktury ve společnosti je úspěšně realizovat cíle 

podnikatelské strategie. Strategii rozvoje firmy je považován za rozhodující faktor v procesu 

řízení firmy. Management kvality, který je ve firmě rozvíjen, je považován za klíčovou a 

zároveň strategickou oblast managementu. Všechny rozhodující procesy pro činnost firmy po 

roce 2010 jsou nově identifikovány z hlediska potřeby zavedení a rozvoje.  

Proces strategického řízení představuje ve společnosti základní hybnou sílu, která určuje 

směr a dynamiku celého organizačního systému. Každá změna podnikatelské strategie je 

doprovázena také změnou organizační struktury, která vstoupila v platnost od 1. 4. 2012 a  

plně vystihuje nový směr a cíle nového vlastníka. 
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2.2 Součastný stav 

Společnost MPS Mont, a.s. má v současné době zavedený integrovaný systém řízení, 

který je tvořen systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systémem 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a směrnicí pro svařování 

dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.  

Integrovaný systém řízení (dále jen ISŘ) ve společnosti MPS Mont, a.s. (dále jen 

společnost) je zdokumentován v řídící dokumentaci společnosti, která je tvořena několika 

stupni – Příručka – Směrnice – Dokumenty – Záznamy, tato řídící dokumentace je závazná 

pro každého zaměstnance společnosti.  

Jedním z nejdůležitějších dokumentů integrovaného systému řízení je dokument 

nazvaný „Příručka managementu kvality a environmentálního managementu“. 

Příručka managementu kvality a environmentálního managementu (dále jen 

příručka) je: 

 základní dokument společnosti, který souhrnně podává informaci o způsobu a 

procesech zajišťování systému managementu kvality a systému 

environmentálního managementu. Dokumentuje shodu vykonávaných činností 

společnosti s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 

14001:2005, 

 popisuje politiku a strategii organizace v oblasti kvality a environmentu, jak ve 

vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům 

společnosti, 

 dokumentuje pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti společnosti - postupy a 

procesy nebo na tato dokumentovaná pravidla odkazuje, 

 vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a 

dalších zaměstnanců, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu produktu, 

 je také určena k prezentaci společnosti a slouží jako základní informace pro 

zákazníky nebo zájemce o služby společnosti, kteří se chtějí seznámit se 

zásadami platnými při zabezpečování systému kvality a environmentu. 
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Struktura příručky společnosti MPS Mont, a.s. 

 Úvod 

 Prezentace MPS Mont, a.s. 

 Politika managementu MPS Mont, a.s. 

 Integrovaný systém řízení (managament kvality a environmentální 

managament)          

  všeobecné požadavky      

  požadavky na dokumentaci 

 Odpovědnost managementu        

  osobní angažovanost a aktivita managementu   

  zaměření na zákazníka      

  plánování        

  odpovědnost, pravomoc a komunikace    

  přezkoumání 

  Management zdrojů         

  poskytování zdrojů       

  lidské zdroje        

  infrastruktura        

  pracovní prostředí 

 Realizace produktu         

  plánování realizace produktu     

  procesy týkajících se zákazníka     

  návrh a vývoj        

  nakupování        

  výroba a poskytování služeb      

  řízení monitorovacích a měřicích zařízení 
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 Měření, analýza a zlepšování       

  všeobecně        

  monitorování a měření      

  řízení neshodného produktu      

  analýza údajů        

  zlepšování 

 Havarijní připravenost a reakce 

 

Příručka kvality je koncipována v členění kapitol normy ČSN EN ISO 9001:2009. Na 

uvedenou příručku kvality navazují další úrovně dokumentace, viz obr. 8. 

 

Obr. 8    Schéma struktury dokumentace managementu kvality společnosti MPS Mont, a.s. 
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Společnost MPS Mont, a.s. v současné době přechází z klasické servisní a údržbové 

společnosti na společnost, která bude zajišťovat výstavbu velkých investičních celků (dále 

VIC). Pro tento nový podnikatelský směr je nutno v příručce kvality doplnit v procesu Měření 

a analýza Plán kvality popisující VIC. Následně tento proces rozpracovat v úrovni II, III a IV 

dokumentace. 

 

2.2.1  Odpovědnost managementu 

 Proces odpovědnost managementu obsahuje subprocesy, jako jsou: 

 

• závazek managementu trvale zlepšovat efektivnost ISŘ, 

• vypracování strategie řízení a zlepšování kvality, 

• vypracování a zveřejnění politiky ISŘ společnosti, 

• vypracování a schválení struktury a.s., určení kompetencí zaměstnanců a interní     

   komunikaci, 

• vypracování cílů a programů EMS na příslušný rok, 

• plán zavedení a zdokumentovaní ISŘ, 

• jmenování představitele managementu pro kvalitu (GISŘ), 

• přezkoumání ISŘ managementem. 

 

Tyto subprocesy jsou navázány hlavně na Příručku kvality ISŘ a dokumenty, které s ní 

přímo souvisí. 

Většina těchto subprocesů je řešena globálně v rámci interních firemních předpisů a 

nevztahuje se přímo na výstavbu velkých investičních celků. Proto je nutno vyčlenit části 

směrnic a dokumentů, které se přímo týkají  výstavby velkých investičních celků a zapracovat 

je do nové příručky kvality, kterou řeší kapitola č. 4 této práce. Toto platí i pro dále uvedené 

procesy. 
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 V tomto procesu je nutno doplnit, případně upravit následující dokumenty, 

které se vztahují k realizaci VIC: 

• příručka kvality ISŘ, 

• dokument Strategie řízení, 

• cíle a programy společnosti, 

• organizační řád. 

Opatření: 

Nutno v příručce kvality upravit proces realizace produktu s vazbou na realizaci 

VIC a projektování, dále proces kontrolní činnost rozšířit o plány kontrol VIC. 

Cíle a programy rozšířit o cíle zaměřené k realizací VIC. V organizačním řádu 

upravit organizaci divize engineering (D8). 

 

2.2.2 Management zdrojů 

 Proces management zdrojů obsahuje subprocesy, jako jsou: 

• určení zdrojů na zavedení, aplikaci a udržování  ISŘ, 

• určení zdrojů na zvýšení spokojenosti zákazníka, 

• určení a posouzení kompetence pracovníků, 

• zabezpečení přípravy pracovníků a.s. ve smyslu kompetencí a nároků na práci, 

• vyhodnocení efektivnosti přípravy pracovníků, 

• interní školení pracovníků, 

• určení a udržování potřebné infrastruktury v organizaci, 

• zabezpečení vhodného pracovního prostředí. 

 

Tyto subprocesy jsou navázány hlavně na Směrnice - Lidské zdroje a dokumenty, které 

s ní přímo souvisejí. 
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V tomto procesu je nutno doplnit, případně upravit následující dokumenty, které 

se vztahují k realizaci VIC: 

• lidské zdroje, 

• organizační řád, 

• záznamy. 

 

Opatření: 

V oblasti procesu lidských zdrojů doplnit školení personálu podílejícího se na realizaci   

     a kontrolní činnosti VIC. 

V oblasti záznamů doplnit záznamy vztahující se k Plánu kontrol VIC. 

 

2.2.3 Realizace produktu 

Proces realizace produktu obsahuje subprocesy, jako jsou: 

• plánování realizace produktu, 

• přezkoumání požadavků zákazníka, 

• výběr dodavatelů, specifikace požadavků na nákup, vstupní kontrola nakoupeného  

  materiálu, 

• řízení přístrojů na monitorování a měření (PMM) a prověření softwaru, 

• řízení výrobního procesu, monitorování kvality procesu výroby a výsledného  

  produktu, 

• identifikovatelnost a sledovatelnost výroby a produktu, 

• manipulace, skladování, ochrana produktu (včetně majetku zákazníka) a dodávání, 

• vyhodnocení efektivnosti výroby produktu. 

Tyto subprocesy jsou navázány hlavně na Směrnice - Realizace produktu, Specifikace 

požadavků na nákup, Nakupování, Hodnocení dodavatelů, Metrolog. řád, Technologické 
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postupy a standardizace výkonů, Měření a monitorování EMS, Kontrolní a zkušební plány, 

Bilance a controlling. 

V tomto procesu je nutno doplnit, případně upravit následující dokumenty, které 

se vztahují k realizaci VIC: 

• realizace produktu, 

• specifikace požadavků na nákup, 

• nakupování, 

• kontrolní a zkušební plány. 

 

Opatření: 

V procesu realizace produktu rozšířit směrnici o realizaci produktu, o postupy a 

činnosti při zajišťování realizace VIC.  

Systém nakupování, dodávání a kontroly na stavbu VIC, včetně dodávek z a do 

zahraničí.  

Dopracovat kontrolní a zkušební plány pro VIC. 

 

2.2.4 Měření a analýza zlepšování 

Proces měření a analýza zlepšování obsahuje subprocesy, jako jsou: 

• analýza spokojenosti zákazníků, 

• analýza výsledků monitorování kvality procesů a produktů, 

• řízení neshodného produktu a reklamací, 

• interní audit procesů QMS a EMS (plán a realizace) vyhodnocení, 

• analýza údajů a návrh nápravných opatření, 

• návrh preventivních opatření, 

• návrh zlepšení efektivnosti ISŘ na základě analýzy údajů a výsledků. 
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Tyto subprocesy jsou navázány hlavně na Směrnice – Přezkoumávání ISŘ, Měření a 

monitorování Procesu, Realizace produktu, Interní audit (vč. souvisejících dokumentů), 

Nápravná opatření, Preventivní opatření. 

V tomto procesu je nutno doplnit, případně upravit následující dokumenty, které 

se vztahují k realizaci VIC: 

• realizace produktu. 

 

Opatření: 

viz předcházející body opatření k realizaci produktu. 

 

2.3 Vyhodnocení analýzy  

Výstupem analýzy je nutnost přepracování výše uvedených dokumentů se zaměřením 

na realizaci velkých investičních celků. Tyto dokumenty byly dostačující s ohledem na 

současný charakter výroby společnosti.  

V současnosti vznikla potřeba konkretizovat obecně nastavený systém společnosti a 

vytvořit dokumentační výstup pro uspokojení výše uvedených požadavků. 

Návrh dokumentačního výstupu pro realizaci projektově řízených zakázek uvádí 

následující kapitola. 
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3 ROZŠÍŘENÍ OBLASTI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU 

MANAGEMENTU KVALITY VE VAZBĚ K VIC 

 

Pro zajištění zakázek typu VIC zástupci vedení společnosti zajistí dopracování případně 

přepracování následujících dokumentů kvality, které společnost MPS Mont, a.s. musí začít 

používat v rámci ISŘ, viz tab. 1. Jedná se o stěžejní dokumenty pro realizaci VIC: 

 

• Příručka kvality, 

• Dokumenty strategie řízení, 

• Cíle a programy společnosti, 

• Organizační řád, 

• Lidské zdroje, 

• Realizace produktu, 

• Nakupování, 

• Specifikace požadavků na nákup, 

• Měření a analýza zlepšování – (Plán kvality). 

 

Tab. 1    Harmonogram plnění změn 

Dokument Odpovědná osoba Termín 

Příručka kvality Zástupce vedení pro kvalitu září 2012 

Dokumenty strategie řízení Ředitel pro marketing a rozvoj září 2012 

Cíle a programy společnosti Zástupce vedení pro kvalitu prosinec 2012 

Organizační řád Zástupce vedení pro kvalitu červenec 2012 

Lidské zdroje Personalista červenec 2012 

Realizace produktu Zástupce vedení pro kvalitu září 2012 

Nakupování Obchodní manažer senior září 2012 

Specifikace požadavků na nákup Obchodní manažer senior září 2012 

Měření a analýza zlepšování Provozní ředitel září 2012 

 



39 

 

 

Ve své práci se zaměřím na zpracování návrhu nové směrnice popisující 

„Plán kvality VIC“, který je ve vazbě s procesem „Měření a analýza zlepšování“. 

  

 

4 NÁVRH SMĚRNICE ISŘ PRO PLÁN KVALITY VIC. 

4.1 Vstupy pro Plán kvality 

 Požadavky objednatele plynoucí ze SoD na VIC 

 Normy 

 Platná legislativa ČR 

 Příručka kvality ISŘ společnosti 

 

4.2 Návrh plánu kvality pro projektově řízené zakázky 

4.2.1 Úvod 

Tato kapitola řeší návrh plánu kvality pro realizaci investiční zakázky včetně návaznosti 

na dokumentaci ISŘ. Plán Kvality je zpracován zhotovitelem v souladu s platnou legislativou. 

Se souhlasem smluvních partnerů může být upřesňován a doplňován o požadavky související 

s realizací projektu. 
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4.2.2 Zodpovědné osoby za řešení VIC 

 Zakázkový manažer koordinuje a řídí realizaci dané zakázky od projektové 

části přes výrobu, montáž, zkušební provoz až po garanční zkoušky. 

 Stavby vedoucí (vedoucí montér) koordinuje a řídí realizaci na stavbě. 

 Hlavní projektant odpovídá za projektovou část díla. 

 Vedoucí technické kontroly a řízení kvality zodpovídá za zpracování Plánů 

kontrol a zkoušek, koordinuje a řídí technické kontroly a prohlídky včetně 

přejímek, vystavuje protokoly o neshodách, odstranění závad a navrhuje 

nápravná opatření. 

 Obchodní manažer případu zodpovídá za výběr subdodavatelů, nákup 

materiálu, uzavírání smluv s obchodními partnery. 

Každá z výše uvedených osob bude mít písemné pověření organizace k výkonu funkce 

včetně práv a odpovědností vyplývajících z popisu činnosti a platné legislativy. 

4.2.3 Zdroje 

Řešeno ve stávající dokumentaci a pro konkrétní akci budou stanoveny: 

 lidské zdroje odborná školení pracovníků zúčastněných na realizaci VIC, 

 schválení subdodavatelé, 

 materiál, infrastruktura a pracovní prostředí, udržování výrobních zařízení, 

nákup nového potřebného vybavení potřebného pro realizaci VIC, 

 finanční zdroje, projednání financování s peněžními ústavy, 

 pracovní prostředí, dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů ochrany 

zdraví pracovníků. Vytipování rizik BOZP. 

4.2.4 Zásady komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem 

Na základě analýzy bodu 2 bakalářské práce řešeno samostatně směrnicí -  

Administrativní řád, která bude tuto otázku řešit. (Není součástí bakalářské práce). 
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4.2.5 Projekt 

Projekt má doporučený postup a měl by dodržovat následující kroky: 

1. Přezkoumání a ověření projektu, 

2. Projednání a odsouhlasení objednatelem, 

3. Změnové řízení. 

Ad 1. Za určení etap přezkoumání a ověřování návrhů zpracovaných přímo 

zhotovitelem zodpovídá hlavní projektant. Musí být dodržena shoda návrhu se zadáním, 

správnost technického řešení, dodržování technických norem a platné legislativy. 

K přezkoumání a ověření návrhu musí být písemný výstup zhotovitele. V případě externího 

projektu subdodavatele musí být zhotovitelem tento návrh ověřen. Dostupnost záznamů třetí 

osobě bude řešena v rámci smluvních vztahů. 

Ad 2. Po zpracování a přezkoumání projektu zhotovitelem bude dokumentace 

předložena k projednání a schválení odpovědným zástupcům objednatele. 

Ad 3. Změnové řízení může být provedeno v následujících případech: 

 chyba vzniklá v průběhu zpracování projektu, 

 změna na základě požadavku objednatele, 

 návrh za účelem technických parametrů, 

 při změně legislativy nebo normativních požadavků, 

 v případě kolizních stavů v průběhu realizace. 

Veškeré změnové řízení řídí a schvaluje hlavní projektant v koordinaci se zástupcem 

objednatele a musí být zpracován samostatný dokument řešící konkrétní požadavky. (Není 

součástí bakalářské práce). 
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4.2.6 Nakupování zboží a služeb 

• Subdodavatelé 

Za nákup zboží a služeb prostřednictvím subdodavatele zodpovídá obchodní manažer ve 

spolupráci s vedoucím technické kontroly a řízení kvality. Subdodávky musí být v souladu 

s požadavky smlouvy, legislativními a normativními požadavky. Zodpovědnost za 

subdodavatele vůči objednateli zodpovídá zhotovitel. Kontrola subdodavatelů je realizována 

formou kódu účasti ve zpracovaných PKZ. Schválení a odsouhlasení subdodavatelů 

objednatelem musí být provedeno před zahájením akce. Evidence schválených subdodavatelů 

včetně hodnocení subdodavatelů je řešena v rámci stávající obecné dokumentace MPS Mont, 

a.s. Proces nákupu materiálu a služeb je zobrazen na obr. 9. 
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Obr. 9    Proces nakupování zboží a služeb 

Začátek 

Tvorba žádanky 

Je nutné ověření? 

Ověření Schválení 

Schváleno a ověřeno? 
Storno žádanky 

Konec 

Registrace žádanky 

Tvorba objednávky 

Z
p

ět
 k

 v
y

ří
ze

n
í 

Dodáno? 

Status - dodáno 

Vyhodnocení dodávky 

Celkové hodnocení dodavatelů 

Konec 

Nákup 



43 

 

• Manipulace s odpady 

Manipulace, třídění a likvidace odpadů musí být prováděna dle platné legislativy a řídí 

se současnou platnou dokumentaci ISŘ. 

4.2.7 Fáze zakázky typu VIC 

1. Projektování 

2. Příprava výroby 

3. Vlastní realizace (výroba) 

4. Stavební práce a montáž/demontáž 

5. Uvádění do provozu/spouštění 

Ad 1. Projekt musí obsahovat název projektu případně návrhu výrobku v členění na 

jednotlivé fáze včetně termínu plnění, jméno řešitele projektu. Plány musí zpracovat, 

aktualizovat a uchovávat řešitel projektu a schválit vedoucí útvaru. Zpracování a schválení 

musí být potvrzeno uvedením jména, data a podpisu. Činnosti při vývoji, zpracování návrhu a 

jeho ověření musí být přidělovány kvalifikovaným pracovníkům. Tyto osoby musí mít k 

dispozici dostatečné podklady (zadání, normy, obecně závazné právní předpisy atd.). Na dílo 

je zpracován plán organizace výstavby. Obsahuje technické zprávy, časový plán výstavby 

(harmonogram) a situaci zařízení staveniště. Rozsah zpracování plánu organizace výstavby 

určuje vedoucí projektu v závislosti na způsobu dodávky, složitosti stavby a požadavcích 

zákazníka. 

Ad 2.  Příprava výroby musí zahrnovat následující požadavky: 

 požadavky na produkt, které jsou specifické pro daný produkt – požadavky na 

realizaci; technologie, svařování, atd.), 

 požadavky na činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a 

zkoušení, které jsou specifické pro daný produkt, 

 záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizace produktu splňují 

stanovené požadavky. 
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Ad 3. Po převzetí podkladů vyjasněného obchodního případu (zakázky) se 

stanovenými termíny předvýrobních a výrobních etap včetně termínu pro realizaci, provede se 

zpracování vývojového diagramu provedení díla včetně sladění vlastních dodávek materiálu a 

dodávek zajišťovaných subdodavatelsky. V případě odchylek od plánovaných milníků zjišťují 

se příčiny a realizuje opatření k nápravě. Nedojde-li k dohodě se zákazníkem, rozhoduje o 

změnách priorit ve výrobě, případně o zajištění kooperace. Kvalifikovaní zaměstnanci divize i 

engineering (D8) jsou odpovědni za dodržování technologické kázně v průběhu výrobního 

procesu, provádění přidělené výrobní operace v kvalitě a objemu a dodržování všech 

předepsaných bezpečnostních předpisů. 

 

Ad 4. Divize engineering (D8) vykonává v rámci zajišťování investičních dodávek 

specifické inženýrsko-technické činnosti, zaměřené na řízení přípravy, koordinace a realizace 

sjednaných obchodních případů investičních dodávek. Za řízení a výkon inženýrsko-

technických činností zodpovídá vedoucí divize engineering, který stanovuje zakázkového 

manažera pro řízení přípravy, pro koordinaci a řízení realizace daného obchodního případu, a 

to jak ve fázi technické přípravy, tak ve výrobní, montážní / stavební a předprovozní fázi, 

popř. též ve fázi zkušebního provozu a garančních zkoušek příslušného produktu (díla). Pro 

zajištění příslušných činností souvisejících s realizací příslušného produktu je stanoven dle 

návrhu zakázkového manažera stavby vedoucí (vedoucí montér). 

 Pro vedení záznamů o realizaci montáže, stavby nebo obdobného díla dle 

harmonogramu postupu montážních prací je používán stavební deník nebo montážní deník, 

který slouží k evidenci dokumentace díla a všech dokladů. Dále jsou do něj prováděny denní 

záznamy všech důležitých okolností, které se dané montáže nebo výstavby díla týkají. Za 

vedení stavebního deníku / montážního deníku je zodpovědný vedoucí koordinátor dané 

stavby / montáže stanovený produktovým manažerem. Záznamy ve stavebním deníku / 

montážním deníku musí být udržovány v souladu s pokyny pro vedení stavebního deníku / 

montážního deníku. 

Ad 5. Zprovozňování díla zahrnuje období od ukončení montáže do doby uvedení do 

trvalého provozu včetně komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu a garančních zkoušek. 

Zprovozňování díla je organizováno a zajišťováno zakázkovým manažerem v součinnosti se 

stavby vedoucím (vedoucím montérem) a realizačním týmem, který plánuje uvedení do 

provozu. 
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Zhotovitel požaduje po  hlavních Dodavatelích vypracování PKZ na jimi realizované 

dodávky a činnosti, které budou průběžně předávány k přezkoumání Objednateli. 

Zhotovitel zajišťuje koordinaci a dozor všech činností a procesů včetně zvláštních 

procesů (nátěry, izolace, svařování, chem. čistění, proplachy, profuky) v průběhu realizace 

díla prováděných jednotlivými dodavateli (projektování, příprava výroby, výroba, stavební 

práce a montáž, zkoušky, uvádění do provozu, zkušební provoz a zácvik zaměstnanců 

provozovatele). Postupuje podle interních dokumentů managementu kvality, smlouvy o dílo, 

interních předpisů dodavatelů a požadavků zákazníka.  

Zhotovitel se zúčastňuje vytipovaných kontrol a zkoušek dle PKZ a provádí i 

namátkové kontroly a inspekce. 

Zhotovitel zajišťuje, že všechny procesy, kontroly a zkoušky budou provedeny v 

souladu s předepsanými postupy, normami, předpisy,  PKZ a další dokumentací. Procesy a 

činnosti při realizaci zakázky budou uvedeny a popsány v technologických postupech montáží 

pro danou zakázku. 

 Zhotovitel zajistí dozor nad tím, že zvláštní procesy (svařování, atd.) budou mít 

subdodavatelé zpracovány v samostatných technologických postupech a směrnicích.  

Zhotovitel zajistí dozor nad tím, že výrobní a montážní práce u smluvních Dodavatelů 

budou probíhat v souladu se schválenými pracovními a technologickými postupy pro výrobu 

a montáž zařízení na realizované zakázce.)  

Pokud se v průběhu zajišťování Díla vyskytnou okolnosti, specifické podmínky či 

požadavky, pro něž nebude možno využít stávající dokumenty v plné míře, budou vytvořeny a 

do PKZ dodatečně zařazeny připomínkované postupy, metodiky, jak budou tyto činnosti 

zajišťovány, aby byly všechny požadavky na kvalitu Díla dodrženy. 

4.2.8 Identifikace a sledovatelnost 

Dodávaná a montovaná zařízení zhotovitelem a jeho subdodavateli budou 

identifikována dle smluvních požadavků a platné legislativy. Součástí výrobků bude i 

průvodní a technická dokumentace, jejíž rozsah je stanoven smluvními požadavky a je 

v souladu se zákonem 22/97Sb a příslušných NVČR včetně prohlášení ES o shodě pokud je 

stanoveno. 
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4.2.9 Řízení neshodných produktů 

Zhotovitel má povinnost identifikovat a řídit produkt, který není ve shodě se smluvními 

požadavky. Zhotovitel zajistí identifikaci, dokumentování, hodnocení a odstranění 

neshodného produktu. Postup procesu vyobrazuje obr. 10. O každém neshodném produktu 

musí být vystaven protokol o neshodě odsouhlasený objednatelem. 

Detailní zpracování bude řešeno Protokolem o neshodě – Příloha č. 3. 

 

Obr. 10    Řízení vnějších neshod u objednatele 
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4.2.10 Monitorování a měření 

Na základě analýzy bodu 2 bakalářské práce řešeno samostatnou směrnicí – 

Metrologický řád, která bude tuto otázku řešit. (Není součástí bakalářské práce). 

4.2.11 Audity 

Na základě analýzy bodu 2 bakalářské práce řešeno samostatnou směrnicí – Interní 

audity, která bude tuto otázku řešit. (Není součástí bakalářské práce). 

4.2.12 Dokumentace systému kvality zhotovitele 

Na základě analýzy bodu 2 bakalářské práce řešeno samostatnou směrnicí – 

Dokumentace systému kvality zhotovitele, která bude tuto otázku řešit. Řešeno v rámci 

příručky kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. (Není součástí bakalářské práce). 

4.2.13 Působnost plánu kvality 

Je závazný dokument pro všechny pracovníky včetně pracovníků subdodavatelů 

v celém rozsahu a je platný od data vydání do doby revize. Každý pracovník zhotovitele musí 

být prokazatelně s tímto dokumentem seznámen. 

 

Doporučení 

Plán kvality doporučuji zpracovat v tendenci vývojových diagramů  uvedených v 

kap. 4, odst. 4.2.6 Nakupování zboží a služeb a odst. 4.2.9 Řízení neshodných produktů. 

 

Vzhled směrnice obsahuje příloha č. 1 této bakalářské práce. Tato příloha respektuje 

zásady pro řízení dokumentů ve společnosti MPS Mont, a.s., kdy se nepočítá 

s využíváním vývojových diagramů. 

 

Termín začlenění Plánu kvality do dokumentace integrovaného systému řízení 

je stanoven na září 2012, viz tab. 1. 
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ZÁVĚR 

Když se v roce 2011 společnost MPS Mont, a.s. rozhodla pro doplnění systémové 

dokumentace integrovaného systému řízení, dala tímto rozhodnutím námět na tuto 

bakalářskou práci, jejímž cílem bylo analyzovat stávající stav systémové dokumentace 

Integrovaného systému řízení společnosti podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a 

ČSN EN ISO 14001:2005. Následně navrhnout a implementovat navržené změny dle daných 

norem do části integrovaného systému řízení. 

Po provedení analýzy byly vyhodnocené procesy, které nutno doplnit s ohledem na 

zavedení do dokumentace ISŘ oprav Velkých investičních celků. 

V samostatné bakalářské práci jsem se zaměřila na proces „Měření a analýza 

zlepšování“. Z uvedeného procesu jsem zpracovala návrh nové směrnice popisující Plán 

kvality VIC. Rovněž návrhem je tabulka termínů a odpovědných zaměstnanců společnosti za 

změny příslušných dokumentů ISŘ, tak aby dokumentace byla plně funkční od 1. 1. 2013. 
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Přílohy 

Příloha 1: Plán kontrol a zkoušek 

 

Evidenční číslo PKZ: např. (číslo smlouvy / zkratka firmy / rok předložení plánu kontrol a 

zkoušek / pořadové číslo plánu kontrol a zkoušek ve vztahu k číslu 

smlouvy) 

 

Revize č.: 

 

 

PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK  

 

Předmět smlouvy 

 

„…………………….“  

 

 

 

 

Schvalují: 

 

…..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..                                    …... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .  

Osoba zhotovitele OJ     Osoba objednatele OJ 

oprávněná pro oblast     oprávněná pro oblast 

řízení technické kontroly     řízení technické kontroly 

 

(Jméno a příjmení, podpis)    (Jméno a příjmení, podpis) 

 

V …......................dne…..........   V …......................dne…........... 
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1.1  Anotace  

 

Název a číslo zakázky:  

 

Místo realizace dodávky:   

Časový termín realizace:  

Název a číslo související 

projektové a výkresové dokumentace: 

 

 

1.2  P lán kval ity  

 

1.2.1 Základní zásady 

Plán kvality je zpracován v souladu s normami ČSN EN ISO, se smlouvou o dílo č. ... a 

 v souladu s požadavky objednatele. Zhotovitel předloží objednateli návrh plánu kvality 

včetně plánu kontrol a přejímek k připomínkám a následnému schválení nejpozději 14 dní 

před zahájením prací kontrolovaných v plánu kontrol a přejímek. 

Objednatel si vyhrazuje právo konzultace prováděcí dokumentace v průběhu jejího 

zpracování s tím, že případné oprávněné připomínky objednatele zahrne zhotovitel do 

zpracovávané dokumentace. Odpovědnost za vypracovanou dokumentaci v plném rozsahu 

nese zhotovitel. 

Předání díla je podmíněno záznamem o vyhovující realizaci plánu kvality a předáním 

veškeré dokumentace vyplývající z plánu kvality. 

1.3  Organizace ,  odpovědnost i  a  pravomoci  

 

1.3.1 Definice subjektů v obchodním případu 

Zhotovitel:      

Subdodavatelé zhotovitele:   

Objednatel: 
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1.3.2 Organizační schéma pro oblast realizace dodávky a oblast uvádění do 

provozu 

 Objednatel Zhotovitel 

Zástupce ve věcech obchodních   

Zástupce ve věcech technických, 

manažer projektu (PM) 

 část strojní 

 část elektro 

 část MaR 

 jiná část 

  

Zástupce ve věcech kvality (QM)   

Technická inspekce (QI) 

 část strojní 

 část elektro 

 část MaR 

  

 

 

1.3.3 Definice pravomoci a odpovědností PM, QM a QI a zástupce ve věcech 

obchodních 

Zástupce ve věcech technických (PM) 

Objednatel Zhotovitel 

 Kontroluje realizaci díla  Odpovídá za technickou realizaci díla 

 Schvaluje návrh řešení neshod na NCR  Schvaluje návrh řešení neshod na NCR 
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Zástupce ve věcech kvality (QM) 

Objednatel Zhotovitel 

 Zajišťuje typový PJ pro svoji poptávku  Zajišťuje zpracování PJ pro objednatele 

 Schvaluje PJ dojednaný se zhotovitelem  Schvaluje PJ dojednaný s objednatelem 

 Zajišťuje minimální požadavky na 

bezpečnost, kvalitu a ochranu životního 

prostředí pro svoji poptávku 

 Zajišťuje zpracování PKP pro objednatele 

 Schvaluje PKP dojednaný se zhotovitelem  Schvaluje PKP dojednaný s objednatelem 

 Schvaluje řešení odstranění důsledku 

neshody a potvrzuje realizaci vyřízení na 

NCR 

 Schvaluje řešení odstranění důsledku 

neshody a potvrzuje realizaci vyřízení na 

NCR 

 Přejímá ukončené PKP od zhotovitele  Předává ukončené PKP objednateli 

PK  - plán kvality 

PKP - plán kontrol a přejímek 

NCR  - protokol o neshodě 

 

Technická inspekce (QI) 

Objednatel Zhotovitel 

 Dojednává PKP se zhotovitelem  Zpracovává objednateli PKP 

 Účastní se kontrol a přejímek dle PKP  Koordinuje, provádí, účastní se kontrol a 

přejímek, dle PKP 

 Podává svědectví na vystaveném NCR   Vystavuje NCR 

 Přezkoumává a navrhuje schválení řešení 

důsledku neshody 

 Navrhuje konečné řešení důsledku 

neshody 

 Technicky ověřuje na dodávce vyřízení 

NCR 

 Technicky ověřuje na dodávce vyřízení 

NCR 

 

Zástupce ve věcech obchodních 

Objednatel Zhotovitel 

 Zajišťuje všechny formy písemného styku 

se zhotovitelem 

 Zajišťuje všechny formy písemného styku 

s objednatelem 
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1.4  Zásady komunikace  při  rea l i zac i  P lánu kva li ty  

 

1.4.1 Distribuce písemných materiálů  

Distribuce a zasílání písemností (výzvy k přejímkám, protokoly a jiné písemné 

materiály vzniklé při realizaci Plánu kvality) bude prováděna na adresu obchodního úseku 

objednatele z obchodního úseku zhotovitele. Pokud výkon kontroly, zkoušky nebo přejímky 

provádí pro objednatele inspekční firma, je tato firma adresátem zasílání písemností za 

stejných podmínek jako objednatel. 

1.4.2  Vyzývací lhůty  

Vyzývací lhůty před realizací kontroly nebo přejímky jsou: 

 3 pracovní dny   u výroby a stavby/montáže v místě sídla ČEZ-EDĚ 

 5 pracovních dnů u výroby v České republice 

 14 pracovních dnů u výroby v evropských zemích 

Výzvy zajišťuje QM zhotovitele zpravidla prostřednictvím zástupce ve věcech 

obchodních. 

1.4.3  Způsob vyzývání  

Kontroly a zkoušky u zhotovitele budou probíhat dle „Plánu kontrol a přejímek“.  

Výzva zhotovitele se provádí faxem nebo e:mailem. Telefonem pak jen v případě 

potřeby upřesnění termínu konání kontroly nebo přejímky. Objednatel po obdržení výzvy 

obratem potvrdí svou účast.   

Zhotovitel umožní objednateli nebo jeho zástupci kontrolu v celém průběhu realizace, 

vždy, když o to požádá, aby se mohl ujistit, že VĚCI, PRÁCE, SLUŽBY, VÝKRESY A 

DOKUMENTACE, jsou v souladu se smlouvou.  

Za účelem těchto kontrol umožní zhotovitel objednateli, nebo jeho zástupci přístup a 

provedení zkoušek na všech místech a zajistí potřebné pomůcky, prostředky a pomoc, včetně 

přístupu k výkresům a dokumentům, nezbytným k provedení kontroly, nebo přejímky.  
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1.4.4  Stanovení kontrol a přejímek s osobní účastí nebo kontrolou 

dokumentace: 

Účasti na kontrolách, zkouškách a přejímkách stanovují obě strany v plánech kontrol a 

přejímek zkratkou u příslušné kontroly, zkoušky nebo přejímky: 

R - posuzovací bod (Review Point)  

Objednatel provede posouzení záznamů/protokolů ze stanovených kontrol a přejímek. 

C - posuzovací bod s předáním záznamů/protokolů 

Zhotovitel provede, předloží a předá objednateli k posouzení záznamy/protokoly ze 

stanovených kontrol a přejímek. 

W - svědečný/ověřovací bod (Witness Point)  

Objednatel musí být o tomto kroku informován dle dohodnutých podmínek. V případě, 

že se objednatel svědečného bodu neúčastní, má právo zhotovitel pokračovat v další 

činnosti. Neúčast a výsledky kontrolního kroku musí být dokumentovány. 

H - zádržný bod (Hold Point) 

Objednatel musí být o tomto kroku informován dle dohodnutých podmínek. Bez 

provedení kontroly nebo přejímky nelze pokračovat v další práci. 

HF - zádržný bod fakturační  

Shodné jako u H - zádržný bod (Hold Point) s tím, že do provedení HF je objednatel 

oprávněn změnit platební kalendář v souladu s platebními a fakturačními podmínkami 

uvedenými ve smlouvě.  

HI - výkon kontroly nebo přejímky provádí pro objednatele inspekční firma uvedená v 

organizačním schématu pro oblast realizace dodávky a oblast uvádění do provozu. 
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1.5  Formuláře  

 

1.5.1 Používají se tyto formuláře:  

 Plán kontrol a přejímek - viz dále 

 Výzva k provedení kontroly - přejímky - viz dále 

 Protokol o přejímce a kontrole (i dílčích) 

 Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. (může být součástí 
Osvědčení o kvalitě a kompletnosti montáže) 

 Protokol o neshodě - NCR - viz dále 

 Návrh na provedení změny - viz dále 

   Předávací protokol realizace Plánu kvality - viz dále 

 

1.6  Potvrzení  kontrol  a  pře jímek  

 

Kontroly a zkoušky jsou potvrzovány v originálu Plánu kontrol a přejímek podpisem a 

datumem. Tento originál, jehož uložení zajišťuje QM zhotovitele, bude součástí veškeré 

dokumentace předávané PM objednatele při předání díla včetně předávacího protokolu 

realizace plánu kvality a včetně ostatní dokumentace o realizaci plánu kvality.  

1.7  Zmařené kontroly a přejímky  

 

Zmařenou kontrolou nebo přejímkou se rozumí každá nevyhovující kontrola či 

přejímka, která je dokumentována protokolem o neshodě, příp. nebyla ze strany zhotovitele 

řádně připravena. 

Případná náhrada za zmařené kontroly a přejímky je stanovena ve smlouvě.  

1.8  Neshodný výrobek  

 

Řešení neshodných výrobků v rámci zakázky probíhá dle „Protokolu o neshodě“ a ve 

smyslu komentáře k tomuto formuláři. Další ustanovení o neshodách jsou uvedena v řídicích 

dokumentech objednatele a zhotovitele.  
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1.9  Uvolnění expedice nebo následné montáže  

 

Výrobek může být expedován z výroby nebo pokračováno v montáži, jestliže vyhověl 

výstupní kontrole zhotovitele a byly-li vyhovujícím způsobem provedeny všechny stanovené 

kontroly a přejímky dle Plánu kontrol a přejímek.  

 

1.10  Předávaná dokumentace související s  Plánem kontrol a 

přejímek  

 

Objednatel obdrží v rámci Technické a Průvodní dokumentace: 

 originál Plánu kontrol a přejímek; 

 veškerou dokumentaci plynoucí z realizace Plánu kontrol a přejímek; 

zkompletovanou do Knihy kontrol a přejímek a to: 

1. z výroby do 1 týdne po expedici, 

2. montážní nejpozději při předání díla, pokud tato dokumentace není 

nutná k provedení jiných kontrol nebo zkoušek obsažených v PKP. 

 

1.11  Plán kontrol a přejímek  

 

Plán kontrol a přejímek je nedílnou součástí tohoto plánu kvality. PKP musí být 

zpracován nejméně v rozsahu uvedeném ve stejnojmenném přiloženém formuláři. 

Číslo PKP se skládá z:  

číslo PK/pořadové číslo PKP  

 

1.12  Systém kvality dodavatele  

 

Další vztahy, které nejsou upraveny tímto PK, se řídí dle řídicí dokumentace zhotovitele 

nebo obecně platnými zásadami. 
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Příloha 2: Plán kontrol a přejímek  

PLÁN KONTROL A PŘEJÍMEK  

Název zakázky  

 

 

 

 

---------------------- 

 

 

 

Schvalují: 

 

 

 

…..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..                                    …... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .  

Osoba zhotovit. OJ     Osoba objednat. OJ 

oprávněná pro oblast     oprávněná pro oblast 

řízení technické kontroly     řízení technické kontroly 

 

(Jméno a příjmení, podpis)    (Jméno a příjmení, podpis) 

 

 

 

 

 

 

V …......................dne…..........   V …......................dne…........... 
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Typový plán kvality č.:  Tabulka plánu kontrol a zkoušek č.: 

 

 

Počet stran: 

xx z xx  

P

oř.  

Č

. 

Předmět 

kontroly 

Norma. Předpis 

Kritérium 

přijatelnosti 

Místo 

kontroly 

Četnost 

Objem 

 Druh 

kontroly 

Záznam 
Kód 

činnosti, 

účasti 

Za  

Zhotovitele 

(Jméno a 

příjmení, 

podpis) 

Za 

Objednatele  

(Jméno a  

příjmení, 

podpis) 

1 Kontrola 

správnosti a 

úplnosti projektu  

SoD - garantované  

parametry zařízení, 

ČSN EN 1090-1, 

ČSN EN 1990, 

ČSN EN 1993-1-1, 

ČSN ISO 6213, 

ČSN EN 1993-1 

Konstrukce 

Zhotovitele 

 

100 % konstrukční Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

R   
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2 Kontrola 

správnosti volby 

nátěrového 

systému do 

daného prostředí 

SoD - garantované  

parametry zařízení, 

ČSN EN ISO 12944, 

ČSN ISO 9223, 

ČSN ISO 9224, 

ČSN ISO 11303 

Konstrukce 

Zhotovitele 

 

100 % konstrukční Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

R   

3 Ověření 

aplikovaných 

základních 

materiálů 

Projekt, atesty 

aplikovaných 

materiálů, 

ČSN EN 10204 

Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % technická 

 

Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

C   

4 Kontrola svarové 

dokumentace 

Projekt, WPQR 

aplikovaných 

svarových spojů, 

ČSN EN ISO 15607, 

ČSN EN ISO 15614-

1, 

ČSN EN ISO 

Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % technická 

 

WPS 

aplikovaných 

svar. spojů na 

základě WPQR 

C   
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15 609-1, 

ČSN EN ISO 3834, 

ČSN EN ISO 6947 

5 Kontrola 

svařovacího 

materiálu 

Projekt, WPS 

aplikovaných 

svarových spojů, 

ČSN EN 10204 

Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % technická 

 

Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

C   

6 Rozměrová 

kontrola svař. 

Dílů 

Projekt, výrobní a 

montážní výkresy, 

ČSN EN ISO 13920, 

ČSN EN 13018 

Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % technická, 

vizuální 

Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

R   

7 Svářečský dozor 

Zhotovitele 

Projekt, WPS všech 

výrobních svarů, 

ČSN EN ISO 14731 

Dílny 

Zhotovitele 

 

průběžně technická Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

R   

8 Příprava 

svarových ploch – 

Projekt, výrobní a 

montážní výkresy 

Dílny 

Zhotovitele 

100 % technická Záznam 

v konstrukční 

R   
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opracování, úkosy  dokumentaci 

9 Kontrola 

osvědčení 

svářečského 

personálu 

Osvědčení svářečů 

pro použité druhy 

svar. Spojů a poloh,  

ČSN EN 287-1, 

ČSN EN 1418 

Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % technická Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

C   

1

0 

Výrobní svarové 

spoje 

Projekt, 

ČSN EN 473, 

ČSN EN ISO 6520-

1, 

ČSN EN ISO 5817, 

ČSN EN ISO 17635, 

ČSN EN ISO 17637 

Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % vizuální (VK) Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

C, W   

1

1 

Výrobní svarové 

spoje 

Projekt, 

ČSN EN ISO 6520-

1, 

Dílny 

Zhotovitele 

 

v případě 

potřeby 

ověření 

nálezů 

kapilární Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

C, W   



 

6 

 

ČSN EN ISO 5817, 

ČSN EN 571-1, 

ČSN EN ISO 23277 

VK 

1

2 

Značení dílů 

konstrukce, 

příprava expedice 

Projekt Dílny 

Zhotovitele 

 

100 % technická Záznam 

v konstrukční 

dokumentaci 

R   

1

3 

Svářečský 

dozor Zhotovitele 

Projekt, WPS všech 

montážních svarů, 

ČSN EN ISO 14731 

OJ 

 

průběžně technická Záznam ve 

stavebním 

deníku 

R   

1

4 

Kontrola 

osvědčení 

svářečského 

personálu pro 

montážní svary 

Osvědčení svářečů 

pro použité druhy 

svar. Spojů a poloh 

OJ 

 

 

100 % technická Záznam ve 

stavebním 

deníku 

R   

1

5 

Montážní 

svarové spoje 

Projekt, montážní 

dokumentace, 

ČSN EN 473, 

OJ 

 

100 % vizuální (VK) Protokol C, W   
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  ČSN EN ISO 6520-

1, 

ČSN EN ISO 5817, 

ČSN EN ISO 17635, 

ČSN EN ISO 

17637 

       

1

6 

Montážní 

svarové spoje 

Projekt, montážní 

dokumentace, 

ČSN EN ISO 6520-

1, 

ČSN EN ISO 5817, 

ČSN EN 571-1, 

ČSN EN ISO 23277 

OJ 

 

v případě 

potřeby 

ověření 

nálezů 

VK 

kapilární Protokol C, W   
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1

7 

Ostatní 

montážní spoje 

Projekt, montážní 

dokumentace – 

úplnost, dotažení 

spojů 

OJ 

 

100 % technická, 

VK 

Záznam ve 

stavebním 

deníku 

R   

1

8 

Předání 

konstrukce vč. 

Dokumentace 

z provedených 

kontrol a zkoušek 

SoD, ČSN 73 2601, 

PLK, kompletnost 

protokolů a 

certifikátů 

OJ 

 

100 %  Předávací 

protokol 

konstrukce vč. 

Dokladu 

prokazujícího 

podle 

požadavků čl. 

138 ČSN 

732601, že 

vyrobené 

konstrukce 

odpovídají 

konstrukční 

dokumentaci, 

protokol o 

realizaci PLK. 

H   
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Pozn.: 1) Rozsah a kritéria hodnocení sjednaných kontrol a zkoušek jsou dány Plánem kontrol a zkoušek, který musí respektovat 

požadavky uvedené v projektové dokumentaci.               

             2) Kriteria hodnocení svarových spojů (to znamená požadované stupně kvality svar. spojů – B, C nebo D) pro VK/kapilární 

metodu – dle ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 6520-1 – doplní Zhotovitel na základě požadavků v projektu. 

Použité kódy činnosti: 

R – posuzovací bod (Review Point)  

Objednatel provede posouzení záznamů / protokolů ze stanovených kontrol a zkoušek. 

C – posuzovací bod s předáním záznamů/protokolů 

Zhotovitel provede, předloží a předá objednateli ke kontrole záznamy / protokoly ze stanovených kontrol a zkoušek, které se stávají 

součástí závěrečné předávací a atestové dokumentace. 

W – svědečný/ověřovací bod (Witness Point)  

Objednatel musí být o tomto kroku informován dle dohodnutých podmínek. V případě, že se objednatel svědečného bodu neúčastní, má 

právo zhotovitel pokračovat v další činnosti. Neúčast a výsledky kontrolního kroku musí být dokumentovány. 

H – zádržný bod (Hold Point)  

Objednatel musí být o tomto kroku informován dle dohodnutých podmínek. Bez provedení kontroly nelze pokračovat v další práci. 

Vyzývaná strana musí reagovat do 48 hodin od termínu kontroly, zkoušky nebo expedice. Po této době smí zhotovitel pokračovat dále 

v činnosti jako v bodě W. 
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HF – zádržný bod fakturační  

Shodné jako v případě „H“ s tím, že k tomuto zádržnému bodu má Objednatel oprávnění změnit platební kalendář v souladu s platebními a 

fakturačními podmínkami uvedenými ve smlouvě. 
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Příloha 3: Protokol o neshodě 

 

 

ZPRÁVA O NESHODĚ 

II.7.REGISTRAČNÍ 

ČÍSLO: 

 

 

I.1   N E S H O D A   (Heslovitý popis zjištěné odchylky od požadovaného stavu)  

 
I.2  SPECIFIKACE KONTROLNÍHO MÍSTA (Název zařízení, materiálu, výrobku, procesu, 

                                                                                   činnosti)  

 

 

 I.3  ZÁKAZNÍK (Subjekt pro něhož je činnost vykonávaná)  

 

 I.4 LOKALITA  

(Místo nálezu)  

 

 I.5  NÁZEV A ČÍSLO  ZAKÁZKY    

 

 I.6  NÁZEV A ČÍSLO PRAC. PŘÍKAZU 

 

    I.7 NÁLEZOVÁ ČINNOST (Inspekce, audit, kontrola plánovaná 

- namátková, prověrka člena KOR, reklamace, stížnost, upozornění 

zákazníka, iniciativa zaměstnance firmy)  

 

I.8 DATUM A ČAS 

NÁLEZU 
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II.1  SPECIFIKACE NESHODY (Podrobný popis zjištěné neshody, pokud možno doložený 

objektivními důkazy) 

 

II.2  PŘÍČINY NESHODY (V případě nedostatků informací, nebo kompetencí definovat alespoň 

pravděpodobné příčiny neshody) 

 

II.3  NÁVRH ŘEŠENÍ (Návrh na „okamžitá opatření“)  

 

II.4 AUTOR ZPRÁVY (Jméno, funkce, 

podpis) 

 

II.5 OHLÁŠENÍ (Jména a způsob 

vyrozumění kompetentních pracovníků) 

 

II.6  POSTOUPENÍ ZPRÁVY ÚŘJ (Jméno pracovníka ÚŘJ, který zprávu převzal a provedl její 

registraci) 

 

  

III.1 PŘEZKOUMÁNÍ NESHODY (Uvést odchylky - od požadavků zákazníka, norem, 

směrnic, pracovních instrukcí atd. - a  definovat jejich příčiny) 

                                                                                                                                                                                          

(Jméno, funkce, podpis) 

 

 

III.2  OKAMŽITÁ OPATŘENÍ (Stanovení opatření vedoucích k rychlému vyřešení neshody) 

                                                                                                                                                                                 

(Jméno, funkce, podpis) 

 

 

  

III.3 ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI (Určení pracovníka odpovědného za realizaci  

navrženého způsobu vypořádání neshody )  
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Komentář k záznamu „ZPRÁVA O NESHODĚ“ 

 

I Specifikace kontrolované /prověřované oblasti 
 

I.1 NESHODA - posoudit závažnost odchylky mezi žádoucím a skutečným stavem 

posouzené oblasti a velmi stručně popsat zjištěný nález (hřeje ložisko, chyba 

v dokumentaci, nedodržení technologických postupů, nedodržení milníků, chyba 

v plánu, nedostatečná připravenost zakázky, špatná specifikace materiálu, 

nedostatečná kvalifikace pracovníků v procesu, nedostatečná činnost útvaru, 

nedostatek v procesním řízení, neuznávání zásad týmové práce, chyby v řízení 

zakázek, nedostatečný marketing, vada materiálu, překročení nákladů, nedostatek 

informací, nedostatečná kontrolní činnost,  nepořádek na pracovišti, nedodržování 

bezpečnostních předpisů, nedisciplinovanost, nedodržování pracovní doby, námět na 

zlepšení současného stavu ...) 

I.2 SPECIFIKACE KONTROLNÍHO MÍSTA - detailní označení názvu zařízení a 

jeho části, výrobku, materiálu, procesu, operace apod., kde se zjištěná disproporce 

nalézá. (převodová skříň, pas, konkretizace části technologických postupů, bližší 

specifikace materiálu, nákladů apod.), 

I.3 ZÁKAZNÍK - uvést objednatele, pro něhož je činnost vykonávaná (smluvní strana 

smlouvy, firemní útvar, vnitřní činnost útvaru - administrativní, archivní, plánovací  

...) 

I.4 LOKALITA - místo, kde byla neshoda  na detailu objevena (dílna TKV, EDĚ, MOH, 

...) 

I.5 NÁZEV A ČÍSLO ZAKÁZKY - interní číslo zakázky (u vnitřních procesů uvést 

číslo režijní zakázky) 

I.6 NÁZEV A ČÍSLO PRACOVNÍHO PŘÍKAZU - název/číslo zakázky dle 

zakázkového listu 

I.7 NÁLEZOVÁ ČINNOST - označit činnost, která vedla k odhalení neshody (inspekce, 

kontrola v rámci plánu kontrol, nařízená prověrka, namátková kontrola, kontrolní 

činnost ved. pracovníka nebo člena KOR, reklamace, stížnost, upozornění zákazníka, 

iniciativa zaměstnance firmy...) 

I.8 DATUM A ČAS NÁLEZU - uvést datum a čas, kdy byl nález zjištěn. 
 

II Identifikace neshody 
 

II.1 SPECIFIKACE NESHODY - jasná formulace zjištěné neshody, doložená 

objektivními důkazy (popis disproporce zjištěné měřením, srovnáváním, vizuálně 

atd.). 

II.2 PŘÍČINY NESHODY - popis příčiny dle šetření na místě vzniku nálezu, analýza 

problému. 

II.3 NÁVRH ŘEŠENÍ - popis navrhovaného řešení, jež by vedlo k okamžitému 

odstranění neshody. 
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II.4 AUTOR ZPRÁVY - pracovník, který vystavil Zprávu o neshodě a provedl prvotní 

analýzu problému. 

II.5 OHLÁŠENÍ - jména kompetentních pracovníků, kteří byli vyrozuměni o neshodě a 

způsob, jakým bylo vyrozumění provedeno. 

II.6 POSTOUPENÍ ZPRÁVY ÚŘJ - uvést jméno pracovníka ÚŘJ a vyžadovat jeho 

podpis na kopii zprávy, kterou si ponechává autor; pracovník ÚŘJ provede registraci 

dokumentu. 

II.7 REGISTRAČNÍ ČÍSLO - registrační číslo „ZPRÁVY O NESHODĚ“ 
        - syntaxe zápisu:   ZN RR / XXXX / xxx 

       pořadové číslo NK na středisku v daném roce  

org. číslo pracovníka OŘJ, který provedl 

registraci dokumentu 

poslední dvojčíslí roku 

 

III Přezkoumání neshody a určení způsobu vypořádání 

 

III.1 PŘEZKOUMÁNÍ NESHODY - uvést odchylky od požadavků zákazníka, norem, 

směrnic, pracovních instrukcí apod. s cílem odvodit hlavní příčiny vzniku neshody. 

III.2 OKAMŽITÁ OPATŘENÍ - odborné přezkoumání návrhu dle bodu II.3 a jeho 

potvrzení, případně úprava, nebo tvorba nového návrhu opatření, které umožní  

vypořádání neshody.  

III.3 ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI - musí být jmenovitě určen pracovník, který 

zajistí okamžitou realizaci navrženého způsobu vypořádání neshody. 
 

IV Vypořádání neshody   
 

IV.1 OVĚŘENÍ REALIZACE - nutno ověřit a potvrdit, zda realizace proběhla ve shodě    

s požadavky bodu III.2 

IV.2 KALKULACE NÁKLADŮ A ZTRÁT - vyhodnotit časovou a materiálovou 

náročnost vypořádání neshody, včetně vyčíslení naběhlých ztrát. 
 

V  Opatření 

 

V.1 NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ - návrh na nápravná a preventivní 

opatření nebo doporučení ke zlepšení 

 


