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ANOTACE 

Michal Stod�lka 

Management kvality v malém podniku 

Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, FSI VUT v Brn� 

 

Diplomová práce na téma „Management kvality v malém podniku“ se zabývá 

systémem managementu kvality v malé a pom�rn� krátkou dobu fungující firm� 

zabývající se kovovýrobou. M�la by firm� My&Ko, s.r.o. pomoci p�i dalším budování 

a zlepšování systému managementu a posloužit jako návod pro postup p�i budoucí 

certifikaci systému normou ISO 9001:2001.   

Klí�ová slova: kvalita, proces, systém, My&Ko, zákazník, objednávka, dokument 

 

 

ANNOTATION  

Michal Stod�lka 

Quality management in small enterprise 

Diploma thesis, Institute of Metrology and Quality Assurance Testing, FME UT                    

in Brno  

 

Diploma thesis on the theme „Quality management in small enterprise“ is engaged        

in quality management system in small and relatively short-time working company 

which deals with metal production. Thesis should help to My&Ko, s.r.o. firm with other 

creation and improvement of quality management system, subsequently it should 

serve as an instruction in procedure of the future certification by ISO 9001:2001.  
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1 ÚVOD 

V sou�asné dob� rozvoje pr�myslu, po�íta�ových technologií a internetu, v dob�, 

kdy je �eská republika �lenem Evropské unie a je pln� otev�ena zahrani�ním trh�m, 

nabývají veškeré systémy managementu na svém významu. Hlavním �lánkem 

je systém managementu jakosti, nemén� d�ležité jsou však i systémy managementu        

ve sfé�e environmentu, bezpe�nosti práce, bezpe�nosti informací a dalších. Význam 

jakosti stoupl natolik dramaticky, že je možné hovo�it dokonce o revoluci jakosti. 

Samotná certifikace systému jakosti je jednou z možností, jak zákazníkovi dokázat, 

že je firma (resp. daný subjekt) schopna v plném rozsahu uspokojit jeho požadavky. 

Nicmén� certifikaci nelze brát jako zaru�ený lék k „oživení“ podniku a ke zvratu                  

ve vývoji firmy. Certifikát poukazuje na fakt, že má daný subjekt zavedený po�ádek             

a funguje podle p�ijatých pravidel. Je tedy velká pravd�podobnost, že se i výrobky 

shodují s dokumentací, je docílena shoda výsledného produktu s objednávkou a jsou 

zaru�eny podmínky pro výrobu. 

Certifikace se však musí chápat pouze jako jakýsi start na dlouhou tra�. Firma musí 

své produkty a své fungování neustále zlepšovat, snažit se co nejvíce zefektiv	ovat 

procesy, proškolovat zam�stnance, apod. V neposlední �ad� musí svoji �innost také 

dokumentovat a dokumenty dále zpracovávat. Tyto postupy a úkony nesmí být 

p�ijímány jako nadbyte�ná práce, nasbíraná data slouží k p�ehlednosti a lepšímu 

pochopení systému, mohou pou�it, informovat a pomáhají k dalšímu zlepšování. 

Zdaleka ne všichni �ídicí pracovníci jsou ochotni akceptovat tyto zm�ny pohledu 

na jakost, od�vod	ují to tím, že jde o moderní a rozvojový jev, který je nutné 

v podniku pouze p�ežít. To je ale velmi špatný p�ístup k �ízení organizace. 

Firmy, které se na jakost orientují, jsou vždy úsp�šn�jší, konkurenceschopn�jší                      

a jméno firmy má jist� lepší zvuk v pov�domí potenciálních zákazník�. Investice 

vložené do fungování a zlepšování systému managementu jakosti jsou na každý pád 

výborn� vloženým kapitálem, který se projeví vyšší produktivitou a rentabilitou. 

Pokud tedy chce firma v prost�edí konkuren�ního boje p�ežít, m�la by problematice 

managementu jakosti v�novat maximální pozornost. 
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Podnik, který chce být na trhu úsp�šný, musí stanovit své cíle jakosti. Tyto cíle 

jakosti vytvá�ejí kulturu jakosti a musí být slad�ny s požadavky a o�ekáváními 

zákazník�.  

Správn� fungujícího systému lze dosáhnout ú�innými opat�eními a postupy. 

Takovéto ú�inky v systému jakosti bývají rozd�lovány na vnit�ní (interní) a vn�jší 

(externí). Interní se obvykle projevují rychleji. Jejich p�sobením klesá podíl neshod 

na celkových výkonech, stoupá výt�žnost materiál� a ú�innost proces�, zvyšuje se 

rozsah správn� provedené práce. To vede ke zvyšování produktivity a snížení 

náklad�. Dlouhodobý charakter mají ú�inky externí. Jedná se hlavn� o míru 

spokojenosti zákazník�, což v kone�né fázi vede k nár�stu podílu firmy na trhu. 

M�že to však trvat i n�kolik let. Nicmén� spokojení zákazníci jsou �asto schopni                

za vysokou jakost akceptovat i vyšší ceny. [10] 

 

Obrázek 1. Hlavní ú�inky systému managementu jakosti ve firm� [10] 
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1.1 Historie systému managementu jakosti 

Samotné slovo jakost, kterému je synonymem slovo kvalita, je známé již z dob 

starov�ku. Už tehdy se lidé zajímali, jak lidem slouží jejich výrobky, které sm�	ovali 

na trzích. Nejstarší definice kvality je p�isuzována Aristotelovi a je možné se s ní 

setkat i v moderních filozofických slovnících, a� není na moderní dobu p�íliš vhodná. 

Aristoteles rozlišoval kvality na podstatnou, která „je ve v�ci“ a kvalitu nahodilou, 

vznikající teprve p�i vnímání, tedy subjektivní.  

Moderní v�da se p�i vnímání kvality snaží domn�lé kvality nahradit m��itelnými 

veli�inami, kvantifikovat. Tyto trendy ve vnímání kvality bylo možné pozorovat b�hem 

20. století, nejvýrazn�ji koncem osmdesátých let. Už tehdy bylo Evropskou nadací 

pro �ízení jakosti (EFQM) zjišt�no, že celých 90 % západoevropských vrcholových 

manažer� považuje jakost za nejd�ležit�jší otázku ve schopnosti konkurovat                          

a v�tšina jich hodnotila jakost jako nejvýrazn�jší faktor v �ízení firmy. 

V polovin� let devadesátých provedla EFQM spolu s Evropskou komisí výzkum                         

v 35 evropských firmách a bylo prokazateln� zjišt�no, že ú�inný management jakosti 

vede ke zlepšování ekonomických výsledk�, vyššímu zájmu o požadavky zákazník�, 

k rozvoji podnikové kultury a vedení lidí, rovn�ž i k významným zm�nám v osobním 

rozvoji zam�stnanc�. 

Na po�átku jedenadvacátého století byl systém managementu jakosti již zažitou 

samoz�ejmostí, jen v �eské republice bylo k �ervnu 2002 ud�leno tém�� 7000 

certifikát� dle normy ISO 9000, ke konci roku 2006 to bylo již 12000 certifikát�. [4] 
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1.2 Normy systému managementu jakosti �ady ISO 9000 

Systém managementu jakosti (QMS) popisují normy �ady ISO 9000, které byly 

vydány Mezinárodní organizací pro normalizaci, tj. ISO. Evropský výbor 

pro normalizaci (CEN) tyto normy schválil jako normy evropské. 

Jako základ pro tvorbu systému slouží norma ISO 9001 v aktuálním zn�ní. Norma 

specifikuje požadavky na QMS pro jakoukoli organizaci, podnik, firmu, subjekt, apod., 

jež pot�ebuje demonstrovat svoji schopnost stálého poskytování produktu, který 

spl	uje požadavky zákazníka, a zárove	 chce stále zvyšovat zákazníkovu 

spokojenost. 

Prvního stupn� výkonnosti je možné dosáhnout pomocí norem ISO 9000                                       

a ISO 9001, poté mohou být uplat	ovány postupy popsané v ISO 9004, které jsou 

ur�eny pro zlepšování základního stupn�. [11] 

Zna�ení norem v �eské republice: 

Podle platných právních p�edpis� jsou normy �ady ISO 9000 v �eské republice 

uvád�ny ve tvaru �SN EN ISO 900x:rok schválení, kde: 

  zkratka �SN udává, že jde o �eskou technickou normu, 

  a zkratka EN je Evropská norma. 

 

�SN EN ISO 9000:2000 

Norma popisuje základy a zásady systém� managementu jakosti a specifikuje 

terminologii systém� managementu jakosti.  

 

�SN EN ISO 9001:2000 

Norma specifikuje požadavky na QMS pro p�ípad, že organizace musí prokázat svoji 

schopnost poskytovat produkty spl	ující požadavky zákazníka a má v úmyslu 

zvyšovat spokojenost zákazník�. 
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�SN EN ISO 9004:2000 

Norma obsahuje sm�rnice, které se zabývají efektivností a ú�inností QMS. Cílem je 

zlepšování výkonnosti organizace, spokojenosti zákazník� a jiných zainteresovaných 

stran. Jako jediná z norem �ady ISO 9000 není pot�ebná k certifikaci. 

 

Související norma ISO 19011 

Norma �SN EN ISO 19011 je jakýmsi návodem na auditování systému 

managementu jakosti a systému environmentálního managementu (�SN EN ISO 

14001).  

 

Zdroje norem �ady ISO 9000 

Normy nejsou voln� k dispozici, nelze je kopírovat ani jinak voln� rozši�ovat. 

Je možné je pouze zakoupit ve form� tišt�né nebo ve form� elektronické ve formátu 

PDF nap�íklad od národního zástupce pro standardizaci – �eského normaliza�ního 

institutu (www.cni.cz). [11] 
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2 SEZNÁMENÍ A POPIS FIRMY 

 

Obrázek 2. Sídlo firmy – budova bývalé zem�d�lské váhy 

Firma My&Ko, s.r.o. vznikla v �ervenci 2006 jako specialista na soustružnické práce,               

resp. výrobu p�esných rota�ních dílc�, sídlí v obci Li�no, �. p. 201, nedaleko m�sta 

Rychnov nad Kn�žnou, v objektu bývalé zem�d�lské váhy.  

Majitelé Vít Myšák a Petr Kova�í�ek již m�li z p�edchozího zam�stnání n�kolikaleté 

zkušenosti s CNC soustruhy TORNADO anglické firmy COLCHESTER a CNC 

frézkami a soustruhy �eského výrobce ZPS. Protože sami poznali, že CNC obráb�ní 

je v nyn�jší dob� velmi lukrativním, výd�le�ným a prosperujícím odv�tvím, rozhodli 

se firmu založit sami. Jméno My&Ko vzniklo velmi jednoduše, pouze jako spojení 

po�áte�ních písmen jejich p�íjmení.  

Po nutné vnit�ní p�estavb� objektu, který byl firm� nabídnut k pronájmu, a n�kolika 

m�sících propo�t� finan�ních možností se rozhodli pro nákup nového CNC 

soustruhu HAAS SL-20THE prost�ednictvím leasingové spole�nosti. Pouhé obráb�cí 

centrum samoz�ejm� k zahájení samotné výroby nesta�ilo, bylo nutné dokoupit                    

i další za�ízení, jako byly nap�. pásová pila na �ezání materiálu nebo bruska,                       

ale i pot�eby k m��ení, tedy kalibry, mikrometry, posuvná m��idla, dále veškeré 

vnit�ní vybavení, ná�adí, atd.  
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Seznam stroj� a za�ízení je uveden v p�íloze �.1: Inventá� stroj� a za�ízení. 

 

Obrázek 3. CNC obráb�cí centrum HAAS SL-20THE 

Necelé dva roky od založení má spole�nost díky svému zodpov�dnému a pružnému 

p�ístupu již n�kolik stálých a spokojených zákazník� a stále jich p�ibývá. Firma si 

svých odb�ratel� samoz�ejmé váží a jejich spokojenost je pro n� prioritní záležitostí 

v �ízení podniku.  

2.1 Logo firmy 

Logo firmy bylo tvo�eno jako sou�ást firemní identity a to takovým zp�sobem, aby 

bylo snadno zapamatovatelné, jednoduché, vyjad�ovalo �innost firmy a bylo dob�e 

použitelné na r�zných materiálech.  

 

 

 

Obrázek 4. Logo firmy My&Ko, s.r.o. 
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2.2 Hlavní �innosti v provozu 

- 1. Nákup materiálu  

- 2. 
ezání materiálu 

- 3. Soustružení na CNC obráb�cím centru 

- 4. Odjehlování 

- 5. M��ení sou�ástí  

- 6. Spolupráce se subdodavateli 

- 7. Balení 

- 8. Expedice 

- 9. Doprava 

- 10. Nakládání s odpady 
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3 ANALÝZA SOU�ASNÉHO STAVU  

Systém managementu jakosti se skládá z organiza�ní struktury, postup� a proces�. 

Každý systém má jinou setrva�nost. Systém, v n�mž jako jeho prvky vystupují lidé, 

se za normální situace zm�n� brání. Tendenci m�nit se má jen tehdy, když je v krizi 

�i kritickém stavu. Základní zásadou realizace navržených úprav je, že zm�ny musí 

probíhat postupn� a v díl�ích krocích, po pe�livé v�cné a metodické p�íprav�                         

a po d�kladném informování všech ú�astník� systému. V každém p�ípad� p�jde           

o víceletý proces, nikoliv o krátkodobou akci. Je nutné si uv�domit, že bude docházet 

ke konfrontaci mnoha názor�, analyzování dalších možných variant a hledání 

p�ijatelného konsenzu. Nebude to práce snadná, ale pot�ebná a aktuální. [7] 

 

Po n�kolika jednáních s majiteli firmy My&Ko, s.r.o. byla jako nejzávažn�jší problém 

v sou�asném vedení podniku shledána absence jakékoliv dokumentace. Všechny 

procesy jsou funk�ní, nicmén� nejsou nijak monitorovány, nevedou se o nich žádné 

záznamy. Jde tedy o velký zdroj možných rizik v �ízení kvality. V kone�né fázi bude 

nutné vytvo�it katalog zakázek (resp. objednávek), protože firma nemá jasný p�ehled 

o objednávkách svých zákazník� a snadno by se n�které mohly opozdit nebo ztratit. 

 

3.1 Postup p�i zavád�ní QMS 

1) Analýza sou�asného stavu v �ízení podniku 

2) Interní audit pro odhalení vad systému 

3) Ur�ení politiky a cíl� jakosti 

4) Popis proces� 

5) Vytvo�ení dokumentace 

6) Stanovení zdroj� informací pro neustálé zlepšování 

7) Ur�ení preventivních a nápravných opat�ení 

8) Certifikace 
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3.2 Interní audit 

Prvotní interní audit má být proveden za ú�elem identifikace a analýzy sou�asného 

stavu systému managementu jakosti, dále za ú�elem zjišt�ní problém�, které je 

nutné napravit, a opat�ení k zmírn�ní a p�ípadnému vylou�ení rizik. 

U zavedeného a certifikovaného systému má proces interního auditu p�inášet d�kazy 

o tom, že je systém sledován a pod vnit�ní systematickou kontrolou v celém rozsahu, 

a to zejména z pohledu dodržování požadavk� právních p�edpis�. Vedení a realizace 

interních audit� musí spl	ovat kritéria normy �SN EN ISO 19011:2003, tedy 

Sm�rnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému 

environmentálního managementu. [8] 

 

3.3 Vytvo�ení dokumentace 

• stanovení rozsahu dokumentace a postup její tvorby 

• popis proces� 

• p�íru�ka jakosti (popis organiza�ního �ízení, odpov�dností, pravomocí) 

 

3.4 Procesy  

V sou�asnosti se �ada organizací potýká s existen�ními problémy, jejichž p�í�inou  

zdaleka nemusí být makroekonomická situace. Sou�asné organizace mají ve v�tšin� 

p�ípad� tradi�ní organiza�ní strukturu (funkcionální s liniovým uplat	ováním 

rozhodovacích pravomocí mezi organiza�ními jednotkami). Toto uspo�ádání vnáší     

do �ízení organizací nesystémovost, protože realizace produkt� probíhá 

nehorizontáln� p�es organiza�ní jednotky a systém �ízení v�tšinou nepokrývá 

všechny horizontální vazby.  

V p�evážné v�tšin� organizací jsou procesy rozdrobené až tém�� na primitivní 

�innosti, které vykonává zna�ný po�et lidí z r�zných organiza�ních jednotek,                  

kte�í obvykle nenesou žádnou odpov�dnost a pochopiteln� nemají žádné                            

nebo nepatrné pravomoci. [9] 
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Obrázek 5. Rozdíl v �ízení organizace 

P�ínosy procesního p�ístupu 

• znázorn�ní a pochopení situace v organizaci 

• zjednodušení a zrychlení realiza�ních �as� 

• definování pravomocí a kompetencí, odstran�ní informa�ního šumu 

• odstran�ní nadbyte�ných �inností 

• získání objektivních informací pro restrukturalizaci zdroj� 

• orientace na zkvalitn�ní �ešení hlavních problém� a úkol� v �innosti 

organizace 

• aj. 

 

Obrázek 6. Schéma procesu 
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3.5 PDCA diagram 

Aby bylo poskytování produktu dlouhodob� úsp�šné, je nutné neustále zlepšovat 

komunikaci se zákazníkem, vlastní produkt, produktivitu, technologie, atd.                     

Pro zlepšování je možné využít model neustálého zlepšování PDCA, ozna�ovaný 

jako Shewart�v cyklus. [8] 

Zkratka PDCA: 

P…PLAN (Plánuj)  

D…DO (D�lej, prove�) 

C…CHECK (Kontroluj) 

A…ACT (Jednej, prove� opat�ení) 

Na následujícím obrázku je znázorn�n cyklus PDCA jako nedílná sou�ást každého 

procesu, který se plánuje, realizuje, kontroluje a návazn� se do dalšího plánování 

zapracovávají p�ipomínky �i nápravná opat�ení, která p�i p�edchozím cyklu vznikla. 

 

 

Obrázek 7. PDCA jako sou�ást procesu [8] 
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3.6 Vývojové diagramy [9] 

Vývojový diagram slouží k názornému zobrazení posloupnosti a vzájemné 

návaznosti všech krok� ur�itého procesu. Jeho zpracování je d�ležitým východiskem 

zlepšování proces�, a tedy i jakosti.  

Vývojový diagram je vhodným nástrojem zejména pro analýzu procesu, jeho 

jednotlivých krok� a rozhodovacích uzl�, pro identifikaci oblastí, kde mohou vznikat 

problémy, pro optimalizaci rozmíst�ní kontrolních míst a pro identifikaci 

nadbyte�ných �inností. P�edstavuje názorné zobrazení procesu, které p�ispívá k jeho 

lepšímu a rychlejšímu pochopení. 

Zpracování vývojového diagramu by m�lo být týmovou prací a m�li by se ho ú�astnit 

zejména ti, kdo proces používají. Po sestrojení návrhu vývojového diagramu by m�lo 

následovat jeho p�ezkoumání za ú�asti pracovník�, kte�í jsou p�ímo zapojeni                       

do jednotlivých �inností. P�i konstrukci vývojových diagram� se používá zavedená 

grafická symbolika (viz Obrázek 8). 

 

Obrázek 8. Základní symboly vývojových diagram� 
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3.7 Popis proces� ve firm� My&Ko 

1) Hlavní proces – �ízení proces� 

2) 
ídicí proces – management vedení a zdroj� 

3) Vedlejší proces – neustálé zlepšování 

 

3.7.1 Hlavní proces 

Hlavní proces je dokumentovaný postup, který obsahuje odpov�di na otázky: 

KDY a KDE – umíst�ní pracovišt�, popis podmínek kladených na prost�edí 

pracovišt� 

KDO – požadavky kladené na kvalifikaci a zp�sobilost personálu, prokázání trvalého 

zajišt�ní zp�sobilosti, výcvik, záznamy 

JAK – konkrétní metodický postup provedení požadovaných �inností, v�etn� 

zp�sobu identifikace, uložení a manipulace 

NA �EM – popis použitého technického vybavení, manipulace s ním, údržby, 

servisu, kontroly 

ZÁZNAMY – záznamy pr�b�hu proces� kontrol, m��ení, údržby, neshodného 

výrobku, preventivních a nápravných opat�ení atd.  
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Obrázek 9. Procesní mapa - Hlavní proces 

3.7.2 �ídicí proces 


ídicí popis – dokumentovaný popis: 

-  struktura firmy 

- odpov�dnosti a pravomoci 

- metody hodnocení kvality a výkonnosti firmy 

-   kvalifikace a vzd�lávání 

- dokumentace, záznamy – struktura, požadavky 

 

3.7.3 Vedlejší proces 

Vedlejší popis – dokumentovaný popis: 

- metrologie  

-  kontrola a zkoušení 

- postupy �ízení neshod 

- preventivní a nápravná opat�ení 

-  interní audit 
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3.7.4 Etapy hlavního procesu 

Aby byla zajišt�na provozní stabilita systému a nedošlo k selhání celého procesu, 

bylo navrženo rozd�lit hlavní proces do t�í etap hlavních (Kontrakta�ní �ízení, Výroba 

a Kontrola a expedice) a jedné vedlejší (Materiál). 

 

1. hlavní etapa – Kontrakta�ní �ízení: 

Po obdržení objednávky ze strany zákazníka (po�áte�ní vstup do procesu) obvykle 

formou e-mailu nebo faxu v podob� objednávkového listu obsahujícího 

výkres, požadovaný po�et kus� a termín dodání, se podproces rozd�luje na dv� 

základní v�tve.  

Pokud jde o zakázku již známou, resp. již d�íve zpracovávanou, dle plánu výroby            

se vhodn� naplánuje termín zahájení výroby a celkový �as a spolu s potvrzeným 

termínem se zakázka zp�tn� potvrdí zákazníkovi, obvykle faxem. V n�kterých 

p�ípadech se objednávka nepotvrzuje v�bec. 

V p�ípad�, že jde o zakázku novou, musí se firma rozhodnout, zda-li je dostate�n� 

kompetentní, aby nároky zákazníka pokryla, má-li tedy dosta�ující prost�edky                      

pro výrobu dané sou�ásti. Pokud ano, následn� je nutné vypo�ítat strojní �as                             

a celkovou dobu na výrobu. Program pro CNC obráb�cí centrum se napíše                                

na po�íta�i a následn� nahraje do pam�ti CNC nebo je možné ho napsat p�ímo                

na �ídicím panelu stroje. Pokud firma nevlastní m��idla, kalibry nebo p�ípravky 

pot�ebné pro danou zakázku, je nutné je opat�it. Následující postup je již stejný                

jako u známé zakázky. 

Následuje vstup do vedlejší etapy, podprocesu Materiál, viz Vedlejší etapa – 

Materiál, str. 28. 

Pokud je firma schopna nároky zakázky pokrýt kompletn� sama, v naplánovaném 

termínu obsluha pouze se�ídí CNC soustruh, což je považováno za výstup 

z Kontrakta�ního �ízení. V p�ípad� operací, které firma není schopna sama zastat, 

osloví v rámci kooperace své subdodavatele. 
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Obrázek 10. Procesní mapa – Kontrakta�ní �ízení 

 

Možné operace, které zastává subdodavatel: 

- frézování 

- broušení 

- povrchové úpravy 
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2. hlavní etapa – Výroba: 

Po vy�ízeném kontrakta�ním �ízení se naveze již p�ipravený na�ezaný materiál, 

soustruh je se�ízen podle pr�vodní dokumentace k zakázce. Obvyklý postup výroby 

probíhá obdobným zp�sobem u každé zakázky. Nejprve se bo�ní �ástí CNC 

soustruhu (otvor do v�etena) nabije ty� o délce cca. 1 metru, z níž jsou následn� 

sériovou výrobou vyráb�ny jednotlivé kusy, které jsou dle náro�nosti sou�ástí 

pravideln� m��eny a kontrolovány. Sou�asn� dochází i k vým�n� opot�ebovaných 

vym�nitelných b�itových desti�ek a zakládání jednotlivých vyrobených díl�                                 

do p�edem p�ipravených beden. Po vyrobení objednaného po�tu kus� se výroba 

ukon�uje. Pokud jsou dílce vyrobeny kompletn�, aktuálním datem se vyplní kolonka 

Datum ukon�ení výroby v Katalogu objednávek. Pokud je nutné využít dalších 

dokon�ovacích prací u subdodavatele, hotové výrobky se doru�í k n�mu a kolonka 

Datum ukon�ení výroby se vyplní až po doru�ení výrobk� zp�t do firmy. 

 

Obrázek 11. Procesní mapa - Výroba 
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3. hlavní etapa – Kontrola a expedice 

Dílce kompletn� vyrobené ve vlastním podniku potom p�ímo prochází stoprocentní 

vizuální kontrolou, kterou dílce p�evzaté zp�t od subdodavatele prochází                       

až po prom��ení formou statistické p�ejímky. V p�ípad� výskytu jakýchkoliv neshod 

(to jak po stránce vizuální, tak metrologické) se zjiš�uje, zda-li je možné dílec opravit 

nebo nikoliv, p�ípadn� se vyreklamuje u subdodavatele, vyskytuje-li se neshoda                

na jím vykonané práci. Neopravitelné kusy putují do odpadu, opravitelné poté                     

za shodnými výrobky na vážení a balení a vystaví se dodací list.  

Zp�sob expedice k zákazníkovi je se zákazníkem p�edem domluven. M�že být 

formou dopravy vlastní, tj. zákazníkovy, p�ípadn� to m�že být odvoz výrobcem nebo 

zaslání obchodního balíku �eskou poštou.  

 

Obrázek 12. Procesní mapa – Kontrola a expedice 
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Vedlejší etapa – Materiál: 

Dle zakázky se vypo�ítá množství pot�ebného materiálu. Po kontrole skladových 

zásob je materiál objednán u vybraného dodavatele. 

 

Obrázek 13. Procesní mapa - Materiál 
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3.8 Cíle a politika jakosti 

 

Politika jakosti je takový dokument QMS, který p�ímo definuje p�edstavy 

managementu o zp�sobu pln�ní požadavk� zákazníka na poskytovaný produkt. 

Politika vymezuje postoj organizace k dané oblasti za p�edpokladu, že se tato oblast 

�adí mezi nejvyšší priority v zám�rech a �innostech organizace. 

 

Politika musí být: 

- zpracována nejvyššími p�edstaviteli organizace 

- schválena nejvyššími p�edstaviteli organizace 

- dodržována a prosazována nejvyššími p�edstaviteli 

- jasn� srozumitelná pro zam�stnance 

- jasn� srozumitelná pro dodavatele 

- jasn� srozumitelná pro zákazníky 

 

Z politiky jakosti vyplývají cíle jakosti, které jsou sou�ástí ú�elného využívání QMS         

a politika je základem pro jejich tvorbu. 

Cíle jakosti jsou konkrétní motiva�ní úkoly, kterých chce firma dosáhnout za zvolené 

období. Každý cíl musí mít stanovenou odpov�dnou osobu, jež zodpovídá za spln�ní 

úkolu a termínu. Cíle jakosti vydává vedení firmy v podob� dokumentu Cíle jakosti 

(viz. p�íloha Cíle jakosti). Obsah dokumentu je pravideln� prov��ován 

p�i p�ezkoumání systému managementu kvality vedením. Po p�ezkoumání vedením 

jsou stanoveny nové cíle pro nadcházející období. 

Pro QMS není žádný vzor, který by byl optimální pro každý p�ípad aplikace. QMS 

musí být vytvo�en samostatnou organizací, p�ípadn� i ve spolupráci s jejím 

zákazníkem. 

VIZE ORGANIZACE POLITIKA CÍLE 
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QMS je funk�ní, dosáhne-li se d�v�ry, že: 

- systém je schopen, uskute�n�n, udržován ú�inný a ve správním stavu 

- výrobky nebo služba skute�n� plní požadavky a o�ekávání zákazník� 

- jsou uvažovány jak požadavky spole�nosti, tak i ochrany prost�edí 

- p�edchází vzniku problém� místo zp�tného vyhledávání a poté odstra	ování 

V prvním kroku zavád�ní QMS se popisují podnikové postupy. Dokumentace QMS 

musí odpovídat skute�nému stavu daného podniku, protože p�edstavuje podnikovou 

sm�rnici. 

Ú�elná dokumentace všech pracovních proces� a �inností umož	uje: 

• prokazování zvládnutého pracovního procesu 

• školení zam�stnanc�  

• realizace zlepšování 
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Následující obrázek  znázor	uje obvyklou hierarchii dokument� QMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Hierarchie dokument� (model Pyramida) [8] 

 

Dokumentace je obvykle �len�na do t�í úrovní:   

1) V první úrovni jsou dokumenty, které mají v organizaci nejvyšší prioritu interních 

dokument� a popisují QMS, politiku a cíle jakosti. Jedná se tedy o P�íru�ku jakosti, 

jež popisuje prvky QMS v podniku dle normy ISO 9001 a zásady napln�ní daných 

kritérií. Dalším dokumentem, který je za�len�n do této vrstvy, je politika jakosti jako 

dokument, který se každý rok aktualizuje, obsahuje filosofii podniku a jeho sou�ástí      

je i dokument Cíle jakosti. 

2) Dokumentace druhé úrovn� je zastoupena organiza�ními sm�rnicemi, které 

popisují organizaci a procesy v podniku a je rozd�lena do t�í skupin. Skupinu B tvo�í 

dokumenty popisující hlavní procesy, skupinu C �ídicí procesy a t�etí skupinu, 

skupinu D, pak procesy podp�rné. 

3) T�etí úrove	 tvo�í plány (E) a záznamy (F). Kritériem pro za�azení do této skupiny 

je skute�nost, že záznam dokumentuje realizaci a výsledek konkrétní �innosti                

nebo stavu. 
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Po zpracování popisu QMS je d�ležité jeho zavedení do všech zú�astn�ných útvar� 

podniku. Pro úsp�šný start jsou podstatné t�i základní kroky: 

a) provedení úplného školení o �innosti QMS za spolup�sobení odpov�dných 

míst liniového �ízení 

b) uvedení QMS v platnost podnikovým vedením od ur�itého �asového okamžiku 

c) provedení interního auditu zahrnující celé QMS, aby zajistily dokumenta�ní          

a funk�ní chyby 

 
Obrázek 15. Schéma QMS dle ISO 9001:2001 [2] 

 

 

 

 

3.9 Modely systému jakosti 

 

TQM – Total Quality Management 

- systém komplexního manažerství kvality 

- podle TQM je vždy lepší udržovat kvalitu již od za�átku výrobního procesu, 

než pozd�ji odstra	ovat nedostatky, kvalitu považuje za nep�etržitý proces, 

který stojí na neustálém vzd�lávání 

 

Management 
vedení 

Management 
zdroj� 

Neustálé 
zlepšování 

�ízení 
proces� 
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Obrázek 16. Model TQM 

 

EFQM – model excelence, organiza�ní nenormativní rámec �ízení 

- vychází z TQM 

- podle EFQM je k dosažení dlouhodob� prosperující spole�nosti zapot�ebí 

spole�ného p�sobení n�kolika vliv� 

- p�edpoklad, že výsledky v oblasti výkonnosti, zákazník�, lidí a spole�nosti jsou 

dosaženy díky vedení, které využívá politiku a strategii, jež je uvedena                 

do praxe díky lidem, partnerstvím, zdroj�m a proces�m 

- jedná se o 9 prvk�, které jsou v modelu graficky znázorn�ny následovn�: 

 

 

Obrázek 17. Model EFQM 
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- základem modelu je osm zásad excelence, které jsou aplikovatelné                      

na všechny firmy bez ohledu na jejich velikost nebo zam��ení, a jsou 

znázorn�ny na následujícím obrázku: 

 

 

 
Obrázek 18. Zásady excelence modelu EFQM 

 

 

Mezinárodní norma ISO 9001:2000 je v sou�asné dob� ve sv�t� nejrozší�en�jší 

model pro certifikaci t�etí stranou. Systémy zavád�ní podle této normy jsou z hlediska 

metodiky nejvíce a nejrozsáhleji propracované, jsou kompatibilní s požadavky 

certifika�ních orgán� a mohou být i dobrým výchozím bodem pro model excelence 

(EFQM). [7] 

Projekt p�ípadného zavád�ní QMS do strojírenské firmy My&Ko, s.r.o. lze považovat 

za úsp�šný tehdy, jestliže p�inese požadované efekty, prob�hne podle �asového 

plánu, v rámci finan�ního rozpo�tu a nebude negativn� ovliv	ovat okolí, ú�astníky 

projektu a jiné související projekty. 
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4 ANALÝZA CÍLOVÉHO STAVU 

Firma, která má zavedený a funk�ní QMS, se navenek chová jako dob�e 

organizovaná a spolehlivá jednotka, která: 

- p�ed zákazníkem vystupuje s jasným p�ehledem o rozsahu své zp�sobilosti             

a možnostech, které je schopna nabídnout, 

 

- jedná na základ� propracovaných smluv a záruk, 

 

- minimalizuje možnosti nep�edvídatelného chování organizace jako celku i jejích 

jednotlivých pracovník�, 

 

- udržuje vnitropodnikovou komunikaci, 

 

- požaduje zvyšování kvalifikace všech svých zam�stnanc�. 

 

Nejd�ležit�jšími procesy jsou takové, které mají p�ímou návaznost na zákazníka 

a jeho spokojenost. Takové procesy jsou prvotní v úsp�šném dosažení vysoké 

kvality. Avšak bez podpory dalších proces�, které již nejsou tak dominující 

a o�ividné, by tyto procesy nemohly být zdaleka ani stoprocentní. 

 

4.1 Posouzení stavu managementu kvality 

Každý zavedený systém managementu jakosti, a� už certifikovaný nebo ne, by m�l 

být neustále zlepšován, aby byla zajišt�na jeho funk�nost a samotné udržování 

nepozbývalo na významu. Ke zlepšování je nutné QMS v pravidelných intervalech 

monitorovat a p�ezkoumávat, nasbíraná data dále zpracovávat. 

Jedním z možných model� pro systém �ízení je model normy ISO 9000, který je 

znázorn�n na následujícím obrázku. 

 

 



VUT v Brn�  Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE Metrologie a �ízení jakosti  
 

Brno, 2008  - 36 - Michal Stod�lka 

 

 

Obrázek 19. Model systému �ízení [2] 

 

 

4.1.1 Odpov�dnosti a pravomoci 

Odpov�dnosti a pravomoci za jednotlivé díl�í procesy a úkony jsou stanoveny 

v dokumentu P�íru�ka jakosti.  
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4.1.2 Opat�ení k náprav� a preventivní opat�ení 

 

4.1.2.1  Opat�ení k náprav� 

Opat�ení k náprav� je opat�ení pro odstran�ní p�í�iny zjišt�né neshody a musí být 

p�im��ené d�sledk�m zjišt�ných neshod. 

Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, musí organizace provést opat�ení 

k odstran�ní jejich p�í�in, což je dokumentovaný postup, který stanovuje: 

- p�ezkoumání neshod (v�etn� stížností zákazníka) 

- ur�ení p�í�in neshod 

- vyhodnocení pot�eby opat�ení, kterým se zajistí, že se neshody znovu 

nevyskytnou 

- ur�ení a uplatn�ní pot�ebného opat�ení 

- p�ezkoumání provedeného opat�ení k náprav� 

 

4.1.2.2  Preventivní opat�ení  

Preventivní opat�ení je opat�ení p�ijaté s cílem odstranit p�í�inu možné budoucí 

neshody a musí být p�im��ené d�sledk�m potenciálních problém�. 

K ur�ení opat�ení k odstran�ní potencionálních neshod je vytvo�en dokumentovaný 

postup, který stanovuje:  

- ur�ení potenciálních neshod a jejich p�í�in, vyhodnocení pot�eby opat�ení 

k zabrán�ní výskytu neshod 

- ur�ení a uplat	ování pot�ebného opat�ení 

- p�ezkoumání provedeného preventivního opat�ení 
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4.1.3 Dokumentace  

Ú�elem dokumentace je, krom� sd�lení ur�eného úmyslu a souhrnu opat�ení,              

aby �innosti a postupy byly provád�ny d�sledn� podle vytvo�ených 

dokumentovaných postup� a mohlo docházet ke kontrole a zlepšování v oblasti 

zavedeného systému organizace. Dokumentace je nezbytnou sou�ástí plánování, 

�ízení a správy veškerých �inností, které mají na jakost vliv. Udržování dokument� 

nelze chápat jako p�ít�ž nebo nadbyte�nou práci, v kone�né fázi jde o nejlevn�jší 

prevenci v p�ípad� p�edcházení rizik. Požadavky na dokumentaci jsou obsaženy 

v norm� ISO 9001, jednotná forma pro tvorbu dokument� však neexistuje                        

a je na každé organizaci, jakou formu si zvolí.  

 

4.1.3.1  Rozd�lení dokumentace 

•••• dokumenty – stanovují odpov�dnosti a pravomoci, obvykle sestávají 

z dokument� popisujících systémy, procesy, postupy a produkty 

p�íklady: - dokumenty, které stanovují požadavky na produkty 

    - organiza�ní �ád 

    - procesní sm�rnice 

    - metodické pokyny 

•••• záznamy – jsou zvláštním typem dokumentu, záznam dokumentuje realizaci    

a výsledek konkrétní �innosti nebo stavu, obsahuje údaje o provád�ných 

�innostech (zprávy o dosažených výsledcích nebo doklady o konkrétních 

provedených �innostech) 

p�íklady: - doklady o preventivních opat�eních a opat�eních 

k náprav� 

   - záznam o ú�etním programu 

   - záznam z kontrolního dne 

   - p�edávací protokol 
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4.1.3.2  Struktura dokumentace 

      - podle charakteru p�ístupu se dokumenty d�lí na: 

a) �ízené – z hlediska �ízení jsou rozhodující pro kvalitu, podléhají �ízenému 

vzniku, užití, uložení a likvidace 

- dokumenty I. až III. úrovn� v pyramid�, dokumenty právního charakteru, 

normy a další 

b) ne�ízené – nepodléhají �ízenému režimu, nemusí být ozna�ovány, evidovány 

a není p�edepsána úprava tohoto druhu dokumentu 

 

 

      - podle p�vodu se dokumenty d�lí na: 

a)   interní – veškeré dokumenty zpracované v organizaci 

        p�íklady:  - p�íru�ka jakosti  

    - sm�rnice 

    - organiza�ní normy 

    - pracovní, technologické postupy a pokyny 

    

b) externí – veškeré dokumenty zpracované mimo organizaci 

  p�íklady: - dokumenty právního charakteru  (zákony, vyhlášky) 

    - �SN a technické p�edpisy 

    - dokumenty zákazníka (nap�. výkresy) 

    - dokumenty dodavatele (nap�. prohlášení o shod�) 
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�ízená dokumentace musí: 

• být jasná, jednozna�ná, p�ehledná, srozumitelná a úplná 

• ur�it zodpov�dnost konkrétních pracovník� za vypracování, p�ezkoumání                      

a schválení p�íslušné dokumentace a za provád�ní �inností 

• stanovit zásady (zodpov�dnost, pravomoci a postup) pro provád�ní 

zm�nového �ízení p�íslušné dokumentace 

• stanovit postup provád�ní dané �innosti 

• stanovit zp�sob a formu zaznamenávání a dokladování výsledk� �inností 

• stanovit zp�sob distribuce, zm�nového �ízení, archivace a skartace p�íslušné 

dokumentace 

4.1.4 Záznamy z provád�ných �inností 

Výsledky �inností ovliv	ující jakost musí být dokumentovány, aby bylo možné 

kdykoliv v p�ípad� pot�eby prokázat, že �innosti byly provedeny stanoveným 

zp�sobem a zjišt�né parametry jakosti odpovídaly stanoveným požadavk�m. K tomu 

nám slouží záznamy o jakosti, které p�ímo vyžaduje norma �SN EN ISO 9001:2001. 

Tyto záznamy informují zákazníky o pln�ní požadavk� na jakost a jsou vytvo�eny 

bu� v písemné nebo elektronické podob�. Záznamy o jakosti  by m�ly být chrán�ny 

p�ed poškozením, ztrátou a znehodnocením. Záznamy musí být �ízeny, musí být 

vytvo�eny dokumentované postupy pro identifikaci, registrovaný p�ístup, ukládání            

a udržování. 

Záznamy o jakosti jsou rovn�ž d�ležité pro zajiš�ování trend� v oblasti jakosti,        

pro stanovení preventivních a nápravných opat�ení a pro sledování a hodnocení 

�innosti t�chto opat�ení. 

P�íklady r�zných typ� záznamu o jakosti, které by m�ly být �ízeny: 

- protokoly o kontrolách, m��ení a zkouškách 

- protokoly o prov�rkách a nákladech jakosti 

- záznamy o kalibraci m��icích a zkušebních za�ízení  
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4.1.5 Zna�ení dokumentace 

Byl zaveden jednotný zp�sob zna�ení dokumentace ve smyslu jejího za�azení 

v hierarchii dokument� z d�vodu p�ehlednosti, jasné a jednoduché identifikace. 

P�íklad ozna�ení: QM – A – 001 – 01/01, kde: 

QM:  quality management 

A: za�azení dokumentu v pyramid� 

001: �íslo dokumentu v aktuální vrstv� 

01: �íslo vydání 

01: �íslo revize 

 

4.2 Aspekty fungujícího systému jakosti 

• Definice proces� a jejich vazeb 

• Výkonnost proces� a jejich ekonomický dopad 

• Jednozna�nost pracovních postup�, odpov�dností, kompetencí 

• Efektivita práce 

• Analýza rizik a jejich minimalizace 

 

Základem pro analýzu rizik v pracovním prost�edí je systematické sledování všech 

faktor� pracovního prost�edí a pracovních podmínek z hlediska jejich možného 

škodlivého vlivu na zdraví a bezpe�nost pracovník� p�i práci. [5] 
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4.3 Katalog objednávek 

Jak již bylo d�íve zmín�no, bylo nutné vytvo�it databázi objednávek zákazník�.         

Pro jasný p�ehled musí být p�esn� identifikováno �íslo dané objednávky, �íslo 

výkresu, název objednaného dílce, po�et kus�, cena a samoz�ejm� termín dodávky. 

Z analýzy objednávkových list� z 2. poloviny roku 2007 a za�átku roku 2008 

bylo zjišt�no, že firma má už pouze své stálé zákazníky: 

•••• KBA – Grafitec, s.r.o., Dobruška 

•••• Old�ich Brzokoupil – Kovovýroba, Olomouc 

•••• RAP, Týništ� nad Orlicí 

•••• RKR spol. s r. o., Deštné v Orlických horách 

•••• Rach Aleš, Nové M�sto nad Metují 

•••• FIEDLER, Klášterec nad Orlicí 

•••• TESS-CZ, spol. s r. o., T�ebešov 

•••• V�etenová �erpadla, s.r.o., Kralice na Hané 

•••• STAPI – BET, spol. s r. o., Hradec Králové 

Po domluv� s majiteli firmy byl vytvo�en Katalog objednávek, který bude aktualizován 

každý kalendá�ní rok. Katalog byl vytvo�en v programu Microsoft Excel, verze 2003.  

Každý zákazník zaujímá v katalogu jednu kartu (sheet), na které jsou základní 

informace o zákazníkovi (jméno firmy, adresa, kontaktní informace, webová adresa, 

apod.) a výše uvedené požadované údaje. Pro p�ehlednost o stavech jednotlivých 

zakázek byly p�idány ješt� kolonky s datem doru�ení objednávky, datem ukon�ení 

výroby, celkové cen� vyrobených kus� bez DPH a s DPH a datem uzav�ení zakázky.  

Karty v katalogu byly vytvo�eny pouze pro zmín�né zákazníky, v p�ípad� zakázek 

jiných lze karty jednoduchým zp�sobem p�idávat.  

Ilustrativní náhled do �áste�n� vypln�ného Katalogu objednávek 2008 je vyobrazen 

v p�íloze �. 7. 
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5 P�ÍRU�KA JAKOSTI 

P�íru�ka jakosti obsahuje dokumentované postupy QMS ur�ené pro celkové 

plánování a správu �inností, zahrnuje všechny použitelné prvky normy pro systémy 

jakosti požadované pro organizaci a popisuje odpov�dnosti a pravomoci, jež mají 

na jakost vliv.  

 

5.1 Ú�ely p�íru�ky jakosti 

a) podávání informací o politice jakosti, o postupech a požadavcích 

b) popisování a uplat	ování efektivního systému jakosti 

c) zajiš�ování dokumentovaných podklad� pro prov��ování QMS  

d) zajiš�ování zlepšeného �ízení postup� a usnad	ování �inností zlepšování 

jakosti 

e) zajiš�ování kontinuity systému jakosti a jeho požadavk� za m�nících 

se okolností 

f) provád�ní výcviku pracovník� v požadavcích na systém jakosti a metodách 

zajiš�ování souladu 

g) prokazování souladu s ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 

h) prokazování souladu systému jakosti s požadavky na jakost ve smluvních 

situacích 

 

P�íru�ka jakosti má p�esn�, úpln� a výstižn� vyjád�it politiku jakosti, cíle a �ídící 

dokumentované postupy organizace. Je vhodné p�izp�sobit oddíly p�íru�ky jakosti 

prvk�m jakosti �ídící normy pro systémy jakosti. Rovn�ž jsou p�ípustné i jiné p�ístupy, 

jako je uspo�ádání p�íru�ky jakosti podle povahy organizace. 

 

 

Každá p�íru�ka jakosti má identifikovat funkce managementu, ur�it dokumentovaný 

systém jakosti a postupy nebo na n� odkazovat, a jasn� pokrýt všechny použitelné 

požadavky normy pro systém jakosti, kterou si organizace zvolila. 
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5.2 P�íprava p�íru�ky jakosti 

Vedení organizace jmenuje kompetentní osobu nebo skupinu osob z jednoho nebo 

více funk�ních útvar�, které provádí a �ídí vlastní sestavení p�íru�ky jakosti. Použití 

existujících dokument� a odkaz� m�že zna�n� zkrátit dobu vypracování p�íru�ky 

jakosti a rovn�ž se stát pom�ckou p�i identifikování t�ch oblastí, kde nedostatky 

systému vyžadují, aby byly �ešeny a napraveny. 

 

5.3  Schvalování, vydávání a �ízení p�íru�ky jakosti 

P�ed vydáním p�íru�ky mají odpov�dní pracovníci dokument p�ezkoumat, aby byla 

zajišt�na jasnost, p�esnost, vhodnost a správná struktura. Uživatelé mají mít rovn�ž 

p�íležitost posoudit a p�ipomínkovat využitelnost dokumentu. Uvoln�ní nové p�íru�ky 

jakosti má schválit vedení odpov�dné za její uplatn�ní. Na každé kopii má být patrné, 

že byla p�ed uvoln�ním autorizována. P�ístupné jsou elektronické nebo jiné metody 

pro uvoln�ní p�íru�ky, jestliže se uchovává d�kaz o schválení. 

 

Zp�sob distribuce autorizované p�íru�ky se má zabezpe�it tak, aby všichni uživatelé 

k ní m�li odpovídající p�ístup. Vedení má zajistit, aby pracovníci byli seznámeni 

s obsahem p�íru�ky p�íslušejícím každému uživateli v organizaci. Také se má zajistit 

zp�sob iniciování, vypracování, p�ezkoumání, �ízení a zapracování zm�n                        

do p�íru�ky. 

 

5.4 Obsah p�íru�ky jakosti 

P�íru�ka jakosti má obvykle obsahovat: 

a) název, p�edm�t a oblast použití 

b) obsah 

c) úvodní strany týkající se organizace a samotné p�íru�ky 

d) politiku a cíle jakosti organizace 

e) popis prvk� systému managementu jakosti a jakékoli odkazy  

na dokumentované postupy systému jakosti 

f) oddíl obsahující definice, je-li to vhodné 

 

Po�adí a obsah p�íru�ky jakosti se m�že m�nit podle pot�eb uživatele a záleží jen      

na uživateli, zda se bude držet doporu�eného obsahu nebo si zvolí obsah vlastní. 

Zpracovaná P�íru�ka jakosti je v p�íloze �.2: P�íru�ka jakosti. 
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6 P�ÍPRAVA, ZAVEDENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ                                       

A CERTIFIKACE QMS [9] 

Neexistuje žádný jediný postupu, který by musel být obecn� dodržen v dosažení 

certifikace dle normy ISO 9001, tento proces závisí na praxi každé organizace 

ve vztahu k dané oblasti. 

Obecn� m�že být zavád�ní rozd�leno do 5 etap: 

1) etapa p�ed vlastní p�ípravou 

2) etapa p�ípravy 

3) etapa zavedení 

4) etapa zkušebního provozu 

5) etapa certifika�ní 

 

6.1 Etapa p�ed vlastní p�ípravou 

B�hem etapy p�ed vlastní p�ípravou musí být projeven zájem uchaze�e o certifikaci, 

provedeno vstupní jednání s poradenskou spole�ností s p�ípadným uzav�ením 

smlouvy o dílo (�asový harmonogram p�ípravy, specifikace rozsahu prací) a výb�r 

certifika�ního orgánu. 

 

6.2 Etapa p�ípravy 

Následn� musí poradenská spole�nost vypracovat otázky pro vstupní analýzu, 

na které odpovídá zpracovávaná organizace. Poté je provedena vstupní analýza                        

a vstupní školení managementu organizace. 

Hlavními body této etapy jsou: 

- nadefinování hlavních, �ídících a podp�rných proces� 

- nadefinování organiza�ní struktury 
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- stanovení politiky jakosti 

- vypracování p�íslušné dokumentace 

- zapracování p�ipomínek a vydávání jednotlivých sm�rnic QMS a p�íslušných 

záznam� 

- identifikace rizik 

- vypracování p�íru�ky jakosti 

 

6.3 Etapa zavedení 

Hlavními mechanismy p�i zavád�ní jsou interní audity a p�ezkoumání managementu. 

Audity slouží jako zp�tná vazba pro vrcholové vedení organizace o stavu fungujícího 

QMS. P�ezkoumání managementu je kontrolní �inností �ídícího managementu,      

která pokra�uje rozhodovací �inností s rozhodovacími výstupy. 

 

6.4 Etapa zkušebního provozu 

N�které certifika�ní orgány poskytují v rámci poradenské a konzulta�ní �innosti                  

i provedení p�edcertifika�ního auditu, který kontroluje napln�ní všech požadavk� 

specifikace systému managementu, nebo� organizace musí p�i certifika�ním auditu 

prokázat minimáln� t�ím�sí�ní funk�nost zavád�ného systému. Jedná                            

se o požadavek �eského institutu pro akreditaci. 

 

6.5 Etapa certifikace 

Certifikace systému managementu znamená kone�né prov��ení fungujícího QMS 

t�etí stranou – certifika�ním orgánem a je završena vydáním certifikátu. 

Po dobu platnosti certifikátu (3 roky) je proveden jedenkrát ro�n� dozorový audit 

u certifikované organizace, jehož cílem je zjišt�ní, zda je QMS udržován a dále 

rozvíjen. 
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7 ZÁV�R 

Cílem této diplomové práce na téma „Management kvality v malém podniku“ bylo 

získání ur�ité formy a po�ádku v pr�chodu celé zakázky firmou za ú�elem 

optimalizace procesu a p�edp�ípravy na certifikaci mezinárodní normou �SN EN ISO 

9001:2001.  

Nejprve musela být provedena identifikace hlavního procesu, následn�                                              

i proces� vedlejších a �ídicích. Pro jejich popis byly použity vývojové diagramy,              

které byly slovn� popsány. Popis všech proces� byl nutný pro získání p�ehledu                            

o jednotlivých vstupech a výstupech a jejich jasné identifikaci, což jist� povede                   

ke snížení vzniku rizik v pr�b�hu celého procesu. Po analýze sou�asného stavu 

(resp. stavu systému managementu kvality p�ed koncem roku 2007) p�išlo na �adu 

samotné �ešení problému.   

Jako hlavní problém a nejv�tší zdroj možných rizik byla shledána absence veškeré 

dokumentace, tudíž byla hlavní náplní této práce její tvorba. Jako základní dokument, 

který je nad�azený všem ostatním, byla vytvo�ena P�íru�ka jakosti ve shod� 

s normou �SN EN ISO 9001:2001. P�íru�ka informuje o stavu managementu jakosti, 

je jak popisujícím dokumentem pro ú�ely firmy samotné, tak i jakousi formou reklamy 

pro své zákazníky, dodavatele, apod. Dalšími dokumenty, které bylo nutné vytvo�it, 

jsou Cíle jakosti, které popisují cíle firmy v�etn� termín� jejich pln�ní, Politika jakosti 

jako dokument nad�azený cíl�m a vyjad�ující vizi firmy, Požadavky zákazníka                      

na produkt jako doprovodný dokument ke každé zakázce, dále Potvrzení 

objednávky, dokument ur�ený k potvrzování objednávek zákazník� jednotnou                       

a p�ehlednou formou. Kone�n� byl vytvo�en elektronický Katalog objednávek formou 

tabulky v Microsoft Excel pro podrobný a jasný p�ehled o všech aktuálních, 

uzav�ených i naplánovaných zakázkách. 

Diplomová práce by m�la firm� My&Ko, s.r.o. pomoci p�i dalším budování 

a zlepšování systému managementu kvality, následn� by m�la posloužit jako návod 

pro postup p�i budoucí certifikaci systému normou ISO 9001:2001. Certifikát by firma 

cht�la získat do konce �ervna 2009. 
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9 DEFINICE VYBRANÝCH POJM� A POUŽITÉ ZKRATKY 

VYBRANÉ POJMY: 

AUDIT – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání d�kaz�       

a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah spln�ní kritérií auditu 

 

CERTIFIKACE – postup, kterým t�etí strana poskytuje písemné ubezpe�ení,                         

že zavedený systém je ve shod� se specifikovanými požadavky 

 

CÍL JAKOSTI – celkový zám�r vycházející z politiky systému managementu jakosti, 

který si organizace sama stanoví a který je kvantifikovaný 

 

DOKUMENT – informace a její podp�rné médium 

 

JAKOST – schopnost souboru inherentních znak� výrobku, systému nebo procesu 

plnit požadavky zákazník� a jiných zainteresovaných stran 

 

KONTROLA – hodnocení shody pozorováním a posouzením, dopln�né podle 

vhodnosti m��ením zkoušením nebo srovnáváním 

 

KVALITA – je synonymem pro jakost  

 

NESHODA – nespln�ní požadavku 
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POLITIKA JAKOSTI – celkové zám�ry a zam��ení organizace ve vztahu k oblasti 

jakosti oficiáln� vyjád�ené vrcholovým vedením 

 

POSTUP – specifikovaný zp�sob provád�ní �innosti 

 

PROCES – systém vzájemn� propojených zdroj� a �inností, které p�em�	ují vstupy 

na výstupy 

 

P�ÍRU�KA JAKOSTI – dokument, stanovující politiku jakosti a popisující systém 

jakosti organizace 

 

SM�RNICE – dokument, kterým se stanoví doporu�ení nebo podn�ty 

 

SYSTÉM – soubor vzájemn� souvisejících a vzájemn� p�sobících prvk� 

 

POUŽITÉ ZKRATKY 

�SN – �eská technická norma 

EFQM – Model excelence  

EN – Evropská norma 

ISO – International Organization for Standartisation (Mezinárodní organizace 

pro standardizaci) 

PDCA – Plan – Do – Check - Act (Shewart�v cyklus) 

QMS – Quality management system (Systém managementu kvality) 

TQM – Total quality management 
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Inventá� stroj� a za�ízení 
 

• CNC soustruh – výrobce: HAAS 
     typ: SL-20THE 
     výr. �íslo: 72587 

 
• Sloupová vrta�ka – výrobce: PROMA 

          typ: B1316 B / 400 
           výr. �íslo: B2005 / 0408 

obj. �íslo: 25401303 
 

• Kompresor – výrobce: JANÍK KAREL, SEDLIŠT� 
                      výr. �íslo: 05 / 68 
             inv. �íslo: VLN 100 / 11 
 

• Pásová pila na kov – výrobce: PILOUS 
              typ: ARG 220 PLUS (07) 
              výr. �íslo: 22 / 07 / 1167 

 
• Pásová pila na kov – výrobce: PROMA 

             typ: PPK-115 U 
            výr. �íslo: 2005 / 0391 
            obj. �íslo: 25330743 

 
• Dvoukotou�ová bruska – výrobce: PROMA 

         typ: TDS-200 
         výr. �íslo: B2006 / 023 
         obj. �íslo: 25350200 

 
• Paletový vozík – výrobce: PROMA 

      typ: PVR-105P 
 

• Akumulátorová vrta�ka – výrobce: FERM 
         typ: FDC-1800K2 

 
• Stopková bruska – typ: AT 7033 
 
• Strojní sv�rák – výrobce: PROMA 

     typ: SVP-125 
 

• Závito�ezná hlava – výrobce: PROMA 
           typ: ZH-5M12 

 
• Klimatizace – Split Air Conditioner 

            typ: KFR-12NA1 
            výr. �íslo: 51242010025 

 
• Telefon / fax – výrobce: PHILIPS 

   typ: Magic 3-2 

P�íloha �. 1: 
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ÚVOD 

 
P�íru�ka jakosti je základní dokument podniku, který souhrnn� podává informaci        

o zp�sobu a procesech zajiš	ování systému managementu jakosti ve firm�. 

Dokumentuje shodu vykonávaných �inností firmy s požadavky normy �SN EN ISO 

9001:2001. 

Systém managementu jakosti je ve firm� vybudován, dokumentován, uplat
ován                                   

a v maximální možné mí�e udržován v souladu s požadavky normy �SN EN ISO 

9001:2001. P�íru�ka jakosti popisuje politiku a strategii firmy v oblasti jakosti a to jak 

ve vztahu k zákazník�m, tak rovn�ž i ve vztahu k vlastním zam�stnanc�m                                   

a obchodním partner�m firmy. 

P�íru�ka jakosti dokumentuje pravidla, kterými jsou �ízeny �innosti firmy, postupy               

a procesy, nebo na tato dokumentovaná pravidla odkazuje. 

P�íru�ka jakosti vymezuje povinnosti, odpov�dnosti a pravomoci vedoucích 

pracovník� a dalších zam�stnanc�, jejichž �innost ovliv
uje jakost produktu. 

P�íru�ka jakosti je rovn�ž ur�ena k prezentaci firmy a slouží jako základní informace 

pro zákazníky, kte�í by se cht�li seznámit se zásadami platnými p�i zabezpe�ování 

systému jakosti. 

P�íru�ka jakosti v�etn� je platným dokumentem pro všechny pracovníky v plném 

rozsahu zn�ní, všichni pracovníci jsou s ní seznámeni a je vyv�šena na nást�nce 

v díln� firmy a na internetových stránkách. 
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DEFINICE A ZKRATKY 

DEFINICE: 

proces: soubor vzájemn� souvisejících nebo vzájemn� p�sobících �inností, který 

p�em�
uje vstupy na výstupy 

postup: ur�ený zp�sob provád�ní �innosti nebo procesu 

produkt: výsledek procesu 

jakost: stupe
 spln�ní požadavk� zákazníka (v�etn� takových, které lze 

p�edpokládat a které zákazník nespecifikoval) 

systém: soubor vzájemn� souvisejících nebo vzájemn� p�sobících prvk� 

systém managementu jakosti: systém �ízení pro stanovení politiky a cíl� 

a pro jejich dosažení s ohledem na jakost 

politika jakosti: celkové zám�ry a zam��ení firmy ve vztahu k jakosti 

cíl jakosti: konkrétní zám�r ve vztahu k jakosti 

zlepšování: �ást managementu jakosti zam��ená na zvyšování schopnosti plnit 

požadavky na jakost 

audit: systematické a nezávislé prov��ení systému managementu jakosti pro získání 

d�kaz�   a pro jejich objektivní hodnocení 

neshoda: nespln�ní požadavku 

 

ZKRATKY: 

QMS: systém managementu jakosti (quality management system) 

PM: p�edstavitel managementu 
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�SN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník 

�SN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

�SN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti – Sm�rnice pro zlepšování 

výkonnosti 

�SN ISO/TR 10013:2002 Sm�rnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 

�SN EN ISO 19011:2003 Sm�rnice pro auditování systém� managementu jakosti 
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INFORMACE O FIRM� 

 
Název firmy:   My & Ko, s.r.o. 

Adresa:   Li�no 201 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

 

I�:    274 98 034 

 

Tel. / fax:  494 320 125 

Web:   www.myako.cz 

E-mail:  makcnc@seznam.cz 

 

P�edm�t podnikání: výroba p�esných rota�ních dílc� v�etn� povrchových úprav 

 

Majitelé firmy: Vít Myšák  (tel. 607 604 473) 

   Petr Kova�í�ek (tel. 606 610 336) 

 

Zapsáno v obchodním rejst�íku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové: 

   dne 13. �ervence 2006 
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4 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI 

4.1   Všeobecné požadavky 

Systém managementu jakosti dokumentovaný v této p�íru�ce jakosti a souvisejících 

dokumentech je uspo�ádán dle normy �SN EN ISO 9001:2001. Systém 

managementu jakosti se týká hlavního p�edm�tu podnikání, což je CNC rota�ní 

obráb�ní kovových dílc�. 

Obr.: Mapa hlavního procesu 

 

4.2   Požadavky na dokumentaci 

 4.2.1 Všeobecn� 

Firma má QMS dokumentovaný ve shod� s požadavky normy �SN EN ISO 

9001:2001. Dokumentace zahrnuje: 

a) dokumentovaná prohlášení o politice jakosti a o cílech jakosti 

b) p�íru�ku jakosti 

c) dokumentované postupy požadované touto normou 

d) dokumenty, které organizace pot�ebuje pro zajišt�ní efektivního plánování, 

fungování a �ízení svých proces� 

e) záznamy požadované touto mezinárodní normou 

ZÁKAZNÍK 

KONTRAKTA�NÍ �ÍZENÍ 

VÝROBA 
MATERIÁL 

KONTROLA     
A EXPEDICE 

ZÁKAZNÍK 
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Struktura firemních dokument� je znázorn�na následující tabulkou: 

1 P�íru�ka jakosti 

2 Firemní procesy 

3 Plány a záznamy, metodické pokyny, sm�rnice 

 

 4.2.2 P�íru�ka jakosti 

Je základním dokumentem QMS, který je nad�azený všem ostatním dokument�m 

vztahujícím se k tomuto systému. Zpravidla stanovuje rámcové požadavky                                

s odvoláními na další dokumenty uvedené na nižších úrovních systému �ízení 

dokumentace. 

 4.2.3 �ízení dokument� 

Firma má formou dokumentu �ízení dokument� dokumentovány postupy pro �ízení 

interní a externí dokumentace. Tento dokument obsahuje pravidla platná pro 

schvalování, p�ezkoumání, zajišt�ní identifikace zm�n, stavu revizí, zajišt�ní 

dostupnosti, �itelnosti a identifikace dokument�. 

Dokumentace je �ízena elektronicky. 

Hlavní typy externích dokument�: 

- technické normy 

- výkresy dodané dodavatelem 

- vyšší právní p�edpisy a zákony 

- prohlášení o shod� 

- kalibra�ní protokoly 

- rozhodnutí ú�adu bezpe�nosti 

 

Dokumentace je uchovávána po dobu 3 let, Prohlášení o shod� v�etn� dané 

dokumentace se uchovává po dobu 10 let. 
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 4.2.4 �ízení záznam� 

Záznamy o jakosti jsou dokumenty, které poskytují objektivní d�kazy o ú�inné funkci 

QMS a prokazují shodu produktu, procesu nebo �innosti s p�edepsanými požadavky, 

zárove
 poskytují d�kaz o provedených �innostech. 

Seznam záznam� jakosti 

- Hodnocení dodavatel� (elektronicky) 

- Záznamy o školení 

- Záznamy o neshod� 

- Katalog objednávek (pro aktuální rok) 

- Záznamy z p�ezkoumání vedením 

- Objednávka (od zákazníka) 

- Reklama�ní list 

- Záznam o kalibraci 

 

 

5 ODPOV�DNOST MANAGEMENTU 

5.1   Osobní angažovanost a aktivita managementu 

Vrcholové vedení organizace je tvo�eno p. Petrem Kova�í�kem a p. Vítem Myšákem. 

Závazkem vedení je zajišt�ní základních motiva�ních, ekonomických a odborných 

p�edpoklad� pro zavád�ní a následné rozvíjení QMS za ú�elem dosažení cíl� 

a závazk� v oblasti jakosti. 

5.2   Zam��ení na zákazníka 

Vedení firmy si uv�domuje, že stanovený podnikatelský zám�r m�že splnit 

uplat
ováním efektivního QMS prioritn� zam��eného na  zákazníka.  

5.3   Politika jakosti 

Vrcholové vedení organizace vyty�ilo politiku jakosti, která je zám�rem a vizí 

organizace, viz dokument Politika jakosti. 
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5.4   Plánování 

 5.4.1 Cíle jakosti 

Vrcholové vedení na základ� politiky jakosti vydalo základní cíle jakosti, které jsou 

zam��eny na spln�ní politiky jakosti. Cíle jakosti jsou uvedeny v dokumentu Cíle 

jakosti. 

 

 5.4.2 Plánování systému managementu jakosti 

Smyslem plánování jakosti je zajišt�ní fungování proces� takovým zp�sobem, aby 

byly spln�ny cíle jakosti a aby bylo dosaženo politiky jakosti. 

Postupy ve veškerých p�edpisech se vztahem k jakosti jsou udržovány v aktuálním 

zn�ní. Jejich aplikace je zajišt�na podpisem oprávn�né osoby a za aktuálnost 

odpovídá p. Vít Myšák. 

 

5.5   Odpov�dnost, pravomoc a komunikace 

 5.5.1 Odpov�dnost a pravomoc 

Firma má zpracovány a dokumentovány rozsahy pravomocí, odpov�dností                                

a pracovních povinností pro všechny kategorie funkcí, které mají vliv na jakost 

produktu.  

 

Odpov�dnost za procesy: 

 

 

 

 

 

 

 

 Odpov�dnost Spolupráce 

Procesy hlavní Petr Kova�í�ek Vít Myšák 

Procesy vedlejší Petr Kova�í�ek Vít Myšák 

Procesy �ídící Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
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Odpov�dnost za napl
ování jednotlivých kapitol normy ISO 9001: 

Kapitola Název  Odpov�dnost Spolupráce 
4.1 Všeobecné požadavky Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
4.2 Požadavky na dokumentaci Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
5.1 Závazky vedení organizace Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
5.2 Zam��ení na zákazníka Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
5.3 Politika jakosti Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
5.4 Plánování Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
5.5 Odpov�dnost, pravomoce a komunikace Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
5.6 P�ezkoumání managementu vedením Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
6.1 Zajišt�ní zdroj� Petr Kova�í�ek Vít Myšák 
6.2 Lidské zdroje Petr Kova�í�ek Vít Myšák 
6.3 Infrastruktura Petr Kova�í�ek Vít Myšák 
6.4 Pracovní prost�edí Petr Kova�í�ek Vít Myšák 
7.1 Realizace výrobku Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
7.3 Návrh a vývoj - - 
7.4 Nakupování Vít Myšák Petr Kova�í�ek 
7.5 Výroba a poskytování služeb Petr Kova�í�ek Vít Myšák 

7.6 
�ízení monitorovacích a m��icích 
za�ízení Petr Kova�í�ek Vít Myšák 

8.1 M��ení, analýza a zlepšování Vít Myšák Petr Kova�í�ek  
8.2 Monitorování a m��ení Petr Kova�í�ek  Vít Myšák  
8.3 �ízení neshodných výrobk� Petr Kova�í�ek  Vít Myšák  
8.4 Analýza údaj� Vít Myšák  Petr Kova�í�ek  
8.5 Zlepšování Vít Myšák  Petr Kova�í�ek  

 

 5.5.2 P�edstavitel managementu 

Firma má jmenovaného p�edstavitele vedení pro jakost, p. Víta Myšáka. 

 

 

 5.5.3 Interní komunikace 

Bezproblémový chod firmy a QMS vyžaduje neustálou komunikaci. Komunikace mezi 

r�znými úrovn�mi ve firm� probíhá dle druhu a závažnosti informací na pracovních 

poradách, v neposlední �ad� i formou osobních jednání a všemi dostupnými 

komunika�ními prost�edky. 
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5.6   P�ezkoumání managementu vedením 

 5.6.1 Všeobecn� 

Vedení firmy v pravidelných intervalech minimáln� jedenkrát za rok provádí 

p�ezkoumávání QMS. Odpov�dnost za p�ípravu a zpracování programu má 

p�edstavitel vedení pro jakost, p. Vít Myšák. 

Z p�ezkoumání QMS je provád�n záznam P�ezkoumání systému vedením. 

 5.6.2 Vstup pro p�ezkoumání 

Pracovníci firmy na všech stupních vedení mají dokumentovanou povinnost sd�lovat 

a p�ipravovat podklady pro p�ezkoumávání QMS vedením z oblasti, za kterou mají 

p�ímou odpov�dnost. 

 5.6.3 Výstup z p�ezkoumání 

V rámci p�ezkoumání QMS je provedena analýza p�edložených informací a jsou 

formulovány záv�ry a opat�ení.  

 

6 MANAGEMENT ZDROJ� 

Vedení spole�nosti se zam��uje p�edevším na: 

- vypracování p�esných a jasných návod� a postup� pro výrobu rota�ních dílc� 

- zajišt�ní kontroly m��idel, p�ístroj�, p�ípravk� a za�ízení, které p�ímo ovliv
ují jakost 

- neustálé zvyšování kvalifikace a dovednosti pracovník� 

6.1   Poskytování zdroj� 

Zdroje pot�ebné pro uplat
ování, udržování a neustálé zlepšování funk�ního QMS 

identifikuje, plánuje a �ídí vedení firmy. Odpov�dnost za zajišt�ní pot�ebných zdroj� 

nese p. Petr Kova�í�ek. 

6.2   Lidské zdroje 

 6.2.1 Všeobecn� 

Zam�stnanci, kte�í provád�jí práce ovliv
ující jakost produktu, jsou kompetentní 

na základ� pat�i�ného vzd�lání, výcviku, schopností, dovedností a zkušeností. 
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 6.2.2 Odborná zp�sobilost, v�domí závažnosti a výcvik 

Firma: 

a) ur�ila nezbytnou odbornou zp�sobilost pro zam�stnance, kte�í provád�jí práce 

ovliv
ující jakost produkt� (viz Pracovní �ád) 

b) poskytuje výcvik nebo provádí jiná opat�ení pro spln�ní t�chto pot�eb  

c) zajiš	uje, aby si její zam�stnanci byli v�domi závažnosti a d�ležitosti svých 

�inností 

 

 6.3 Infrastruktura 

Firma ur�uje, zajiš	uje a udržuje infrastrukturu pot�ebnou pro dosažení shody 

s požadavky na výrobek. 

Infrastruktura zahrnuje: 

a) pracovní prostor a související technické vybavení 

b) za�ízení pro procesy 

c) za�ízení pro podp�rné služby 

 

Zdroje jednotlivých �inností: 

�innost Použitá za�ízení 

�ezání materiálu Pásová pila PILOUS, pásová pila PROMA 

Soustružení CNC obráb�cí centrum HAAS SL-20THE 

Odjehlování Sloupová vrta�ka PROMA 

Vrtání Sloupová vrta�ka PROMA 

M��ení Metrologické vybavení (viz Seznam m��idel) 

Doprava OA Peugeot 306 
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Vlastnictví zdroj�:  

Zdroj Zp�sob vlastnictví Doba trvání 
Sídlo firmy             
(budova + pozemek) nájemní smlouva na dobu neur�itou 

CNC centrum             
HAAS SL-20THE leasingová smlouva 36 m�síc�, posl. splátka 

07/2009 
Ostatní za�ízení                
a metrologické vybavení vlastnictví firmy - 

OA Peugeot 306 osobní vlastnictví - 
P. Kova�í�ek - 

 

Nakládání s odpady – smluvní firmy: 

 Likvidace kovového odpadu:  

Jaroslav Sejkora – VDS 

   Soukenická 1181 

   516 01 Rychnov nad Kn�žnou 

 Likvidace nebezpe�ného odpadu (oleje, �ezné kapaliny, apod.): 

   FUCHS Oil 

   Otice 40, Strán�ice 

   251 63 Praha - Východ 

 

 6.4 Pracovní prost�edí 

Zájmem firmy je vytvo�ení efektivního a vlídného pracovního prost�edí. 

  

7 REALIZACE VÝROBKU 

7.1   Plánování realizace výrobku 

Zp�sob �ízení a plánování hlavního procesu je ve firm� My&Ko jednou z prioritních 

záležitostí v �ízení podniku. Firma plánuje jednotlivé úkony tak, aby docházelo 

k napl
ování �asových termín� jednotlivých zakázek. S dostate�ným p�edstihem 

je zajiš	ován pot�ebný materiál, p�íp. m��idla, p�ípravky, apod., aby bylo zabrán�no 

jakémukoliv pozdržení výroby. 
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7.2   Procesy týkající se zákazníka 

 7.2.1 Požadavky týkající se výrobku 

Je nutné zabezpe�it dodávky k zákazníkovi v dohodnutém termínu, množství, cen� 

a kvalit�, aby byla navozena p�íjemná atmosféra ve vzájemné spolupráci. 

 7.2.2 P�ezkoumání požadavk� týkajících se výrobku 

K zajišt�ní správné realizace zakázky je zajišt�na vnitropodniková komunikace mezi 

p. Petrem Kova�í�kem a p. Vítem Myšákem. 

 7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

V p�ípad� jakékoliv nejasnosti se firma zavazuje k využití všech možných prost�edk� 

v komunikaci se zákazníkem, aby bylo pln� pochopeno zákazníkovo p�ání a bylo 

zamezeno vzniku nedorozum�ní. 

 

7.3   Návrh a vývoj 

Firma My&Ko nemá zavedeny žádné procesy týkající se návrhu a vývoje. 

 

7.4   Nakupování 

 7.4.1 Proces nakupování 

Pro plánování výroby je nutné, aby byl požadovaný materiál dodávaný 

v požadovaném termínu, jakosti a množství, které si firma My&Ko objedná. 

Vzhledem k vysokému vlivu na obrobitelnost je rozhodujícím kritériem pro výb�r 

dodavatele jakost materiálu.  

P�edstavitel managementu (p. Vít Myšák) zajiš	uje kontrolu stavu skladových zásob 

materiálu. P�i objednávání zná PM údaje o množství k objednání, rizikovosti 

v objednávkách a údaje o dodavateli. 

Na základ� t�chto údaj� vyhotoví objednávku, zajistí její odeslání a potvrzení o p�ijetí 

u dodavatele. V p�ípad� problém� v dodávce konzultuje vzniklou situaci s p. Petrem 

Kova�í�kem. Ve spolupráci s ním se rozhodne o jiném dodavateli, p�íp. se stanoví 

jiný náhradní postup. 
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V p�ípad�, že vzniklý problém ohrozí spln�ní zakázky, PM zahájí jednání 

se zákazníkem a informuje ho o vzniklé situaci a zajistí p�ípadné jiné dodací 

podmínky. 

PM rovn�ž �ídí výdej ze skladu a odpovídá za ov��ení kvality vydaného materiálu. 

Stejný postup platí i pro nákup m��idel, za�ízení a jiných náležitostí, které ovliv
ují 

jakost výsledného produktu. 

 7.4.2 Informace pro nakupování 

Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který se má nakoupit, a pokud je 

to vhodné, v�etn�: 

a) požadavk� na schvalování produktu, postup�, proces� a za�ízení 

b) požadavk� na kvalifikaci zam�stnanc� 

c) požadavk� na QMS 

Evidují se veškeré nasbírané informace a údaje o dodavatelích. Na jejich základ� se 

každoro�n� provádí hodnocení dodavatel� (viz. Hodnocení dodavatel�), kde jsou 

základními metrikami jakost dodávaných produkt� a termíny spln�ní objednávek. 

M�že být p�ihlédnuto i k dalším kritériím, jako jsou nap�. cena a cenová politika, 

zp�sob jednání, spolehlivost, zp�sob dopravy, aj. 

P�i nedodržení smluvních podmínek je PM povinen uvést o dané skute�nosti 

záznam, ke kterému bude následn� rovn�ž p�ihlédnuto 

 7.4.3 Ov��ování nakupovaného výrobku 

Fyzický p�íjem dodávky zajiš	uje PM a provádí vstupní kontrolu. Zjiš	ují se 

následující aspekty: 

 - shoda dodacího listu s materiálem 

 - množství materiálu nebo komponentu 

 - kompletnost dodávky 

 - funk�nost dodaného p�ístroje nebo za�ízení 

 - další parametry, pokud je tak uvedeno speciálním p�edpisem 

V p�ípad�, že je zboží neshodné, PM zapíše záznam do složky dodavatele a dodané 

zboží vyreklamuje. 
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7.5   Výroba 

 7.5.1 �ízení výroby 

Firma zajiš	uje optimální �ízení výrobního procesu s ohledem na jakost výsledného 

produktu, zajiš	uje �ízené a dokumentované postupy a pokyny. 

Všechny výrobní postupy spojené s již realizovanými zakázkami jsou evidovány 

a archivovány. 

 7.5.2 Validace proces� pro výrobu 

Ve výrobním procesu probíhá vyhodnocování shody dané �innosti s o�ekávaným 

výsledkem. Pokud je zjišt�na nedostate�nost pracovních postup�, které mají vliv 

na výslednou jakost, jsou hledány opravné mechanismy a je vypracován nový 

výrobní postup.  

 

 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

Firma zajiš	uje, aby bylo u každého výrobku možné ur�it, zda se jedná o shodný 

nebo neshodný výrobek, p�ípadn�, zda byl již kontrolován �i nikoliv. 

D�je se tak vhodným ukládáním kontrolovaných výrobk� do p�edem ozna�ených 

a jasn� a jednozna�n� odd�lených beden, aby nemohlo dojít k jejich zám�n�. 

Vstupní kontrola: Vstupní kontrolou zajiš	uje PM. Pokud zjistí neshodný materiál, 

ozna�í jej popiskou „STOP“, aby se materiál nemohl dostat do výroby.  

Meziopera�ní kontrola: Pokud je neshoda zjišt�na b�hem výroby, výrobek je 

pozastaven a opat�en popiskou „STOP“, aby se nedostal do další výroby. 

Výstupní kontrola: Všechny výrobky, které neprojdou záv�re�nou kontrolou, jsou 

uloženy na odd�lené místo a ozna�eny popiskou „STOP“. 

Veškeré výrobky s popiskou „STOP“ jsou dále prov��ovány a následn� jsou 

opraveny nebo zlikvidovány. 
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 7.5.4 Majetek zákazníka 

Majetek zákazníka je zaevidován a musí být bezpe�n� odd�len od majetku firmy. Ve 

speciálních p�ípadech jsou od zákazníka vyžádány podmínky skladování nebo jsou 

mu p�edloženy ke schválení vlastní podmínky. Každý ztracený nebo poškozený 

majetek zákazníka se okamžit� zákazníkovi hlásí. 

 7.5.5 Zachování shody výrobku 

Vhodným systémem manipulace a skladování se zabra
uje zám�n�, ztrát� 

�i poškození výrobku. 

V rámci skladování jsou vytvo�eny tyto sekce: 

- sklad neshodných výrobk� 

- sklad zkontrolovaných výrobk� 

- expedi�ní sklad 

 

K expedici jsou uvoln�ny pouze ty výrobky, které prošly výstupní kontrolou a jsou 

umíst�ny v expedi�ním skladu. Výrobky jsou dále vhodn� baleny, aby byla zajišt�na 

ochrana výrobk� p�i odvozu nebo zaslání �eskou poštou. 

 7.5.6 �ízení monitorovacích a m��ících za�ízení 

Ve firm� My&Ko jsou používána pouze pracovní m��idla nestanovená, která  jsou 

evidována a podléhají pravidelným a periodickým kalibracím. 

Pravidelné kalibrace provádí: 

 Jirka a spol., s.r.o. 

 Zbrodí – Ko�niny 132 

 549 46 Horní Radechová 

 provozovna:  Areál Wikov 

   Zbe�ník 354 

   549 31 Hronov 

 

Na každém m��ícím za�ízení je zna�ka, která uvádí datum p�íští kalibrace. Plán 

údržby je evidován a za provád�ní kalibrací odpovídá PM. 

Pokud uživatel m��idla zjistí závadu, je povinen ji okamžit� hlásit PM. 



 

Tento dokument je �ízeným dokumentem fy My&Ko. Jeho kopírování a další ší�ení je 
zakázáno!    Strana: �. 18/22 

8 M��ENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ 

8.1   Všeobecn� 

Firma vytvá�í a uplat
uje postupy, které odhalují neshodný materiál, výrobek nebo 

nefunk�nost systému, zabezpe�uje, aby se neshodný výrobek nedostal do další 

výroby, p�íp. nebyl dále používán, stanovuje �ízení a ov��ování zp�sobilosti 

výrobního procesu a charakteristických znak� výrobk�. 

8.2   Monitorování a m��ení 

 8.2.1 Spokojenost zákazníka 

Firma provádí vyhodnocení spokojenosti zákazníka na základ� získaných informací 

z komunikace se zákazníkem, po�tu reklamací a dle dalších zakázek. Hlavním                     

a ur�ujícím faktorem ve vztahu ke spokojenosti zákazníka jsou zákazníkovy 

opakované objednávky. 

Zp�sob monitorování viz kapitola 8.4.1. 

 8.2.2 Interní audit 

Firma provádí interní audity za ú�elem odhalení odchylek provád�ných �inností od 

dokumentovaných postup� a zjišt�ní nedostatk� t�chto postup�. 

Plán interních audit� sestavuje PM. Audity jsou plánované, neplánované a kontrolní.  

 

Plánované audity:   

- provádí se dle dokumentovaných p�edpis� 

- v p�ípad� nalezených neshod se do 1 týdne zpracuje nápravné opat�ení 

- v p�ípad� odsouhlasení nápravných opat�ení se naplánuje kontrolní audit 

- p�i zjišt�ní závažných nedostatk� se zpracovávají systémové zásahy 

- posouzení nápravných opat�ení z p�edešlých audit� 

 

Neplánované audity: 

Pr�b�h neplánovaného auditu je stejný jako u auditu plánovaného. 

Impulsem k provedení neplánovaného auditu m�že být: 
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 - jakýkoliv projev nespokojenosti zákazníka 

 - zm�na organiza�ní struktury nebo technologie 

 - jiná závažná zjišt�ní 

 

Kontrolní audity: 

Cílem kontrolního auditu je kontrola nápravného opat�ení z plánovaného nebo 

neplánovaného auditu, pr�b�h je stejný jako u plánovaného. 

 

 8.2.3 Monitorování a m��ení proces� 

Monitorování a m��ení proces� se provádí systematicky, aby bylo možné ov��it, zda 

�innosti týkající se QMS a dosažené výsledky jsou v souladu s požadavky (politikou 

a cíli jakosti). 

Monitorování se provádí formou interních audit� (viz 8.2.2), zp�sob m��ení viz. 8.4. 

 

 8.2.4 Monitorování a m��ení výrobku 

Kontrolní �innosti jsou realizovány v t�chto etapách: 

 

Druh kontroly Kontrolor Kontrola Záznam 

Kontrola úplnosti dodávky PM dle kap. 7.4 P�íjemka 

Kontrola p�i výdeji ze 
skladu PM dle kap. 7.4 Skladové zásoby 

Vstupní kontrola PM dle pracovních 
postup� Podpis v p�íjemce 

Výstupní kontrola odpov�dný 
pracovník 

dle pracovních 
postup� 

Podpis odp. 
pracovníka 

 

 

Další kontrolou je meziopera�ní kontrola, o jejíž významnosti rozhoduje PM. 

V p�ípad� chyb�jícího nebo vadného kontrolního za�ízení má PM právo pozastavit 

výrobní proces. 

V p�ípad� zjišt�ní neshodného kusu jsou pracovníci povinni neuvolnit výrobek 

bez p�edchozí kontroly. 
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8.3   �ízení neshodného výrobku 

Neshodný výrobek m�že být zjišt�n p�i p�ejímce od dodavatele, p�i meziopera�ní 

nebo výstupní kontrole nebo u zákazníka, výsledek neshodného pracovního postupu 

m�že být zjišt�n p�i meziopera�ní nebo výstupní kontrole nebo u zákazníka. 

P�íjem zboží: 

a) PM kontroluje, zda souhlasí množství a druh dodávaného zboží 

b) Neshodný materiál je uložen do skladu neshodných výrobk� a ozna�en 

popiskou „STOP“ 

c) postup p�ípadné reklamace se provádí podle Obchodního zákoníku 

a v souladu s reklama�ním �ádem  

d) vypo�ádání s neshodnými výrobky je možné n�kolika zp�soby: 

- lze je opravit 

- lze je využít jiným zp�sobem 

- nutno zlikvidovat 

e) po oprav� PM zjistí, zda produkt spl
uje všechny aspekty shodného produktu 

Skryté vady: 

P�i zjišt�ní jakýchkoliv skrytých vad se výrobek uloží do skladu neshodných výrobk�, 

opat�í se popiskou „STOP“ a vystaví se Zápis o vadách. 

Neshoda u zákazníka: 

P�ijmutí reklamace se eviduje a kopie zápisu se p�edá zákazníkovi. 

Vyhodnocení neshod: 

O všech neshodách existují záznamy, které se evidují a vyhodnocují, aby bylo 

zabrán�no op�tovnému výskytu neshody. 
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8.4   Analýza údaj� 

 8.4.1 Zp�sob zabezpe�ení 

�etnost výskytu neshod je monitorována pomocí základních statistických metod. 

Nákup: Vzhledem k r�znorodosti nakupovaného materiálu, pot�eb k obráb�ní, apod. 

jsou hodnotící kritéria p�i�azována individuáln� v závislosti na hodnoceném 

p�edm�tu. 

 

Výroba: Pomocí statistických metod je ve výrobním procesu zjiš	ována �etnost 

výskytu neshod. Cílem je odhalení systémových vad nebo špatné výrobní postupy, 

p�íp. jejich nedodržení. 

 

P�í�iny reklamací našich zákazník� jsou každoro�n� vyhodnocovány formou 

Paretova diagramu a jeho vyhodnocení je podkladem pro ro�ní jednání o QMS. 

 

8.5   Zlepšování 

 8.5.1 Neustálé zlepšování 

Vedení firmy v díl�ích krocích pr�b�žn� a neustále zlepšuje QMS. Jako zdroje pro 

zlepšování jsou využívány informace z díl�ích dokument� Cíle jakosti, P�ezkoumání 

systému vedením,  Spokojenost zákazníka a Neshodné produkty. 

 8.5.2 Opat�ení k náprav� 

Firma pomocí ú�inných nápravných opat�ení neustále zvyšuje schopnost dodávat 

zákazníkovi kvalitn�jší výrobky. 

Opat�ení k náprav� jsou:  - systémová 

    - technická 

Systémová opat�ení: 

Tato opat�ení zabra
ují výskytu situace, která vznikla špatným p�sobením QMS 

nebo nejednozna�ným pochopením systému. 
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Technická opat�ení: 

Opat�ení k náprav� v oblasti technických za�ízení mohou vzejít ze zjišt�ných neshod: 

- v pr�b�hu výroby 

- jinym zp�sobem 

Vyšet�ování p�í�in neshody je �ešeno t�mito aspekty: 

- rozbor všech proces� a postup� 

- kontrola m��ících postup� 

- rozbor dokumentace jakosti 

- rozbor reklamací zákazník� 

 

 8.5.3 Preventivní opat�ení 

Firma pomocí ú�inných preventivních opat�ení zabra
uje opakovanému výskytu 

neshod.  

Podkladem pro preventivní opat�ení je identifikování neshod z porad vedení, 

interních audit� a komunikace se zákazníkem. Uplatn�ní a prosazení opat�ení je 

zajišt�no kontrolou na�ízení PM, kontrolou pln�ní záv�ru z interních audit� a porad 

vedení. 

Údaje jsou zaznamenávány ve form� Zápisu z auditu a Zápisu porady vedení. 

P�ezkoumání p�ijatého preventivního opat�ení je zajišt�no následným interním 

auditem a komunikací se zákazníkem (interní i externí). 

 

 

 

 

 Zpracoval: P�ezkoumal: Schválil: 
Jméno a p�íjmení: Michal Stod�lka   
Funkce: Externí QM   
Datum: 13. 4. 2008   
Podpis:    
 
 
 
Ú�innost od: 1. 7. 2008                    Vydání: 1.                                 Revize: 1. 
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My&Ko, s.r.o.             Za�azení dokumentu: QM – B – 001 – 01/01 
CNC Precision Engineering 
Li�no 201  
517 41 Kostelec nad Orlicí   
 
 
 
Typ dokumentu: �ízený 

Název: POLITIKA JAKOSTI 
 

Vedení firmy My&Ko stanovilo následující klí�ové priority a politiku QMS pro 
trvalý rozvoj v oblasti CNC soustružení p�esných rota�ních dílc�. 

- Spokojenost zákazníka. 

-  Plné respektování stanovených priorit všemi zam�stnanci. 

- Stálé zvyšování kvalifikace zam�stnanc�. 

- Stálé zlepšování pracovního prost�edí. 

-  Pravidelné stanovování a p�ezkoumávání cíl� QMS. 

- Pln�ní požadavk� platných zákon� a na�ízení. 

-  Aktivní prevence zne�iš�ování životního prost�edí. 

- Osobní angažovanost a odpov�dnost vedení firmy za pravidelné hodnocení, 
monitorování, p�ezkoumávání a neustálé zlepšování proces� pro zajišt�ní maximální 
efektivity QMS. 
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My&Ko, s.r.o.                      Za�azení dokumentu: QM – B – 002 – 01/01 
CNC Precision Engineering 
Li�no 201  
517 41 Kostelec nad Orlicí   
 
 
 
Typ dokumentu: �ízený 

Název: CÍLE JAKOSTI 
 
 
 

1. Cíle se spln�ním do konce roku 2008 
 

1.1  Rozší�ení výrobního procesu o gravírování 
- zp�sob spln�ní cíle: nákup gravírovacího laseru 
- termín: 31. 12. 2008 
- odpov�dná osoba: Petr Kova�í�ek 
 

1.2 Optimalizace výrobního procesu se shodou s normou  
                 �SN EN ISO 9001:2001 

- zp�sob spln�ní cíle: kontrolní p�edcertifika�ní audit nezávislým  
  auditorem 
- termín: 31. 12. 2008 
- odpov�dná osoba: Vít Myšák 

 
 

2. Cíle se spln�ním do konce roku 2009 

 2.1 Zisk certifikátu �SN EN ISO 9001:2001 
- zp�sob spln�ní cíle: úsp�šný certifika�ní audit nezávislým 
  certifika�ním orgánem 
- termín: 30. 6. 2009 
- odpov�dná osoba: Vít Myšák 
 

 2.2 Zlepšení termín� objednávek zákazník� 
- zp�sob spln�ní cíle: dosažení min. 90% spln�ní všech termín� 
- termín: 31. 12. 2009 
- odpov�dná osoba: Vít Myšák 

 
 
 
 

P�íloha �. 4: 
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3. Cíle se spln�ním do konce roku 2012 

 3.1 Rozší�ení metrologického vybavení 
- zp�sob spln�ní cíle: nákup 3D m��icího st�ediska 
- termín: 31. 12. 2010 
- odpov�dná osoba: Vít Myšák 
 

 3.2 Odkoupení provozovny 
- zp�sob spln�ní cíle: p�evod nemovitosti do vlastnictví firmy My&Ko 
- termín: 31. 12. 2012 
- odpov�dná osoba: Petr Kova�í�ek 
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My&Ko, s.r.o.             Za�azení dokumentu: QM – C – 001 – 01/01 
CNC Precision Engineering 
Li�no 201  
517 41 Kostelec nad Orlicí   
 
 
 
Typ dokumentu: �ízený 

Název: POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY 
 
 

Zákazník: 

 

 

 

 

 

 

Tímto potvrzujeme p�ijetí Vaší objednávky �.: …….................................... 

ze dne: ………………………. a zavazujeme se k dodání ve smluveném 

termínu, tj.: ……………………. 

 

D�kujeme za Vaši d�v�ru. 
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My&Ko, s.r.o.             Za�azení dokumentu: QM – C – 002 – 01/01 
CNC Precision Engineering 
Li�no 201  
517 41 Kostelec nad Orlicí   
 
 
 
Typ dokumentu: �ízený 

Název: 
POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA NA 

PRODUKT 
 
Zákazník:  

 Název firmy: 

 Adresa: 

 Kontakt: 

 Kontaktní osoba:  

 

1. Požadavky zákazníka: 

 - produkt: 

 - objednávka formou: 

 - termín dodání: 

 - zp�sob dodání: 

 - dodat záznam o m��ení:  ano   x   ne 

 - platba formou: 

 

2. Požadavky na produkt: 

 - �íslo výkresu: 

 - materiál / množství v kg: 

 - po�et kus�: 

 - cena 1 ks:  
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3. Zp�tná vazba: 

 - zp�sob zhodnocení spokojenosti zákazníka: 
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