
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI
QUALITY MANAGEMENT IMPROVEMENT PROPOSAL

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. RENÉ BOCH
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JAROSLAV ROMPOTL
SUPERVISOR

BRNO 2008



LICENČNÍ SMLOUVA

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Pan/paní

Jméno a příjmení: Bc. René Boch

Bytem: Mikoláše Alše 747, 51301, Semily

Narozen/a (datum a místo): 4.8.1981, Jilemnice

(dále jen "autor")

a

2. Vysoké učení technické v Brně

Fakulta podnikatelská

se sídlem Kolejní 2906/4, 61200 Brno 12

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty:

PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

(dále jen "nabyvatel")

Článek 1

Specifikace školního díla

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP):

disertační práce

diplomová práce

bakalářská práce

jiná práce, jejíž druh je specifikován jako .........................................................

(dále jen VŠKP nebo dílo)

Název VŠKP: Návrh na zlepšení řízení jakosti

Vedoucí/školitel VŠKP: Ing. Jaroslav Rompotl

Ústav: Ústav managementu

Datum obhajoby VŠKP: .........................................................

VŠKP odevzdal autor nabyvateli v:

tištěné formě -  počet exemplářů 1

elektronické formě -  počet exemplářů 1

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané 

a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu 

s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním.

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění.

4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická.



Článek 2

Udělení licenčního oprávnění

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo

nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně

pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin.

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 

k dílu.

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti

ihned po uzavření této smlouvy

1 rok po uzavření této smlouvy

3 roky po uzavření této smlouvy

5 let po uzavření této smlouvy

10 let po uzavření této smlouvy

(z důvodu utajení v něm obsažených informací)

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona 

č. 111/1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 

a oprávněn ze zákona.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení

obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP.

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským

zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, 

v platném znění a popř. dalšími právními předpisy.

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným

porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: ............................................................

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

Nabyvatel Autor



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení jakosti v malé firmě a 

obsahuje návrhy na její zlepšení, které povedou k zefektivnění práce, rozvoji firemní 

kultury, k vyššímu zájmu o požadavky zákazníků a snížení nákladů.  

 

 

Abstrakt 

This diploma thesis analyses present state of quality management in small business and 

include proposal for quality improvement, which lead to effective cooperation, 

enterprise culture, understanding consumers requests and cost reduction. 
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1 Úvod 
 
 
Význam pojmu „kvalita“ se v posledních dvou desetiletích výrazně změnil, lépe řečeno 

se pole působnosti kvality rozšířilo z původního sledování neshod na celý management, 

na všechny procesy a činnosti organizace, a také se vliv „kvality“ rozšířil v globálním 

měřítku na celou společnost. V současnosti je velkou výzvou pro celou Evropskou unii 

zavést kvalitu do služeb celé společnosti jako strategii pro zvyšování efektivnosti a 

účinnosti evropského hospodářství, a čelit tak úspěšně novým výzvám globálních 

tržních podmínek současného světa. 

 

Globalizace a růst konkurence v posledním desetiletí má velký vliv na chápání významu 

kvality u většiny podnikatelkých subjektů, a proto se management kvality stává součástí 

většiny firem a není odsunut na vedlejší kolej jako samostatná disciplína. Boj o 

zákazníka probíhá především na úrovni technického pokroku, inovací, doplňkových 

služeb, protože samotná jakost produktu se stala samozřejmostí.  

 

Stejně jako růst jakosti u konkurence, můžeme pozorovat růst požadavků na jakost u 

samotných zákazníků, z čehož v kontextu vyplývá růst požadavků na systém řízení 

jakosti a udržení si tak konkurenceschopnosti a dobré ekonomické výkonnosti. 

Zlepšování a zefektivňování systémů jakosti tak zabezpečuje spokojenost zákazníků a 

jiných zainteresovaných stran. 

 

Pro správnou aplikaci managementu jakosti se musíme zaměřit na všechny 

zainteresované strany a navíc na neustálé zlepšování vnitřní účinnosti všech procesů a 

činností. Důraz musí být kladen na integraci nástrojů a technik kvality do manažerského 

řízení. Neméně důležitou činností je následné ověřování našich cílů s výsledky naší 

činnosti zjištěné pomocí měření. Pro budoucí úspěch musíme také sledovat vývoj 

jakosti u konkurence, a to nejlépe za pomoci benchmarkingu.  
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Smyslem této práce je provést podrobnou analýzu firmy Elite Bohemia a navrhnout 

vhodnou strategii jakosti, jejímž nasazením může firma docílit trvalého úspěchu, 

zlepšení vnitropodnikových činností a procesů, a také dosáhnout lepších ekonomických 

výsledků. 
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2 Vymezení problému, cíle práce a metody 
vypracování 

 

 

Práce se zaměřuje na problematiku aplikace systému řízení jakosti ve firmě Elite 

Bohemia a je rozdělena do třech základních částí: 

vyhodnocení teoretických východisek pro práci, které představují souhrn poznatků 

získaných studiem dostupných informačních pramenů. Analýzou současné situace 

v oblasti řízení jakosti a nedostatků z ní vyplývajících. Praktická část práce představuje 

návrh zlepšení a nové metodiky řízení jakosti, které při vhodné aplikaci povedou 

k naplnění cílů stanovených v této práci. 

Práce svým rozsahem zahrnuje především problematiku hodnocení různých přístupů 

k jakosti, volbu správných postupů a metod pro aplikaci politiky jakosti a v konečném 

důsledku vyhodnocení přínosů, které přináší zaměření se na jakost. 

 

 

2.1 Cíle práce 
 
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav řízení jakosti a navrhnout 

možná zlepšení, která povedou k zlepšení v oblasti řízení jakosti, zvýšení povědomí o 

jakosti ve firmě, zlepšení odběratelsko-dodavatelských vztahů, snížení nákladů a 

v neposlední řadě budou sloužit jako podklad pro získání certifikace ISO 9000. 

 
 

2.2 Metody práce 
 
 
Obecně lze metody označit jako volbu postupů, cest a prostředků, které nám umožňují 

poznat daný objekt. Metody jsou zpravidla definovány jako souhrny zvláštních pravidel, 

kterými je nutné se v procesu poznávání řídit, abychom získali potřebné poznatky. 
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V diplomové práci jsem použil následující metody: 

 

• metoda pozorování je základní a nejrozšířenější empirickou metodou, při které 

jsou účelově a z určitých hledisek sledovány vybrané vlastnosti, souvislosti a 

vztahy, které považujeme z hlediska našeho výzkumu a počátečních hypotéz za 

důležité nebo alespoň nezanedbatelné. 

• metody měření představují co nejpřesnější kvantitativní určení některých 

vybraných kvantifikovatelných vlastností nebo vztahů, které bývají přesně 

definovány a tříděny podle určitých kvantitativních nebo kvalitativních znaků. 

Při aplikaci měření se neobejdeme bez porovnávání naměřených hodnot s  

• metody analýzy a syntézy - jsou to pojmy, označující myšlenkové nebo faktické 

rozkládání celku na součásti a opětné spojení části v celek.  

o Při analýze rozlišujeme na objektu jednotlivé části, nebo prvky, určujeme 

podmínky vzniku, etapy vývoje atd., oddělujeme podstatné od 

nepodstatného, vedeme od složitého k jednoduchému, od mnohosti k 

jednotě.  

o Syntéza spojuje prvky v celek, dodává jednotě konkrétnost, doplňuje 

analýzu tak, že s ní tvoří jeden nedílný celek. Může být také použita jako 

metoda pro výklad poznatků 

• metoda dedukce spočívá v tom, že vyvozuje nové poznatky z původních hypotéz 

s odůvodněním, že jsou-li původní hypotézy pravdivé, budou pravdivé i 

poznatky, které jsou z nich vyvozovány a naopak. Dedukce dále umožňuje 

predikci budoucího vývoje reality. 

• metoda modelování spočívá ve zkoumání reálných objektů pomocí jiných, 

zpravidla uměle vytvořených objektů, u nichž jsou vyjádřeny, charakterizovány 

a definovány pouze vybrané vlastnosti, stránky a vztahy originálního objektu. 

Vychází ze stanoviska, že model je mezičlánkem mezi realitou a teorií o realitě a 

má důležitou funkci v procesu poznání. 
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3 Teoretická východiska práce 
 
Pojem „jakost“ nebo chcete-li „kvalita“ lze vnímat z různých pohledů a definovat 

několika různými způsoby. Mezi nejpoužívanější definice jakosti patří (6): 

 

• Jakost je naprostá spokojenost zákazníků 

• Celkový souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které mu/jí dávají 

schopnost uspokojovat předem stanovené nebo předpokládané potřeby. 

• Norma ČSN EN ISO 9000:2001 – „jakost je stupeň splnění požadavků 

souborem inherentních znaků“.  

 

V současné době se ve světovém měřítku vykrystalizovaly tři základní koncepce 

managementu jakosti: 

• koncepce podnikových standardů 

• koncepce ISO 

• koncepce TQM 

 

koncepce managementu jakosti na bázi podnikových standardů 

Přestože se tyto standardy se vyznačují různými přístupy, mají jeden společný znak: 

jsou náročnější než požadavky definované normami ISO řady 9000. V praxi ovšem 

nejsou východiskem pro malé podniky a organizace poskytující služby. 

 

Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 

Základem pojetí norem ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 je skutečnost, že systémy 

jakosti nejsou považovány za množinu prvků, ale za soustavu na sebe navazujících 

procesů. (viz obr. 1 - procesní model) 
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Obr. 1 Procesní model systému managementu jakosti 
 

Požadavkem ve smyslu ISO normy je „potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, 

obecně se předpokládají nebo jsou závazné“. Dále se za důležité požadavky považují 

požadavky zákazníků a požadavky, které jsou jednoznačně definovány závaznými 

předpisy, ať už mají podobu zákonů, vyhlášek, norem apod.  

 

3.1 TQM 
 
Pojem  „Total Quality Management“  se začal používat už v sedmdesátých letech pro 

systémy celopodnikového řízení jakosti v japonských firmách. Postupně se tato 

koncepce rozpracovávala i v americkém prostředí a mnohými je dnes považována spíše 

za filozofii managementu. Koncepce TQM totiž není nijak svázána s normami a 

předpisy jako např. koncepce ISO, ale je otevřeným systémem absorbujícím všechno 

pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku. Za jednu z nejvýstižnějších definic 

TQM můžeme považovat tu podle Corrigana, který hovoří, že je to „filozofie 

managmentu, formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo 

plné spokojenosti zákazníků díky neustálému zlepšování účinnosti podnikových 

procesů“. Uveďme některé základní principy TQM (6): 
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Princip orientace na zákazníka 

Filozofií TQM je zákazníkem chápán každý, komu odevzdáváme výsledky vlastní 

práce. To také znamená, že finální spotřebitelé představují pouze jednu ze skupin, 

skupinu tzv. externích zákazníků. Aplikace tohoto principu pak v praxi vyžaduje, aby 

byly systematicky zkoumány současné a především budoucí požadavky všech skupin 

zákazníků, pružně a efektivně plněny a aby bylo následně monitorováno, zda je 

zákazník s našimi dodávkami spokojen. 

 

Princip vedení lidí a týmové práce 

Preferován je přístup ke konsencuálnímu vedení podřízených zaměstnanců a podpora a 

motivace k metodám práce v týmech, zejména při aplikování nejrůznějších metod a 

nástrojů managementu. Řídící pracovníci mají vytvářet v organizaci takovou atmosféru, 

která umožní prosazování principů TQM, zejména principu orientace na zákazníky a 

principu neustálého zlepšování. 

 

Princip partnerství s dodavateli 

Vytváření vzájemně výhodných vztahů důvěry s dodavateli je předpokladem pro 

požadovanou jakost dodávek samých. Vztahy důvěry lze budovat pouze na bázi 

opakovaně prokázané způsobilosti dodavatelů plnit požadavky odběratele. Výrazně 

mohou k navození takových vztahů přispět i takové aktivity, jako je poskytování 

technické pomoci dodavatelům, společné plánování jakosti, motivace dodavatelů a 

jejich oceňování apod. 

 

Princip rozvoje a angažovanost lidí 

Za nejcennější kapitál organizací jsou považováni způsobilí a vzdělaní zaměstnanci. 

Rozvoj osobností jednotlivých profesních skupin, neustálé vzdělávání a výcvik zejména 

s využitím modelu učícího se podniku jsou základem naplňování tohoto principu. 

Pozitivní angažování lidi je pak dosahováno prostřednictvím modelu řízení, ve kterém 

je zaměstnancům dávána příležitost prokázat a využít své schopnosti ve prospěch 

organizace, ve které pracují. 

 

 



10 
 

Princip orientace na procesy 

Podle tohoto principu je možné dosáhnout vynikající kvality výstupů (výrobků, služeb 

apod.) jen za předpokladu dokonale zvládnutého procesu řízení procesů. Procesem je 

přitom míněn soubor dílčích aktivit, které transformují hmotné nebo informační vstupy 

na hmotné a informační výstupy. Každý proces probíhá za spotřeby určitých zdrojů 

(pracovní síla, stoje, energie apod.) a v regulovaných podmínkách – regulátory jsou 

například normy, přírodní prostředí apod. Každý proces musí mít svého „vlastníka“, 

který nese odpovědnost za kvalitu výstupů procesu. Je zřejmé, že výstupy jednoho 

procesu mohou být vstupem pro procesy následující. 

 

Princip neustálého zlepšování a inovací 

Za motor veškerých pozitivních změn v organizaci jsou považovány procesy neustálého 

zlepšování, tj. dosahování nové, doposud nedosažené úrovně. V dnešní době jsou 

zákazníky vyžadovány projekty zlepšování orientované na: 

• Radikální snižování rozsahu neshod v dodávkách 

• Rozšiřování spektra funkcí výrobků a služeb 

• Snižování objemu vnitřní neefektivnosti v technických i organizačních 

systémech. 

 
Princip měřitelnosti výsledků 

Výstup procesů organizace musí být spolehlivě měřeny a data následně vyhodnocována, 

protože jen to je zárukou objektivního rozhodování na všech úrovních řízení. Každý 

vlastník procesu tak má mít vyvinutou vhodnou metriku pro měření výsledků. 

V koncepci TQM je jednou z dominujících metodik měření výkonnosti a výsledku 

procesů benchmarking (interní i externí). 

 

Princip odpovědnosti vůči okolí 

Organizace musí nést přiměřenou odpovědnost za své vazby na okolí, tj. region, 

přírodu, stát apod. Firmy aplikující tento princip se pak ve svých aktivitách mají zaměřit 

i na podporu regionálních aktivit a ochranu životního prostředí 
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Většinu z výše uvedených principů převzaly normy ISO 9000:2000. V praxi se tyto 

principy zavádějí pomocí vhodných modelů jako např. nejuznávanější model EFQM 

Model Excelence, který navázal na model TQM.  

 

3.1.1 Problémy TQM 
 
Hlavní příčiny neúspěchu TQM jsou  

 

• nadšení bez systému implementace a kontroly – systém je zaváděn bez důkladné 

přípravy a plánování a chybí zde také soustavné školení. V důsledku se po 

opadnutí počátečního nadšení dostaví neúspěch.  

 

• systém je zaváděn bez nadšení a podpory – příprava, plánování i školení probíhá 

správnou cestou, ale nemá morální podporu vedení nebo zaměstnanců.  

 

3.1.2 Přínosy TQM pro organizaci 
 
Změna v myšlení zaměstnanců, kteří začnou mnohem více uvažovat ve prospěch firmy 

a budou si více všímat věcí okolo sebe. 

 

Současnost Budoucnost 
minimum těch, kteří se starají 
o to, aby se něco dělo 

převážná většina, která se snaží 
něco dělat 

více těch, kteří se snaží o to 
aby se nic nedělo 

mnoho těch, kteří chtějí, aby se 
něco dělo 

mnoho těch, kteří se dívají, jak 
se něco děje 

někteří, kteří se dívají, jak se 
něco děje 

převážná většina, která nemá 
žádné ponětí co se vůbec má 
dít 

minimum těch, kteří nemají 
žádné ponětí o tom co se děje 

 
Tab. 1 Posun v myšlení pracovníků 
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zavedením TQM získá firma několik výhod: 

 
• odhalí chyby v počátečních fázích případně dříve než se stanou 

• získá schopnost učit se z nezdarů 

• zkušenost se systematickým zlepšováním postupů 

• spokojené zaměstnance 

• zlepší spolupráci s dodavateli a odběrateli 

• získá konkurenční výhodu 

• dokonalý přehled o procesech ve firmě a o možnostech jejich zlepšení 

 
Dá se říci, že TQM vnese do firmy řád, přesně určí kdo má jaký úkol a za co odpovídá.  

Srovnáním klasického zabezpečení jakosti, které se rozvíjelo v průběhu 2. světové 

války, se systémem TQM nejlépe uvidíme co nového TQM přináší. Klasické 

zabezpečení jakosti se hlavně omezovalo na výrobní fázi produktu, prováděli se 

zkoušky ve všech výrobních místech, těžiště spočívalo hlavně ve vývoji statistických 

metod. Organizační oddělení výrobní a zkušební činnost, vedlo k rozdělení 

zodpovědnosti. Počty závad stagnovaly a díky oddělené zodpovědnosti za jakost se 

pomocí této metody nedalo dosáhnout podstatných zlepšení. 

 

  klasicky TQM 

Cíle podniku 
lepší výrobky                  
minimální výrobní náklady  
optimální série 

lepší podnik                   
spokojení zákazníci               
větší flexibilita 

Základní orientace 
Organizované zajištění 
jakosti 

výrobek - produkt out              
silná oddělení pro jakost v 
továrnách 

trh - market in                           
jakost je součást všech činností 

Zodpovědnost za jakost vedoucí kvalitář liniový vedoucí 

Metoda zajištění jakosti 
zjišťování a vyhodnocování 
chyb měření výrobku                          
kontrolor 

program nulového počtu chyb    
kontrola procesů                   
sebekontrola 

 
Tab. 2 Srovnání klasického zabezpečení jakosti s TQM 

 

Z tabulky je patrné, že hlediska TQM musí změnit všeobecné jednání a metody 

podnikového vedení. Je fakt, že mnoho našich firem se snaží systém budovat a mnoho 

z nich vypadne poté, když zjistí jaký bič by si aplikací systému na sebe upletli. Není 
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jednoduché vzbudit v lidech důvěru v něco nového zvláště, když vědí, že v systému 

TQM budou jako pod lupou, žádný z nich neunikne procesu přeškolování a zvyšování 

kvality. Pokud je však TQM používáno správně a nic se neuspěchá, firmě to přinese 

užitek a případným útokům konkurence předejde ještě dříve než k nim bude mít 

příležitost. Zlepší se přístup vůči zákazníkům, poklesnou náklady na odstranění 

následků chyb, racionalizují se vnitřní procesy, zvýší se flexibilita podniku, zkrátí se 

doba vývoje nových výrobků a posílí se postavení firmy na trhu. (13) 

 

3.2 Model excelence EFQM 
 
Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM - Total Quality Management. Při jeho 

používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. 

Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle kterých se procesy a činnosti v 

organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi - "Best in class" (benchmarking). 

 

 
Obr. 2 EFQM Model Excelence 
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Logika EFQM Modelu Excelence je poměrně jednoduchá. Vychází z předpokladu, že 

vynikajících výsledků organizace může být dosaženo pouze za podmínky maximální 

spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při 

respektování okolí. Tyto souhrnně označované výsledky jsou však podmíněny 

precisním zvládnutím a řízením procesů, což vyžaduje nejen vhodně definovanou a 

rozvíjenou politiku a strategii, ale i propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a 

budování vztahů partnerství. To je umožněno adekvátní kulturou a přístupy vedení, na 

všech úrovních managementu. 

 

3.2.1 Kritéria EFQM Modelu Excelence 
 

EFQM Model Excelence má devět hlavních kritérií. Prvních pět kritérií (nástroje a 

prostředky) doporučuje jak by se mělo v organizaci postupovat, tzn. jaké přístupy 

metody a nástroje organizace využívá za účelem maximalizace svých výsledků. Zbylá 

čtyři kritéria můžeme označit jako výsledková a ty nám ukazují, co už bylo organizací 

dosaženo ve všech významných oblastech činnosti. 

 

Popis jednotlivých kritérií podle J. Nenadála (6) 

 

Vedení  

Jak manažeři rozvíjejí a podporují naplnění mise a vize, rozvíjejí hodnoty nutné pro 

dlouhodobý úspěch, a jak jsou tyto implementovány prostřednictvím vhodných aktivit a 

chování. Jak jsou manažeři osobně zaangažováni do zabezpečení toho, že systém 

managementu je v organizaci rozvíjen a zaveden. 

Kritérium se zabývá chováním a činností vrcholového vedení a všech ostatních 

vedoucích pracovníků, zejména tím, jak inspirují, podporují a prosazují kulturu TQM. 

 

kritérium je členěno do pěti dílčích: 

• Vůdčí osobnosti rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury 

excelence 

• Vůdčí osobnosti jsou osobně zainteresovány na tom, aby byl systém 

managementu organizace rozvíjen, uplatňován a neustále zlepšován 



15 
 

• Vůdčí osobnosti se vzájemně ovlivňují se zákazníky, partnery a představiteli 

společnosti 

• Vůdčí osobnosti spolu s pracovníky v organizaci posilují kulturu excelence 

• Vůdčí osobnosti identifikují a prosazují organizační změny 

 

Politika a strategie 

Jak organizace implementuje svou vizi a misi díky jasné strategii orientované na zájmy 

zainteresovaných stran za podpory vhodné politiky, plánů, cílů a procesů. 

čtyři dílčí kritéria 

• Politika a strategie jsou založeny na současných a budoucích potřebách a 

očekávání zainteresovaných stran 

• Politika a strategie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, 

průzkumu, z činností souvisejících s učením se a z externích souvisejících 

činností 

• Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány 

• Politika a strategie jsou sdělovány a aplikovány za pomocí struktury klíčových 

procesů 

 

Lidé 

Jak organizace řídí, rozvíjí a uvolňuje znalosti a celkový potenciál svých zaměstnanců 

na úrovni jedinců, týmů i celé struktury a jak tyto aktivity plánuje v zájmu podpory své 

politiky a strategie i v zájmu efektivního vykonávání procesů. Toto kritérium obsahuje 

pět dílčích kritérií. 

• Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zlepšovány 

• Znalosti pracovníků a jejich odborné způsobilosti jsou identifikovány, rozvíjeny 

a udržovány 

• Pracovníci jsou angažováni a jsou jim dávány pravomoci 

• Pracovníci a organizace spolu vedou dialog 

• Pracovníci jsou odměňováni, uznáváni a pečuje se o ně 
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Partnerství a zdroje 

Jak organizace plánuje a řídí své vnější partnerské vztahy a interní zdroje v zájmu 

podpory své politiky a strategie i v zájmu efektivního vykonávání procesů. Kritérium je 

členěno do pěti dílčích. 

• Externí partnerství jsou řízena 

• Finanční prostředky jsou řízeny 

• Budovy, zařízení a materiály jsou řízeny 

• Technologie jsou řízeny 

• Informace a znalosti jsou řízeny 

 

Procesy 

Jak organizace navrhuje, řídí a zlepšuje své procesy v zájmu politiky a strategie i 

v zájmu naprostého uspokojování zákazníků a jak generuje zvyšování hodnoty pro 

zákazníky i pro další zainteresované. 

Toto kritérium obsahuje pět dílčích: 

• Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny 

• Procesy jsou podle potřeby zlepšovány na základě využívání inovací, aby 

v plném rozsahu vyhovovaly zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám a 

vytvářely pro ně rostoucí hodnotu 

• Produkty a služby jsou navrhovány vyvíjeny na základě potřeb a očekávání 

zákazníků 

• Produkty a služby jsou vyráběny, dodávány a je zajišťován jejich servis 

• Vztahy se zákazníky jsou řízeny a rozšiřovány 

 

Výsledky vzhledem k zákazníkům 

Čeho organizace dosahuje ve vztahu k externím zákazníkům. Toto kritérium obsahuje 

dvě dílčí kritéria: 

• Měřítka vnímání 

• Ukazatele výkonnosti 
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Výsledky vzhledem k zaměstnancům 

Čeho organizace dosahuje ve vztahu ke svým zaměstnancům. Kritérium zahrnuje 

výsledky, kterých organizace dosahuje ve vztahu ke spokojenosti vlastních pracovníků. 

• Měřítka vnímání 

• Ukazatele výkonnosti 

 

Výsledky vzhledem ke společnosti 

Čeho organizace dosahuje ve vztahu k místní, národní i mezinárodní komunitě 

• Měřítka vnímání 

• Ukazatele výkonnosti 

 

Klíčové výsledky výkonnosti 

Kritérium se týká výsledků, jakých organizace dosahuje ve vztahu k plánovaným 

podnikatelským cílům a při uspokojování potřeb a očekávání každého, kdo má na 

organizaci finanční zájem. Obsahuje finanční ukazatele výkonnosti organizace a 

výsledky ve vztahu k dalším ukazatelům výkonů organizace. 

• Měřítka vnímání 

• Ukazatele výkonnosti 

 

Shrnutí: 

Komplexní analýzou organizace a všech jejich procesů a činností, může model odhalit 

oblasti pro zlepšování v organizaci a ještě lépe využít silné stránky organizace. 

Výsledky by měly být předmětem opětovného přezkoumávání z hlediska jejich 

adekvátnosti a efektivnosti. 

Využití modelu v praxi nalezneme ve firmách, které aplikovaly principy TQM nebo 

mají zájem o zlepšení svých manažerských systémů.  

 

 

 

 

 



18 
 

3.3 Tvorba a rozvoj organizačních struktur v systémech jakosti 
 
V jakémkoli manažerském systému je jednou z principiálních otázek jednoznačné 

vymezení odpovědností, pravomocí a vazeb mezi jednotlivými organizačními články a 

funkcemi. Nejinak je tomu i v systémech jakosti, kde se tyto kompetence a 

odpovědnosti mají vztahovat na všechny činnosti související se zabezpečováním a 

zlepšováním jakosti podnikových výkonů. Pro tyto účely jsou ve firmách vytvářeny 

různé organizační struktury, které mohou mít charakter struktur formálních nebo 

neformálních. 

 

3.3.1 Formálními organizační struktury managementu: 
 

a) představitel vedení - jeden z členů vrcholového managementu firmy na kterého 

ředitel přenáší kompetence a odpovědnosti za budování, udržování a rozvoj systému 

jakosti. Je to funkce zejména koordinační, nikoli výkonná a jako nepříliš vhodná je  její 

kombinace s funkcí vedoucího útvaru řízení jakosti. 

 

b) Podniková rada jakosti - typická pro velké firmy. Je poradním orgánem 

vrcholového vedení pro otázky jakosti a zabývá se např. přijímáním nejrůznějších 

doporučení, projednáváním zpráv o jakosti, rozpracováváním motivačních programů, 

prosazováním nových trendů managementu jakosti do podnikového prostředí apod. 

 

c) útvar řízení jakosti - zatímco představitel vedení a podniková rada jakosti 

reprezentují ty články podnikové organizace, které by se měly věnovat koncepčnímu 

řízení jakosti, útvary řízení jakosti jsou typicky výkonnou složkou. Rozhodující funkcí 

toho útvaru by nemělo být pouhé ověřování shody, ale preventivní aktivity, orientované 

na systematické rozbory příčin vzniku neshod, aplikaci nejrůznějších metod a nástrojů 

managementu jakosti, metodické usměrňování při zabezpečování a zlepšování jakosti v 

jiných organizačních útvarech apod. 
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3.3.2 Neformální organizační struktury 
 

kroužky jakosti 

kroužky jakosti jsou dobrovolné skupinky zaměstnanců nejčastěji jednoho útvaru, kteří 

si ve svém vlastním zájmu vybírají problém, aby jej vlastními silami a za použití metod, 

ke kterým byli vyškoleni, definitivně vyřešili.  

 

tým zlepšování jakosti 

týmy jakosti jsou naproti tomu multidisciplinární skupiny formované obvykle 

vrcholovým vedením pro řešení závažných projektů zlepšování jakosti, jež vyplynou 

např. z benchmarkingu.  

 

tým auditorů jakosti 

tým auditorů jakosti je ustanoven za účelem kontroly procesů řízení jakosti a provádění 

kontrol systému řízení jakosti. Jeho úkolem je zjišťování rozdílů mezi systémem řízení 

a standardem. Audit jakosti je používán jako účinný nástroj managementu, který působí 

proti postupnému ochabování procesu řízení kvality. Jeho cílem je odstranění slabých 

míst, proto vyžaduje nápravná opatření, která vedou ke zlepšování kvality. 

 

 

Pro fungování systému jakosti je absolutní nutností, aby všichni, kdo pracují ve 

formálních i neformálních strukturách, cítili trvalou a nepředstíranou podporu všech 

členů vrcholového vedení, protože ta je minimálně tak důležitým motivátorem jako 

různé formy finanční zainteresovanosti na výsledcích. (6) 
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3.4 Benchmarking jako součást managementu jakosti 
 
Mezi základními povinnosti vrcholového vedení bezesporu patří i průběžná analýza 

postavení vlastní firmy v konkurenčním prostředí. Tuto analýzu přitom vrcholový 

management nemusí realizovat, musí však znát její výsledky a ty používat k adekvátním 

strategickým rozhodnutím. Funkční systémy jakosti pro tyto účely doporučují využívat 

benchmarkingu.  

Ten bývá nejčastěji definován jako soustavný proces poměřování výrobků, služeb, 

postupů a metod s konkurenty na trhu, respektive s těmi podniky, které mají v dané 

oblasti vedoucí postavení, za účelem stanovení cílů našeho dalšího zlepšování. (6) 

 
1) Identifikace objektu benchmarkingu 

Vymezení toho, co chceme podrobit porovnávání, je úlohou vrcholového vedení. To 

může rozhodnout na základě výsledků interních auditů, analýz spokojenosti zákazníků, 

rozborů příčin vzniku nejrůznějších neefektivností, samohodnocení atd., protože tyto 

aktivity jsou schopny odhalit slabé stránky a problémová místa.  

 

2) Určení konkurentů 

Nejčastěji rozlišujeme tři skupiny konkurentů: 

• přímé konkurenty – tj. ty firmy, které se na trhu prezentují podobnými výrobky 

• nepřímé konkurenty – podniky, jež zatím nejsou přímými konkurenty, ale 

majívšechny předpoklady k tomu, aby se jimi v budoucnu staly; 

• tzv. nejlepší v dané oblasti, což jsou firmy, které se zabývají úplně jiným 

druhem podnikání, ale vykonávají podobné procesy 

 

3) výběr metody sběru dat a jejich vyhodnocení 

Pro shromažďování údajů o výkonnosti konkurence lze využít zejména těchto metod: 

• dotazníky 

• interview 

• pozorování na místě 

• analýzy záznamů 
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Každá metoda má své přednosti a slabé stránky, které je potřeba pečlivě vážit ještě před 

zahájením benchmarkingu. V této fázi je nutné zaměřit pozornost zejména na podrobný 

popis zkoumaného procesu a na zjišťování kvantifikovatelných charakteristik tohoto 

procesu (náklady, čas, rozsah neshod apod.) 

 

4) Vyhodnocení dat a definování mezer 

Cílem je jednoznačně kvantifikovat rozdíly ve výkonnosti naší firmy a konkurentů. 

Největší rozdíly pak signalizují zároveň i nejlepší zdroje inspirace pro vlastní 

zlepšování 

možný způsob zaznamenání rozdílů ukazuje tab. 3  

 

Kritérium Naše firma Konkurent A Konkurent B 
Produktivita       

rozdíl:     

Průběžná 
doba výroby       

rozdíl:     
Úroveň 
jakosti       

rozdíl:     
Příčiny rozdílů       

Další 
informace       

 
Tab. 3 Příklad formuláře pro definování rozdílů výkonnosti v rámci benchmarkingu 

 

5) definování budoucí hladiny vlastní výkonnosti 

V optimálním případě by měly být stanoveny cíle vlastního zlepšování jako kombinace 

toho nejlepšího, co bylo u konkurence zjištěno, protože pouze to zajistí naši dočasnou 

konkurenční výhodu. V reálném životě jsou však firmy omezovány např. nedostatkem 

zdrojů, odvahy a mnohými dalšími bariérami. Je proto opět na vrcholovém vedení, aby 

rozhodlo, v jakých oblastech se firma bude zlepšovat a jakých cílových hodnot by mělo 

být dosaženo. Cílové hodnoty musí být samozřejmě definovány i s ohledem na možný 

vývoj konkurence v souladu se schématem na obr. 3. 
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6) vyhlášení a realizace projektu zlepšování 

Projekt zlepšování musí být vyhlášen a všestranně podporován vrcholovým vedením, 

které také monitoruje dosažené výsledky. Tento krok má využívat obecné metodologie 

zlepšování.  

 

7) Rekalibrace hladiny vlastní výkkonostinovým benchmarkingem 

 

Konkurenční srovnávání nesmí být nahodilou, jednorázovou aktivitou, ale systematicky 

a opakovaně uskutečňovaným procesem. Dá se totiž s vysokou pravděpodobností 

očekávat, že podobná srovnávání vykonává i konkurenční okolí. Do určité míry pak 

můžeme souhlasit s názorem, že to právě benchmarking, který je hnacím motorem 

rozvoje firmy. V managementu jakosti musí mít proto své významné místo. (6) 

 

 

 

Zlepšování 
konkurence 

Naše 
zlepšování 

∆P 

Legenda: 
P – parametr 
výkonnosti procesů 
T1 – doba realizace 
benchmarkingu 
T2 – doba dosažení 
úrovně konkurence 
∆P – rozdíl zjištěný 
benchmarkingem 
Pc – cílová úroveň naší 
výkonnosti 

T1 T2 

Naše úroveň v čase T1 

Úroveň konkurence v 
čase T1 

Pc 

Obr. 3 Princip stanovení cílových hodnot vlastního zlepšování s ohledem na vývoj 
konkurence 
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Shrnutí 

• nejlepší formou učení může být tzv. interní benchmarking, vykonávaný na bázi 

srovnávání s jinými vnitropodnikovými útvary 

• je nutné jednoznačně vymezit odpovědnosti a kompetence pro všechny členy 

týmu, který benchmarking uskutečňuje 

• v týmu by měli pracovat především ti zaměstnanci, kteří porovnávaný projekt 

znají, respektive ovládají 

• zejména při prvních analýzách tohoto typu bychom se měli vystříhat širokému 

vymezení objektu benchmarkingu a spíše bychom měli tento objekt 

dekomponovat na menší celky, u kterých určení charakteristik výkonnosti bude 

poměrně jednoduché 

• benchmarking musí být vždy chápán jako nedílná součást managementu jakosti, 

strategického řízení firmy a zejména jako vstup pro procesy zlepšování 

 

 
 

3.5 Politika jakosti 
 
Politika jakosti je základním kamenem podnikového systému řízení jakosti. Vyjadřuje 

hlavní ideu a zásady, které organizace v oblasti jakosti hodlá prosazovat v souladu se 

svými podnikatelskými cíly. Každý podnik je svým způsobem jedinečný, a proto nelze 

nalézt obecně platný koncept politiky jakosti, který by šel univerzálně aplikovat.  

 

Norma ISO  9000:2001 definuje politiku jakosti jako „celkové záměry a zaměření 

organizace ve vztahu jakosti oficiálně vyjádřené vedením“. 

 

Podle p. Bartese (1) lze proces tvorby politiky jakosti rozdělit na následující kroky: 
 

• identifikace potřeb a jejich definování 

• návrh konceptu jakosti 

• přehodnocení konceptu  

• úprava konceptu politiky jakosti 

• schválení a deklarování politiky jakosti 
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Vyhlášení politiky jakosti se děje zásadně veřejnou formou tak, aby se s ní mohli 

seznámit a hlavně ztotožnit všichni zaměstnanci podniku. 

 

V praxi se politika jakosti sestavuje na následujících úrovních řízení (1): 

• úroveň firmy – firemní politika jakosti 

• úroveň divize – divizionální politika jakosti 

• úroveň oboru – funkcionální politika jakosti 

 
 

Ad 1) Firemní politika jakosti vytyčuje základní koncepci v oblasti jakosti, která je 

společná celé firmě. Zde by se minimálně měly řešit následující problematiky (1): 

• účel deklarování politiky jakosti 

• záměry podniku v oblasti jakosti 

• definice jakosti 

• důležitost jakosti 

• úloha jakosti v konkurenčním boji 

• vztah k externím zákazníkům 

• vztah k interním zákazníkům 

• motivace 

• zlepšování jakosti 

• plánování organizace 

• přínosy pro podnik 

 
Ad 2) Divizionální politika jakosti ve své struktuře vychází z firemní politiky jakosti, 

ale její obsah he již konkrétnější a šitý na míru příslušné divizi či závodu. 

obsah by měl být zaměřen na (1): 

• stanovení rozsahu vadnosti produkce 

• vytváření zpětných vazeb 

• publikování příručky jakosti divize 

• řízení interních prověrek systému zajišťování jakosti 
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Ad 3) Funkcionální politika jakosti je politikou jakosti určenou pro činnosti 

jednotlivých odborných útvarů firmy. 

 

Podniková politika jakosti může mít chrakter několika vět, ve kterých se vedení 

společnosti přihlásí k filosofii jakosti a naznačí směry jejího prosazování ve firmě. 

Nedosažitelné cíle jsou pro vedení hrozbou, protože demotivují zaměstnance, a naopak 

výstižná a srozumitelná prohlášení jsou stimulem s nejvyšší účinností. 

 

 

3.6 Vlastnosti skla 
 
Chemické vlastnosti skla nejsou v současnosti kompletně a dostatečně prozkoumány. 

Často se proto objevují nová zbarvení skla a nová využití díky nově prozkoumaným 

vlastnostem. Sklo je homogenní amorfní, tuhý materiál. Vyrábí se z viskózní skloviny 

roztavené ve sklářské peci. Materiál se rychle zchladí a nemá dost času na zformování 

regulérní krystalové mřížky, podobně jako když se konzumní cukr roztaví a rychle 

zchladí vylitím na chladný povrch. Výsledná tuhá látka je amorfní (beztvará), s 

konchoidální strukturou, ne krystalická, jako byl cukr před roztavením. 

Čisté sklo je transparentní (průhledný), relativně pevný materiál, odolný proti 

opotřebení, v podstatě inertní a biologicky neaktivní. Může být formováno do všech 

existujících tvarů. Tyto žádané vlastnosti jej předurčují k velkému množství použití ve 

většině oborů lidské činnosti. Sklo je však velmi křehké a rozbijí se na ostré střepy. 

Tyto vlastnosti mohou být modifikovány nebo i úplně změněny přidáním jiných 

sloučenin nebo tepelným zpracováním. 

Sklo obsahuje především oxid křemičitý, který je obsažen v křemeni nebo křemičitém 

písku (též sklářském písku), ze kterého se vyrábí. Křemen má teplotu tání kolem 2000 

°C/(3632 °F), proto se při výrobě přidávají alkalické látky, které tuto teplotu výrazně 

snižují jako je soda a potaš, které snižují teplotu tání na asi 1000 °C. Protože alkálie 

snižují odolnost skla vůči vodě, což je obvykle nežádoucí, přidává se také oxid 

vápenatý, který tuto odolnost zlepšuje. Metoda, jakou je sklo zahřáto a zchlazeno, může 

signifikantně ovlivnit strukturu skla a barvy produkované těmito sloučeninami. (11) 

 
 



26 
 

3.7 Systémy řízení jakosti v zahraničí 
 
V současnosti nestačí sledovat systémy řízení jakosti a požadavky na jakost pouze na 

území České republiky nebo Evropské unie, ale je nutné věnovat také pozornost 

systémům řízení jakosti ve státech, do kterých firma exportuje. Vzhledem k tomu, že 

firma vyváží do zahraničí cca 80% produkce svítidel, je nutné zjistit, jaké požadavky na 

jakost naleznete v jednotlivých koutech světa.  

 

V Evropské unii výrobky spadají do dvou sfér: 

• regulovaná – výrobky které mohou poškodit zdraví – pro tuto oblast jsou 

vypracovány různé direktivy a normy, které předepisují minimální hodnoty 

znaků jakosti, ale i povinné metody posuzování shody. (od roku 1995 musí být 

výrobky regulované séry označeny značkou CE – Conformité Européenne)  

• neregulovaná – produkty, u kterých jsou normy pouze doporučující. Konkrétní 

hodnoty znaků jakosti i metody jejich ověřování jsou věcí dohody dodavatele a 

odběratele 

 

3.7.1 Standardizační organizace 
 

Standard může vniknout tak, že se z podnětu či pod záštitou určité instituce, která je k 

tomu příslušná, sejde skupina odborníků a vypracuje návrh příslušného řešení. Ten je 

posléze kodifikován (tj. dostane formu oficiálního dokumentu příslušné instituce), a pak 

je prosazován do praxe. Podstatné přitom je, že zmíněné standardizační instituce 

obvykle nereprezentují přímo jednotlivé výrobce (i když tito se na jejich práci mohou 

významně podílet). Standard, který je kodifikován, je standardem „de jure“. Jeho 

závaznost pro výrobce i uživatele je ovšem různá podle toho, jaký má právní statut resp. 

jaký je statut toho, kdo jej formálně vydává.  

 

Například standardy, vypracované a vydávané mezinárodními standardizačními 

institucemi, mají často pouze formu doporučení a po formální stránce nejsou právně 

závazné. Právní závaznost pak mívají až návrhy ve formě norem, které v rámci 
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jednotlivých zemí vypracovávají k tomu oprávněné instituce, často na základě 

doporučení, přijatých mezinárodními organizacemi. 

 

Mezinárodní organizace, které se zabývají tvorbou standardů (standardů de jure, viz 

minule), obvykle spadají do dvou kategorií - jsou to jednak organizace, vytvořené na 

základě mezivládních dohod zúčastněných států, a jednak dobrovolné organizace, 

vytvořené na jiném základě. Standardizační organizace se v zahraničí označují jako 

SDO (standards development organization) (12) 

 

3.7.2 Kvalita v USA 
 
Systémy řízení jakosti v USA prodělaly v historii četné a mnohdy radikální změny, 

protože firmy musely čelit velkým výzvám v tvrdém konkurenčním boji. V současnosti 

v oblasti řízení jakosti působí několik desítek organizací. Uvedu několik nejznámějších: 

 

• American National Standards Institute (ANSI) – nezisková organizace, která 

vytváří průmyslové standardy ve Spojených státech. Je členem organizace ISO a 

IEC. Většina standardů je převzata z ISO norem. 

• American Society for Quality (ASQ) – společnost s celosvětovou působností 

poskytující členům poradenství, certifikace a služby související s rozvojem 

jakosti.  

• Underwriters Laboratories Inc. (UL) – společnost provádějící certifikace 

bezpečnosti produktů  

3.7.3 Systém řízení jakosti v Asii a rozvojových zemích 
 

Podle J.M. Jurana [3] je potřeba rozvoje systémů řízení jakosti a dodržování kvality 

výrobků a služeb v rozvojových zemích vnímána stejně jako v Evropě. Jsou vytvářeny 

státní nebo nadnárodní organizace zabývající se jakostí jako např.: Africa (African 

Regional Organization for Standardization, ARSO), v Arabských zemích (Arab 

Organization for Standardization and Metrology, ASMO), v Latinské Americe 

(ComisiUn Panamericana de Normas TEcnicas, COPANT),… Tyto organizace určují 

národní standardy a podmínky pro certifikace produktů, služeb a systémů řízení jakosti. 
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Podpora mezinárodních organizací jako je The International Organization for 

Standardization (ISO) nebo The International Electrotechnical Commission (IEC) slouží 

především jako prostředek pro podporu mezinárodního obchodu.  

 

Certifikace a kontrola regionálních produktů a služeb je řešena dvěma způsoby: 

• výrobcem (mnohdy splňuje minimální požadavky na jakost a bezpečnost) 

• třetí stranou (snaha o garanci vyšší kvality) 

 

Úroveň jakosti vychází především z požadavků zákazníků a ty jsou v rozvojových 

zemích mnohdy na jiné úrovni než v Evropě. (viz obr. 4.) 

 
Obr. 4 Relativní význam činností pro dosažení kvality 

 

 
Obr. 5 Růst snahy o úplnou kvalitu dle vývoje průmyslu 
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( Phase 1-4 je výroba komodit převážně pro domácí spotřebu, pro export je určeno 

minimum komodit; Phase 5 – vyrobené produkty jsou krom domácího trhu vyváženy 

také na mezinárodní trhy ) 

 

Snaha firem o zvyšování kvality je mnohdy potlačena na úkor kvantity a ceny. Jako 

názorný příklad lze uvést Čínskou lidovou republiku: 

Díky ekonomickým reformám („Reform and opening to the outside world“) byl 

nastartován rychlý hospodářský růst, jenž trvá dodnes. Zpočátku byl systém 

managementu pozadu za novými technologiemi, avšak snaha politiků o pochopení 

potřeb okolního světa vedla k založení China Quality Control Assotiation (CQCA).  

V období 1989 - 1996 byla přijata modifikace ISO 9000 za národní standard a začala se 

aplikovat certifikace produktů na základě standardů národních i zahraničních 

certifikačních organizací/firem jako je např.: Underwriters Laboratories Inc. z USA, 

Canadian Standards Association, British Standards Institute a dalších…  

Celý certifikační systém by měl zajišťovat vyšší kvalitu a bezpečnost výrobků. Ve 

většině případů je u výrobků Čínské produkce upřednostňována cena a kvantita před 

kvalitou.  

 
Poznatky získané p. Juranem [3] lze shrnout do několika bodů: 

• výrobci musí dodržovat standardy požadované povinnými vyhláškami a 

normami daného státu 

• výrobci by měli dodržovat kvalitu výrobků v závislosti na požadavcích 

zákazníků – liší se region od regionu 

• u komodit určených pro export dodržet zahraniční standardy 

• sledovat požadavky na certifikaci vlastních výrobků (i výrobků konkurence) 

• ISO normy jsou celosvětově uznávané  
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4 Analýza problému a současné situace 
 
 
V několika následujících kapitolách se zaměřím na charakteristiku firmy, předmět 

podnikání a výrobní sortiment, hlavní činnosti firmy, organizační strukturu a 

v neposlední řadě také na zákazníky a jejich potřeby a požadavky. Dále v této kapitole 

shrnu současný stav řízení jakosti firmy Elite Bohemia. 

 
 

4.1 Charakteristika firmy 
 

Společnost ELITE BOHEMIA byla založena v roce 1996, v době, kdy se v České 

republice začala opět rozvíjet soukromá výroba svítidel. U jejího zrodu stáli a dodnes ji 

řídí lidé, kteří zasvětlili svůj život sklu a mají s výrobou svítidel bohaté zkušenosti. 

Společnost ELITE BOHEMIA, jeden z největších výrobců ověskových svítidel na 

světě, navazuje na staletími prověřenou tradici výrobců svítidel v Čechách a dále ji 

rozvíjí. 

 

Předností firmy je její otevřenost všem tvůrčím návrhům, ať již pocházejí z 

projektových kanceláří či od běžných zákazníků. V naší návrhářské dílně vznikly 

takové lustrařské dopňky jako je lipna, převlek či skleněný u kahanu tvarovaný zákrut – 

ramínko, nové dekory broušeného a přejímaného skla. 

 

Při tvorbě svítidel používáme kvalitní materiály a tradiční i nové výrobní postupy. Na 

našich lustrech najdete křišťálové sklo lisované i ručně broušené, sklo ručně malované a 

zdobené zlatem i sklo dvouvrstvé ručně probrušované. 

 

Používáme strojně broušené ověsy, a to jak s vysokým obsahem olova (Strass 

Swarovski), tak bezolovnaté (Spectra Swarovski), precizně zpracované a vysoce 

kvalitní ověsy historického typu české i zahraniční provenience. Záleží skutečně jen na 

přání konkrétního zákazníka. 
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Ve výrobním programu firmy jsou zařazena svítidla bytového charakteru v širokých 

cenových úrovních i originální svítidla vyráběna na zakázku, která představují skutečná 

mistrovská díla. Setkáte se s nimi v celé Evropě, od Velké Británie po Rusko, ale také 

ve Spojených státech, Číně, Indonésii a Indii. 

 

Hlavní snahou a prvořadým cílem je spokojenost Vás, našich zákazníků. I nadále 

chceme přinášet na trh stále nové typy lustrů, které by Vás svým provedením zaujaly a 

do Vašich domovů přinesly radost a krásu. (8) 

 

4.2 Předmět a cíle podnikání 
 
Firma je předním Českým výrobcem a prodejcem ověskových svítidel. Výrobní 

sortiment zahrnuje klasické křišťálové ověskové lustry v různých cenových úrovních. 

Dále nabízí lustry z ručně broušených olovnatých dílů a také lustry malované zlatem a 

zdobené dekorem vysokého smaltu.  

 

Mezi hlavní činnosti podniku patří vývoj nových vzorů a zachování jejich 

opakovatelnosti ve výrobě. Snahou firmy je poskytnout zákazníkům maximální servis, 

výhodné dodací lhůty, rychle reagovat na technické a designérské požadavky a 

především filosofie přijatelné ceny. Firma je velmi flexibilní, se snahou vyhovět všem 

přáním zákazníků.  
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4.3 Organizační struktura 

 

Obr. 6 Současná podoba organizační struktury 
 

• Vedení společnosti - ve vedení společnosti stojí majitel Ing. Josef Chlum a ředitel.  

• Sekretariát - zařizuje obchodní schůzky a kontakt se zákazníky a obchodními 

partnery 

• Ekonomický úsek - zabývá se finanční stránkou firmy a účetnictvím 

• Obchodní úsek - dělí se teritoriálně a jazykově na tři oblasti  

• Oddělení vývoje a designu  - vytváří nové vzory pro výrobu. 

• Doprava - zařizuje dopravu hotových výrobků a svoz dílů určených k finální 

montáži 
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• Výrobní úsek - skládá se z  

o MTZ – sklad materiálu a technologického zásobování 

o Vlastní výroba a montáž – výroba ve vlastních prostorách firmy a finální 

kompletace výrobků  

o Externí výroba a subdodavatelé – větší část komponent zajišťují externí 

dodavatelé a menší část obstarávají zaměstnanci pracující v domácnosti na 

živnostenský list. 

 

V současné organizační struktuře chybí osoba nebo orgán zabývající se jakostí ve firmě.  

Vzhledem k velikosti podniku a zájmu o certifikaci ISO 9000:2001 navrhuji vytvoření 

útvaru jakosti. Blíže bude obsah činnosti útvaru jakosti upřesněn v kapitole „Návrh 

organizační struktury“. 

 

4.4 Spolupracující firmy 
 

Většina komponent pro výrobu (cca 80%) je zajišťována dodavateli. Zbylých 20% tvoří 

vlastní zdroje. Hlavními dodavateli jsou firmy:  

• Thermex, s.r.o. ze Semil  

• Jablonex, a.s. z Jablonce nad Nisou  

• Technosklo, s.r.o. z Držkova 

• Ornela, a.s. z Desné  

• Kovovýroba Turnov  

• místní skláři pracující na živnostenský list. 

 

4.5 Konkurence 
 

Konkurence se nachází jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Mezi hlavní konkurenty patří 

především firmy: 

• BL, a.s. a Inlux, s.r.o. z Nového Bydžova  

• Art Glass, s.r.o. z Černé studnice  

• společnost Železnobrodské sklo, a.s.  
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• Asfour Crystal z Egypta   

• Schonbek Worldwide Lighting Inc. z USA. 

 

4.6 Hlavní zákazníci 
 
Vzhledem k velikosti domácího trhu, se firma orientuje především na export a své zboží 

vyváží do více než 30 zemí světa. Zejména do jižní a východní Asie, východní Evropy, 

arabských států, USA a Kanady. Export do zahraničí představuje 80% výroby.  

 

• Přední zahraniční odběratelé jsou firmy Darija z Ukrajiny, Bar Del International 

LLCz USA, taiwanská Rice Crystal, Barocco AS z Norska, Aohutosh Intl z 

Indie a v neposlední řadě také firma Lima Putra z Indonésie.  

 

• Jako hlavní domácí odběratele můžeme jmenovat firmy Honor, s.r.o. z Brna a 

pražské společnosti Dino Collection, Glasko, s.r.o. a Preciosa, s.r.o. 

 

Přímý vývoz produktů představuje 80% a 20% vývozu je prováděno přes prostředníky.  

Spolupracovníky v nepřímém vývozu jsou liberecké firmy Nordix, s.r.o. a Brož 

Trading. 

 

 
Obr. 7 Objem prodeje výrobků v ČR a zahraničí 
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4.7 Dělení svítidel podle typu a provedení 
 
Typy svítidel 
 

lustry – stropní závěsná osvětlovací tělesa, obvykle s třemi a více světelnými zdroji. 

Každý lustr se skládá z baldachýnu (stropní kryt), řetězu, střední nosné tyče a kovové 

základní (rozvodné) desky. Na tuto desku jsou připevněna ramena pomocí kovaného 

tepání (nyple). Přední konce ramen jsou zdobeny světelnou skleněnou miskou 

(bobeškou) a šešulí, která zakrývá objímku. Lustry jsou přizdobovány skleněnými 

ověsky. 

 

nástěnky – nástěnná osvětlovací tělesa, která jsou obvykle vybavena jedním až třemi 

světelnými zdroji. Nástěnek se skládá z kovové základní desky, která se upevňuje přímo 

na zeď. K desce se připojují ramena, která se zdobí skleněnými ověsky. 

 

kandelábry – stojanová nebo stolní svítidla. Mají obvykle 1 až 5 světelných zdrojů, 

stojanová svítidla jsou vyráběna s více než pěti světelnými zdroji. Základní deska může 

být umístěna v dolní nebo střední části nebo i těsně pod vrcholem kandelábru. 

 

Dělení svítidel podle provedení 
 

broušené – výroba broušených lustrů je velmi náročná na technologické zpracování. 

Skleněné díly a ramena, foukaná z křišťálového skla, jsou speciálně upravována 

broušením, kulením a leštěním. Ramena bývají tři až šestkrát probrušována a bývají 

reliéfovaná a zatočená. Svítidla jsou bohatě zdobena křišťálovými ověsky. 

 

kovové trubkové – jsou charakterizovány kovovými rameny, která se vyrábějí 

z různých druhů profilovaných mosazných trubek. Jako doplněk slouží skleněné i 

kovové dílce a jsou zdobeny skleněnými ověsky. 

 

emailové – k jejich výrobě se používají skleněné díly ze sododraselného skla 

přejímaného nebo barevného, zevně je pak emailová vrstva. Tyto lustry jsou jen 
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minimálně ověšovány, protože samotné provedení je velmi bohaté a byla tak narušena 

jejich celistvost. 

 

velké stavby – jedná se o unikátní, exklusivní a netypická svítidla velkých rozměrů, 

která jsou vhodná k vybavení representačních místností, paláců, divadel, mešit … 

 

Toto dělení svítidel podle provedení není úplné, jsou zde uvedeny typy svítidel, které 

vyrábí firma Elite Bohemia. (4) 

 

 

 

4.8 Odpovědnost za jakost 
 
V následujícím seznamu uvádím útvary firmy a jejich odpovědnost za jakost:  

 

Vedení společnosti:   

o dbá na celkové řízení kvality a dodržování jakosti zaměstnanci  

o deleguje pravomoci a odpovědnost  

o podílí se na rozhodování a řešení dílčích problémů 

o provádí namátkové kontroly 

 

Obchodní úsek  

o odpovídá za komunikaci se zákazníkem  

o přijímá a vyřizuje reklamace 

 

Oddělení vývoje a designu   

o odpovídá za vývoj nových výrobků a jejich uvedení do výroby  

o podílí se na vývoji nových výrobních postupů a technologií 

o provádí namátkové kontroly jakosti 
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Výrobní úsek 

o vlastní výroba – kontrola výrobků ve výrobě 

o montáž – finální kontrola jakosti 

o sklad materiálu - kontrola příchozího materiálu a komponent od externích 

dodavatelů 

o provádí namátkové kontroly 

 

Doprava 

o doprava materiálu, polotovarů a hotových výrobků 

o svoz výrobků a komponent od dodavatelů a zaměstnanců v domácnosti 

 
 
Ve výše uvedeném seznamu odpovědností za jakost lze nalézt několik nedostatků 

vyplývajících především z faktu, že řízení jakosti probíhá operativně. Za jakost 

produktu tak při průchodu zakázky firmou odpovídá pracovník, který vykonává danou 

činnost nebo s danou činností souvisí jeho náplň práce. V uvedeném seznamu 

odpovědností jsem našel několik nedostatků: 

 
• není přesně stanovena odpovědnost za jakost, což v důsledku znamená, že vzniklý 

problém řeší příslušný pracovník, u něhož se závada objevila a správný postup 

řešení problému s jakostí tak může vinou selhání lidského faktoru nabrat špatný 

směr. Z toho důvodu je zapotřebí stanovit povinnosti a odpovědnost jednotlivých 

pracovníků nebo útvarů firmy. 

• nejsou formálně stanoveny pravidla pro řešení problémů – podobně jako 

v předchozím případě je nutné stanovit postupy pro řešení jednotlivých situací – 

více v popisu procesů. 

 

• dílčí problémy vyplývající z nedefinovaných procesů a odpovědností: 

o nejsou stanovena pravidla pro svolávání schůzí při řešení větších problémů 

s jakostí 

o není provázán systém řízení jakosti mezi jednotlivými útvary ve firmě 

 
 
 



38 
 

4.9 Jakost a marketing 
 
Hlavní předností českého skla je tradice a kvalita. Tyto znaky se plně využívají při 

propagaci firemních produktů v reklamních médiích. Zde je kladen důraz na kvalitu 

samotných propagačních materiálů, které musí vytvořit u zákazníka samy o sobě dojem 

dokonalosti a vysoké kvality. Jedná se o ukázky samotných svítidel a významná místa 

jejich umístění.  

 

Jedním z dalších marketingových prostředků je komunikace se stávajícími i novými 

zákazníky a hlavně s distributory. Zde je kladen důraz na jazykové vybavení 

zaměstnanců a schopnost komunikace. Se zákazníky komunikují nejčastěji zaměstnanci 

obchodního oddělení, kteří mají bohaté zkušenosti v jednání se zákazníky. 

 

Mezi zákazníky se najdou samozřejmě i tací, kteří zkouší kvalitu výrobku a hledají 

sebemenší nedostatky. Dále se někteří zákazníci pokouší reklamovat vadu výrobku, 

kterou způsobili sami nešetrným zacházením při montáži. V těchto případech je potřeba 

řešit danou situaci individuálně. Většinou se tento typ situací vyřeší ku prospěchu 

zákazníka, vzhledem k tomu, že k těmto případům dochází zřídka.  

 

Marketing a jakost jsou spolu v některých činnostech firmy úzce provázány. Jde 

především o činnosti zjišťování požadavků na výrobek a spokojenosti zákazníků, dále 

nesmíme zapomenout sledovat kroky konkurence a vývoj jakosti konkurenčních firem. 

Při sledování internetových prezentací konkurence a následném srovnání s firemní 

prezentací se objevilo několik nedostatků, které zmíním na následujících řádcích. 

 

V současném řízení jakosti ve vztahu k marketingu patří mezi přednosti: 

• vstřícné vyřizování reklamací 

• jednání se zákazníky 

• spolupráce s dodavateli 

• profesionálně vypadající katalog výrobků 
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za nedostatky lze považovat: 

• v internetové prezentaci: 

o internetová prezentace neobsahuje takové množství informací o produktech 

a produktových novinkách jako má konkurence 

o konkurence nabízí zákazníkům interaktivní webovou aplikaci, která 

umožňuje  volbu typu svítidla a typ prostředí ve kterém bude svítidlo 

umístěno.  

o pozice ve předních internetových vyhledávačích na kterých se umisťují 

firemní stránky jsou oproti konkurenci na nižších příčkách a tak je snadnější 

najít konkurenční produkty.  

o prodej svítidel přes online obchody a publikování informací o firmě a 

produktech 

• chybí zpětná odezva od zákazníků (při distribuci přes prostředníky) - měření 

spokojenosti, změn požadavků,... 

• nevyužívají se nové metody pro cílené sledování konkurence 

 

Mezi možnosti jak zlepšit internetovou propagaci patří lepší prezentace vlastních 

produktů a produktových novinek. Případně je možné zvážit vylepšení internetové 

prezentace o aplikaci obdobné jako má konkurence, ale vylepšené o širší možnosti 

vložení vlastní fotografie interiéru a s širší nabídkou svítidel.  

 
 

4.10 Kontrola jakosti 
 
V současné době se provádí kontrola jakosti průběžně i namátkově. Průběžnou kontrolu 

jakosti provádí každý pracovník po provedení daného výkonu na výrobku nebo 

komponentě. Vada výrobku nebo zmetek se odhalí nejčastěji hned v dalším výrobním 

kroku nebo případné nedostatky odhalí následná kontrola, kterou provádí pověřený 

pracovník. Ten určí, zda je výrobek opravitelný nebo se jedná o zmetek, který už nelze 

opravit. V případě, že se jedná o opravitelnou závadu, označí dané místo 

zvýrazňovačem. Důvod, proč se dané místo označuje zvýrazňovačem je ten, že mnohdy 

je závada téměř nepostřehnutelná a samotní zaměstnanci by ztráceli čas jejím hledáním. 

Zde je potřeba připomenout, že na zaměstnance kontroly jakosti jsou kladeny vysoké 
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nároky, obzvláště na jeho vlastnosti jako je pozornost, vytrvalost a pečlivosti. Ve finální 

fázi jsou výrobky smontovány, zkontrolovány a poté rozebrány a baleny. Zde dochází 

k poslední kontrole před expedicí. 

  

V případě, že se vyskytnou mimořádné výkyvy jakosti nebo jiný problém jsou tyto 

problémy operativně řešeny. Odpovědnou osobou je vždy pracovník a jeho vedoucí. 

Důležitá je zde kompetentnost a schopnost řešení problémů. V případě větších 

problémů se sejde vedení se zaměstnanci výroby a vývoje a řeší problém společně nebo 

ho konzultují. Zde poté vznikají konkrétní požadavky na kontrolu. 

V případě výroby speciálních svítidel tzv. „velkých staveb“ je zákazníkům poskytována 

podpora a pomoc s montáží.  

 

Z celkového počtu produkovaných svítidel je přes 85% vyráběno na základě vzorů a 

určeno především pro domácnosti. Zbylých 15% zakázek jsou velké stavby a svítidla 

dle individuálních požadavků zákazníka. 

 

4.10.1 Vývoj nových výrobků 
 

Oddělení vývoje vytváří měsíčně cca pět nových vzorů pro výrobu. Při tvorbě nových 

vzorů musí vycházet z požadavků zákazníků, designových trendů, možností stávajících 

technologií a v neposlední řadě schopností pracovníků. Návrh a zavedení do výroby je 

komplexní proces, při kterém jsou sledovány a vyhodnocovány všechny oblasti a 

v případě problémů je nastavení výroby upraveno tak, aby ve výrobě nedocházelo 

k výrobě „zmetků“. 

 

Už při samotném návrhu výrobku musí být brán zřetel na cenovou hladinu, do které 

bude daný výrobek spadat. V určité cenové relaci je nutné dodržet určitou kvalitu, 

protože veškerá vylepšení výrobku znamenají zvýšení ceny. U velkých staveb a 

atypických svítidel jsou brány v potaz individuální požadavky zákazníka a je mu 

poskytováno poradenství.  
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4.10.2 Tvorba nových vzorů 
 
Nejčastěji se nové vzory svítidel vytváří modifikací stávajících vzorů, které se upraví 

dle konkrétních požadavků zákazníka. V případě menších změn se zhotoví nákres 

výrobku úpravou původního nákresu a výrobek může jít do výroby. Zde odpadá proces 

tvorby nového nákresu výrobku a vývoj postupu kompletace a balení. 

 

U větších zásahů do původního nákresu výrobku nebo tvorby nových typů svítidel se na 

základě konkrétních požadavků vytvoří návrh, poté výkres a dále soupis materiálu spolu 

s montážním postupem a postupem balení. Při tvorbě návrhu se musí dbát především na 

srozumitelnost a názornost, protože část zákazníků si montuje svítidla bez pomoci 

odborné montážní firmy. To v důsledku znamená riziko poškození výrobku neodbornou 

manipulací zákazníka a následnou reklamaci s odůvodněním „poškozeno při 

dopravě“… 

Při vývoji nových typů výrobků se ve speciálních případech provádí zátěžové testy 

materiálů, testy odolnosti balení výrobku a také zkoušky v „Klimatizační komoře“, kde 

se simuluje stárnutí výrobku a jeho změny v nepříznivých podmínkách. Zde se zkouší 

vlastnosti materiálu a náchylnost jednotlivých dílů. 

4.10.3 Technologie balení 
 
Posledním krokem vývoje nového výrobku je návrh balení. V posledních letech došlo 

v této oblasti k největšímu zlepšení a neustále se systémy balení vyvíjí. Mezi speciality 

firmy patří balení smontovaných lustrů, kde se musí každá zakázka individuálně zabalit 

a otestovat zda „přežije“ dopravu. 

 

4.10.4 Výroba skleněných komponent 
 
Většina skleněných komponent pochází od dodavatelů, které můžeme rozdělit podle 

typu výroby do následujících skupin: 

 

• ruční výroba  

• strojově zpracované sklo 
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ruční výroba skleněných komponent 

Skleněné komponenty ruční výroby se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, širšími 

možnostmi úprav designu komponent. Jejich jedinou nevýhodou je vyšší pořizovací 

cena a časová náročnost výroby. 

 

Užitkové a dekorační skleněné předměty jsou totiž i dnes vyráběny na základě 

náročných tradičních postupů, které se od původních způsobů výroby odlišují jen v 

nepodstatných detailech. 

 

Základem výrobního úspěchu je tavení kvalitního skla, které nepodléhá solarizaci, 

optickým změnám způsobeným vlivem slunečního světla. Vedle toho jsou nezbytnými 

podmínkami ruční práce a tým zkušených odborníků – sklářů, tavičů, brusičů, 

technologů, zámečníků a dalších profesí, jejichž odbornost je úzce specializovaná, 

většinou spojená přímo se sklárnou a vyžadující dlouhodobou praktickou přípravu. 

 

Základní tvar výrobku vzniká lisováním nebo foukáním. Předměty uzavřeného tvaru, 

nejčastěji lahve a flakóny, jsou dechem skláře foukány do kovových forem. Lisování se 

používá hlavně při výrobě předmětů s otevřeným tvarem – misek, popelníků, svícnů a 

figurek. Pomocí tlaku ručních kleští, či jádra ručního lisu, jsou tvarovány v lisařské 

formě. Konečnou podobu dávají výrobkům brusiči, kteří díky postupům založeným na 

ruční práci mohou předměty individuálně rozdílně dotvarovat. 

 

Pro výrobu barevných skleněných dílů je typické omezení kombinace různých barev. Je 

to dáno vlastnostmi skla, kdy se forma po použití určité barvy znehodnotí.  

 

strojově zpracované sklo 

Mezi strojově vyráběné skleněné části patří především misky a drobné ozdoby tzv. 

přívěsky a perle. Skleněné komponenty strojové výroby se vyznačují dobrou kvalitou 

zpracování. Bohužel možnosti změn designu souvisí s nutnou změnou lisovací formy 

nebo ručními úpravami a s tím souvisejícím růstem ceny za ruční práci. Hlavní výhodou 

technicky zpracovaného skla je nižší pořizovací cena a nižší náročnost na výrobu. 
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Skleněné komponenty vyráběné strojově jsou vyráběny nejnovějšími technologiemi na 

základě nových poznatků, které vychází ze základů náročných tradičních postupů. 

 

Současný stav řízení jakosti je úzce spjat s vlastnostmi skla, uměním zaměstnanců a 

možnostmi používaných technologií. Každý zaměstnanec se úzce specializuje na určitý 

typ výroby nebo krok výrobní fáze, takže se praxí stává mistrem ve svém řemeslu. 

Výroba jednotlivých komponent se mnohdy skládá z několika kroků, které provádí 

různí zaměstnanci. Z toho důvodu je průběh zakázky firmou v jednotlivých krocích 

sledován pomocí průvodky. Existují dva typy průvodky a to pro standardní zakázky 

zelená průvodka a pro urgentní zakázky červená. 

 
 

              
  Průvodka Výrobek kusů kontrola   

  Jméno práce Kusů vady datum   

              

              

              

              

              
              

 
Obr. 8 Průvodka pro běžnou zakázku 

 
 
Při průchodu jednotlivých zakázek firmou je jakost vyráběné komponenty kontrolována 

při přechodu mezi jednotlivými zaměstnanci nebo pracovišti, a nakonec je kontrolována 

výstupní kontrolou před balením a exportem nebo naskladněním do skladu. Lze tak 

snadno vysledovat, u kterého zaměstnance dochází k vyššímu výskytu chyb a vzniklou 

situaci řešit. Složité výrobní procesy, které patří ke sklářskému tajemství, zaručují, že se 

vady, jako je například praskání skla, projeví v průběhu výroby, a nikoli až u zákazníka. 

Tyto a jiné speciality jsou výrobním tajemstvím sklářů, a proto levnější kopie 

nedosahují takové kvality. 
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Při spolupráci s dodavateli skleněných komponent se objevily následující nedostatky: 

• není formálně stanovena odpovědnost za kvalitu skleněných komponent a 

pravidla pro výstupní kontrolu výrobků u všech dodavatelů 

• neexistuje hodnocení dodavatelů ani alternativních dodavatelů 

• v oblasti vývoje nových technologií a výrobních postupů nejsou určena pravidla 

pro spolupráci a chybí rovněž stanovení odpovědnosti. 

• nejsou pevně stanovena pravidla a systém kontrol 

 

4.10.5 Výroba kovových dílů 
 
Kovové díly na svítidla obstarávají dodavatelé z Turnova. Výroba zahrnuje několik typů 

konstrukcí pro lustry, články řetězů, spojovací díly, zajišťovací kroužky,základní desky 

a baldachýny. Většina komponent je z mosazi, která se pro docílení vyššího lesku 

chemicky ošetřuje v kyselinovém roztoku. Další možnou úpravou je poniklování nebo 

se provádí speciální úpravy pro docílení historického vzhledu. 

 

Vzhledem k rostoucím cenám materiálu se dodavatelé s vedením společnosti dohodli na 

náhradě materiálu českého původu za levnější materiál z Polska. Výměna materiálu za 

lacinější znamená nižší kvalitu materiálu a problémy spojené se zpracováním. Zvyšuje 

se tak časová náročnost výroby i spotřeba maziv, ale stále se jedná o levnější variantu.  

 

stávající systém kontrol: 

• kontrolu neshod vyráběných komponent provádí zaměstnanec po vykonání 

daného úkonu na komponentě 

• další kontrola komponent probíhá po čištění v chemické lázni 

• kontrola jakosti materiálu  

• zátěžové testy a trhací zkoušky 

 

 Od dodavatele se tak do firmy dostane pouze zanedbatelné procento zmetků, které je 

možné vyměnit za jiný bezchybný kus.  
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Při montáži skleněných dílů na kovovou konstrukci se občas vyskytnou problémy 

s rozměry skleněných dílů, u nichž nejde docílit stejných rozměrů, a proto je v případě 

některých sérií potřeba zvětšit rozměry kovové konstrukce nebo naopak využít více 

podložek. Tyto úpravy probíhají operativně a nelze je nijak ovlivnit.  

 

4.10.6 Dodavatelsko - odběratelské vztahy 
 
Dobré dodavatelsko - odběratelské vztahy jsou základním předpokladem úspěchu všech 

spolupracujících firem. V případě firmy Elite Bohemia to platí dvojnásob, protože se 

jedná o firmu, která je na kvalitě produktů od dodavatelů závislá. Nemůže si dovolit 

výkyvy v jakosti jednotlivých dodávek a už vůbec se nesmí stát, aby se ke konečnému 

zákazníkovi dostaly zmetky. Kontrola materiálu a výrobků je proto velice důležitým 

procesem, při kterém dochází k eliminaci vadných kusů a ověření jakosti výrobku. 

 
Kontrola jakosti u dodavatelů: 
 

• u dodavatele při přebírání – závisí na typu materiálu a způsobu balení 

• v sídle firmy při ukládání do skladu materiálu 

• při vstupu do dalšího kroku výrobního procesu nebo montáže 

 
 
Kontrola u zaměstnanců pracujících v domácnosti:  
 

• kontrola při balení komponent určených ke svozu na finální montáž 

• v sídle firmy při ukládání do skladu materiálu 

• při vstupu do dalšího kroku výrobního procesu nebo montáže 

 
V případě výskytu většího množství neshodných výrobků, se daná situace okamžitě řeší 

s dodavatelem nebo zaměstnancem v domácnosti tak, že se vadné série výrobků stáhnou 

z produkce a nahradí se zásobami ze skladu.  

 

Výše zásob ve skladu materiálu se určuje dle aktuálního stavu poptávky po konkrétních 

typech svítidel a to vše s dostatečnou rezervou pro případ možných výpadků 

v dodávkách. Denně se převáží cca 15 tun materiálu (sklo a kov). 
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4.10.7 Kompletace výrobku a expedice 
 
V sídle firmy se nachází montážní dílny, skladu materiálu a hotových výrobků,  

kanceláře a vzorková prodejna. V prostorách dílny se provádí kompletace svítidel a 

jejich následné balení a příprava na expedici. Jedna montážní pracovnice zvládne za den 

složit cca deset svítidel v závislosti na složitosti konstrukce svítidla. Každý den tak 

projde montážní dílnou zhruba 100 až 150 svítidel, což měsíčně dělá přes 2500 kusů 

lustrů. 

 

Každý den připravuje vedoucí výroby seznam svítidel a plány k montáži zaměstnancům 

skladu, kteří mají za úkol přichystat jednotlivé komponenty do beden z kterých je 

montážní pracovnice sestavují. Zaměstnanci skladu připravují jednotlivé komponenty 

podle typu: 

• skleněná ramena 

• elektro díly 

• skleněné komponenty 

• kovové části 

Při přípravě komponent se kontrolují jednotlivé komponenty a sledují se především 

rozměry skleněných komponent, u nichž můžeme nalézt menší rozměrové rozdíly. Tyto 

rozdíly jsou dány rozdílnými podmínkami ve výrobě jednotlivých sérií.  

 

Při kompletaci výrobku postupuje montážní pracovnice podle výkresu svítidla a 

postupu. Kontrola komponent při montáži a balení probíhá dvěma způsoby: 

• optickou kontrolou 

• ověřením mechanických vlastností při montáži 

Do této fáze výroby se dostane zanedbatelný zlomek neshodných komponent.  

 

Po kompletaci výrobku následuje balení, kde rozlišujeme dva typy balení: 

• celý výrobek  

• díly svítidla 

balení celého výrobku se provádí pouze na požadavek zákazníka a je určeno pro 

zakázky, které nejsou montovány pomocí servisních firem. Tento typ balení provádí 
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pouze zkušení zaměstnanci, kteří už mají praxi s podobnými zakázkami. Balení dílů 

svítidla probíhá tak, že se smontované svítidlo rozebere na snáze  smontovatelné díly a 

ty se jednotlivě zabalí a uloží do přepravní krabice. K balení se používají materiály:  

kloboukový papír, bublinková folie, polystyrenové vycpávky a mačkaný papír. Použití 

jednotlivých materiálů je vhodně kombinováno na základě dlouholetých zkušeností. 

Snahou firmy je neustále zlepšovat a vyvíjet nové lepší způsoby balení výrobků. 

 

Výrobky putují k zákazníkům všemi možnými logistickými způsoby:  

• automobilová doprava  

• lodní doprava  

• letecká doprava 

• expresní zásilkové služby soukromých dopravců 

 

Kontrolu svítidel určených k expedici provádí namátkově vedoucí výroby.  

 

Během přepravy může dojít k poškození obalu i obsahu zásilky vlivem neodborné 

manipulace, špatných přepravních a skladovacích podmínek nebo nepříznivého počasí 

(např. velké teplotní změny a působení slaného mořského vzduchu při námořní 

dopravě). Proto firma pojišťuje cca 90% zásilek a také provádí pádové zkoušky na 

všech nových typech balení výrobků. 
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4.11 Výsledek  analýzy  -  SWOT 
 
Shrnutí analýzy z předchozích kapitol do SWOT matice nám ukáže komplexně 

přednosti a nedostatky interních faktorů firmy a dále také příležitosti a hrozby s kterými 

se může firma v budoucnu setkat.  

 

Silné stránky Slabé stránky 
originální  svítidla současný systém řízení jakosti 
široká škála svítidel  vývoj ceny dolaru 
stabilní zázemí firmy sklo jako materiál  
stabilní distributorské cesty   
malé procento reklamací   
ceny srovnatelné s konkurencí   

Příležitosti  Hrozby 
zlepšení renomé firmy kopírování designu 
zlepšení spolupráce s dodavateli levnější substituty 
zvýšení povědomí o jakosti u zaměstnanců přiživování se na renomé českých výrobců 
zvýšení efektivity práce zlepšení kvality u konkurence 
  růst nákladů 

 
Tab. 4 SWOT matice 

 
 
Výsledek analýzy 
 
Vedení společnosti si je vědomo hrozby levnějších substitutů, kopírování designových 

novinek konkurencí a růstu ceny práce, energií a materiálu. V důsledku těchto 

nepříznivých vlivů se snaží o zlepšování výrobních zařízení, výrobních postupů a 

technologií, dále věnuje pozornost snižování nákladů a udržení vysoké jakosti výrobků.  

Do budoucna firma zvažuje certifikaci systému řízení jakosti dle norem ISO, proto mi 

bylo umožněno vypracovat tuto diplomovou práci, která by pomohla zlepšit systém 

řízení jakosti. 

 

V oblasti řízení jakosti byly zjištěny následující nedostatky: 

• není stanovena politika, cíle a strategie jakosti 

• nedostatečné stanovení odpovědnosti za jakost u zaměstnanců a dodavatelů 

• nejsou formálně zmapovány procesy ve firmě 
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• chybí útvar jakosti 

• nejsou formálně stanovena pravidla pro měření jakosti a způsob kontrol  

• nejsou využívány moderní metody pro sledování jakosti u konkurence a zpětné 

vazby od zákazníků 

• neexistuje sledování nákladů na jakost 
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5 Návrh na zlepšení 
 
Současný systém řízení jakosti je zaměřen na sledování neshod ve výrobě a zlepšování 

jakosti výrobků. Tento systém řízení jakosti je označován jako „Operativní řízení 

jakosti“, které je v současnosti považováno za zastaralý způsob řízení, i když funkční a 

v mnohých firmách stále běžně používaný. V řešitelské části diplomové práce je 

navržen přechod na „Strategické řízení jakosti“ a jsou zde uvedeny oblasti, ve kterých je 

potřeba zavést nebo zlepšit řízení jakosti. Přínosem těchto zlepšení bude zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy, lepší efektivnost firemních procesů, zlepšení jakosti 

produktů, snížení nákladů. V návrhu na zlepšení budou ukázány způsoby moderního 

řízení jakosti, které pomohou firmě v přípravě na certifikaci systému řízení jakosti dle 

norem ISO 9000. 

 

5.1 Politika jakosti a plánování jakosti 
 
Politika jakosti a plánování jakosti jsou nedělitelnou součástí managementu jakosti a 

jejich zavedení je jednou z podmínek certifikace ISO 9001:2000. Zároveň je stanovení 

politiky jakosti strategickým krokem firmy, kterým se zaváže k plnění jednotlivých 

bodů politiky jakosti. 

5.1.1 Politika a strategie jakosti 
 
V současnosti je ve firmě jakost řízena operativním způsobem, kdy jsou řešeny 

jednotlivé problémy v momentě, kdy vyvstanou, případně je předcházeno vzniku 

neshod.  Pojem politika jakosti a plánování jakosti byly tak doposud pojmy neznámé, 

proto jsem se v kapitole [3.5] pokusil popsat jak by mělo plánování jakosti vypadat a 

z jakých principů vycházet. 

 

V první fázi by si firma měla stanovit Poslání a Vizi: 

Poslání - výroba kvalitních a originálních svítidel dle přání a požadavků zákazníků.  

Vize - vybudovat stabilní zázemí rostoucí firmy s funkčním systémem managementu 

jakosti, který bude plnit své poslání 
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Dále by si firma měla určit základní hodnoty práce: 

• kreativita 

• spolehlivost 

• dynamika 

• ekologie 

• efektivita 

 

Pro naplnění své vize a poslání stanoví vedení firmy politiku jakosti za pomoci 

následujících závazků: 

• plnit přání, požadavky a očekávání zákazníků 

• dodržovat požadavky norem a zákonných závazků 

• zabezpečovat potřebné zdroje pro zlepšování výkonnosti a efektivity firemních 

procesů 

• vyvíjet nové výrobky a technologie s cílem dosažení vysoké jakosti a  

maximalizace konkurenceschopnosti 

• vhodnou personální politikou a motivací upevnit loajalitu zaměstnanců  

 

Prohlášení politiky jakosti: 

• Politika jakosti firmy je zaměřena na to, abychom vyráběli kvalitní výrobky a 

poskytovali služby totožné s požadavky zákazníků.  

• Naším standardem musí být dosažení nulové úrovně vad. Věříme, že tento 

výsledek bude odvozen od společného úsilí všech zaměstnanců, podpořeného 

angažovaností a aktivním zapojením všech úrovní řízení. 

• Vývoj nových výrobků a technologií v souladu s cílem dosažení maximální 

konkurenceschopnosti, vysoké jakosti a environmentální způsobilosti. 

• Vhodnou  personální politikou upevnit loajalitu zaměstnanců s cílem zvýšit 

výkonnost firmy 
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Pro stanovení dalších záměrů politiky jakosti nebo jejich revizi musí firma vycházet 

z následujících doporučení: 

 

A) Politika a strategie jakosti jsou založeny na současných a budoucích potřebách a 

očekávání zainteresovaných stran jakosti - což znamená, že na tvorbě politiky jakosti by 

se v budoucnu měli podílet všichni členové širšího vedení společnosti. 

 

B) Stanovování politiky a strategie jakosti by mělo být podloženo informacemi z měření 

výkonnosti firmy a informací o konkurenci. Z toho důvodu doporučuji před stanovením 

dalších cílů politiky jakosti provést: 

• analýzu výkonnosti největších konkurentů  a nejlepších organizací v oboru 

sklářství 

• hodnocení stávajících a možných budoucích partnerů 

• analýzu požadavků na  

o bezpečnost práce 

o životní prostředí 

o norem a zákonů   

 

C) Politika a strategie jakosti organizace musí být v budoucnu neustále přezkoumávána, 

rozvíjena a aktualizována. Je přitom potřeba dbát na další souvislosti: 

• identifikace úspěšnosti dané politiky a strategie jakosti 

• pravidelná aktualizace politiky a strategie na úrovni celé společnosti zpravidla 

co pět let, případně z důvodu organizačních změn nebo změny situace na trhu 

• politika a strategie jakosti musí korespondovat s hodnotami firmy, plány a vizí, a 

dále musí korespondovat s potřebami a očekáváním zainteresovaných stran 

 

D) Sdělování a aplikace politiky a strategie jakosti – pro jednoznačný výklad  je nutné 

stanovit způsob zveřejnění: 

• publikace na veřejných místech v podniku (nástěnky, schůze) 

• objasnění výkladu zaměstnancům vedoucími 
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5.1.2 Plánování jakosti   
 

Plánování jakosti je důležitou a neoddělitelnou součástí managementu jakosti. 

 V Juranově [3] trilogii jakosti je plánování jedním z klíčových bodů (plánování jakosti 

– řízení jakosti – zlepšování jakosti). S dobře vypracovanými záměry a návrhy se 

snižuje výskyt problémů při jejich realizaci, což v konečném důsledku znamená úsporu 

nákladů. 

 

Pro plánování je důležité stanovit si cíle, datum splnění a odpovědnost. Cíle vychází 

z politiky jakosti a vedení společnosti je stanovuje v souladu s vizí a politikou jakosti. 

Cíle jakosti musí být zaměřeny na naplnění požadavků organizace, zákazníků a na 

procesy uvnitř firmy. Cíle musí být měřitelné a hodnotitelné.  

 

Útvar jakosti bude zajišťovat následující: 

• rozpracování cílů do úkolů 

• zajištění zdrojů určených k plnění cílů 

• monitorování plnění a případnou nápravu nebo revizi 

• navrhování nových cílů 

 

Existují i další aktivity, jejichž prostřednictvím se stanovují a dosahují cíle v oblasti 

jakosti.  

• plánování systému managementu jakosti 

• zpracování plánů jakosti 

• plánování znaků jakosti výrobků 

• plánování jakosti procesů 

• plánování kontrol 
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5.2 Návrh organizační struktury 
 

 

 
 

Obr. 9 Návrh organizační struktury 
 
 
Hlavní úpravou organizační struktury je posunutí majitele na vrchol organizační 

struktury a vytvoření útvaru jakosti, který bude působit jako nezávislý auditor jakosti a 

jeho jediným nadřízeným bude majitel firmy. Zaměstnanec pověřený řízením jakosti 

bude mít stanovené povinnosti a pravomoci 
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povinnosti útvaru jakosti 

• kontrola neshod výrobků 

• revize firemní strategie jakosti 

• sledování:  

o trendů v řízení jakosti 

o legislativních požadavků a norem 

 
pravomoce útvaru jakosti 

• zlepšování pracovních postupů za účelem zvýšení jakosti 

• svolávání porad v případě výskytu většího množství neshod výrobků 

• spolupráce s vedením na řízení jakosti ve firmě 

• vedení kroužků jakosti 

 

Činnosti ostatních útvarů zůstávají v původní podobě viz. kapitola 4.3 

 

Mimo organizační strukturu navrhuji vznik vnitropodnikového týmu zlepšování jakosti 

a kroužku jakosti určeného pro zavádění nových výrobků a technologií ve spolupráci s 

dodavateli: 

 

Vnitropodnikový tým zlepšování jakosti  

Jeho hlavní náplní bude zkoumání stávajícího vnitropodnikového systému řízení jakosti 

a hledání možných zlepšení v oblasti výroby, kontroly jakosti nebo vylepšení svítidel. 

Nemusí být podmínkou svolání celého týmu zlepšování jakosti z důvodu řešení 

jednotlivých připomínek, ale je zapotřebí jednotlivé připomínky evidovat a to nejlépe 

pracovníkem útvaru jakosti, který buď zpracuje danou připomínku sám nebo svolá 

poradu týmu.  

 

Kroužek jakosti ve spolupráci s dodavateli 

Účelem tohoto kroužku bude zavedení systematické spolupráce s dodavateli při vývoji 

nových technologií nebo výrobků. Členy kroužku jakosti budou představitelé vedení, 

oddělení designu a vývoje, vedoucí výroby a představitel útvaru jakosti. Svolávání 

kroužku jakosti bude mít na starosti představitel vedení, který zařídí inicializační 
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schůzku s dodavatelskou firmou. Následující činnosti koordinované představitelem 

útvaru jakosti by měli vést k vyřešení problematiky, ke které byl daný kroužek jakosti 

svolán. 

 

5.3 Řízení procesů 
 
Sledování procesů ve firmě umožní vedení firmy lepší pochopení jednotlivých činností, 

zpřehlední vazby mezi jednotlivými činnostmi, zároveň pomůže k zprůhlednění 

odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při vykonávání navazujících nebo souběžných 

činností a také usnadní odvozování závěrů při zkoumání a reengineeringu procesů ve 

firmě.  

 

5.3.1 Průchod zakázky firmou 

 
 

 

Průchod zakázky firmou je cyklicky se opakující proces: 

objednávka => výroba => expedice 

Většina nových objednávek je přijímána obchodním oddělením. V případě větších 

zakázek od stálých odběratelů nebo zákazníků přijímá objednávky také majitel nebo 

plán 
výroby 

zadání 
výroby objednávka 

požadavky zákazník - 
odběratel 

obchodní 
úsek 

návrh smlouvy (upřesnění podmínek) 

vedoucí
výroby 

výroba
montáž 
balení 

expedice + fakturace 

Obr. 10 Průchod zakázky firmou 
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ředitel. Po přijetí požadavků na objednávku jsou zákazníkovi zaslány detaily 

objednávky a po jejich potvrzení se objednávka stává závaznou. 

Poté se objednávka předá výrobnímu oddělení, kde se naplánuje výroba jednotlivých 

svítidel a zařídí činnosti související se zásobováním a expedicí. Hotový výrobek je 

expedován v závislosti na typu dopravy a platbě. 

5.3.2 Mapa procesů 
 

hlavní realizační procesy: 

• příprava komponent k montáži a  

• nákup a naskladnění komponent 

• montáž a balení svítidel svítidel 

 

Příprava komponent k montáži a nákup komponent 

činnosti vykonávají čtyři zaměstnanci skladu materiálu zaměření na přípravu 

jednotlivých typů komponent (skleněná ramena, elektro díly, skleněné komponenty, 

kovové části) určených k montáži. Po obdržení plánu výroby a seznamu svítidel, každý 

ze zaměstnanců přichystá potřebé komponenty pro montáž jednotlivých typů svítidel do 

speciálních boxů určených pro jednotlivá svítidla. Roztřídění svítidel do boxů provádí 

zaškolení pracovníci dle instruktážních návodů. Zaměstnanci skladu materiálu a 

komponent při přípravě svítidel zjišťují stav zásob a případně operativně objednávají 

komponenty, které dochází a to u příslušných dodavatelů.  

 

Montáž a balení svítidel 

Každý den dostanou montážní pracovnice seznam svítidel, které mají za úkol 

zkompletovat a zabalit. Přichystané boxy se svítidly a návodem nacházejí na určeném 

místě v montážní místnosti. Případné dotazky ke kompletnosti svítidla nebo při zjištění 

neshod nebo jiných závad řeší problém s kolegy ze skladu materiálu nebo vedoucím 

výroby v závislosti na typu závady. Po kompletaci a zabalení svítidla je krabice 

připravena k přesunu do expedičního skladu.  
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podpůrné procesy: 

• příjem objednávek 

• plánování výroby 

• zásobování a interní logistika 

• expedice 

 

Příjem objednávek 

Většina nových objednávek je přijímána obchodním oddělením. V případě větších 

zakázek od stálých odběratelů nebo zákazníků přijímá objednávky také majitel nebo 

ředitel. Po přijetí požadavků na objednávku jsou zákazníkovi zaslány zpět detaily  

objednávky (svítidla, termín dodání, cena, způsob platby, typ dopravy a pojištění), které 

zákazník potvrdí nebo upřesní požadavky na objednávku. Poté se objednávka stává 

závaznou a je předána výrobnímu úseku.  

 

Plánování výroby 

Poté co vedoucí výroby přijme od obchodního oddělení seznam nových objednávek 

s termíny dodání zařadí svítidla do listu zakázek. Plánování výroby probíhá v týdením 

režimu s denními úpravami. Pro každý den připraví seznam svítidel určených k montáži 

a přichistá montážní návody a seznam komponent. 

 

Zásobování a interní logistika 

Každý den objíždí zaměstnanec skladu materiálu dodavatele u kterých je potřeba 

vyzvednout hotové komponenty na svítidla nebo případně k nim zavést komponenty na 

opravu v případě zjištěných závad. Seznam komponent určených k vyzvednutí dostává 

od jednotlivých zaměstnanců skladu, kteří připravují komponenty k výrobě.    

 

Expedice 

Expedici zabalených svítidel probíhá podle typu a velikosti dodávky (kontejnerová 

doprava, kamionová doprava, zrychlené zaslání zakázky) 
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Činnost kroužků jakosti 

Činnost kroužků jakosti závisí plně na dobrovolnosti a ochotě zaměstnanců pracovat na 

zlepšování jakosti ve firmě. V případě firmy Elite Bohemia se bude jednat o kroužky 

jakosti ve spolupráci s dodavateli a náplní jejich práce bude zlepšování výrobků nebo 

výrobních technologií. Práce takového kroužku bude organizována podle následujícího 

schématu: 

výběr problému => analýza problému => řešení prolému => vypracování dokumentace 

=> fyzická prezentace před vedením => realizace zlepšení => sledování výsledku 

zlepšení 

 

řídící a kontrolní procesy: 

• řídící procesy 

o operativní řízení 

o porady 

o řízení financí 

o řízení dokumentace, informací a údajů 

• kontrolní procesy 

o interní audity 

o externí audity 

o přezkoumávání a kontroly vedením 

činnosti v oblasti řídících a kontrolních procesů budou vedením upraveny v závislosti 

na aplikaci změn v oblasti řízení jakosti. 

 

v další části kapitoly naleznete stanovení odpovědnosti jednotlivých útvarů: 

Vedení společnosti:   

• dbá na celkové řízení kvality a dodržování jakosti zaměstnanci  

• podílí se na tvorbě politiky a strategie jakosti v souladu s cíly firmy 

• deleguje pravomoci a odpovědnost  

• podílí se na rozhodování a řešení dílčích problémů 

• provádí namátkové kontroly 

• svolává porady jakosti 

• inicializuje práci kroužků jakosti ve spolupráci s dodavateli 
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Obchodní úsek  

• odpovídá za slušnou a vstřícnou komunikaci se zákazníkem  

• přijímá a vyřizuje reklamace, stížnosti a dotazy 

 

Oddělení vývoje a designu   

• odpovídá za vývoj nových výrobků a jejich uvedení do výroby  

• odpovídá za jakost při aplikaci nových technologií 

• podílí se na vývoji nových výrobních postupů a technologií 

• provádí namátkové kontroly jakosti 

 

Výrobní úsek 

• vedoucí výroby provádí pravidelné i namátkové kontroly jakosti 

• vlastní výroba  

o kontrola komponent při výrobě 

o kontrola při balení 

• montáž  

o kontrola při přípravě komponent svítidla 

o optická a mechanická kontrola 

• sklad materiálu  

o kontrola příchozího materiálu a komponent od externích dodavatelů 

 

Doprava 

• kontrola kompletnosti dodávek  

• zběžná kontrola jakosti produktů, pokud to balení umožňuje 

• bezpečná doprava křehkých komponent 

• komunikace s dodavateli v případě neshod u komponent, kde je možnost oprav  
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5.4 Dodavatelsko – odběratelské  vztahy 
 
Budování a rozvoj pozitivních dodavatelsko-odběratelských vztahů je jedním 

z důležitých kroků pro úspěšnou spolupráci firem. V případě firmy Elite Bohemia je 

výsledná kvalita svítidel kriticky závislá na kvalitě komponent od dodavatelů a tak 

nesmí nastat situace, kdy by došlo k výkyvům jakosti u dodavatelů. Současné vztahy 

s dodavateli lze označit jako velice dobré a kvalita dodávek je bez větších výkyvů v 

jakosti, přesto dle rčení „Mezi přáteli má být pořádek“ je vhodné začít používat nástroje 

pro hodnocení dodavatelů a formální kontrolu kvality dodávek. 

 

Než firma začne zvažovat změny v oblasti politiky zajišťování jakosti dodávek, měla by 

nejprve znát odpovědi na následující otázky:  

• Co je základem vztahů mezi odběratelem a dodavatelem? 

• Do jaké míry je nutné zdůrazňovat jakost dodávek? 

• Využívat pro dodávky „dodavatelský vějíř“ nebo jediný zdroj? 

• Preferovat dlouhodobé partnerství? 

• Vyplatí se poskytovat dodavatelům technickou pomoc? 

 

5.4.1 Nákupní strategie 
 
Pro zajištění správné úrovně jakosti zásobování stanovíme základní nákupní strategii: 

• rozvíjení úzkého vztahu spolupráce s dodavateli 

• nakupovat správné materiály a části za přiměřenou cenu  

• dodávky ve správný čas 

• v případě náhrady materiálu nebo částí by mělo být dosaženo zlepšení jakosti 

nebo snížení nákladů a udržení stávající jakosti 

• podporování iniciativy dodavatele při zlepšování jakosti nebo inovacích (obojí 

ovšem za rozumné ceny) 

• výrobce by měl mít zájem na prosperitě dodavatele a měl mu poskytovat pomoc 

a spolupráci tam, kde je to možné 
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Pro zabezpečení jakosti dodávek je potřeba společně s dodavateli stanovit kontrolní a 

přejímací metody a zabezpečit postupy a procesy. Samozřejmostí musí být zavedení 

dokumentace zaměřené na sledování jakosti dodávek, což v tomto konkrétním případě 

provedeme pomocí „Seznamu závad – doprava“ (viz. příloha 2). 

Na základě získaných údajů může firma hodnotit dodavatele podle počtu neshod, 

celkové kvality dodávek a rychlosti případných oprav. 

 

5.4.2 Alternativní dodavatelé 
 
Posuzování alternativních dodavatelů je jednorázová aktivita, kterou je vhodné provádět 

průběžně. V praxi by mělo být hodnoceno následující: 

• Posuzování shody vzorků výrobku dodavatele – hodnocení jakosti vzorků od 

alternativních dodavatelů musí probíhat ze vzorků běžné výroby a nikoli ze 

vzorků specielně vyrobených.  

• Hodnocení schopností dodavatele plnit požadavky jakosti – způsobilost 

dodavatele plnit požadavky jakosti je potřeba analyzovat dle kritérií: 

o vlastní zkušenosti s dodavatelem 

o zkušenosti ostatních s dodavatelem 

o způsobilost procesů u vytipovaného dodavatele 

o audity systému jakosti u dodavatele 

V případě sklářské výroby je nezbytně nutné znát výrobní procesy a výrobní 

možnosti dodavatele, protože jen tak lze společně plánovat jakost dodávek. 

• Výběr dodavatelů podle předem definovaných kritérií – kritéria pro hodnocení 

dodavatele by měli stanovovat řídící pracovníci firmy, aby se nalezly všechny 

důležitá kritéria pro hodnocení. Nyní uvádím navrhované kritéria pro hodnocení 

dodavatele: 

o schopnost vyrábět kvalitní komponenty 

o dopravní dostupnost dodavatele 

o spolehlivost dodavatele 

o dostatečná výrobní kapacita 

o pružnost reakce dodavatele 

o ochota spolupracovat na inovacích a vývoji výrobků 
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o podíl dodavatele na trhu 

o doprovodné služby dodavatele (záruka, doprava, atesty,…) 

 

 

Vztahy s odběrateli a zákazníky je nutné udržovat taktéž na vysoké úrovni. Sledování a 

měření jejich spokojenosti vyžadují přímo normy ISO 9000:2000 a nespokojí se pouze 

se sledováním procenta reklamací, které mnozí dodavatelé považují za dostatečné 

měření spokojenosti zákazníka. Nízké procento reklamací neznamená absolutní 

spokojenost zákazníka.  Vhodným nástrojem pro sledování spokojenosti zákazníků 

bude zavedení internetového dotazníku a sledování dalších ukazatelů, které vypovídají o 

spokojenosti zákazníka (viz 5.7).  

 

Ve vztahu k odběratelům je vhodné věnovat pozornost poskytovaným službám: 

• informování dodavatelů o produktech a novinkách 

• servis a zásobování náhradními díly 

• dostupnost výrobků 

• výhodnější ceny  

• vstřícné vyřizování reklamací (v rámci možností)  

 
Důležité je uvědomit si, že nás odběratelé hodnotí podle stejných nebo podobných 

kritérií jako mi hodnotíme své dodavatele a vyvodit z toho patřičná opatření.  
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5.5 Návrh dokumentace  
 

Systém řízení dokumentace se musí řídit platnou legislativou a dále budou vzaty v potaz 

požadavky na dokumentaci dle normy ISO 9001:2000. Není v možnostech této práce 

vytvořit kompletní firemní dokumentaci, z toho důvodu se zaměřím na vytvoření 

přehledu dokumentů požadovaných normami ISO.  

 

5.5.1 veřejné dokumenty: 
 
Příručka jakosti – představuje systém jako celek. Příručka jakosti popisuje politiku a 

strategii organizace v oblasti jakosti, jak ve vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu k 

vlastním zaměstnancům a partnerům organizace. 

 

Politika jakosti a Cíle jakosti – dokumentace strategie a záměrů vedení v oblasti. (viz 

kapitola 5.2) 

 

5.5.2 interní dokumenty: 
 
Organizační řád firmy – určuje vztahy mezi jednotlivými odděleními, funkcemi a 

pracovníky 

 

Pracovní náplně – zpřesňují odpovědnosti a pravomoci definované organizačním 

řádem a organizačním schématem. 

 

Procesy společnosti – doplňují příručku jakosti v analýze procesů 

 

Průchod zakázky firmou – definuje způsob realizace zakázky v závislosti na typu 

výrobku. Obsahuje požadavky, zdrojem postupy a kontrolní mechanismy. Samostatně 

bude definován způsob realizace speciálních zakázek. 
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Porada a zápis z porady – vzhledem k velikosti firmy, charakteru aktivit 

(opakovatelnost činností), vysoké odbornosti zaměstnanců a požadavkům vedení firmy 

na minimalizaci administrativy, lze rozsah a podrobnost dokumentace z porad omezit 

na: 

• evidenci zjištěných nedostatků a způsobu jejich řešení 

• evidenci změn v systému řízení jakosti 

 

5.5.3 Řízení dokumentů 
 

Pro udržení pořádku v dokumentaci je nutné dokumenty označovat a příslušně je 

archivovat nebo publikovat. Dokumentaci je potřeba rozdělovat na interní a externí, a 

dále je potřeba odlišit jednorázové dokumenty od opakující se dokumentace (15): 

 

Jednorázový řídící dokument 

náležitosti jednorázového dokumentu: 

• název jednorázového dokumentu 

• číslování dokumentů dle data vydání (např. 2008/01/01) 

• podpis majitele nebo vedoucího 

• datum schválení a dobu platnosti, případně od kdy dokument nabývá platnosti 

 

Jednorázové dokumenty vydává a schvaluje majitel nebo ředitel podniku. Mají platnost 

stanovenou platnost nebo je jejich platnost zrušena dalším jednorázovým řídícím 

dokumentem. Tento typ dokumentů nemá revize, ale vždy se vydává nový dokument a 

starý by měl být skartován. 

 

Interní řízené dokumenty 

náležitosti interní dokumentace: 

• označení „Interní dokument“ 

• název dokumentu 

• autorizaci (záznam o schválení, datum schválení) 

• stránkování, číslo revize, počet výtisků a číslo výtisku (případně rozdělovník) 
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Všechny interní dokumenty budou po schválení zaznamenány do Seznamu interních 

dokumentů a následně distribuovány na příslušná pracoviště. 

 

Externí dokumenty 

jedná se o dokumenty: 

• legislativního charakteru (normy, vyhlášky, zákony,...) 

• systému řízení jakosti 

• ostatní externí dokumenty (např. návody na obsluhu,...) 

 

náležitosti externích dokumentů: 

• označení logem společnosti 

• datem pořízení 

• podpisem schvalujícího 

 

Po schválení dokumentu bude dokument zařazen do Seznamu interních dokumentů a 

předán na příslušné pracoviště, a to tak aby byl dostupný všem pracovníkům pro něž je 

určen. 

 

Změny a revize externích dokumentů 

Dokumenty u nichž byla prováděna revize, je záznam o přezkoumání a schválení změny 

proveden v příslušné revidované části dokumentace, a po zveřejnění změněného 

dokumentu je změna zaznamenána do Listu změnového řízení a v Seznamu externích 

dokumentů. 

Další možnou změnou externího dokumentu je aktualizace, která by měla být prováděna 

výměnou dokumentu „kus za kus“, a opět by měl být nový dokument uložen do 

Seznamu externích dokumentů. 

Pro zpracování neaktuálních externích dokumentů je určen následující postup: 

1. skartování všech výtisků mimo výtisk č.1 

2. označení prvního výtisku nápisem „zrušeno“ 

3. zařazení zrušeného dokumentu do Seznamu zrušené dokumentace 
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Řízení ostatních záznamů a archivace dokumentace 

Mezi záznamy patří veškerá firemní dokumentace, korespondece, smlouvy, faktury,... 

Stanovené záznamy se musí řádně značit a následně archivovat tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Záznamy vznikající při jednotlivých činnostech budou shromažďovány a 

ukládány odpovědnými pracovníky v písemné nebo elektronické podobě na pracovištích 

nebo dle archivačního řádu. 

 

5.6 Kvalita informací 
 
Informace poskytované zákazníkům a odběratelům se podílejí na tvorbě hodnoty 

produktu a kvalitní informace o produktu tak zvyšují jeho celkovou kvalitu. Mnohdy se 

stává, že zákazník je přehlcen nepotřebnými informacemi nebo naopak nemůže nalézt 

pro něj důležité a potřebné informace o produktu nebo firmě, proto je zapotřebí nalézt 

údaje a informace, které může firma vodně zacílit na zákazníka. Zkoumání kvality 

informací je v počátcích a do popředí zájmů se tento pojem dostal až s nástupem 

internetu, kde můžeme nalézt nepřeberné množství informací, ale jen zlomek z nich 

obsahuje kvalitní a přínosné informace.  

 
V případě informací poskytovaných firmou je potřeba zaměřit pozornost na: 

• prezentaci  

o jednotlivých produktů a produktových řad 

o  novinek a nových technologií 

o firemních úspěchů a přínosů v oboru 

o rozvoj komunikace se zákazníkem (zpětná vazba, dotazníky, dotazy 

zákazníků) 

o povedený design webových stránek a častější aktualizace obsahu zvyšují 

důvěryhodnost  

• zveřejnění globální sítě obchodů a servisů  

• možnost stažení elektronické verze „tištěného katalogu“ 

• publikace  

o video návodů nebo obrazových manuálů pro zákazníky, kteří si montují 

svítidla sami 

o návodů pro údržbu a čištění svítidel 
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Výše uvedené zlepšení by měly za následek zisk nových nerozhodnutých zákazníků, 

lepší orientaci nových zákazníků v široké nabídce svítidel a zlepšení celkové prezentace 

firmy na internetu.  

 

5.7 Sledování jakosti 
 

V této kapitole se zaměřím na možnosti sledování jakosti ve firmě, u konkurenčních 

firem a sledování spokojenosti zákazníka. Z analýzy vyplývá, že jakost je sledována 

poměrně dobře, ovšem schází zde systém pro zpracování a vyhodnocení sledovaných 

údajů. Proto navrhuji zavést „Seznamy neshod“ a to pro montáž svítidel označený jako 

„Seznam závad - montáž“ (viz. příloha 1) a pro sklad materiálu a logistiku „Seznam 

závad – doprava“ (viz.příloha 2). Oba seznamy budou sloužit k evidenci vad 

komponent. Pravidelným vyhodnocením získá firma detailní přehled o výsledcích 

vstupních kontrol a o výskytu závad ve fázi montáže. Sledování neshod dodávek 

umožní firmě spočítat náklady na jakost u dodavatele a zlepšit si tak vyjednávací pozici 

do budoucna. 

 

Jsou i další ukazatele, které je vhodné sledovat a evidovat: 

• počet dodaných náhradních dílů 

• počet vyměněných svítidel 

• počet dotazů od zákazníků a odběratelů 

• počet stížností a připomínek 

• požadavky na změnu designu svítidla (modifikaci) 

• zpoždění dodávky vlivem dopravy 

 

5.7.1 Sledování jakosti při vývoji nových výrobků a technologií 
 
Vývoj nových technologií a jejich testování před uvedením do provozu je náročné na 

sledování výsledné kvality inovovaných výrobků, protože se mnohdy testy provádí na 

malém vzorku dat, kde může dojít ke zkreslení měřených hodnot. Uvedení do provozu, 

tak může být dalším kritickým krokem. Chyby a nedostatky, které jsou odhaleny při 
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vývoji, nemusí pokrýt celé spektrum možných závad. Proto navrhuji zavést „Časový 

plán technologií“. Časový plán vývoje a nasazování technologií bude firmě sloužit 

k přehlednému zobrazení vyvíjených technologií, jejich nasazení do provozu. V plánu 

budou také zaznamenány první zpětné odezvy od zákazníků ať už v podobě záznamů 

reklamací nebo pochval ze sledování spokojenosti zákazníka.   

 

5.7.2 Sledování spokojenosti zákazníků s výrobky 
 
Jednou z možností jak sledovat spokojenost zákazníků je vytvoření internetového 

dotazníku, o jehož vyplnění bude zákazník požádán na montážním listu případně 

faktuře. Provoz takovéto aplikace umožňuje snadnou volbu dotazů a jejich efektivní 

vyhodnocování, které není náročné na lidské zdroje. Vhodnou volbou dotazů, tak 

získáme kvalitní informace přímo od zákazníků a nebudeme muset prosit odběratele o 

spolupráci. 

 

návrh dotazů (předpokládané možnosti odpovědí – ano, ne a bodové hodnocení 1-5): 

• dorazil výrobek v pořádku 

• spokojenost s balením výrobku 

• montáž svítidla prováděla specializovaná firma  

• byla pro Vás montáž snadná 

• hodnocení designu 

• hodnocení kvality svítidla 

• další dotazy... 

 

 

5.7.3 Sledování jakosti u konkurence 
 

Sledování jakosti u konkurence a analýza postavení firmy v konkurenčním prostředí 

jsou velice důležité činnosti. Výsledky sledování a analýzy ovlivňují strategická 

rozhodnutí vedení,  proto je vhodné aplikovat metody benchmarkingu (viz. kapitola 3.4) 

jako procesy a metody poměřování s konkurencí.  
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Představitelé vedení firmy a vedoucí zaměstnanci se pravidelně účastní výstav a trhů 

svítidel, kde přijdou do styku s konkurencí. Stejně tak sledují prezentace konkurence a 

jejich další aktivity. Další informace určené pro srovnávání s konkurencí by mohla 

firma získat dotazy na odběratele nebo zákazníky. 

 

Stanovení znaků jakosti výrobků a dalších kritérií pro srovnávání s konkurencí: 

 
• kvalita zpracování kovových částí 

• kvalita skleněných částí  

o ramena 

o misky 

o ozdoby 

• celkový poměr cena kvalita (srovnání) 

• balení výrobků 

• doprava (způsob dopravy, cena, pojištění,) 

• rychlost výroby od požadavku 

• spolupráce při zpracovávání specifických požadavků na atypická svítidla a jejich 

případná instalace 

 

Pro zaznamenání výsledků srovnávání doporučuji využívat tabulku 3 - „Příklad 

formuláře pro definování rozdílů výkonnosti v rámci benchmarkingu“. Ta zároveň 

poslouží pro vyhodnocení výsledků srovnávání. Ze všeho nejdůležitější je nalézt oblasti, 

kde se firma může zlepšit, a také inspirovat od konkurenčních firem. Vedení společnosti 

a vedoucí zaměstnanci po vyhodnocení současné situace rozhodne o dalším směřování 

firmy v oblasti řízení jakosti… 

 

Další možností jak sledovat jakost u konkurence, a zároveň zjistit požadavky zákazníků 

na výrobek a jeho jakost, je použít metodu QFD - „Quality Function Deployment“.  

Tuto metodu jsem nepoužil, protože její aplikace je časově náročná a klade také vysoké 

nároky na komunikaci uvnitř firmy a svým rozsahem metoda překračuje rámec této 

práce. 
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5.8 Přezkoumání systému jakosti  
 
Vrcholové vedení společnosti by se mělo zajímat o to, zda je sytém řízení jakosti 

opravdu funkční. Aktivity spojené s kontrolou jakosti by se neměly zaměřit pouze 

monitorování neshod, ale především na revizi naplňování strategických záměrů politiky 

a cílů jakosti, na základě všech dostupných informací.  

 

V normách ISO 9000:2000 se tento proces označuje jako „přezkoumání managementu“ 

a má přesně definované vstupy a výstupy. Součástí přezkoumávání musí být i 

přezkoumávání vhodnosti a efektivnosti systému jakosti. K tomu nám poslouží vhodné 

ukazatele, které získáme brainstormingem (7). 

 

máme dva typy ukazatelů: 

• pro monitorování plnění cílů jakosti 

• pro posuzování účinnosti systému jakosti podniku 

 

První ukazatel, kterým budeme sledovat cíle jakosti, je zatížen subjektivním 

hodnocením a je nutné se vyvarovat následujících faktorů: 

• vysoce příznivé hodnoty sledovaných ukazatelů mohou ukazovat na měkké cíle 

a naopak nepříznivé výsledky na nedosažitelné cíle 

• plnění ročních cílů nelze příliš objektivně porovnávat s loňskými cíly, protože 

roční cíle mohou být v jednotlivých letech rozdílné 

 

ukazatele určené k přezkoumání účinnosti systému jakosti: 

externí účinnost: 

• ukazatel rychlosti řešení stížností 

• ukazatel rozsahu reklamací 

• ukazatel úrovně spokojenosti zákazníků 

• ukazatel benchmarkingových analýz 

• ukazatel podílu na trhu 
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interní činnost 

• ukazatel rozsahu neshod na pracovišti 

• vývoj struktury výdajů vztahujících se k jakosti 

• ukazatel výtěžnosti vstupů do výroby 

• počet zlepšení na pracovníka 

 

Podstata přezkoumávání systému jakosti spočívá v hodnocení trendů vývoje těchto 

ukazatelů, protože jejich poznání umožní vedení přijmout relevantní rozhodnutí o 

dalším zdokonalení systému jakosti. 
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6 Zhodnocení návrhu 
 

Jedním z hlavních přínosů této práce bude změna z operativního řízení jakosti na 

strategické řízení jakosti, kdy se ve firmě začne řešit problematika jakosti v širších 

souvislostech a v delším časovém horizontu. Výsledkem strategického řízení bude 

aplikace vhodné strategie a přijmutí takových opatření, která povedou ke zvýšení 

kvality v celé společnosti a tím pádem ke zvýšení konkurenceschopnosti a dále také 

k udržení a rozšíření pozice na trhu. 

 

Aplikací navrhovaných změn a vhodných nástrojů řízení jakosti dojde ke zlepšení 

v následujících oblastech: 

• jasná strategie a vedení 

• orientace na zákazníka 

• rozvoj spolupráce a vztahů s dodavateli 

• rozvoj lidského potenciálu  

• zlepšování a inovací 

• dokumentace  

• organizace procesů a odpovědností 

 

Hodnocení přínosů změn můžeme dělit na: 

 

kvalitativní: 

Za kvalitativní přínosy označujeme takové, které nepřináší přímý finanční užitek. Jedná 

se především o zlepšení administrativního chodu firmy, což sebou přináší růst nákladů 

na provoz, ale jedná se o nutnost, zvláště v případě certifikace firmy podle normy ISO 

9000. Uspořádání dokumentace ulehčí administrativním pracovníkům orientaci 

v dokumentech a v případě absence nebo nahrazení některého ze zaměstnanců se ostatní 

zaměstnanci lépe zorientují v dokumentech, které se netýkají jejich běžné pracovní 

činnosti.  

Analýzou a úpravou procesů se zlepšila orientace firmy v jednotlivých činnostech, které 

nyní může lépe sledovat a vyvozovat patřičné závěry.  To samé platí v oblasti stanovení 

odpovědností. 
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kvantitativní: 

Kvantitativní přínosy jsou takové, kde dochází k úspoře finančních prostředků nebo 

zlepšení jiných parametrů jakosti. Pro činnost firmy jsou konkrétní přínosy a úspory 

důležité, protože zákazníci vyžadují stále nižší ceny a kvalitnější výrobky. 

 

Pokud bude aplikace navrhovaných změn úspěšná, měly by se počáteční investice do 

budoucna vrátit. Měřitelné ekonomické výsledky se ovšem nedostaví okamžitě, proto 

by nebylo zodpovědné se je snažit konkrétně vyčíslit.  

 

V oblasti úspor nákladů můžeme očekávat: 

Se zavedením změn v internetové prezentaci lze očekávat zvýšení počtu návštěvníků o 

10.000 za rok. Předpokládám, že zhruba 30% z nich bude mít zájem o katalog produktů 

v elektronické podobě. Při ceně cca 150 Kč za tištěné propagační materiály bude roční 

úspora 450 000 Kč 

 

Zavedením seznamu neshod pro montáž a dopravu a jejich následnou analýzou se 

odhalí snáze neshody zapříčiněné dodavateli. Bude tak možné vyčíslit náklady spojené 

s řešením nebo opravou neshod. Takto vyčíslené náklady může firma požadovat na 

dodavatelích. V současné době činí náklady na řešení sporných neshod asi 100 000 Kč 

ročně. Zde předpokládám úsporu 50% nákladů, což představuje cca 50 000 Kč.  
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7 Závěr 
 
Cílem mojí diplomové práce bylo ve firmě Elite Bohemia analyzovat současnou situaci 

v oblasti řízení jakosti a navrhnout možná zlepšení. Na základě konzultací 

s představiteli firmy a dalších získaných informací jsem provedl podrobnou analýzu 

firmy a jejího okolí.  

 
Hlavním cílem práce bylo navrhnout možná zlepšení v oblasti řízení jakosti, tak aby 

došlo k zvýšení povědomí o jakosti ve firmě, zlepšení dodavatelsko - odběratelských 

vztahů, zlepšení v organizaci firemních procesů a také v dokumentaci. Navrhovaná 

zlepšení systému řízení jakosti by měla sloužit jako příprava na získání certifikace ISO 

9001:2000. 

   
V teoretické části diplomové práce jsem zpracoval poznatky z literatury zabývající se 

moderními systémy řízení jakosti a problematikou jakosti obecně. Vycházel jsem 

z poznatků předních světových a českých odborníků z oblasti jakosti jako je Juran, 

Frehr, Nenadál, Veber i jejich kolegů a následovníků.  Informace obsažené v kapitole 

„teoretické poznatky“ budou sloužit zaměstnancům firmy k rozšíření znalostí v oblasti 

řízení jakosti. 

 
Na základě analýzy současné situace v řízení jakosti a uvedených teoretických poznatků 

jsem navrhl možná zlepšení v oblastech: 

• politiky a strategie jakosti 

• změny v organizační struktuře (zavedení útvaru jakosti) 

• dokumentace procesů a odpovědnosti zaměstnanců  

• rozvoje spolupráce a vztahů s dodavateli a odběrateli 

• rozvoje lidského potenciálu ve firmě 

• dokumentace 

• firemní prezentace 

• sledování jakosti  

o spokojenost zákazníků 

o systematické sledování jakosti u konkurence 

• přezkoumávání a dalšího zlepšování jakosti 
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Navrhované změny by měly do budoucna přinést zvýšení konkurenceschopnosti firmy, 

zisk nových zákazníků, snížení nákladů a v neposlední řadě budou změny sloužit jako 

příprava na získání certifikace ISO 9001:2000. 

 

Výše uvedený návrh na zlepšení řízení jakosti není zcela jistě úplný a ani být nemůže, 

protože pro rozvoj dalších činností v oblasti řízení jakosti je nutné postupně aplikovat 

vhodné nástroje managementu jakosti v závislosti na složitých firemních činnostech, 

procesech a vnějších vazbách mezi firmou a okolím. Je nemožné stanovit jednorázově 

správný postup, a proto je nutné volit cestu postupného zlepšování, kde máme na výběr 

z široké škály moderních systémů řízení jakosti. Bohužel mnohdy je aplikace těchto 

zlepšení příliš drahá a časově náročná, tudíž je nutné zvažovat jejich přínos pro firmu. 

V případě úspěšné certifikace společnosti dle norem ISO 9000 navrhuji možnosti 

dalšího zlepšování podle modelu EFQM. 
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Přílohy 
 
 

Seznam závad - montáž 
datum zaměstnanec svítidlo + komponenta poznámka 

vada 
funk. estet. 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
 

Příloha 1 – Seznam závad - montáž 
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Seznam závad - doprava   

datum 
doprava 

kontroloval typ komponenty ks poznámka 
zakázka 

(způsob dodání) stand. nestand. expres 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
 

Příloha 2 – Seznam závad - doprava 
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Řídící a kontrolní procesy 

Podpůrné procesy 

Hlavní realizační procesy 

příprava komponent k montáži nákup 
komponent a 
naskladnění montáž a balení svítidel svítidel 

příjem objednávek plánování výroby 

expedice zásobování a interní logistika 

operativní řízení 

porady řízení financí 

externí audity 

přezkoumávání a kontroly 
vedením 

interní audity 

řízení dokumentace, informací a údajů 

Příloha 3 – Mapa procesů 
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