
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
 
  
   

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN KVALITY STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
PLAN OF QUALITY CONSTRUCTION CONTRACT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   DUŠAN ČAPEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               ING. ZDENĚK TICHÝ 
SUPERVISO 
 
BRNO 2014          
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3607R038 Management stavebnictví 

Pracoviště Ústav stavební ekonomiky a řízení 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student 
Dušan Čapek 

Název 
Plán kvality stavební zakázky 

Vedoucí bakalářské práce 
Ing. Zdeněk Tichý 

Datum zadání 

bakalářské práce 30. 11. 2013 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 30. 5. 2014 

V Brně dne 30. 11. 2013 

     .............................................           ...................................................      

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

ČSN EN ISO 9001:20009 Systémy managementu kvality - Požadavky  

ČSN ISO 10005:2006 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality  

Zásady pro vypracování 

Cílem práce je analýza požadavků systémových norem na plánování kvality a jejich uplatnění 

na konkrétním případě. 

Rámcová osnova: 

1. Vymezení pojmů 

2. Analýza požadavků systémových norem  

3. Analýza současné situace vybrané stavební firmy 

4. Návrh Plánu kvality pro tuto firmy 

5. Zhodnocení přínosů 

Výstupem práce je zpracovaný Plán kvality pro vybranou stavební firmu.  

Předepsané přílohy 

Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací  

.............................................      

Ing. Zdeněk Tichý 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 

 



Abstrakt 

Bakalářská práce má za úkol vytvořit Plán kvality stavební zakázky na objekt Přístavba výrobní 

haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod. V teoretické části je popsán Plán kvality, jeho vývoj a  

části, které by měl obsahovat a pojmy se kterými se v něm setkáme. Dále jsou zde popsány 

řady normy ISO 9000 a ISO 14 000. Seznámení s firmy Qatrosystem spol., s.r.o. a její analýza. 

V praktické části je vypracován Plán kvality s veškerými náležitosti, dle normy ČSN ISO 

10005:2006. V poslední části je vypracován Plán kontrol zakázky obsahující veškeré části 

projektu a jednotlivé Technické kontroly v průběhu zakázky. 

Klíčová slova 

Plán kvalita, Technické kontroly v průběhu zakázky, Plán kontrol zakázky, kvality, systém 

kontrol, management, plánování, řízení, normy, kontrola, monitorování, měření, rizika.  

Abstract 

Bachelor thesis is to create quality plan construction contract for building extensions to industrial 

halls - PLECHTECHNIK, Brod. The theoretical part describes the quality assurance plan, its 

development and parts which should include a terms with which we meet with in it. Additionally, 

there is a series of standards ISO 9000 and ISO 14 000 Getting to Know the company 

Qatrosystem spol, sro and its analysis. In the practical part quality plans with all the essentials, 

according to ISO 10005:2006. The last part is developed control plan contract containing all the 

parts of the project and individual technical inspections during the contract. 

Keywords 

Quality plans, technical control over procurement, contract control plan, quality control system, 
management, planning, management, standards, control, monitoring, measurement, risk. 
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ÚVOD 

V poslední době se v České Republice často skloňuje slovo “krize“. Hospodářská krize se 

promítla do všech oborů, nejvíce však do stavebnictví. Na nedostatek pracovních zakázek, 

doplatilo již nespočetně stavebních firem. V dnešní době se udrží pouze firmy poskytující 

 kvalitní materiál a služby. Na základě tohoto kritéria většina stavebních společností vytváří Plán 

kvality stavební zakázky. Plán kvality byl měl být zpracován způsobem umožňujícím poskytnout 

dostatečný přehled o rozsahu certifikovaného systému managementu kvality podle normy ČSN 

EN ISO 9001:2009 tak, jak je zaveden ve společnosti Qatrosystem, spol. s r.o. a jsou vněm 

aplikovány zároveň všechny relevantní požadavky normy ČSN EN ISO 10005:2006 

Tato bakalářská práce se tedy zabývá vytvořením Plánu kvality pro stavební zakázku “Výstavba 

výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod“, realizovanou firmou Qatrosystem, spol. s r.o.  

Tento plán by měl zajistit kvalitně odvedenou práci v průběhu celé zakázky a vyvarování se 

reklamací, výskytu neshod a rizik. Při aplikaci plánu jakosti jsou jednoznačně určeny 

kompetence jednotlivých členů, kvalita odvedené práce a jakost použitých produktů. Správně 

sestavený plán kvality a jeho používání se pozitivně projevuje na spokojenosti zákazníků. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části se nejdříve zabývám definováním plánu kvality stavební zakázky, kde popisuji 

plánu a jeho vývoj. V této části se také nachází obsah plánu kvality, s jednotlivými body, 

s popisem podstatných informací. V závěru části se také nacházejí důležité pojmy, se kterými 

se budeme v následujících stránkách často setkávat. Dále jsem se zaměřil na přehled řádů 

norem ISO 9000 a ISO 14 000. Detailněji jsem popsal normy využívané pro Plán kvality a to 

ČSN EN ISO 9001:20009 Systémy managementu kvality - Požadavky  a ČSN ISO 10005:2006 

Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality. 

V poslední kapitole teoretické části popisuji analýzu současné situace vybrané stavební firmy 

Qatrosystem, spol. s r.o. 

V praktické části jsem vyhotovil Plán kvality stavební zakázky pro firmu Qatrosystem, spol. s r.o. 

Plán se zabývá konkrétní zakázkou “Výstavba výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod“. Při 

vytváření jsem se řídil Směrnicí pro plán kvality, která se nachází v normě ČSN ISO 

10005:2006. Plán je vytvořen na základě konkrétní organizace společnosti. Z teoretické části 

nám vyplývají jednotlivé povinnosti a činnosti zaměstnanců společnosti. V závěru této části jsou 

přiloženy formuláře, které slouží efektivnímu využití plánu kvality. Struktura plánu kvality a 

číslování jednotlivých kapitol by mělo odpovídat číslování a názvům prvků ČSN EN ISO 

9001:2009, což by mělo umožňovat snadnou orientaci. V poslední části je vypracován Plán 

kontrol zakázky, obsahující veškeré části projektuj od podání nabídky po předání stavebního 

objektu. Dále se zde objevuje tabulka Technické kontroly v průběhu zakázky, objevují se zde 

údaje o průběhu, druhu, četnosti kontrol a určení osob, které kontrolu provádějí. 

 

 

 

 

 



1. VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1 DEFINOVÁNÍ PLÁNU KVALITY 

Plán kvality je definován jako „dokument, v němž je specifikováno, které procesy, postupy a 
související zdroje budou použity ke splnění požadavků na specifický projekt, produkt, proces 
nebo smlouvu (tzv. specifický případ), kdo je použije a kdy se použijí“. Plán kvality má být v 
souladu se všemi ostatními požadavky systému managementu jakosti organizace a má zajistit 
splnění specifikovaných požadavků. Plán jakosti může být součástí většího celkového plánu. 
Plánům kvality je věnována samostatná mezinárodní norma ČSN EN ISO10005:2006, která je 
zpracována jako směrnice pro vypracování, přezkoumávání, přijímání, uplatňování a revidování 
plánů kvality pro proces, produkt, projekt nebo smlouvu, která je využitelná pro všechny 
kategorie produktů a jakékoliv odvětví. 

 

1.2 VÝVOJ PLÁNU KVALITY 

Plán kvality se vytváří podle normy ČSN ISO 10005:2006. 

Příslušná norma uvádí doporučení pro vývoj plánu jakosti, jeho obsah a jeho přezkoumání, 
přijetí, uplatňování a revizi. 

 
Vývoj plánu kvality 
Důležitými vstupy pro vývoj plánu kvality jsou: 
• Požadavky spojené se specifickým případem 
• Požadavky vyplývající z legislativy 
• Požadavky vyplývající ze systému managementu jakosti organizace 
• Posouzení rizik spojených se specifickým případem 
• Požadavky na zdroje a jejich dostupnost 
• Informace o potřebách zainteresovaných stran 
• Ostatní související plány jakosti a jiné plány. 
 
Plán kvality by měl být zpracováván v týmu. Jednotlivé zásady a postupy managementu jakosti 
specifického případu jsou uvedeny buď přímo  nebo formou odkazu na existující řízené 
dokumenty. Forma a míra podrobnosti plánu kvality mají být v souladu s jeho předmětem a 
potřebami uživatelů, přičemž je potřeba zajistit kompatibilitu s jinými plány. 
 
Plán jakosti může mít podobu textu, tabulky, vývojového diagramu apod. 
Může být rozdělen do několika dokumentů, ale rovněž může být zahrnut do jiného dokumentu. 

 
Předmět a rozsah plánu kvality bude záviset na procesech a znacích kvality specifického 
případu, požadavcích na zahrnutí procesů, které se specifickým případem přímo nesouvisejí a 
míře opory v dokumentovaném systému managementu jakosti. Předmět by měl být vymezen 
tak, ať nedochází k duplicitám. 
 

 

1.3 OBSAH PLÁNU KVALITY 

Obsah plánu jakosti může mít následující strukturu, přičemž uváděné součásti 
nejsou ani vyčerpávající ani omezující: 
 
Předmět - konstatování účelu, vymezení použitelnosti, podmínky platnosti. 

 
Vstupy pro plán jakosti - uvedení odkazů na vstupní dokumenty usnadní kontrolu plánu kvality 

a jeho přezkoumání při změnách vstupních dokumentů. 



 
Cíle jakosti - plán kvality má stanovit cíle jakosti daného specifického případu a 
způsob jejich dosažení. 
 
Odpovědnosti managementu - mají být stanoveny odpovědnosti, např.: 

• za stanovení sledu a vzájemného působení procesů daného specifického případu 
• za sdělování požadavků všem dotčeným útvarům 
• za schvalování žádostí o výjimku z požadavků 
• za kontrolování opatření k nápravě a preventivních opatření 
• za přezkoumávání a schvalování změn plánu kvality. 
 

Řízení dokumentů a údajů – mělo by být stanoveno: 
• jak budou dokumenty a údaje identifikovány  
• kdo bude dokumenty a údaje přezkoumávat a schvalovat 
• komu budou dokumenty rozdělovány 
• jak lze k dokumentům a údajům získat přístup. 

 
Řízení záznamů – mělo by být stanoveno: 

• jak, kde a jak dlouho budou uchovávány záznamy na jakých nosičích budou záznamy 

uchovávány 
• jak bude zajištěna jejich čitelnost, dostupnost, důvěrnost apod. 
• které, záznamy budou předávány zákazníkovi, kdy a jak 
• v jakém jazyce budou záznamy pořizovány 
• způsob likvidace záznamů. 

 

Zdroje – měly by být určeny druhy a množství potřebných zdrojů, například.: 
• specifikace materiálů (např. odkaz na normy) 
• potřebná odborná způsobilost pracovníků 
• potřeba výcviku pracovníků 
• potřebná infrastruktura a pracovní prostředí. 

 

Požadavky - měly by být uvedeny požadavky, které u daného specifického případu mají být 
splněny a kdo, kdy a jak bude požadavky přezkoumávat a jak budou řešeny rozpory. 
 
Komunikace se zákazníkem – mělo by být stanoveno: 

• kdo v definovaných případech odpovídá za komunikaci se zákazníkem 
• jaké komunikační prostředky budou použity 
• které, záznamy komunikace je třeba vést 
• jak se má postupovat při obdržení stížnosti zákazníka. 

 

Návrh a vývoj – pokud je součástí specifického případu návrh a vývoj, měly by být uvedeny 
tyto informace: 

• plán návrhu a vývoje  
• kritéria pro schvalování vstupů pro návrh a vývoj 
• kdy bude prováděno přezkoumání, ověřování a validace návrhu 
• postup řízení změn návrhu a vývoje (kdo může iniciovat žádost o změnu, řízení 

žádosti, přezkoumávání, schvalování změn, ověřování zavedení změn). 
 

Nakupování - plán kvality by měl stanovit: 
• rozhodující znaky nakupovaných produktů 
• metody hodnocení, výběru a kontroly dodavatelů 
• požadavky a odkazy na plány jakosti dodavatelů 
• způsoby ověřování shody nakupovaných produktů 
• zařízení a služby, které budou zajištěny formou subdodávek. 

 

Výroba a poskytování služeb – v této oblasti by plán kvality měl například definovat: 
• kroky procesů 
• dokumentované postupy a instrukce 



• technologie, zařízení, nástroje a metody, které mají být použity 
• požadované řízené podmínky pro plnění plánovaných činností 
• metody řízení procesů  
• údaje o potřebné kvalifikaci osob 
• kritéria jakosti produktu 
• požadavky legislativy 
• způsob instalace nebo uvedení do provozu 
• způsob zajištění služeb po dodání. 

 

Identifikace a sledovatelnost - pokud se požaduje sledovatelnost, má být stanoven její 

rozsah, včetně způsobu identifikace produktů. Rovněž by mělo být uvedeno, jaké záznamy 
týkající se požadavků na sledovatelnost budou pořizovány a jaké metody budou použity pro 
identifikaci stavu kontroly a zkoušení produktů. 
 
Majetek zákazníka – v případě, že při realizaci specifického případu je využíván majetek 
zákazníka, měl by plán kvality stanovit: 

• způsob identifikace a zacházení s produkty, které poskytl zákazník 
• metody k ověření produktů zákazníka 
• způsob řízení neshodných produktů dodaných zákazníkem atd. 

 

Ochrana produktu - požadavky na manipulaci, skladování, balení a dodávání. 
 

Řízení neshodných produktů - jak bude neshodný produkt identifikován a řízen. 
 

Monitorování a měření – plán kvality by měl definovat: 
• způsoby monitorování a měření procesů a produktů 
• postupy vyhodnocení a přejímací kritéria 
• kontroly, které mají být prováděny orgány státní správy nebo zákazníky nebo v jejich 

přítomnosti 
• kontroly nebo zkoušky třetí stranou apod. 

 

Audity - v plánu kvality by měl být stanoven rozsah auditů a způsob využití jejich 
výsledků. Plánované audity slouží například k těmto účelům: 

• monitorování uplatňování a efektivnosti plánů jakosti 
• monitorování plnění požadavků 
• dohled nad dodavateli organizace. 

 
Přezkoumání, přijetí, uplatňování a revize plánu kvality 
Přezkoumání a přijetí plánu jakosti se obvykle realizuje ve dvou fázích. 

V první fázi probíhá interní přezkoumání plánu z hlediska přiměřenosti a efektivnosti a 
schválení oprávněnou osobou nebo skupinou osob, ve druhé fázi pak přezkoumání a přijetí 
zákazníkem dle podmínek smluvního vztahu. 

Po schválení plánu jakosti by měla následovat jeho distribuce a výcvik 
pracovníků k jeho používání. Při realizaci specifického případu se pak monitoruje shoda 
prováděných činností s postupy definovaným v plánu jakosti. 
 

 

 

 



1.4 POJMY DŮLEŽITÉ PRO PLÁN KVALITY 

Tabulka 1: Často používané pojmy v Plánu kvality 

Pojem Popis 

Audit Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získání důkazů 
z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah plnění 
kritérií auditu. 

Auditor Osoba s kompetencí k provádění auditů. 

Činnost Práce vykonávání jedním typem pracovníka nebo týmem v souvislém 
čase. 

Dodavatel Osoba nebo organizace, která poskytuje produkt. 

Dokument Informace a jejich podpůrné médium. Médiem může být papír, 
elektronický nebo optických počítačový disk, fotografie nebo originál 
nebo jejich kombinace 

Dokumentace Soubor dokumentů. Slouží k tomu, aby byly podchyceny všechny 
činnosti a procesy spojené s provozem organizace. 

Environmentální 
aspekt 

Prvek procesu nebo produktu, který může ovlivňovat životní prostředí. 

Formulář Dokument – nevyplněný dokument, po vyplnění se stává záznamem 
nebo plánem. Přehled používaných formulářů v organizaci je veden 
v seznamu formulářů plánů a záznamů. 

Měřidlo Monitorovací a měřicí zařízení, měřicí přístroj, software, referenční 
materiál. Měřidlo slouží k určení hodnoty měřené veličiny. 

Nabídka Informace v jakékoli podobě o možnosti dodání nabízených produktů. 

Nákup Jednání v jakékoli podobě s dodavatelem o možnosti dodání 
nabízených produktů do organizace. 

Nápravné 
opatření 

Opatření k odstranění příčiny zjištěného incidentu / neshody. Přijímá se 
s cílem zabránit opětovnému výskytu incidentu / neshody. 

Neshoda Nesplnění požadavku. Odchylka od příslušných pracovních norem, 
praktik, postupů a požadavky právních předpisů. 

Objednávka Závazný požadavek na dodání produktu. 

Odborná 
způsobilost 

Schopnost aplikovat znalosti, dovednosti a zkušenosti získané 
výcvikem a praxí. 

Plán Dokument, sloužící k plánování činností.  

Poptávka Požadavek v jakékoli podobě na dodání produktu zahrnující např. druh, 
množství, cena, kvalita, místo dodání atd. 



Pracovní 
činnost 

Obsah a posloupnost jednotlivých prvků práce vedoucích k určitému 
cíli. 

Právní 
požadavky 

Požadavky vyplývající z platných právních předpisů. 

Preventivní 
opatření 

Opatření k odstranění příčiny potenciálního incidentu. Přijímá se cílem 
zabránit výskytu incidentu. 

Proces Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 
které přeměňují vstupy na výstupy. 

Shoda Splnění požadavku. 

Skartační znaky  Vyjadřuje hodnotu dokumentu a označuje způsob, jak bude 
s dokumentem naloženo ve skartačním řízení. 

Spisový a 
skartační plán 

Obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin 
s vyznačenými spisovými znaky, skartačními lhůtami. 

Spokojenost 
zákazníka 

Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků. 

Systém 
managementu 
bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
při práci 

Část systému managementu organizace, která se používá k vytvoření 
a implementaci jejich politiky v BOZP a řízení jejich rizik v oblasti 
BOZP. 

Výcvik Zahrnuje školení, vzdělávání, výchovu a výcvik 

Zakázka Plnění na základě smlouvy nebo objednávky. 

Zákazník Osoba nebo organizace, která odebírá produkt. 

Závěr z auditu Výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zvážení cílů auditu a 
všech zjištění z auditu 

Záznam Dokument, v němž jsou uvedeny dosažení výsledky nebo v němž se 
poskytují důkazy o provedených činnostech. 

Životní 
prostření, 
environment 

Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost zahrnující 
ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich 
vzájemné vztahy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ANALÝZA SYSTÉMOVÝCH NOREM ISO 

 

1.1 NORMY ISO ŘADY 9000 

Základní normy systému managementu kvality jsou rozčleněny na:  

 ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality - Požadavky  
V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu 
kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro 
smluvní účely s dodavateli a zákazníky.  
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit 
požadavky normy  
ČSN EN ISO 9001; pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních 
požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování 
systému managementu kvality.  
 

 ČSN EN ISO 9004:2010 - Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup 
managementu kvality  
V normě ČSN EN ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému 
managementu kvality, než poskytuje ČSN EN ISO 9001. Je soustředěna zejména na 
neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.  
Využívá se při snaze vrcholového vedení překročit požadavky ČSN EN ISO 9001 a pro 
neustálé zvyšování výkonnosti organizace.  
 

 ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník  
V normě ČSN EN ISO 9000 jsou uvedeny základy a zásady systému managementu 
kvality a terminologie systému managementu kvality.  
Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu kvality a jejich 
vzájemných vazeb. 
 

 Podpůrné normy: v průběhu let vzniklo několik podpůrných norem rozvíjejících některé 
prvky systému jakosti a několik norem, které rozvádějí přístup managementu kvality ve 
specifických podmínkách. Jsou zařazeny ve skupině norem ISO řady 10 000.  
Tyto normy neslouží jako nástroj certifikace. 

o ČSN ISO 10 002:2005 Management jakosti – Spokojenost zákazníka – 
Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích 

o ČSN ISO 10 005:2006 - Management jakosti – Směrnice pro plán kvality 
o ČSN ISO 10 006:2004 - Management jakosti – Směrnice pro plány 

v managementu projektu 
o ČSN ISO 10 007:2004  - Management jakosti – Směrnice pro management 

konfigurace 
o ČSN ISO 10 012:2003 - Systémy managementu měření – Požadavky na 

procesy měření a měřící vybavení 
o ČSN ISO/TR 10 012:2002 – Směrnice pro dokumentaci systému managementu 

jakosti 
o ČSN ISO/TR 10 014:1999 – Směrnice pro management ekonomiky jakosti 
o ČSN ISO 10 015:2001 - Management jakosti – Směrnice pro výcvik 
o ČSN ISO/TR 10017:2004 – Návod k aplikaci statistických metod 

T výše uvedeného je zřejmé, že významné postavení v požadavcích na zabezpečení jakosti má 
norma ISO 9001, která uvádí základní požadavky na podobu systému managementu kvality, 
jejichž důsledná implementace v konkrétních podmínkách je nutná, má-li být firma úspěšně 
certifikovaná. 



Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systémy řízení kvality (QMS) ve společnosti, které 
chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a 
legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále rostoucím požadavkům 
zákazníků. 

Výhody efektivně zavedeného systému řízení kvality: 

 Zaměření na zákazníka:  Organizace jsou závislé na svých zákaznících a  proto mají 

rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a 
snažit se předvídat jejich očekávání.  

 Vedení a řízení lidí: Vedoucí osobnosti prosazují soulad účelu a zaměření organizace. 

Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou lidé plně zapojit při 
dosahování cílů organizace.  

 Zapojení lidí: Lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení 
umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace.  

 Procesní přístup: Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li 
činnosti a související zdroje řízeny jako proces.  

 Systémový přístup k managementu: Identifikování, porozumění a řízení vzájemně 

souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při 
dosahování jejích cílů.  

 Neustálé zlepšování: Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 
trvalým cílem organizace. 

 Přístup k rozhodování na základě faktů: Efektivní rozhodnutí jsou založena na 

analýze údajů a informací.  

 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy: Organizace a její dodavatelé jsou 

vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet 
hodnotu.  

 
Pro plán kvality jsou nejdůležitější: 

 ČSN EN ISO 9001:20009 Systémy managementu kvality - Požadavky  

 ČSN ISO 10005:2006 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality  

 

1.2 ČSN EN ISO 9001:20009 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY - 

POŽADAVKY 

ČSN EN ISO 9001:20009 Systémy managementu kvality – Požadavky 

Systém managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 je určen všem 

typům organizací bez rozdílů jejich zaměření či velikosti, jejichž zájmem je informovat, že jejich 

produkty, výroba a služby jsou kvalitní 

Kvalita zboží a služeb je nosným pilířem jakéhokoliv podnikání. Nejde jen o výrobu jako 

takovou. K dosažení kvality je třeba ucelený systém, který zahrnuje veškeré procesy, které ve 

firmě probíhají. Systém kvality vytváří pevně daný řád pro řízení firmy v souladu s normou a 

platnou legislativou dané země, specifikuje kontrolní mechanismy, a pomáhá předcházet 

neshodám. Ty jsou zpravidla důsledkem finančně náročných řešení reklamací a ztráty důvěry 

zákazníků.  

Jedná se tedy o schopnost podniku dodávat zboží nebo služby ve stálé kvalitě, která byla 

stanovena a dohodnuta se zákazníkem. Systém řízení kvality je základním stavebním 

kamenem, na kterém může podnik založit řízení veškerých svých procesů, aby splnil požadavky 



zákazníků, platné legislativy a vrcholové vedení se mohlo věnovat návrhu a vedení 

strategických vizí. Systém kvality se řídí mezinárodně uznávanou normou ISO 9001, kterou 

využívají tisíce prosperujících společností po celém světě. 

Zavedení této normy přinese do firmy: 

 Výrazné zefektivnění metod řízení a dokumentace 

 Stanovení jasné odpovědnosti za vykonanou práci 

 Zvýšení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců 

 Zlepšení organizace práce díky přesně dokumentovaným postupům 

 Stanovení kontrolních mechanismů, předcházení neshodám a reklamacím 

 Možnost prokázat zákazníkům, že výrobky nebo služby podniku jsou prováděné a 
kontrolované podle dokumentovaných postupů 

 Posílení konkurenceschopnosti a udržení stávajících klientů 

 Zvýšení celkové efektivity všech procesí a zvýšení zisku 

 Podpora činnosti neustálého zlepšování 

 Plnění požadavků platné legislativy 

 

1.3 ČSN ISO 10005:2006 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY - 

SMĚRNICE PRO PLÁNY KVALITY  

 

ČSN ISO 10005 Tato mezinárodní norma poskytuje směrnice pro vypracování, přezkoumávání, 

přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality. Může být použita, ať již organizace má nebo 

nemá systém managementu kvality podle ISO 9001. Tato mezinárodní norma se vztahuje na 

plány kvality pro proces, produkt, projekt nebo smlouvu, pro jakoukoli kategorii produktů 

(hardware, software, zpracované materiály a služby) a jakékoli odvětví. Je zaměřena především 

na realizaci produktu a není pokynem pro plánování systému managementu kvality organizace. 

Tato mezinárodní norma je instruktivním dokumentem a není určena k použití pro účely 

certifikace nebo registrace. 

 

 

1.4 NORMY ISO ŘADY 14 000 

Normy řady ISO 14 000 představují celosvětově použitelné dokumenty, které slouží jak pro 
zavedení EMS do podnikové praxe, tak pro certifikaci těchto systémů, Stejně jako v případě 
QMS byla i pro zavádění a certifikaci EMS vypracovaná řada norem: 



 ČSN EN ISO 14 001:2005 – Systém environmentálního managementu  - Požadavky 
s návodem pro použití -  přestavuje “závaznou“ normu, podle které je prováděná vlastní 
certifikace – analogie s normou ISO 9001; 

 ČSN EN ISO 14 004:2005 – Systém environmentálního managementu – Všeobecná 
směrnice k zásadám, systémů a podpůrným metodám – představuje metodickou 
pomůcku pro zavádění EMS do podnikové praxe, Norma 14 001 obsahuje ty 
požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují 
všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního 
managementu používají právě normu ISO 14 0004 

 Podpůrné normy: Také skupina norem ISO 14 000 nabízí řadu podpůrných norem. 
Některé se přímo vážou k zavádění a udržování systému EMS, některé jdou nad jeho 
rámec 

o ČSN ISO 14 015:2003 – Environmentální management – Environmentální 
posuzování míst a organizací 

o ČSN ISO 14 021:2000 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní 
Environmentální tvrzení 

o ČSN ISO 14 024:2000 – Environmentální značky a prohlášení – 
Environmentální značení typu I – Zásady a postupy 

o ČSN ISO 14 025:2001 – Environmentální značky a prohlášení - 
Environmentální značení typu III  

o ČSN ISO 14 047:2004 – Environmentální management – Posuzování životního 
cyklu – Příklady aplikace ISO 14 042 

o ČSN ISO 14 050:2004 – Environmentální management - Slovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE VYBRANÉ FIRMY 

2.1 POLITIKA ORGANIZACE 

Společnost Qatrosystem, spol. s r.o. se sídlem v Havlíčkově Brodě byla založena na základě 
společenské smlouvy ze dne 25. 6. 1991 a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u 
Krajského soudu v Hradci Králové dne 2. 7. 1991. 

Společnost je od svého vzniku zaměřena na stavební činnost, která se postupně v závislosti na 
požadavcích zákazníku rozšířila o další související činnosti – projekce, obchod, doprava a 
strojní zemní práce, inženýrská činnost ve výstavbě.  Cílem společnosti je provádět realizaci a 
dodávek staveb komplexně „na klíč“. 

V nabídce služeb naleznete: 

o návrh obytných a průmyslových staveb 
o výkopové práce 
o realizace staveb 
o adaptace a rekonstrukce staveb 
o zateplování objektů 
o projektové a rozpočtové práce 
o práce stavební mechanizací 
o instalatérské práce 

V nabídce prodeje naleznete: 

o malířské barvy 
o omítky hladké i drásané 
o syntetické i akrylátové barvy 
o stavební chemii 
o nářadí s příslušenstvím 
o ruční elektrické nářadí 
o spojovací a kotvící materiál 
o obkladové, přechodové a dřevěné lišty 
o stavební lepidla a malty 

Vedení organizace stanovuje následující politiku organizace:                        

Spokojenost zákazníků 

 maximálně uspokojovat potřeby zákazníků - pouze spokojený zákazník se k nám rád 
vrátí 

 předávat stavební díla bez vad a nedodělků ve vysoké kvalitě provedených stavebních 
prací 

 realizace staveb provádět ve sjednaných termínech 

 Používat kvalitní moderní stavební technologie  
 

Neustálé zlepšování 

 zavádění a zlepšování ISO 9001 

 neustále zlepšování směrem k dodržování platné legislativy 

 zvyšování kvalifikace zaměstnance 

 zlepšování pracovního vybavení zaměstnanců a jejich podmínek pro práci 

 podílení se všech zaměstnanců na udržování a zlepšování systému řízení ve firmě 
 

Vztah k životnímu prostředí 

 závazek prevence znečištění a poškození ŽP 



 používání šetrnějších technologií 

 využívání materiálů a technologií co nejšetrnějších k ŽP při udržení kvality díla 

 dodržování legislativy v oblasti životního prostředí     

 minimalizace odpadů 

 snižování spotřeby zdrojů (materiály, energie, paliva, voda) 

 používání recyklovaných materiálů 

 zajištění informovanosti všech zaměstnanců a subdodavatelů o dopadech jejich 
činností na ŽP 

  

2.2 SITUAČNÍ ANALÝZA    

Firma se poslední dobou soustředí na stavební zakázky v okolí místa firmy. Dříve firma působila 
i mimo domovský kraj, s nárůstem cen pohonných hmot se tato činnost nevyplácí. V důsledku 
ekonomické krize se zmenšila konkurence v okolí. V této chvíli se na Havlíčkobrodská nachází 
pouze minimum firem se stejnou nabídkou jako námi zvolená firma. 
Velkou výhodou firmy je vlastní prodejní místo. Díky tomu má firma zajištěnou včasnou a 
kvalitní dodávku stavebního materiálu. Společnost si materiál dodává na stavby vlastní 
dopravou. S výjimkou nadměrných nákladů nebo objemově velkých zakázek. 

Organizace také zajišťuje pravidelný servis vlastních vozidel a údržbu nemovitostí. Každoročně 
se snaží modernizovat a rekonstruovat své objekty a obnovovat automobilový park. 

Firma má ve vlastnictví celkem 12 počítačů a 3 přenosné notebooky. Počítače mají sloužit 
především pro kancelářskou práci, technické zpracování výkresů, vypracování rozpočtů a 
nabídek pro zákazníky. Projekce dále disponuje skenerem formátu A3 a nově zakoupeným 
plotrem formátu A1, dále se ve firmě nachází 5 tiskáren s možností kopírování. 

Firma využívá několik důležitých softwarů, pro úspěšné podnikání. Hlavní specializované 
softwary jsou AutoCad 2013, Spirit a pro rozpočty firma využívá BuildPower a RTS 2014. Mezi 
další základní softwary patří Windows 7, MS Office 2013, Adobe Acrobat 8 Professional. 
Všechny zmíněné softwary jsou pořízeny s oficiální licencí. 

Programy se využívají k technickému a grafickému zpracování výkresové dokumentace. 
Společnost se snaží nejvíce vyhovět svým zákazníkům a navrhnout jim nejoptimálnější 
variantu. Společnost nemá až tak rozsáhlý informační systém z důvodu malého počtu 
zaměstnanců, ale podle našeho názoru je k potřebám firmy dostačující. 

Firma za svého působení vytvořila dobré zázemí pro zaměstnance, nakoupila dostatečné 
množství strojů a automobilů pro své bezproblémové provozování. Má vlastní zázemí firmy, 
prodejnu, několik skladů a garáže. Firma disponuje 9 osobními automobily, 4 tranzity, 2 
nákladní automobily, traktorbagr značky Komatcu a 3 malé bagry pro zemní práce. 
Zaměstnanci jsou vybaveny všemi ochrannými pomůckami a řádně proškoleni o BOZP. 

Prostory firmy byly nově vybudovány roku 1998, roku 2005 byla zakoupena budova pro 
uskladňování materiálu a parkování firemních automobilů. Některé firemní vozy byly pořízeny 
hotově, některé na leasing, který je už splacen.  



2.3 SWOT ANALÝZA FIRMY 

Tabulka 2: Swot analýza firmy Qatrosystem spol., s.r.o. 

 

Silné stránky  

Mezi silné stránky stavební firmy patří určitě dlouhodobá tradice a dobré reference, díky čemuž 
si u zákazníka firma buduje důvěru. Další velkou výhodou je, že firma poskytuje kompletní 
realizaci počínaje projektem a končící samotnou výstavbou objektu. Na základě provozu 
stavební prodejny je zajištěná kvalitní a včasná dodávka materiálu. Firma je držitelem 
certifikace ISO 9001 : 2000. Jako výhoda se dá považovat i poloha firmy, neboť se nachází ve 
středu České republiky. 

 

Slabé stránky  

Mezi slabé stránky firmy patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Další slabou stránkou 
firmy je absence marketingového pracovníka, který by se zabýval návrhy a realizací v oblasti 
reklamy, spravoval webové stránky, zpracovával marketingové plány a strategie prodeje a 
získával potřebné informace z trhu. Práce s webovými stránkami, které nejsou dostatečně 
aktualizovány, by mohl mít na starost také tento pracovník. Za slabou stránku z hlediska 
prodeje stavebního materiálu je pouze jedno prodejní místo. 

 

Příležitosti  

Největší příležitosti firmy se nacházejí v poloze firmy. Možnost proniknutí do okolních krajů a to 
jak za účelem stavební služeb, tak prodejem stavebního materiálů, jako nejideálnější se jeví 
založení nového prodejního místa. Jako další možnost příležitosti je rozšíření nabídky produktů 
pro oslovení širší vrstvy obyvatelstva. Dále se dá pro zlepšení využít možnosti dotací zejména 
tzv. Dotace „Zelená úsporám“ sloužící zákazníkům zateplením objektů. 

 
Hrozby  

Největší hrozbou dnešní doby je ekonomická krize, Z čeho vyplývá omezené množství projektů, 
riziko získání finančně nevýhodné zakázky. Z obchodního hlediska hrozí zvyšování cen 
stavebního materiálu. Důsledkem toho mohou být neshody s dodavateli nebo odběrateli 

stavebního materiálu. 

 

Analyzovaná oblast : Qatrosystem spol. s r.o. 
Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 
Dlouhodobá tradice a dobré reference 
Kompletní realizace 
Synchronizace obchod – výstavba 
Kvalitní stavební materiál 
Certifikáty ISO 9001 : 2000 
Poloha (střed ČR) 
 
 

Nedostatek kvalifikovaných  pracovníků 
Chybějící marketingový pracovník 
Malá reklama 
Práce s webovými stránkami 
Pouze jedno prodejní místo 
 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Rožšíření se do jiných krajů 
Otevření další prodejny 
Rozšíření produktů v prodejně 
Dotace „Zelená úsporám“ 
 
 

Ekonomická  krize 
Nedostatek projektů 
Ztrátové zakázky 
Zvýšení ceny materiálu 
Neschody s dodavateli nebo odběrateli 
 



3 NÁVRH PLÁNU KVALITY PRO FIRMU 

QATROSYSTEM,SPOL, S. R.O 

 

Tento Plán kvality je zpracován jako nedílná součást stavební nabídky s názvem “Výstavba 
výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod“. 

Plán kvality je zpracován způsobem umožňující poskytnout dostatečný přehled o rozsahu 
certifikovaného systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 tak, jak je 
zaveden ve společnosti Qatrosystem, spol. s r.o. a jsou v něm aplikovány zároveň všechny 
relevantní požadavky normy ČSN EN ISO 10005:2006. 

Struktura plánu a číslování jednotlivých kapitol odpovídá číslování a názvům prvků ČSN EN 
ISO 9001:2009, což umožňuje snadnou orientaci v naplňování jednotlivých požadavků této 
normy. 

Seznam použitých zkratek: 

PK – plán kvality 

SŘ - systém řízení  

PV- jednatel - představitel vedení 

SV – stavbyvedoucí 

SoD – smlouva o dílo 

PD – projektová dokumentace 

QMS – management systému jakosti 

EMS – environmentální systém řízení 

ŽP – životní prostředí 

OŽP – ochrana životního prostředí 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

NChLP – Nebezpečné chemické látky a přípravky 

IA – interní audit 

MaM – monitorování a měření 

ON – opatření k nápravě 

PO – preventivní opatření 

KZP – kontrola zkušebního plánu 

TDI – technický dozor investora 

 



4. SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI 

4.1      VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

Organizace má stanoven, zaveden, dokumentován, uplatňován a udržován integrovaný systém 
řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a neustále zlepšuje jeho 
efektivnost. 

Hlavní procesy 

Tyto procesy jsou popsány podrobněji v kapitole 7 

Řídící procesy 

Tyto procesy jsou popsány podrobněji v kapitole 4, 5, 6 a 7.6 

Environmentální aspekty  

 

Řízení dokumentů  

 

Řízení záznamů  

 

Právní a jiné požadavky  
Hodnocení souladu  

 

Stanovení organizační struktury 
Stanovení odpovědností a pravomocí  

 

Strategické plánování 

 

Stanovení vnitřní a vnější komunikace  

 

Přezkoumání systému managementu 

 

Stanovení a řízení zdrojů  

 

Řízení monitorovacích a měřících zařízení  

 
Podpůrné procesy 

Nevytváří přímo přidanou hodnotu, ale jsou potřebné pro efektivní chod hlavních procesů. 

Monitorování spokojenosti zákazníka  

 

Interní audit  

 

Monitorování a měření procesů  

 

Monitorování a měření výrobku  

 

Havarijní připravenost a reakce  
Řízení neshodného výrobku  

 

Analýza údajů  

 

Zlepšování  
Opatření k nápravě a preventivní opatření  

 



4.2 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI 

4.2.1 Všeobecně 

Veškerá dokumentace dané zakázky bude řízena v souladu se zavedeným systémem 
managementu kvality a tímto plánek kvality. 

Společnost má dokumentaci systému, která pokrývá všechny fáze a činnosti ovlivňující kvalitu 
řízení zakázek, týkající se jednotlivých složek životního prostředí a havarijní připravenosti a 
reakce. 

Dokumentace je zpracována ve třech úrovních: 

 Plán kvality; 

 směrnice, řády; 

 pracovní postupy a instrukce, bezpečnostní předpisy, záznamy, záznamy o jakosti a 
životním prostředí 

Rozsah a podrobnost postupů systému řízení odpovídá druhu a složitosti daných činností, 
dovednostech, zkušenostech a výcviku zaměstnanců. 

 

4.2.2 Příručka kvality 

Příručka kvality slouží jako průvodce systémem řízení jakosti a životního prostředí společnosti a 
poskytuje přehledné informace o zajištění funkcí procesního modelu systému řízení, 
organizačních vazeb a dokumentaci systému. 

Základním účelem plánu je popsat systém řízení jakosti a životního prostředí společnosti, jeho 
údržbu a neustálé zlepšování. V oblasti životního prostředí pak předcházení znečišťování 
životního prostředí. 

Příručka kvality obsahuje konkrétní postupy systému kvality nebo se na ně odkazuje 

Odpovědnost za vypracování, schválení, řízení a udržování plánu kvality má jednatel - 
představitel vedení pro systém řízení.  

Tvorba, směnování a distribuce příručky se řídí podle zásad článku 4.2.3 Řízení dokumentů. 

Příručka kvality je určena: 

 k přehlednému popisu společnosti v systému kvality; 

 externím auditorům pro přehled odpovědnosti pracovníků společnosti při provádění 
auditů systému kvality; 

 vybraným zákazníkům pro ucelenou představu o QMS ve společnosti jako důkaz že 
činnosti probíhají v deklarované kvalitě. Takováto příručka kvality je zákazníkem 
vedena jako neřízený dokument 

 

4.2.3 Řízení dokumentů 

Účelem této kapitoly je popsat systém pro tvorbu a řízení dokumentace společnosti. 



Tento postup a postup řízení záznamů je platný pro všechny zaměstnance společnosti, kteří se 
: 

 podílejí na zavedení systému řízení dle ISO 9001;  

 zpracovávají, ověřují nebo schvalují dokumentaci SŘ společnosti; 

 zhotovují, evidují, vyhodnocují a uchovávají záznamy systému řízení; 

 pracují s externí řízenou dokumentací. 

 

V následující kapitole Řízení záznamů jsou popsány postupy, které jsou spojeny s tvorbou, 
identifikací, rozdělením, dostupností, ochranou, uložením, registrací, vyhodnocováním, evidencí 
a archivací záznamů o jakosti a environmentu. 

Pro zavedení a udržování SŘ dle norem ISO 9001 je třeba vytvořit a udržovat dokumenty, které 
jej popisují formou definovaných postupů a procesů. Tyto dokumenty jsou tvořeny třemi 
úrovněmi (viz. pyramidová struktura dokumentace SŘ) a jejich cílem je prováděné činnosti 
definovat. Dokumenty prochází schvalovacím řízením jednatele. 

 

Dokumenty (dokumentované postupy) jsou vydávány: 

 vyžaduje-li to obecně závazný právní předpis; 

 k provedení obecně právního předpisu; 

 na základě požadavku zákazníka; 

 na základě vnitřní potřeby společnosti. 

 

Obrázek 1: Pyramidová struktura dokumentace ŠŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Plán kvality 

         II.  Řády, směrnice 

                       III. PP, PI, záznamy 



Zjišťování potřeby pro zpracování dokumentovaných postupů je trvalou součástí činnosti 
vedoucích pracovníků a vyplývá z posuzování optimálnosti zdokumentování činností 
společnosti. Každý společník nebo zaměstnanec je oprávněn předkládat jednateli – představiteli 
vedení návrhy na vydání dokumentů se zdůvodněním jeho potřeby. 

Posouzení nezbytnosti zavedení navrženého dokumentu provádí jednatel - PV, který si k 
tomuto účelu vyžádá v případě potřeby stanovisko dalšího společníka. Pokud jsou shledány 
důvody pro zavedení dokumentů za opodstatněné, je zajištěno jeho navržení. 

Za vydání dokumentu, distribuci a evidenci je zodpovědný jednatel - PV. Dokumentace je 
distribuována v papírové podobě, případně jsou s dokumenty jednotliví zaměstnanci 
seznámeni. O předání dokumentace nebo seznámení je veden záznam. Záznam o předání 
dokumentu se pořizuje v Rozdělovníku výtisků, který je uveden na výtisku číslo 1 daného 
dokumentu. Převzetí dokumentu potvrdí příjemce svým podpisem. S dokumentem jsou 
zaměstnanci seznámeni formou školení ISO – FO-08 Školení zaměstnanců-ISO. 

Dokument je používán od vyznačeného data účinnosti dokumentu. Pracovníci, kteří obdrželi jim 
určený dokument, jsou povinni se s ním důsledně seznámit, popř. vhodnou formou informovat 
své podřízené pracovníky, jichž se dokument týká. Pracovníci, kterým je dokument určen, jsou 
povinni se jím řídit. Dokument může být používán jen po dobu své platnosti. Dokumenty musí 
být uloženy tak, aby byly kdykoliv dostupné i v nepřítomnosti adresáta. 

Pro snadnější identifikaci dokumentace a jejího řízení zejména v procesu tvorby dokumentace 
jsou dokumenty jednotně značeny. Odpovědnost za uchovávání dokumentů systému řízení má 
PV. 

Plán kvality a ostatní dokumentace má tuto identifikaci: 

 Označení druhu dokumentu 

 Identifikaci zakázky 

 Název dokumentu identický s označením dokumentu v elektronické podobě 

 Vydání 

 Osoby, které zpracovaly a schválily dokument 

 Počet stran a celkový počet stran 

 Datum účinnosti dokumentu 

 

Formuláře mají tuto identifikaci: 

 Číselné označení a název formuláře (identické s názvem vzoru v elektronické podobě) 

 Identifikaci zakázky 

 Datum vytvoření formuláře 

 Počet stran a celkový počet stran 

 Osoby, které jej vytvořily 

 

Kopírování dokumentů je možné jen pro vnitřní použití v rámci společnosti, popř. pro obchodní 
partnery nebo státní a certifikační orgány. 



Neřízená kopie nemůže být použita pro popis a řízení systému. 

Pořizování kopií dokumentů jiným způsobem bude považováno za porušení obchodního 
tajemství se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Kopie dokumentu musí být označena slovy 
„NEŘÍZENÁ KOPIE“. 

Kopie dokumentů pro realizaci zakázek je nutno označit „KOPIE“, ověřit podpisem pracovníka, 
který ji uvolnil. V originálu dokumentace zakázky je pořízen záznam o vytvoření kopií a způsobu 
jejich přidělení. 

Změna dokumentu se provádí formou změnového řízení - smí provádět pouze autor 
dokumentu, příp. PV. Drobné změny se mohou provádět přímo do dokumentu (textu 
dokumentu) i jeho kopií jednatelem s uvedením data změny a podpisem. Taková změna 
dokumentu opatřeného tabulkou změn je do této tabulky poznačena. U změn dokumentů je 
nutno zajistit jejich provedení do všech kopií. 

Postup změny celého dokumentu je stejný jako při tvorbě dokumentu. Změny dokumentů se 
v textu nového vydání zvýrazňují. Výsledkem změnového řízení je změna dokumentu – nové 
vydání.  

Plán kvality je tvořena a směnována podle postupu na řízení dokumentů se zvýrazněním změn. 

Identifikace změny dokumentu je provedena v označení formou písmene, včetně označení 
změny dokumentu (Viz příloha č.: 1). 

 Dokumentace v elektronické podobě je pravidelně zálohována na CD. 

Dobu uchovávání dokumentů a jejich archivaci a skartaci upravuje „Spisový, skartační a 
archivační řád“. 

Externí dokumentací a podkladů systému řízení se rozumí:  

 zákony, vyhlášky, předpisy 

 normy (např. ČSN EN ISO) 

 ostatní, např. pokyny dodavatelů materiálů, technologií; dále různá povolení, nařízení 
apod. 

 dokumentace zakázek a podklady zákazníků, případně jiných subjektů 

Externí dokumentace a podklady jsou uchovávány ve stanovených prostorech, potom jsou 
archivovány, postup archivace je stanoven v „Spisovém, skartačním a archivačním řádu“. 

Zdrojem informací pro řízení externí dokumentace je ČSN-online, internet, sbírky zákonů 
(zákony, vyhlášky, nařízení na adrese http://www.mvcr.cz/sbirka, http://www.sbirka.cz, příp. 
odborný tisk, Společnost v této oblasti spolupracuje formou nakupovaných služeb (poradenské 
organizace pro systém řízení, BOZP a PO). 

 

4.2.4 Řízení záznamů 

Pro vedení záznamů jsou ve společnosti používány vhodné formuláře, tvorba a změnové řízení 
formulářů se řídí stejnými pravidly, jako tvorba dokumentů. 

Záznamy systému řízení pořizované do formulářů jsou všechny záznamy, které představují 
důkaz o tom, že požadavky na jakost a environment v průběhu celého procesu zakázky a 
dalších procesech systému řízení jsou sledovány, kontrolovány a dokumentovány. Záznamy 
systému řízení mohou být vedeny v písemné nebo elektronické podobě. V případě smluvního 
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jednání má zákazník možnost nahlédnout se svolením jednatele společnosti do příslušných 
záznamů. Při návrhu a tvorbě formulářů je třeba zohlednit připomínky všech pracovníků, kterých 
se záznam do formuláře dotýká. Přehled formulářů vede jednatel - PV. 

 

Náležitosti řízení záznamů jsou stanoveny ve formuláři „Seznam dokumentů a záznamů “ 

 název formuláře a jeho identifikace,  

 každý záznam musí být označen datem, jménem a podepsán 

 odpovědnost za vypořádání 

 doba uložení (resp. archivace) a místo 

Záznamy systému řízení jsou uchovávány v předepsaných prostorech, společnost používá na 
stanovení doby uložení dokumentu skartační znaky, které vyjadřují dokumentární hodnotu 
písemnosti a udávají, jak se s písemností naloží po uplynutí skartačních lhůt. Postup se řídí 
podle Spisového, skartačního a archivačního řádu. 

 

Přehled záznamů vznikající během zakázky a jejich řízení: 

 Zápis o předání a převzetí staveniště 

 Sod 

 PD 

 TP 

 Harmonogram zakázek 

 Plán kvality 

 Zakázkový list 

 Rizika BOZP 

 Zápisy o předání staveniště / pracoviště 

 Zápis z kontrolních dnů 

 Protokoly o zkouškách 

 Předávací protokol o díle 

 



3.5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 

Organizace společnosti 

Tato kapitola Plánu kvality společnosti současně nahrazuje Organizační řád. 

Hierarchické vztahy, funkční vazby a oblasti činností společnosti jsou zřejmé z celkového 
organizačního schématu uvedeného níže. 

 

Obrázek 2: Organizační schéma 
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5.1 OSOBNÍ ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU 

Jednatel společnosti – představitel vedení prosazuje užívání efektivního a účinného systému 
řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, na který bude používat se všemi zaměstnanci 
společnosti pro naplnění: 

 vyšší spokojenosti zákazníků, 

 politiky a cílů jakosti a ochrany životního prostředí, 

 legislativních požadavků, 

 zlepšování se v oblasti poskytovaných služeb, 

 zlepšováním a snižováním dopadů své činnosti na životní prostředí, 

 rozvoje společnosti. 

Jednatel společnosti – představitel vedení soustavně vede zaměstnance k pochopení 
nezbytnosti splnit požadavky zákazníka při respektování požadavků předpisů a zákonů, které 
se činnosti společnosti dotýkají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K vývoji a zlepšování systému řízení jakosti a životního prostředí se jednatel společnosti 
zavazuje k poskytování přiměřených zdrojů, které jsou vyhodnocovány v rámci přezkoumání 
systému vedením. 

 

5.2 ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA 

Zaměření na zákazníka je zvýrazněno v závazku vedení společnosti. Naplnění tohoto závazku 
sleduje vedení společnosti již při nabídkovém řízení. Pohovory se zákazníkem a jeho vyjádření 
k zadání a k průběhu práce je zaznamenáno v nabídkách, ve smluvních ujednáních, 
v korespondenci, v záznamech týkajících se nabídkových řízení a smluvních ujednání a při 
procesu realizace také v zápisech z kontrolních dnů, v zápisech z předávacích řízení apod. 

 
Další cesty zaměření se na zákazníka: 

 podrobné ujasnění požadavků zákazníka a jejich přesné zaznamenání; 

 informování zákazníka o možnostech společnosti; 

 zjišťování potřeb potenciálních zákazníků, jejich evidence a průběžný kontakt s nimi; 

 iniciativní nabídka prací potenciálnímu zákazníkovi; 

 poradenská činnost k danému technickému problému; 

 zabezpečení projednání případných připomínek či návrhů zákazníka; 

 konzultace případných nejasností zadání, eventuální technických řešení se 
zákazníkem, která vybočují nad rámec zakázky; 

 průběžné kontroly a předávání prací zákazníkovi – stavební deník, záznamy z kontrol; 

 Nabízené práce i technická řešení včetně protokolů v předepsaných kontrolách a 
zkouškách a ostatní dokumentace; 

 Předání zakázky v bezvadné kvalitě včetně protokolů o předepsaných kontrolách a 
zkouškách. 

Plán kvality je vytvořen tak, aby postihl všechny požadavky a přání zákazníka, změny 
charakteru zakázek, růst úrovně technologie a požadavky legislativy životního prostředí.  

Rozsah popisu systémů plánu kvality a ochrany životního prostředí je přizpůsoben znalostem a 
dovednostem zaměstnanců společnosti. 

 

5.3 POLITIKA KVALITY 

 Vydaná politika (jakosti a životního prostředí) je závazná pro všechny zaměstnance a vyžaduje 
jejich efektivní spolupráci v zájmu dosažení stálého zvyšování úrovně jakosti a ochrany 
životního prostředí.  

Politika jakosti obsahuje následující požadavky: 

 uspokojování potřeb zákazníků, 

 zlepšování služeb společnosti, 

 závazek prevence znečištění a poškození ŽP, 

 hospodárnost, 

 rozhodování založené na faktech, 



 dodržování legislativy a šetrné chování se k životnímu prostředí 

S politikou organizace jsou seznámeni všichni zaměstnanci. 

Jednatel společnosti politiku organizace důsledně prosazuje a poskytuje účinnou pomoc 
vytvořením finančních, materiálních a personálních podmínek (zdrojů), včetně potřebného 
výcviku a školení zaměstnanců. Ověřování plnění politiky je prováděno systémem interních 
auditů, jejichž výsledky jsou pravidelně analyzovány v přezkoumání systému řízení za účelem 
jeho zlepšování. Posouzení aktuálnosti a vhodnosti politiky organizace je rovněž prováděno 
v rámci přezkoumání systému managementu (kap. 5.6). 

Odpovědnost za jakost a ochranu životního prostředí mají všichni zaměstnanci, přičemž každý 
jednotlivý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce a každý vedoucí zaměstnanec je 
odpovědný za kvalitu prací prováděných pod jeho vedením. 

 

5.4 PLÁNOVÁNÍ 

5.4.1 Cíle kvality 

Ve shodě s politikou kvality a závazkem vedení společnosti byli stanoveny tyto cíle: 

 trvale zvyšovat organizační úrovně a kvality; 

 zlepšení vztahů mezi zaměstnanci a jejich systematická odborná příprava; 

 vysoká kvalita všech poskytovaných služeb, dodržování smluvních lhůt. 
 

Mimo tyto základní cíle vedení společnosti 1x ročně v návaznosti na politiku kvality vydává 
měřitelné, konkrétní a reálné dílčí cíle kvality pro nadcházející období. Tyto krátkodobé cíle jsou 
zveřejňovány v samostatném prohlášení. 
 
Cíle musí obsahovat: 

 konkrétní a jasně formulovaný záměr v měřitelných jednotkách – cílovou hodnotu; 

 termíny zahájení a ukončení; 

 zdroje; 

 odpovědné zaměstnance za plnění; 

 harmonogram plnění cíle. 

  

5.4.2 Plánování systému managementu kvality 

   V rámci plánování kvality je základním plánovacím aktem tvorba strategie společnosti v této 
oblasti. Součástí jsou též strategie a cíle v oblasti ekonomické. 

 

Pro naplnění strategie, politiky kvality a splnění cílů je třeba vyjít z analýzy za předcházející 
období a provést hodnocení: 

 zákonných požadavků a požadavků předpisů; 

 údaje o výkonnosti; 

 ponaučení z dřívějších zkušeností; 

 posouzení možnosti zlepšování práce; 

 posouzení rizik. 

 

Společnost zpracovává tyto druhy plánů: 

 vize společnosti – odpovídá vedení společnosti; 

 plán potřebných zdrojů v oblasti investiční a v oblasti lidských zdrojů – odpovídá vedení 
společnosti a majitel společnosti; 



 potřeby nových technologických postupů; 

 kontrolní a zkušební plány pro konkrétní zakázky. 

 

Environmentální aspekty a dopady 

Environmentální aspekty (EA) zpravidla vznikají u všech činností a služeb, které společnost 

provádí.  EA jsou identifikovány a zaneseny do Registru environmentálních aspektů. U všech 

EA je na základě kritérií stanovených postupem posuzována jejich závažnost ve vztahu 

k jednotlivým složkám ŽP (voda, ovzduší, půda, člověk) a jsou vyhodnoceny ty EA, které mají 

nebo mohou mít významný negativní dopad na životní prostředí. Registr environmentálních 

aspektů může zahrnovat i pozitivní aspekty, jsou-li takové v organizaci identifikovány. 

Identifikace představuje neustálý proces. 

Pro jednu činnost může existovat i více EA s různým stupněm environmentální 
závažnosti. Identifikaci významných environmentálních aspektů provádí PV ve spolupráci 
s vedením společnosti.  

Po zjištění a popsání EA je zvažován jejich dopad na životní prostředí, což je zaznamenáno do 
Registru environmentálních aspektů, z něhož vychází i plánováni nových cílů. 

Hodnocení závažnosti environmentálních aspektů probíhá podle těchto kritérií: 

 

 pravděpodobnost výskytu aspektu 

 závažnost dopadu na ŽP 

 legislativa – plnění či neplnění legislativních požadavků 

 image – ovlivnění image organizace u zainteresovaných stran 

 náklady 

Hodnocení negativních aspektů probíhá podle bodové stupnice: 

Tabulka 3: Hodnocení negativních aspektů 

Hodnocení Počet bodů 

nejvyšší  5 

střední  3 

malý  1 

 

Dojde-li k neplnění legislativních požadavků, jde vždy o významný environmentální aspekt! 
Vždy 17 bodů! 

Po ohodnocení jednotlivých kritérií se vypočítá celková hodnota jako prostý součet. Od celkové 
hodnoty 17 bodů (včetně) je aspekt považován za významný a je vyhlášen cíl. 

 



 

Právní a jiné požadavky, hodnocení souladu 

Za identifikaci a sledování aktuálního stavu právních předpisů ochrany ŽP a předpisů státní 
správy je odpovědný PV.  

Seznam právních a jiných předpisů zpracovává a udržuje nejméně 1 x za půl roku aktualizuje 
PV. Za jiné předpisy se považují místní úpravy (např. městské vyhlášky, vyhlášky CHKO, NP a 
podobně. Kromě těchto dokumentů se jedná o udělená rozhodnutí společnosti, schválené 
provozní řády apod.). 

Po provedené aktualizaci je provedena případná změna do Seznamu právních a jiných 
požadavků. S touto změnou musí být seznámeni všichni, kterých se tato změna dotýká. Po 
provedené kontrole Seznamu právních a jiných požadavků je vždy seznámeno vedení 
společnosti PV na nejbližší následné poradě, včetně případných dopadů na společnost.  

Společně s požadavky legislativními, nebo vycházejících z legislativy jsou společností 
sledovány i jiné požadavky, které jdou nad rámec legislativy nebo mohou vyjadřovat přání nebo 
očekávání zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Příjem těchto požadavků provádí PV, 
který následně určí osobu odpovědnou za plnění tohoto požadavku. Požadavky jsou 
zaznamenávány a následně je hodnocen soulad splnění požadavků. O vyhodnocení nebo 
průběžném hodnocení je veden záznam a následně na nejbližší poradě je projednán stav 
plnění těchto požadavků. Plnění těchto požadavků a záznamy s nimi spojené jsou vstupem pro 
přezkoumání vedení společnosti. 

 

5.5 POVINNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE 

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

Odpovědnosti a práva pracovníků společnosti vyplývají z pracovní smlouvy, vč. pracovní 
náplně, příslušných obecně platných právních předpisů (především Zákoníku práce), z příkazů 
nadřízeného a z povinností stanovených v dokumentaci systému řízení. 

Jednatel společnosti stanovuje odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců pomocí Karet funkcí, 
které stanovují odpovědnosti, pravomoci a kvalifikační požadavky funkcí, uvedených 
v organizačním schématu (viz kap. 5.0). 

Pravomoci zaměstnanců jsou definovány tak, aby z nich byla patrná míra organizační svobody 
potřebné pro provádění úkolů a jednotlivých činností. 

Ostatní předpisy, např. účetnictví, nejsou součástí certifikovaného systému řízení.  

Každý vedoucí zaměstnanec ve své funkci navrhuje a provádí řízení opatření k nápravě a 
preventivní opatření, týkající se neshod systému řízení v rámci jeho pravomocí. 

Tam, kde vzniká možné pochybení o rozdělení pravomocí platí zásada: 

"Osoba, která má povinnost řídit svěřený úsek nebo vykonávat požadovanou činnost, má 
k tomu přidělenu příslušnou pravomoc." 

Všichni pracovníci společnosti jsou povinni: 

 Efektivně plnit veškeré úkoly a činnosti, které spadají do jejich pracovní náplně; 

 Plnit příkazy a řídit se pokyny svého nadřízeného; 



 Usilovat o co nejlepší uspokojování požadavků zákazníků, které vyplývají ze smluv o 
dílo; 

 Dodržovat platné zákony, předpisy a normy vztahující se k činnosti společnosti, BOZP a 
ochraně životního prostředí; 

 V systému kvality se seznámit s povinnostmi vyplývajícími z dokumentace systému 
managementu a jejich příloh v rozsahu svých činností pro zabezpečení vysoké kvality 
prováděných prací; 

 Dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní doby k plnění uložených úkolů; 

 Ochraňovat tajemství společnosti. 

Odkazy 

FO-02a Karta funkce 

 

5.5.2 Představitel vedení  

Jednatel společnosti je představitelem vedení pro jakost a životní prostředí (představitel 
vedení), ve všech otázkách zastupuje společnost navenek před orgány státní správy, 
institucemi a fyzickými a právními osobami.  

 

5.5.3 Vnitřní a vnější komunikace 

  Ve společnosti se používají následující nástroje interní komunikace: 

 porady vedení a THP pracovníků společnosti – čtvrtletně, probírá se mj. systém řízení – 
cíle, neshody, plán akcí apod. 

 neformální porady na pracovištích se zaměstnanci, 

 kontroly a porady se všemi zaměstnanci na pracovišti, včetně školení, 

 e-mail  

 telefon 

Výstupem z porady vedení je písemný záznam, který pořizuje jednatel společnosti. Následná 
porada ověřuje plnění úkolů stanovených na předcházejících poradách. 

Informace a postupy při vlastním procesu realizace zakázek jsou vedeny v záznamech o akci: 

 ve stavebním deníku; 

 v záznamech o kontrolních dnech; 

 v ostatních záznamech uvedených v dokumentaci systému kvality. 

 



5.6 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 

5.6.1 Všeobecně 

Plán kvality stanovuje metodiku ověřování systému řízení jakosti a ochrany životního 
prostředí jednatelem společnosti, která má zajistit soulad s požadavky norem ISO 9001. Systém 
řízení je pravidelně přezkoumáván min. 1x ročně. 

5.6.2         Vstup pro přezkoumání  

Jednotlivé vstupy jsou řešeny v rámci nastavené interní komunikace: 

Vstupy mohou zahrnovat: 

 kontrolu plnění přijatých opatření z předchozího přezkoumání; 

 výsledky interních a externích auditů (kontrol); 

 rozsah reklamací a stížností zákazníků (vady a nedodělky zakázky); 

 vyhodnocení (sub)dodavatelů včetně vyhodnocení jejich výkonnosti; 

 návrhy na nápravná a preventivní opatření včetně návrhů na změny v řízené 
dokumentaci; 

 doporučení pro zlepšení; 

 vyhodnocení cílů kvality a plnění politiky kvality; 

 finanční vlivy na kvalitu. 

5.6.3 Výstup z přezkoumání 

  Zpráva je projednávána ve vedení společnosti. Projednání se provádí společně s projednáním 
strategie společnosti na další rok. Odpovědnost za projednání má majitel společnosti. 

Výstupem z projednání je stanovení cílů, které jsou zaměřeny na oblast: 

 současné a budoucí potřeby zakázky (společnosti); 

 výkonnost stavebně montážních činností; 

 úroveň  spokojenosti zákazníků; 

 zdroje potřebné pro splnění cílů v oblasti lidské/materiální; 

 neustálé zlepšování. 

Cíle jsou termínované a jsou určeni odpovědní pracovníci za jejich plnění.  

Společnost má vytvořeny odpovídající zdroje pro efektivní systém managementu kvality. 

Jejich základní rozdělení je následující: 

 finanční zdroje; 

 kvalifikovaní a zainteresovaní zaměstnanci; 

 potřebné materiálně-technické vybavení; 



 dokumentované postupy; 

 systém monitorování a hodnocení kvality; 

 plán provádění interních auditů. 

  

3.6  MANAGEMENT ZDROJŮ 

6.1 POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ 

Jednatel společnosti – představitel vedení je odpovědný za zajišťování a poskytování 
dostatečných zdrojů pro chod a údržbu systému řízení, které jsou rozhodující pro kvali tu 
poskytovaných služeb. Mezi zdroje firmy ovlivňující zásadním způsobem jakost procesů a 
ochranu životního prostředí náleží: 

 speciální technika k realizaci zakázek, 

 další vybavení společnosti (dopravní prostředky), 

 SW a HW vybavení pro plánování, evidenci, řízení a vyhodnocování zakázek, 

 kvalifikovaní zaměstnanci, způsobilí provádět odborné práce, 

 finanční prostředky. 

Jednatel společnosti – představitel vedení plánuje a zajišťuje potřebné zdroje pro: 

 zajištění specifikací pro nákup provozních prostředků v potřebných termínech, 

 mzdy a ostatní vedlejší náklady (školení, propagaci, atd.), 

 obnovu a údržbu jednotlivých výrobních prostředků a prostředků pro ochranu 
zaměstnanců, 

 údržbu a zlepšování systému řízení společnosti, 

 investice dle potřeb pro rozvoj firmy; 

 zaměstnance pro řízení a provádění prací, v potřebném počtu s příslušnou kvalifikací 
dle požadavků jednotlivých pracovišť a s ohledem na potřeby rozvoje firmy. 

Vyhodnocování zdrojů a vynaložených finančních prostředků se provádí formou vyhodnocování 
zakázky. Sledováním a vyhodnocováním zakázek majitel firmy iniciuje kroky pro zlepšování 
procesu poskytované služby a ovlivňování její hospodárnosti. 

 

6.2 LIDSKÉ ZDROJE 

6.2.1 Všeobecně 

Lidské zdroje tvoří samostatnou oblast, v níž všichni technici na jimi řízených pracovištích 
odpovídají za potřebný zácvik (zaučení) a potřebnou kvalifikaci (způsobilost) zaměstnanců, 
které je činí způsobilými k vykonávání příslušných pracovních činností.  

Kompetence jednotlivých pracovníků jsou stanoveny dle zastávané funkce, v Kartách funkcí. 



Jednou z podmínek udržení vysoké úrovně jakosti poskytovaných služeb a účinné ochrany 
životního prostředí je zajištění odborné přípravy všech zaměstnanců, jejichž činnost má vliv na 
kvalitu poskytovaných služeb a dopadů do životního prostředí. Způsobilost zaměstnanců, kteří 
jsou pověřeni plnit specifické úkoly, je přiznávána podle požadavků na základě příslušného 
vzdělání, odborné přípravy a/nebo praxe. 

Vyhodnocení efektivnosti a potřeb výcviku provádí jednotliví vedoucí pracovníci a plánování 
výcviku pracovníků je realizováno jednatelem společnosti při tvorbě Plánu výcviku. 

Hodnocení zaměstnanců je prováděno jednatelem a společníky průběžně s ohledem na plnění 
jednotlivých úkolů. 

Tabulka 4: Seznam pracovníků na zakázce “Výstavba výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod“ 

Název funkce počet 

Přípravář 1 

Stavbyvedoucí 1 

Stavební dělník HSV 6 

Stavební dělník PSV 5 

Řidič, strojník 2 

Zaměstnanci subdodavatele 6 

 

 

6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik 

V rámci prováděné zakázky “Výstavba výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkuv Brod“ budou 
všechny činnosti z oblasti školení a výcviku prováděny v souladu se zavedeným systémem 
výcviku a vzdělávání a jehož rámcový popis je obsahem této kapitoly. 

Výběr THP pracovníků a dělnických profesí a jejich přijímaní provádí ředitel společnosti na 
základě požadavků a doporučení odpovědných pracovníků 

Výcvik – odborná příprava 

Výchova a vzdělávání zaměstnanců společnosti jsou zaměřeny na: 

 zajištění souladu mezi požadovanou a skutečnou kvalifikací pracovníků; 

 trvalé zvyšování kvalifikace a systematické doplňování profesních znalostí. 

Od přijetí pracovníka do pracovního poměru vede vedoucí personálního a mzdového oddělení 
jeho osobní složka, jejíž součástí jsou i doklady o dosažené kvalifikaci a absolvovaných 
školeních. 

Způsobilost jednotlivých odborných zaměstnanců všech kategorií je udržována pravidelnými 
školeními podle profesí. 

Dokladem o absolvování školení jsou záznamy o školeních a prezenční listiny. Za udržování 
přehledu o kvalifikaci zaměstnanců, a zajištění hromadných školení odpovídá příslušný vedoucí 
pracovník. 



Školení prováděná ve společnosti lze rozdělit do těchto kategorií: 

 všeobecné školení – absolvují je všichni pracovníci společnosti (BOZP, PO, EMS) min 

1x ročně; 

 odborné školení THP – absolvují je vybraní THP pracovníci – školení pro zvýšení 

kvalifikace jednotlivých pracovníků; 

 profesní školení pracovníků výroby a obslužných činností – absolvují je pracovníci, 

jejichž činnost je vázána na periodické prověřování jejich způsobilosti (svářeči, řidiči, 
strojnici, jeřábníci, vazači, obsluha vysokozdvižných vozíků) 

 vstupní školení nových pracovníků – absolvují je všichni noví pracovníci společnosti 

– zahrnuje kromě všeobecných školení (BOZP,PO) i základní školení související s jejich 
konkrétní činností ve společnosti a seznámení se systémem kvality. 

Plán vzdělávání a záznamy o školení zaměstnanců na hospodářský rok vypracuje vedoucí 
personálního. 

Realizace systému vzdělávání 

Za zabezpečení realizace výcviku a vzdělání včetně zajištění příslušné dokladové části o 
uskutečnění této činnosti odpovídá: 

 BOZP, PO, dělnické profesní odbornosti mimo svářečů – odborný školitel 

 Svářeče – odborný školitel 

 Odborné semináře techniků – vedoucí společnosti 

 ISO – manažer organizace (vedoucí společnosti) 

Další možná školení zabezpečují – externí specializované organizace dle potřeby. 

Evidence o absolvovaných školeních a jednotlivých pracovníků společnosti je s prezenčními 
listinami a osvědčeními o absolvování školení vedena ředitelem společnosti. 

Odkazy 

FO-03a Karta zaměstnance 

FO-08a Školení zaměstnanců ISO 

 

6.3 INFRASTRUKTURA 

Péče o výrobní prostředky je prováděna: 

 Běžná údržba a drobné opravy – vlastními pracovníky; 

 Větší opravy a servisní prohlídky – specializovanými značkovými servisními 
organizacemi. 

Pro jednotlivá zařízení většího rozsahu jsou dle předpisů výrobce používaný plány údržby. 
Výrobní zařízení odpovídá určený zaměstnanec, který ho využívá pro svoje pracovní povinnosti. 

Za zabezpečení technického vybavení pro jednotlivé zakázky odpovídá příslušný stavbyvedoucí 
a vedoucí společnosti: 

 Pracovní zázemí (mobilní buňky pro pracovníky, prostory zařízení staveniště, sklady 
materiálu, sociální zázemí, kanceláře); 



 Pracovní pomůcky; 

 Potřebná mechanizace; 

 Dopravní prostředky; 

 Výpočetní technika včetně potřebného hardwarového a softwarového vybavení; 

 Měřící a zkušební zařízení 

 Podpůrné služby včetně (sub)dodavatelských 

Za infrastrukturu jako celek a za zajištění finančních zdrojů odpovídá ředitel společnosti. 

Potřeba vybavení je projednávána na poradách vedení společnosti. Zde se provádí zhodnocení 
současného stavu vybavení a plánování nákupu vybavení nezbytného pro zajištění stávající, 
popř. dosažení vyšší kvality realizovaných zakázek. 

Za stav a úroveň vybavení jednotlivých pracovišť odpovídá vedoucí střediska výroby. Každý 
pracovník společnosti zodpovídá osobně za stav přiděleného mu vybavení či zařízení. Zpravidla 
nese za toto vybavení hmotnou odpovědnost. 

 

6.3.1  Budovy a pracovní prostory 

Za správu a údržbu budov a pracovních prostorů je odpovědný majitel společnosti, který 
následně pověřuje stavbyvedoucí dané zakázky. 

Je odpovědný především za: 

 Technický stav a údržbu nemovitostí; 

 Zajištění ochrany nemovitostí; 

 Provádění nezbytných oprav; 

 Dodržování předpisů BOZP, PO a ekologických; 

 Řízení odpadového hospodářství; 

 Sledování spotřební energií a dalších dodávaných médií. 

 

6.3.2  Mechanizace 

Ke každé mechanizaci a zařízení je k dispozici dokumentace od výrobce. 

Ve společnosti Qatrosystem spol., s. r o je zabezpečení stavební výroby mechanizačními 
prostředky, za plánování údržby a preventivních oprav dopravně mechanizačních prostředků a 
za činnosti s tím souvisejícími odpovědní zaměstnanci. 

 

6.3.3  Strojní zabezpečení stavby 

V souladu s PD a Smlouvou o dílo a časovým plánem stavby zpracuje vedoucí střediska plán 
strojního vybavení stavby pro rozhodující mechanizmy (nákladní automobily, rypadla, 



traktorbagr, čerpadla, včetně pro přepravu osob). Referent dopravy vede přehled technických a 
servisních prohlídek strojů tak, aby bylo zajištěno dodržování termínů jejich provádění. 
Nasazení je ve spolupráci se stavbyvedoucími v průběhu stavby aktualizováno. 

Tabulka 5: Seznam strojů a vybavení na zakázce “Výstavba výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod“ 
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Ford Boxer 2.2 TDCi 2008 Kladivo bourací 11 kg 

Citroen Jumper 2.2 Hdi 2007 Kompresor diesel + pneu kladivo 

Renault Trafic 1.9 dCi 100 2005 Míchačka stavební 

Komatsu Wb 97s Stavební vrátek 

Mazda 626 Pásový dopravník 6 m 

Gehl SL3840E Kladivo sekací 5-7 kg 

Terex TC 40 Brousicí stroj HILTI DG 150 

Scania P14 6x4 valník + HR 
Hiab  

Průmyslový vysavač 

Mercedes Benz Sprinter 518cdi Řezačka spár benzinová 

Škoda Favorit 3x Lišta vibrační  6m 
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Lešení HAKI Vibrátor na beton Wacker 

Lešení trubkové Svařovací usměrňovač WTU 
315 

Rámové lešení Myčka Wap 

Systémové bednění DOKA Pistole horkovzdušná 

Systémové bednění MEVA Pila okružní prům. 160 – 190 
mm 

Pojízdné lešení Boss Pila přímočará 

 

6.4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Pracovní prostředí je faktor, významně podporující motivaci, spokojenosti a výkonnost 
zaměstnanců, a tím i produktivitu jejich nasazení v jednotlivých procesech QMS. 

Vlastníci jednotlivých procesů identifikují konkrétní pracovní činnosti v rámci těchto 
definovaných procesů, které vyžadují řízení pracovního prostředí k dosažení shody produktu se 
specifikovanými požadavky. Pracovní prostředí sledují z pohledu vhodnosti pro provádění dané 
pracovní činnosti 

Vlastníci procesů řídí prvky pracovního prostředí: 

 Ovlivňující znaky kvality; 

http://www.assettradex.cz/komatsu-wb-97s_1901821.htm


 Ovlivňující vliv k životnímu prostředí; 

 Ovlivňující míru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 Ovlivňující lidský faktor. 

Při řízení procesu poskytování služeb bere vlastník procesu v úvahu také vytvoření vhodného 
pracovního klimatu – dodržování etických zásad, dodržování zásad komunikace se 
zákazníkem, dodržování pravidel vystupování a osobní vzhled zaměstnanců. V rámci vytváření 
pracovního prostředí je nutno dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

3.7 REALIZACE PRODUKTU 

7.1 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU 

7.1.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

Cílem kvality je realizovaná zakázka v souladu s právními a technickými předpisy a 
dohodnutými, ale i předpokládanými požadavky zákazníka na produkt. 

Definování cílů a požadavků a rozdělení úkolů je předmětem jednání realizačního výrobního 
výboru, které řídí ředitel společnosti. Z je pořízen záznam. Postupy k zajištění požadavku 
v následujících kapitolách. 

7.1.2 Potřeby vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou 
specifické pro produkt 

 Převzetí dokumentace zakázky 

 Založení stavebního deníku 

 Převzetí staveniště 

 Zajištění zdrojů 

 Seznámení s postupem prací 

 Provádění prací 

 Vedení dokumentace zakázky 

 Řízení dodavatelů 

 Kontrolní činnost (vstupní, mezioperační, výstupní kontroly) 

 Evidence materiálů 

 Provedení výstupní kontroly 

 Odstranění vad a nedodělků z výstupní kontroly 

 Předání dokončené zakázky 

 



7.1.3 Požadované činnosti při ověřování, monitorování, měření, kontrole a 

zkoušení, které jsou specifické pro produkt a také kritéria pro přijetí produktu. 

Řízení projektové dokumentace 

 

Přípravář je odpovědný za aktualizace PD, výměnu neplatné dokumentace za novou a řízení 
všech změn a dodatků k PD. 

Vypracování harmonogramu zakázky 

Vypracuje přípravář výroby na základě specifikovaných požadavků harmonogram zakázky. 
Harmonogram slouží ke koordinaci činností při realizaci zakázky a pro zajištění potřebných 
zdroje na danou zakázku. 

 

Zpracování technologických postupů 

Technologické postupy jsou zpracovávány na rozhodující stavebně – technologické procesy. 

 

Zajištění dodávek 

V případě, že společnost není schopna sama splnit požadavky zákazníka, je nutno zajistit tyto 
činnosti dodavatelský. Přípravář vypracuje soupis prací zajišťovaných dodavatelský. 

Zajištění těchto prací probíhá v závislosti na harmonogram stavby. Zásady pro nakupování 
dodávek jsou popsány kapacity nakupování. 

 

Zajištění materiálu 

Součástí rozpočtu je výpis požadovaného materiálu pro jednotlivé položky. 

Zajištění mechanizace, dopravy a drobní mechanizace a metrologického vybavení 

Mechanizace nárokuje stavbyvedoucí v souladu s postupem prací u vedoucího společnost. 

 

Zajištění lidských zdrojů 

Stavbyvedoucí vypracuje seznam požadovaných profesí v závislosti na použité technologii při 
realizaci zakázky. 

Z nákladů na stavbu vyplývá nasazení pracovníků a mechanizace a jsou částečně upřesněny 
kapacity lidských zdrojů a infrastruktury. 

Ředitel společnosti rozhoduje, zda stavbu zajistí z vlastních zdrojů společnosti nebo částečně 
(sub)dodavatelský. Nasazení konkrétních pracovníků je pak průběžně upřesňováno na 
poradách a kontrolních dnech, stejně jako nasazení na stěžejních mechanizmech včetně 
automobilů. 

 

Zajištění zařízení staveniště 



Není-li řešeno zajištění zařízení staveniště přímo v zadávací nebo PD, povede stavbyvedoucí 
průzkum v blízkosti staveniště s cílem toto zařízení zjistit. 

 

Tvorba plánu kvality 

Plánování kvality je neoddělitelnou součástí managementu kvality. O formě a rozsahu plánů 
rozhoduje ředitel společnosti. Plán vypracovává přípravář. Za přezkoumání Plánu kvality je 
odpovědny ředitel společnosti. 

 

Tvorba Kontrolního a zkušebního plánu (KZP) 

KZP zpracuje přípravář dle konkrétních technologických postupů používaných při realizaci 
zakázky a dle požadavků norem a ostatních předpisů. 

Dokumentace přípravy zakázek: 

 Sod nebo závazná objednávka; 

 Stavební povolení; 

 Stanovení podmínek pro uzavírání dodavatelských smluv; 

 Právní a jiné požadavky zakázky; 

 Záznam o hodnocení EA; 

 Významné environmentální aspekty zakázky; 

 KZP; 

 Harmonogram zakázky; 

 Technologické postupy; 

 Soupis prací zajišťovaných dodavatelský; 

 Výpis požadovaného materiálů; 

 

Přípravář vyplní na základě požadavků Sod formulář Harmonogram prací a finančního plnění. 
Harmonogram prací a finančního plnění slouží ke koordinaci činností při realizaci zakázky a pro 
plánování a zajištění potřebných zdrojů na danou zakázku. 

Ve fázi přípravy zakázky se také řeší požadavky na zajištění BOZP s ohledem na rizika a 
možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, požadavky na dodržování skladových 
podmínek a podmínek odpadového hospodářství. 

 

7.1.4 Záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a 

výsledný produkt splňují požadavky 

 Stavební deník 

 Kontrolní a zkušební plán 



 Vstupní kontrola materiálu 

 Protokoly o zkouškách a měření, atesty, certifikáty výrobků 

 Protokol o převzetí prací dodavatelů 

 Právní a jiné požadavky zakázky 

 Řízení významných environmentálních aspektů zakázky 

 Výstupní kontrola 

 Protokol o předání a převzetí prací objednatelem 

 Zápis o odstranění vad a nedodělků 

 Zápis o odstranění reklamací 

 

7.2 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA 

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

Pro identifikaci potřeb zákazníka v hlavních procesech k posouzení a přijetí poptávky se bere 
v úvahu: 

 úplnost požadavků zákazníka na požadované produkty; 

 požadavky, které zákazník nespecifikoval, ale jsou potřebné z hlediska vhodnosti k 
danému účelu (mohou být zjištěny při prostudování dokumentace k přestavbě, tyto 
požadavky jsou projednány se zákazníkem a jsou zohledněny ve smlouvě o dílo nebo 
jejich dodatcích); 

 závazky spojené s realizací zakázky včetně platných zákonných požadavků a vyhlášek 
a předpisů; 

 doplňující požadavky společnosti. 

 

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

Při přezkoumání požadavků na realizaci díla je třeba zkontrolovat: 

 zda jsou požadavky dostatečně přesně specifikovány nebo jsou zapotřebí doplňující 
informace pro jednoznačné uřčení požadavků; 

 zda je třeba informovat zákazníka o specifikách zakázky, která jím nebyla uplatněna, 
avšak jejich řešení je nezbytně nutné z hlediska dosažení jím požadovaných parametrů 
nebo dodržení zákonných či jiných předpisů. 

 Kapacitní a časové možnosti nasazení potřebné mechanizace a pracovních čet včetně 
prověření jejich odborné způsobilosti zejména na specifické technologie; 

 Prověření a dokladování externích subdodavatelů k zabezpečení kvality svých dodávek 
výrobků, prací a služeb; 

 Termíny realizace zakázky; 

 Zda je nezbytné zpracování doplňující projektové dokumentace, v jakém rozsahu a kdo 
ji bude zpracovávat; 

 V případě, že PD byla dodána zákazníkem, musí být provedeno prověření PD zakázky, 
zejména z hlediska její úplnosti, proveditelnosti atd.; 



 Prověření specifických podmínek staveniště a jejich promítnutí do návrhu smlouvy; 

 Nutnost zpracován speciálních technologických postupů nebo požadavek na speciální 
školení pracovníků, kteří budou zakázku realizovat. 

 

Případné změny požadavků jsou ihned zaneseny do příslušné dokumentace a jsou s nimi 
seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci. 

 

 

Přezkoumání SoD 

Za přezkoumání smlouvy o dílo odpovídá ředitel společnosti. 

 

7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

Za komunikaci se zákazníkem ohledně hodnocení spokojenosti zákazníka je odpovědný 
stavbyvedoucí. 

Komunikace se zákazníkem zahrnuje tyto oblasti: 

 Informace o díle; 

 Vyřizování poptávek; 

 Zpracování nabídek; 

 Zpracování a projednání smluv; 

 Vyřizování stížností zákazníka. 

Komunikace se zákazníkem se děje: 

 Ústně – požadavky zaznamenány odpovědnou osobou za zakázku do agendy stavby; 

 Písemnou formou – jsou ukládány do složky zakázky u stavbyvedoucího či 
odpovědných osob za zakázku; 

 Elektronickou formou – el. záznamy jsou ukládány do zvláštního adresáře příslušné 
zakázky v PC pod číslem zakázky. 

 

7.3 NÁVRH A VÝVOJ 

7.3.1        Plánování návrhu a vývoje 

   Jednotlivé etapy návrhu a vývoje probíhají následovně: 

 poptávka zákazníka včetně určení stupně PD 

 nabídka projektové dokumentace  

o cena PD 

o obsah PD 

o stupeň PD 

o termín provedení PD 



o rozsah zajištění vyjádření o projednání PD s orgány 
státní správy a dotčenými správci IS 

 objednávka, případně Smlouva o dílo na PD 

Za tento proces je odpovědný projektant. 

7.3.2        Vstupy pro návrh a vývoj 

V objednávce PD jsou zadány požadavky objednatele, případně investora. Příslušné stupně PD 
se řídí podle Stavebního zákona.  

Objednatel předá pro vypracování PD následující podklady: 

 doklad o vlastnickém právu k nemovitosti nebo pozemku k zamýšlenému stavebnímu 
dílu 

 nebo doklad o nájemním vztahu k nemovitosti nebo pozemku k zamýšlenému 
stavebnímu dílu + souhlas vlastníka 

 geometrický plán 

 v případě rekonstrukce, dostavby, přístavby, opravy PD stávajícího stavu  

 v případě novostavby předá specifikaci požadavků na užívání a provoz projektované 
budovy 

 případně předá svůj návrh řešení nebo převzatou dokumentaci, případně 
fotodokumentaci, kterou si zajistil z již existující jiné stavby 

 případně předá architektonický návrh   

Před začátkem projekčních prací předchází projednání s objednatelem, kde dojde k předání 
výše uvedených dokumentů a dokladů a rámcově se ujasní řešení stavebního záměru 
objednatele, na který bude vypracována PD. 

Následuje vypracování prvního návrhu projektantem. Tento je na konzultační schůzce 
projednán s objednatelem.  

 

7.3.3        Výstupy z návrhu a vývoje 

Výstupem je konečná PD schválená autorizovanou osobou. 

Podle objednaného stupně PD tato může obsahovat výkaz materiálů a prací.  

Konečná PD se předává v papírové formě, ve 3-6 paré (na základě požadavků objednatele). 
PD může být předána současně i v elektronické formě.  

 

7.3.4        Přezkoumání návrhu a vývoje 

Na základě prvního návrhu (po konzultaci s objednatelem) projektant rozpracuje PD a na 
základě dalších konzultací s objednatelem tuto dokumentaci dokončuje. Při závěrečné 
konzultaci předloží projektant konečnou PD ke schválení objednateli (týká se dokumentace 



většího rozsahu). Následuje čistopis PD v objednaném počtu paré, který je předán objednateli, 
o čemž je vyhotoven zápis o předání PD objednateli.  

 

7.3.5        Ověřování návrhu a vývoje 

Ověřování návrhu a vývoje probíhá na konzultačních dnech s objednatelem. 

Projektant projednává rozpracovanou PD s příslušnými orgány státní správy a s majiteli a 
správci IS, případně následně upraví PD. 

 

7.3.6        Validace návrhu a vývoje 

 Konzultace projektanta s objednatelem vedou k postupnému dokončování projektu v souladu 
s požadavky objednatele při respektování příslušné legislativy. Záznamy z konzultací 
s objednatelem jsou uloženy u projektanta ve složce projektu.  

 

7.3.7        Řízení změn návrhu a vývoje 

Změny v PD jsou realizovány na základě konzultačních schůzek s objednatelem a zakreslovány 
do rozpracovaného projektu. V případě většího množství změn vznikne nová verze PD.  

Konečnou PD kontroluje autorizovaná osoba. 

Odkazy 

 Složky projektů 

 Záznamy z konzultací s objednatelem 

 

 

7.4 NAKUPOVÁNÍ 

7.4.1 Proces nakupování 

Dodavatelé společnosti jsou vybíráni a schvalováni na základě systematického hodnocení jejich 
produktů a služeb. Podle jejich možného vlivu na kvalitu dodávek popřípadě spokojenost našich 
zákazníků a jsou rozděleni do dvou skupin: 

 hlavní (stálý), významný 

 nevýznamný (ostatní) 

 

Hlavní a významní dodavatelé: 

Jsou to dodavatelé zboží, výrobků nebo služeb, majících přímý vliv na kvalitu produktů 
společnosti.  

Tito dodavatelé jsou hodnoceni prostřednictvím jejich vstupního a periodického hodnocení. 

Dobrý dodavatel „A“ (Přednostní dodavatel, vhodný pro dodávky zboží či služeb, automatické 

uplatňování Objednávky.) 



Vyhovující dodavatel „B“ (Uplatnit Objednávku pouze v případě, že pro danou komoditu není 

dodavatel A, nebo v případě neschopnosti dodavatele typu A splnit požadavky společnosti.) 

Nevyhovující dodavatel „C“ - „podmíněně způsobilý“ (Uplatnit Objednávku pouze v případě, 

že dodavatelé typu A a B nejsou schopni splnit požadavky společnosti.) Nevyhovující dodavatel 
„C“ smí dodávat výjimečně, pouze za předem sjednaných podmínek a za zvýšené kontroly. 

 

Nevýznamní dodavatelé (ostatní): 

Jsou to dodavatelé zboží, výrobků nebo služeb, které neovlivní kvalitu zakázky nebo nejsou 
součástí zakázek společnosti.  Jejich hodnocení neprobíhá. 

Kontrolu jakosti produktů a služeb ostatních dodavatelů provádí příslušní zaměstnanci 
společnosti při jejich převzetí a následně pak před zpracováním nebo použitím. 

Pro hodnocení (významných) dodavatelů jsou ve společnosti používána zejména tato kritéria: 

 cena (výše ve vztahu k jakosti, stabilita ceny, obchodní podmínky), 

 plnění termínů dodávek, 

 kvalita dodávky (doklady o jakosti, atesty, certifikáty, odborná způsobilost dodavatele, 
bezpečnostní listy), bezpečnost a spolehlivost dodávek, chování k životnímu prostředí 

 komunikace a servis, (pružná reakce na změny, technické poradenství, ochrana 
životního prostředí, obaly, odpady),  

 dostupnost dodavatele, 

 značení používaných obalů, 

 předávání i informací nakupovaných výrobků a služeb týkajících se možných ohrožení 
životního prostředí, 

 reklamace (způsob a akceschopnost dodavatele při vyřizování reklamací). 

Hodnocení dodavatelů provádí jednatel-představitel vedení na základě informací ostatních 
zaměstnanců. Výsledky hodnocení dodavatelů jsou vedeny na formuláři „Hodnocení 
dodavatelů“. Výběr a hodnocení dodavatelů schvaluje vedení společnosti. Hodnocení 
dodavatelů se aktualizuje a vyhodnocuje minimálně 1x za rok. Záznamy o nedostatcích, 
opatřeních nebo jednáních s dodavatelem jsou v případě potřeby vedeny na formuláři 
„Hodnocení dodavatelů – Pozn.“. 

Odkazy 

FO-04a Hodnocení dodavatelů 

 

7.4.2 Informace pro nakupování 

Informace pro nakupování (objednávky, smlouvy) popisují nakupované produkty, které je 
nezbytné nakoupit. 

Společnost zajišťuje, aby specifikace pro nakupování byly dostupné dodavateli. Před zahájením 
smluvních vztahů - objednávky je objednatel povinen se ujistit, zdali byly tyto požadavky 
dodavatelem plně pochopeny a odsouhlaseny. 

Nakupovaný produkt musí: 



 vyhovovat zamýšlenému použití; 

 splňovat požadavky legislativy, včetně legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, 
norem; 

 odpovídat požadavkům orgánům státní správy a samosprávy (pokud stanovily své 
požadavku), zákazníka a společnosti; 

 splňovat kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů. 

Pro nákup nebezpečných chemických látek jsou vyžadovány od dodavatelů české nápisy a 
označení v souladu s legislativou a bezpečnostní listy.  

Dokumenty o nakupování zpravidla obsahují informace popisující výrobek nebo službu, které se 
mají nakoupit včetně požadavků na doklady - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, atd.  

 

Podklady pro nákup 

 název objednávky, smlouvy, číslo smlouvy, objednávky; 

 přesný popis požadovaného výrobku; 

 místo, čas dodání, předání nebo realizace; 

 technická specifikace; 

 požadavky na kvalitu s odkazem na ČSN, TP, PD; 

 požadavky na kontroly a zkoušky, prohlášení o shodě, atesty; 

 návody k obsluze, záruční listy, návody na zabudování; 

 způsob přejímky, dopravy; 

 cena; 

 termín subdodávky; 

 požadavky vyplývající z dalších dokumentů; 

 požadavky na ekologickou nezávadnost a ochranu životního prostředí; 

 datum, podpis odpovědného pracovníka. 

Odkazy 

 Objednávky 

 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

Vstupní kontrola prací dodavatelů 

Dodavatel připraví nezbytné podklady, kterými prokazuje, že dodávka je provedena v souladu 
s SoD, PD, obecnými platnými předpisy podle kterých byla dodávka realizována. Nezbytným 
podkladem pro převzetí dodávky je provedení komplexních zkoušek, pokud jsou součástí 
dodávky. 

O přejímce je proveden zápis do formuláře Protokol o předání a převzetí prací dodavate le a 
dále je proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Vstupní kontrola  - kvantitativní přejímka 



Pověřený zaměstnanec musí požadovat dodací list, přičemž kontroluje počet kusů obalů, 
zjevné neporušení obalů, zámků, zjevné nepoškození produktů a zda je dodávka kompletní. 

 

Vstupní kontrola  - kvalitativní přejímka 

Po provedení hrubé přejímky nastupuje další stupeň kontroly – podrobná neboli kvalitativní 
přejímka, která musí být provedena včas bez zbytečného odkladu.  Při přejímce kontroluje 
odpovědný zaměstnanec druh materiálu, skutečně dodané množství, předepsanou nebo 
sjednanou kvalitu, tzn., zda odpovídá specifikovaným požadavkům. Při kontrole používá 
výhradně kontrolní a zkušební zařízení metrologicky správně zajištěné. Dále kontroluje, zda 
produkty jsou řádně označeny značkou, datem výroby a zda na původních dodacích dokladech 
jsou uvedeny všechny náležitosti. 

V případě zjištěných vad ihned předá podklady stavbyvedoucímu, který zajistí reklamační 
řízení. 

 

Jako doklady pro vstupní kontrolu produktů slouží: 

 dodací list; 

 objednávka, kupní smlouva; 

 technické normy; 

 materiálové listy, návody výrobců; 

 technické podmínky dodavatele produktu; 

 projektová dokumentace; 

 smlouva o dílo; 

 právní předpisy. 

 

Odkazy 

 Objednávky  

 Dodací listy 

 Faktury 

 

 

7.5 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

Veškeré činnosti související se zakázkou od poptávky až po reklamační řízení jsou uvedeny 
v interních směrnicích, organizačních normách a technologických přepisech. Uvedené 
dokumenty dle seznamu jsou k dispozici všem zaměstnanců, v digitální podobě na síti firmy. 
Z obecných technologických předpisů zpracuje přípravář technologický postup. 

Předání staveniště 

 V souladu s ustanovením SoD a v rozsahu stanoveném v PD je zahájeno předání a převzetí 
staveniště. Staveniště předávají a přejímají odpovědní zástupci zainteresovaných stran uvedení 
v SoD 

V rámci předání a převzetí staveniště jsou upřesněny pracovní rizika a jejich opatření, 
požadavky BOZP a PO ze strany zákazníka i dodavatele. V případě, kdy na jednom staveništi 
plní pracovní úkol více dodavatelů a Qatrosystem je generální dodavatelem, koordinuje BOZP 
stavbyvedoucí.    Dodavatelé se písemně navzájem informují o rizicích, které svojí činností 
vytváří, a vzájemně spolupracují při zajišťování bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 



 

Obsah předání a převzetí staveniště: 

 pochůzka po staveništi, případně účast na místních šetřeních; 

 prověření, zda je staveniště vyklizené tak, aby bylo možno zahájit dle PD a v souladu 
s uzavřenou smlouvou; 

 předání a převzetí inženýrských sítí a kontaktu na správce sítě; 

 předání a převzetí základního geodetického vytyčení; 

 upřesnění záboru staveniště a doklady k majetkoprávním vztahům; 

 zajištění přípojných bodů (voda, plyn, atd.); 

 prověření stavebního povolení včetně vyjádření dotčených orgánů, povolení k užití 
veřejných ploch; 

 prověření, jak jsou určeny a zabezpečeny skládky odpadů, zeminy, ornice; 

 další požadavky zákazníka upřesňující postup zakázky; 

 návaznost na další účastníky výstavby, kteří jsou se zákazníkem v přímém smluvním 
vztahu, spolupráce a koordinace činností při výstavbě; 

  

O předání staveniště je proveden záznam na formulář Zápis o předání a převzetí stanoviště. 

 

Odpovědnost za realizaci zakázky 

Za realizaci zakázky je odpovědný stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí zabezpečit, aby práce 
prováděli pouze zaměstnanci s odpovídající kvalifikací. V průběhu realizace zakázky odpovídá 
za provádění prací ve vysoké kvalitě a s dodržováním všech zásad dle ČSN, technologických 
postupů, dále je zodpovědný za provádění veškerých kontrol a řešení případných neshod. 

Stavbyvedoucí odpovídá za: 

 rozdělení práce a řízení dělníků; 

 zajištění zdrojů pro zakázku; 

 účelné a efektivní nasazení zaměstnanců a účelné využívání stanovené pracovní doby; 

 racionální organizace práce na staveništi; 

 vedení evidence odběrů energie, paliv a vody 

 vedení předepsané dokumentace 

 dodržování předpisů a zásad BOZP; 

 realizaci kontrolní činnosti; 

 provádění prací ve vysoké kvalitě a s dodržováním všech zásad ČSN. 



 Podrobné seznámení zaměstnanců s:  

o požadovanou prací; 

o technologický postup, který musí dodržovat; 

o provádění nezbytných kontrol měření a zkoušek; 

o riziky na pracovišti a s povinnostmi z rizik vyplývajícími. 

 

Výstupní kontrola 

Cílem výstupní kontroly je prověřit dokončenost, bezporuchovost, funkčnost, bezpečnost, 
provozuschopnost a kvalitu výsledného produktu včetně dokladové částí před jeho předáním 
zákazníkovi. Přitom se posuzuje shoda provedených prací s ustanoveními smlouvy, PD, 
požadavky technologických předpisů. 

 

Termíny a účastníci výstupní kontroly 

Termín zahájení výstupní kontroly se volí v souladu s termínem dokončenosti ve smlouvě se 
zákazníkem. Výstupní kontrolu svolává v dostatečném předstihu před předáním předmětu 
zakázky stavbyvedoucí.  

Přiměřená lhůta odpovídá rozsahu a složitosti výsledného produktu a uvažuje se v rozmezí 14-
30 dnů tak, aby se zjištěné nedodělky a neshody mohly odstranit před vlastním předáním a 
převzetím dokončené zakázky zákazníkem. 
Výstupní kontroly se účastní stavbyvedoucí a jeho nadřízený (v našem případě ředitel firmy). 
Mezi dalšími účastníky mohou být zástupci rozhodujících dodavatelů, technický dozor. 

 

Průběh výstupní kontroly 

Výstupní kontrola představuje vizuální kontrolu, funkční odzkoušení, zhodnocení kvality 
provedených prací, vyhodnocení realizace specifikovaných požadavků, požadavků smlouvy a 
kontrolu původní dokumentace. 

K provedení výstupní kontroly je stavbyvedoucí povinen předložit kompletní technickou 
dokumentaci se všemi změnami, SD a výsledky všech prováděných zkoušek a revizí. 

Seznam dokladů, které je možné doložit k výstupní kontrole: 

 stavební, montážní a svářečské deníky 

 PD se zakreslením změn 

 Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, jejich návody k obsluze a 
záruční listy 

 Zápis o převzetí základové spáry 

 Zápis o zhutněných zásypech a násypů 

 Zápis o předání a převzetí spodní stavby 

 Zápis o převzetí tlakové izolace 



 Zápis o převzetí hydroizolace, s odkazem na stavební deník 

 Atesty od potrubí na chemické kanalizace 

 Zápis o převzetí vnitřní kanalizace s výsledky zkoušek těsnosti, průtočnosti, 
plynotěsnosti 

 Protokoly o kontrolních zkouškách betonu 

 Zápis o převzetí výztuže, s odkazem na stavební deník 

 Protokol o tlakové zkoušce pitného, požárního a provozního vodovodu 

 Zápis o převzetí kanalizační přípojky 

 Zápis o převzetí vodovodní přípojky 

 Protokol o tlakové zkoušce ÚT 

 Atesty od pojistných a redukčních ventilů, vodoměrů, teploměrů, tlakoměrů 

 Návod k obsluze, údržbě a opravě oběhových čerpadel 

 Protokol o tlakové zkoušce plynovodního potrubí 

 Protokol o tlakové zkoušce plynovodního přípojky 

 Protokol o funkčním odzkoušení VZT vč. návodu k obsluze 

 VRZ hromosvodů a uzemnění 

 VRZ elektroinstalace světelné 

 Atesty rozvaděčů 

 VRZ slaboproudé instalace, el. pož. signalizace  

 Zápis o převzetí elektropřípojky 

 Certifikáty a doklady o schválení použitých materiálů 

 Doklady o kontrolním měření radonu 

 Další doklady dle smlouvy o dílo, PD, závazných ustanovení ČSN 

O provedené výstupní kontrole se provádí záznam formulář Protokol o výstupní kontrole. 
V protokolu musí být jednoznačně specifikováno, zda je zakázka připravena k zahájení 
přejímacího řízení a zda objekt splňuje specifikované požadavky.  Na základě kladného závěru 
vyzve stavbyvedoucí objednatele k převzetí zakázky. 

 

Reklamace pasivní 

Jedná se o reklamace uplatněné zákazníky. 

Všechny reklamace a stížnosti musí být řešeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. 

 



Reklamace aktivní 

Aktivní reklamace jsou ty reklamace, které uplatňuje společnost Qatrosystem spol., s.r.o. vůči 
svým (sub)dodavatelům výrobků, tj. materiálů, subdodávek prací a projektové dokumentace. 

Při neshodách zjištěných při dodávkách materiálu zodpovídá člen společnosti, který byl tímto 
úkolem pověřen. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 14 dní po zjištění neshody. 

Při dodávce prací a služeb, které již byly převzaty, a vada nebyla zjištěna při vstupní kontrole, 
uplatní reklamaci u subdodavatele stavbyvedoucí. Za sepsání reklamačního dokumentu 
v termínu dle SoD nebo do 3 dnů, je taktéž zodpovědný stavbyvedoucí. 

V případě odmítnutí reklamace bude celý spis včetně odborného posouzení věci předán 
smluvnímu právnímu zástupci k vymáhání reklamačních nároků soudní cestou. Opakované 
reklamace nebo závažné reklamace vůči dodavatelům prací zahrnou příslušní pracovníci do 
hodnocení dodavatelů. 

 

Provedení nápravy 

Náprava je opatření pro odstranění zjištěné neshody. V případě, že všechny zainteresované 
strany souhlasí se způsobem vypořádání neshody, je provedena náprava. Za provedení 
nápravy je odpovědný zaměstnanec uvedený v záznamu o nehodě, události a neshodě. Po 
provedení je vždy provedena následná kontrola spolu s hodnocením, jak jsou splněny 
požadavky kladené na produkt. 

 

7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

Mezioperační kontrola výrobku 

Cílem mezioperačních kontrol je zabránit zabudování nevhodných produktů, případně jejich 
zakrytí dalšími částmi konstrukce. Jako podklad pro provádění mezioperačních kontrol slouží 
Plán kvality a Kontrolní a zkušební plán, dále PD, technické normy a technologické postupy. 

 

Všichni zaměstnanci společnosti mají povinnosti okamžitě informovat přímého nadřízeného o 
všech okolnostech, které mohou vést ke snížení kvality prováděné činnosti a učinit vše 
v rozsahu své pravomoci a odpovědnosti k odstranění jejich příčin a následků. 

 

Mezioperační kontroly dělíme na: 

Mezioperační kontrola prací dodavatelů 

 Stavbyvedoucí odpovídá za provádění mezioperačních kontrol za předpokladu, že je 
tato činnost uvedena ve smlouvě s dodavatelem. V případě, že je zjištěna neshoda, informuje 
zástupce dodavatele a vyžaduje neprodleně sjednání nápravy. 

 

Mezioperační kontrola vlastních prací 

Průběžná kontrola – pověřený zaměstnanec provádí průběžné mezioperační kontroly 
vlastních prací v souladu s KZP. O výsledku kontroly provede záznam přímo do KZP 
s odkazem na zápis o kontrole (stavební deník, samostatný zápis, protokol o zkoušce) 

Namátková kontrola – stavbyvedoucí provádí namátkovou mezioperační kontrolu 

prací prováděných vlastními zaměstnanci dle KZP. 

Kontrola zakrývaných prací – u všech prací, které budou dalším postupem zakrývané, 

vyzve stavbyvedoucí zákazníka v zápise v stavebním deníku k jejich převzetí. Po 
kontrole zakrývaných prací provede stavbyvedoucí společně se zástupcem zákazníka 



zápis do SD o souhlasu či nesouhlasu k zahájení navazujících prací. V KZP se provede 
záznam s odkazem na zápis v SD. Identifikace zakrývaných prací je uvedena v SoD. 

Mezioperační kontrola na vyzvání – na základě výzvy TDI, autorského dozoru nebo 

výsledku jednání kontrolního dne může bát provedena mezioperační kontrola za 
přítomnosti pověřeného zaměstnance společnosti, dodavatele a iniciátorů mezioperační 
kontroly. 

 

V průběhu zakázky zajišťuje stavbyvedoucí provádění kontrolních zkoušek v rozsahu daném 
v SoD, technickým i normami, TP atd. Podle druhu zkoušek zajišťuje jejich provedení u 
akreditované laboratoře. O provádění zkoušek informuje zákazníka, v případě potřeby 
zajišťuje přítomnost technického dozoru při provádění zkoušek. 

Pokud odběr vzorků neprovádí akreditovaná laboratoř, provádí odběr vzorků stavbyvedoucí, 
který přitom zajišťuje: 

 Stanovení místa odběru; 

 Odběr vzorku způsobem a v množství požadovaném technickými normami nebo 
laboratoří; 

 Zjištěn parametrů vzorku v okamžiku odběru 

 Označení vzorku shodně s dokumentací vzorku; 

 Odeslání vzorku do laboratoře, případně jeho uložení; 

 Přesné zdokumentování odběru vzorku 

o Datum, čas odběru vzorku; 

o Určení přesného místa odběru, pořadové číslo vzorku 

o Zajištění rozměrů, hmotnosti vzorku, název materiálu a druh. 

o  

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

   V uzavřené smlouvě jsou specifikovány produkty, které si zákazník během realizace zakázky 
chce zvláště ověřit. 

Jedná se zejména o: 

 Produkty, které budou navazujícím postupem zakryty; 

 Produkty, jejichž funkčnost bude odzkoušena až při provozu; 

 Produkty, které svoje specifické a požadované vlastnosti nabudou až v určitém čase po 
zabudování 

 

Stavbyvedoucí provede zápis do SD, ve kterém je zaznamenáno: 

 Identifikace dodavatele produktu; 

 Množství, technické parametry produktu; 

 Provedené kontroly a zkoušky při vstupní kontrole; 

 Datum, objekt, konstrukce, díl konstrukce, kam je produkt zabudován 

 Způsob zabudování produktu; 

 Údaje o produktu, třída, druh s odkazem na technické normy 



 Údaje o dokladech dodavatele produktu; 

 Případně další údaje vyplývající z charakteru produktu; 

 Termín, ve kterém produkt nabude požadované vlastnosti; 

 Výsledek kontroly. 

7.5.4 Majetek zákazníka 

Organizace identifikuje, ověřuje, chrání a zabezpečuje majetek zákazníka poskytnutý k použití 
nebo k začlenění do výrobku. Majetkem zákazníka je myšlena např. projektová dokumentace, 
pozemky, materiál dodaný zákazníkem, duševní vlastnictví a osobní data zákazníka apod.  

Péče o majetek zákazníka, kde je realizována zakázka je řízena podle příslušného ustanovení 
SoD nebo Předání staveniště, nebo dohodou se zákazníkem.  

Za řízení majetku zákazníka odpovídá jednatel stavbyvedoucí. 

Majetek zákazníka musí být identifikován v SoD následujícími údaji: 

 Specifikace informací nebo produktů v majetku zákazníka se specifikací požadované 
ochrany; 

 Požadavky zákazníka na kvalitu a bezpečnost těchto produktů; 

 Seznam dokumentace; kterou zákazník poskytne k identifikacím, ověření a zabudování 
produktu a té, která bude předána s produktem; 

 Identifikaci osob, které majetek zákazníka předají, převezmou a ověří – postup 
v případě poškození, ztráty nebo zneužití. 

 

7.5.5 Ochrana produktu 

Skladování 

Odpovědnost za skladování: 

 Za skladování materiálu odpovídá určený zaměstnanec, stavbyvedoucí provádí 
pravidelnou kontrolu skladovacích prostor; 

 Za skladování materiálu ve skladech v sídle společnosti odpovídá skladník obchodu. 

 

Manipulace 

Za manipulaci s jednotlivými položkami, za kontrolu a přejímání materiálů, dodávek a udržování 
zásob je odpovědný stavbyvedoucí. Za manipulaci v průběhu realizace zakázky jsou odpovědni 
jednotliví zaměstnanci společnosti, které dané operace realizují. Veškeré zacházení musí být 
šetrné, aby nedošlo ke vzniku neshody. Zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat 
veškerá ustanovení vztahující se k manipulaci podle návodu k použití, pracovních instrukcí 
apod. 

 



7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ 

Měřidla spolu s nezbytnými pomocnými měřícími zařízeními slouží k určení hodnoty měřené 
veličiny.  
V organizaci jsou používány tyto kategorie měřidel: 

 Pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla - PM), tato měřidla podléhají 

pravidelné kalibraci 

 Orientační měřidla 

Za dodavatele způsobilé provádět kalibrace měřidel jsou považováni pouze ČMI nebo střediska 
kalibrační služby. Je potřeba doložit doklad o způsobilosti k provádění kalibrací. 

Nákup nového měřidla realizuje metrolog, nebo je nákup uskutečněn na základě specifikace 
požadavků metrologem. Metrolog pak měřidlo eviduje, označí (pracovní měřidla- vyznačí datum 
příští kalibrace) a případně zajistí jeho kalibraci. 

Po vyhovující kalibraci je nové PM  zaznamenáno do formuláře „Karta měřidla“, se záznamem 
způsobu kalibrace a lhůt kalibrace (stanovuje metrolog), metrolog měřidlo označí kalibrační 
nálepkou s vyznačením data následné kalibrace (k označení PM slouží štítek, který zpravidla na 
měřidlo umisťuje dodavatel kalibračních služeb) a předá je uživateli. Orientační měřidla jsou 
vedena pouze v Seznamu měřidel. Orientační měřidla podléhají pouze vstupní kontrole – 
vizuální kontrola, porovnání s kalibrovaným měřidlem. Jsou označena červeným písmenem Q. 

Platnost kalibrace měřidla zaniká a tím je vyřazeno z funkce, pro kterou bylo kalibrováno, 
jestliže: 

 uplynula doba platnosti kalibrace; 

 byly provedeny změny nebo úpravy měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické 
vlastnosti; 

 měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho 
kalibraci; 

 byla znehodnocena nebo odstraněna úřední značka; 

 je zjevné, že i při neporušeného znaku o kalibraci měřidla, ztratilo toto měřidlo 
požadované metrologické vlastnosti. 

Provoz měřidla je pozastaven v těchto případech: 

 je-li zřejmé jeho poškození, 

 jsou-li pochybnosti o jeho správnosti a přesnosti, 

 je-li prošlá jeho lhůta kalibrace. 

Na měřidlo, které je pozastaveno, metrolog bez odkladu na viditelné místo připevní označení 
„NEPOUŽÍVAT“. Pokud tuto skutečnost zjistí uživatel, informuje metrologa. Metrolog odpovídá 
za prošetření vlivu předchozích skutečností na výsledky měření příp. kvalitu zakázky. 
V případě, že zjistí ovlivnění zakázky nebo výsledků měření, přijme opatření k nápravě. Dále 
rozhodne o jeho opravě či vyřazení. Přijatá opatření k danému měřidlu zaznamená do formuláře 
Karta měřidla. 

Měřidla jsou uložena tak, aby nemohlo dojít k poškození (originální obal, chránění proti 
povětrnostním vlivům). Měřidla se zjištěným poškozením, vyřazená nebo čekající na opravu, či 
kalibraci musí být označena výrazným nápisem, aby nemohlo dojít k jejich použití.  



Správce měřidla (stavbyvedoucí), přebírá měřidla od metrologa a předává je uživatelům 
k používání na stavbě. Správce odpovídá za používání pouze označených měřidel, s platnou 
kalibrací (v případě PM), za dodržování podmínek měření, vytvoření podmínek pro řádné 
ošetření měřidla a používání měřidla obsluhou s potřebnými znalostmi. Stavbyvedoucí 
spolupracuje s metrologem při zajištění opakovaných kontrol měřidel – na výzvu metrologa 
zajistí přepravení měřidla, a navrhuje mu vyřazení, obnovu či nákup měřidel. 

Součástí užívání měřidla je uživatel měřidla povinen jej zkontrolovat před použitím zda je 
měřidlo nepoškozeno a označeno (nevyhovující ihned předat k opravě nebo vyřazení). Je 
povinen používat měřidla dle stanovených postupů, řádně je ošetřovat, ukládat a informovat 
nadřízeného o závadách na měřidle. 

Odkazy 

FO-05a Karta měřidla 

 

3.8 MĚŘENÍ, ANALÝZY A ZLEPŠOVÁNÍ 

8.1 VŠEOBECNĚ 

Cílem této kapitoly je popsat formy měření, analýz a zlepšování v rámci systému řízení jakosti a 
ochrany životního prostředí. Účelem opatření k nápravě a preventivních opatření je vyloučení 
příčin skutečných nebo možných neshod vztahujících se na procesy realizace zakázek nebo 
systém řízení jakosti, či ochrany životního prostředí. Zlepšování je dosahováno analýzou údajů 
systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a přijímáním účinných opatření k nápravě 
nebo prevenci. 

Pro analýzu získaných dat je ve společnosti využívána popisná statistika a ekonomické 
statistické metody, a jednoduché statistické nástroje. 

Tyto metody slouží ke sledování účinnosti systému řízení a pro sledování ekonomiky 
společnosti. 

 

8.2 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

8.2.1 Spokojenost zákazníka 

Ve společnosti je zaveden a udržován systém zpětné vazby pro sledování spokojenosti 
zákazníků prostřednictvím:  

 záznamů ve Stavebním deníku, 

 předávacích protokolů, 

 osvědčení o řádném provedení staveb, 

 úzké spolupráce jednatele a stavbyvedoucích se zákazníky.  

Kritéria pro vyhodnocování informací o spokojenosti zákazníka: 

 výsledky předávacího řízení zaznamenané v předávacím protokolu; 

 informace o spokojenosti zákazníka v rámci osobního jednání jednatele (cena, rozsah 
prací, termín, kvalita prací). 

Výsledky měření spokojenosti zákazníka jsou projednávány průběžně na výrobních poradách. 



Důležitým důkazem spokojenosti zákazníků je doporučování společnosti dalším potencionálním 
zákazníkům, případně získané reference od zákazníků realizovaných staveb. Informace o 
spokojenosti zákazníka zaznamenává zákazník nebo jednatel-PV na FO-07 Záznam o 
spokojenosti zákazníka. 

Informace o spokojenosti zákazníků jsou vstupem pro přezkoumání systému managementu 
(kap. 5.6). 

Odkazy 

FO-07a Záznam o spokojenosti zákazníka 

 

8.2.2 Interní audit  

Interní audity se vedení společností rozhodlo provádět dodavatelský. Organizace provádí min. 
1x ročně interní audit celého systému v plném rozsahu. 

Interní audit je jedním z účinných nástrojů zlepšování systému řízení organizace a slouží 
k ověření shody systému řízení s požadavky ISO 9001. 

Interní audit plánuje představitel vedení tak, aby byl realizován min. 1 měsíc před auditem, 
konaným certifikačním orgánem (z hlediska odstranění nalezených neshod). 

Kvalifikace auditora 

Osoba, provádějící audit v organizaci musí splňovat tyto požadavky: 

 VŠ vzdělání; 

 znalost firemního prostředí; 

 odbornost - praxe v oboru alespoň 3 roky; 

 praktická příprava – min. 5 provedených auditů za minulý rok; 

 znalost norem řady ISO 9000; 

 znalost příslušné legislativy 

 osobní vlastnosti (nezávislost a nestrannost na prověřované oblasti). 

Výběr auditora provádí představitel vedení. Preferováni jsou držitelé certifikátů Manažer 
jakosti a Manažer environmentu. Pro zprávu z auditu používá auditor vlastní formuláře. Na 
neshody, nalezené při auditu, představitel vedení vypracuje opatření k nápravě na FO-06 
Opatření k nápravě, preventivní opatření. 

Posouzení procesu IA a informace z nich jsou vstupem pro přezkoumání systému 
managementu (kap. 5.6). 

 

Odkazy 

FO-06a Opatření k nápravě, preventivní opatření 

 

 

8.2.3 Monitorování a měření procesů 

Systém kontrolní činnosti a zpětné vazby monitoruje výkonnost procesu realizace zakázky a 
jednotlivých složek životního prostředí s cílem ověřovat shodu se specifickými požadavky a na 



základě získaných výsledků je jednatelem společnosti hodnocena efektivnost jednotlivých 
procesů a zakázek. Hlavním procesem společnosti je realizace zakázek v certifikované oblasti. 
Tento proces je popsán v kapitole 7.   

Průběh hlavního procesu a kritéria pro jeho monitorování a měření jsou popsány v souboru 
Hlavní proces. 

Tyto parametry vyhodnocuje jednatel společnosti - PV, výsledky monitorování procesů jsou 
součástí přezkoumávání systému vedením. Výsledky monitorování procesů musí prokázat 
schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky. V opačném případě je jednatelem 
společnosti učiněna náprava a jsou provedena opatření k nápravě. 

8.2.4 Monitorování a měření produktu 

Organizace monitoruje a měří znaky produktu, aby se ověřilo, zda požadavky na výrobek jsou 
splněny. 

K ověření shody produktu se specifikovanými požadavky slouží ve společnosti: 

 Smlouva o dílo; 

 Zápisy z kontrolních dnů, 

 Stavební deník 

 

Měření a monitorování produktu je zajištěno převzetím pracoviště, průběžným monitorováním 
zakázky, kontrolou provedených prací. Probíhá v těchto etapách: 

o kontrola PD – viz 7.3 

o kontrola technologických postupů (technické listy) 

o vstupní kontrola    - materiálů (kontrola podle objednávky a dodacího listu)        

                                    - subdodavatelů 

o průběžná kontrola (stavbyvedoucí provádí kontrolu prací vlastních pracovníků 
i subdodavatelů) 

o mezioperační kontrola – kontrolní den 

o výstupní kontrola (předání stavby) 

 

  V případě neshodného provedení zakázky je provedena náprava s prošetřením příčin (viz 8.3). 

V případě vadného plnění ze strany nakoupených produktů a dodávek je požadováno 
odstranění vad ve shodě s poptávkou, objednávkou, smlouvou s dodavatelem. 

Výsledky monitorování a měření produktu vyhodnocuje jednatel - PV v součinnosti 
se společníky, tyto jsou součástí přezkoumávání systému vedením (viz. kapitola 5.6). 

 

 

8.2.5 Monitorování a měření v životním prostředí 

Pro monitorování a měření složek životního prostředí je zaveden následující postup. 
Monitorování se provádí především u těch činností a procesů, které jsou významné z pohledu 
ochrany životního prostředí. Za definování měřitelných parametrů a způsobu měření odpovídá 
jednatel. 



Monitorování a měření veličin je dáno právními požadavky, popř. může souviset 
s technologickými procesy a jejich ekonomikou. 

Jednatel společnosti – představitel vedení vede příslušné záznamy v samostatném souboru. 

Výsledky monitorování a měření vyhodnocuje jednatel společnosti - představitel vedení 
(minimálně 1x ročně pro přezkoumávání vedením). 

 

8.3 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU  

Cílem této kapitoly je stanovit pravidla, jak postupovat při zjištění neshody / neshody výrobku, 
jak neshody řídit a jak stanovit nápravná, případně preventivní opatření. 

Účelem je zavést takové metody, které nebezpečí, že výrobek, který nevyhovuje 
specifikovaným nebo očekávaným požadavkům nebude před jeho novým prověřením 
zabudován nebo používán. 

Tato opatření určují, že neshodný výrobek bude před jeho dalším použitím přezkoumán a 
vyhodnocen tak, že: 

 po opravě, přepracování a úpravě splňuje požadavky a vyhovuje zamýšlenému použití; 

 po opravě nesplňuje specifikované požadavky, ale vyhovuje zamýšlenému použití; 

 může se použít na základě výjimky, nesplňuje požadavky, ale nevyhovuje 
zamýšlenému použití, výjimku schvaluje odběratel;  

 musí se přeřadit do jiné třídy, na jiné užití při schválení odběratele; 

 nelze použít a musí se odstranit, případně likvidovat. 

  

Neshodou se rozumí každé zjištěné nedodržení specifikovaných požadavků. 

Reklamace je neshoda písemně uplatněná zákazníkem. 

 

8.3.1 Havarijní připravenost a reakce 

Organizace vytvořila a udržuje postup pro: 

 identifikaci možností vzniku havarijních situací a pro reakce na ně  

 prevenci a zmírnění environmentálních dopadů způsobených možnou havarijní situací 

Tyto dokumentované postupy jsou pravidelně přezkoumávány, revidovány a přezkušovány. 

 

Havarijní řád obsahuje: 

 odpovědnosti a pravomoci při řízení práce při haváriích 

 seznam důležitých osob 

 podrobnosti o službách v případě havárie (hasiči, specialisté) 



 komunikace vnitřní a vnější (informovanost okolí apod.) 

 popis činností v případě havárie 

 informace o nebezpečných materiálech, včetně jejich environmentálních dopadů, 
opatření v případě úniku těchto materiálů 

 seznam ochranných zásahových prostředků vč. jejich umístění 

 únikové cesty 

 první pomoc, prostředky, umístění 

 simulační výcvik  

 

Odkazy 

FO-06a Opatření k nápravě, Preventivní opatření 

 

 

8.4 ANALÝZA ÚDAJŮ 

Pravidelně se analyzují údaje vypovídající o: 

 Spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1), 

 shodě s požadavky na produkt  

 shodě s právními a jinými požadavky 

 procesech a výrobcích, včetně příležitostí pro preventivní opatření 

 hodnocení dodavatelů  

Tyto údaje slouží jako podklad pro přezkoumávání systému řízení vedením. Na základě 
výsledků jsou navrhována opatření k nápravě a stanovovány cíle organizace. 

Data pro vyhodnocování systému řízení vychází mj.z těchto zdrojů: 

 neshody, nápravná a preventivní opatření; 

 výsledky interních a externích auditů; 

 vyhodnocení školení případně dalších opatření přijatých k výcviku zaměstnanců v rámci 
přezkoumání systému vedením; 

 výsledky hodnocení zakázek; 

 reklamace a stížnosti, informace od zákazníků; 

 výsledky hodnocení dodavatelů. 

 



8.5 ZLEPŠOVÁNÍ 

8.5.1 Neustálé zlepšování 

Organizace neustále zlepšuje efektivnost svého systému řízení.  Pro zlepšování využívá 
organizace: 

 Politiku organizace 

 Cíle organizace 

 Výsledky  auditů (interních i externích) 

 Analýzy údajů 

 Opatření k nápravě 

 Preventivní opatření  

 Přezkoumání systému managementu 

 Informace od zákazníků 

 Výsledky kontrol státních orgánů. 

 

8.5.2 Opatření k nápravě 

Všechny neshody, které jsou zjištěny ve vlastních procesech, systému řízení nebo při realizaci 
zakázky jsou analyzovány pro zjištění jejich příčin a jejich následné odstranění. 

Odpovědní zaměstnanci přijímají nápravná opatření jako reakci na vzniklé závažné neshody 
ihned za účelem zabránění vzniku dalších neshod. Tato opatření jsou přijímána současně s 
řešením neshody nebo bezprostředně po jejím vyřešení. Závažnost neshody se posuzuje z 
těchto hledisek: 

 vliv na jakost poskytovaných služeb; 

 vztah k zákazníkovi; 

 vztah ke státním orgánům; 

 vztah k majitelům (uživatelům) dotčených pozemků; 

 riziko výskytu neshody; 

 finanční ztráty; 

 image společnosti, případně další aspekty ovlivňující její dobrou pověst. 

Závažnost neshody může být klasifikována jako: 

o nedostatek, drobná neshoda – není nutno přijímat písemné opatření; 

o neshoda. 

Záznam o přijatém opatření k nápravě je pořizován na formuláři FO-06 ON, PO. 

Výsledky přijatých opatření k nápravě jsou součástí přezkoumání systému řízení. 



Jedním z důležitých kroků v řešení stížnosti nebo neshody je rozbor příčiny, stanovení 
nápravného opatření, projednání s dotčenými zaměstnanci, kontrola plnění přijatých opatření a 
hodnocení účinnosti přijatých opatření. 

 

V rámci zjišťování příčin se zjišťuje: 

 četnost a opakování stejných závad; 

 dopad na kvalitu, na výrobní náklady, spolehlivost, bezpečnost a spokojenost 
odběratele; 

 vliv proměnných činitelů  

 

Je třeba zjistit, zda neshoda vznikla ze zdroje: 

 nekvalitních materiálů, výrobků; 

 nekvalitní prácí, nedodržením technologie; 

 má původ v nesprávné technologii, systému realizace nebo špatné organizace práce a 
na těchto základech stanovit opatření v oblasti: 

o zásobování, smluvních vztahů, vstupní kontroly; 

o mezioperační kontroly, školení pracovníků, personální politiky, případně 
finančních postihů; 

o technické přípravy díla, technologických předpisů, řízení výroby nebo 
organizace práce 

 

Odkazy 

FO-06a  Opatření k nápravě, Preventivní opatření 

 

 

8.5.3 Preventivní opatření 

Strategickým cílem společnosti je prevence neshod. Pro vyloučení výskytu možných neshod 
jsou přijímány preventivní opatření. 

Při stanovení preventivních opatření se ve společnosti postupuje následovně: 

 určení potenciálních neshod a jejich příčin a možných následků; 

 vyhodnocení potřeby opatření k prevenci výskytu neshod; 

 určení a zavedení potřebného preventivního opatření; 

 záznam o výsledcích přijatého preventivního opatření; 

 přezkoumání účinnosti přijatého preventivního opatření. 

 



3.9 PLÁN KONTROL ZAKÁZKY 

 

 



 



 



3.10 TECHNICKÉ KONTROLY V PRŮBĚHU ZAKÁZKY  

 























 



ZÁVĚR 

Téma plán kvality stává čím dál tím více aktuální, z důvodu, že plán je nutností k ucházení se o 

velké veřejné stavební zakázky.  V dnešní době jsou zákazníci náročnější a chytřejší, chtějí za 

svoje peníze odvedenou práci v odpovídající kvalitě. Právě pro tyto případy vzniká plán kvality 

stavební zakázky, který jednoznačně definuje objem, kvalitu, preciznost a rychlost stavebních 

prací. V plánu jsou konkrétně určené jednotlivé pozice všech členů, kteří se účastní dané 

stavební zakázky. Plán kvality nabízí zákazníkovi nahlédnutí do fungování stavební společnosti. 

V teoretické části jsem se dozvěděl, k čemu plán kvality slouží, jaké jednotlivé části se v něm 

nacházejí a které informace by neměli chybět. Dále jsme zde mohli zjistit strukturní řád norem 

ISO 9000 a ISO 14 000. Detailněji jsem se seznámil normami využívané pro Plán kvality a to 

ČSN EN ISO 9001:20009 Systémy managementu kvality - Požadavky  a ČSN ISO 10005:2006 

Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality. V poslední části je vypracován Plán 

kontrol zakázky, obsahující veškeré části projektuj od podání nabídky po předání stavebního 

objektu. Dále se zde objevuje tabulka Technické kontroly v průběhu zakázky, objevují se zde 

údaje o průběhu, druhu, četnosti kontrol a určení osob, které kontrolu provádějí. 

Plán kvality byl zpracován způsobem umožňující poskytnout dostatečný přehled o rozsahu 

certifikovaného systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009tak, jak je 

zaveden ve společnosti Qatrosystem, spol. s r.o. a jsou vněm aplikovány zároveň všechny 

relevantní požadavky normy ČSN EN ISO 10005:2006. Struktura plánu a číslování jednotlivých 

kapitol bylo vyhotoveno v odpovídajícím číslování a názvech prvků podle normy ČSN EN ISO 

9001:2009, což umožňuje snadnou orientaci a naplňování jednotlivých požadavku této normy. 

Dle mého názoru je plán kvality v dnešní době pro firmy velmi důležitý a každá větší firma by ho 

měla mít a využívat ho při stavebních zakázkách. Přehledné tabulky Plán kontrol zakázky a 

Technické kontroly, tvoří jednoduché formuláře pro záznamy probíhající činností v průběhu celé 

stavební zakázky. Při využívání tohoto plánu společnosti odpadnou rizika, neshody a reklamace 

v průběhu realizace výstavby, všechny tyto faktory způsobují nedodržení lhůt a termínu. Na 

základě dodržování plánu ví každý člen organizace jaká je jeho činnost, zodpovědnost a 

postavení v společnosti. Plán kvality napomáhá k dobrému jméno firmy a pozitivnímu ohlasu a 

spokojenosti zákazníků 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření Plánu kvality stavební zakázky pro firmu 

Qatrosystem, spol. s r.o. Plán se zabývá konkrétní zakázkou “Výstavba výrobní haly – 

Plechtechnik, Havlíčkův Brod“. Cíl bakalářské práce byl dosažen. 
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PŘÍLOHY 

ZNAČENÍ A ČÍSLOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

třída   kód     (příklad) 

 řády  R-ni Název    (R-1a Název řádu) 

kde:  

R  řád 

n  pořadové číslo dokumentu (není ovlivněno rokem vytvoření) 

i stav změny (např.: a…první vydání beze změny, b…první změna, 

c…druhá změna atd.) 

 

 

 směrnice                    S-ni Název        (S-1 a Název směrnice) 

 pracovní instrukce PI-ni Název (PI-1a Název instrukce) 

 pracovní postupy PP-ni Název (PP-1a Název PP) 

kde:  

S  směrnice 

PI    pracovní instrukce  

PP  pracovní postup 

n  pořadové číslo dokumentu 

i stav změny (např.: a…první vydání beze změny, b…první změna, 
c…druhá změna atd.) 

 

 formulář  FO-nni     (Název formuláře) 

kde:  

FO   formulář  

nn  pořadové číslo dokumentu  

i stav změny (např.: a…první vydání beze změny, b…první změna, 

c…druhá změna atd.) 
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FO-01A PLÁN AKCÍ 

 



FO-02A KARTA FUNKCE 

Název:   
                      STAVBYVEDOUCÍ 
 

Podřízen:     Jednateli společnosti 
 

Nadřízen:     stavební dělník HSV 
                      stavební dělník PSV  
                      řidič 
                      strojník  
 

Odpovědnost a pravomoc: 

Stavbyvedoucí je odpovědný za 

- vedení a realizaci svěřené stavební zakázky 

- ekonomické provádění jednotlivých činnosti na realizované zakázce 

- využívání pracovní doby zaměstnanců na realizované zakázce 

- ekonomické využívání materiálů na realizované zakázce 

- specifikovat požadavky na dodávku materiálu na zakázku 

- zajišťovat drobný materiál na zakázku 

- zajišťovat připravenost stavby pro subdodávky a přebírat jejich realizaci 

- zabezpečení materiálů , zařízení  a již provedených prací na realizované zakázce proti 

jejich poškození, odcizení a znehodnocení                                                                              

- vedení stavebního deníku 

- nakládání s odpady na prováděné zakázce   

- evidenci odpadů na realizované zakázce 

 

Stavbyvedoucí má tyto pravomoci 

- řídit práci stavebních řemeslníků a dělníků na realizované zakázce 

- jednat  za zhotovitele se subdodavateli a řídit jejich činnost  na realizované zakázce 

- jednat za zhotovitele v rozsahu realizované zakázky s investorem a projektantem 

- jednat  za zhotovitele na realizované zakázce se zástupci státních orgánů a správců 

- inženýrských sítí 

- provádět nákup materiálu pro realizovanou zakázku v hodnotě do 10.000 Kč v hotovosti 

- objednávat materiál a zařízení pro realizovanou zakázku do hodnoty 50.000 Kč 

- objednávat subdodávky do hodnoty 50.000 Kč       

 

Kvalifikační předpoklady: 

Vzdělání Středoškolské  vzdělání  stavebního směru 

  

Praxe Min. délka praxe v oboru 2 roky 

Dovednosti  Práce na PC – Word, Excel, Rozpočtový program RTS 

Řidičský  průkaz skupiny B 

  

Charakterové 
vlastnosti 

Spolehlivost, zodpovědnost, přesnost, vstřícný přístup k zákazníkům, 

slušné jednání  



FO-03A KARTA ZAMĚSTNANCE 

Osobní údaje 

Titul, jméno, příjmení Franta Novák 

Bydliště Na Výšině 3112, Havlíčkův Brod  

Osobní číslo  56 

Číslo OP 4545484 

Číslo pasu  

Rodné číslo  

Datum narození  

Bankovní spojení  

Zdravotní pojišťovna VZP 

Zastávané funkce stavbyvedoucí 

Telefon  

E-mail  

Kvalifikace 

Vzdělání středoškolské 

Praxe  

Dovednosti řidičský průkaz sk. B 

Charakter. vlastnosti  

Vstupní školení zaměstnance 

Zaměstnanec byl proškolen z BOZP, PO, Politiky organizace a byl seznámen se systémem řízení 
jakosti a EMS a dopady své činnosti na ŽP. 

Datum 7.8.2007 Podpis zaměstnance 

Podpisový vzor  zaměstnance 

  

Absolvovaná školení  

Datum  Název Pozn. 

18.12.20013 PO  

18.12.20013 BOZP  

30.04.20013 Školení k systému řízení (ISO)  

15.01.20013 Školení řidičů ref. vozidel  

   

 



FO-04A HODNOCENÍ DODAVATELŮ 

 



 

FO-05A KARTA MĚŘIDLA 

 

 

Název:                           Nivelační přístroj 

                                       Topcon  AT-24 A   

                                       Výrobní č. T17932 

Výrobce:   Topcon  

Rozsah:                           Evidenční číslo:   4320       

Třída přesnosti:             Datum pořízení: 2011 

Uživatel:                        Metrolog Kategorie měřidla: 

pracovní  

Stručný popis kalibrace:  Měřidlo bylo kalibrováno akreditovanou kalibrační 
laboratoří GEODIS BRNO, spol. s r.o., Lazaretní 11 a, 615 00 Brno 

Kalibrační list:  072/06  ze dne 02.03.2010 

        

 

Kalibrační lhůta:                         4 roky 

Poznámka:               

Datum Akce Protokol č.  Platnost 
do 

Poznámka 

příp.hodnocení stavu 

02.03.201
1 

Kalibrace 072/06 01.03.2015  

     

     

     

     

     



FO-06A ON A PO 

 

QATROSYSTEM 

 

FO – 06a        Opatření k nápravě 
                        Preventivní opatření 

Č. 

 

 

 

Popis zjištěného problému nebo rizika: 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: 
 

Datum: Podpis: 

Příčina (je-li známa): 
 
 
 
 

Návrh řešení: 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovídá: 
 

Termín do: Podpis: 

Kontrola opatření: 
 
 
 
 
 

Datum: 
 

Podpis: 

Vyhodnocení účinnosti realizovaného opatření: 
 
 
 
 
 

Pozn.: 
 
 
 



FO-07A SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 

Zákazník: 

Zakázka:  číslo nebo slovní popis, ze dne 

_______________________________________________________________________________________________ 

Vyjádření spokojenosti či nespokojenosti zákazníka (označte příslušný symbol): 
 

1. Cena 

 

                     
 
 
2. Termín 

 

                    
 
 
3. Kvalita 

 

                    
 
 
4. Přístup našich zaměstnanců 

 

                    
 
Pozn.:  
tj. prostor pro další vyjádření zákazníka 
___________________________________________________________________________ 
Vysvětlivky: 

 velmi spokojen 

 spíše spokojen 

 nespokojen 

  velmi nespokojen ("už vás nechci nikdy vidět") 

 
 
 
Vypracoval........................................            dne............... 

 



FO-08A ŠKOLENÍ ISO 

 

 Školil :           

………………… podpis 

  

Osnova : 

 

o Význam ISO, představitel vedení 
o Plán kvality 
o Politika organizace, Cíle organizace 
o Řády, směrnice, pracovní postupy 
o Povinnosti, vyplývající s ISO – zacházení s dokumentací, měřidly; dostupnost 

dokumentace, apod. 
o Nové formuláře 

 
Přítomni :  

Jméno Funkce Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


