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ABSTRAKT 

 Cílem této práce je seznámit se s teorií nástrojů kvality a jakosti a postupy jejich 

zpracování a vybrané nástroje zpracovat a zavést v reálném prostředí firmy. Mezi 

zpracovanými nástroji je návrh příručky integrovaného systému managementu QMS dle EN 

ISO 9001:2008, EMS dle EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001: 2008, systém 5S, 

procesní FMEA a aplikovaná Paretova analýza reklamací, které jsou přiloženy v elektronické 

formě jako přílohy diplomové práce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Nástroje kvality, řízení kvality, dokumentace, systém managementu kvality, 

integrovaný systém managementu, 5S, procesní FMEA, Paretova analýza. 

 

 

ABSTRACT 

 The aim of this thesis is to familiarize with tools used in quality management and with 

methods of their application and to apply some of the tools in a real company. Among these 

tools there are a handbook for integrated management system of QMS on the basis of standard 

EN ISO 9001:2008, EMS on the basis of standard EN ISO 14001:2005 and ČSN OHSAS 

18001:2008, 5S system, process FMEA and application of Pareto analysis on complaints. All 

the tools are attached to the dissertation thesis in electronic appendixes.  

 

KEYWORDS 

 Quality management tools, quality control, documentation, quality management 

system, integrated management system, 5S, process FMEA, Pareto analysis. 
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1. Úvod 

V průběhu času byl vývoj řízení kvality, stejně jako každé jiné oblasti managementu, 

ovlivňován způsobem řízení organizací a názory v organizování. 

 

Počátky řízení kvality jsou spjaty s výrobou výrobků a jejich kvalitou, kde se bral zřetel 

hlavně na vlastní výrobní proces a kontrolu vstupů a výstupů. 

 

Přístupy k řízení kvality se začaly prosazovat zejména v automobilovém a leteckém průmyslu, 

protože jde o výrobu sériovou, u které je potřeba vysoká míra spolehlivosti. Původní 

americký způsob řízení kvality byl ovlivněn zkušenostmi mnoha japonských organizací a 

začal se postupně prosazovat pohled zákazníka. Tento japonský přístup se brzy stal 

v průmyslu takřka samozřejmostí, ale až počátkem osmdesátých let se začaly přístupy ke 

kvalitě normalizovat (viz. ISO řada 9000 z r. 1987) [8]. 

 

Kvalita a její řízení je velice důležité k udržení ekonomického růstu ať už organizace nebo 

samotného podnikatele. Řízení kvality není jen papírování nebo pouhá technická kontrola, ale 

jedná se o odvětví, které zasahuje prakticky všechny firemní procesy. V mnoha organizacích 

mají nastavený určitý systém řízení kvality, aniž by si to vůbec uvědomovali. Naopak některé 

organizace mají vystavený certifikát za něco, co se dá systémem řízení kvality jen obtížně 

nazvat. 

 

Řízení kvality v organizacích bývá postaveno buď na normách a standardech, nebo na 

koncepci TQM (Total Quality Management). Dále se pohled na řízení kvality liší u organizací 

poskytujících služby a u výrobních organizací. Všechny přístupy k řízení kvality však mají 

jeden cíl, a to neustálé zlepšování, jak jej popisují cykly DMAIC nebo PDCA. 

 

„Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a 

vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšnější a vytvoříte pracovní příležitosti.“ 

William Edwards Deming 

 

V této práci je rozpracován teoretický úvod do některých systémů a metod majících za úkol 

zvýšení kvality a efektivity výroby a dále pak názorně předvedeny některé z těchto metod 

v takovém stavu, v jakém byly zavedeny ve firmě a jejich přínos firmě. 
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2. Nástroje kvality 

Ke zkvalitnění a zefektivnění výroby nám pomáhají různé nástroje (metody, modely 

a návody), navrhnuté, vyvinuté, vyzkoušené a ověřené v mnohých firmách a podnicích 

k řešení nastalých problémů. Z důvodu velké rozmanitosti struktur podniků, výrobních 

odvětví a jednotlivých výrobních procesů je těchto nástrojů velké množství. V této práci je 

zapracován teoretický náhled na některé z nich. 

 

2.1. Cykly PDCA a DMAIC  

Cykly PDCA a DMAIC popisují základní opakující se činnosti, prováděné za účelem 

zlepšování kvality výrobků, služeb nebo procesů v jakémkoliv odvětví. Nejedná se o soupis 

specifických činností jako takových, ale o základní postup při zlepšování kvality [7]. 

 

Demingův cyklus PDCA je metoda postupného zlepšování kvality, založená na opakovaném 

provádění čtyř činností: 

P  – Plan  - naplánování daného zlepšení 

D  – Do  - realizace tohoto plánu 

C  – Check - srovnání výsledku realizace s původním plánem 

A  – Act  - úpravy plánu a vlastní realizace na základě srovnání a zavedení 

   zlepšení do praxe 

 

Cyklus DMAIC je univerzální metoda postupného zlepšování, vytvořená jako zdokonalený 

PDCA cyklus. Jeho fáze jsou: 

D  – Define - popisují se požadované cíle zlepšení, kterých chceme dosáhnout 

   v rámci výrobku, procesu, služby 

M  – Measure - měří se výchozí podmínky, protože „co neměříme, to neřídíme“ 

A  – Analyze - analyzuje se zjištěný stav a příčiny nedostatků 

I – Improve - hlavní fáze cyklu, ve které aplikujeme požadované nápravné nástroje 

   s ohledem na změřená a analyzovaná data 

C  – Control - zlepšený nebo úplně napravený nedostatek se snažíme udržet v nově 

   zlepšeném stavu 
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2.2. Toyota Production System 

Toyota se stala fenoménem úspěšného výrobce automobilů. Mnohé firmy se pokoušejí 

napodobovat nebo kopírovat Toyota Production Systém. Tento systém vznikal postupně jako 

řešení problémů, na které firma musela reagovat. Princip vzniku systému je ve snižování 

zásob v celém výrobním řetězci a postupném odstraňování chyb, které se objevily s každou 

redukcí zásob, jako například nestabilní procesy, dlouhé časy na seřízení stroje, nespolehliví 

dodavatelé, chyby v procesu, poruchy zařízení apod. Cílem bylo odstranit tyto chyby a zajistit 

tak plynulý tok od přijetí objednávky až k obsloužení zákazníka. 

 

Při rozvoji lidí, jejich talentu a schopností je potřeba si uvědomit: 

- rozvíjet a zlepšovat lidi trvá 10 krát déle než zlepšovat procesy,  

- zlepšování schopností lidí nemá omezení, na rozdíl od zlepšování procesů, 

- vytvoření organizace pro výběr a rozvoj talentů, 

- definování kritických znalostí, 

- vytvoření systému pro přenos znalostí, 

- vytvoření systému pro ověřování znalostí, 

- důležité je umět testovat fyzické a psychické předpoklady na danou práci, adaptabilitu, 

motivaci, potřebné technické znalosti a další předpoklady, 

- výběr správných lidí – pracovní etika a motivace učit se jsou víc než inteligence 

a talent. 
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2.3. Baťův systém osmi „S“ 

Česká i evropská podniková praxe, teorie i vzdělávání mají v Baťově soustavě podnikového 

řízení základnu tak bohatou a spolehlivou, navíc úspěšnou praxí plně prověřenou, že bychom 

ve světové literatuře jen obtížně hledali něco podobného. Systémy řízení kvality, řízení 

znalostí, učící se korporace, aliance a sítě, globální konkurenceschopnost, řízení s otevřenými 

knihami, vnitropodnikové trhy, autonomie dílen, týmová organizace, zaměření na zákazníka, 

outsourcing, benchmarking, atp., většina moderních přístupů nachází své kořeny a první 

praktická uplatnění právě ve zkušenostech firmy Baťa. Navíc jsou v ní všechny dimenze 

managementu a podnikáni propojeny a integrovány do plně funkčního celku, do živého 

organismu učícího se podniku. 

 

Baťův systém lze shrnout do několika základních rozměrů. Tyto rozměry se navzájem 

podmiňují a doplňují: tvoří systém [15]. 

1. Světová třída – srovnávání se s nejlepšími na světě (global benchmarking)  

  a považovat celý svět za svůj tržní prostor 

2. Spolupráce vně i uvnitř podniku – podnikové sítě, strategické aliance, partnerství. 

  Konkurence musí být doplněna spoluprací, aby se nezvrhla v podnikový 

  „kanibalismus“. Každý podnik je jen tak dobrý, jak je dobrá síť  

  spolupráce, jíž je součástí. 

3. Sebeřízení – sebekontrola a sebevláda. Podniková strategie je jen a pouze záležitostí 

  podniku a ne žádných vnějších osob nebo sdružení. I podnik musí mít 

  svou „hrdost“. 

4. Spoluúčast – všech zaměstnanců na zisku a na výsledcích práce samosprávných dílen. 

  Bez spoluúčasti nelze vyžadovat spoluzodpovědnost za svěřené  

  prostředky. Bez zodpovědnosti se začne krást, uplácet a lhát. 

5. Spoluvlastnictví – zodpovědnost vyplývá ze samotného vlastnictví, ne jen z jeho 

  pocitu. 

6. Samostatné řízení jednotlivých oddělení – Jejich samostatnost je předpokladem jejich 

  zodpovědnosti. 

7. Společné podnikání – Podnikatel nemůže podnikat bez zákazníka. Ten dělá  

  podnikatele a toho musí podnikatel uspokojovat. Každý zaměstnanec 

  má svého zákazníka vně i uvnitř podniku. 

8. Soutěživost musí probíhat i uvnitř podniku – zveřejňování výsledků a práce  

  s otevřenými knihami. Kdo není konkurenceschopný a nevykazuje 

  výsledky, nemůže spolupracovat [15]. 
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2.4. Metoda 5S 

Na začátku je potřeba si uvědomit, že 5S není jen systém, pomocí kterého se na pracovišti 

udržuje pořádek a kázeň. Je to způsob myšlení, který má každý člověk v sobě více či méně 

zažitý a v normálním životě jej většinou používá. Málokdo si však uvědomuje, že ať už je 

v práci nebo v soukromém životě, pořád se jedná o jednu a tu samou osobu a místo toho aby 

se v práci choval tak jako doma a udržoval si přirozený pořádek na pracovišti, raději to od 

sebe odděluje a je mu jedno, že tím sám „hází klacky pod nohy“ jak sobě, tak ostatním 

spolupracovníkům. 

 

5 S je systém pěti základních principů k dosažení trvale čistého a organizovaného pracoviště. 

Vychází z pěti japonských slov: 

1. Seiri  - Úklid 

2. Seiton  - Uspořádání 

3. Seiso  - Čistění a kontrola 

4. Seiketsu - Standardizace, pravidla 

5. Shitsuke - Dodržování pravidel 

Kroky 1 až 3 jsou postupy, jak změnit pracoviště, a kroky 4 a 5 jsou nástroje, pomocí kterých 

se snažíme nový stav udržet a zlepšovat. 

 

Proč se vlastně systém 5 S zavádí? Zvyšuje kvalitu, produktivitu a bezpečnost práce, Zlepšuje 

tok materiálu a informací a vytváří příjemnější pracovní prostředí. Dalšími přínosy jsou 

například vyšší šance na odhalení abnormalit na nástrojích a nářadí, eliminace překážek na 

pracovišti, díky kterým narůstá operační čas a v neposlední řadě organizovaný závod 

pozitivně zaujme zákazníka [10]. 

 

Co vlastně znamenají jednotlivé kroky 5 S? 

1. Seiri  - Jasně identifikovat, co je na pracovišti nutné a co zbytečné (zbytečný 

  materiál, nástroje, zásoby, nadbytečné pohyby a úkony) a postupně vše 

  zbytečné odstranit. 

2. Seiton  - Určit pro všechny potřebné věci stálé místo, označit odkládací plochy 

  (krabičky, šuplíky, regály), stroje a nástroje a vést plán úklidu  

  pracoviště a zavést infotabule. 

3. Seiso  - Periodicky provádět úklid a čistění pracoviště a údržbu nástrojů a

  zařízení a udržovat je stále připravené k použití, odstraňovat prach a 

  nečistoty a třídit a ukládat odpady z pracoviště. 

4. Seiketsu - Zavést a dodržovat standardy čistoty, převést odpovědnost za čistotu a 

  pořádek na pracovišti na jednotlivé pracovní týmy a jednotlivce, dbát na 

  udržení tohoto systému a zabránit návratu do původního stavu,  

  aktualizovat informace na infotabulích. 
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5. Shitsuke - Nespoléhat na úklid pracoviště na konci směny, ale v případě potřeby 

  uklidit pracoviště během směny. Upozornit spolupracovníky v případě 

  zanedbání úklidových pravidel a vyžadovat jejich dodržování. 

Teprve pak se mohou lidé v práci cítit jako doma [10]. 
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2.5. Ishikawa diagram 

Ishikawa diagram, nebo také diagram rybí kostry, je velice jednoduchý nástroj k odhalování 

možných příčin závad a problémů a jejich předcházení, ať už preventivně před, nebo již při 

vzniku problému, založený na principu zaznamenávání logických vazeb mezi následkem a 

možnými příčinami. Nevýhodou tohoto diagramu je časová náročnost na úplné zpracování, 

naopak výhodou je přehlednost jednotlivých kategorizovaných ovlivňujících faktorů [11]. 

 

Obrázek 1 - Ishikawa diagram 

Diagram lze sestrojit dle následujícího postupu: 

1. Nejprve definujte problém – nejlépe dobře měřitelný, aby se dala porovnat úroveň 

zlepšení po zavedení opatření. 

2. Hledejte hlavní příčiny – s týmem hledejte hlavní příčiny (okruhy), které ovlivňují 

daný problém, např. pracovní síla, materiál, metody, stroje, prostředí, informace. 

3. Hledejte další příčiny, které by mohly mít za následek jednotlivé hlavní příčiny. Je 

potřeba ptát se: Proč? Jak? a odpovědi zapisovat do diagramu jako další kostičky rybí 

kostry. 

4. Bod 3 opakujte, dokud nevyčerpáte všechny možnosti. Pokud je diagram hodně 

jednoduchý, zpravidla nebyly odhaleny všechny možné příčiny. 

5. Z jednotlivých příčin určete ty nejvýznamnější (např. pomocí Paretovy analýzy). 

6. Na vybrané příčiny aplikujte specifická nápravná opatření [11]. 
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2.6. FMEA – Analýza možných vad a jejich následků 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je analytická metoda určená k identifikaci 

rizikových míst, na kterých by se mohla objevit vada nebo porucha systému. Metoda byla 

vyvinuta v 60. letech v USA společností NASA během programu APOLLO. Asi o 10 let 

později byla metoda poprvé použita civilně, a to společností Ford na projektu Ford Pinto. 

Začátkem 80. let byla metoda zpracována do příručky a zahrnuta do normy QS 9000. 

 

Podstatou metody je zmapování všech možných vad výrobku nebo procesu a jejich důsledků, 

což vyžaduje absolutní znalost výrobního procesu. Postupně se do tabulky metody FMEA 

přidaly další ukazatele, podle kterých se snadno určuje priorita jednotlivých závad.  

 

Tabulka FMEA tedy obsahuje soupis vad, jejich příčin, důsledků, současných preventivních 

opatření, bodové hodnocení vady (výskyt, význam, náročnost na odhalení) určující rizikovost 

dané závady, doporučené opatření, zodpovědnou osobu za provedení opatření, zavedené 

opatření, opět bodové hodnocení po zavedení opatření a nakonec zhodnocení závady ve 

smyslu splnění nebo nesplnění požadovaných limitů. 

 

Nevýhodou metody FMEA je, že se musí provádět pro každý produkt, proces nebo oblast 

zvlášť a je náročná jak na čas, tak na znalosti dané oblasti. Avšak pečlivě zpracovaná FMEA 

dokáže velmi pomoci při doladění výrobku nebo procesu do nejmenšího detailu [9]. 
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2.7. Paretova analýza 

Pravidlo, na kterém je postavena Paretova analýza, definoval italský ekonom Vilfredo Pareto. 

V roce 1897 přišel na to, že 80 % bohatství země je v rukou 20 % lidí. Byl tvůrcem 

sociologického systému a tvrdil, že vůdčí postavení mají elity. Elity, které existují ve všech 

oblastech společenského života. Základem pro zařazení do elity byl statisticky zjistitelný 

úspěch. Pareto se také věnoval teoriím tržní rovnováhy. Pokusil se definovat ekonomické 

optimum. Optima se mohlo dosáhnout, když funguje tržní mechanismus dokonalou 

konkurencí. V praxi to mělo znamenat, že žádná firma nebo jiný subjekt nemůže zvýšit svůj 

blahobyt tak, aby zároveň nesnížil blahobyt někoho jiného. 

 

Většina lidí předpokládala, že 50 % úsilí vede přibližně k 50 % výsledků, neboli 50 % vstupů 

vytváří 50 % výstupů. To však Vilfredo Pareto vyvrátil. Ve svém pravidle vyvrátil základní 

rovnováhu mezi vynaloženým úsilím a následnou odměnou. Paretova analýza vychází 

z principu, který říká: 20 % všech našich činností přináší 80 % zisku. 

 

Je-li tomu tak, pak nemá smysl se stejně důsledně zabývat všemi činnostmi. Vhodnější je 

zaměřit se na ty činnosti, které mají největší efekt. Později se Paretovo pravidlo zkrátilo na -

 Pravidlo 80/20 [14]. 

 

Paretova analýza se realizuje v několika krocích: 

1. Definování místa analýzy - výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo 

efektivitu. Může se např. jednat o reklamace, neshody ve výrobě, administrativě, 

úspěšnost produktů apod. 

2. Sběr dat - pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich hodnoty 

se zapíší do tabulky. 

3. Uspořádání dat - získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, největší 

váhy, či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od největší zvolené hodnoty po nejmenší. 

4. Lorenzova kumulativní křivka - tato křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou 

hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu viz. obrázek. 

5. Stanovení kritéria rozhodování - zde se můžeme rozhodnout využít striktně 

Paretova pravidla 80/20 a nebo si také můžeme vybrat, že chceme odstranit jen 60 % 

neshod apod. 

6. Identifikace hlavních příčin - z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do 

tabulky, z hodnoty 80 % vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní pak 

spustíme svislou čáru, která nám oddělí ty případy, příčiny, kterými se máme zabývat. 

Ty které mají největší vliv na následky. 

7. Stanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji příčin, které nám 

způsobují nejvíce ztrát, nebo naopak vedou k navýšení zisku. 
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Využití Paretova pravidla 

Paretovo pravidlo našlo uplatnění v mnoha různých oblastech, nejen v ekonomice. Dnes jeho 

podoba může vypadat: 

 80 % zisku vytváří 20 % produktů 

 20 % našich činností přináší 80 % zisku 

 20 % vašich přátel stojí za 80 % vašeho zájmu 

 80 % zmetků ve výrobě způsobuje 20 % příčin 

 80 % odpočinku vám přinese prvních 20 % dovolené 

 80 % znalostí jsme získali za prvních 20 % vynaloženého času 

Paretovu analýzu je možné také využít ve SWOT analýze při identifikování významných 

silných nebo slabých stránek nebo příležitostí a hrozeb [14]. 

 

Oblasti použití Paretovy analýzy 

Z výše uvedených možností využití Paretovy analýzy je možné ji využít v těchto oborech: 

 výroba a služby 

 zajišťování kvality/jakosti 

 ekonomie 

 management 

 marketing 

 psychologie 

 sociologie 

 apod. 
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3. Zavádění nástrojů kvality v podniku 

V rámci praktické části této práce a především pak zvýšení kvality výroby ve firmě byly 

zavedeny vybrané nástroje QMS. Byl zpracován návrh příručky pro integrovaný systém 

managementu dle momentálně platných norem, plán školení a vytvořena matice 

zastupitelnosti. Dále byla vytvořena servisní databáze strojů a dokument pro evidenci 

motohodin strojů, procesní FMEA celého výrobního procesu, nástroj na principu Paretovy 

analýzy k vyhodnocování problematických částí výroby a zpracován a zaveden systém 5 S. 

3.1. Popis společnosti 

Obchodní firma SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. (dále jen společnost) vyrábí široký sortiment 

výrobků z plechů s využitím CNC technologií podle požadavků zákazníka. Firma zpracovává 

železné a ocelové plechy, pozinkované plechy, hliníkové, měděné a nerezové plechy 

vysekáváním, řezáním laserem, ohýbáním, provádí zámečnické práce – zahlubování, vrtání, 

nýtování, odporové svařování bodováním, svařování plechů, v kooperaci povrchové úpravy a 

montáže, balení, dopravu a předání výrobků zákazníkům.   

Společnost má moderní vybavení založené na CNC strojích značky Trumpf.  

Společnost se člení na oddělení a střediska. Firma má oddělení plánování a technologické 

přípravy výroby, obchodní oddělení, oddělení řízení kvality a ekonomické a personální 

oddělení.  

Firma má střediska logistiky (sklady, expedice, doprava), vysekávání a řezání laserem, 

ohraňování a zámečnických prací, svařování a broušení a montáže.  

V čele firmy jsou jednatelé ve funkcích ředitele e ekonomické ředitelky, organizační věci řídí 

výkonný ředitel, výrobu výrobní ředitel a vedoucí výroby, střediska vedoucí středisek a 

mistři.  

Firma má přes 200 zaměstnanců.  

 

Podrobný popis společnosti, jejích oddělení a středisek, úkolů a aktuální organizační struktura 

jsou stanoveny v „Organizačním řádu“.  
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3.2. Integrovaná příručka systému kvality 

1. Integrovaný systém managementu 

1.1 Všeobecné požadavky na integrovanou příručku (IP) 

Stanovení účelu IP a vymezení integrovaného systému managementu (ISM): 

Účelem IP je: 

 vymezit ISM společnosti SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. (dále jen společnost) a 

vytvořit jeho souhrnný popis, stanovit odpovědnosti a pravomoci, organizační 

uspořádání, soubor dokumentace a příslušné záznamy, 

 dokumentovat shodu procesů a činností ISM s požadavky ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001, 

 popsat strategii společnosti v oblasti ISM ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a 

dalším zainteresovaným stranám, 

 dokumentovat procesy, postupy nebo odkazy na dokumentované postupy, směrnice, 

řády a záznamy, 

 prezentovat schopnost společnosti plnit zásady stanovené v rámci zavedeného ISM 

pro účely jeho nezávislého posouzení a certifikace. 

ISM integruje tři systémy: 

 systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009, včetně 

požadavku kapitoly 7.3 Návrh a vývoj,  

 systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 

v plném rozsahu, 

 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ČSN 

OHSAS 18001:2008 v plném rozsahu. 

ISM se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti, kteří jsou zapojeni do realizace procesů 

souvisejících s předmětem certifikace: „Zpracování plechu CNC technologií, včetně 

povrchových úprav.“ 

 

Vedení společnosti prokazuje shodu ISM s požadavky norem pro QMS, EMS a SM BOZP 

certifikáty, vystavenými nezávislou akreditovanou certifikační společností. 

 

Vedení společnosti vytváří, dokumentuje, uplatňuje a neustále zlepšuje ISM podle: 

- požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, 

- vlastních potřeb společnosti 

- požadavků zákazníků a jiných zainteresovaných stran, 

- právních a jiných požadavků. 

Úspěšné vedení a řízení společnosti vyžaduje, aby bylo prováděno systematickým a 

transparentním způsobem. Cílem úspěšně zavedeného systému managementu je neustálé 
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zlepšování výkonnosti společnosti, k čemuž může vedení společnosti, tvořené jednateli, 

používat tři nástroje ISM, a to: 

- zásady managementu, 

- metodologie PDCA, 

- procesní přístup. 

ISM 

Zavedený ISM vytváří předpoklady pro efektivní provádění procesů a činností spojených 

s nákupem, zpracováním, skladováním, manipulací a dodáváním zboží zákazníkům ve vyšší 

kvalitě a při dodržování zásad BOZP, péče o životní prostředí a nakládání s odpady. 

Zavedením, provozováním a neustálým zlepšováním ISM deklaruje společnost schopnost: 

- provádět obchodní činnosti v souladu s požadavky zákazníků, 

- plnit právní a jiné požadavky zainteresovaných stran v oblasti obchodní činnosti, péče 

o ŽP a BOZP, 

- zvyšovat spokojenost zákazníků splněním požadavků ISM a jeho neustálým 

zlepšováním, 

- znát a uplatňovat požadavky legislativy v ochraně životního prostředí, 

- dodržovat zásady BOZP a snižovat pravděpodobnost rizika ohrožení zdraví. 

QMS 

Vedení společnosti stanovilo odpovědnost a pravomoc za řízení externě dodávaných produktů 

ve svých vnitřních předpisech.  

 

EMS 

Společnost plní požadavky dané platnou legislativou pro oblast péče o životní prostředí, 

k tomu využívá služeb externího ekologa a má uzavřeny smlouvy s odběrateli odpadů, kteří 

mají platná povolení k nakládání s těmito odpady. Společnost dělá vše pro to, aby se chovala 

šetrně k životnímu prostředí a efektivně hospodařila s energiemi a zdroji.  

 

SM BOZP 

Společnost věnuje pozornost oblasti BOZP v souladu s požadavky zákoníku práce a dalšími 

právními předpisy v oblasti BOZP a plní veškeré požadavky normy ČSN OHSAS  

18001:2008.  
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Zavedení a provoz  

Plánování 

Environmentální politika 

Kontrola  

Přezkoumání vedením 

Neustálé zlepšování 

Obrázek 2 - Model QMS 

Obrázek 3 - Model EMS 
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Rozhodující procesy ISM a jejich vzájemné vazby musí být řízeny tak, aby byly bez kolizí, 

vykazovaly potřebnou míru účinnosti a zahrnovaly rovněž ekonomickou stránku řízení 

procesů. 

Procesy musí být monitorovány a měřeny, výsledky zaznamenávány, analyzovány a 

vyhodnocovány. Ze zjištěných výsledků jsou stanovovány ukazatele efektivnosti a cílové 

hodnoty procesů. 

 

Zavedení a implementace  
Neustálé zlepšování  

Implementace a provoz 

Plánování 

Politika BOZP 

Kontrola a nápravná 

opatření 

Přezkoumání systému 

managementu 

Neustálé zlepšování 

P D 

C A 

  

Obrázek 4 - Model SM BOZP 
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Při výběru dodavatelů jsou brány v úvahu možná rizika, zejména:  

 

- poskytnutí záruk za dílo, dodané dodavatelem, 

- ověření spolehlivosti dodavatele – jeho zjištění úhrady plateb fakturou a/nebo hotově, 

- dodržení smluvních a dohodnutých podmínek, a  

- plnění úkolů a to ze tří hledisek: kvalitativní, kvantitativní, termínové. 

Obrázek 5 - Komunikační schéma firmy 
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V rámci toho jsou s dodavateli uzavírány smlouvy nebo objednávky tak, aby byla tato rizika 

ošetřena sankcemi za nedodržení termínů, nesplnění úkolu a odpovědnost za kvalitu dodávek. 

Toto je řešeno s dodavateli individuálně ve smlouvě či v objednávce.    

1.2 Požadavky na dokumentaci 

Dokumenty ISM jsou členěny podle: 

- původu na interní a externí, 

- významu na řízené a neřízené, 

- doby platnosti na dokumenty s krátkodobou a dlouhodobou platností. 

Integrovaná příručka 

IP je základním řízeným dokumentem ISM společnosti. IP je vytištěna v jednom výtisku, 

který je uložen u výkonného ředitele – představitele vedení (PV). V počítačové síti je 

dostupná elektronická kopie pro čtení. Periodickou revizi IP provádí a její změny schvaluje 

PV jednou ročně a při organizačních změnách, majících vliv na její obsah.  PV může  

zákazníkům nebo zainteresovaným stranám vydat kopii IP, kterou na první straně nahoře 

označí modrým nápisem „NEŘÍZENÝ VÝTISK“, datem pořízení kopie, svým podpisem a 

identifikací toho, pro koho je určena. 

 

Řízení dokumentů 

Požadavek na vytvoření dokumentu může vzniknout na základě: 

- požadavků legislativy (zákonů, vyhlášek, norem a předpisů), 

- změn procesů společnosti, 

- požadavků zákazníků, dodavatelů nebo jiných zainteresovaných stran. 

 

Všechny dokumenty schvaluje jednatel. Přezkoumávání dokumentů provádí před jejich 

vydáním a při všech změnách jeho OG, stejně tak jejich roční aktualizaci formou revize.  

 

Změny provádí OG v textu výtisku č. 1, v elektronických kopiích a jsou-li vydány, tak i 

v řízených výtiscích. 

 

Je-li změn více a dokument se tak díky nim stane nepřehledným, OG po schválení PV 

zpracuje novou verzi dokumentu. 

 

Každý dokument je vyhotoven v tištěné podobě a první (archivní) výtisk je uložen u PV, který 

vede záznamy o přidělení dokumentu proti podpisu v prvním výtisku dokumentu. 
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Struktura dokumentace:  

 
 

Aktuální a neplatné elektronické kopie jsou dostupné v počítačích společnosti pro čtení a jsou 

rozeznatelně od sebe odděleny. 

 

Trvalá čitelnost je zajištěna vyhotovením a uchováním prvního výtisku u PV a zálohováním 

elektronické kopie po každé změně na externím nosiči. 

 

Podrobný postup řízení dokumentace je stanoven ve směrnici: „Řízení dokumentace“.  

 

Řízení záznamů 

 

Společnost vede záznamy o kvalitě, environmentální záznamy, záznamy k zakázkám, 

personální, mzdové a účetní záznamy, záznamy o BOZP a PO a evidenci odpadů. 

 

Zaměstnanci pověření vedením záznamů nesmí být ovlivňováni pracovními a organizačními 

podmínkami k jejich zkreslování a jsou odpovědní za pravdivost údajů a hodnot, které 

v záznamech uvádějí. 

 

Tyto záznamy jsou ukládány na pracovištích odpovědných zaměstnanců (účetní, pracovně 

právní, obchodní), záznamy o kvalitě a environmentální záznamy jsou ukládány u PV. 

 

Interní dokumenty 

 

Dokumenty s relativně  

trvalou platností 

rozhodnutí jednatele 

Dokumenty s relativně  

krátkou platností 

Dokumenty ISM 

Externí dokumenty 

A. politika, 

integrovaná příručka, 

REA, RPP,  rizika, 

právní a jiné 

požadavky, cíle  

B. dokumentované 

postupy,  

C. pracovní postupy a 

instrukce 

Záznamy k zakázkám  

Záznamy ISM 

nařízení ES 

zákony ČR 

nařízení vlády ČR 

vyhlášky ministerstev ČR 

normy EN a ČSN 

technická dokumentace a 

katalogy dodavatelů 

Kontrolní zápisy, zprávy, 

protokoly, rozhodnutí 

zainteresovaných stran 

vnitřní směrnice 

pracovně právní a 

mzdová evidence 

evidence účetnictví a 

majetku  

evidence BOZP, PO a 

odpadů 

záznamy z porad  
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Záznamy jsou identifikovány číslem dokumentu a pořadovým číslem záznamu, který se 

k danému dokumentu vztahuje. 

 

Vyhledávání záznamů provádí osoba, u které se záznamy ukládají v příslušných pořadačích a 

složkách počítače podle čísla a data pořízení záznamu. 

 

Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

 

PV a samostatná účetní vedou a periodicky 2x ročně aktualizují Registr externích dokumentů, 

který obsahuje: 

- přehled externích dokumentů, nezbytných pro plánování a fungování QMS, 

- příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na společnost 

vztahují v souvislosti s environmentálními aspekty, 

- požadavky právních předpisů a jiné požadavky na BOZP, které se na společnost 

vztahují. 

Informace o změnách právních předpisů získává PV a samostatná účetní na internetových 

adresách, uvedených v Registru externích dokumentů. 

 

Informace o jiných požadavcích získává PV ze smluv a obchodních ujednání od vedení 

společnosti. 

 

PV seznamuje zaměstnance s požadavky právních předpisů a jinými požadavky při 

periodickém výcviku z ISM a vedoucí zaměstnance průběžně při změnách na poradách 

[1][2][3][4][5]. 
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2. Odpovědnost managementu 

2.1 Angažovanost a aktivita managementu 

Vedení společnosti odpovídá za zavedení, uplatňování a neustálé zlepšování ISM na základě: 

- definované politiky, 

- cílevědomého a efektivního zjišťování a naplňování požadavků zákazníka, 

- realizace stanovených cílů v souladu s rozvojem společnosti a zajištěním kvality všech 

produktů. 

Vedení společnosti: 

- definuje politiku a sděluje ji zaměstnancům a jiným zainteresovaným stranám, 

- stanovuje cíle, cílové hodnoty a programy, 

- vyčleňuje zdroje, zajišťuje výcvik a vzdělávání zaměstnanců a objasňuje jim důležitost 

plnění požadavků zákazníků v oblasti kvality, environmentu a BOZP, 

- komunikuje se zaměstnanci a jinými zainteresovanými stranami o způsobech zajištění 

kvality, environmentu a BOZP, 

- provádí přezkoumání ISM,  

PV zabezpečuje změny ISM tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům na kvalitu, 

environment a měnícím se požadavkům zákazníků, právním a jiným požadavkům BOZP. 

 

PV stanovil tyto zásady pro uplatňování ISM: 

1. Odpovědnost za kvalitu, environment a BOZP nesou zaměstnanci na všech úrovních, 

přičemž každý náš zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, svůj vliv na 

environment a BOZP.  

2. Každý vedoucí zaměstnanec je odpovědný za kvalitu prací a dopad prací, prováděných 

pod jeho vedením na environment a BOZP.  

3. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že budou vést podřízené zaměstnance 

k povědomí plnění požadavků zákazníka, právních předpisů a jiných požadavků. 

4. Politika společnosti v oblasti kvality, environmentu a BOZP je závazná pro všechny 

zaměstnance. 

5. Cíle kvality, environmentální cíle, cílové hodnoty a programy a cíle BOZP  jsou 

objasňovány těm zaměstnancům, kteří odpovídají za jejich plnění. 

6. Přezkoumání systému managementu je prostředkem vedení k hodnocení účinnosti a 

efektivnosti zavedeného ISM a jeho neustálého zlepšování. 

7. Jmenování PV  s odpovědností a pravomocí za řízení ISM a za řízení dokumentů a 

záznamů, ZZ BOZP pro konzultaci a spoluúčast zaměstnanců na otázkách BOZP, ME 

za řízení metrologie vytváří personální předpoklady pro jeho efektivní řízení a 

uplatňování. 

8. Zajišťování zdrojů pro uplatňování a neustálé zlepšování ISM vytváří materiální, 

personální a finanční podmínky pro realizaci politiky společnosti v oblasti kvality, 
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environmentu a BOZP, cílů kvality, environmentálních cílů, cílových hodnot a 

programů a cílů BOZP, dalších opatření stanovených v plánu řízení ISM a jeho 

přílohách.  

9. Hodnocení souladu ISM s právními předpisy a jinými požadavky v oblasti kvality, 

environmentu a BOZP, vztahujících se na činnosti společnosti, je prostředkem pro 

aktualizaci opatření k jejich plnění. 

10. Interní audity jsou významným nástrojem vedení k monitorování a měření zavedeného 

ISM a k hledání příležitostí pro jeho zlepšování. 

11. Osoby, řízené společností jsou informovány o tom, kdo je PV.  

12. Všichni vedoucí zaměstnanci s manažerskou odpovědností odpovídají za uplatňování 

a prosazování stanovených zásad a opatření k neustálému zlepšování ISM. 

 

2.2 Zaměření na zákazníka 

QMS 

Vedení společnosti si uvědomuje, že stanovený podnikatelský záměr může dosáhnout 

uplatňováním efektivního systému managementu zaměřeného na zákazníka. Proto je každému 

zákazníkovi věnována maximální pozornost s cílem splnit v největší možné míře jeho 

oprávněné požadavky a to i ty, které neuvedl, ale lze je obecně předpokládat. Vedení 

společnosti deklaruje zaměření na zákazníka v politice společnosti pro kvalitu, environment a 

BOZP. 

 

EMS 

Vedení společnosti dokumentuje a identifikuje environmentální aspekty, včetně návaznosti na 

právní předpisy, hodnotí jejich dopad na stav životního prostředí a předává informace o 

významných environmentálních aspektech, prostředích a zdrojích na likvidaci jejich dopadu 

zákazníkovi. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti v součinnosti se zástupci zaměstnanců pro BOZP a odborně způsobilou 

osobou identifikuje nebezpečí, hodnotí rizika a předává informace o rizicích zákazníkům a 

osobám na pracovištích, které řídí, dbá na to, aby tyto osoby přijaly odpovědnost za aspekty 

BOZP a dodržování stanovených požadavků na BOZP. 

 

2.3 Politika společnosti 

Vedení společnosti definovalo politiku, která vychází ze záměru trvale udržitelného rozvoje a 

prosperity společnosti s důrazem na kvalitu dodávaných produktů a souvisejících služeb, 

environment, BOZP a neustálé zlepšování procesů ISM při plnění požadavků zákazníků, 

právních a jiných požadavků v oblasti environmentu a BOZP. Periodické roční přezkoumání 

aktuálnosti politiky provádí PV z hlediska: 

- změn právních předpisů, 
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- měnících se očekávání a požadavků zainteresovaných stran, 

- změn produktů nebo procesů, 

- vědeckého a technického pokroku, 

- zkušeností získaných z incidentů a mimořádných událostí v oblasti péče o životní 

prostředí, BOZP a PO. 

Politiku vydává PV jako samostatný dokument, který je dostupný v počítačích vedoucích 

zaměstnanců a na internetových stránkách společnosti. 

 

Při stanovení politiky musí vedení společnosti respektovat požadavky na QMS, EMS a SM 

BOZP. To znamená, že:  

- politika kvality musí odpovídat záměrům společnosti a poskytovat rámec pro 

stanovování a přezkoumávání cílů kvality, 

- environmentální politika musí odpovídat povaze, rozsahu a environmentálním 

dopadům činností, výrobků a služeb společnosti, obsahovat závazek k zlepšování 

prevence znečištění a poskytovat rámec pro přezkoumávání jejích cílů a cílových 

hodnot, 

- politika BOZP musí odpovídat rozsahu rizik společnosti v oblasti BOZP, obsahovat 

závazek k prevenci úrazů a poškození zdraví a zvyšování výkonnosti společnosti 

v oblasti BOZP a poskytovat rámec k přezkoumávání jejích cílů. 

2.4 Plánování 

Cíle společnosti 

 

Východisky pro stanovování cílů jsou: 

- politika společnosti, 

- hodnocení závažnosti environmentálních aspektů v Registru environmentálních 

aspektů, 

- identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v oblasti BOZP, 

- vlastní potřeby společnosti, 

- požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran, 

- vývoj, trendy a poptávka na trhu. 

Cíle společnosti musí být konkrétní, měřitelné, se stanovitelnými termíny a odpovědnostmi. 

U některých cílů, které nabývají dlouhodobého charakteru, jsou ročně upřesňovány termíny a 

cílové hodnoty. Některé cíle dlouhodobého charakteru mohou být rozpracovány do programů.  

Na plnění cílů se podílí vedení a zaměstnanci podle odpovědnosti a pravomocí. Cíle mají 

interní charakter a jsou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci v rámci školení v oblasti ISM. 

Při stanovení a přezkoumání cílů musí vedení společnosti brát v úvahu tyto požadavky: 
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QMS 

Vedení musí stanovit cíle kvality pro příslušné organizační jednotky, včetně cílů pro plnění 

požadavků na produkt. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou 

kvality. 

 

EMS 

Při stanovení environmentálních cílů vychází vedení společnosti z politiky společnosti pro 

EMS, registru environmentálních aspektů a významných environmentálních aspektů. Vedení 

stanovuje cíle, cílové hodnoty a programy. Environmentální aspekty vznikají při: 

- administrativní činnosti, 

- nákupu, skladování, manipulaci a výrobě, 

- provozování dopravy. 

Tvorbu registru environmentálních aspektů a také jeho periodickou roční revizi a aktualizaci 

řídí PV a provádí je spolu s vedoucími oddělení a středisek a s vedoucím logistiky. Při 

stanovení environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadu na životní prostředí 

vycházejí z: 

- zpráv z interních auditů ISM, 

- zpráv z auditů ISM certifikační společnosti, 

- zavádění nových nebo změně stávajících procesů a činností, 

- změn požadavků zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, norem, 

- změn požadavků nebo orgánů státní správy a samosprávy, 

- kritérií pro hodnocení dopadů environmentálních aspektů na stav životního prostředí. 

Pro environmentální aspekty s hodnocením závažnosti „velká“ stanovuje PV environmentální 

cíle, cílové hodnoty a programy na kalendářní rok, nebo dle jejich charakteru a dostupnosti 

zdrojů i na dobu delší jednoho roku. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti stanovuje a v ročních intervalech přezkoumává dokumentované cíle 

BOZP a programy, které obsahují: 

- určení odpovědnosti a pravomoci pro dosahování cílů v příslušných funkcích a 

úrovních společnosti, 

- zdroje a časový rámec, ve kterém má být cílů dosaženo. 

Cíle musí být měřitelné tam, kde je to prakticky možné a v souladu s: 

- politikou společnosti pro BOZP, 

- přijatými závazky týkajícími se prevence úrazů a poškození zdraví, 

- požadavky předpisů a jinými požadavky, které se na společnost vztahují, 

- se závazkem k neustálému zlepšování. 
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Při stanovování a přezkoumávání cílů vedení společnosti bere v úvahu: 

- požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují, 

- rizika v oblasti BOZP, 

- technologické možnosti, 

- finanční, provozní a podnikatelské požadavky, 

- názory příslušných zainteresovaných stran. 

Plánování ISM 

Smyslem plánování ISM je plnění cílů, politiky a udržení integrity ISM a to i v průběhu 

plánování a zavádění jeho změn. 

 

Plánování ISM spočívá v plánování procesů a dalších činností, které mají vliv na kvalitu, 

dopad na životní prostředí a rizika BOZP a to na základě analýzy dat, získaných jak z vnějšku 

(od zákazníka, dodavatelů, zainteresovaných stran), tak i interních zdrojů (např.: interních 

auditů, přezkoumání systému managementu, splnění plánu řízení, realizace zakázek). 

 

PM plánuje opatření k uplatňování a zlepšování ISM prostřednictvím: 

- politiky společnosti pro ISM (QMS, EMS, SMBOZP), 

- cílů společnosti pro ISM (QMS, EMS, SMBOZP), 

- plánu řízení, 

- přezkoumání ISM. 

PV plánuje činnosti tak, aby i v případě realizace organizačních či jiných změn ISM byla 

zachována jeho integrita, včetně návaznosti plánování ISM na procesy řízení společnosti a 

realizace zakázek a to: 

- promyšleným a plánovitým prováděním změn, 

- včasným zpracováním potřebných dokumentů, 

- přezkoumáním dopadu na procesy a činnosti v ISM, 

- seznámením zaměstnanců, kterých se plánované změny týkají před zahájením nových 

činností (změn). 

Plánování EMS 

Pokud by společnost realizovala činnosti, které by měnily již definované činnosti, pak by před 

zahájením změn určila a vyhodnotila ty environmentální aspekty, které by mohly mít 

významný vliv na životní prostředí. PV by zajistil, aby při plánování nové činnosti byly 

významné environmentální aspekty vzaty v úvahu při stanovení environmentálních cílů, 

cílových hodnot a programů. 
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2.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

Odpovědnost a pravomoc 

Úkoly jednotlivých organizačních složek společnosti jsou stanoveny v pracovním řádu a 

organizační struktuře. Odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců jsou definovány v pracovních 

náplních pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance. Všichni zaměstnanci jsou seznamováni 

s vnitřními směrnicemi v rámci vstupního školení, zaškolení na pracovišti a periodických 

školení. 

 

QMS 

PV bez ohledu na jiné odpovědnosti má odpovědnost a pravomoc, zahrnující: 

- zajištění, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro QMS 

v souladu s ISO 9001, 

- předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti QMS a o jakékoliv potřebě 

zlepšování, 

- podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé společnosti. 

EMS 

PV je současně zvláštním zástupcem vedení, který má bez ohledu na další povinnosti určeny 

tyto úkoly, odpovědnost a pravomoc: 

- vytvoření, zavedení a udržování EMS ve shodě s požadavky ISO 14001, 

- podávat vedení společnosti zprávy o výkonnosti EMS k přezkoumání, včetně 

doporučení pro jeho zlepšování. 

SM BOZP 

PV jako člen vrcholového vedení se zvláštní odpovědností za BOZP má tyto úlohy a 

pravomoci: 

- vytvářet, implementovat a udržovat SM BOZP v souladu s OHSAS 18001, 

- připravovat zprávy o výkonnosti SM BOZP, 

- provádět přezkoumání SM BOZP, 

- předávat informace osobám řízeným společností, že je představitelem vrcholového 

vedení pro SM BOZP, 

- delegovat odpovědnosti za oblast SM BOZP na vedoucí zaměstnance a prosazovat 

u nich odpovědnost, osobní angažovanost a aktivitu k neustálému zlepšování 

výkonnosti v oblasti SM BOZP, 

- prosazovat u všech osob řízených společností odpovědnost za dodržování stanovených 

požadavků na SM BOZP. 

Interní a externí komunikace, spoluúčast a konzultace 

Společnost vyžaduje neustálou a pružnou komunikaci, která probíhá interně a externě. Interní 

komunikace vedení s vedoucími zaměstnanci probíhá na poradách a operativně dle potřeby. 

Komunikace probíhá zejména osobním jednáním a technickými prostředky (telefonicky, 
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faxem, e-mailem a předáváním obchodní a/nebo technické dokumentace). Zásady 

komunikace jsou dány vazbami podřízenosti a nadřízenosti v organizační struktuře. 

Externí komunikace probíhá mezi vedením, PV a obchodním oddělením se zákazníky, 

dodavateli a zainteresovanými stranami. 

Spoluúčast zaměstnanců je zajištěna stanovením povinností v oblasti kvality, environmentu a 

stanovením zástupců zaměstnanců pro oblast BOZP.       

 

2.6 Přezkoumání systému managementu 

ISM 

Vedení společnosti (jednatelé, ředitelé a PV) provádí v ročních intervalech, zpravidla 

v prvním čtvrtletí kalendářního roku přezkoumání ISM. Cílem přezkoumání ISM je: 

- zhodnotit aktuálnost politiky společnosti pro ISM ve vztahu k plnění cílů, 

- posoudit účinnost ISM z hlediska: 

 potřeb společnosti, 

 požadavků zákazníka, 

 požadavků ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, 

 platných právních a jiných požadavků. 

Odpovědnost za přípravu a organizaci přezkoumání ISM má osobně PV. Tento proces je 

kontrolován v rámci interních auditů a výsledky přezkoumání jsou hodnoceny při následném 

přezkoumání ISM. PV spolupracuje v oblasti SM BOZP se zástupci zaměstnanců pro BOZP.  

 

Vstupy pro přezkoumání 

PV připravuje na základě poznatků z uplatňování ISM a analýz dat v záznamech zprávu o 

stavu ISM se vstupy, které musí zahrnovat: 

 

QMS: 

- výsledky auditů, 

- zpětná vazba od zákazníka, 

- výkonnost procesů a shoda produktu, 

- stav preventivních a nápravných opatření, 

- následná opatření, vyplývající z předchozích přezkoumávání systému managementu, 

- změny, které by mohly ovlivnit QMS, 

- doporučení pro zlepšování. 

EMS: 

- výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a 

jinými požadavky, které se na společnost vztahují, 

- komunikace s externími zainteresovanými stranami včetně stížností, 

- environmentální profil společnosti, 

- rozsah splnění cílů a cílových hodnot, 
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- stav preventivních a nápravných opatření, 

- následné činnosti z minulého přezkoumání vedením, 

- změněné okolnosti, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků, 

spojených s registrem environmentálních aspektů, 

- doporučení pro zlepšení. 

SM BOZP: 

- výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a 

jiných požadavků, které se na společnost vztahují, 

- výsledky spoluúčasti a konzultace se zástupci zaměstnanců pro BOZP, 

- významná komunikace s externími zainteresovanými stranami včetně stížností, 

- výkonnosti v oblasti BOZP společnosti, 

- rozsah plnění cílů, 

- stav vyšetřování incidentů, nápravných a preventivních opatření, 

- následné činnosti z předcházejících přezkoumání systému managementu, 

- změna okolností včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků 

souvisejících s BOZP, 

- doporučení ke zlepšování. 

Výstupy z přezkoumání 

 

Přezkoumání ISM provádí vedení společnosti na poradě jednatelů, ředitelů a PV. Předmětem 

přezkoumání je zprávu o stavu ISM, kterou připravil PV. Vedení společnosti přijímá 

rozhodnutí, která PV zaznamenává v zápisu z přezkoumání ISM. V rámci přezkoumání ISM 

jsou vedením přijímány výstupy z přezkoumání v souladu se závazkem neustálého 

zlepšování, které jsou dostupné v rámci komunikace a konzultace zaměstnanců a dalším 

zainteresovaným stranám [1][2][3][4][5]. 

 

Obsahem zápisu z přezkoumání je:  

 

QMS 

Rozhodnuti a opatření vztahující se k: 

- zlepšování efektivnosti QMS a jeho procesů, 

- zlepšováno produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka, 

- potřebám zdrojů. 

EMS 

Rozhodnutí nebo činnosti spojená s možnou potřebou změnit: 

- environmentální politiku, 

- cíle, cílové hodnoty, 

- jiné prvky EMS. 
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SM BOZP 

Rozhodnutí a opatření související s možnými změnami v: 

- výkonnosti v oblasti BOZP, 

- politice a cílech BOZP, 

- zdrojích, 

- dalších prvcích SM BOZP. 
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3. Management zdrojů 

3.1 Poskytování zdrojů 

ISM 

Vedení společnosti určuje a poskytuje zdroje pro: 

- implementaci a udržování QMS a neustálé zvyšování jeho efektivnosti, 

- zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků, 

- vytvoření, zavedení, udržování zlepšování EMS, 

- vytvoření, implementování, udržování a zlepšování SM BOZP. 

Vedení společnosti projednává na poradách potřeby těchto zdrojů: 

- lidské zdroje a odborné (specializované) dovednosti, 

- infrastrukturu společnosti, 

- technologie, 

- finanční zdroje. 

3.2 Lidské zdroje 

Vyhledání nového zaměstnance provádí vedení společnosti pomocí vlastní inzerce, nebo přes 

Úřad práce. Na všechny pracovní místa jsou vybíráni zaměstnanci, kteří splňují požadované 

kompetence, které představují požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti. Postup 

přijímání nových zaměstnanců, změny, průběh a ukončení pracovního poměru jsou dostupné 

na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz, 

a dále se řídí platnými ustanoveními zákoníku práce. 

 

QMS 

Kompetence vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny organizačním schématem a pracovními 

náplněmi. Požadavky na kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti zaměstnanců stanovují vedoucí 

zaměstnanci v pracovních náplních. 

 

ISM 

Vedení společnosti stanovuje požadavky výcviku podle: 

- právních předpisů a jiných požadavků, 

- potřeb společnosti a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

- požadavků na ISM. 

Opatření výcviku zahrnují: 

- vstupní školení, 

- periodická školení,  

- profesní školení, 

- vzdělávání, 

- hodnocení efektivnosti výcviku. 

http://www.mpsv.cz/
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QMS 

Vstupní školení 

Každý nový zaměstnanec prochází vstupním školením a zaškolením na pracovišti pod 

vedením určeného zkušeného zaměstnance. V případě přeřazení na jinou práci jsou 

zaměstnanci přeškoleni na jiný druh práce. 

 

O vstupním školení, zaškolení nebo přeškolení je veden vedoucím zaměstnancem „Záznam o 

vstupním školení“, který je po splnění všech plánovaných opatření uchováván u personalistky 

v osobní složce nového zaměstnance po celou dobu trvání pracovního poměru. 

 

Periodické školení 

PV a vedoucí středisek plánují a organizují periodická školení podle osnov školení 

k všeobecným zásadám BOZP, tematického plánu a časového rozvrhu školení k požární 

ochraně a osnovy školení k ISM. Školení provádí určení školitelé s odbornou způsobilostí, 

kterou dokládají kopiemi platných osvědčení a dokladů o svém vzdělání. Záznamy 

o školeních a termíny dalších školení sleduje personalistka, školení organizuje vedoucí 

výroby.     

 

Profesní školení 

Externí školitelé se zvláštní odbornou způsobilostí, kterou dokládají kopiemi platných 

osvědčení – ty zakládá s osnovami školení personalistka, provádí profesní školení k získávání 

a obnovování stanovených osvědčení k provádění speciálních prací v rozsahu a periodách 

podle požadavků právních předpisů a doby platnosti osvědčení. Školitelé předávají po 

provedených školeních osnovy, prezenční listiny, výsledky ověření znalostí a další osvědčení, 

průkazy, dokládající rozsah školení a účast na něm a stanovené legislativou personalistce, 

která je po zavedení v informačním systému předává k uložení u PV.  

 

Lékařské prohlídky 

Personalistka vede přehled osvědčení a lékařských prohlídek a předává seznamy 

zaměstnanců, kteří se mají účastnit lékařských prohlídek vedoucím středisek, kteří zajišťují 

účast zaměstnanců na lékařských prohlídkách v termínech po dohodě se smluvním lékařem. 

Záznamy o provedených pracovně lékařských prohlídkách odevzdávají vedoucí středisek 

personalistce, která je po zavedení do informačního systému zakládá v osobních složkách 

zaměstnanců.  

 

Vědomí závažnosti 

Všichni zaměstnanci jsou vedeni svými vedoucími zaměstnanci k vědomí závažnosti dopadu 

vykonávaných prací na kvalitu, životní prostředí a BOZP, zejména možnost ztráty důvěry 

u zákazníka a dobrého jména společnosti. 

 

EMS 

Odborně způsobilou osobou k provádění úkonů EMS je externí ekolog, který na základě 

uzavřené smlouvy poskytuje PV odborné informace. PV zná procesy ISM, možné dopady 
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významných environmentálních aspektů a plánuje opatření k jejich eliminaci. Vedení 

společnosti stanovuje potřeby výcviku spojené s EMS, zavádí a schvaluje nové technologie. 

Vedení společnosti využívá na základě smlouvy odborné služby externího ekologa.   

 

Návštěvy jsou vždy předem poučeny a doprovázeny odpovědným pracovníkem společnosti, 

který dbá na to, aby byly dodržovány zásady ochrany životního prostředí v areálu společnosti. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti a PV v součinnosti se smluvním  externí odborně způsobilou osobou pro 

identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik BOZP vytváří u všech osob řízených organizací 

povědomí o: 

- skutečných  a potenciálních důsledcích činností a jejich chování na BOZP, 

- přínosech jejich zlepšené osobní výkonnosti v rámci BOZP, 

- úlohách, odpovědnostech a důležitosti při dosahování shody s: 

 politikou společnosti pro SM BOZP, 

 postupy a požadavky SM BOZP a potenciálními důsledky jejich nedodržení, 

 požadavky na havarijní připravenost v reakci. 

 

3.3 Infrastruktura 

QMS 

Vedení společnosti určuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na 

produkty. Infrastrukturu tvoří: 

- vlastní areál v Ostravě Mariánských horách s budovami, parkovišti, sklady, 

technickým vybavením budov,  

- stroje, nástroje a nářadí pro výrobu,   

- výpočetní technika a programové vybavení, telekomunikační prostředky a kancelářská 

technika, 

- vybavení místností (nábytek, pracovní pomůcky, nářadí, …), 

- nákladní vozidla, 

- osobní vozidla, 

- vysokozdvižné vozíky, 

- manipulační technika a regálové systémy pro skladování plechů a expedici výrobků, 

palety a obalový materiál. 

O pořízení (modernizaci) infrastruktury rozhoduje jednatel na základě potřeb společnosti, 

požadavků vedoucích zaměstnanců a dostupnosti finančních zdrojů. Evidenci infrastruktury 

vede samostatná účetní v informačním systému. 

 

PV v součinnosti s vedoucím výroby a vedoucími středisek a pověřenými zaměstnanci, 

odpovědnými za provoz vyhrazená technická zařízení (zdvihací zařízení, tlakové nádoby, 
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elektrická zařízení) plánuje a sleduje termíny kontrol, prohlídek a revizí elektroinstalace 

budov, strojů, topení, elektrospotřebičů, počítačů, elektrického ručního nářadí, osobních a 

nákladních vozidel, vysokozdvižných vozíků a dalšího vybavení infrastruktury v plánu 

údržby infrastruktury.  

 

Údržbu, servis, stanovené revize a opravy vyhrazených technických zařízení a další 

infrastruktury plánuje a zajišťují u dodavatelů vedoucí výroby a středisek. 

 

Údržbu, servis, státní technické kontroly a měření emisí osobních a nákladních vozidel, 

kalibrace tachografů a opravy nákladních vozidel a servis vysokozdvižných vozíků provádí 

v platných termínech a dle ujetých km nebo provozních hodin vedoucí oddělení technické 

údržby spolu s řidiči a smluvními servisy.  

 

Nákup a přidělení výpočetní techniky a programového vybavení zaměstnancům zabezpečuje 

vedení společnosti podle potřeb. Na počítačích jsou vedeny podklady pro účetnictví, nákup, 

skladování, plánování a výrobu, kvalitu, expedici a fakturaci prodeje, včetně vratek a 

reklamací. Na všech počítačích je instalována antivirová ochrana a ochrana proti 

neoprávněnému používání heslem, servis je prováděn externím dodavatelem – tuto činnost 

řídí správce informačních technologií a administrátor.  

 

EMS 

Vedení společnosti pořizuje prostředky k třídění, shromažďování a likvidaci odpadů a 

prostředky k ochraně vody, půdy a ovzduší. Smluvní odběratelé odpadů dodávají do areálu 

kontejnery na ukládání odpadů. Průběžnou evidenci odpadů vede vedoucí výroby, roční 

hlášení podává smluvní externí ekolog. Vozidla mají platné technické kontroly a měření 

emisí, termíny sledují řidiči. Spotřebu vody a elektřiny sleduje vedoucí oddělení technické 

údržby, spotřebu technických plynů monitoruje vedoucí střediska vysekávání a řezán laserem 

a vedoucí střediska svařování a broušení. 
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3.4 Pracovní prostředí 

ISM 

Vedení společnosti si uvědomuje důležitost vlivu pracovního prostředí na kvalitu výrob y a 

poskytovaných služeb, BOZP a produktivitu práce zaměstnanců. Na všech pracovištích, kde 

jsou prováděny činnosti, mající vliv na kvalitu výrobků, jsou všechny důležité parametry 

prostředí sledovány (např. teplota, prašnost, vlhkost, průvan, osvětlení). 

 

Návrhy na zlepšování pracovního prostředí mohou podávat všichni zaměstnanci cestou svých 

vedoucích zaměstnanců k vedení společnosti. Návrhy jsou projednávány vedením na 

poradách a schválené návrhy na zlepšování pracovního prostředí a péče o životní prostředí 

jsou zahrnuty do cílů společnosti. 

 

Vedení společnosti určuje a řídí pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky 

na výrobky, výrobní technologie a požadavky BOZP, PO a péči o životní prostředí. Vytváření 

vhodného pracovního prostředí představuje: 

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

- vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, 

- pracovní prostředí a podmínky. 

SM BOZP 

Opatření BOZP jsou stanoveny v osnovách školení v oblasti BOZP, místních provozních 

předpisech pro oblast BOZP a v návodech k obsluze a údržbě strojů, technických zařízení, 

elektrospotřebičů a nářadí, vozidel a vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky. Vedení 

společnosti: 

- identifikuje nebezpečí, hodnotí rizika, stanovuje opatření k řízení rizika, 

- u rizika, které nelze snížit stanovuje a poskytuje osobní ochranné pracovní prostředky, 

mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje, 

- stanovuje a aktualizuje kategorizaci prací z hlediska ohrožení zdraví a poskytuje 

zaměstnancům lékařskou péči, 

- provádí prověrky BOZP a přijímá opatření k odstranění zjištěných závad a zlepšování 

pracovního prostředí, 

- provádí průběžné kontroly stavu BOZP a ŽP ke zlepšování péče o BOZP a ŽP. 

 

Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci 

Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jsou definovány v pracovní smlouvě a řídí se 

platnými ustanoveními zákoníku práce. Všichni jsou povinni dodržovat zásady mezilidských 

vztahů a slušného chování, zejména vzájemném uznávání a respektování. Společnost má 

zpracován etický kodex, závazný pro všechny zaměstnance.   
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Pracovní prostředí 

Vedení společnosti poskytuje zaměstnancům moderní stroje s příslušenstvím, nástroje, nářadí, 

vybavení kanceláří, šatny, sociální zařízení a skřínky pro uložení osobních věcí, potřebné 

k plnění pracovních úkolů a vytváří pracovní prostředí ve výrobních halách, kancelářích, 

skladech, na plochách a komunikacích v celém areálu, tak, aby odpovídaly požadavkům 

platných právních předpisů pro bezpečnost, hygienu a životní prostředí. 

 

Všechny výrobní haly jsou větrané, vytápěné a osvětlené v souladu s požadavky na pracoviště 

a pracovní prostředí a dle hygienických norem pro daný druh vykonávaných činností.  

 

Všechny kanceláře a místnosti jsou prostorné, čisté, osvětlené a větrané, v zimním období 

vytápěné ústředním topením. 

 

V kancelářích a místnostech je nábytek a příslušenství potřebné k výkonu práce. 

 

Vzhledem k pracovním úkolům se zaměstnanci pohybují v areálu a ve skladech a 

k obchodním jednáním využívají telekomunikační techniku a služební vozidla. 

 

V budovách, dílnách a skladech jsou zajištěny základní sociální prostředky, hygienické 

podmínky a podmínky pro ohřev (chlazení) stravy a nápojů [1][2][3][4][5]. 
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4. Realizace produktu 

4.1 Plánování realizace produktu 

QMS 

Vedení společnosti při plánování realizace produktu: 

- stanovuje cíle společnosti – viz kap. 2.4, 

- definuje produkty, požadavky na produkty, procesy, dokumenty a zdroje potřebné pro 

realizaci produktů – viz kap. 1.1 

- stanovuje požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole 

a zkoušení produktů a kritéria pro přijetí produktů – viz kap. 4 a 5. 

Periodické porady vedení s vedoucími středisek a oddělení se konají zpravidla jednou týdně. 

Z porady pořizuje výkonný ředitel zápisy, dostupné v počítačích. 

 

Vlastní řízení zakázek provádí výrobní ředitel a vedoucí výroby v součinnosti s vedoucími 

oddělení plánování a technologické přípravy výroby, kvality, a nákupu podle objednávek 

zákazníků. Vlastní výrobu řídí vedoucí středisek a mistři podle denních  plánů v informačním 

systému.  

 

EMS 

Vedení společnosti stanovuje při plánování realizace zakázek druhy a předpokládané 

množství odpadů a způsoby jejich ukládání, společnost má zpracován registr 

environmentálních aspektů a seznamuje s nimi zaměstnance. 

 

O zásadách péče o životní prostředí informuje návštěvy a pracovníky dodavatelů ten vedoucí 

zaměstnanec, který je doprovází v areálu. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti plánuje BOZP v registru rizik a opatření a informuje o rizicích 

zaměstnance. 

 

O zásadách BOZP informuje návštěvníky a pracovníky dodavatelů ten vedoucí zaměstnanec, 

který je doprovází v areálu. 

 

4.2 Procesy týkající se zákazníka 

ISM 

Požadavky na produkty určuje zákazník v poptávce nebo objednávce a jsou dány výkresem, 

programem, materiálem, povrchovou úpravou, montáží.  

 

Poptávku zákazníka přezkoumává vedoucí výroby s oddělením technologické přípravy 

výroby, obchodním oddělením a oddělením řízení kvality.  
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Právní požadavky mohou být: 

- požadavky dané předpisy na výrobek, např. REACH, RoHS, 

- požadavky dané technickými normami, např. tolerované rozměry, materiály, lak, 

povrchová úprava, 

- požadavky specifikované zákazníkem nebo dodavatelem. 

Dalšími doplňujícími požadavky mohou být: 

- prostředí nebo účel výrobku, v němž se bude používat (vlhko, výbušné prostředí, vliv 

chemických látek, teploty apod.) 

Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

 

QMS 

Vedení společnosti a obchodní manažeři vyhledávají nové zakázky, poptávky a příležitosti 

u stávajících a potencionálních zákazníků. 

 

Každou poptávku vedení přezkoumá z hlediska schopnosti splnit požadavky zákazníka – 

vyrobit výrobek v požadovaném množství, kvalitě a termínu za dohodnutou cenu.   

 

Předmětem přezkoumání požadavků nového zákazníka pro mohou být: 

- základní údaje o zákazníkovi pro zpracování návrhu smlouvy o dílo (název zákazníka, 

IČO, DIČ, DUNS, bankovní spojení, číslo účtu, způsob platby a fakturace), 

- spolehlivost zákazníka, 

- předmět zakázky, 

- místo a způsob dodání výrobků, přejímky a náklady na dopravu, 

- způsob a doba úhrady dodání výrobků. 

Na základě výsledků přezkoumání požadavků týkajících se výrobků zpracovává rozpočtář 

cenovou nabídku, kterou nechává potvrdit zákazníkem jako objednávku. 

 

Komunikace se zákazníkem 

Cílem komunikace se zákazníkem je ověřování, že jsou splněny jeho požadavky a také 

informace zákazníka o stavu a průběhu plnění zakázky. Komunikaci se zákazníkem 

uskutečňují jednatel – ředitel, obchodní manažeři a výrobní ředitel a vedoucí výroby. 

V případě řešení technických záležitostí komunikuje se zákazníkem příslušný konstruktér 

nebo programátor, v případě řešení reklamace komunikuje ze zákazníkem vedoucí oddělení 

kvality nebo příslušný kontrolor kvality. 

Komunikace se uskutečňuje všemi dostupnými prostředky: osobním jednáním, telefonicky, 

faxem, elektronickou poštou a předáváním písemností se zákazníky. 

 

Komunikace se zákazníkem v době uzavření smlouvy slouží k pochopení a objasnění 

požadavků zákazníka na výrobek. 
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Komunikace se zákazníkem při realizaci zakázky se uskutečňuje v celém průběhu její 

realizace až po převzetí výrobků zákazníkem a uhrazení faktury. 

 

Komunikace při stížnostech zákazníka slouží k zjištění příčin stížnosti a k řešení předmětu 

stížnosti - reklamace. 

 

 

4.3 Návrh a vývoj 

Společnost SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. provádí vlastní návrh a vývoj vzorku dílů dle 

požadavků a dokumentace dodané zákazníkem, která je zkontrolována po technické stránce 

z hlediska proveditelnosti a případně upravena po konzultaci se zákazníkem.  

Podrobný postup návrhu, vývoje, výroby a schválení vzorků, uvolnění do výroby, vlastní 

výroby, expedice a dodávání výrobků, jakož i řízení změn výrobků je popsán ve směrnici  

návrh, vývoj, výroba a dodávání výrobku. 

 

4.4 Nákup 

QMS 

Proces nákupu zajišťuje, že nakoupená infrastruktura, režijní materiály a zejména materiály 

pro výrobu jako dodávky dodavatelů a nakupované služby jsou ve shodě s požadavky na 

jejich použití. 

 

Nového dodavatele vybírá vedení společnosti podle schopnosti dodávat produkty v souladu 

s požadavky na nákup. Konkrétní kritéria pro výběr nových dodavatelů stanoví s ohledem na 

nakupovaný produkt vedoucí oddělení nákupu a prodeje. Takovými kritérii mohou být např.: 

- kvalita produktů, 

- cena v porovnání s jinými dodavateli, 

- nabízený sortiment, 

- doba a způsob dodání, 

- účtování dopravy, 

- způsob úhrady a lhůta splatnosti, 

- spolehlivost dodavatele, 

- certifikovaný systém managementu, apod. 

Výběr nového dodavatele je prováděn podle potřeb nákupu, nabídek, katalogů a ceníků, které 

si společnost vyžádá u potenciálních dodavatelů. Potenciálním dodavatelům jsou zaslány 

poptávky a po přijetí nabídek a jejich vyhodnocení je vybrán nejvhodnější dodavatel. 

Nabídku může předložit dodavatel rovněž sám, v rámci svých vlastních marketingových 

aktivit. 
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Periodické hodnocení dodavatelů podle stanovených kritérií provádí vedoucí oddělení nákupu 

a prodeje v informačním systému. Výstupy z hodnocení dodavatelů a opatření směrem 

k dodavatelům jsou předmětem přezkoumání systému managementu. 

 

EMS 

Při výběru dodavatelů produktů jsou zohledňovány vlivy nakupovaných produktů na 

významné environmentální aspekty. Požadavky na EMS jsou stanovena zpravidla 

v objednávce nákupu. Při nákupu materiálu pro výrobu jsou vyžadovány atesty a RoHS 

prohlášení o shodě.   

 

SM BOZP 

Vedení společnosti stanovilo nástroje řízení vztahující se k nakupovaným materiálům, 

zařízením a službám. Nakupované zboží je zpravidla dodáváno dodavatelem do skladu. 

Navedení vozidla a řízení vykládky dodávaného materiálu provádí zpravidla skladník 

s řidičem dodavatele, před vykládkou zajistí skladník bezpečnost v prostoru vykládky.  

Vykládka se provádí vysokozdvižnými manipulačními vozíky společnosti. Skladníci se řídí 

ustanoveními místního řádu skladu. 

 

Informace pro nákup 

Informace pro nákup musí popisovat produkt, který chceme nakoupit, a podle okolností 

zahrnovat také: 

- požadavky na schvalování produktu, 

- požadavky na kvalifikaci dodavatelů služeb (např. osoby odborně způsobilá, zvláštní 

odborná způsobilost dodavatele, osvědčení svářeče, platnost osvědčení revizního 

technika VTZ apod.), 

- požadavky na systém managementu (např. dodavatel má mít certifikovaný systém 

managementu kvality a/nebo environmentu, svařování apod.), 

- požadavky na bezpečnost produktu z hlediska vlivu na životní prostředí.   

 

Informace pro nákup získávají nákupčí materiálu z informačního systému, z nabídek 

dodavatelů, z katalogů, ceníků, specifikací a zejména z potřeb a požadavků zákazníků 

(objednávek) a vlastních zkušeností. 

 

Náležitosti objednávky na nákup jsou zpravidla tyto: 

- jméno a adresa organizace s identifikačními znaky (IČ, DIČ), 

- jméno a adresa dodavatele, 

- datum vystavení, 

- přesná specifikace nakupovaného zboží, včetně kvalitativních parametrů, 

- požadované množství, 

- požadovaný termín dodání, 

- způsob a místo dodání, 
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- dodání atestů, prohlášení o shodě, certifikace systému managementu kvality, 

osvědčení opravňující k vykonání služby, odborné certifikáty, živnostenská či jiná 

oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, registrace k DPH, atd., a 

- cena a platební podmínky. 

 

Ověřování nakupovaného produktu 

Vedení společnosti stanovilo tyto inspekční a nezbytné činnosti nezbytné pro zajištění toho, 

že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky na nákup: 

- porovnání údajů v dodacím listu s objednávkou, 

- inspekce druhu, množství, garantované ceny podle smlouvy, ceníku, nabídky, termínu 

a způsobu dodání, 

- fyzická přejímka s kontrolou kvality a množství nakupovaných produktů, 

- převzetí a inspekce dalších dokladů k nakupovaným produktům např.: záruční list, 

prohlášení o nezávadnosti / shodě, atest, certifikát kvality, bezpečnostní list, apod., 

- záznam o převzetí dodávky v dokladech pro dodavatele, 

- záznam o výsledku inspekce nákupu v dokladech pro odběratele, 

- uložení (vykládka) nakupovaných produktů na určené místo (sklad, plocha, apod.), 

- označení prohlášení o nezávadnosti / shodě, atestu, bezpečnostního listu, které se 

vztahují pouze k jedné dodávce s datem dodávky a číslem dodacího listu k zajištění 

jejich identifikace (není-li to v dokladu stanoveno), 

- uložení údajů o nákupu do programu v počítači, a 

- uložení a uchovávání dokladů v pořadačích. 

Při nákupu za hotové kontroluje nakupující druh a množství materiálu, správnost a úplnost 

účetního dokladu, vydaného prodávajícím. V případě nákupu zařízení, na které je poskytnuta 

záruka, prověří jeho funkci a nechá vyplnit údaje v záručním listu, ke kterému přikládá doklad 

o nákupu. 

 

4.5 Výroba a poskytování služeb 

Řízení výroby a poskytování služeb 

Řízené podmínky výroby a poskytování služeb zahrnují: 

- dostupnost informací o požadavcích na výrobek, 

- dostupnost dokumentace k zakázce, 

- vhodnou infrastrukturu – stroje, technologie, kooperace, 

- monitorování a měření pomocí vhodného vybavení, 

- kontroly činností při realizaci výrobku, a 

- záznamy o provedených činnostech a výsledcích kontrol. 

Výroba a poskytování služeb jsou řízeny vedením společnosti. 
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Realizaci zakázek řídí vrcholově výrobní ředitel a vedoucí výroby, kteří upřesňují úkoly 

vedoucím zaměstnancům na periodických poradách, z nichž jsou pořízeny záznamy z porad 

v počítačích. 

 

Zaměstnanci pověřeni jednotlivými úkoly informují své vedoucí zaměstnance o stavu jejich 

plnění a vedoucí zaměstnanci vedení společnosti na další poradě nebo ve stanoveném termínu. 

 

Při řízení obchodní činnosti jsou respektovány požadavky a zásady, stanovené v místním řádu 

skladu a směrnicích:  „Nákup a skladování materiálů“ a „Management EMS“. Údaje v těchto 

směrnicích jsou pravidelně aktualizovány, zaměstnanci jsou se změnami seznamováni a 

v případě vzniku havárie se řídí postupy v něm schválenými. 

 

Postupy, kdy by mohlo dojít k situacím vedoucím k odchýlení se od politiky BOZP a cílů 

BOZP jsou stanoveny v dokumentaci BOZP, kterou zpracovává PV v součinnosti se smluvní 

externí odborně způsobilou osobou pro oblast BOZP. Zaměstnanci jsou seznamováni 

s nebezpečím a hodnocením rizik pro činnosti, které se na pracovištích provádí a s opatřeními 

k jejich řízení (eliminaci).  

 

Identifikace a sledovatelnost 

Vedení společnosti, vedoucí výroby a účetní identifikují zakázky číslováním a názvem 

v informačním systému DIALOG 3000 S. Smlouvy a další dokumentace k zakázkám jsou 

označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně, a jsou ukládány po zakázkách. Výrobky jsou 

ukládány v regálech skladu hotových výrobků a jsou identifikovány názvem a číslem. 

K identifikaci a sledovatelnosti polohy výrobků ve skladu hotových výrobků se používá 

elektronická čtečka čárových kódů a příslušný software.     

 

Uchovávání produktu 

 

QMS 

Ochrana produktu je zajišťována: 

- výběrem bezpečných materiálů pro výrobu a zařízení od dodavatelů, 

- vhodným balením (od výrobce nebo dodavatele), 

- manipulací při přepravě dle pokynů na obalech, 

- používáním vhodných montážních postupů a návodů. 

Vedení společnosti stanovilo postupy manipulace, skladování a ukládání dokumentace 

k zakázkám, aby při nich nedocházelo k poškození. Všichni zaměstnanci jsou povinni 

manipulovat s výše uvedenými dokumenty tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě a 

byly snadno dohledatelné. 

 

Ochrana výrobků je zajištěna jejich balením, vhodným skladováním a zabezpečením proti 

ztrátě. 
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Na dodávané výrobky je poskytována záruka v souladu s platnou legislativou a smluvními 

podmínkami se zákazníky.  

 

EMS 

Za provoz společnosti jako celku a soulad s politikou společnosti pro EMS, 

environmentálními cíli a cílovými hodnotami za řízených podmínek odpovídá PV.  

 

Vedení společnosti stanovilo způsoby řízení činností, souvisejících s významnými 

environmentálními aspekty. Postupy pro řízení situací, kdy by mohlo dojít odchýlení od 

environmentální politiky a cílů jsou stanoveny ve směrnici „Management EMS“. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti zabezpečuje řízení provozu, které spočívá v plnění požadavků OHSAS 

18001 a ustanovení zákoníku práce, týkající se BOZP. 

 

Vedení společnosti stanovilo tyto provozní nástroje řízení SM BOZP: 

- identifikaci nebezpečí a posouzení (hodnocení) rizik, stanovení priorit, aktualizace 

nebezpečí a posouzení rizik při změnách, 

- stanovení způsobů řízení rizik, zejména bezpečnostních opatření při vykonávání prací 

a používání zařízení infrastruktury, včetně seznámení s návody k obsluze a údržbě, 

používání chemických látek a přípravků, obsluze elektrospotřebičů, 

- plánování a provádění údržby po použití, preventivní údržby, servisní údržby a oprav, 

prohlídek a revizí zařízení a infrastruktury, 

- stanovení a poskytování OOPP, včetně vedení evidence jejich nákupu a výdeje, 

- stanovení a zajištění bezpečnostních značek, seznámení s jejich rozmístěním v sídle a 

provozu organizace a na staveništích, 

- zařazení prací do kategorií podle ohrožení zdraví, v případě nutnosti zajištění měření 

faktorů, ohrožujících zdraví, oznámení příslušnému hygienickému pracovišti a 

prokazatelné seznámení zaměstnanců, 

- zajištění závodní preventivní péče a výcviku k poskytnutí první pomoci, 

- kontroly (prověrky) stavu BOZP a přijímání opatření k odstranění zjištěných neshod, 

- stanovení a seznámení osob, řízených organizací s politikou, cíli a programy BOZP, 

nebezpečím, riziky, způsobem jejich řízení, poskytovanými OOPP, bezpečnostními 

značkami, a riziky, zásadami první pomoci a povinnostmi v oblasti BOZP v rámci 

výcviku, 

- zajištění odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených technických zařízení v rámci 

profesního výcviku, 

- komunikaci o stavu a opatřeních BOZP. 
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Vedení společnosti: 

- nakupuje zařízení infrastruktury a OOPP, která jsou bezpečná a splňují platné právní 

požadavky a služby v oblasti BOZP pouze od osob odborně způsobilých ve smyslu 

platných právních požadavků, 

- zajišťuje poučení a doprovod návštěvníků v areálu společnosti a provozovně, 

- zpracovává, přezkoumává a schvaluje směrnice a záznamy SM BOZP, jejich 

aktualizace, změny a vedení záznamů, 

- stanovuje tam, kde by mohlo dojít k odchýlení se od politiky a cílů BOZP provozní 

kritéria. 

4.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení  

Společnost používá měřidla ve výrobě a při kontrolách kvality výrobků. K zajištění 

monitorování a měření jsou používány:  

- měřidla pracovní stanovená, a 

- měřidla pracovní nestanovená – tzv. informativní.  

 

Měřidla pracovní stanovená (uvedena ve vyhlášce, používána v obchodním styku, používána 

k zajištění BOZP) mají kalibrace nebo jsou ověřena u externích metrologických středisek. 

Jedná se o měřidla délky, tlaku, tachografy, nivelační přístroje atd.  

 

Měřidla pracovní nestanovená (tzv. informativní) kontroluje SM při jejich nákupu 

porovnáním s měřidly pracovními stanovenými. Jedná se o některá měřidla délky (posuvná 

měřidla, svinovací a skládací metry, teploměry, tlakoměry apod.  

 

Společnost při své činnosti diagnostické prostředky se software k měření nepoužívá. Jedinou 

výjimku tvoří 3D rameno.   

 

Jednatel jmenuje metrologa, který zabezpečuje služby metrologie podle směrnice: 

„Metrologický řád“.  

 

4.7 Havarijní připravenost a reakce 

EMS 

Odpovědnosti a zásady pro řízení provozu EMS jsou stanoveny ve směrnici: „Management 

EMS“.  

 

SM BOZP 

Vedení společnosti ve svém areálu neskladuje ani nemanipuluje s takovým množstvím 

nebezpečných látek, které by vyžadovaly zpracování havarijního plánu. 

Reakce na nastalé havarijní situace a předchází s nimi spojeným negativním důsledkům 

v oblasti BOZP a reakce na havarijní situace musí odpovídat potřebám zainteresovaných stran 
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(nap. tísňová volání, telefonní spojení apod.), toto podrobně řeší směrnice: „Management rizik 

BOZP.“ 

 

Vedení společnosti provádí jednou ročně, je-li to možné, přezkušování postupů reakce na 

havarijní situace. 

Vedení a všichni vedoucí zaměstnanci, řídící podřízené shromažďují informace o incidentech 

a zásadních nedostatcích v oblasti BOZP a  PV vede o nich záznamy.  

 

Je povinností všech vedoucích a osob, řízených společností informovat jednatele – ředitele a 

PV o vzniku incidentu, zajišťovat místo vzniku a důkazy o incidentu, poskytnout první pomoc 

postiženým, podávat vedení společnosti a úřadům úplné a pravdivé údaje v souladu 

s povinnostmi dle platné legislativy v oblast SM BOZP [1][2][3][4][5]. 

 

Na základě vzniku incidentu, včetně nehod a skoro nehod PV v součinnosti s externí odborně 

způsobilou osobou v oblasti BOZP:  

- stanoví zásadní nedostatky a faktory, včetně potenciálních faktorů, které by mohly 

přispět ke vzniku incidentu, 

- identifikuje: 

 potřeby nápravného opatření, 

 příležitosti k preventivnímu opatření, 

 příležitosti k neustálému zlepšování. 

- komunikuje o výsledcích vyšetřování se všemi osobami, řízenými společností a 

příslušnými zainteresovanými stranami (např. policie, inspekce práce, hygienická 

služba, správ sociálního zabezpečení,…), 

- vede záznamy o výsledcích vyšetřování incidentů,  

- záznamy ukládá PV po stanovenou dobu, po které je skartuje. 
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5. Měření, analýza a zlepšování 

ISM 

Cílem měření, analýzy a zlepšování je prokázání splnění požadavků zákazníka, platné 

legislativy a jiných požadavků, zajištění shody ISM a zjišťování příležitostí ke zlepšování 

jeho efektivnosti. Za tímto účelem provádí vedení společnosti monitorování a měření: 

- spokojenosti zákazníka, 

- dodavatelů, 

- procesů, 

- produktů, 

- shody EMS s právními a jinými požadavky, 

- výkonnosti SM BOZP. 

 

QMS 

Vedení společnosti plánuje a uplatňuje monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou 

potřebné pro: 

- prokázání shody produktu, 

- monitorování, analýzu a zlepšování spokojenosti zákazníka formou vyhodnocení 

stížností a reklamací zákazníka, 

- monitorování a měření produktu formou kontroly při nákupu především služeb, 

- zajištění shody QMS v požadavky norem, 

- provádění interních auditů a analýza jejich výsledků, 

- monitorování a měření procesů a analýza výsledků měření, 

- řízení neshodného produktu a analýza příčin jeho vzniku, 

- neustálé zlepšování efektivnosti QMS, 

- vyhodnocování politiky a cílů, 

- přijímání nápravných a preventivních opatření, 

- přezkoumání systému managementu. 

 

EMS 

Vedení společnosti monitoruje a měří klíčové znaky svého provozu, které mohou mít 

významný environmentální dopad. Jedná se o monitorování a měření spotřeb energií, 

pohonných hmot a provozních kapalin, evidenci odpadů a nákladů na jejich likvidaci. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti provádí monitorování a měření výkonnost SM BOZP, která zahrnují 

měření: 

- míry dosažení cílů BOZP (např. výchozí a cílové hodnoty, termíny, náklady), 
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- efektivity řízení v oblasti bezpečnosti a v oblasti ochrany zdraví (např. plánované a 

skutečně vynaložené náklady, očekávané a skutečné výsledky), 

- proaktivních opatření k zajištění shody s programy BOZP, s kontrolními a provozními 

kritérii (údržba, revize, prohlídky, výcvik, organizační opatření, technologická 

opatření, poskytování OOP, mycích čistících a dezinfekčních prostředků, závodní 

preventivní péče), 

- reaktivních opatření k monitorování poškození zdraví, incidentů (včetně nehod) a 

dalších důkazů o nedostatečné výkonnosti v oblasti BOZP, a 

- údajů a výsledků k následné analýze nápravných a preventivních opatření (např. 

incidenty, nehody, drobné úrazy, pracovní úrazy, náklady na školení, závodní 

preventivní péči, OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky, interní audity, 

kontroly a výcvik, nákup a modernizaci zařízení), 

5.1 Monitorování a měření 

Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je zjišťována za účelem získání zpětné vazby o tom, jak je zákazníkem 

vnímáno splnění jeho požadavků a očekávání. 

 

Toto zjišťování probíhá formou: 

- přímé komunikace se zákazníky, 

- dotazníků, 

- záznamů z obchodních jednání a kontrolních dnů, 

- řešení reklamací a stížností zákazníků. 

Během realizace zakázky je přímá komunikace se zákazníkem základním a nejdůležitějším 

zdrojem informací o jeho spokojenosti. 

 

Komunikace v průběhu obchodní činnosti slouží k získávání informací o zakázce a k uzavření 

smlouvy. 

 

Komunikace v průběhu realizace zakázky slouží k ověření plnění požadavků zákazníka a 

k realizaci případných změn. 

 

Vedení společnosti shromažďuje a vyhodnocuje data o spokojenosti zákazníků formou 

dotazníků, které jsou systematicky předávány zákazníkům, za účelem získávání dostatečné 

zpětné vazby. Dalším zdrojem informací je osobní jednání obchodních zástupců se zákazníky. 

 

Interní audit 

Odpovědnost za postupy pro řízení a provádění interních auditů má PV. 
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Popis činností: 

- Plánování auditu 

Audity mohou být plánované nebo neplánované. PM je plánuje tak, aby každý proces 

a požadavek norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 byl prověřen minimálně 

jednou za rok, nebo v případě zjištění závady, která by znamenala porušení funkce 

ISM. 

 

Cíle auditu stanovují, čeho se má při auditu dosáhnout a co může zahrnovat: 

o určení stupně shody nebo jejich části s kritérii auditu,  

o hodnocení schopnosti zajistit shodu s právními a jinými požadavky a 

normami, 

o hodnocení efektivnosti v plnění specifikovaných cílů, cílových hodnot 

a programů, 

o identifikaci oblastí potencionálního zlepšování.  

 

Audit musí být plánován pro organizační jednotky po dnech tak, aby celková doba 

auditu nepřesáhla 30 dnů. 

 

Vlastní příprava interního auditora (týmu auditorů) zahrnuje: 

o studium dokumentace a podkladů, 

o seznámení s výsledky předchozích auditů dané oblasti, 

o seznámení s přijatými nápravnými a preventivními opatřeními, 

o přípravu kontrolního listu – rozhodne-li se auditor pro jeho použití. 

- Provedení auditu 

Provedení auditu představuje obvykle tyto činnosti: 

o zahájení auditu, 

o přezkoumání dokumentů, 

o příprava činností při auditu na místě, 

o provádění auditu na místě, 

o závěrečné jednání, 

o příprava, schválení a distribuce zprávy z auditu, 

o dokončení auditu, 

o provedení následného auditu (je-li PV stanoven). 

 

Doporučené metody shromažďování důkazů: 

o chronologické sledování od zahájení procesu po jeho ukončení,  

o zpětné sledování procesu (obrácený postup vzhledem k předchozímu),  

o audit činnosti jednotlivých pracovišť, 

o audit všech nebo vybraných prvků ISM a plnění požadavků 

jednotlivých článků norem, 

o sledování neshody, jejího řešení, nápravného opatření až po ověření 

realizace a účinnosti,  
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o zaměření na negativní výsledky z předchozího auditu, 

o kombinace předchozích postupů. 

Doporučené metody shromažďování důkazů: 

o chronologické sledování od zahájení procesu po jeho ukončení,  

o zpětné sledování procesu (obrácený postup vzhledem k předchozímu),  

o audit činnosti jednotlivých pracovišť, 

o audit všech nebo vybraných prvků ISM a plnění požadavků 

jednotlivých článků norem, 

o sledování neshody, jejího řešení, nápravného opatření až po ověření 

realizace a účinnosti,  

o zaměření na negativní výsledky z předchozího auditu, 

o kombinace předchozích postupů. 

Auditor posuzuje průběh auditu, komunikuje s auditovanými osobami a je-li to vhodné, 

využívá připravené otázky v kontrolním listu, který si připravil. 

 

  Auditorem zpracovaná zpráva z auditu by měla zahrnovat: 

o cíle auditu, 

o předmět auditu, zejména identifikaci organizačních a funkčních 

jednotek nebo procesů auditovaných ve stanoveném časovém úseku, 

o identifikaci auditu, zejména data a místa konání činností při auditu na 

místě, 

o kritéria auditu, 

o zjištění z auditu, 

o závěry z auditu. 

 

Monitorování a měření procesů 

Cílem monitorování a měření procesů je prokazování schopnosti procesů dosahovat 

plánované výsledky a shodu s politikou, cíli, cílovými programy a cílovými hodnotami. 

 

Podle potřeby se provádí monitorování a měření v procesech: 

- řízení společnosti, 

- řízení zdrojů, 

- řízení nestandardních situací. 

Monitorování spočívá ve většině případů v jednorázovém vyhodnocení funkčnosti daného 

procesu a ISM jako celku. 

 

V rámci EMS jsou monitorovány a měřeny významné EA, soulad s právními a jinými 

požadavky EMS a ukazatele spotřeby energií, surovin a zdrojů. Získaná data jsou vedena 
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v příslušných záznamech, souborem, účtech za vodu, topení, plyn, elektřinu, pohonné hmoty, 

likvidaci odpadů apod. 

 

Vedení společnosti periodicky jednou ročně hodnotí soulad SM BOZP s právními předpisy a 

jinými požadavky, záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení vede PV ve zprávě o stavu 

SM BOZP. 

 

Monitorování a měření produktu 

Vedení společnosti monitoruje a měří obchodní zakázky s cílem zajistit shodu s požadavky 

zákazníků na dodávaný produkt. 

 

Charakteristiky produktu k ověření shody s požadavky na produktu jsou dány v katalogu 

dodavatele a v technické dokumentaci zařízení. Dalšími charakteristikami je splnění 

objednávky: druhu, množství, termínu a místa dodání zboží. 

 

V rámci realizace zakázek je monitorováno a měřeno množství vzniklých odpadů, třídění a 

ukládání odpadů do určených a označených nádob a zjištění ohrožení nebo poškození ŽP. 

 

5.2 Řízení neshodného produktu 

QMS 

Nástroje řízení, související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem 

a záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních jsou stanoveny 

v pracovních postupech. 

 

EMS 

Pověřený zaměstnanec (vedoucí výroby) ukládá evidenční listy nebezpečných odpadů. 

 

V případě požáru postupují zaměstnanci podle požárních poplachových směrnic. Hasicí 

přístroje a hydranty jsou pravidelně kontrolovány. 

 

SM BOZP 

Vedení společnosti při vzniku neshody: 

- identifikuje neshody podle jejich charakteru v příslušných záznamech, 

- přijímá okamžitá opatření ke zmírnění jejích důsledků na BOZP, 

- provádí vyšetřování neshod a určuje její příčiny, 

- přijímá nápravná opatření k zabránění jejich opakovaného výskytu, 

- vyhodnocuje potřebu zavést preventivní opatření k předcházení vzniku neshod a 

zamezení jejich výskytu, 

- zaznamenává výsledky přijatých nápravných a preventivních opatření, 

- přezkoumává efektivnost přijatých nápravných a preventivních opatření. 
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PV dbá na to, aby přijatá nápravná a preventivní opatření odpovídala závažnosti problému a 

byla úměrná vzniklým rizikům v oblasti BOZP. 

 

Vedení společnosti vede záznamy o všech úrazech v záznamu o úrazu. V případě, že se úraz 

bude hodnotit jako pracovní, zašle hlášení o úrazu zainteresovaným stranám podle platných 

právních předpisů pro postup při řešení pracovních úrazech. 

 

Vedení společnosti se zástupci zaměstnanců pro BOZP provádí jednou ročně prověrku BOZP 

podle platného zákoníku práce. Výsledky prověrky BOZP dokumentují v zápise z roční 

prověrky BOZP. 

 

5.3 Analýza dat 

ISM 

Analýza dat poskytuje vedení společnosti informace týkající se: 

- spokojenosti zákazníka, 

- shody s požadavky na produkt, 

- charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření, 

- dodavatelů (hodnocení dodavatelů), 

- environmentálních aspektů a environmentálního profilu, 

- právních a jiných požadavků a hodnocení souladu. 

 

K analýze dat využívá vedení společnosti: 

- tabulky, 

- grafy, 

- SWOT analýzu, 

- metodiku PDCA, 

- jednoduchou popisnou statistiku, 

- nástroje používaného SW pro účetnictví a skladovou evidenci. 

Analýza shody s požadavky zákazníka na produkt je prováděna v rámci přezkoumání 

poptávek, nabídek, smluv a/nebo objednávek a také v průběhu realizace zakázek. 

 

Analýza charakteristik a trendů procesů QMS je prováděna na základě výsledků: 

- interních auditů, 

- monitorování a měření procesů a ukazatelů efektivnosti procesů, 

- řešení neshod a výsledků ověřování účinnosti nápravných a preventivních opatření, 

- přezkoumání systému managementu. 
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EMS 

Analýza dat o EMS zahrnuje: 

- EA, 

- přehled právních předpisů a jiných požadavků a hodnocení souladu, 

- monitorování a měření ukazatelů EMS – environmentální profil. 

SM BOZP 

Vedení společnosti shromažďuje data z monitorování a měření, analyzuje dosažené výsledky, 

hodnoty a příčiny neshod, které slouží ke zpracování zprávy o stavu SM BOZP a stanovení 

opatření ke zlepšení SM BOZP. 

 

5.4 Zlepšování 

Neustálé zlepšování 

Vytvořený, zavedený a zdokumentovaný ISM a systém záznamů zajišťují, že zaměstnanci 

zaznamenávají činnosti v procesech a výsledky kontrol. 

 

Vedení společnosti každou uvažovanou změnu plánuje, analyzuje její vlivy na další činnosti, 

provádí ji a ověřuje, zda změna vede ke zlepšování a v případě, že ano, je tato 

zdokumentována a zavedena do praxe. 

 

Nástroji pro neustálé zlepšování efektivnosti ISM jsou: 

- politika společnosti pro ISM,  

- cíle, cílové hodnoty a programy ISM, 

- interní audit, 

- analýza dat, 

- nápravná a preventivní opatření, 

- přezkoumání systému managementu. 

Neustálé zlepšování je založeno na proaktivním přístupu, který očekává aktivní předcházení 

vzniku nebo potenciálnímu výskytu neshod. 

 

Neustálé zlepšování je zaměřeno na ty činnosti, které vytváří přidanou hodnotu a úspory 

nákladů, zvyšují produktivitu práce a odstraňují činnosti, které jsou prováděny duplicitně, 

nemají výstupy, nemají pro společnost a zákazníka význam a současně nejsou stanoveny 

právními či jinými předpisy. 

 

Návrh na zlepšování může podat každý zaměstnanec cestou svého vedoucího zaměstnance, 

který jej předkládá na poradě vedení společnosti. Každý návrh je vedením přezkoumán a 

navrhovatel je informován o výsledku. 
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Vedení společnosti usiluje o trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti procesů hledáním 

příležitostí ke zlepšování s využitím metodiky PDCA (Plan - plánuj, Do - vykonej, Check - 

ověřuj, Act - zaveď). 

 

 

Nápravné opatření a vyšetřování incidentu 

Postup opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému 

výskytu, je stanoven v dokumentovaném postupu pro nápravná a preventivní opatření. 

Při řešení neshod a stanovení nápravných nebo preventivních opatření musí PV: 

- identifikovat nápravu neshody a opatření vedoucí ke zmírnění environmentálních 

dopadů, 

- zkoumat neshody, určovat jejich příčiny a přijímat opatření k zabránění jejich 

opakovaného výskytu, 

- vyhodnocovat potřeby zavést opatření z předchozí neshody a vhodných opatření 

k zamezení jejich výskytu, 

- zaznamenávat výsledky přijatých nápravných a preventivních opatření, 

- přezkoumávat efektivnost přijatých opatření. 

Podniknutá opatření musí odpovídat rozsahu problémů a vzniklým environmentálním 

dopadům a všechny změny z těchto opatření musí být zaznamenány v související 

dokumentaci EMS, zejména pak v místních provozních předpisech. 

 

Vedení společnosti shromažďuje informace o incidentech a zásadních neshodách v oblasti 

BOZP a vede o nich záznamy. Je povinností všech vedoucích a osob, řízených společností 

informovat PV o vzniku incidentu, zajišťovat místo vzniku a důkazy o incidentu, poskytnout 

první pomoc postiženým, podávat vedení společnosti a inspekci práce úplné a pravdivé údaje 

v souladu s povinnostmi dle platné legislativy [1][2][3][4][5]. 
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3.3. Plán školení a matice zastupitelnosti 

Dříve se ve firmě prováděla školení při nástupu zaměstnance, nákupu nového kusu vybavení a 

průběžně podle délky platnosti proškolení. Avšak díky obměně zaměstnanců a přejmenování 

jejich funkcí ve firmě se soupis absolvovaných školení stal nepřehledným a nepřesným. 

Z toho důvodu byl vytvořen plán školení, aby bylo přehledně vidět, kdo, kdy a kým byl 

v jakém oboru proškolen. Poté byla ještě vytvořena matice zastupitelnosti, určující, který 

zaměstnanec je schopen koho zastoupit v případě nepřítomnosti s minimálním dopadem na 

chod firmy. 

 

Na obrázku 6 je znázorněna část plánu školení, který obsahuje osobní číslo zaměstnance, 

jméno a příjmení, zastávající funkci ve firmě a seznam jednotlivých školení s intervalem 

jejich platnosti a datem jeho absolvování zaměstnancem. Kompletní plán školení se nachází 

v příloze P1. 

 
Obrázek 6 - Ukázka plánu školení 
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Z důvodu změn názvů některých pracovních míst byla sestavena nová matice zastupitelnosti, 

jejíž část je na obrázku 7 a která se nachází v příloze P2. 

H - hlavní zastupitelnost v plném rozsahu 

Z - základní - pouze nezbytně nutné pravomoci dle úkolů v době zastupování 

* - funkce, kde je 2 a více na stejnou úroveň postavených zaměstnanců - zastupují se 

 vzájemně 

** - v mimopracovní době je na telefonu, správu IT zabezpečují dva lidé, kteří si předávají 

informace, druhý je externí 

 

Obrázek 7 - Ukázka matice zastupitelnosti 
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3.4. Databáze strojů a zařízení a jejich údržby a servisu a 

evidence provozních jednotek 

S cílem zpřehlednit a sjednotit údaje o údržbě, servisu a přejímkách strojů a zařízení byla 

vytvořena databáze těchto strojů. V této databázi má každý stroji vlastní kartu 

s identifikačními a technickými údaji a údaji o zodpovědnosti za něj a o jeho revizích, 

servisech a přejímkách. Dále byla vytvořena evidence provozních jednotek strojů (motohodin) 

za účelem vedení záznamu o využití a odstávkách stroje a k jednoduššímu plánování průběžné 

revize stroje. 

Na obrázku 8 je ukázkový výřez z hlavního listu databáze strojů, který slouží nejen jako 

seznam strojů ale i jako rozcestník na jednotlivé karty strojů. Ukázka jedné karty je na 

obrázku 9. Kompletní databáze strojů se nachází v příloze P3. 

 

E08 

E09 

E10 

Obrázek 8 - Ukázka databáze strojů 

 
Obrázek 9 - Ukázka evidenčního listu stroje 

 

file:///C:/Users/PHOEN1X/Desktop/SPOJMONT/údržba%20strojů/SPO_STROJE%20-%20SERVIS.xlsx%23'E08'!A1
file:///C:/Users/PHOEN1X/Desktop/SPOJMONT/údržba%20strojů/SPO_STROJE%20-%20SERVIS.xlsx%23'E09'!A1
file:///C:/Users/PHOEN1X/Desktop/SPOJMONT/údržba%20strojů/SPO_STROJE%20-%20SERVIS.xlsx%23'E10'!A1
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Na obrázku 10 je část evidence provozních jednotek strojů, ve které jsou jednoznačně 

identifikovány jednotlivé stroje a uvedena odpovědná osoba, která do tabulky týdně vyplňuje 

stav počítadla provozních jednotek, aby se zajistilo rovnoměrné využívání strojů a snadněji 

plánovala jejich pravidelná údržba. Kompletní evidence provozních jednotek je v příloze P4. 

  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
   

29.1.15 
 

12.1.15 

vedoucí 
název                           
stroje 

typ                              
stroje 

výrobní           
číslo 

poč. 
stav 
2015 

CW2 rozdíl CW3 

Burian MVZV Linde H30D 351006044030 15 486 15 489 103 15 592 

Dostalík DESTA DVHM 3522 3353 9 215 9 221 3 9 224 

Dostalík OL Gasparini X-pres 100 08B-6744 18 476 18 523 53 18 576 

Janeček 3000-R Trumatic 3000 A0055A0049 57 521 57 665 7 57 672 

Obrázek 10 - Ukázka evidence provozních jednotek 
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3.5. Procesní FMEA 

Ve firmě byla dále zpracována procesní FMEA, ve které jsou definovány možné vzniklé 

závady výrobního procesu s jejich stávajícím ohodnoceným řešením a návrhem preventivního 

opatření, odpovědnosti za něj a hodnocení stavu po jeho zavedení. 

Na obrázku 11 je ukázka procesní FMEA, ve které je hodnocení stávajících opatření proti 

možným komplikacím ve výrobním procesu a navržená a ohodnocená nová opatření. 

Kompletní FMEA celého výrobního procesu je v příloze P5. 

 

 

Obrázek 11 - Ukázka procesní FMEA 
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3.6. Vyhodnocování reklamací pomocí Paretovy analýzy 

Při interním auditu bylo zjištěno, že ačkoli se údaje o reklamacích zaznamenávají a archivují, 

už se dále nevyhodnocují. S cílem odhalit a ošetřit nejproblémovější fáze ve výrobním 

procesu se s úspěchem použila Paretova analýza, pomocí které lze tyto problémy snadno 

identifikovat.  

Na obrázku 12 je znázorněna Paretova analýza reklamací za rok 2014 podle typu 

reklamovaných vad. Jako nejproblematičtější část výroby se ukázalo svařování, na které bylo 

celkem 154 reklamací. Celý nástroj pro Paretovu analýzu s daty, výpočty a teorií analýzy se 

nachází v příloze P6.  

 

Obrázek 12 - Paretova analýza reklamací 
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3.7. Metoda 5S 

Zavedení systému 5S je velice náročné z toho důvodu, že součástí není jen daný návod jak 

udržovat pracoviště uspořádané, ale také způsob myšlení pracovníků a jejich pohled a přístup 

k práci, který je ve většině případů odlišný od jejich přístupu k osobnímu životu. Další úskalí 

je samotná výroba, resp. druh výroby. Nejedná se totiž o sériovou výrobu, kde by se na 

každém jednom pracovišti prováděla pouze jedna činnost, a proto z důvodu odlišných 

výrobků není možné přesně definovat rozmístění pracoviště. 

V současné době jsou zpracovány karty k metodě 5S k většině pracovišť a je snaha 

o dodržování předepsaných pravidel. Ukázka jedné karty je na obrázku 13. Je zde jak 

vysvětlení jednotlivých bodů metody, tak i úkony k vyčištění a udržování pracoviště 

přirovnané k úklidu domácnosti. Všechny karty k jednotlivým pracovištím jsou v příloze P7, 

kde je pro každé pracoviště navíc tabulka pro vedení záznamu o úklidu pracoviště. 
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Obrázek 13 - Ukázka karty pro systém 5S  

[12][13] 
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Závěr 

Přínos diplomové práce ke QMS a BOZP: 

Na základě požadavků zákazníků se vedení firmy SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. rozhodlo, že 

v roce 2015 bude zavádět a v roce 2016 bude certifikovat integrovaný systém managementu 

kvality, environmentu a BOZP. Ve firmě byl zaveden systém managementu kvality, ke 

kterému byla zpracována příručka jakosti pouze podle stávajících norem ISO řady 9000. 

Úkolem diplomové práce bylo vytvořit příručku, která by obsahovala nejen oblast 

managementu kvality, ale i environmentálního managementu a systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Navržená integrovaná příručka stanovuje meze, v rámci kterých se určuje politika firmy, má 

tedy vliv na: 

- stanovení politiky EMS a BOZP a 

- stanovení cílů společnosti v oblasti QMS, EMS a OHSAS. 

V rámci diplomové práce byly ve výrobě aplikovány tyto vybrané nástroje jakosti: 

- vytvořeny návody pro dodržování zásad 5S na všech výrobních pracovištích ve firmě, 

- vytvořena procesní FMEA pro potřebu některých zákazníků, 

- vytvořen Paretův diagram pro analýzu reklamací, 

- rozšířen katalog vad, 

- vytvořena databáze s evidencí motorových vozidel s odkazy na jejich TP, 

- vytvořeny dvě databáze s evidencí strojů (jedna pro evidenci provozních jednotek a 

druhá se seznamem strojů a jejich evidenčními listy pro vedení záznamů o jejich 

poruchách, opravách a údržbě), 

- vytvořen plán školení, 

- sestavena nová matice zastupitelnosti.  
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Zkratky použité v dokumentu 

ISM    integrovaný systém managementu kvality, systému environmentálního 

   managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

   práci 

IP    integrovaná příručka QMS, EMS a SM BOZP 

QMS   systém managementu kvality (z anglického Quality management  

   system) 

EMS   systém environmentálního managementu (z anglického Environmental 

   management system) 

SM BOZP  systém managementu BOZP (z anglického Occupational Health and 

   Safety Assessment Series - OHSAS) 

OHSAS   bezpečnost a ochrana zdraví při práci (z anglického Occupational  

   Health and Safety  - OH&S) 

EA   environmentální aspekt 

REA   registr environmentálních aspektů 

PV   představitel vedení 

ME    metrolog 

ZZBOZP  zástupce zaměstnanců pro BOZP 

ČSN   česká státní norma 

EN   evropská norma 

ISO    mezinárodní organizace pro standardizaci (z anglického International  

   organization for standartization) 

ISO 9000  ČSN EN ISO 9000:2006 ( idt. ISO 9000:2005) 

ISO 9001  ČSN EN ISO 9001:2009 (idt. ISO 9001:2008) 

ISO 14001  ČSN EN ISO 14001:2005 (idt. ISO 14001:2004) 

OHSAS 18001 ČSN OHSAS 18001:2008 (idt. BS 0HSAS 18001:2007) 

BS    British standard 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 

PO   požární ochrana 

ZP   zákoník práce 

SO   SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. 

JE   jednatel 

FEŘ                            finanční a ekonomický ředitel 

OŘ   obchodní ředitel 

VOOd   vedoucí obchodního oddělení 

ROOd   referent obchodního oddělení 

HÚ   hlavní účetní 

Úč   účetní 

As   asistentka 

VZV    vysokozdvižný vozík 
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BT   externí bezpečnostní technik 

OG                              odborný garant 

PM                             produktový manažer 

OZ                             obchodní zástupce 

SM                             servisní mechanik 

PÚ                              pracovník údržby 

OO                             obchodní oddělení     

MÚP                          mzdová účetní, personalista                          

CHLP                          chemické látky a přípravky 

IA   interní auditor 

ŽP                               životní prostředí 

OZO BOZP  osoba odborně způsobilá k hodnocení rizik BOZP 

VTZ   vyhrazené technické zařízení (metrické, plynové, tlakové apod.) 

RoHS   Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek  

   (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) 
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