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ABSTRAKT

Kate ina Polá ková

Certifikace shody podle SN EN ISO 9001:2001 
Bakalá ská práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brn

Bakalá ská práce obsahuje základní informace o technické norm SN EN ISO 9001:2001.
Popisuje základní požadavky na innosti, které mají zabezpe it funk nost a efektivnost 
systému managementu jakosti a tím docílit spokojenosti zákazník .
Poskytuje informace o konkrétních požadavcích na dokumentaci spole nosti. 

Klí ová slova:  
Systém managementu jakosti, dokumentace, shoda, audit, certifikace, zlepšování, 
monitorování a m ení.

ABSTRACT

Kate ina Polá ková

Certification conformably to SN EN ISO 9001:2001 
Bachelor´s thesis, Institute of Metrology and Duality assurance trstiny, VUT FSI, Brno 

Bachelor´s thesis basic information about technical norm  
SN EN ISO 9001:2001.

 It describes basic requirements on activities, which shall ensure functionality and efficiency 
of quality management system and thereby reach consumer´s satisfaction. 
 It provides information about particular requirements on company documents. 
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Quality management systém, documentation, conformity, audit, certification, improvement, 
monitoring and measurement 
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1. Úvod

Zavedení systému managementu jakosti dle SN EN ISO 9001 má být strategickým 
rozhodnutím organizace.  
Certifikace systému managementu jakosti v organizaci a následné obdržení certifikátu od 
certifika ního orgánu je výsledkem snahy organizace zajistit fungování zavedeného systému 
managementu jakosti a tím prokazateln  potvrdit kvalitu svých výrobk /služeb.

2.  Seznámení s normou SN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu
      jakosti - Požadavky 

2.1.  Ozna ení normy 

SN – ozna ení národních norem v eské republice. Odpov dnost za schvalování a vydávání 
norem má Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Byl z ízen 

eský normaliza ní institut ( NI), kterému byla delegována kompetence národní 
normaliza ní autority. 
EN – evropská norma, prost ednictvím evropských norem je podporována harmonizace 
technických norem – evropská norma musí být p eložena bez újmy na obsahu a za azena do 
systému národních norem. 
ISO - (normy Mezinárodní organizace pro normalizaci) je výsledkem mezinárodní spolupráce 
v rámci celosv tových organizací. 

SN EN ISO – zna í, že norma ISO byla p ejata do systému evropských norem a eská 
norma je s ní obsahov  identická a tedy sou asn  harmonizovaná se soustavou evropskou. 

2.2.  Zam ení normy 

Požadavky normy SN EN ISO 9001 jsou zam eny na prokazování jakosti produktu 
(výrobku/služby) a na zvyšování spokojenosti zákazník .
Organizace  musí v souladu s požadavky této normy vytvo it, dokumentovat, uplat ovat a 
udržovat systém managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost. 
Dokumentace systému managementu jakosti bude samoz ejm  vypracovaná v každé 
spole nosti v jiném rozsahu. Rozsah dokumentace je dán velikostí a skladbou certifikované 
spole nosti, rozsahem jejích inností. Vždy však musí odpovídat norm SN EN ISO 9001 a 
musí se podle ní ídit.

Norma SN EN ISO 9001 udává základní požadavky na innosti, které zaru í funk nost a 
efektivnost systému managementu jakosti, a to:  
Povinnost managementu 
Management zdroj
Realizace produktu 
M ení, analýza a zlepšování 
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2.3.  Požadavky normy 

SN EN ISO 9001 je norma obsahující požadavky, které slouží pro posuzování schopnosti 
plnit požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky p edpis . Normu používají i 
certifika ní orgány pro posuzování schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, 
požadavky p edpis  a vlastní požadavky organizace. Je jedinou normou, podle níž lze 
provád t certifikaci t etí stranou. 

Norma SN EN ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro 
jakoukoli organizaci, která pot ebuje demonstrovat svoji schopnost neustále poskytovat 
produkt (výrobek/služba), který spl uje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky 
p edpis , a má za cíl zvyšovat spokojenost zákazníka. 
Organizace m že vylou it n které ze specifických požadavk  normy na systém managementu 
jakosti, což ji nezbaví odpov dnosti produkt spl ující požadavky zákazníka a aplikovatelné 
požadavky p edpis , a po ád m že uplat ovat shodu podle této normy. P ípustná vylou ení
jsou omezena na kapitolu „Realizace výrobku“ a nevztahuje se na žádné jiné kapitoly normy. 

2.4.  Obsah normy 

2.4.1.  Systém managementu jakosti 

Vrcholové vedení organizace musí jmenovat p edstavitele vedení pro jakost (p edstavitel 
managementu), který bez ohledu na jiné povinnosti má povinnost a pravomoc zajiš ovat, že 
systém managementu jakosti je funk ní a dokumentace SMJ v rámci organizace je vytvá ena, 
uplat ována a udržována.
Informace ohledn  funk nosti systému managementu jakosti se získávají z analýz výsledk
audit , z opat ení k náprav , ze stížností zákazník  a z jiných zdroj .
Nad azeným dokumentem systému jakosti je organiza ní ád, protože definuje strukturu 
firmy pot ebnou pro podnikatelský zám r.

Dokumentace SMJ m že mít jakoukoliv formu, musí však zahrnovat: 

Politiku  jakosti – vyhlašuje ji vrcholové vedení organizace, každý rok musí být zrevidována a 
zaznamenána její aktuálnost. Musí zahrnovat zám ry organizace a musí s ní být seznámeni 
všichni zam stnanci organizace. 
V rámci politiky jakosti je úkolem vedení: 

- zpr hlednit a u init srozumitelnými požadavky zákazník
- vyty ení jasné vize budoucnosti organizace 
- akceptovat efektivní p ísp vek za strany zam stnanc  ze zlepšování této strategie 
- plánovat takové hodnoty o ekávaných výsledk  v rámci jednotlivých proces , které 

povedou k lepšímu využívání zdroj , kratším asovým cykl m a nižším náklad m
- soust edit se na formulování, realizování a dosahování konkurenceschopných 

podnikatelských zám r  integrováním postupného zlepšování do strategických a 
podnikatelských plán .

- vytvá et konkuren ní výhody rozvíjením strategických sdružení a partnerství 
s dodavateli. 
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Cíle jakosti – vrcholové vedení musí stanovit m itelné cíle jakosti, tj. co chce organizace 
v daném termínu zlepšit, v etn  odpov dnosti za daný cíl, p ípadn  finan ní pln ní 
(zam stnanci sdílejí odpov dnost za dosažení jednotlivých cíl  prost ednictvím ešení 
konkrétních úkol ).
V rámci formulování cíl  jakosti by m ly být dodržovány tyto zásady: 

- p ímé zohledn ní požadavk  a o ekávání zákazník
- zám ry organizace jsou transformovány do m itelných úloh 
- formulování cíl  v rámci jednotlivých proces  musí být podloženo zjišt ním 

zp sobilosti t chto proces  (je-li možné cíl realizovat) 
- cíle jednotlivých proces  jsou v souladu s klí ovými podnikovými cíly 
- p i stanovování reálných cíl  vedoucích ke zlepšení se zárove  plánuje i rozsah zdroj

k jejich dosažení 
- využití v asného zapojení dodavatel  (nap . p i nákupu technologie) 

Cíle jakosti se mohou týkat lidských zdroj , nákupu nové technologie, úpravy pracovního 
prost edí, atd.. 

P íru ku jakosti – musí zahrnovat oblast použití SMJ, dokumentované postupy vytvo ené pro 
SMJ nebo odkazy na tyto postupy, popis vzájemného p sobení mezi procesy SMJ. 

Dokumentované postupy požadované normou – dokument je vytvo en, uplatn n a udržován 
(rozsah dokumentace se v jednotlivých organizacích bude lišit s ohledem na velikost 
organizace a druh inností, kterou se organizace zabývá, dále na odborné zp sobilosti 
zam stnanc ).

Záznamy požadované touto normou – záznamy musí být snadno vyhledatelné a musí být 
itelné a snadno identifikovatelné, aby mohly být  poskytnuty d kazy o shod  s požadavky a 

o efektivním fungování SMJ v organizaci. 

2.4.2. ízení jakosti 

K tomu, aby vznikl výrobek odpovídající p edstavám zákazníka musí organizace identifikovat
adu pot ebných proces , ur it jejich posloupnost a vzájemné p sobení. Výstupem z proces

je produkt (výrobek/služba). Zam stnanci organizace musí být organizováni tak, aby každý 
znal a správn  vykonával svou úlohu a tak vznikl požadovaný produkt  – hovo íme o ízení 
jakosti.

Pro každý proces  je pot eba jednozna n  definovat: 
- posloupnost inností, které je nutno v rámci daného procesu uskute nit, v etn

zp sob  ov ování
- seznam odpov dných pracovník , ú astník  procesu 
- po áte ní stav procesu, vstupní materiály a informace 
- kone ný stav procesu, tj. cílové hodnoty všech sledovaných znak  jakosti výrobku, 

kterých má být dosaženo 

Stanovení jasných odpov dností, pravomocí pro ízení proces  je dáno v organiza ním a 
odpov dnostním ádu organizace. 
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Vrcholové vedení organizace zajistí: 
- identifikaci a m ení vstup  a výstup  z proces  za sou asného identifikování 

externích a interních dodavatel  a zákazník .
- optimalizaci pr b h  proces
- vyhodnocení možných rizik, souvislostí a dopad  na zákazníky, dodavatele a další 

strany zú astn né v procesech 
- identifikování vnit ních a vn jších zákazník , dodavatel  a dalších ú astník  procesu 
- zvažování jednotlivých krok , inností, tok , ídících m ítek, vybavení, pot eb

výcviku, metod, informací, materiál  a dalších zdroj  k dosažení požadovaných 
výsledk .

Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem ú inn ji, jsou-li innosti a související zdroje 
ízeny jako proces. Má-li organizace vytvo en základní systém managementu jakosti, snadno 

nadefinuje procesy pro navrhování, vyráb ní a dodávání produkt . Tyto procesy pro 
zhotovení produkt  organizace za lení do proces , kterými se ov uje, zda produkty spl ují
požadavky zákazníka. 

2.4.3.  Zam ení na zákazníka 

Cílem SN EN ISO 9001 je pro dosažení spokojenosti zákazníka definovat minimální 
požadavky na systém managementu jakosti spln ním požadavk  na výrobek.
Soulad s SN EN ISO 9001 m že organizace použít pro prokazování své zp sobilosti plnit 
požadavky zákazníka. 
Pochopením úplného rozsahu zákaznických požadavk  ve vztahu k výrobk m je také mín n
zp sob dodávání, cenové relace, dostupnost atd.

Systém managementu jakosti by m l být zam en na požadavky zákazníka ve všech 
procesech. Zahrnuje také zp tnou vazbu od zákazníka 

2.4.4.  Vedení a ízení zam stnanc

Systém managementu jakosti zajiš uje, že pracovníci jsou pln  kvalifikovaní a jsou zp sobilí 
provád t procesy pro které jsou ur eni. Výcvik a proces kvalifikace jsou nedílným prvkem 
managementu jakosti. Provádí se tak, aby zam stnanci p edevším zvyšovali své dovednosti a 
znalosti ve vztahu k proces m vedoucím k uspokojování zákazník .
Vrcholové vedení by m lo vybavit zam stnance pot ebnými zdroji a svobodou rozhodování 
pro innosti v rámci jejich odpov dností, úkolem vrcholového vedení by m lo být vzd lávání
a vedení zam stnanc .

2.4.5.  Zlepšování 

Trvalým cílem organizace má být neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace. K tomu 
mohou sloužit opat ení k náprav  a preventivní opat ení. Lze také využívat statistických 
metod - využívání periodického p ezkoumávání a srovnávání pln ní podle stanovených 
kriterií úsp šnosti s cílem identifikování oblastí pro potenciální zlepšení. 
Zlepšování produkt  (výrobk /služeb), proces  a systému managementu jakosti by m lo být 
cílem každého zam stnance.
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2.5.  Soulad mezi normami SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001 a SN OHSAS 18001 

SN EN ISO 9001   (01 0321)  Systémy managementu jakosti – Požadavky 
SN EN ISO 14001 (01 0901)  Systémy environmentálního managementu – Požadavky   

                                                    s návodem pro použití 
SN OHSAS 18001 (01 0801)  Systémy managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci   

                                                    - Požadavky 

Mezi t mito t emi normami existuje ur itá kompatibilita, slouží k usnadn ní integrace 
systému managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpe nosti.
Normy jsou len ny podobným zp sobem. V praxi se tyto systémy prolínají, n které pot ebné 
dokumenty mají platnost pro všechny t i systémy. 

3.  Auditorování systému managementu jakosti – Certifikace shody podle SN EN ISO
      9001 

3.1.  Druhy audit

a)  p edaudit - pokud se spole nost rozhodne, že již má zaveden systém managementu jakosti 
a pot ebuje získat certifikát systému managementu jakosti, musí nejd íve požádat o provedení 
tzv. p edauditu, který má zabezpe it, že pozd ji provedený audit prob hne bez velkého 
množství neshod, které by bránily ve vydání certifikátu.

b) certifika ní audit - následuje po úsp šném absolvování p edauditu. Certifika ní audit 
provádí certifika ní organizace, která má k tomu akreditaci (potvrzení t etí strany o technické 
zp sobilosti certifka ního orgánu provád t certifikaci systém  jakosti v ur ité oblasti) od 
akredita ního orgánu. Jde o objektivní posouzení a potvrzení nezávislým auditorským týmem, 
že kriteria jsou pln na. Výsledkem certifika ního auditu je doporu ení auditorského týmu pro 
certifika ní orgán a následné vydání certifikátu systému managementu jakosti s platností 3 
roky.

c) kontrolní audit – provádí se v pr b hu 3 let po certifika ním auditu, provádí jej certifika ní
organizace, která p i úsp šném provedení auditu vydá potvrzení o platnosti již vydaného 
certifikátu.

d)  recertifika ní audit - následuje t etí rok po certifika ním auditu v rozsahu certifika ního
auditu, provádí ho audito i certifika ní organizace a jeho výsledkem je vydání nového 
certifikátu

e)  interní audit – spole nost jej provádí bu  vlastními vyškolenými auditory, nebo i extern ,
a to podle pot eby (p i výskytu problému v n které oblasti) minimáln  1x ro n

f)  zákaznický audit – provádí si ho sám zákazník, aby se p esv d il o jistot  kvalitních 
dodávek výrobk /služeb.  
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3.2.  Výb r certifika ní organizace 

Vhodný certifika ní orgán si spole nost vybírá na základ  aspekt , jako je reference o 
uznávání nebo p ísnosti certifika ního orgánu, teritorium, ceny, požadavek dominantního 
zákazníka apod..

3.3.  Prov ování zavedeného systému managementu jakosti

Certifika ní organizace se p i prov ování SMJ ídí normou SN EN ISO 9001 a jejími 
jednotlivými kapitolami. Vyžaduje, aby na jednotlivé oblasti inností dané normou byla 
vypracována dokumentace, která požadavk m normy vyhovuje. P ed certifika ním auditem 
se audito i seznámí s touto základní dokumentací a posoudí, vyhovuje-li všem požadavk m
normy.  
Další fází certifika ního auditu je kontrola dodržování p edepsaných požadavk , kontrola 
používání dokumentace v etn  formulá  vytvo ených v rámci dokumentace.  

Konkrétn  bude kontrolováno zpracování a dodržování následujícího: 

a)  Normativní odkazy 

Právní a technické p edpisy – organizace musí mít uvedeno, jakým zp sobem se evidují a 
aktualizují právní p edpisy (zákony, vyhlášky atd.) a technické p edpisy (technické normy 
atd.).
V P íru ce jakosti by m ly být uvedeny základní dokumenty (metodické sm rnice) užívané 
v organizaci. 
Ve své dokumentaci musí spole nost používat termíny, které jsou definovány v norm SN
EN ISO 9000:2001 a musí vysv tlit jiné používané termíny. Musí vždy uvád t vysv tlení
k používaným zkratkám ve své dokumentaci. 

b)  Systém managementu jakosti 

Spole nost musí mít identifikovány procesy pot ebné pro systém managementu jakosti, a to 
procesy hlavní a podp rné v návaznosti na normu SN EN ISO 9001.

Spole nost vypracuje „Mapu proces “ v etn  hodnotících kriterií pro sledování jejich 
efektivity.
Musí mít zmapovány druhy dokumentace ve spole nosti v etn  stanovení postupu a 
odpov dností pro vypracování, schvalování, vydávání, distribuci, dostupnost, evidenci a 
archivaci, provád ní zm n, skartaci dokumentace. 

Podle požadavku normy musí spole nost vydat opat ení, které by zabezpe ovalo zhotovování 
záznam  o jakosti, v etn  rozsahu platnosti, odpov dností a pravomocí ( ízení záznam ),
seznamu základních záznam  o jakosti v etn  místa a doby jejich archivace.  

Spole nost musí mít vypracovanou P íru ku jakosti, která je hlavním dokumentem systému 
managementu jakosti. Dokumentuje ve spole nosti vytvo ený SMJ, který zajiš uje spln ní
požadavk  zákazník  a aplikovatelných požadavk  p edpis .
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ízená dokumentace zajiš ující jakost je rozd lena do n kolika vrstev (v závislosti na 
spole nosti), nap .:

                                                          P íru ka 1
                                                           jakosti 

2
                                                Sm rnice systému 
                                              managementu jakosti 

3
                                                  Dokumentace 
                                               (Pracovní postupy,
                                             Technologické postupy 4

          Kontrolní a zkušební postupy, atd.) 

                                                                                                                      

                                               Záznamy o jakosti 

c)  Odpov dnost managementu 

Vedení spole nosti musí zabezpe it:
Stanovení politiky jakosti – politika jakosti musí odpovídat zám r m spole nosti a 

musí být sd lována všem zam stnanc m organizace  
Stanovení cíl  jakosti v etn  odpov dností, termín  spln ní eventueln  finan ního

pln ní
Plánování jakosti – nap . formou plánu jakosti, ve kterém jsou specifikovány procesy 

SMJ pro specifický produkt nebo projekt ve vztahu k asovému harmonogramu. 
Plán jakosti zahrnuje všechny innosti a dokumentované postupy pro spln ní stanovených 
požadavk  na výrobek nebo službu. Má p ímo ukazovat nebo odkazovat na p íslušné postupy 
nebo jiné dokumenty, podle kterých se požadované innosti mají provád t. Sou ástí Plánu 
jakosti je Plán kontrol a zkoušek.  
Plán jakosti schvaluje oprávn ná osoba spole nosti provád jící zakázku a oprávn ná osoba od 
zákazníka.  

Provád ní p ezkoumávání managementu – stanovení postupu pro p ezkoumání, 
stanovení odpov dností za jednotlivé innosti, asový harmonogram a pr b h p ezkoumání, 
osnova zprávy o p ezkoumání, možné zdroje pro p ezkoumání.

Zam ení na zákazníka – jsou vyžadovány zp tné informace od zákazník . Je možné 
je získávat formou záznamu z obchodního jednání. 
Monitorování spokojenosti zákazníku je možné také formou dotazování zákazník  zasíláním 
dotazník , ve kterých zákazník hodnotí úrove  a d ležitost jednotlivých vybraných kriterií a 
tím spole nost získává p ehled o stupni uspokojení zákazníka. 
Získané informace by m ly následn  vést  ke zvyšování efektivity a dosažení maximální 
spokojenosti zákazník .

Zajiš ování dostupnosti zdroj .
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d)  Management zdroj

Spole nost musí ur ovat a poskytovat zdroje (lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prost edí)
pot ebné pro udržování systému managementu jakosti a zvyšování jeho efektivity a zvyšování 
spokojenosti zákazníka pln ním jeho požadavk .

 Lidské zdroje

Spole nost musí ur it, jaká odborná zp sobilost je t eba pro innosti, které by mohly ovlivnit 
jakost výrobku nebo služby (v podstat  se p ímo nebo nep ímo týká všech inností
v organizaci). 
Musí být vypracován postup pro vznik pracovního pom ru, zm ny pracovního pom ru, 
skon ení pracovního pom ru v etn  související dokumentace, nap .:

- Požadavek na obsazení funkce – profese 
- Dotazník
- Žádost o p ijetí do pracovního pom ru
- Pracovní smlouva 
- Popis pracovní funkce 
- Dohoda o zm n  pracovní smlouvy 
- Dohoda o rozvázání pracovního pom ru
- Zrušení pracovního pom ru ve zkušební dob
- Výstupní listopad dohoda o provedení práce 
- Dohoda o pracovní innosti 
- Okamžitá finan ní sankce 

Spole nost musí mít vypracován plán odborné p ípravy zam stnanc , který zahrnuje 
poskytovaný výcvik a p ípravu zam stnanc , a to školení periodická i školení jednorázová - 
zam stnanci budou absolvovat periodická školení daná zákonem nebo jiným p edpisem, nap .
školení je ábník  a vaza , svá e , idi  motorových vozík , školení na bezpe nost práce, 
požární ochranu, školení o systému managementu jakosti apod.. Dále musí být umožn no
zam stnanc  vzd lávání v podob  nepravidelných jednorázových školení a seminá
týkajících se jejich innosti.

P i nástupu do zam stnání musí být provedeno vstupní školení na bezpe nost práce, požární 
ochranu a systém managementu jakosti, o vstupním školení musí být u in n záznam. 

Také o všech dalších vzd lávacích akcích musí být u in n záznam – prezen ní listina u 
periodických školení, u jednorázových školení se musí být:     

- hlášenka ú asti na vzd lávací akci  
- hodnocení vzd lávací akce 
- evidence vzd lávacích akcí.

Pokud zam stnanec obdrží osv d ení o absolvování akce, je to pokládáno za záznam a musí 
být archivován. 
Zam stnanec, který má na starosti výcvik zam stnanc , vede hodnocení školitel  za uplynulý 
rok.

Dále se musí provád t hodnocení zam stnance, v rámci tohoto hodnocení vedoucí posuzuje 
efektivnost školení, tzn. jaký p ínos m lo školení pro zam stnance (kladný, záporný, žádný). 
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Infrastruktura

Infrastruktura zahrnuje budovy, pracovní prostory, technické vybavení, za ízení a služby 
pot ebné pro provoz spole nosti. V souvislosti s tímto musí být vypracovaná a schválená 
kategorizace pracoviš  a následn  minimální rozsahy a termíny sledování faktor  pracovních 
podmínek (hlu nost, prašnost, vibrace atd.) a podmínky pro léka ské preventivní prohlídky 
zam stnanc .

Základním stupn m údržby stroj  a za ízení je provád ní denní údržby, kterou provádí podle 
ízeného dokumentu (obsahuje údaje o tom, co a kdy je nutno kontrolovat) obsluha 

konkrétního stroje a za ízení.  
Údržba stroj  a za ízení vyššího stupn  (preventivní prohlídky, odstra ování poruch, st ední 
opravy, generální opravy) musí být plánovaná. Plán preventivních prohlídek zahrnuje 
preventivní prohlídky, kontroly–posouzení technického stavu a revize elektrických ástí stroj
a za ízení – schvaluje editel spole nosti. Preventivní prohlídky musí provád t kvalifikovaní 
zam stnanci k tomu ur ení podle doporu ení výrobc  stroj  a za ízení. O provedení 
preventivní prohlídky a p ípadném odstran ní zjišt ných závad musí být proveden záznam. 
St ední a generální opravy se sestavuje na základ  požadavk  a výsledk  preventivních 
prohlídek. Dokumentem  o provedené oprav  nap . obráb cího stroje musí být - P edávací
protokol obsahující Zápis o kontrole technického stavu stroje a Zápis o zkoušce p esnosti
obráb cího stroje. 
Údaje o rozsahu provedené opravy musí být zaznamenán do Karty stroje, která musí být 
archivována po dobu životnosti stroje.

Sou ástí infrastruktury je také nákup nových investic a likvidace dlouhodobého majetku.  
Nákup nových investic se provádí na základ  žádosti o povolení nákupu dlouhodobého 
majetku (investice) schváleného editelem spole nosti. K žádosti se také vyjád í energetik 
spole nosti (u energeticky náro ných za ízeních) p ípadn  ekolog. Po realizaci nákupu musí 
existovat protokol (zápis) o p evzetí stroje/za ízení a následn  vyhotovena Karta stroje, do 
které jsou zaznamenávány informace o d ležitých údajích o stroji. 
Likvidace dlouhodobého majetku se provádí z d vodu nedopravitelnosti nebo neekonomické 
opravy, morální i fyzické zastaralosti za ízení, zrušení ur ité výroby, neekonomického 
provozu. Návrh k vy azení a likvidaci stroje nebo za ízení p edkládá vedoucí p íslušného 
pracovišt , o likvidaci s kone nou platností rozhodne editel spole nosti.
Veškerá dokumentace stroj  a za ízení se archivuje po celou dobu provozu stroje a za ízení.

Pracovní prost edí

Vliv pracovního prost edí na jakost výroby je jedním z d ležitých faktor .
P edevším ve skladech je nutné sledovat teplotu a vlhkost prost edí (pokud dodavatel 
materiálu toto udává v podmínkách skladování). 
Na pracovištích se zhoršeným pracovním prost edím musí být provedeno m ení prašnosti, 
hlu nosti, vibrací, vlivu škodlivých chemických látek v pracovním prost edí. Výsledky t chto 
m ení musí být archivovány a musí z nich být vyvozeno p íslušné opat ení. V p ípad  zm ny
technologie nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na pracovní prost edí, musí být 
m ení opakována. 
Zam stnanci by m li mít možnost upozornit na zjišt né nedostatky. 
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e)  Plánování realiza ních proces

Realiza ní procesy jsou rozepsány v kapitolách p íru ky a v p íslušných sm rnicích systému 
managementu jakosti. 
Procesy vlastní realizace jsou ízeny a podrobn  popsány v pracovních instrukcích a 
v pracovních, technologických a zkušebních postupech. 

f) Procesy týkající se zákazníka 

Spole nost zabezpe uje požadavky zákazníka prost ednictvím p ezkoumání požadavk  na 
výrobek/službu. Komunikace se zákazníkem probíhá prost ednictvím poptávek, nabídek, 
objednávek, smluv a podobn .

Poptávka a nabídka
Obchodní útvar spole nosti p ijme písemnou, p ípadn  ústní nebo telefonickou poptávku. Je-
li poptávka nestandardní, vyjád í se k ní vedoucí odborných útvar  spole nosti.
Odpovídá-li poptávka innosti spole nosti, obchodní útvar zpracuje nabídku.

Objednávka
V p ípad  p ijetí nabídky a následnému obdržení objednávky (písemn , e-mailem, osobn
nebo telefonicky – m la by být následn  potvrzena písemn ) je možné vypracovat návrh 
smlouvy. Pokud objednávka obsahuje nové požadavky zákazníka nebo asový interval mezi 
objednávkou a nabídkou je delší než 3 m síce, je nutné objednávku znovu projednat se 
zam stnanci odborných útvar . Ov ení proveditelnosti ídí obchodní útvar. 

Smlouva
Skute nost, že je spole nost schopna splnit požadavky zákazníka se zpe etí uzav ením a 
p ezkoumáním smlouvy mezi spole ností a zákazníkem. Obvyklými typy smluv jsou: 
- Kupní smlouva 
- Smlouva o dílo,  
lze uzav ít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy, nap . podle Obchodního 
zákoníku.
Návrh smlouvy sestaví zam stnanec obchodního útvaru, pokud má p i jeho sestavování 
pochybnosti, vyžádá si spolupráci právníka. K íslování smluv se zpravidla používá íslo 
p id lené zakázky. 
Souhlasí-li zákazník  se smlouvou, vrátí podepsané vyhotovení smlouvy zp t do spole nosti.

Zm na smlouvy
Zm na smlouvy (z d vodu zm ny termínu zhotovení, zm ny materiálu atd.) ze strany 
spole nosti musí být vždy projednána a písemn  potvrzena zákazníkem. 

g)  Návrh a vývoj 

O pot eb  návrhu nového nebo modifikovaného výrobku rozhoduje vedení spole nosti na 
základ  informací z obchodního útvaru nebo marketingu, pov í zam stnance odpov dné za 
ízení návrhu a ur í jejich kompetence. 

Pro zahájení prací na dokumentaci návrhu nového nebo modifikovaného výrobku je 
podkladem požadavek na interní vývoj, p ípadn  kupní smlouva.  



VUT v Brn                                             BAKALÁ SKÁ PRÁCE               Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                        Strojní inženýrství 

Brno, 2009   22 Kate ina Polá ková

Vystavená zakázka musí obsahovat: 
-  popis výrobku, rozm ry, hmotnost, technické parametry, vlivy prost edí, spolehlivost,
   podmínky používání 
-  požadavky na p edpisy a normy, které je nutno dodržet (bezpe nost, ekologie atd.) 
-  požadavky na design (tvar, vzhled, barva) 
-  požadavky na uvedení do provozu (návrh popisu innosti výrobku, návrh obsluhy výrobku,
   servis) 
-  požadavky na balení 
-  technicko-ekonomickou specifikaci. 

Pov ený zam stnanec zpracuje harmonogram ešení návrhu nového výrobku v etn  etap 
ešení a p edpokládanou dobu ešení. 

Po ukon ení jednotlivých etap musí následovat p ezkoumání a odsouhlasení (podpisem) a tím 
je dán pokyn ke zpracování další etapy. 

Návrh nového výrobku je v kone né fázi ov en vyrobením prototypu nebo modifikovaného 
výrobku a jeho odzkoušením. 

Validace návrhu

Ov ení shody s následujícími dokumenty: 
- požadavkem na interní vývoj nebo kupní smlouvou 
- výrobní dokumentací 
- technickými podmínkami. 

h)  Nakupování 

Nakupování se provádí na základ  požadavku na nákup od objednávajícího útvaru 
spole nosti. Požadavky musí být p edány písemnou formou a musí obsahovat: 

- úplnou specifikaci objednávaného materiálu 
- technické požadavky 
- množství objednávaného materiálu 
- požadavky na schvalování, ov ování, uvol ování a p ejímky 
- termín dodání dodávky. 

 Kontrola požadavk  musí být stvrzena datem a podpisem.  

Výb r dodavatele

Spole nost musí mít stanovena kriteria pro volbu, hodnocení a opakované hodnocení 
dodavatel . Dodavatele musí hodnotit a vybírat podle jejich schopnosti dodávat 
výrobek/službu v souladu s požadavky organizace. Kriteria mohou být odlišná pro pln ní
r zného sortimentu, mohou být nap .:

- oprávn ní k výrob /služb
- zavedení systému managementu jakosti 
- atesty výrobk  a výrobková certifikace 
- jakost dodávek 
- dodací lh ty 
- minimální dodávaná množství 
- zp sob balení a p eprava 
- cenové relace 
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- akceptování modifikací a zm n
- úrove  a komunikace, atd. 

Na základ  hodnocení a opakovaného hodnocení dodavatele zam stnanci spole nosti musí 
sestavit seznam schválených dodavatel , který musí být pravideln  revidován. 
Pokud je opakované hodnocení dodavatele nevyhovující, odpov dný zam stnanec je povinen 
vylou it dodavatele ze seznamu. 

Objednávka materiálu

Objednávka musí obsahovat všechny požadavky na nakupovaný materiál, v etn  termínu 
dodání a p esného ozna ení objednávajícího útvaru a musí být zp tn  potvrzena dodavatelem. 
Na základ  potvrzené objednávky je možné vyhotovit kupní smlouvu. 

P evzetí dodávky

P i p ejímce materiálu p ejímající zam stnanec prov í:
- soulad dodávky s objednávkou (kupní smlouvou) 
- totožnost dodávky podle dodacího listu 
- kompletnost dodávky podle dodacího listu v etn  vyžadované pr vodní dokumentace 

(prohlášení o shod , atesty, bezpe nostní listy atd.) 
- stav obal
- p ípadné fyzické poškození. 

P evzetí dodávky je možné potvrdit jen pokud je dodávka v po ádku.
Spole nost musí mít ošet enu i možnost p evzetí dodávky v mimopracovní dob .

Vstupní kontrola

Vstupní kontrola se provádí po p ijetí dodávky po kontrole shody dodacího listu 
s objednávkou a po vizuální a kvantitativní p ejímce. 
Dodávka nesmí být p edána k dalšímu použití bez uvoln ní vstupní kontrolou – musí 
existovat záznam. 

Spole nost by m la mít seznam výrobk , které nepodléhají vstupní kontrole. Zpravidla to je. 
- investice (kontrola je v rámci p evzetí investice) 
- spot ební materiál pro nevýrobní ú ely
- zboží pro pot ebu závodního stravování a kantýn 
- drobný hmotný majetek a pracovní pom cky
- chemikálie a výrobky pro ochranu životního prost edí 
- pohonné hmoty a maziva pro obsluhu 
- spojovací materiál mimo speciální požadavky 
- obalový materiál 
- apod.

V p ípad , že je nakupovaný materiál zjišt n jako neshodný, musí být ozna en jako neshodný 
materiál a musí následovat reklamace u dodavatele. 

U dodávek s testem se vstupní kontrola garantovaných znak  jakosti zpravidla neprovádí., 
materiál musí být ve skladu ozna en jako materiál s atestem, originál atestu musí být 
archivován. 

Uvoln ní do výroby bez vstupní kontroly

Uvoln ní materiálu do výroby bez vstupní kontroly je možné pouze výjime n  a po schválení 
editelem spole nosti. Materiál musí být ozna en jako neshodný výrobek do doby, než budou 

provedeny všechny p edepsané kontroly a zkoušky a po dosažení shody. 
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Výstupní kontrola nesmí bez potvrzení vstupní kontroly potvrdit kone nou kontrolní operaci. 
Pokud zam stnanec vstupní kontroly potvrdí neshodu, vedoucí výrobního st ediska odpovídá 
za zastavení další výroby na nevyhovujícím výrobku a za stažení výrobku. 

i)  Výroba a poskytování služeb 

Validace proces  výroby a poskytování služeb

Validace se provádí na zvláštní procesy, jejichž výsledky nemohou být zcela ov ena na 
výrobku a chyby t chto proces  se mohou objevit až p i následných operacích, p ípadn  p i
používání výrobku. Standardn  jsou mezi zvláštní procesy za azeny:

- tepelné zpracování 
- sva ování
- pájení
- lakování
- lepení
- sušení
- žíhání
- impregnace atd. 

U t chto proces  musí být v nována zvýšená pozornost zabezpe ení jejich zp sobilosti 
dokladovaným ov ením vlastního procesu, výrobních prost edk , m ících a regula ních
za ízení z hlediska jejich funkce a p esnosti.

Zvláštní proces sva ování a jeho funk nost m že být potvrzena obdrženým certifikátem pro 
proces sva ování dle SN EN ISO 3834-2. 

Identifikace a sledovatelnost

Identifikací výrobku se rozumí schopnost p i adit výrobek (materiál, polotovar, dílec, 
montážní celek, finální výrobek) v každém okamžiku p edepsané dokumentaci. 
Identifikovatelnost v každém okamžiku je schopnost zjistit informace o výrobku pomocí 
identifika ních záznam .
Za identifikaci výrobk  a materiál  odpovídají všichni zam stnanci, kte í se zabývají 
innostmi v rámci skladování, výroby a expedice. 

Za identifikaci výrobních a kontrolních operací provedených na výrobku odpovídají všichni 
zam stnanci, kte í p ijdou p i t chto innostech s výrobkem do styku.  

Identifikací je myšleno nap .:
- provedení záznamu o provedené vstupní kontrole 
- zajišt ní ádného zna ení a zna ení odd leného skladování jednotlivých dávek 

materiálu 
- uchování identifika ního ozna ení materiálu 
- p enos identifika ního ozna ení (nap . p i d lení materiálu, p i poškození 

identifika ních zna ek) 
- provedení identifika ních záznam  o provedení operace nap . na technologický postup 

nebo pr vodní list výrobku
- vydávání výrobních ísel pro jednotlivé finální výrobky a vedení evidence vydaných 

výrobních ísel
- kontrolu používání pouze t ch materiál  ve výrob , které prošly vstupní technickou 

kontrolou
-  apod.. 
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Majetek zákazníka

V p ípad , že si zákazník dodá bezplatn  výrobek nebo materiál k za len ní do provád ného 
díla, tato skute nost musí být uvedena ve smlouv  uzav ené se zákazníkem. Vstupní kontrola 
se provádí vždy, pokud není ve smlouv  uvedeno jinak. Výrobek musí být ozna en jako 
majetek zákazníka, úpravy nebo opravy se mohou provád t pouze se souhlasem zákazníka. 

Ochrana produktu

V pr b hu výroby, skladování a expedice musí být zachovávaná shoda výrobk . Toto 
zachování shody zahrnuje: 

- identifikaci
- manipulaci 
- balení
- skladování
- ochranu.

Za stanovení postupu manipulace a posouzení jeho uvedení do technologického postupu 
odpovídá zpravidla vedoucí technologické p ípravy výroby, a to p edevším u nových nebo 
zvláštních p ípad  manipulace. 

Zam stnanci musí mít pot ebnou kvalifikaci pro manipulaci (je ábníci, vaza i, idi i
motorových vozík  atd.). Povinnosti uživatel  zdvihacích za ízení musí být stanoveny 
podnikovým p edpisem. 

Skladování musí být stanoveno skladovacím ádem. Jednotlivé úložné prostory musí být 
ozna eny, u regál  a palet musí být vyzna ena nosnost. U výrobk  s omezenou dobou 
skladování musí být zajišt na stálá obm na materiálu. Výrobky s atestem a majetek zákazníka 
je skladován odd len  pro vylou ení zám ny.
Finální výrobky musí být uskladn ny v souladu s jejich technickými podmínkami. 

P i balení a konzervace výrobku  je dodržován technologický postup, musí být zachována 
identita výrobku a nesmí dojít k zám n .

Dokumentem dodávání výrobku je dodací list, který musí obsahovat také soupis všech 
dokument , které se s výrobkem dodávají. P i vydání výrobku je zam stnanec povinen do 
dodacího listu napsat jméno idi e, íslo ob anského pr kazu a íslo vozidla. Zákazník nebo 
p epravce potvrdí p evzetí výrobku podpisem kopie dodacího listu. 

j) ízení monitorovacích a m ících za ízení

Ve spole nosti musí být stanoveny zásady ízení a organiza ních opat ení pro metrologické 
zabezpe ení všech obor  m ení a m idel používaných ve spole nosti, dále musí být 
stanovena práva a povinnosti v oblasti metrologie s cílem zabezpe it jednotnost a p esnost
m ení. Dokumentem tohoto je metrologický ád nebo jiný dokument plnící funkci 
metrologického ádu.

M idla se lení na: 

Etalon m ící jednotky – slouží k uchování této jednotky a k jejímu p enosu na m idla nižší 
p esnosti (jsou používána pro kalibraci pracovních m idel a ov ení stanovených m idel) 
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Stanovená m idla – m idla, která stanovil ÚNMZ prost ednictvím vým ru k povinnému 
ov ování s ohledem na jejich význam (ochrana správnosti obchodního styku, ochrana zdraví, 
životního prost edí, bezpe nosti práce a jiné ve ejné zájmy) 
Pracovní m idla – nejsou etalonem ani stanoveným m idlem, kalibra ní lh ty si spole nost
stanoví sama 
Informativní m idla – používají se pro informativní m ení, nesmí být používaná pro m ení 
prokazující jakost a shodu výrobku se stanovenými požadavky. 

Kalibrace kontrolních, m ících a zkušebních za ízení se provádí v kalibra ním st edisku, 
které pro tuto innost má oprávn ní (interní nebo externí), za použití ov ených etalon .
Výsledek kalibrace je zaznamenán do kalibra ního listu (protokolu o ov ení u stanovených 
m idel). Vyhovující m idlo je ozna eno kalibra ním štítkem (zna í kalibra ní st edisko
nebo spole nost podle kalibra ního listu). Po uplynutí kalibra ní lh ty m idlo nesmí být 
používané, musí být staženo z užívání. 
M idla používaná pouze pro informativní m ení nemusí být udržovaná v kalibra ním stavu, 
musí být ozna ena jako m idla informativní. Tato m idla musí být kontrolována, jestli jsou 
nepoškozená a funk ní.

Kontrolu a archivaci výsledk inností souvisejících s ov ováním, kalibrací a opravami 
pracovních a stanovených m idel lze nazvat metrologickou evidencí m idel. Jedná se o: 

- kalibra ní listy (pracovní m idla)
- protokoly o ov ení (stanovená m idla)
- eviden ní karty m idel. 

Metrologická evidence na eviden ních kartách m idel musí obsahovat: 
- za azení m idla (pracovní, stanovené) 
- údaje identifikující m idle (nap . výrobní íslo, eviden ní íslo, typ, m ení veli ina, 

m ící rozsah, t ída p esnosti atd.) 
- ozna ení pracovišt
- údaj o výsledku a datum poslední kalibrace resp. ov ení
- ozna ení kalibra ního pracovišt .

Kalibra ní listy a protokoly o ov ení musí být archivovány po dobu životnosti m idla.
Eviden ní karta m idla musí být archivovaná po celou dobu životnosti m idla a dále ur itou
dobu po vy azení m idla z evidence (tzn. likvidace m idla). 

Spole nost musí mít v rámci metrologického ádu dán seznam obor  m ení pracovních 
m idel v etn  termínu platnosti kalibrace, a seznam stanovených m idel ve spole nosti. 

k)  M ení, analýza a zlepšování 

Shoda systému managementu jakosti s požadavky normy SN EN ISO 9001 je zabezpe ena
provád ním audit  popsaných v kapitole 3.1.
Požadavek trvalého zlepšování ú innosti systému managementu jakosti je zabezpe en:

- realizací nápravných opat ení 
- realizací preventivních opat ení 
- provád ním sebehodnocením (nap . v rámci výro ní zprávy) 
- p izp sobováním zm n ve spole nosti požadavk m na rozvoj systému managementu 

jakosti.
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Spole nost v rámci p ezkoumání systému managementu jakosti musí provád t p ehodnocení 
využitelnosti aplika ních metod v etn  metod matematické statistiky. Tyto metody je možné 
provád t tehdy, pokud monitorovaný proces p ináší p i provád ní innosti dostate ný soubor 
dat, na kterých lze metodiky aplikovat. 

Monitorování a m ení

Monitorování a m ení je provád no následujícími zp soby:
- hodnocení spokojenosti zákazník : využívají se tyto informace: 

-  požadavky a stížnosti zákazník
-  hodnocení úsp šnosti nabídek 
-  informace z p ímé komunikace 
-  dotazníkové akce 
-  výstavy a veletrhy 
-  zprávy a informace v technických publikacích 

- hodnocení úsp šnosti nabídek 
- interními prov rkami jakosti – pravidelné prov ování systému managementu jakosti 

plánovanými interními audity 
- m ením finan ních operací (obrat, zisk apod.) 
- sebehodnocením. 

Spole nost je povinna monitorovat a m it procesy a produkty (výrobky/služby).
Hodnocení monitorovaných  a m ených proces  je v tšinou založeno na subjektivním 
vyhodnocení vedení spole nosti.

Monitorováni a m ení výrobk /služeb se provádí v p íslušných etapách procesu realizace 
v souladu s plánovanými innostmi: 

- vstupní kontrola 
- meziopera ní kontrola 
- výstupní kontrola 

Expedice výrobku je možná po úsp šném dokon ení všech kontrol a zkoušek p edepsaných
v dokumentaci - záznamy o kontrole a zkouškách. 

ízení neshodného produktu

P ezkoumání a vypo ádání neshody musí být zahájeno okamžit  po jejím zjišt ní v kterékoli 
fázi výrobního procesu a užití výrobku.

Analýza údaj

Všechny provedené analýzy slouží jako podklad pro vypracování zprávy pro p ezkoumání 
systému managementu jakosti vedením spole nosti za uplynulý rok. Jedná se o: 

- analýza spokojenosti zákazník  – provádí se na základ  informací poskytnutých 
zákazníky a na základ  provedeného hodnocení spokojenosti zákazník

- analýza shody s požadavky na výrobky – analýza druh  neshod a jejich hlavních 
p í in, na základ  rozboru neshod zjišt ných ve fázi výstupní kontroly 

- analýza charakteristik a trend  u výrobk  a proces  – u analýzy trend  u vlastní 
výroby s porovnáním srovnatelných výrobk  konkurence se využívají r zné
informa ní zdroje, nap . odborné asopisy, internetové stránky, katalogové listy 
výrobc , srovnávací testy laborato í atd.. Rozbor stavu výroby a poskytovaných 
doprovodných služeb, tyto procesy jsou hodnoceny z hlediska efektivity proces  a 
vhodnosti technologických postup  a za ízení.
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- analýza dodavatel  – provádí se na základ  hodnocení dodavatel  zejména z hlediska 
kvality a dostupnosti poskytovaných výrobk /služeb. 

Zlepšování

Neustálé zlepšování je prokazováno: 
- provád ním interních audit  a odstra ováním neshod p i nich zjišt ných
- p ezkoumáním systému managementu jakosti vedením spole nosti.

Neustálé zlepšování je možné také prokazovat formou opat ení k náprav  a preventivních 
opat ení a jejich ešením. 

Opat ení k náprav  jsou písemná vyjád ení o nedostatcích, zjišt ných p i prov ování shody 
prakticky provád ných inností v oblasti jakosti s pravidly stanovenými dokumentací. 
Stanovují ú inný zp sob nápravy, který zabrání opakovanému výskytu neshod. Musí ešit i 
zjišt né nedostatky v dokumentaci a v záznamech o jakosti. 

Preventivní opat ení vznikají na základ  analýzy a zajiš ují jeho zlepšení. Provádí se pro 
potla ení výskytu možných neshod nap . prost ednictvím zlepšování technologie, 
technologických postup , výcviku pracovník  atd. a jsou ukládána stejnou formou jako 
opat ení k náprav .

4.  Certifikace systému managementu jakosti 

Výsledkem úsp šn  vykonaného auditu auditory certifika ní organizace je p id lení 
certifikátu. Vzor certifikátu je v p íloze .1.

5. Záv r

D ležitým faktorem pro fungování systému managementu jakosti je, aby zam stnanci sami 
vid li p ínos systému zajiš ování jakosti, a to formou konkrétního rozd lení pravomocí a 
odpov dností v systému ízení jakosti 

Za pozitivní je možné ozna it zm nu postoje zam stnanc  spole nosti k úkol m souvisejícím 
s fungováním systému managementu jakosti. Je charakterizován aktivitou jednotlivc  nebo 
skupin a jejich snahou podílet se na fungování systému managementu jakosti a p inášet 
podn ty pro zlepšení jeho funkce. 
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