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ABSTRAKT 

 

Aplikace procesního přístupu v podmínkách Policie České republiky, Krajského 

ředitelství Moravskoslezského kraje. 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je aplikace procesního přístupu v podmínkách 

Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V teoretické části je charakterizována 

podstata procesního přístupu, základní požadavky a postup organizace při zavádění 

procesního přístupu do praxe a jsou definovány nástroje a metody, pomocí nichž je 

realizováno zavádění procesního přístupu. Praktická část je zaměřena na představení 

Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje s objasněním systému řízení a historie. Dále je 

zpracován návrh aplikace procesního přístupu v podmínkách dané organizace, který je 

realizován prostřednictvím metod a nástrojů managementu kvality. Na konkrétním příkladu 

procesu jsou použity nástroje managementu kvality s cílem identifikace neshod a snížení 

rizika výskytu neshod.  

Klíčová slova: procesní přístup, policie, management kvality, metody a nástroje 

 

ABSTRACT 

 

Process Approach Application at Police CR, Regional Headquarters of Moravian 

Silesian Region. 

The main objectives of this bachelor thesis is application of process approach at 

regional headquarters police of Moravian Silesian region. In the theoretical part the nature of 

the process approach, the basic requirements and procedure of organization in the 

implementation of the process approach to practice are characterized and tools and methods 

which are used for process approach implementation are defined. The practical part is focused 

to the introduction of the Regional Headquarters of Moravian Silesian Region, clarifying 

management system and history. Furthermore, the proposal of the process approach 

application in terms of the organization, which is implemented with using the methods and 

tools of quality management. On the concrete example of the process tools of quality 

management are used with aim to identify nonconformities and to reduce the risk of 

nonconformities. 

Key words: process approach, police, quality management, methods and tools 
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1 Úvod 

V současné době je rostoucí zájem o kvalitu, jehož dokladem je zavádění norem ISO  

řady 9000 do výrobní i nevýrobní podnikové praxe. Poskytování kvalitnějších produktů je 

doprovázeno snižováním zbytečného vynakládání zdrojů, ať materiálních či lidských 

v podobě zaměstnanců. V současné ekonomické situaci, kvalita představuje konkurenční 

výhodu pro podniky. Pro Policii České republiky, jakožto nevýrobní společnost plně 

odkázanou na plánovaný finanční rozpočet Vládou České republiky, představuje kvalita 

schopnost efektivně se s těmito změnami vypořádat.  

Cílem bakalářské práce bude aplikace procesního přístupu v podmínkách Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Jedná se o zavedení procesního přístupu 

v podmínkách organizace a aplikace vhodných nástrojů procesního přístupu. Zásadním 

poznáním bude, že procesní přístup lze aplikovat do výrobních i nevýrobních organizací.  

Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude 

objasněn procesní přístup a podstata procesního přístupu. Budou charakterizovány základní 

požadavky kladené na organizaci při implementaci procesního přístupu, včetně popisu přínosů 

a omezení procesního přístupu. Obsahem této části bude popis postupu organizace při 

zavádění procesního přístupu do podnikové praxe. Dále budou vysvětleny metody a nástroje 

procesního přístupu.  

Praktická část bude rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole bude představeno 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a její součástí bude popis historického 

vývoje Policie České republiky na území Moravskoslezského kraje. Dále bude 

charakterizován systém řízení Policie České republiky.   

Druhá kapitola praktické části bude zaměřena na návrh procesního přístupu na 

Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V této kapitole budou implementovány 

metody procesního přístupu, kterými jsou matice vztahů mezi procesy, mapa procesů, 

diagram ptačí perspektivy a vývojový diagram. Dále budou v práci pro názornost použity 

další nástroje managementu kvality, jako jsou Ishikawův diagram, Paretova analýza a analýza 

procesu metodou FMEA. Tyto nástroje budou aplikovány na konkrétní případ procesu s cílem 

identifikace vad a snížení rizika výskytu těchto vad. 
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2 Teoretická východiska a zásady procesního přístupu 

V této části bakalářské práce, která je zaměřena na popis teoretických východisek  

a zásad procesního přístupu, bude charakterizováno pojetí procesu, a podstata procesního 

přístupu. Dále bude popsána aplikace procesního přístupu a postup organizace při zavádění 

procesního přístupu. Obsahem kapitoly bude také vymezení zásad procesního přístupu, včetně 

definování metod a nástrojů procesního řízení. Rovněž budou popsány typy procesů  

a definován pojem kvalita. Bude provedeno srovnání funkčního a procesního řízení 

s definováním přínosů a omezení procesního přístupu. Tato kapitola bude vycházet v největší 

míře z publikací těchto autorů: Nenadál a kol. [1], Grasseová a kol. [2], Cienciala a kol. [3], 

Jeston a Nelis [4] a Skrzypek a Hofman [5]. 

 

2.1 Úvod do problematiky 

Na úvod této kapitoly je potřeba vysvětlit pojem kvalita. Podle definice normy ČSN 

EN ISO 9000:2006 kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“ [17]. Pro pojem kvalita je užíváno synonymum jakost. V současné době je 

však dávána přednost termínu kvalita. V této práci bude dále užíváno pojmu kvalita.  

Definice kvality procházely svým logickým vývojem. Za posledních 50 let došlo ke 

změně jejího chápání. Pro názornost vývoje kvality jsou níže uvedeny definice „otců“ kvality, 

kteří je sestavili na základě svých osobních zkušeností a znalostí [6]:  

Juran: „Kvalita představuje ty rysy výrobků, které splňují požadavky zákazníků  

a současně zajišťují jejich spokojenost.“  

Crosby: „Kvalita je shoda s požadavky.“ 

Freigenbaum: „Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.“ 

Deming: „Kvalita je potřeba poskytnout zákazníkům to, co potřebují, ve chvíli, kdy to 

potřebují, na vyšší vnímané úrovni a za nižších nákladů v porovnání s konkurencí.“ 

 

Demingova definice nejvýrazněji vystihuje potřeby zákazníka, ale její dosažení 

vyžaduje excelentní firemní logistiku a flexibilitu, což je velice obtížně dosažitelné a nákladné 

jak finančně, tak časově. Nebylo by možno garantovat nižší náklady v porovnání 

s konkurencí. Definice kvality uváděná Juranem vystihuje vyváženost mezi zákazníkem  

a dodavatelem. Splněním požadavků zákazníka dochází ke zvýšení jeho spokojenosti  

a loajality. Největší devízou společnosti je spokojenost zákazníka, která vede k upevnění  
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a zvýšení pozice na trhu. Plnění požadavků zákazníka je spjato se 

systematickým monitorováním a měřením jeho potřeb. 

Systém managementu kvality je vytvářen a rozvíjen pomocí základních principů 

moderního managementu kvality, dle uvedeného dělení [1, 17]: 

- zaměření na zákazníka, 

- vůdcovství, 

- zapojení zaměstnanců, 

- učení se, 

- flexibilita, 

- procesní přístup, 

- systémový přístup k managementu, 

- neustále zlepšování, 

- management na základě faktů, 

- vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, 

- společenská odpovědnost. 

 

Všech jedenáct základních principů moderního managementu kvality je definováno 

normou ČSN EN ISO 9000:2006. Popsané principy je možno užít při rozvoji jakéhokoliv 

systému managementu. Bližší specifikace jednotlivých principů jsou uvedeny v publikaci J. 

Nenadála a kol. [1]. 

Za proces lze považovat jakoukoliv činnost nebo soubor činností, při kterých se 

využívají zdroje k přeměně vstupů na výstupy [17]. Toto pojetí procesu je definováno 

v normě ČSN EN ISO 9000:2006 v článku 2.4 Procesní přístup. Výstupem procesu je produkt 

požadované úrovně kvality. Produktem je myšlen výrobek i služba. 

Další možné modifikace pojmu proces byly definovány českými a polskými odborníky 

v oblasti kvality následovně: 

Nenadál J., a kol.: „Proces je ohraničená skupina vzájemně provázaných pracovních 

činností (jejich definice je obsažena ve formální dokumentaci) s předem definovanými vstupy 

a výstupy. Má jasně a přesně definovaný začátek a konec“ [1]. 

Řepa V.: „Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů na 

souhrn výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používající k tomu lidi  

a nástroje“ [9]. 

Basl, J., a kol.: „Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému,  

a v případě větších procesů pravděpodobně z jednoho útvaru do druhého“ [2]. 
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Szkrzypek, E. a Hofman, M.: „Proces je logický sled po sobě jdoucích nebo 

paralelních činností, jejichž realizace vede k splnění očekávání zákazníka“ [5]. 

Tato bakalářská práce bude vycházet z definice procesu uváděné normou ČSN EN 

ISO 9000:2006. Názorné vysvětlení definice je uvedeno na obr. 2.1. Proces je ovlivněn 

působením zdrojů, regulátorů a zpětných vazeb dodavatele a odběratele (zákazníka).     

Pro pochopení definice procesu je nutné vysvětlit následující pojmy [2]: 

- vstupy jsou užívány na počáteční fázi procesu. V průběhu procesu jsou zpracovávány 

a transformovány na produkt nebo službu s přidanou hodnotou. Výstup procesu je 

vstupem do následujícího procesu nebo finálním produktem. Vstupem je zdroj 

(materiál, služba) nebo výstup předcházejícího procesu. 

- výstup je konečný výsledek procesu, který je předáván zákazníkovi nebo vstupuje 

jako vstup do následujícího procesu. Každý proces je ukončen výstupem ve formě 

produktu nebo služby.  

Do procesu může vstupovat jeden nebo několik vstupů a zároveň výstupů může být více. 

Při aplikaci procesního řízení organizace je důležitá identifikace procesu, dílčího 

procesu nebo činnosti. Toto určení stanovuje každá organizace na základě firemní politiky, 

kdy se jedná o jedinečnou specifikaci. Jiný podnik ve stejném podnikatelském odvětví může 

mít toto určení odlišné. Pro popis procesu lze použít obecný model, který je zobrazen na  

obr. 2.1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1: Základní model procesu [3] 
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2.2 Podstata a princip procesního přístupu 

Začátek procesního řízení respektive procesního přístupu organizace je datován na 

počátek devadesátých let dvacátého století. Jednalo se o revoluční změnu v řízení organizace. 

V roce 1980 byl zaveden styl řízení organizace prostřednictvím modelu TQM (Total Quality 

Management) na nějž navazovaly další metody řízení.  V současné době je rozvíjena metoda 

Lean Six Sigma. V průběhu vývoje došlo k radikální rekonstrukci podnikových procesů 

s cílem zvýšení výkonnosti, kvality a rychlosti [9, 4]. 

 

Základním principem procesního přístupu je chápání vzájemně souvisejících činností, 

které jsou řízeny jako procesy. Pro efektivní fungování organizace je nutné identifikovat 

a řídit vzájemně související a vzájemně působící procesy. Výstup z jednoho procesu je často 

přímým vstupem do dalšího procesu [17]. Tento způsob přístupu je významný pro efektivní 

vytváření a rozvoj manažerských systémů. 

Řádné provedení a řízení procesů, které určují ekonomické postavení společnosti, vede 

k neustálému vývoji [5]. Praktické osvojení principu procesního přístupu je zásadní pro 

úspěch nebo selhání při rozvoji jakéhokoliv systému managementu, jakožto i systému 

managementu kvality. Změna způsobu myšlení na procesní je obtížným úkolem. V praxi je 

často tento princip prosazován pouze formálně a povrchně. V převážné většině 

certifikovaných systémů managementu kvality jsou principy procesního přístupu naplňovány 

pouze to té míry, která je vyžadována externími auditory. Společnosti mají zavedenou 

příručku kvality, kde je uvedena struktura procesů organizace, ale u vlastního popisu systému 

managementu kvality je použita obecná definice z článku normy ISO řady 9000, která 

nemůže vyhovovat jedinečnosti procesů v každé konkrétní organizaci [1, 5]. 

Na tyto výsledky podnikové praxe v rámci procesního přístupu reaguje nová norma 

ČSN EN ISO 9004:2010, která definuje procesní přístup jako systematickou identifikaci, 

řízení a zejména pak vzájemné působení procesů, používaných v organizaci při naplňování 

strategických záměrů [19]. 

Procesní přístup je jedním ze základních principů managementu. Do podnikové praxe 

je zaváděn princip procesního přístupu, který je realizován prostřednictvím procesního řízení. 

Tento pojem je definován různými autory rozdílně. V publikaci J. Ciencialy a kolektivu je 

procesní přístup chápán jako procesní řízení, které je strategickým přístupem k řízení 

organizace, využívajícím vhodné metody, postupy a nástroje řízení procesů za účelem 

dosahování maximální výkonnosti organizace [3]. Další definice procesního řízení je uvedena 
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v publikaci M. Grasseové, a kol. V této publikaci je procesní řízení definováno jako 

kontinuální činnost managementu organizace vedoucí k zavedení (transformaci funkčně 

orientované organizace na organizaci procesního typu), rozvoji a neustálému zlepšování 

procesní organizace, jejíž základ tvoří procesní řízení [2]. 

 

Tato bakalářská práce bude vycházet z definice procesního přístupu od J. Ciencialy  

a kolektivu, neboť tato definice je pro podnikovou praxi praktičtější a srozumitelněji 

pochopitelná. V definici je vyjádření účelnosti propojení strategického a operativního řízení 

prostřednictvím řízení jednotlivých procesů. Pouze tím dojde k zaručení, že organizace bude 

dlouhodobě konkurenceschopná. Jednotlivé procesy budou navrhovány, řízeny a zlepšovány 

na základě stanovené rozvojové strategie podniku [3]. 

 

 

Obr. 2.2: Procesní model systému managementu kvality v koncepci ISO [17] 

 

Na obr. 2.2 je vyobrazen procesní model systému managementu kvality podle normy 

ČSN EN ISO 9000:2006 [17]. Znázorňuje posloupnost na sebe navazujících procesů  

s nutností identifikace a řízení vzájemně propojených činností. Nezastupitelným prvkem jsou 

požadavky zákazníka, které jsou na vstupu procesu. Samotná realizace procesu je kombinací 

na sebe navazujících činností managementu tak, aby výstupem byl produkt nebo služba 

splňující požadavky. Měření, analýza a zlepšování slouží k neustálému zlepšování systému 

managementu kvality, neboť co není měřeno a následně analyzováno nemůže být zlepšováno 

z důvodu absence informací. 
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2.2.1 Aplikace procesního přístupu 

Podstatou procesního přístupu je chápání a řízení vzájemně souvisejících činností. 

Organizace aplikací procesního přístupu bude dosahovat vyšší výkonnosti s dlouhodobějšími 

a účinnějšími výsledky. Požadavky kladené na organizaci jsou [1]: 

 

Definování procesů potřebných pro dosažení cílů organizace 

Procesy potřebné pro dosažení cílů organizace zahrnují stanovení rozsahu a vztahů 

vzájemně řízených procesů pro dosahování cílů. Takto definované procesy jsou uvedeny 

v oficiálním dokumentu, jako je příručka kvality nebo jiný podnikový dokument. K popisu 

provázanosti a rozsahu procesů slouží nástroje procesního přístupu. Tyto budou popsány  

a vysvětleny v kapitole 2.3 Metody a nástroje procesního přístupu. 

 

Definování struktury klíčových procesů organizace 

Struktura klíčových procesů je definována na základě poznatků z marketingového 

trendu. Řízení klíčových procesů organizace je zahrnuto v normě ISO ČSN EN 9004:2010.  

Jedná se o stanovení nejdůležitějších procesů k naplňování efektivního řízení organizace. 

Nelze zaměňovat hlavní a klíčové procesy, neboť se jedná o zcela odlišné termíny. Výrobní 

podnik má jako hlavní proces definovanou výrobu. Není možné jej určit za klíčový proces, 

protože výroba na sklad nepřináší pro podnik žádnou hodnotu. Obecně platí, že počet 

klíčových procesů by neměl přesáhnout hodnotu 6 až 8. Určování klíčových procesů je 

spojováno s aplikací kritických faktorů úspěšnosti (viz obr. 2.3) [1, 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obr. 2.3: Kritické faktory úspěšnosti organizace [1] 
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Z obr. 2.3 je patrné, že kritické faktory úspěšnosti organizace jsou tvořeny kvalitou, 

náklady a časem. Na kvalitu a celou pyramidu kritických faktorů úspěšnosti organizace je 

vázána znalost zaměstnanců.  Principem kritického faktoru úspěšnosti je dosažení vyváženosti 

všech tří pilířů [1]. Z principu pyramidy je patrné, že je v přímém směru možno naplňovat 

pouze dva pilíře a třetí bude opomíjen. Toto pravidlo neplatí v případě dostatečného počtu 

odborně způsobilých a vhodně motivovaných zaměstnanců. Organizace bude své podnikové 

cíle, se schopností poskytnutí produktů požadované kvality za minimální spotřeby zdrojů  

a času, naplňovat prostřednictvím znalostí zaměstnanců, které působí na všechny tři pilíře 

pyramidy současně.  

 

Určení vlastníka procesů s vymezením odpovědnosti a pravomoci 

 

Mezi nedílnou součást procesního řízení patří určení vlastníka procesu. Podnik po 

definování procesu k tomuto stanoví vlastníka. Jedná se o určení osoby, které jsou přiděleny 

odpovědnosti za kvalitu výstupů a efektivitu procesu. Vlastníkovi jsou přiděleny pravomoci 

v rámci řízení procesu, kterými jsou [1]: 

- poznání požadavků zákazníků – jedná se o nedílnou součást řízení procesu, 

neboť pouze na základě poznání potřeb zákazníka je lze uspokojit. 

- definování požadavků na vstupy a zdroje procesu – jde o úzké propojení 

s kvalitou výstupu procesu. V případě nekvalitních vstupů procesu nelze 

dosáhnout vysoké kvality výstupu. 

- řízení procesu – jedná se o důležitou součást efektivního řízení procesu. 

Vlastníkovi procesu je přidělena pravomoc rozhodovat o zlepšování procesu. 

 

Uvedené kompetence vlastníka procesu systému managementu jsou nedílnou součástí 

dosahování kvality výstupu a efektivnosti procesu. Pokud je vymezena odpovědnost za plnění 

úkolů, tak toto plnění musí být dosaženo na základě pravomocí. Jedná se o spjaté pojmy, které 

musí být stanovovány současně a jednoznačně. 

 

Vlastník procesu systému managementu musí splňovat určitá kritéria vztahující se 

k jednotlivému procesu. Vlastník procesu by měl mít tyto základní schopnosti [1]: 

- hluboké znalosti o procesu, který řídí a o dílčích činnostech, 

- podílení se na významných činnostech, z nichž se proces skládá, 
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- morální kredit u spolupracovníků. Vlastník procesu musí být lídrem, tahounem 

a facilitátorem (moderátorem) všech aktivit souvisejících s neustálým 

zlepšováním procesu, 

- kreativní myšlení s ochotou realizace potřebných změn, které pozitivně 

ovlivňují výkonnost procesu, 

- komunikativnost. 

 

Měření a monitorování výkonnosti procesů 

Zlepšování výkonnosti procesu je spojeno s neustálým a systematickým měřením  

a monitorováním. Informace o průběhu procesu jsou cenným údajem, pomocí kterého lze 

docílit zlepšení výkonnosti procesu. Data o průběhu procesu musí být zaznamenávána 

systematicky pomocí vhodných metod. Nedílnou součástí zlepšování výkonnosti procesu je 

pochopení mechanismu a vnitřních vazeb působících v procesu. Při měření výkonnosti 

procesů je důležitá volba vhodných ukazatelů a cílových hodnot. Po zavedení nápravných 

opatření je prováděna analýza účinku změn [1]. 

Vzájemné vazby sběru a vyhodnocování dat v organizaci jsou uvedeny na  

obr. 2.4 [13]. Jedná se o cyklický průběh za účelem zlepšování daného procesu. Každý 

proces, i sebelepší, lze neustále zlepšovat. Hranice zlepšování nejsou stanoveny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4: Cyklický průběh monitorování a měření procesu [13] 
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Definování rozhraní procesů  

Definování rozhraní procesů znamená jednoznačné stanovení hranic mezi procesy, 

kdy z jednoho procesu jsou předávány výstupy navazujícímu procesu, který jej přijímá jako 

vstup pro další zpracování. Výstupy, respektive vstupy, jsou informační nebo hmotné. 

Výsledky jsou na rozhraní procesů předávány mezi vlastníky procesu nebo jimi pověřenými 

zástupci. Pro přesné fungování rozhraní procesů s pevně vymezenými hranicemi slouží popis 

procesu. Tím je docíleno, že činnosti procesů na rozhraní se nezdvojují. Definováním rozhraní 

mezi procesy jsou snižovány časové prodlevy a vynakládané zdrojů [1].  

 

 

 

 

 

Obr. 2.5: Rámec definování rozhraní mezi procesy systému managementu kvality [13] 

 

Z obr. 2.5 [13] je patrné, že výstupy procesů slouží jako vstup do následujícího 
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a povinnostmi. Na časové ose je vyznačen průběh procesů s pevně definovaným rozhraním, 

které je znázorněno červeně. Vstupy do následujícího procesu jsou tvořeny výstupy 

přecházejících procesů, ale může se jednat pouze o jeden předcházející proces. Záleží na 

struktuře vyráběného produktu nebo poskytované služby. 

 

Popis procesů 

Důležitým principem procesního přístupu je popis procesů, který je součástí 

dokumentace systému managementu kvality. Tvorba popisu procesů je náročnou činností, 
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která vyžaduje týmovou spolupráci zaměstnanců s vedením společnosti. Vedení se podílí na 

tvorbě strategických procesů, kterým je popis procesů předcházejících a následujících. Popis 

procesů nelze zaměňovat s technologickým postupem nebo s jinými technickými dokumenty. 

Každý popis procesu by měl obsahovat následující základní náležitosti [1]: 

- seznam zkratek, 

- definice pojmů, 

- rozdělovník. 

 

Základní a všeobecně známý výčet náležitostí je zapotřebí rozšířit o další popisné 

charakteristiky procesu [1]: 

- vhodnou identifikaci procesu, 

- seznam předcházejících procesů, 

- definování požadavků na vstupy do procesu a jejich dodavatele, 

- definování zdrojů pro efektivní průběh procesu, 

- vymezení významných legislativních omezení vztahujících se k procesu, 

- popis procesu pomocí vývojového diagramu, včetně stanovení kontrolních bodů  

a činností ověřování shody, 

- definování požadavků na výstupy z procesu a jejich zákazníků, 

- určení rozhraní mezi procesy, 

- seznam navazujících procesů, 

- definování vlastníka procesu, 

- seznam ukazatelů pro měření a monitorování výkonnosti, 

- seznam souvisejících dokumentů a záznamů. 

 

Přezkoumání reálného průběhu procesů s cílem neustálého zlepšování 

Objektivní a nezávislé přezkoumávání skutečného průběhu procesů s cílem 

identifikovat příležitosti ke zlepšování je nutnou součástí standardního procesně 

orientovaného systému managementu [12]. V praxi nejpoužívanějším přístupem přezkoumání 

průběhu procesů je procesně vedený interní audit. Požadavky kladené na přezkoumávání 

procesů pomocí interního auditu jsou [1]: 

- procesní vedení, 

- poctivost a důslednost, 

- objektivnost. 
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Dalším přístupem k přezkoumávání průběhu procesu je aplikace zpětné vazby. 

Požadavky externích a interních zákazníků jsou systematicky přezkoumávány s cílem zjištění 

plnění požadavků na výstupy procesů. Organizace získává reálné informace o úrovni plnění 

požadavků zákazníků [1]. 

Nejméně využívaným přístupem přezkoumávání reálného průběhu procesu je 

sebehodnocení. Jedná se o nejobjektivnější metodu posuzování průběhu procesu, která 

umožňuje odhalit možnosti neustálého zlepšování. Zároveň je z uvedených přístupů zdrojově 

nejnáročnější.  

Pro samotné zlepšování výkonnosti procesů je vhodné aplikovat program Lean Six 

Sigma. Při trpělivém a systematickém prosazování se projevuje radikálním snížení variability 

parametrů procesů, ale i snižováním neproduktivních výdajů [1, 4, 12]. 

 

Lean Six Sigma  

Lean Six Sigma je strategickým řízením aplikovatelným v oblastech výroby, 

poskytování služeb nebo státní správy. Hlavní předností metody je mnohostrannost  

a aplikační flexibilita konkrétnímu oboru. Cílem je snížení nákladů a zvýšení zisku 

odstraněním variability a zdrojů plýtvání, které negativním způsobem působí na spokojenost 

zákazníka. K tomuto je využíván statistický popis změn pomocí směrodatných odchylek, 

které jsou značeny řeckým symbolem sigma [4, 8].  

Na metodu Lean Six Sigma je možno pohlížet jako na filosofii, metriku a metodologii 

[8, 12]: 

 Filosofie 

Filosofie Lean Six Sigma je založena na předpokladu, že všechny práce jsou procesy  

a tyto mají svou variabilitu. K využití Lean Six Sigma jsou zapotřebí informace o potřebách  

a očekávaní zákazníků. Informace jsou transformovány na data. Filosofickým cílem Lean Six 

Sigma je dosažení shody s očekáváním a potřebami zákazníka [12]. 

 

Metrika 

Metoda sleduje počet vad na milion příležitostí (dpmo). Převážnou část procesů lze 

popsat normálním rozdělením. Při snížení variability procesu se tvar křivky hustoty 

pravděpodobnosti (Gaussovy křivky) zužuje a směrodatná odchylka klesá. Sníží – li se 

hodnota směrodatné odchylky na polovinu, bude šířka původního rozdělení sledovaného 

znaku plus a mínus šest směrodatných odchylek [12].  
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Metodologie 

Všechny projekty zlepšování postupují podle metody DMAIC (definovat, měřit, 

analyzovat, zlepšit a kontrolovat). Lean Six Sigma využívá při řešení problémů Deming-

Shewhartův model PDCA/PDSA, který je základem procesu DMAIC. Demingův cyklus 

PDCA (plánování, činnost, kontrola, reakce) se skládá z uvedených čtyř fází neustálého 

zlepšování bez definování konce. Modely PDCA/PDSA jsou prakticky stejné cykly [1, 8, 12]. 

 

Důležitým prvkem úspěšné aplikace je zavedení metody Lean Six Sigma již od 

počátku projektu. Úroveň kvality lze rozdělit do šesti skupin (viz tab. 2.1).  

 

Tab. 2.1: Tabulka úrovní sigma [12] 

Úroveň sigma Podíl shodných výrobků 

One Sigma 31% 

Two Sigma 69.2% 

Three Sigma 93.32% 

Four Sigma 99.379% 

Five Sigma 99.977% 

Six Sigma 99.9997% 

 

Zlepšování znamená dosažení vyšší úrovně kvality v porovnání s předchozím stavem. 

Zlepšování kvality výrobků nebo služeb je dosahováno pouze, pokud jsou zlepšovány 

procesy. Metodické postupy vytvořené pro zlepšování jakosti jsou plně použitelné pro 

jakoukoliv aktivitu zlepšování. Proces zlepšování by měl byt chápán jako nepřetržitý proces  

a ne jako jednorázová aktivita [7]. 

 

Výčet požadavků na organizaci v této kapitole představuje minimum pro aplikaci 

procesního přístupu. Vhodnou aplikací procesního přístupu do podnikové praxe jsou 

odbourávány a měněny tradiční zvyklosti v dokumentaci, řízení a komunikaci mezi 

jednotlivými organizačními jednotkami [1]. 

 

2.2.2 Porovnání funkčního a procesního přístupu řízení organizace 

Základním znakem funkčně řízené organizace je lokální dělení dovedností s pevně 

definovanými činnostmi. Funkční přístup je krátkodobě výhodný při zvyšování výkonnosti.  

Procesní přístup řízení organizace je zaměřen na výsledek, ale i na postup jeho dosažení. 

Pracovní činnosti jsou řízeny jako celek. V procesním přístupu řízení organizace jsou pevně 

stanoveny povinnosti a pravomoci. Je definována a chápána návaznost procesů  
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a jejich rozhraní. Procesní přístup řízení zlepšuje, optimalizuje a zjednodušuje celý tok práce. 

Hlavním přínosem je chápání činností jako procesů se znalostmi jednotlivých návazností [2].  

 

Tab. 2.3: Porovnání základních rozdílů funkčního a procesního přístupu řízení [2] 

Funkční přístup Procesní přístup 

lokální orientace pracovníků globální orientace prostřednictvím procesů 

problematické převádění strategických cílů na 

ukazatele 

propojení strategických cílů a procesů – globální 

myšlení, lokální jednání 

orientace pouze na externího zákazníka, 

minimální součinnost s jinými činnostmi 

rozlišení interních a externích zákazníků, znalost 

procesů a návaznosti 

nedefinování zodpovědnosti za výsledek procesu 
určování zodpovědnosti a hodnoty pro zákazníka 

prostřednictvím procesů 

složité informační přenosy přes organizační 

strukturu 
komunikace v rámci průběhu procesu 

problematické přiřazení nákladů k činnostem přímé přiřazení nákladů k činnostem 

ovlivňování rozhodnutí na základě funkcí 
ovlivňování rozhodnutí na základě potřeb 

procesů a zákazníků 

měření činnosti je izolováno od kontextu 

ostatních činností 

měření činnosti zohledňuje její požadovaný 

přínos a výkon v rámci procesu jako celku 

informace nejsou mezi činnostmi pravidelně 

sdíleny 

informace jsou předmětem společného zájmu a 

jsou běžně sdíleny 

odměňování na základě přispění k dané činnosti 
odměňování podle přispění k výkonnosti procesu 

nebo organizace jako celku 

účast zaměstnanců na řešení problémů je nulová 

nebo je omezena pouze na jimi prováděnou 

činnost 

podstatné problémy jsou pravidelně řešeny týmy 

složenými napříč činnostmi, ze všech úrovní 

organizace 

 

Z rozboru základních charakteristik funkčního a procesního přístupu řízení v tab. 2.3 

vyplývá, že činnosti ve funkčně řízené organizaci jsou rozdrobeny na jednotlivé elementy, 

které nejsou řízeny jako celek. Jednotlivé útvary jsou řízeny manažery, kteří mají 

odpovědnost pouze za činnosti v daném útvaru a ne za celý úkol jako proces. V procesním 

přístupu řízení organizace jsou pracovníci zapojeni do procesu jako celku. Mají povědomí  

o předcházejících i navazujících činnostech se snahou neustálého zlepšování. 

 

2.2.3 Přínosy a omezení procesního přístupu řízení organizace 

Přínosy zavádění procesního přístupu do organizace se projevují ve všech oblastech 

v závislosti na velikosti organizace. Transformace na procesně orientovanou společnost skýtá 

přínosy, omezení a negativa. V tomto smyslu negativa nepředstavují problémy, ale například 

zvýšení časových nároků v počátcích zavádění procesního přístupu [2, 3, 10].  

Přínosy procesního přístupu řízení organizace lze rozpracovat do základních bodů [3]: 
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1. Zvyšování celkové výkonnosti organizace a současně snižování spotřeby 

zdrojů. Zdrojem jsou veškeré hmotné věci nebo aktivity, které vstupují do 

procesu. Mezi tradiční zdroje patří materiál, suroviny, polotovary, ale i lidský 

potenciál v podobě zaměstnanců; 

2. Přesné definování pravomocí v daném procesu se zjednodušením  

a zprůhledněním pracovního postupu. Dochází k zvyšování výkonnosti lidí  

a celých procesů; 

3. Zeštíhlení organizační struktury podniku; 

4. Podpora týmové práce v organizaci a zvýšení míry spokojenosti a spolupráce 

zaměstnanců; 

5. Využívání efektivnějších nástrojů a moderních metod řízení jako je Lean Six 

Sigma; 

6. Zvýšení pracovní i technické disciplíny zaměstnanců; 

7. Snížení výskytu vad, neshod a neshodných jednotek v procesu. 

 

Celkový výčet přínosů procesního přístupu řízení organizace je jen základem, který je 

doplněn o další konkrétní přínosy podle charakteru jednotlivé společnosti. Uvedené přínosy 

představují zvýšení výkonnosti a snížení nákladů organizace. Nejvýznamnějším prvkem je 

motivace a zapojování zaměstnanců do celkového řízení procesů. Zaměstnanec, který je 

vhodným způsobem motivovaný a zároveň zná svojí důležitost v organizační struktuře 

podniku, odvádí práci na vyšší úrovni. Přínosy procesního přístupu řízení organizace 

představují příležitost konkurenční výhody.  

 

Se zaváděním procesního přístupu řízení v organizaci jsou spjata omezení, která jsou 

charakterizována následovně [3]: 

1. Vlastník organizace je zaměřen pouze na tvorbu zisku s rychlou návratností; 

2. Nedostatek vůle managementu organizace k provádění změn; 

3. Strach zaměstnanců ze změny organizační struktury a s tím spojeným 

propouštěním; 

4. Nízká zapojenost a motivovanost zaměstnanců podílet se na zlepšovatelských 

procesech; 

5. Nedostatečné nebo povrchní povědomí o metodách a nástrojích procesního 

řízení; 
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6. Formální přístupy k vytváření dosavadních systému managementu, například 

budování a certifikace systémů managementu kvality dle normy ISO 9001. 

 

Eliminace nebo snížení omezení při implementaci procesního řízení organizace je 

založena převážně na lidském faktoru. Bez znalostí a ochoty provádět změny není možno 

procesní přístup k řízení organizace aplikovat vhodným způsobem, aby bylo možno naplňovat 

všechny principy tohoto přístupu. Zároveň je zcela zbytečné a neúčelné zavádět procesní 

přístup řízení do organizace, která toto zavádí pouze pro získání certifikace systému 

managementu podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, a přístupy k vytváření systému 

managementu jsou naplňovány pouze formálně. 

 

2.2.4 Rozdělení a typy procesů 

Prvním krokem při zavádění procesního přístupu do organizace je určení vhodné struktury 

procesů. Tato musí odpovídat celkové firemní politice a strategickým cílům. Základní  

a zároveň nejpoužívanější rozdělení procesů je následující [2, 3]: 

 hlavní procesy (naplňují důvod existence organizace, např. plánování zdrojů), 

 řídicí procesy (manažerské procesy, které naplňují poslání organizace, kvalitně  

a v souladu s regulátory řízení, např. výroba),  

 podpůrné procesy (zabezpečují chod organizace, např. řízení lidských zdrojů, 

infrastruktury).  

 

Základní rozdělení procesů není dogmatické. Například personální agentura nebude mít 

řízení lidských zdrojů jako podpůrný proces, ale jako hlavní proces, protože se jedná o hlavní 

činnost. Záleží na každé organizaci, jakou strukturu procesů si zvolí, ale musí splňovat 

základní kritérium a to odpovídat firemní politice dané organizace. Není rozlišeno, zda jde  

o procesy zabezpečované vlastními silami nebo procesy outsourcované [3].  

 

Struktura procesů musí odpovídat charakteru oblasti podnikání, organizační struktuře 

a velikosti podniku. V každé organizaci je strategickou aktivitou stanovení procesů systému 

managementu. Jedná se o jedinečnou aktivitu, kterou vrcholové vedení aplikuje 

prostřednictvím nástrojů procesního přístupu jako je mapa procesů, diagram ptačí 

perspektivy, matice vztahů a další [1].  Nástroje procesního přístupu jsou vysvětleny 

v následující kapitole. 
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2.3 Metody a nástroje procesního přístupu 

V procesně řízené organizaci jsou činnosti chápány a řízeny jako procesy, které je 

nutno efektivně a logicky propojit do jednoho výkonného systému managementu. 

K vzájemnému propojení jednotlivých procesů slouží metody a nástroje procesního řízení. 

V článku 4.1 normy ČSN EN ISO 9001:2009 je stanoven požadavek na definování procesů 

s určením návaznosti a rozhraní mezi procesy [16, 18]. 

 

Při implementaci procesního řízení je důležitým a prvním krokem správné definování 

procesů systému managementu, následné určení vazeb mezi procesy a identifikace vstupů 

a výstupů procesů. Aplikace procesního přístupu je prováděna pomocí nástrojů managementu 

kvality, které jsou uvedeny v tab. 2.4 [3], ale i s využitím dalších nástrojů managementu 

kvality jako jsou Ishikawův diagram, FMEA procesu, vývojový digram. Pomocí nástrojů 

managementu jakosti jsou jednotlivé procesy převedeny na systém provázaných  

procesů [1, 3].  

 

Tab. 2.4: Metody a nástroje pro aplikaci procesního přístupu [3] 

Kroky nastavení systému procesů Doporučované metody a nástroje 

Identifikace procesů 

Brainstorming 

Multihlasování 

Synektika 

Určení vazeb mezi procesy 

Relační diagram 

Matice vazeb mezi procesy 

Paretova analýza 

Sumační tabulka 

Mapa procesů 

Identifikace vstupů a výstupů v procesu 
Ptačí perspektiva 

Želví diagram 

 

Pouze zavedení těchto metod a nástrojů do systému managementu jakosti by nemohlo 

vést k trvalému zlepšování procesů. K nástrojům a metodám implementace procesního 

přístupu dále patří FMEA procesu, Ishikawův diagram, vývojový diagram a další nástroje. 

 

V této kapitole budou popsány teoretická východiska nástrojů a metod procesního 

přístupu, které budou následně aplikovány v praktické části bakalářské práce. 
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2.3.1 Brainstorming a multihlasování 

Brainstorming a multihlasování jsou nástroje týmové práce zvyšující účinnost tvůrčího 

myšlení. Slouží managementu k definování podnikových procesů, které budou zahrnuty do 

systému managementu kvality, ale i při aplikaci dalších metod managementu kvality. Mezi 

nejdůležitější z nich patří metody FMEA, Ishikawův diagram a Paretova analýza [1, 7, 16]. 

Brainstorming je rozčleněn do tří fází a to přípravné, aplikační a analytické: 

1. Na počátku přípravné fáze je formulován problém, který má být řešen. K tomuto je 

sestaven řešitelský tým z 5 až 8 osob v čele s facilitátorem, který zastává funkci 

moderátora celého týmu. Členové týmu musí mít teoretické znalosti a praktické 

dovednosti k řešení dané problematiky [7]. 

2. V aplikační fázi všichni členové řešitelského týmu navrhují své náměty k řešení 

problému. Pro úspěšnost brainstormingu je důležité dodržet následující pravidla: 

- diskuse je řízena facilitátorem, 

- mluví vždy jeden člen týmu k danému tématu, 

- každý námět je zaznamenán a je zakázána kritika námětů, 

- brainstorming probíhá po dobu 60 až 90 minut, následně je ukončen a lze se 

k jeho průběhu vrátit až následující den [7]. 

3. Analytická fáze je realizována s časovým odstupem po aplikační fázi. Z námětů jsou 

vybrány ty nejlepší. Tyto jsou rozpracovávány k tvorbě nápravného opatření nebo jsou 

použity pro další kolo brainstormingu. Provedená nápravná opatření jsou vyhodnocena 

a analyzována ke zjištění efektivnosti [7]. 

 

2.3.2 Mapa procesů a matice vazeb mezi procesy 

Mapa procesů jednoznačně popisuje konkrétní procesy systému managementu 

organizace s vyznačením informačních a hmotných toků mezi jednotlivými procesy. Mapa 

procesů je definována podle strategických záměrů organizace [3]. Na tvorbě mapy procesů se 

podílí vrcholový management organizace spolu s managementem kvality. Matice vazeb mezi 

procesy je důležitým podkladem pro tvorbu mapy procesů. 

 

Matice vazeb mezi procesy popisuje interakci mezi jednotlivými procesy. Jedná se  

o jednoduchou matici s řádky a sloupci. V řádcích jsou uvedeny jednotlivé procesy a ve 

sloupcích jsou znázorněné interakce mezi nimi. Vazby vztahů jsou definovány pomocí 

dohodnutých symbolů, jež identifikuji jednotlivé vazby. Norma ČSN EN ISO 9001:2009 
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vyžaduje, aby společnost měla zavedenou příručku jakosti, která obsahuje „popis interakce 

mezi procesy systému managementu jakosti “ [20]. 

 

2.3.3 Paretova analýza 

Paretova analýza je nástroj managementu kvality využívající Paretova principu 

k stanovení priorit řešení problémů. V 19. století italský ekonom Vilfredo Pareto popsal 

nepravidelnost ekonomického rozložení a to, že 80% bohatství vlastní pouze 20% obyvatel. 

Jeden z otců kvality, J. M. Juran transformoval Paretův princip do oblasti řízení jakosti 

a definoval, že většina problémů (80-95%), je způsobena malým podílem (5-20%) příčin, 

které nazval životně důležitou menšinou. Cílem Paretovy analýzy je roztřídit podstatné 

problémy od méně podstatných a na tyto zaměřit úsilí při zlepšování procesů [7, 14]. 

Jako vstupní údaje Paretova diagramu je možno použít informace z Ishikawova 

diagramu získané brainstormingem k určení nejdůležitějších příčin neshod. Takto získané 

údaje jsou zpracovávány pomocí Paretova diagramu. Výstupem Paretovy analýzy jsou 

definované nejzávaznější příčiny neshod. Výstupy Paretovy analýzy slouží také jako vstupní 

údaje pro metodu FMEA. 

 

Ishikawův diagram 

Diagram příčin a následků je znám také jako Ishikawův diagram nebo diagram rybí 

kosti, podle své specifické struktury podobné rybím kostem. Ishikawův diagram je důležitý 

grafický nástroj pro analýzu všech příčin určitého následku. Umožňuje najít všechny možné 

příčiny určitého problému s kvalitou. Zásadním předpokladem pro efektivní zpracování 

diagramu příčin a následku je týmová práce s využitím brainstormingu [7, 14]. 

V počáteční fázi je definován následek, k němuž jsou stanoveny hlavní kategorie 

příčin, kterými jsou nejčastěji materiál, zařízení, metody, lidé a prostředí. Hlavní kategorie se 

liší podle typu konkrétního následku. K hlavním kategoriím jsou prostřednictvím 

brainstormingu přiřazovány hlavní příčiny, subpříčiny a elementární (prvotní) příčiny daného 

následku. Může se jednat o existující nebo potencionální problém [7, 14]. 

 

Metoda FMEA 

Metoda FMEA je týmovou analytickou metodou zjišťování rizik potenciálních vad. 

Použitím této metody lze odhalit 70 až 90% možných neshod. Existují dva druhy metody 

FMEA a to FMEA procesu a FMEA návrhu produktu. V průběhu této analýzy se provádí 
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hodnocení významu vady, pravděpodobnosti výskytu vady a odhalitelnosti vady. Hodnocení 

jednotlivých kritérií je prováděno na stupnici od 1 do 10 bodů pomocí hodnotících tabulek. 

Na základě těchto hodnocení je vyhodnoceno riziko možných vad, které je podkladem pro 

návrh a realizaci vhodných opatření ke zmírnění rizik. V bakalářské práci bude vysvětlen 

princip FMEA procesu, která bude aplikována v praktické části [7, 15]. 

Při aplikaci FMEA procesu lze využít výsledky analýzy příčin možných neshod 

zpracované pomocí Ishikawova diagramu a výsledky Paretovy analýzy. 

 

Výpočetní vztah rizikového čísla: 

RPN = Význam x Výskyt x Odhalitelnost       (2.1) 

 

2.3.4 Ptačí perspektiva procesů 

Počet vstupů a výstupů z procesu není konstantní. Z jednoho procesu může vycházet 

několik druhů výstupu a zároveň vstupovat několik vstupů. Ptačí perspektiva procesů je 

grafický nástroj umožňující identifikaci všech významných vstupů spolu s dodavateli 

a výstupů spolu se zákazníky. Ptačí perspektiva procesů slouží k identifikaci vazeb mezi 

jednotlivými procesy a je důležitým nástrojem při tvorbě mapy procesů organizace [1, 16]. 

Specifikem nástrojů a metod managementu kvality je týmová spolupráce. Pro všechny 

popsané metody a nástroje managementu jakosti je důležitým prvkem úspěšné aplikace 

týmová spolupráce a dodržení všech zásad správného provedení brainstormingu.  

 

2.4 Postup organizace při zavádění procesního řízení 

Tato část bakalářské práce bude zaměřena na popis postupu zavádění procesního 

řízení do organizace. Při zpracování kapitoly bude vycházeno zejména z publikace  

Grasseové, M. a kol. [2] v níž je charakterizováno procesní řízení a zavádění procesního 

řízení ve státní správě a na ministerstvu obrany České republiky, které se nejvíce 

podobá organizační struktuře Policie České republiky. Dále budou využity publikace od 

autorů: Nenadál, J. a kol. [1], Cienciala, J. a kol. [3] a Plura, J. [7]. 

Zavádění procesního řízení do organizace představuje složitý a dlouhodobý projekt. 

Před samotným zahájením projektu je zásadní provést strategické plánování zavádění za 

účelem stanovení přínosu této změny. Přínosy zavedení procesního řízení organizace se 

projevují až po delší době od zavedení. Projekt implementace procesního řízení je realizován 

prostřednictvím Demingova cyklu PDCA, který je rozčleněn do čtyř fází s osmi základními 
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etapami zavádění procesního řízení zobrazeného na obr. 2.7 [3, 7]. Procesní řízení organizace 

může být zavedeno do jakékoliv organizace [2, 3]. 

 

2.4.1 Základní etapy implementace procesního řízení 

Demingův cyklus PDCA je základním modelem zlepšování s univerzálním využitím 

ve všech typech organizací. Tento algoritmus je využíván v rámci uplatňování modelu CAF 

(společného hodnoticího rámce) organizací veřejného sektoru. Neustále zlepšování je 

vyžadováno normou ČSN EN ISO 9001:2009 [2, 7]. 

Demingův cyklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) je složen ze čtyř základních fází [7]: 

1) Plan (Plánování) – sestavení plánu zlepšování, 

2) Do (Vykonání) – realizace plánu, 

3) Check (Zkontrolování) – monitorování a analýza dosažených výsledků (včetně 

porovnání s očekávanými výsledky), 

4) Act (Reakce) – reakce na výsledky a provedení vhodné úpravy procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7: Základní etapy implementace procesního řízení do organizace [3, 5] 

 

Na obr. 2.7 je vyobrazen Demingův cyklus PDCA zlepšování s osmi etapami 

implementace procesního řízení do organizace. Jednotlivé etapy jsou uspořádány v logickém 

sledu podle postupu zavádění procesního řízení. Prvotním krokem při zavádění procesního 
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řízení je přezkoumání vhodnosti a definování podnikové strategie vrcholovým vedením 

organizace. Zavádění procesního řízení je dlouhodobý a složitý projekt, který musí být 

realizován vhodně zvoleným týmem. Základní požadavky na tým pro zavádění procesního 

řízení jsou odborné znalosti systému managementu jakosti, stávajících procesů a jejich 

návaznosti. Projektový tým je řízen zástupci vrcholového vedení organizace [3, 5].   

 

2.4.2 Strategické plánování implementace procesního řízení 

Prvním krokem k úspěšnému zavedení procesního řízení do organizace je podpora 

vrcholového vedení a všech zaměstnanců organizace. Strategický plán definuje význam, 

poslání organizace a regulátory (pravidla) řízení. Cílem strategického plánování zavádění 

procesního řízení je definování vizí procesního řízení, které musí vycházet ze strategických 

cílů organizace [2]. 

Strategické plánování zavádění procesního řízení je rozčleněno do pěti základních 

činností [2]: 

- definování poslání organizace je založeno na potvrzení významu a poslání organizace 

nebo formulace nového poslání, které musí souhlasit s firemní politikou. Pro 

definování poslání organizace veřejného sektoru je zapotřebí znalost regulátorů řízení, 

které obligatorně ovlivňují působení organizace. Regulátory řízení jsou zákony, 

nařízení vlády, vyhlášky ministerstva, závazné předpisy a normy. 

- určení vize procesního řízení organizace je velice důležitou činností. Jedná se  

o stanovení přínosů zavedení procesního řízení pro organizaci. Slouží  

k vhodné motivaci zaměstnanců organizace. 

- analýza východisek je analýzou spokojenosti zákazníků s produkty nebo službami 

poskytovanými společnosti. Zákazníci jsou rozčleněni podle jednotlivých útvarů 

organizace, kdy další členění je na externí (konečný zákazník) a interní (v rámci 

podnikové struktury). Organizace veřejného sektoru poskytují v převážné většině 

služby a jejich zaměstnanci jsou placení státem bez ohledu na hospodářský výsledek 

společnosti. Z tohoto důvodu je zpětná vazba mezi podnikem a zákazníkem na nízké 

úrovni. 

- určení kritických faktorů úspěchu změny a strategických cílů je stanovení faktorů, 

které mají zásadní význam pro naplnění vize procesního řízení. Kritický faktor 

úspěchu popisuje stav, ve kterém musí být organizace úspěšná pro naplnění vizí. 

- zabezpečení podpory zavádění a využívání procesního řízení u vedení organizace je 

pevné stanovisko vrcholového vedení společnosti v rámci podpory a aktivní činnosti  
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v rámci zavádění procesního řízení. Jedná se o nejdůležitější činnost, na níž závisí 

úspěch implementace procesního řízení do organizace. 

 

2.4.3 Popis současného stavu podnikových procesů 

Popis současného stavu podnikových procesů udává základní informace o procesech, 

jejích průběhu a návaznosti. Popis procesů je prováděn jasným a přehledným způsobem. 

Textový popis je pro tento účel nevyhovující z důvodu nepřehlednosti. K tomuto slouží popis 

prostřednictví vývojového diagramu nebo matice vazeb procesů [2]. 

 

2.4.4 Procesní analýzy 

Procesní analýzou jsou zjišťovány nedostatky v procesech. Analýza spočívá 

v neustálém měření a monitorování procesu. Na základě vyhodnocení zjištěných informací 

jsou prováděna opatření k zlepšení procesů. Důležitým faktorem při procesní analýze je 

neustálé získávání informací z probíhajícího procesu. Měření a monitorování procesu je 

zapotřebí provádět vhodným způsobem. 
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3 Charakteristika systému řízení v dané organizaci 

V této části bakalářské práce bude představeno Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje. Bude specifikováno poslání a působnost Policie České republiky, 

včetně stručného objasnění organizační struktury Policie České republiky. Dále bude 

vysvětlena historie Policie na území Moravskoslezského kraje. V poslední části této kapitoly 

bude charakterizován systém řízení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

který je součástí celkového systému řízení Policie České republiky.  

 

3.1 Představení organizace 

Policie České republiky je jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní 

úkoly v rámci zabezpečování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Posláním Policie je 

předcházení protiprávnímu jednání na území České republiky. Plní úkoly dle trestního řádu na 

úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, ale zároveň i v rámci spolupráce s bezpečnostními 

složkami Schengenského prostoru i mimo něj v rámci mezinárodních smluv s Českou 

republikou. Činnost Policie je vázána právními normami a legislativními předpisy, které jsou 

součástí právního řádu České republiky. Pravomoci a povinnosti jsou stanoveny zákonem  

o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. [21]. 

Nadřazeným orgánem Policie České republiky je Ministerstvo vnitra, které dne  

16. 7. 1999 vydalo nařízení č. 75, jimž byla specifikována organizační struktura Policie České 

republiky [21]. 

Vrcholným orgánem Policie České republiky je Policejní prezidium v čele s policejním 

prezidentem. Policejnímu prezídiu jsou podřízené útvary s celorepublikovou působností 

a útvary s územně vymezenou působností. 

Útvary s celorepublikovou působností vykonávají svou činnost na celém území České 

republiky. Mezi útvary s celorepublikovou vymezenou působností patří útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, národní protidrogová 

centrála služby kriminální policie a vyšetřování, útvar rychlého nasazení, atd. V čele těchto 

útvarů stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává policejní prezident. 

Útvary s územně vymezenou působností jsou Krajská ředitelství Policie České 

republiky. Jejich působnost byla upravena dne 1. 10. 2010 zákonem o Policii České republiky. 

Celkem bylo stanoveno čtrnáct Krajských ředitelství Policie, která kopírují rozdělení vyšších 

územních samosprávních celků. V čele krajských ředitelství stojí krajští ředitelé. 
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V současné době je u Policie České republiky zařazeno přibližně 38000 policistů ve 

služebním poměru, kdy přibližně polovinu z tohoto počtu tvoří policisté vnější služby, tzv. 

„uniformovaná policie.“ V současné době je rozpracována nová systematizace plánovaných 

míst, která bude upravovat počet policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 

kraje. 

 

3.2 Historie Policie na území Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj je specifický svou geografickou polohou a demografickou 

strukturou. V tomto kraji žije přibližně 1.250.000 obyvatel, kdy se jedná o nejlidnatější kraj 

z celkových čtrnácti krajů v České republice. Z důvodu průmyslové činnosti v tomto kraji  

a přísunu pracovníků z různých krajů a sousedních zemí docházelo k zvýšení latentní 

kriminality na území Moravskoslezského kraje.  

Počátek policejní činnosti na území Moravskoslezského kraje je datován od roku 

1894, kdy bylo v Moravské Ostravě zřízeno policejní komisařství, které bylo prvním 

policejním komisařstvím na území dnešní České republiky. Bezpečnost a pořádek byl 

zajišťován státní policií, četnictvem a obecní policií. V rámci rakousko-uherské monarchie 

patřilo Ostravsko k oblastem s nejvyšší kriminalitou. V roce 1910 bylo zřízeno policejní 

ředitelství v Ostravě. Z důvodu nárůstu závažné trestné činnosti vznikla v Ostravě roku 1928 

četnická pátrací stanice [11]. 

K radikální změně došlo dne 28. října 1918, kdy četnictvo a policie bylo z rezortu 

ministerstva obrany převedeno na ministerstvo vnitra. Po druhé světové válce v roce 1945 byl 

zřízen jednotný bezpečnostní sbor a to Národní bezpečnostní služba, jejíž součástí byla  

i mimo jiné oblastní úřadovna státní bezpečnosti a zpravodajské služby. Státní bezpečnost 

vznikla 30. července 1945 a byla pod kontrolou Komunistické strany Československa. V roce 

1949 byla policejní činnost rozčleněna na třináct krajů a vznikl nový kraj Ostravský. Na 

území Ostravského kraje působilo krajské velitelství Národní bezpečnosti a krajské velitelství 

Státní bezpečnosti. Následně byly tyto velitelství sloučeny do krajské správy Ministerstva 

vnitra. V roce 1960 byla provedena územní reorganizace, vznikl Severomoravský kraj 

s územními okresy. Policejní správa se struktuře těchto změnám přizpůsobila. Od ledna roku 

1964 byla postupně zřizována obvodní oddělení veřejné bezpečnosti, které v současné době 

představují základní organizační článek Policie České republiky [11].  

V roce 1990 dochází k přejmenování Krajské správy Sboru národní bezpečnosti 

Ostrava na Správu Veřejné bezpečnosti Severomoravského kraje Ostrava. V období 1990 až 
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1991 došlo ke zrušení Sboru národní bezpečnosti, který byl nahrazen Policií České republiky, 

jenž byl zřízen zákonem České národní rady č. 283/1991 Sbírky [11].  

Vznikem samostatné České republiky dne 1. 1. 1993 byla činnost Policie České 

republiky transformována. V roce 2002 došlo k sloučení kriminální, protikorupční  

a vyšetřovací služby do jednoho celku a to služby kriminální policie a vyšetřování. Poslední 

velkou změnou Policie České republiky bylo nabytí účinnosti nového zákona č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky, který nabyl právní účinnost 1. 1. 2009. Územní působnost 

Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje byla vymezena Moravskoslezským  

a Olomouckým krajem. Toto bylo změněno 1. 1. 2010, kdy bylo zřízeno 14 krajských 

ředitelství Policie České republiky, která kopírovala rozdělení vyšších územních 

samosprávních celků. Krajské ředitelství Severomoravského kraje bylo rozděleno na Krajské 

ředitelství Moravskoslezského kraje a Krajské ředitelství Olomouckého kraje [11].  

 

3.3 Systém řízení Policie České republiky 

Pro objasnění systému řízení Policie České republiky je nejprve nutno vysvětlit 

základní organizační strukturu Policie, která je uvedena v příloze 1. Nejdůležitějšími akty 

řízení, jejichž prostřednictvím je řízena vnější i vnitřní činnost Policie České republiky, patří 

interní akty řízení, nařízení vlády České republiky, platné zákony České republiky vydané ve 

Sbírce zákonů a mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. 

Bližší specifikace organizační struktury Policie České republiky byla vysvětlena při 

představení organizace v kapitole 3.1. V rámci systému interních aktů řízení jsou vydávány 

nařízení ministra vnitra, závazné pokyny policejního prezidenta, rozkazy ředitelů Krajských 

ředitelství a městských ředitelství, nařízení vedoucích územních odborů a metodické pokyny. 

 

Policie České republiky v rámci naplňování svého poslání projednává aktuální potřeby 

a dlouhodobé prognózy s orgány státní správy a územní samosprávy, kdy je projednávaná 

koncepce prevence kriminality na určitém teritoriu nebo na území celé České republiky. Jako 

příklad je možno uvést koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 

2012 – 2016. Při tomto jsou projednány aktuální potřeby a statistiky počtu obyvatel a vývoje 

trestné činnosti, kdy tyto jsou následně zpracovány v rámci prognózy vývoje kriminality na 

určitém území. 
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4 Návrh aplikace procesního přístupu v podmínkách dané 

organizace 

V této části bakalářské práce bude proveden návrh implementace procesního řízení 

v podmínkách Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje. 

Pozornost bude věnována možným metodám a nástrojům managementu kvality, pomocí nichž 

bude zavádění procesního řízení realizováno. Poté bude aplikován Ishikawův diagram a 

Paretova analýza, které budou použity na modelovém příkladu zjištění pachatele vloupání do 

domu. V rámci procesního přístupu bude na modelovém příkladu aplikována metoda FMEA 

procesu, pomocí níž budou analyzována rizika možných problémů, která se v průběhu daného 

procesu mohou vyskytnout. Hodnocení rizik bude z důvodu utajení záměrně pozměněno.  

 

4.1 Možné metody a nástroje implementace procesního řízení 

Tato kapitola bakalářské práce bude zaměřena na aplikaci možných metod a nástrojů 

managementu kvality při zavádění procesního řízení do dané organizace. V kapitole 2.3 byla 

vysvětlena teoretická východiska metod a nástrojů managementu kvality, které budou 

aplikovány při návrhu procesního řízení v podmínkách Policie České republiky, Krajského 

ředitelství Moravskoslezského kraje.  

 

4.1.1 Mapa procesů a matice vazeb mezi procesy 

Pro tvorbu mapy procesů a matice vazeb mezi procesy je prvotním krokem 

identifikace procesů systému managementu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 

kraje. Jedná se o definování a rozčlenění procesů na hlavní, řídicí a podpůrné. Řídicími 

procesy je realizováno rozhodování na úrovni top managementu organizace. Hlavní procesy 

jsou ty, kterými je naplňováno poslání organizace. Pomocné neboli podpůrné procesy jsou 

takové, které napomáhají k plnění hlavních a řídicích procesů.  

Identifikace a diferenciace procesů systému managementu Policie České republiky, 

Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje je uvedena v tab. 4.1.  

 

Vnější služba představuje uniformovanou část Policie České republiky. Od 1. 1. 2009 

byla činnost pořádkové, dopravní a železniční služby nazvána jednotným termínem a to vnější 

služba.  
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Tab. 4.1: Procesy Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Řídicí proces Hlavní proces Pomocný proces 

Řízení lidských zdrojů Trestní řízení 
Legislativa (tvorba závazných 

pokynů, nařízení, atd.) 

Ekonomické řízení Přestupkové řízení Interní a externí komunikace 

 Činnost vnější služby Analýza a hodnocení údajů 

 
Činnost služby kriminální 

policie a vyšetřování 
 

 

Celkem bylo identifikováno devět procesů systému managementu Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Procesy byly rozčleněny na dva řídicí, čtyři 

hlavní procesy, jimiž je naplňováno poslání organizace, a tři pomocné procesy.  

 

Po identifikaci procesů sytému managementu Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje je možno sestrojit mapu procesů a matici vazeb mezi procesy. 

Budou definovány tak, aby naplňovaly strategické cíle dané organizace.  

 

Policejní činnost je realizována prostřednictvím hlavních procesů uvedených  

v tab. 4.1. Dále je možno policejní činnost charakterizovat jako soubor specifických činností 

zajišťujících stanovené úkoly vedoucí ke splnění určitých požadavků. Požadavek je možno 

definovat jako podnět vzniklý na základě aktuální situace.  

 

 

Matice vazeb procesů 

 

Matice vazeb procesů definovaná na obr. 4.1 představuje znázornění logické vazby 

mezi jednotlivými procesy systému managementu. Grafické zobrazení návaznosti 

jednotlivých procesů slouží k lepšímu pochopení a řízení systému managementu Krajské 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Definování struktury systému managementu 

představuje jedinečnou strategickou aktivitu. Struktura procesů byla definována tak, aby 

odpovídala charakteru, poslání a velikosti organizační struktury dané společnosti. 

Vazby mezi jednotlivými procesy znázorněné v matici vazeb procesů nejsou zcela 

přehledné. Z tohoto důvodu slouží jako vstupní informace při tvorbě mapy procesů, v níž je 

struktura vazeb systému managementu přehlednější.  
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Číslo Číslo procesu 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

procesu Název procesu SMJ                                       

1 Legislativa       >  > < > < >  <  > <   >    

2 Interní a externí komunikace         >  > < > < > < > < > < > <   

3 Řízení lidských zdrojů             > < > < > <  > < > < > <   

4 Činnost vnější služby                 > < > < > < > < > <   

5 Činnost SKPV                     > < >  > < > <   

6 Trestní řízení                          <  < >    

7 Přestupkové řízení                              < >    

8 Ekonomické řízení                                  <   

9 

Analýza a hodnocení údajů 
                                       

                        

Legenda:                       

Č.p.    Název procesu                              Č.p. 5 6 7                 

1    ......... >            Proces 1 poskytuje vstupy pro proces 5 

2    .........       <      Proces 6 poskytuje vstupy pro proces 2 

3    .........         > <  Proces 3 poskytuje vstupy pro proces 7 

         a přijímá vstupy z procesu 7 

> poskytuje vstupy                       

< přijímá vstupy                       

 

Obr. 4.1: Interakce vazeb mezi procesy systému managementu 

 

Pro přehlednost a jednoduchost byly k popisu vazeb mezi jednotlivými procesy 

zvoleny symboly, které znázorňují poskytované a přijímané vstupy z jednotlivých procesů. 

Vysvětlení interakce mezi procesy a symboly znázorňuje legenda pod maticí vazeb procesů. 

Z obr. 4.1 jsou jednoznačně patrné vstupy a výstupy do jednotlivých procesů. Všechny 

procesy byly očíslovány, kdy levý a horní sloupec tabulky odpovídá číselnému pořadí 

jednotlivých procesů. Pro názornost tvorby matice vazeb procesů je uveden příklad procesu  

č. 1 Legislativa. Tento proces poskytuje vstupy do procesu č. 3 a 9. Dále přijímá a poskytuje 

vstupy s procesy č. 4 až 7. S procesy č. 2 a 8 nemá žádnou vazbu.  

 

Mapa procesů 

Mapa procesů vychází z již nadefinovaných procesů systému managementu Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje a identifikace vazeb jednotlivých procesů. Mapa 

procesů představuje přehledný grafický nástroj k znázornění logické interakce mezi procesy. 

Pomocí matice vazeb procesů byly definovány jednotlivé vazby mezi procesy. Z obr. 4.1 

vyplývá, že matice vazeb mezi procesy není určena pro znázornění jednotlivých vazeb mezi 
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procesy, ale pro definování těchto vazeb. K přehlednému znázornění vazeb mezi jednotlivými 

procesy systému managementu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje slouží 

mapa procesů, která je zobrazena na obr. 4.2. 

 

 

Obr. 4.2: Mapa procesů systému managementu 

 

Mapa procesů zobrazená na obr. 4.2 přehledně znázorňuje vazby mezi jednotlivými 

procesy. K vytvoření mapy procesů byly využity informace z matice vazeb mezi procesy 

uvedené na obr. 4.1. Pro přehlednost byly procesy, které mají mezi sebou největší provázanost 

vymezeny růžovým ohraničením. Ostatní procesy, kterými jsou interní a externí komunikace, 

legislativa a řízení lidských zdrojů jsou zobrazeny mimo základní rámec. Vazba ostatních 

procesů k procesům základního rámce je znázorněna prostřednictvím poskytovaných  

a přijímaných vstupů do ohraničení.  

 

4.1.2 Ptačí perspektiva procesů 

Dalším krokem zavádění procesního přístupu do dané organizace je tvorba ptačí 

perspektivy procesů. Ptačí perspektiva procesů představuje grafický nástroj identifikace všech 

významných vstupů a výstupů z jednotlivých procesů. Pro správné řízení procesů je klíčová 

znalost významných vstupů, jejich dodavatelů a výstupů spolu s jejich zákazníky. Dodavatel 
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představuje nositele vstupů do procesů systému managementu Krajského řiditelství policie 

Moravskoslezského kraje. Výstupy procesů jsou předávány zákazníkovi. Princip ptačí 

perspektivy procesů je uveden na obr. 4.3. 

 

Dodavatelé Vstupy 
Procesy systému 

managementu 
Výstupy Zákazníci 

 

 

 

 
 

Obr. 4.3: Princip ptačí perspektivy procesů 

 

Na obr. 4.3 jsou zobrazeny tři procesy systému managementu Krajského ředitelství 

policie Moravskoslezského kraj, pomocí principu ptačí perspektivy procesů. K jednotlivým 

procesům byly identifikovány významné vstupy a výstupy. Dále byli k vstupům přiřazeni 

jejich dodavatelé a k výstupům zákazníci. Analýza hodnocení údajů byla identifikována jako 
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podpůrný proces, který napomáhá hlavním procesům k naplnění poslání organizace. Procesy 

přestupkového a trestního řízení mají obdobné vstupy a tomu odpovídají totožní dodavatelé. 

Výstupy a zákazníci těchto procesů se liší z důvodu odlišného průběhu procesu. Z tohoto 

důvodu je důležité identifikovat všechny významné vstupy a výstupy procesů. U procesů, 

které mají obdobné vstupy a zcela totožné dodavatele mohou být odlišné výstupy a s tím 

spojení zákazníci. 

 

4.1.3 Vývojový diagram 

Vývojový diagram je univerzálním nástrojem pro popis jakéhokoliv procesu. 

Principem vývojového diagramu je přesné vymezení vztahů jednotlivých činností v procesu  

a zároveň definování předcházejících a následujících činností. Pracovníci jsou stimulování 

k neustálému zlepšování činností [14]. 

Pro názornost tvorby vývojového diagramu byl zvolen popis procesu přestupkového 

řízení, který je zobrazen na obr. 4.5. Pro tvorbu vývojového diagramu byl zvolen lineární 

vývojový diagram. K znázornění použitých symbolů byly použity jednotné symboly dle 

normy ČSN/IEC 5807. Použité symboly a jejich význam je uveden na obr. 4.4. 

 

 

Obr. 4.4: Seznam použitých symbolů při tvorbě vývojového diagramu 
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Obr. 4.5: Lineární vývojový diagram přestupkového řízení 

Začátek 

Konec 
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Vývojový diagram přestupkového řízení uvedený na obr. 4.5, byl zkonstruován 

v logickém sledu a v rámci návaznosti jednotlivých operací po sobě jdoucích tak, aby 

navazovaly na předcházející kroky. Ve vývojovém diagramu je přesně definovaný začátek  

a konec procesu přestupkového řízení. 

 

4.2 Užití dalších metod a nástrojů managementu kvality 

Mezi další nástroje managementu kvality, které budou představeny v této kapitole, 

patří Ishikawův diagram, Paretova analýza a FMEA procesu. Všechny metody budou použity 

na modelovém příkladu nezjištění pachatele vloupání do domu, který je subprocesem procesu 

trestního řízení. 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v období od prosince roku 2012 do února 

roku 2013 spácháno 2300 krádeži vloupáním, kdy z tohoto počtu bylo 363 činů objasněno. 

Srovnáním s celkovým počtem spáchání krádeží vloupáním bylo 18 % činů objasněno [22]. 

Mezi krádeže vloupáním v převážné míře patří vloupání do domu a do osobního motorového 

vozidla. Užití metod a nástrojů managementu kvality může vést k navýšení objasněnosti. 

 

4.2.1 Ishikawův diagram 

V procesu vyšetřování vloupání do domu je neshodou nezjištění pachatele. Vloupání 

do domu je specifický případ, jak z důvodu způsobení materiální škody, tak i psychické újmy 

poškozených osob. Odhalení pachatele tohoto jednání napomáhá k nápravě způsobených 

škod. Lze tedy říci, že odhalení pachatele vloupání do domu ovlivňuje celkovou kvalitu 

vyšetřování. Při nekvalitním průběhu vyšetřování může dojít k nenávratné ztrátě stop  

a důkazních prostředků, což nelze následně nikterak napravit.    

Pro řešení zvoleného problému byl vytvořen tým ze tří hodnotitelů. Tým byl vytvořen 

z policistů v přímém výkonu služby, který se dennodenně zabývá výše zvolenou 

problematikou. Jedná se o ucelenou skupinu bez hierarchického uskupení. Vyhledávání příčin 

problému nezjištění pachatele vloupání do domu bylo provedeno prostřednictvím 

brainstormingu. Tento byl realizován podle základních principů, kdy byly zaznamenány 

veškeré návrhy do Ishikawova diagramu, který je uveden v příloze 2. Moderátor na tabuli 

zaznamenával veškeré příčiny a subpříčiny uvedené týmem.  
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4.2.2 Paretova analýza 

Řešitelský tým z Ishikawova diagramu vyčlenil nejzávažnější možné příčiny 

způsobující nezjištění pachatele vloupání do domu. Každý člen řešitelského týmu měl 

k dispozici hodnotící stupnici 1, 2, 3, 4, 5, kdy 5 bodů bylo přiřazeno nejvýznamnější příčině. 

Každý hodnotitel rozdělil celkem 15 bodů mezi 5 příčin, které považoval za nejzávažnější, 

což je zobrazeno v tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1: Bodové ohodnocení příčin analyzovaného problému 

Druh vady 
Hodnotitelé 

Součet 
H1 H2 H3 

nedostatek času při vyšetřování 

na místě a v průběhu 

prošetřování 

 

3 4 4 11 

dlouhé dojezdové prodlevy  2  2 

nenávratná ztráta stop a důkazů 4 5 3 12 

nedostatečné shromáždění 

důkazů při prvotním prošetření 
  2 2 

laxní přístup policistů 5 3 5 13 

neznalost zákonů a interních 

předpisů 
2   2 

tendenční vedení výslechu  1  1 

nepřesnost časových údajů 1  1 2 

Součet bodů 15 15 15 45 

  

Součet všech bodů pro jednotlivé příčiny charakterizuje důležitost příčin řešeného 

problému. Výsledné bodové ohodnocení sloužilo k sestavení Paretova diagramu, který je 

zobrazen na obr. 4.5. Pro ověření správnosti bodového ohodnocení byl proveden součet bodů 

udělených jednotlivými hodnotiteli, který je roven patnácti.  

 

V rámci Paretovy analýzy bylo vyčleněno osm nejdůležitějších příčin způsobujících 

neodhalení pachatele vloupání do domu. Pro zpracování Paretovy analýzy a sestrojení 

Paretova diagramu byly příčiny nejprve seřazeny podle získaných bodů a vypočteny 

kumulativní součty bodů a relativní kumulativní součty bodů v procentech, které jsou 

zobrazeny v tab. 4.2. 
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Tab. 4.2: Hodnoty pro sestrojení Paretova diagramu 

 

 

Nejdůležitější příčiny způsobující neodhalení pachatele vloupání do domu byly 

seřazeny sestupně podle bodového ohodnocení jednotlivých příčin. Pro lepší přehlednost 

Paretova diagramu zobrazeného na obr. 4.5 byly příčiny v tab. 4.2 označeny jako faktory  

F1 – F8. Relativní kumulativní počet bodů sloužil k sestrojení Lorenzovy křivky, pomocí níž 

je nalezena životně důležitá menšina příčin.  

 

 

Obr. 4.5: Paretův diagram příčin nezjištění pachatele 
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příčiny nezjištění pachatele 

Paretův diagram 

Faktor 
Označení 

faktoru 

Počet 

bodů 

Kumulativní 

součet bodů 

Relativní 

kumulativní 

součet bodů (%) 

laxní přístup  F1 13 13 29 

nenávratná ztráta stop a důkazů F2 12 25 56 

nedostatek času při vyšetřování 

na místě a v průběhu 

prošetřování 

 

F3 11 36 80 

nedostatečné shromáždění 

důkazů při prvotním prošetření 
F4 2 38 84 

dlouhé dojezdové prodlevy F5 2 40 89 

neznalost zákonů a interních 

předpisů 
F6 2 42 93 

nepřesnost časových údajů F7 2 44 98 

tendenční vedení výslechu F8 1 45 100 

Součet bodů - 45 - - 

ŽDM 
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Pro nalezení životně důležité menšiny příčin bylo použito kritérium 80% kumulativní 

součet bodů. Vycházíme z předpokladu, že 20 % příčin způsobuje 80 % neshod. Na základě 

tohoto kritéria bylo zjištěno, že životně důležitou menšinu tvoří tyto příčiny: 

- laxní přístup policistů, 

- nenávratná ztráta stop a důkazů 

- nedostatek času při vyšetřování na místě a v průběhu prošetřování. 

 

Závěrečnou fází Paretovy analýzy je návrh nápravných opatření k nejvýznamnějším 

příčinám. Na základě výsledků Paretovy analýzy byly určeny nejdůležitější příčiny neshody 

„nezjištění pachatele vloupání do domu“. Řešitelským týmem byl proveden návrh nápravných 

opatření k nejvýznamnějším příčinám, který je uveden v tab. 4.3.  

 

Tab. 4.3: Výsledky Paretovy analýzy a návrhy nápravných opatření 

Nejpravděpodobnější příčina Nápravné opatření 

laxní přístup policistů 

- pravidelné měsíční školení                                          

- zvýšení motivace policistů (hodnocení, 

příležitosti k seberealizaci, kariérní růst)                                                          

- sankce za zjevně chybné jednání 

nenávratná ztráta stop a důkazů 

- kontrola zajišťování místa činu                            

- zvýšení ostražitosti při vyhledávání stop na 

místě činu    

-důkladné zajišťování stop a důkazů 

nedostatek času při vyšetřování na místě a 

v průběhu prošetřování 

- navýšení počtu policistů                             

- provádění vyšetřování v týmu                                    

 

Navržená nápravná opatření uvedená v tab. 4.3 byla navržena za účelem eliminace 

nebo snížení výskytu příčin nezjištění pachatele vloupání do domu.   

Ishikawův diagram a Paretova analýza slouží k řešení kvalitativních problémů. Jejich 

výhodou je týmová práce se zaměřením na cíl, srozumitelnost a grafické zpracování.  

 

4.2.3 Metoda FMEA procesu 

Pro analýzu rizik procesu metodou FMEA byl zvolen subproces procesu trestního 

řízení a to proces odhalení pachatele trestného činu vloupání do domu. Proces spadá do 

oblasti trestního řízení. Z důvodu široké specifikace vloupání byla analýza zaměřena pouze na 

dílčí procesy spojené s odhalením pachatele trestného činu vloupání do domu. Proces 

odhalování pachatele vloupání do domu je tvořen dílčími procesy. Obecně lze říci, že se dělí 

na tři hlavní dílčí procesy a to proces zajišťování důkazních prostředků, proces odhalování  
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a objasňování, proces dokazování a prokazování viny. Pro analýzu FMEA byly vybrány dva 

dílčí procesy a to proces zajišťování důkazních prostředků a proces odhalování a objasňování.   

U těchto procesů byla provedena analýza možných vad, jejich příčin a jejich následků. 

K návrhu příslušného zlepšení byla navržena hodnota kritického rizikového čísla 100. 

 

Výsledky analýzy procesu metodou FMEA byly zaznamenány do standardizovaného 

formuláře FMEA procesu, který je zobrazen v příloze 3. 

V práci byly analyzovány možné vady dílčích procesů a to procesu zajišťování 

důkazních prostředků a procesu odhalování a objasňování. U možných vad, kde hodnota 

rizikového čísla nepřekročila kritickou hodnotu, bylo riziko považováno za přijatelné a žádné 

opatření nebylo navrženo. V případech, kdy byla překročena hodnota rizikového čísla 

(RPNkrit) = 100, byla doporučena nápravná opatření. Ve formuláři FMEA jsou doplněny 

možné realizace těchto opatření. V závorkách je uvedeno hodnocení, které by bylo možné 

dosáhnout po realizaci těchto opatření. Po aplikaci nápravných opatření je z výsledků patrné, 

že každá možná vada může být systematickou kontrolou a preventivními opatřeními 

eliminována nebo její riziko sníženo na únosnou mez. 

Hodnocení rizik bylo z důvodu utajení záměrně pozměněno. Uvedená aplikace 

prokázala, že metoda FMEA je vhodným nástrojem zlepšování procesů realizovaných  

u Policie České republiky.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla aplikace procesního přístupu v podmínkách Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje.  

Teoretická část byla zpracována na základě tuzemských i zahraničních odborných 

publikací týkajících se daného tématu. V této části byla vysvětlena teoretická východiska 

procesního přístupu, včetně vymezení základních požadavků kladených na organizaci při 

aplikaci procesního přístupu a definování přínosů a omezení procesního přístupu. Dále byly 

vysvětleny metody a nástroje vhodné pro aplikaci procesního přístupu, které byly užity  

a názorně představeny v praktické části bakalářské práce. 

Praktická část bakalářské práce byla rozčleněna na dvě kapitoly. V první kapitole bylo 

představeno Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, včetně vymezení povinností 

a poslání policie. Byla stručně představena organizační struktura Policie České republiky. 

Dále byl definován systém řízení Policie České republiky, který je realizován prostřednictvím 

zákonných norem a interních aktů řízení. Byl proveden popis historického vývoje policie na 

území Moravskoslezského kraje. 

V druhé kapitole praktické části byl proveden návrh aplikace procesního přístupu 

Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Při zpracovávání této kapitoly byly 

aplikovány poznatky z teoretické části. Ve druhé kapitole při aplikaci procesního přístupu 

byla nejprve provedena identifikace procesů a následná jejich diferenciace na hlavní, řídicí  

a podpůrné procesy. Celkem bylo definováno devět procesů sytému managementu Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 

Následně byla definována struktura procesů prostřednictvím mapy procesů a byly 

stanoveny vazby mezi jednotlivými procesy aplikací matice vazeb mezi procesy. K procesu 

trestního řízení, přestupkového řízení a analýze hodnocení údajů byly identifikovány 

významné vstupy a výstupy z jednotlivých procesů, k nimž byli určeni dodavatelé  

a zákazníci. Uvedené procesy byly graficky znázorněny pomocí principu ptačí perspektivy 

procesů.  

Bylo provedeno srovnání procesů trestního řízení a přestupkového řízení, které měly 

obdobné vstupy a dodavatele, avšak z důvodu různých průběhu procesů měly odlišné výstupy 

a zákazníky. Dále byly jednotlivé činnosti procesu přestupkového řízení popsány lineárním 

vývojovým diagramem, pomocí něhož byly pevně vymezeny vztahy mezi jednotlivými 

činnostmi. Podle znázorněného vývojového diagramu přestupkového řízení je možno vytvořit 

popis jakéhokoliv procesu. Jednotlivé metody a nástroje systému managementu Krajského 
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ředitelství policie České republiky byly graficky znázorněny. 

V další části bakalářské práce byly využity další metody a nástroje managementu 

kvality: Ishikawův diagram, Paretova analýza a metoda FMEA procesu. Tyto metody byly 

aplikovány na modelovém příkladu možné vady „nezjištění pachatele vloupání do domu“, 

která může vzniknout v průběhu trestního řízení.  

Nejprve byly vyhledány všechny možné příčiny nezjištění pachatele vloupání do 

domu, které byly graficky zaznamenány do Ishikawova diagramu. Poté bylo prostřednictvím 

Paretovy analýzy vyhodnoceno osm nejzávažnějších příčin způsobujících nezjištění pachatele 

vloupání do domu. Nejdůležitější příčiny byly v tabulce seřazeny sestupně podle bodového 

hodnocení. K jednotlivým příčinám byl proveden výpočet kumulativních součtů bodů  

a relativně kumulativních součtů bodů. Po sestrojení Paretova diagramu byly zjištěny tři 

příčiny, které tvoří životně důležitou menšinu příčin nezjištění pachatele vloupání do domu. 

K těmto příčinám (laxní přístup, nenávratná ztráta stop a důkazů, nedostatek času při 

vyšetřování na místě a v průběhu prošetřování) byl proveden návrh nápravných opatření.  

U procesu odhalování pachatele vloupání do domu byla provedena analýza rizik 

procesu metodou FMEA. Analýza byla provedena na subprocesech trestního řízení a to na 

procesech zajišťování důkazních prostředků a odhalování a objasňování. K jednotlivým 

subprocesům byla provedena analýza rizik možných vad, možných následků vad a možných 

příčin vad. Poté byla vypočtena hodnota rizikového čísla. Při hodnotě rizikového čísla nad sto 

bylo doporučeno opatření ke zmírnění rizika. Po realizaci doporučených opatření byl 

proveden přepočet rizikového čísla, kdy tyto hodnoty odpovídají hodnotám, které by mohly 

být dosaženy po realizaci uvedených opatření. Hodnocení rizik bylo z důvodu utajení záměrně 

pozměněno. Aplikací metody FMEA procesu v podmínkách Policie České republiky bylo 

prokázáno, že tato metoda je vhodným nástrojem zlepšování procesů v této organizaci.  

Dosažené výsledky budou předány managementu Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje. 
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Příloha 1: Schéma organizační struktury Policie České republiky 
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prvotní dokumentace 

skutku 

provádění 

dodatečného 

ohledání místa činu 

Dodatečné výslechy 

Nenávratná ztráta 

stop a důkazů 

nedostatečné 

shromáždění 
důkazů při 

prvotním 

prošetření 

 

Nedostatečná technická 

vybavenost 

používaní starého a 

zastaralého zařízení 

Nesoučinnost různých 

informačních systémů 

se systémy PČR 

dlouhé časové 
prodlevy od zadávání 

soudních rozsudků  

nemožnost 
využívání veškerých 

technických 

prostředků 

kriminalistickým 

technikem 

velké množství 

policejních 

informačních systémů 

chybějící aplikace 

nejmodernějšího 

zařízení 

nevhodné provedení 

prvotního prošetření 

  

 

                              

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

               

METODY ZAŘÍZENÍ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

PŘÍSLUŠNÍCI POLICIE PROSTŘEDÍ DOKUMENTACE 

Nezjištění 

pachatele 

vloupání do domu 

P
řílo

h
a
 2

: Ish
ik

aw
ů
v
 d

iag
ram

 



 

 

 

 

P
řílo

h
a
 3

: S
tan

d
ard

izo
v
an

ý
 fo

rm
u
lář m

eto
d
y
 F

M
E

A
 

p
ro

cesu
 


