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ABSTRAKT 

Obsahem práce je analýza systému managementu kvality společnosti Loomis Czech Republic 

a.s. V práci je analyzována konkrétní část managementu kvality provedením plánovaného 

interního auditu. Na základě výsledků provedeného interního auditu a poskytnutých výsledků 

z dalších interních auditů byla navrhnuta doporučení pro zlepšení systému managementu 

kvality. Zároveň byla s ohledem na vydání nové normy ISO 9001 navrhnuta doporučení pro 

budoucí recertifikaci. 

ABSTRACT 

The content of this thesis is a system analysis of quality management of the company Loomis 

Czech Republic a.s. In the thesis there is an analysis of a certain part of management quality 

using planned internal audit. Based on the results of executed internal audit and provided 

results from other internal audits, recommendations were suggested for improvement of the 

management quality system. At the same time there were suggested recommendations for a 

future recertification in consideration of release of a new norm ISO 9001. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

managementu kvality, interní audit, logistika hotovosti 

KEYWORDS 

quality management, internal audit, cash logistics 
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1 ÚVOD 

Pro úspěch na trhu a zajištění zisku společnosti je v dnešním konkurenčním prostředí, 

které je ještě umocněno globalizací, nutné přesvědčit zákazníka, aby nakoupil výrobky anebo 

služby právě u vaší společnosti. 

 Úspěchu na trhu, a s ním spojeného zisku, můžeme dosáhnout mnoha způsoby. Avšak 

hlavním hlediskem je spokojenost zákazníka s výrobkem anebo službou, které mu společnost 

poskytne. Vysoká spokojenost zákazníka firmě zaručí, že zákazník bude při příštím nákupu 

danou společnost upřednostňovat nebo přímo uzavře obchod s touto společností. Zároveň je 

pravděpodobné, že bude společnost doporučovat dále. 

Zavedení systému managementu kvality dle ISO 9001 a jeho dodržování by mělo 

společnosti poskytnout možnost udržovat a dále zvyšovat svoji úroveň dodávaných výrobků 

anebo služeb a tím i udržovat a zvyšovat spokojenost zákazníka. 

Smyslem QMS dle ISO 9001 je zjistit jaké procesy ve společnosti probíhají, nastavit 

řízení těchto procesů. Dále je nutné se snažit o neustálé zlepšování nabízených výrobků anebo 

služeb. Díky tomu může společnost dodávat zákazníkům výrobky anebo služby v požadované 

kvalitě, což povede k udržení nebo i zlepšení pozice společnosti na trhu. 

Společnost Loomis Czech Republic a.s. se stejně, jako asi většina firem na celém 

světě, snaží maximalizovat svoje zisky. Společnost zároveň působí v odvětví zajišťování 

bezpečnosti. Z toho důvodu byl v L CR zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001. 

Díky zavedení QMS byla společnost schopna popsat procesy v ní probíhající a nastavit jejich 

řízení. 

Snahou společnosti je i nadále zlepšovat veškeré své procesy i celý QMS s ohledem na 

vývoj v oblasti technologie, společnosti, ekonomie, a dalších odvětví. Dle dříve zmíněného 

byly zvoleny cíle diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je provedení analýza výkonnosti systému management 

společnosti Loomis Czech Republic a.s., a to provedením mapování procesů, analýzy 

výkonnosti QMS a návrhem možného zlepšení.  

2 ISO A NORMY 

Vznik norem pro systém managementu kvality
1
 je stejně jako vznik mnoha dalších norem, 

které jsou používány nejen v technické praxi, spojen s International Organization for 

Standardization, jejíž zkratka ISO je odvozena od řeckého slova isos, které můžeme přeložit 

jako stejný nebo rovný. 

ISO vzniklo na základě diskuze na konferenci organizací pro standardizaci, která se 

konala v říjnu roku 1946 v Londýně. Na konferenci se sešlo 65 delegátů z 25 zemí a na 

základě jejich rozhodnutí vzniklo v roce 1947 ISO sloučením organizací ISA a UNSCC. ISO 

                                                 

 
1
V následujícím textu i celé práci budou používány, jak výraz kvalita, tak jakost. Jejich použití je 

odvislé od použité literatury a oba výrazy jsou brány za rovnocenné. V dnešní době častěji využívaný výraz 

kvalita je využíván hlavně s ohledem na změnu překladu z anglického slova quality. 
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zároveň od počátku velmi úzce spolupracuje s IEC. Zástupci této organizace se významně 

podíleli na založení ISO a obě organizace zpočátku sdílely sídlo v Ženevě, kde mají sídlo 

dodnes. 

Od založení ISO byl měsíčně vydáván ISO Journal s informacemi o technických 

komisích, publikovaných normách a administrativních změnách. 

V roce 1951 byla vydána první ISO norma ISO/R 1:1951 Standard reference 

temperature for industrial length measurements, tehdy ještě jako takzvané doporučení. 

ISO postupně rozšiřovalo svou působnost do všech oborů lidské činnosti a zároveň 

reagovalo na nutnost normalizace v nových odvětvích. Z toho důvodu byly zakládány nové 

technické komise: 

 TK 85 Nukleární energie (1956) 

 TK 146 Kvalita vzduchu (1971) 

 TK 147 Kvalita vody (1971) 

 TK 159 Ergonomie (1974) 

 TK 180 Solární energie (1980) 

 TK 229 Nanotechnologie (2005) 

Na základě práce jednotlivých komisí a dalších orgánů (subkomise, pracovní skupiny 

a ad hoc studijní skupiny) vznikaly a vznikají nové normy, jako například následující: 

 ISO 31 (1960) vztahující se k veličinám a jednotkám, a je založena na SI. 

 Přepravní kontejnery (od 1968). 

 Řada norem ISO 9000 – management kvality (od 1987). 

 ISO 14001 – systém managementu životního prostředí (1996). 

 ISO 27001 – systém managementu bezpečnosti informací (2005). 

 ISO 26000 – Společenská odpovědnost (2010).[1] 

Mimo norem vydává ISO ještě další výstupy: 

 PAS Publicly available specifiacion (veřejně dostupné specifikace). 

 TS Technical specification (technické specifikace). 

 TR Technical report (technická zpráva). 

 IWA International workshop agreement (mezinárodní pracovní dohoda). 

 ISO Guide (návody). [2] 

 

Obr. 1) ISO logo[3] 
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Snahou ISO bylo během let změnit přístup k normalizaci od národního 

k celosvětovému. Pokud budeme soudit z následujících čísel, tak můžeme říci, že tyto snahy 

byly úspěšné. V roce 2014 mělo ISO 165 členů. Bylo vydáno celkem 20 493 norem a dalších 

výstupů. Počet technických komisí se od založení ISO, kdy jich bylo 67, zvýšil na 238.[4] 

Dle statistiky dostupné na webových stránkách ISO, si můžeme ukázat vývoj počtu 

platných certifikátu dle ISO 9001 od roku 1994 do 2014. 

Tab 1)  Počet platných certifikátů dle ISO 9001 v ČR mezi lety 1994 a 2004 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Počet 47 180 366 746 1443 1500 5627 5627 8489 2565 10781 

Tab 2)  Počet platných certifikátů dle ISO 9001 v ČR mezi lety 2005 a 2014 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 12743 12811 10458 10089 14031 16242 12697 10679 12679 13229 

Z hodnot v tabulkách jsou patrné značné výkyvy v počtu platných certifikátů mezi 

některými lety. Důvodem je, že ačkoliv se ISO snaží při svých každoročních průzkumech 

zjistit co nejpřesnější údaje, často se stává, že oslovené certifikační orgány neposkytnou 

požadované informace, což má za následek již zmiňovanou nevyrovnanost v jednotlivých 

letech. [5] 

3 MANAGEMENT KVALITY 

Management kvality, jak již bylo zmíněno výše, je od roku 1987 jednou z dalších oblastí, kde 

ISO působí, a snaží se zavést normalizaci. Management jako pojem můžeme snadno přeložit 

jako řízení nebo správu. Na pojem kvalita můžeme nahlížet různě, ale v zásadě můžeme říci, 

že to co je kvalitní, splňuje naše požadavky. Můžeme tedy usuzovat, že pokud se někdo 

zabývá managementem kvality, tak mu jde o řízení nebo správu splnění požadavků. Za 

účelem zjednodušení tohoto řízení, vydalo ISO řadu norem 9000, které mají plnit funkci 

návodů a zároveň mají sloužit k normalizaci tohoto řízení. Díky tomu, mohou následně 

organizace projít certifikací a získat potvrzení, o skutečnosti, že jejich systém řízení zajišťuje 

dostatečnou úroveň kvality neboli splnění požadavků. 

Soubor norem ISO 9000 obsahuje následující normy, které jsou základem k zavedení a 

provozování systému managementu kvality: 

 ČSN EN ISO 9000 Systém managementu kvality – Základní principy a slovník 

 ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky 

 ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality 

 ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu[6] 

3.1 Důvody a přínosy pro zavedení managementu kvality 

Před samotným zavedením jakéhokoliv typu systému managementu kvality je nutné si 

stanovit, jaké důvody nás k tomu vedou. Obecně můžeme zmínit například následující: 
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 Složitost současných výrobků ovlivněná zvýšenými nároky zákazníků, kteří 

stále častěji požadují produkty podle jejich individuálních přání a požadavků. 

 Složitost současných technologií. 

 Rostoucí nároky na bezpečnost a nezávadnost výrobků zakotvené v legislativě.  

 Náročnější konkurenční prostředí, ve kterém se musí organizace spokojit 

s nižšími maržemi. Což zvyšuje riziko neúspěchu podnikání, pokud nebude 

kvalita výrobků odpovídat požadavkům zákazníka. 

 Podpora image firmy a kladného povědomí o podniku splněním požadavků na 

obdržení certifikátů kvality a doložením zavedení systému managementu 

kvality v organizaci.[7] 

Tab 3)  Přínosy zavedení systému managementu jakosti pro zainteresované strany [8] 

Zainteresovaná strana Očekávané přínosy 

Zákazníci 

 Zlepšená včasnost dodávek 

 Zvýšená důvěra v dodavatele 

 Snížení nákladů na životní cyklus 

 Snížení objemu stížnosti a reklamací 

Vlastníci/vrcholové vedení 

organizace 

 Vyšší spokojenost s dosahovanou výkonností 

organizace 

 Lepší perspektiva na trzích 

 Jasné vymezení pravomocí a odpovědností 

 Vyšší transparentnost systému managementu 

Zaměstnanci 

 Zlepšení pracovního prostředí 

 Jasné vymezení odpovědností a pravomocí 

 Vyšší sociální jistoty a rozsáhlejší sociální programy 

 Zlepšení úrovně interní komunikace 

 Zlepšení v procesech lidských zdrojů 

Dodavatelé 

 Zlepšená komunikace o požadavcích odběratelů 

 Dlouhodobé partnerské vztahy s odběrateli 

 Sdílení nejlepší praxe v oblasti managementu jakosti 

Společnost 

 Zlepšená výkonnost organizace (tj. vyšší objem 

odvedených daní) 

 Snižování nezaměstnanosti 

 Respektování legislativních požadavků 

 Snazší orientace při výběrových řízeních 
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Dále můžeme hovořit o přínosech, které jsou velmi úzce spojeny s výše uvedenými 

důvody pro zavedení systému managementu. V některých případech se v podstatě jedná o 

stejné parametry: 

 Stabilita ekonomické výkonnosti podniku. 

 Ochrana před ztrátami trhu. 

 Úspora materiálu a energie. 

 Vliv na trvale udržitelný rozvoj. 

 Ochrana spotřebitele.[8] 

3.2 Principy managementu kvality 

Management kvality je postaven na dodržování určitých principů, díky kterému by měla 

organizace dosáhnout vyšší kvality při svých činnostech. Existuje více systémů nebo modelů 

systému řízení, mezi kterými jsou patrné rozdíly v pojetí a struktuře. Mimo ISO 9000 

můžeme zmínit Národní cenu za jakost Malcolma Baldrige a EFQM Model Excelence. 

Obecně můžeme hovořit o minimálně jedenácti základních principech. V ISO 9000 je jich 

zapsáno osm viz následující seznam: 

 Zaměření se na zákazníka – ve své podstatě jde o komunikaci a rozvoj vztahů 

se zákazníkem. Informace získané z různých forem komunikace se zákazníkem 

by měly posloužit ke zjištění specifických potřeb zákazníků. Díky tomu 

můžeme dodávat zákazníkům přesně to, co požadují nebo budou v budoucnu 

požadovat. Navíc budeme schopni pružněji reagovat na přání nových 

zákazníků a nabídnout jim řešení, které jim bude v maximální míře vyhovovat.  

 Vedení a řízení lidí (princip vůdcovství) – tento princip klade vysoké nároky 

na pracovníky ve vedoucích pozicích, kteří by měli jít svým chováním, 

pracovní morálkou a etikou příkladem. Zároveň by měly vytyčit směr, vize, 

politiky, strategie a cíle organizace, které povedou k naplnění očekávání a 

potřeb všech zainteresovaných stran. Pro dosažení výše uvedeného je nutné 

uvolnit adekvátní zdroje a motivovat zaměstnance k osobnímu přispění, což 

podpoří snahy o neustálé zlepšování v organizaci. 

 Zapojení lidí – cílem by mělo být zapojení všech zaměstnanců, a to využitím 

jejich znalostí a aktivity. Je důležité, aby si zaměstnanci uvědomovali svůj 

podíl na plnění cílů organizace, svoji důležitou roli ve fungování společnosti a 

přijali cíle společnosti za své. Z toho důvodu by mělo bezchybně fungovat 

obousměrné předávání informací mezi zaměstnanci a vedením. Vedení by 

mělo vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců a přidělovat jim odpovědnost a 

pravomoci. 

 Procesní přístup – činnosti a zdroje budou v organizaci řízeny jako procesy. 

Procesy je nutné definovat, přiřadit jim vlastníka, monitorovat jejich výkonnost 

a posuzovat jejich rizika a důsledky působení na všechny zainteresované 

strany. 

 Systémový přístup k managementu – nahlížení na činnosti prováděné 

v organizaci jako na systém vzájemně propojených procesů s určenými vstupy, 
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výstupy a vlastníky procesů. Mapování informačních a hmotných vazeb a 

logistické posloupnosti. Odhalování a odstraňování bariér mezi procesy. 

Monitorování, měření a následná snaha o neustále zlepšování výkonnosti 

procesů. 

 Neustálé zlepšování – spočívá v plánování projektů, cílů zlepšování, a zdrojů 

pro posílení slabých stránek organizace. Slabé stránky je nejdříve nutné najít 

vhodnými přístupy a metodami, a přiřadit jim prioritu. Nakonec je nutné 

aplikovaná zlepšení monitorovat a zhodnotit, jestli přináší požadované zvýšení 

výkonnosti. 

 Management na základě faktů – pro efektivní a správné rozhodování je nutné 

mít spolehlivá, objektivní a ověřená data ze všech procesů. Následně na 

základě analýzy těchto dat budou realizována rozhodnutí. 

 Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – vnímání dodavatel jako partnera a 

snaha o budování vzájemně prospěšných vztahů založených na hodnocení, 

výběru, technické podpoře, komunikaci a motivaci dodavatelů.[6][8] 

3.3 Požadavky QMS dle ISO 9001 

Využití QMS není omezeno odvětvím, velikostí ani jinými parametry organizace, pouze je 

nutné splnit požadavky dle normy ISO 9001. V souladu s těmito požadavky musí organizace 

vytvořit, dokumentovat, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat efektivitu QMS. Dále 

organizace musí: 

 Určit procesy potřebné pro QMS, a jak budou tyto procesy v organizaci 

aplikovány. 

 Určit vazby a posloupnost procesů a jejich vzájemný vliv. 

 Určit dle jakých kritérií a jakým způsobem bude zajištěno efektivní fungování 

a řízení procesů. 

 Uvolnění dostatečných zdrojů a informací pro podporu, fungování a 

monitorování procesů. 

 Monitorování a analyzování procesů se zaměřením na plnění plánovaných 

výsledků. Případné uplatnění opatření pro zajištění výsledků a neustálé 

zlepšování. 

Organizace musí řídit nejenom svoje vlastní interní procesy, ale i veškeré procesy 

externí, u kterých je využit outsourcing mimo organizaci. [9] 

3.4 Procesní přístup 

Procesní přístup přinesl změny v pohledu na fungování podniku, z původní funkční orientace, 

na orientaci procesní. Procesní přístup nám dává zároveň možnost popsat sled činností 

nejenom v podniku, ale i v přírodě, společnosti, atd. 

Jedna z hlavních výhod procesního přístupu je možnost rychlé změny v procesním 

řetězci. Tato schopnost je s ohledem na rychlý technický vývoj velice potřebná a žádaná. 

Umožňuje rychle se zavedeným změnám přizpůsobit. 
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Proces máme znázorněn na Obr. 2) a můžeme ho popsat jako transformaci vstupů do 

výstupu (konečného produktu) pomocí aktivit přidávajících hodnotu. Zároveň je proces 

chápán jako opakující se aktivita, která vede k realizaci výstupu (konečného produktu). 

Každý proces můžeme charakterizovat následujícími atributy: 

 Hranice procesu – ohraničují začátek a konec procesu. Zároveň na nich 

dochází k předání vstupů do procesu a výstupu z procesu. Charakter vstupů a 

výstupů může být hmotný nebo nehmotný. 

 Vstupy – spouští a zahajují proces. 

 Výstupy – produkty procesu, které ukončují činnost procesu. Vstup do 

následujícího procesu by měl být shodný s výstupem předchozího procesu. 

 Majitel procesu – osoba disponující dostatečnou pravomocí a je odpovědná za 

efektivitu procesu. 

 Zákazník – příjemce výstupu z procesu. Může jít o vnitřního nebo vnějšího 

příjemce. 

 Zdroje – zdroje na rozdíl od vstupů jsou užívány postupně (opakovaně) a 

můžeme je charakterizovat jako stroje, zařízení, lidskou práci a informace. 

 Regulátory/řízení – soubor pravidel, norem, zákonů a směrnic, které jsou 

potřebné pro průběh procesu a realizaci výstupu. [10] 

 

 

Obr. 2) Popis procesu [10] 
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3.4.1 Hierarchie procesů 

Procesy můžeme hierarchicky rozložit na nižší úrovně, jak je vidět na Obr. 3). 

Toto rozložení je vhodné použít u složitějších procesů. Při rozkládání jednotlivých 

procesů v organizaci je nutné určit, do jakých podrobností budou jednotlivé hierarchické 

vrstvy zasahovat. K zaznamenání rozpadu můžeme využit pět úrovní, dle složitosti procesů 

v organizaci: 

 Proces – Popis procesu je napsán již výše. Zde můžeme doplnit, že proces je 

sledem subprocesů. 

 Subproces – Může být prováděn v jednom nebo více útvarech organizace. Je 

tvořen sledem činností nebo pracovních úkonů. 

 Činnost – Je již prováděna pouze v jednom útvaru organizace a je složena 

z jednotlivých operací. Při jejím provádění je spotřebován jeden konkrétní 

materiál. 

 Operace – Je prováděna jedním pracovníkem a jde o jednotlivý logicky 

souvislý pracovní úkon, který je složený z kroků. 

 Krok – Stejně jako operace, je vykonáván jedním pracovníkem. Jedná se o 

nejmenší součást procesu. [10] 

 

Obr. 3) Hierarchie procesů [10] 
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3.4.2 Klasifikace procesů 

Procesy můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Hlediska mohou být například 

funkčnost, klíčovost, hodnototvornost a struktura. Ze zmíněných možností si vybereme 

hledisko klíčovosti procesů, které si blíže popíšeme. Znázornění rozdělení máme na Obr. 4). 

Procesy rozdělíme dle klíčovosti následovně: 

 Klíčové procesy. 

 Podpůrné procesy. 

a. Mezipodnikové procesy. 

b. Řídící procesy. 

c. Procesy řízení kvality. 

d. Kontrolní procesy. 

 Vedlejší procesy. 

a. Procesy vyžádané shora. 

b. Dočasné procesy. 

 

Obr. 4) Základní rozdělení procesů dle klíčovosti [10] 
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Klíčové procesy již podle názvu slouží k zajištění procesů, které jsou pro organizaci 

nejdůležitější a jejichž posláním je naplnit vize a cíle firmy, a jejich výstupy vedou 

k uspokojení potřeb vnějšího zákazníka. 

Podpůrné procesy jsou prováděny samotnou organizací za účelem zajištění chodu 

organizace. Veškeré tyto procesy slouží k tomu, aby podpořili řídící procesy. Můžeme mezi 

ně zařadit plánování, controlling, audity, kontroly, financování, logistické řetězce, apod. 

Vedlejší procesy jsou zajišťovány externě pro organizaci. Může jít o procesy pro 

splnění požadavků nadřízené organizace nebo státní administrativy a dále procesy s časově 

podmíněnou platností jako jsou například projekty, výstavba, apod. [10] 

3.4.3 Mapování procesů v organizaci 

Před zavedením QMS je nutné zmapovat procesy v organizaci, abychom mohli zajistit jejich 

řízení. K tomuto účelu je možné využít mnoho modelů, metod a nástrojů, včetně výkonných 

počítačových programů. Využití je možné u již existujících organizací i organizací nově 

zakládaných. 

Organizace již zavedené na trhu mají rozdělenu strukturu na jednotlivé útvary, které 

mají své vedení. Pokud budeme chtít v takto fungující organizaci zmapovat procesy, tak je 

budeme muset nejdříve identifikovat a vzájemně spojit do posloupnosti. Při mapování 

nesmíme brát zřetel na předchozí organizační strukturu. 

U nově vzniklých organizací nejdříve rozvážíme, jaké procesy by měly v organizaci 

probíhat a následně popíšeme jejich strukturu. [11] 

Pro modelování procesů můžeme využít různé druhy modelů. Každý model nám 

umožňuje zobrazení pouze některých vlastností. Z toho důvodu je nutné volit vhodný model 

s ohledem na požadované zobrazení. Samozřejmě je možné vytvořit i více druhů modelů: 

 Symbolické – vývojové diagramy znázorňující průběh procesu. Pro zápis se 

využívají předem dohodnuté symboly. 

 Síťové – založené na grafickém vyjádření složitých projektů a jejich rozboru, 

plánování, řízení a kontrole. 

 Objektové. [10] 

3.5 Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování je jedním z principů ISO 9000 a mělo by vést ke zvýšení výkonnosti a 

vyšší spokojenosti zákazníků. V organizaci by mělo být úsilí o zlepšení zavedeno jako 

nepřetržitá činnost.[6] 

Podnětem ke zlepšení může být iniciativa zaměstnanců, zpětná vazba od zákazníka, 

výsledky z hodnocení systému managementu kvality, požadavky zákazníků, technický vývoj, 

situace na trhu. Z podnětů by měla vzejít pozitivní zlepšení, která organizaci umožní např. 

zefektivnit řízení, ušetřit finanční prostředky, vylepšit pozici na trhu. V některých případech 

organizace nedosáhne zavedením zlepšení pozitivních výsledku, ale podaří se jí například 

alespoň udržet si pozici na trhu, udržet hladinu vynakládaných finančních prostředků, apod. 

[8] 
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Dle ISO norem můžeme rozdělit zlepšovatelská opatření na dvě skupiny: 

 Nápravná opatření – jsou aplikována po zjištění neshod v organizaci. V rámci 

opatření musí být odhaleny příčiny neshody a musí být zajištěny kroky pro 

odstranění neshody. Následně je nutné přezkoumat, jestli měla opatření 

požadovaný efekt. 

 Preventivní opatření – jsou zavedena před projevem neshody, tak aby byl její 

následek zmírněn nebo vůbec nenastal. [9] 

V normách ISO je pro popis postupu zlepšování využit Demingův cyklus PDCA, který 

je jedním z nejjednodušších modelů zlepšování. Znázorněn je na Obr. 5). Cyklus PDCA by 

měl v organizaci probíhat nepřetržitě. Po dokončení jednoho cyklu by měl následovat hned 

další. 

Cyklus je tvořen čtyřmi částmi: 

 Plan (Plánuj) – v této fázi se po identifikaci příležitostí ke zlepšení plánují 

preventivní a nápravná opatření. 

 Do (Dělej) – zde jsou prováděny naplánovaná opatření. 

 Control (Kontroluj) – v této části jsou kontrolovány dosažené výsledky oproti 

plánovaným cílům pomocí měření a analyzování. 

 Act (Jednej) - tato fáze úzce souvisí s předchozí. Pokud výsledky odpovídají 

plánovaným cílům, tak jsou provedená opatření standardizována. Pokud ne, 

tak je nutné najít jiné způsoby, jak dosáhnout požadovaných cílů. 

Na základě cyklu PDCA je postaveno mnoho dalších metod a přístupů k zajištění 

neustálého zlepšování. Mnohé z nich popisují jednotlivé fáze mnohem podrobněji. 

Zlepšování jakosti je velmi často otázkou pro určitý tým, který má mandát od vedení 

organizace. Týmu musí být poskytnuty dostatečné prostředky a členové týmu musí být 

vybírání s ohledem na předmět řešení. Mělo by se jednat o představitele středního 

managementu a specialisty, popřípadě interní nebo externí odborníky na určitou 

problematiku. [8] 

 

Obr. 5) Demingův cyklus [8] 
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3.6 Dokumentace systému managementu kvality 

Na základě požadavku normy ISO 9000 a ISO 9001 je nutné, aby měla organizace 

dokumentovaný QMS. Rozsah dokumentace není v normách ISO přesně stanoven a je v nich 

pouze naznačena struktura viz Obr. 6) a základní požadavky na dokumentaci. Ty můžeme 

nalézt v normě ISO/TR 10013 – Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti a 

ISO 9000 a 9001. [12] 

3.6.1 Příprava dokumentace 

Pokud se organizace připravuje na zavádění systému managementu kvality, tak musí nejdříve 

zmapovat procesy v organizaci. Dále určit, které procesy jsou stěžejní pro systém 

managementu kvality a pochopit vzájemné vazby mezi procesy. Nakonec jsou procesy 

dokumentovány na takové úrovni podrobnosti, aby mohlo být zajištěno jejich fungování a 

řízení. [12] 

Cílem při přípravě dokumentů by měl být popis organizace, tak jak reálně funguje. To 

nám umožní se na organizaci podívat novým pohledem a realisticky ji popsat. K tomu je 

vhodné využít samotné zaměstnance, kterým je tímto způsobem umožněno nahlédnout do 

struktury organizace a uvědomit si jejich místo v procesu a vazby na jiné okolní procesy. 

Vypracované dokumenty managementu kvality smí být zaznamenány na jakémkoliv druhu 

média. [9] [12] 

 

  

Obr. 6) Typická hierarchie dokumentace QMS dle ISO/TR 10013 [12] 
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3.6.2 Schvalování, vydávání a řízení dokumentace 

Veškeré dokumenty musí být před vydání přezkoumány s ohledem na jejich 

srozumitelnost a dostatečnou komplexnost obsažených informací. Dokument by měli posoudit 

i samotní uživatelé, aby byla zaručena jeho praktická využitelnost. Každý dokument musí 

obsahovat důkaz o schválení. 

V organizaci musí být zaveden systém řízení dokumentace, který zaručí, vhodnou 

distribuci dokumentů zaměstnancům, kteří potřebují informace v dokumentu obsažené. Dále 

musí být zajištěno, aby byly distribuovány pouze aktuální dokumenty. To platí pro nově 

vydané i revidované dokumenty. 

 Revize dokumentů musí projít, stejně jako nový dokument, přezkoumáním a 

schválením v organizaci. Je doporučeno zaznamenávat změny oproti starší verzi dokumentu. 

Dokumenty distribuované mimo organizaci, např. zákazníkům se mají jasně označit 

jako neřízené výtisky. Na tyto dokumenty nejsou kladeny požadavky na řízení. [12] 

3.6.3 Příručka jakosti 

Příručka jakosti je stěžejním dokument organizace a měla by být jedinečná pro každou 

organizaci. Normy ISO umožňují při tvorbě příručky volnost při výběru formátu, obsahu a 

struktury. Tento přístup by měl umožnit plnohodnotné využití procesního přístupu při řízení 

organizace. Příručka by měla být tvořena na základě procesní struktury v organizaci a ne 

naopak. Rozsah a počet příruček kvality by měl odrážet velikost organizace a složitost 

procesů, které jsou v organizaci zavedeny.[8] [12] 

Příručka by měla obsahovat ucelené informace o systému managementu kvality 

(předmět, mapy procesů a popis systému) nebo by měla obsahovat odkazy na dokumenty, 

ve kterých je možné tyto informace nalézt. Pokud není možné aplikovat některé požadavky 

systému managementu kvality, tak musí být tato vyloučení včetně vysvětlení obsažena 

v příručce.[8] [9][12] 

Vyjádření politiky jakosti a cílů může být obsaženo v samotné příručce nebo 

v samostatném dokumentu. Vyjádření obvykle obsahuje celkové záměry směřování 

organizace s ohledem na kvalitu a neustálé zlepšování. Od politiky jakosti by měly být 

odvozeny její cíle. Pokud jsou cíle kvantifikovány, můžeme je měřit a stávají se záměrem 

organizace.[8] [12] 

3.6.4 Dokumentované postupy 

Dokumentované postupy popisují činnosti napříč různými funkcemi. Mohou obsahovat 

například texty, diagramy, tabulky a další, dle potřeby organizace. Stejný princip funguje při 

určení způsobu uchovávání dokumentace. 

Postupy by měli obsahovat určení odpovědností a pravomocí zaměstnanců pro procesy 

v nich popsané. Postupy mohou být zpracovány do různé míry podrobnosti s ohledem na 

složitost popisovaných procesů. [12] 

3.6.5 Pracovní instrukce a další dokumenty 

Pracovní instrukce popisují činnosti v rámci jedné funkce. Mohou být přímo součástí 

dokumentovaných postupů, nebo je na ně v postupech odkazováno. Organizace by měla mít 

právě takové množství pracovních instrukcí, aby jimi byly popsány všechny činnosti. 
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Instrukce musí mít vhodnou strukturu, formát a úroveň podrobnosti, aby s nimi mohli 

zaměstnanci pracovat. 

Součástí dokumentace systému managementu mohou být ještě další druhy dokumentů: 

 Formuláře – slouží pro zaznamenávání údajů prokazujících soulad s požadavky 

systému managementu kvality. 

 Plány jakosti – slouží k dokumentování naplňování požadavků organizace. 

 Specifikace – vyjadřují požadavky a jejich aplikaci na specifický produkt, 

projekt nebo smlouvu. 

 Směrnice – návrhy nebo doporučení. 

 Externí dokumenty – jsou jakékoliv dokumenty, které do organizace přijdou 

z vnějšího prostředí. Může se jednat o dokumenty od zákazníka, normy, 

požadavky zákonů a předpisů. 

 Záznamy – měli by sloužit jako doklad o dosažených výsledcích nebo 

potvrzovat, že činnosti v organizaci jsou prováděny v souladu 

s dokumentovanými postupy a pracovními instrukcemi.[6] [12] 

3.7 Hodnocení systému managementu 

Dle požadavků norem řady ISO 9000 je požadováno, aby byl jakýkoliv systém managementu 

kvality hodnocen. Hodnocení jednotlivých procesů spočívá v zodpovězení čtyř základních 

otázek definovaných v normách: 

 Je proces jasně identifikován a vymezen? 

 Jsou přiděleny odpovědnosti pro proces? 

 Probíhá proces podle stanovených postupů? 

 Je dosahováno požadovaných výsledků efektivně? 

Pro hodnocení QMS můžeme využít různé prostředky, jako jsou audity, přezkoumání 

nebo sebehodnocení.[6] 

3.7.1 Audit organizace 

Audit organizace slouží k posouzení míry splnění požadavků. Průběh auditu musí být 

dokumentován a musí být prováděn osobami, které nejsou spojeny s prověřovanou součástí 

systému managementu kvality. Výstupy z auditu jsou porovnávány s kritérii auditu.[8] 

Auditu se účastní tři účastníci:  

 Klient – osoba nebo organizace žádající o audit. 

 Auditor – osoba provádějící audit. 

 Prověřovaný – auditovaná organizace.[8][13]  

3.7.2 Principy auditování 

Při provádění auditů je vždy důležitým faktorem, kdo daný audit provádí. Výsledky auditu se 

mohou lišit nejen, pokud jsou prováděny různými společnostmi, ale i při provádění auditů 

různými osobami. Zároveň i úroveň prováděných auditů může být různá. Z toho důvodu byly 

zavedeny principy auditování. Jejich dodržováním by mělo být dosaženo, že různí auditoři 
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dosáhnou podobných výsledků, které budou vhodné pro využití při zlepšování výkonnosti 

společnosti. 

 

Dle normy ISO 19011 rozlišujeme šest principů auditování: 

 Integrita – auditoři by si měli zakládat na profesionalitě a jejím prokazování. 

Profesionální auditor se vyznačuje poctivým, svědomitým a odpovědným 

chováním a je nestranný. Zároveň je kompetentní a znalý legislativních 

požadavků. 

 Spravedlivé prezentování – je založeno na pravdivém, uceleném a přesném 

prezentování provádění auditů.  

 Profesionální přístup – souvisí s požadavkem na odvádění pečlivé práce při 

auditování a schopností přijímat profesionální rozhodnutí.  

 Důvěrnost – s informacemi získanými a zpracovávanými během auditu musí 

být nakládáno, tak aby nemohlo dojít k jejich zneužití nebo využití k poškození 

auditované organizace.  

 Nezávislost – auditoři provádějící audit určitých činností by neměli být nijak 

s touto činností spojení. Pokud to není možné, jako například u malých 

společností, tak by měla být zajištěna alespoň co nejvyšší míra nezávislosti. 

Splněním této zásady docílíme maximální možné objektivity zjištění a 

maximálně objektivních závěrů z auditu.  

 Průkaznost – snaha o dosahování spolehlivých a reprodukovatelných závěrů z 

auditů.[13]  

 

Obr. 7) Druhy auditů v systémech managementu jakosti [8] 
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3.7.3 Typy auditů 

Rozdělení auditů naznačené na Obr. 7) vychází v základu z úvahy, kdo bude následně 

používat výstupy z auditu. U interních auditů jsou výstupy využity výhradně vedením 

auditované organizace. Naopak pokud výstupy využívají jiné organizace nebo certifikační 

orgány, tak hovoříme o auditech druhou (zákazník u svých dodavatelů), respektive třetí 

(certifikační orgán) stranou. Audity můžeme dále dělit podle toho na jakou část QMS se 

zaměřují. Dělíme je na audity systémové, procesní, produktové a personální. 

Návody na provádění interních auditů (audit první stranou) a audity prováděné 

zákazníky u jejich dodavatelů (dodavatelský audit nebo audit druhou stranou) jsou obsaženy 

v ISO 19011. Pro účely certifikačního auditu (audit třetí stranou) je využívána ještě norma 

ISO/IEC 17021.[8] [13]  

3.7.4 Řízení auditů 

Při řízení auditů je dle ISO 19011 využíván cyklus PDCA. Cyklu by měl být i zde 

aplikován jako nepřetržitý. K jednotlivým částem můžeme přiřadit jednotlivé činnosti: 

 Plan (plánuj) – zahrnuje vypracování programu auditů, stanovení cílů 

programu, jmenování osoby pro řízení programu, přidělení zdrojů programu 

těm částem, které mají význam pro systém managementu. 

 Do (dělej) – realizace programu auditů, což zahrnuje samotné provádění 

auditů, včetně zajištění kompetentních auditorů a jejich hodnocení. 

 Control (kontroluj) – monitorování průběhu auditů. 

 Do (jednej) – přezkoumání a zlepšování programu auditů. [13]  

3.7.5 Postup auditu 

Pro popis postupu auditu byl zvolen interní audit systému managementu kvality. Dále si 

rozebereme jednotlivé části postupu: 

 Zahájení auditu – je spojeno se jmenováním vedoucího týmu auditorů. Dále by 

měl následovat úvodní kontakt mezi týmem auditorů a auditovanou organizací, 

který by měl vést k určení proveditelnosti auditu. Cíle auditu jsou určeny 

klientem, u interního auditu vedením a měly by být orientovány na 

vyhledávání příležitostí ke zlepšení. 

 Přezkoumání dokumentů – zjištění jestli jsou dostupné veškeré potřebné 

dokumenty s ohledem na cíle a předmět auditu. 

 Příprava auditování na místě – hlavním účelem je vypracování plánu auditu, 

ve kterém bude určen předpokládaný časový plán auditu. Zároveň bude 

obsahovat rozdělení práce na auditování jednotlivých části QMS na jednotlivé 

auditory. 

 Auditorské činnosti na místě – sběr a analýza dat o provádění procesu. Je 

prověřováno, jestli je činnost prováděna dle předložené dokumentace. Zjištění 

z prověření jsou dále použita při zpracování závěrů. Před a po ukončení sběru a 

analýze dat probíhá obvykle jednání s osobou zodpovědnou za prověřovaný 

proces.  
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 Vypracování a distribuce zprávy z auditu – ve zprávě z auditu jsou 

zaznamenány všechna zjištění a závěry. Zpráva je distribuována klientovy 

auditu, v tomto případě vedení společnosti. 

 Dokončení auditu – dokončení veškerých plánovaných činností. Zároveň by 

mělo po dokončení auditu následovat v auditované organizaci vypořádání 

zjištěných neshod formou zlepšovacích opatření.  

 Následný audit – může sloužit jako kontrolní bod pro prověření efektivity 

zlepšovacích opatření zavedených po předchozím auditu. 

 

 

Obr. 8) Postup při auditování systému managementu kvality podle ISO 19011 [8] 
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3.8 Analýza SWOT 

Analýza SWOT slouží ke zhodnocení strategické situace společnosti a zároveň by měla 

ukázat, jestli bude společnost schopna se vyrovnat se změnami v prostředí. 

Analýza je tvořena dvěma částmi. První je zaměřena na vnější prostředí společnosti a 

s ním spojené příležitosti (oportunities) a hrozby (threats). Označujeme ji jako analýzu OT. 

Jako vnější prostředí chápeme konkrétní trh zastoupený zákazníky, dodavateli, odběrateli, 

konkurenty a veřejností. Celkově je můžeme souhrnně nazvat jako mikroprostředí. Opakem je 

makroprostředí, které obsahuje faktory jako politika, právo, ekonomie, technologie, atd. 

Druhou částí je analýza vnitřního prostředí, označovaná SW. Kde S přestavuje silné stránky 

(strengths) a W slabé stránky. Za vnitřní prostředí můžeme označit organizační strukturu, 

kvalitu managementu, cíle, systémy, zdroje firmy, atd. [14] 

Při určování vnitřních a vnějších faktorů můžeme využívat různé druhy analýz 

znázorněné v obrázku. [15] 

SWOT může být využit právě na sumarizaci výsledků analýz. Nevýhodou analýzy je 

její subjektivita a statičnost. [14] 

 

Obr. 9) Matice pro zápis analýzy SWOT [14] 

 

Obr. 10) Metody pro nalezení faktorů pro SWOT analýzu [15] 
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4 LOGISTIKA 

S ohledem na činnosti, které zajišťuje popisovaná organizace, je nutné přesněji určit, jakou 

částí logistiky se společnost zabývá a přiblížit si jaké požadavky jsou na ní v tomto ohledu 

kladeny. 

4.1 Obecně o logistice 

Slovo logistika je již dlouho používáno a pochází z řeckého slova logos, což znamená slovo 

nebo pochopení. Její chápání se v průběhu času značně proměňovalo. První prvky logistiky se 

objevili již se začátkem organizovaného obchodu. Dále ji bylo například nazýváno praktické 

počítání s čísly na počátku 17. století nebo jí byly nazývány činnosti ve vojenství. Objektem 

bližšího zkoumání se stala až ve 20. století. 

V období druhé světové války bylo nutné zajistit přesuny velkého množství techniky, 

osob a materiálu na dlouhé vzdálenosti a zajistit skladování a zásobování. Tento podnět vedl 

k rozvoji zkoumání logistiky za využití tehdy nové výpočetní techniky, která usnadnila 

matematické zpracování. Zajištění distribuce a dodávek bylo například jedním z klíčových 

faktorů úspěchu ve válce v Perském zálivu. 

Po zkušenostech s aplikací v armádě došlo i na využití mimo ni. Logistika začala být 

využívána i při zajištění zásobování výrobních závodů, samotné výrobě, skladování a 

distribuci zboží. Zpočátku byla využita v USA a aplikace v Evropě následovala později 

s ohledem na prohlubující se integraci v Evropě. [16] [18] 

4.2 Zlepšování v logistice 

Stejně jako v každém odvětví i v logistice dochází k inovaci a zlepšování nejen služeb pro 

zákazníky, ale ke snižování nákladů. Mezi tlaky, které k tomu přispěly v minulosti, patří 

například přechod od trhu prodávajícího k trhu kupujícího. Tato situace nastala v období, kdy 

začala produktivita narůstat rychleji než potřeba a trh pro dodávání produktů. Což vedlo ke 

zvýšení konkurence, která byla umocněna globalizací trhu. Tím byla posílena potřeba 

zajišťovat výrobky a služby s větším ohledem na požadavky zákazníka. [18] 

Z výše zmíněných důvodů se logistika ukázala jako zvyšující se nákladová položka a 

započaly snahy o snižování nákladů v logistice. Můžeme zmínit několik nástrojů pro 

plánování a řízení výroby neboli PPS (production planning system). Jejich využití a rozšíření 

mnohdy umožnil rozmach informačních technologií: 

 Systémy plánování materiálových požadavků MPR (material requirements 

planning) a MPR II. 

 Systém plánování distribuce DRP (distribution resource planning) a DRP II. 

 Just-in-time neboli JIT. [16] [18]  

Pokud bude společnost schopna snížit logistické náklady, tak by se měly veškeré 

úspory projevit v zisku. Poměr mezi snížením nákladů a zvýšením zisku by měl být 1:1. Na 

druhou stranu při snaze zvýšit prodej můžeme také dosáhnout zvýšení zisku, ale poměr bude 

méně výhodný, protože už samotná snaha o zvýšení prodeje si vyžádá určité náklady. [16] 
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Je zde patrná souvislost tvorby ceny produktu se ziskem a náklady. Cena je v podstatě 

součtem nákladů a zisku. S ohledem na dnešní konkurenční prostředí je stále častěji cena 

určována trhem. Pokud tedy bude chtít společnost ovlivnit svůj zisk, tak bude muset řídit své 

náklady. 

4.3 Součásti logistiky 

V průběhu času se logistika stala oblíbeným heslem, které bylo velmi často spojováno s jiným 

hesly a byly vytvářeny různé kombinace a sousloví. Avšak logistika v obecném smyslu by 

mohla být chápána jako obor zastřešující nakládání s materiálem a surovinami v rámci 

hmotných toků, a to od dodavatele, přes podnik, až k odběrateli. Zároveň jsou hmotnými toky 

spojeny i toky informační. 

Dále si můžeme rozdělit logistiku podle jednotlivých fází hodnotového toku v rámci 

společnosti. [17] 

4.3.1 Zásobovací logistika 

Jejím účelem je zajistit pro společnost materiál a suroviny od vnějších dodavatelů. Tuto 

činnost můžeme rozdělit v základu do dvou oblastí: 

 Nákup – zajištění požadovaného materiálu a surovin. Průzkum trhu a výběr 

dodavatelů. Sjednávání smluv s dodavateli. Účelem nákupu je zajistit vše 

potřebné pro společnost, za co nejnižší náklady. Což souvisí s prováděním 

cenových a hodnotových analýz. 

 Zásobovací logistika – zabývá se fyzickým převzetím dodaného zboží. [17] 

4.3.2 Výrobní logistika 

Výrobní logistika má za úkol plánování a řízení výroby. Jejím úkolem je rovněž nastavení 

hmotných toků a výrobní struktury. [17] 

4.3.3 Distribuční logistika 

Distribuční logistika zajišťuje spojení mezi výrobní částí podniku a odběrateli. Jejím cílem je 

poskytnout správné zboží, na správném místě, ve správný čas, ve správném stavu (kvalitě) a 

za správné náklady. Distribuce může být využita k získání konkurenční výhody, pokud je 

společnost schopna nabídnout zákazníkovi dodatečné služby, kterými nedisponuje 

konkurence. [16] [17] 

4.3.4 Skladování a doprava 

Doprava a skladování jsou součástí každé, z výše uvedených části logistiky. U dopravy 

můžeme hovořit o dělení: 

 Mimopodniková doprava – zajišťuje přepravu materiálu a surovin do podniku 

a z podniku k odběrateli. 

 Vnitropodniková doprava – zajišťuje přepravu uvnitř podniku. 

Skladování je rovněž využíváno při zajištění hmotného toku v podniku. Může se 

jednat o různé typy skladů dle účelu a potřeb podniku. S ohledem na hodnototvorný proces 

můžeme mluvit o vstupních skladech, meziskladech a odbytových skladech. [17] 
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4.4 Logistika a specifika hotovosti 

Hotovost má, stejně jako například nebezpečné látky, určitá specifika. Tato specifika nejsou 

spojena pouze s logistikou, ale i se samotným účelem hotovosti. Hotovost slouží jako 

prostředek směny při nákupu a prodeji zboží. Pokud za něco platíme hotově, neboli pomocí 

bankovek a mincí, hovoříme o hotovostním bankovním styku. Můžeme zmínit i další formy 

platebního styku: 

 Bezhotovostní – přesun peněz z účtu na účet. 

 Elektronický – směna elektronických peněz. 

Hotovost je využívána nejen pro realizaci plateb mezi dvěma subjekty, ale i pro další 

formy hotovostního platebního styku:  

 Výběr hotovosti – na pobočce banky nebo pomocí platební karty z bankomatu. 

Dále pak využitím šeku nebo poukazu k výplatě.  

 Vkládání hotovosti – na pobočce nebo pomocí platební karty do vkladového 

bankomatu.  

O logistice hotovosti můžeme mluvit jako o zajištění oběhu hotovosti. Tento proces 

podléhá určitým pravidlům, která určuje zpravidla centrální banka a ministerstvo financí dané 

země. Centrální banka má zároveň emisní právo na bankovky a v ČR disponuje i emisním 

právem na mince. Pravidla pro oběh a nakládání s hotovostí zasahují do následujících oblastí: 

 Reprodukování peněz – podmínky pro kopírování. 

 Výroba napodobenin peněz. 

 Příjem peněz – omezení počtu přijatých bankovek a mincí. 

 Řešení výskytu padělků a napodobenin. 

 Výměna peněz – u bankovek a mincí stažených z oběhu. 

 Pravidla adjustace peněz – zásady balení peněz. 

 Poskytování náhrad za necelé a poškozené peníze. 

 Směnárenské činnosti. 

 Dotace a odvody peněz – snaha o zajištění plynulého oběhu hotovosti. 

 Mimořádné události – zajištění oběhu hotovosti během mimořádných událostí. 

Hlavní úlohu a zodpovědnost při zajištění logistiky hotovosti, tedy oběhu peněz, má 

v ČR rovněž na starosti centrální banka, neboli Česká národní banka, zkráceně ČNB. Z toho 

důvodu ČNB zajišťuje následující činnosti, které nazýváme činnostmi emisními: 

 Plánuje potřeby hotovosti. 

 Uzavírá smlouvy s výrobci hotovosti. 

 Dozoruje výrobu hotovosti a ničení vadné produkce. 

 Přejímá hotovost z výroby. 

 Distribuuje hotovost na pobočky ČNB. 

 Zajišťuje vlastní emisi hotovosti – vydává hotovost komerčním bankám. 

Stahuje postradatelnou, poškozenou a neplatnou hotovost. 

 Zpracovává hotovost – třídí a ničí hotovost. 

 Uschovává hotovost. 
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Specifikem logistiky hotovosti je oproti jiným produktům nutnost zajištění jejího 

neustálého oběhu. Účastníci oběhu hotovosti jsou v ČR, ČNB, komerční banky a jejich klienti 

(podnikatelské subjekty a obyvatelstvo). Na oběhu se dále podílejí soukromé bezpečnostní 

služby, zkráceně SBS, které zajišťují přepravu a zpracování hotovosti. [19] 
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5 SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

Konec zákazu činnosti SBS v České republice je spojen s pádem železné opony v roce 1989. 

Tato událost umožnila příchod zahraničních SBS na český trh, na kterém do té doby podobné 

společnosti neexistovaly. Mimo zahraniční společnosti rovněž vznikalo mnoho českých 

společností, jejichž služby měly různou úroveň. Zároveň některé fungovaly na nebo za hranicí 

zákona.  

Podobnou situaci řešily i ostatní východoevropské státy a podařilo se jim vytvořit 

legislativní rámec pro fungování SBS. V ČR se to doposud nepodařilo, a proto pro založení 

SBS zůstává jedinou podmínkou získání koncese dle živnostenského zákona. Například 

v polovině roku 2004 bylo v ČR vydáno 6029 koncesí pro SBS.  

Funkce SBS spočívá v ochraně majetku a osob. K zajištění požadované ochrany je 

využívána nejen fyzická ochrana, ale i různé technologie a prostředky (kamerové systémy, 

pulty centrální ochrany, atd.).  

Pro potřeby této práce se soustředíme pouze na SBS poskytující služby přepravy a zpracování 

hotovosti a cenin. [20] 

 

 

 

Obr. 11) Schéma oběhu hotovosti v České republice [19] 
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5.1 Přeprava a zpracování hotovosti a cenin 

V tomto odvětví služeb SBS existuje alespoň částečná regulace s ohledem na nutnost plnění 

vyhlášek ČNB, která má jak bylo zmíněno výše za úkol vymezit pravidla pro oběh a 

nakládání s hotovostí. Z toho důvodu bude i budoucnost SBS v tomto odvětví spojena 

s politikou ČNB. Dále bude souviset s případným přijetím zákona o SBS a předpokládaným 

přechodem na euro. [20] 

Příchod SBS poskytujících v ČR služby přepravy hotovosti začal roku 1990 a od 

druhé poloviny 90. let SBS nabízejí i služby zpracování hotovosti. Zajišťují tím pro banky 

nejenom služby distribuční logistiky, ale i určitou formu zpětné logistiky a celkově tak 

zajišťují oběh hotovosti. Díky tomu mohou komerční banky využít outsourcingu zmíněných 

služeb u SBS. 

Úroveň outsourcingu je pro jednotlivé banky různá. Může se jednat pouze o 

zpracování hotovosti klientů jménem banky. Na druhou stranu některé banky předaly do 

rukou SBS kompletní vedení agendy hotovosti. V takovém případě vede SBS pro banku 

trezorové hospodářství a zpracovává i hotovost z pokladen bank. [19] 

6 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost Loomis Czech Republic a.s. je jedním z poskytovatelů především služeb cash-in-

transit (CIT) a cash management systems (CMS) v České republice. 

Společnost byla založena v roce 2006 jako Agency of Security FENIX CIT, a.s., která 

působila v oblasti CIT a CMS na českém trhu. Na konci roku 2010 do společnosti vstoupila 

nadnárodní společnost Loomis AB a následně proběhlo převedení na novou značku Loomis 

Czech Republic a.s., tím se společnost zařadila do skupiny Loomis, která působí celosvětově 

v oblasti CIT a CMS.  

Loomis je zastoupen ve více než 20 zemích světa, například v Portugalsku, Španělsku, 

Velké Británii, Spojených státech amerických, Argentině, Švýcarsku, České republice atd. Na 

světě pro Loomis pracuje více než 23000 lidí v přibližně 400 pobočkách. 

6.1 Služby a jejich pokrytí 

Pro zajištění celorepublikového pokrytí disponuje L CR osmi pobočkami v rámci ČR. 

Pobočky jsou umístěny v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci 

Králové, Brně a Ostravě, centrála je umístěna v Praze. Zároveň společnost disponuje dvěma 

logistickými místy (Praha a Ostrava), kde je prováděno zpracování hotovosti. 

V portfoliu společnosti jsou služby z oblasti CIT, CMS a další doplňkové služby. 

Následuje přiblížení jednotlivých služeb: 

 Přeprava hotovosti a cenin – jedná se o jednu ze základních služeb nabízených 

v rámci CIT a jejím smyslem je zajištění oběhu hotovosti. Přepravy jsou 

zajišťovány mezi ČNB, komerčními bankami, podnikatelskými subjekty a 

obyvatelstvem.  
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 Zpracování hotovosti – je prováděno na základě podmínek zákona č. 136/2011 

Sb. a rozumí se jím přepočítání a kontrola kvality hotovosti. Zároveň je 

ověřována pravost hotovosti. 

 Výměna bankovek a mincí – představuje výměnu bankovek o vyšší nominální 

hodnotě za mince. 

 Obsluha bankomatů – zajišťování dotací, servisu, doplňování spotřebního 

materiálu a čistoty bankomatů. 

 Úschova hotovosti a cenin – zahrnuje uložení hotovosti a cenin v trezorových 

místnostech a jejich pojištění. 

 Obsluha trezorů a automatických pokladních systémů – zahrnuje zajištění 

jejich obsluhy, monitorování a servisu. 

Společnost dále nabízí balíčky služeb, které jsou připravovány dle individuálních 

požadavků zákazníka. 

 

Obr. 12) Certifikát ISO 9001 
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6.2 Zákazníci společnosti 

Mezi hlavní klienty L CR patří komerční banky, pro které jsou zajišťovány služby 

související s oběhem hotovosti. Úroveň outsourcingu u jednotlivých bank je různá. 

Další skupinou jsou podnikatelské subjekty, kterým jsou poskytovány výše zmíněné 

služby. Můžeme je dělit například podle počtu obsluhovaných poboček, územního zastoupení 

v rámci ČR, atd.  

Kvalita služeb poskytovaných zákazníkům je podpořena certifikací společnosti dle 

ISO 9001 viz Obr. 12). 
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7 PŘEZKOUMÁNÍ QMS 

Společnost již má zavedený QMS a je certifikována dle ISO 9001. V této části bude 

následovat přezkoumání QMS, které bude spočívat ve zmapování a popsání procesů ve 

společnosti. Dále bude přezkoumána dokumentace a nakonec proveden interního auditu 

vybraných procesů ve společnosti. 

7.1 Mapování procesů 

Mapování procesů je velmi důležitou součástí při budování a správě QMS, která souvisí 

s procesním přístupem k řízení organizace. Pokud je ve firmě prováděno první mapování, tak 

by mělo mapování procesů odhalit, jakým způsobem jsou ve společnosti procesy provázány. 

Tím dostaneme přehled o průběhu procesů ve společnosti. 

L CR je již certifikován dle ISO 9001 a z toho důvodu ve firmě již došlo ke 

zmapování procesů viz Obr. 13). 

 

 

Obr. 13) Mapa procesů ve společnosti Loomis Czech Republic a.s. 
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Rozdělení procesů ve společnosti je provedeno dle jednotlivých kapitol ISO 9001. 

Tab 4)  Rozdělení procesů 

Příslušnost k částem ISO 9001 Označení procesů dle mapování Druh procesu 

A – odpovědnost managementu 

A1 – správa společnosti podpůrný 

A2 – řízení společnosti podpůrný 

A3 – dokumentace, záznamy a informace podpůrný 

B – management zdrojů 

B1 – lidské zdroje podpůrný 

B2 – finanční zdroje podpůrný 

B3 – infrastruktura podpůrný 

C – realizace produktu 

C1 – marketing a kontrakty klíčový 

C2 – technická základna podpůrný 

C3 – nákup podpůrný 

C4 – poskytování služeb klíčový 

C5 – fakturace a rozbory klíčový 

D – měření, analýza a zlepšování 
D1 – prověřování systému řízení podpůrný 

D2 – zlepšování systému řízení podpůrný 

E – oborové systémy řízení E1 – řízení kvality služeb ISO 9001 podpůrný 

7.2 Přezkoumání dokumentace 

Dokumentace pro účely QMS je hierarchicky sestavena do následujících úrovní: 

 Příručka kvality 

 Směrnice 

 Instrukce, popř. další druhy dokumentů 

Naše přezkoumání dokumentace se soustředilo na příručku, politiky a cíle kvality. 

7.2.1 Příručka kvality 

Příručka kvality je koncipována, tak aby obsahovala popis QMS dle ISO 9001. Dále obsahuje 

i další informace, které nejsou normou vyžadovány. 

Příručka kvality je interně dostupná všem zaměstnancům. Externě je přístupná 

auditorům certifikačních orgánů, poradenským firmám a významným zákazníkům. 

Příručka neobsahuje podrobné informace o know-how společnosti. Toto je obsaženo 

ve směrnicích, na které je v příručce odkazováno. 

7.2.2 Směrnice 

Ve směrnicích jsou popsány procesy, které nejsou obsaženy přímo v příručce kvality. Jedná se 

o procesy, jejichž externí zveřejnění by mohlo společnost poškodit. 
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7.3 Interní audit 

S ohledem na zavedený QMS dle ISO 9001 byl vypracován plán interních auditů. Pro 

prezentaci v diplomové práci byl vybrán interní Marketing, obchod, fakturace a nákup. 

Důvodem výběru konkrétního auditu byla ochrana know-how společnosti. Zároveň byla 

změněna jména účastníků auditů mimo pozorovatele. 

Výběr auditorského týmu i celkový průběh auditu byly provedeny dle požadavků 

normy ISO 19011. 

Audit probíhal formou dotazování, dle seznamu otázek vypracovaných na základě 

požadavků normy ISO 9001. Odpovědi na položené otázky byly ohodnoceny bodově dle 

následujícího klíče: 

 Požadavky úplně splněny – 10 bodů. 

 Požadavky převážně splněny, existují jen nepatrné odchylky – 8 bodů. 

 Požadavky částečně splněny, větší odchylky – 6 bodů. 

 Požadavky nedostatečně splněny, závažné nedostatky – 4 bodů. 

 Požadavky nesplněny – 0 bodů. 

 

Tab 5)  Plán interního auditu 

Název Auditu: Marketing, obchod, fakturace, nákup 

ORGAN. JEDNOTKA: obchodní úsek, finanční odbor - jen fakturace 

DOTAZNÍKY: C1 - Marketing a kontrakty, C3 - Nákup, C5 - Fakturace a 

rozbory 

PODNĚT NA AUDIT: Program interních auditů 

CÍL AUDITU: Ověřit funkčnost, účinnost a efektivitu auditovaných procesů. 

Posoudit kvalitu, srozumitelnost a celkovou přiměřenost řídicích 

dokumentů pro tyto procesy.  

NÁPLŇ A ROZSAH 

AUDITU: 

Rozhovor se zaměstnanci (nositeli procesů) v oblasti zadaných 

procesů na základě předem připravených auditních dotazníků, 

ověření odpovědí na písemných i elektronických důkazech. 

MÍSTNÍ A ČASOVÉ ÚDAJE O AUDITU (datum, čas a místo) 

Zahájení auditu: xx.xx.xxxx   11:00  kancelář  xxx 

Ukončení auditu: xx.xx.xxxx   15:30  kancelář  xxx 

Vedoucí auditor: Petr Levý 

ČLENOVÉ 

TÝMU: 

Jméno a příjmení Poslání 

Václava Prostá auditor 

Pavel Bystroň auditor 

Jakub Pavlík pozorovatel 
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AUDITOVANÉ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY: 

Kód 

útvaru 

Název útvaru Datum / čas 

(od - do)  

Normativ / prvek 

OÚ obchodní úsek 11:00 - 12:30 C1, C5 (část) 

FO finanční odbor 12:30 - 14:00 C5 (část) 

SEK sekretariát  14:00 - 15:30 C3 

ÚČASTNÍCI Z AUDITOVANÉ OBLASTI: 

Jméno a příjmení Útvar  Pracovní místo Normativ / prvek 

Marta Výborná OÚ vedoucí obchodního úseku C1, C5 (část) 

František Novák FO vedoucí finanční účtárny C5 

Anna Navrátilová SEK asistentka ředitele společnosti C3 

Tab 6)  Auditní dotazník pro část C1 – marketing a kontrakty 

Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

1 Marketing 

Má vedení firmy povědomost o 

potenciálních zákaznících, kterým by 

firma mohla poskytovat své služby? 

Udržuje aktuální databázi kontaktních 

údajů o těchto zákaznících? 

Ano, jde o bankovní sektor, velké a 

střední firmy, obchodní řetězce. 

Evidence kontaktů je v tabulce v MS 

Excel - v členění: oslovení zákazníci - 

potenciální klienti. 

10 

2 Má firma přehled o stavu a směrech 

vývoje trhu v oblasti svého působení? 

Jsou soustřeďovány informace o 

požadavcích zákazníků? 

Ano, řídíme se podle přání a podle 

reakcí zákazníků. Hlavní směr 

podporovaný obchodním úsekem je 

soustředění se na prodej produktů 

v produktových balíčcích. 

10 

3 Sledují se požadavky zákazníků 

komplexně? Tzn., zná firma nejen 

požadavky na služby, ale i požadavky 

na doprovodnou administrativu, 

způsoby a termíny úhrady apod.? 

Ano, často bývá zahrnuto už 

v poptávce, případně ve smlouvě.  

10 

4 Využívá firma odpovídající 

marketingové a reklamní nástroje pro 

propagaci svých služeb? 

 

V první části uplynulém období - 

slabší prezentace. V druhé části -  

výrazné zlepšení propagace.  

Je vytvořen a používán katalog služeb. 

Je též zpracována prezentace firmy pro 

zákazníky. 

Fungující firemní web. 

8 
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Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

5 Provádí se zjišťování pozice firmy na 

trhu (benchmarking)? 

 

 

Ano - porovnáváme se s konkurenty 

v oboru. Zdroje informací - klienti, 

oficiální údaje z obchodního rejstříku, 

neboli OR. 

V čem jsme lepší - klientský přístup, 

komunikace se zákazníky, flexibilita, 

přímé řízení, 

V čem jsme horší - personální rozvoj. 

8 

6 Monitoruje firma vhodnými metodami 

spokojenost svých zákazníků? 

Analyzuje závěry tohoto monitoringu 

a reaguje na ně vhodnými opatřeními? 

Využívá se dotazník spokojenosti 

zákazníků. Další informace na bázi 

přímého styku s klienty. 

10 

7 Poskytuje firma potřebné finanční 

zdroje na marketingovou činnost 

apod.? 

Ano, případné problémy marketingu 

nespočívají v nedostatku peněz. 

10 

8 Obchod 

Má firma definován systém práce 

s obchodními poptávkami, nabídkami, 

objednávkami a smlouvami? Je tento 

systém v praxi dodržován a funguje 

efektivně? 

Systém práce je definován ve 

směrnici. 

Úroveň archivace a vedení smluv 

velmi dobrá. 

10 

9 Je přezkoumávána každá poptávka, 

objednávka nebo návrh smlouvy z 

hlediska ověření údajů o zákazníkovi, 

předmětu dodávky, platebních 

podmínkách apod.? Je přezkoumání 

dokladováno? 

Ke každé poptávce se pořizuje výpis 

z OR (s historií), součástí smlouvy 

jsou plné moc, získává se výpis 

z registru dlužníků. Prověřují se i další 

informace dostupné na internetu, 

reference apod. 

10 

10 Je přezkoumávána každá poptávka, 

objednávka nebo návrh smlouvy z 

hlediska personálního zajištění, 

personálních kapacit a splnitelných 

termínů? Je přezkoumání 

dokladováno? 

Každý obchodní případ je 

přezkoumáván obchodním úsekem a 

ředitelem společnosti, který dokument 

podepisuje. Vymezené smlouvy 

podepisuje Country president a člen 

představenstva. 

10 
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Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

11 Je zajištěna zpětná sledovatelnost 

zakázky na původní smlouvu, 

objednávku, nabídku, poptávku a 

případné další dokumenty? 

 

Smlouvy přehledně rozděleny a 

vedeny, včetně historie zakázky. Číslo 

smlouvy se udělí po akceptaci cenové 

nabídky (CN). CN je identifikována 

datem a zákazníkem, 

Udržuje se kompletní seznam 

aktuálních i vypovězených uzavřených 

smluv. 

10 

12 Je zajištěno průkazné změnové řízení 

zakázky v případě, že z popudu 

zákazníka nebo naší firmy dojde ke 

změně původní smlouvy? 

Každá změna se promítá 

prostřednictvím dodatku smlouvy. 

10 

Dosaženo bodů: 116 

Možné maximum:  120 

Stupeň plnění: 96,66 % 

Tab 7)  Auditní dotazník pro část C3 – nákup 

Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

1 Je stanoven a v praxi respektován 

postup pro nakupování zahrnující 

zpracování požadavků z útvarů, dále 

poptávky, objednávky, přijímání na 

sklad i doprovodnou administrativu? 

Ano, ve směrnici. 

10 

2 Je stanovena a dodržována konkrétní 

odpovědnost za nárokování a 

objednávání jednotlivých druhů 

nakupovaných materiálů pro 

poskytování služeb, režijního 

materiálu atd.? 

Stanoveno ve směrnici – určeno podle 

ceny pořizovaného zboží (služby). 

10 

3 Jsou dodavatelé vybíráni podle 

schválených pravidel? Existuje 

Seznam schválených dodavatelů? 

Hlavní dodavatelé vedeni v seznamu 

dodavatelů, seznam veden na správě 

majetku. Kromě toho existuje ještě 

velké množství drobných dodavatelů. 

10 
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Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

4 Jsou o dodavatelích vedeny záznamy 

s potřebnými informacemi 

(kvalifikace, sortiment, ceny, dodací 

podmínky, spolehlivost, systém 

managementu kvality atd.)? Jsou k 

dispozici kopie certifikátů ISO 9001, 

popř. dalších norem, které naši 

dodavatelé získali? 

Informace získané při výběrových 

řízeních, jsou dostatečné. Certifikáty, 

pokud je dodavatelé vlastní, jsou 

k dispozici. 
8 

5 Jsou hodnoceny jednotlivé dodávky a 

analyzovány výsledky hodnocení? 

Jsou došlé produkty v praxi 

kontrolovány a jsou uplatňována 

opatření při nepříznivých výsledcích 

jednotlivých dodavatelů? 

Dodávky od rozhodujících dodavatelů 

hodnoceny. Při problémech okamžitá 

reakce. 
8 

6 Je prováděno roční hodnocení 

dodavatelů? Opírá se roční hodnocení 

dodavatelů o výsledky hodnocení 

jednotlivých dílčích dodávek? 

Hodnocení prováděno kvartálně. Je 

založeno na hodnocení dodávek. 
10 

7 Jsou přezkoumávány veškeré doklady 

se vztahem k nákupu před jejich 

odesláním? 

Veškerý nákup je prováděn 

prostřednictvím AMP (aktuální 

materiálový požadavek). 

Přezkoumávání prováděno ve všech 

případech. 

10 

8 Jsou dokladovány změny v průběhu 

realizace nákupu? Je vyloučeno 

objednání jiného produktu, než byl 

požadován? 

Všechny změny zaznamenány v AMP. 

10 

9 Existují a jsou v praxi používána 

pravidla pro vyřizování neshod vč. 

reklamací při dodávkách do firmy (pro 

firmu)? 

Řeší příručka kvality, kapitola C3 

Nákup. 
10 

Dosaženo bodů: 84 

Možné maximum:  90 

Stupeň plnění: 93,33 % 
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Tab 8)  Auditní dotazník pro část C5 – fakturace a rozbory 

Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

1 Fakturace. 

Je ve firmě stanoven systém fakturace 

opakovaných i jednorázových 

zakázek? 

Řešeno směrnicí a dále upřesněno 

v zápise z porady. 
10 

2 Jsou podklady pro fakturaci 

z jednotlivých středisek kvalitní, 

jednoznačné a včasné? 

 

Podklady od zákazníků i od středisek 

jsou v pořádku. 
10 

3 Podporují softwarové prostředky 

snadné a bezpečné vystavování 

správných faktur? 

 

Využíván software Helios – vyhovuje 

bez problémů. 
10 

4 Je stanoven systém vymáhání úhrad 

našich faktur? Je využívána forma 

splátkových kalendářů apod.? 

 

Pospáno ve směrnici. V praxi 

využíváno. 
10 

5 Je efektivní spolupráce obchodního a 

výkonného útvaru s právním útvarem 

při vymáhání pohledávek po lhůtě 

splatnosti? 

Ano, spolupráce probíhá. 

10 

6 Funguje škodní komise efektivně při 

řešení obtížně vymáhatelných 

pohledávek? Jsou její jednání 

doložena zápisy? 

 

Škodní komisi jmenuje ředitel 

společnosti. Schází se zhruba 4x 

ročně, funguje dobře. Činnost je 

dokumentována zápisy.  

10 

7 Rozbory 

Provádí firma rozbory z fakturace? Má 

představu, které výkony jsou pro firmu 

výnosné a které ne? A která střediska 

jsou výnosná a která ne? 

Výnosy z fakturace se analyticky 

sledují - údaje soustřeďuje asistentka 

ředitele. Kromě samotných výnosů je 

dokonce sledován i zisk (v programu 

MS Excel  - přehled po zákaznících). 

Porovnávání plánu a skutečného 

plnění se provádí každý měsíc. 

10 
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Č. Znění otázky Slovní zhodnocení Body 

8 Projednávají se na poradách vedení 

obchodní výsledky? Je podkladem 

řádně zpracovávaná „Zpráva o 

obchodní činnosti ve společnosti“? 

Vyhovuje její struktura? 

Výsledky projednávány nepravidelně, 

ale vždy na počátku roku a ve čtvrtém 

kvartálu. U velkých zakázek 

prováděno hodnocení po jejich 

zavedení. Zpráva je výsledkem 

porady, před poradou se zpracovává 

její základ, informace se doplňují na 

poradě. 

10 

9 Provádějí se na základě výsledků 

z fakturace preventivní a nápravná 

opatření? 

Provádí se analýza problému 

(ziskovosti nebo ztrátovosti), následují 

opatření - mívají charakter úspory 

nákladů, případně snahy o navýšení 

ceny. 

8 

Dosaženo bodů: 88 

Možné maximum:  90 

Stupeň plnění: 97,77 % 

 

 

 

Tab 9)  Záznam z interního auditu 

NÁZEV AUDITU: 

 

Marketing, obchod, fakturace, nákup 

ORGAN.      

JEDNOTKA: 

obchodní úsek, finanční odbor 

DOTAZNÍKY: C1 - Marketing a kontrakty, C3 - Nákup, C5 - Fakturace a 

rozbory 

Podnět na audit, cíl auditu, náplň a rozsah auditu jsou předmětem plánu auditu, který je 

nedílnou součástí celkové dokumentace auditu. Následují údaje o skutečném průběhu auditu, 

který se může od plánu poněkud lišit:  

MÍSTNÍ A ČASOVÉ ÚDAJE O AUDITU (datum, čas a místo)  

Zahájení auditu: xx.xx.xxxx   11:00  kancelář xxx 

Ukončení auditu: xx.xx.xxx   15:30  kancelář xxx 

Vedoucí auditor: Petr Levý 

ČLENOVÉ AUDIT. 

TÝMU: 

Jméno a příjmení Poslání 

Václava Prostá auditor 

Pavel Bystroň auditor 

Jakub Pavlík pozorovatel 
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ÚČASTNÍCI Z AUDITOVANÉ OBLASTI: 

Jméno a příjmení Pracovní místo Útvar  Poznámka 

Marta Výborná OÚ vedoucí obchodního úseku C1, C5 (část) 

František Novák FO vedoucí finanční účtárny C5 

Anna Navrátilová SEK asistentka ředitele (+ nákup) C3 

ZJIŠTĚNÍ: 

Jednotlivá zjištění (neshody, nedostatky, doporučení) jsou uvedena v příloze na samostatných 

listech. 

OVĚŘENÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO AUDITU: 

Opatření z minulého auditu byla plněna následovně: Zdokonalen kalkulační systém, zlepšen 

systém získávání nových klientů a hodnocení spokojenosti klientů stávajících. 

VÝSLEDEK AUDITU: 

Auditovaný systém splňuje požadavky na 95,92 %. 

ZHODNOCENÍ AUDITU: 

Audit splnil svůj účel, auditovaní ochotně spolupracovali. 

DOPORUČENÍ A ZÁVĚR AUDITU: 

Audit prokázal (až na drobné výjimky) dobré fungování procesů. Doporučujeme další audit 

provést v normálním termínu v příštím roce. 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1) Plán auditu 

2) Vyplněné dotazníky 

3) Listy "Záznam zjištění"  

ROZDĚLOVNÍK ZÁZNAMU Z AUDITU: Držitel záznamu Útvar 

Marta Výborná OÚ 

František Novák FO 

Anna Navrátilová SEK 

 

Interní audit části QMS Marketing, obchod, fakturace, nákup proběhl s celkovým 

výsledkem splnění požadavků na 95,92 %. S výsledky interního auditu bylo seznámeno 

vedení společnosti. Pro nápravu nalezených nedostatků budou navržena nápravná a 

preventivní opatření, která budou následně aplikována. 
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8 VYHODNOCENÍ PŘEZKOUMÁNÍ QMS 

Tato část obsahuje vyhodnocení jednotlivých částí přezkoumání QMS. 

8.1 Vyhodnocení mapování procesů 

Společnost již měla provedeno mapování procesů. Byla zkontrolována aktuálnost mapování a 

jeho navázání na dokumenty QMS. Nebyly nalezeny odchylky. 

8.2 Vyhodnocení dokumentace 

Byla přezkoumána příručka, politiky a cíle kvality. 

8.2.1 Příručka kvality 

Příručka kvality odpovídá požadavkům normy ISO 9001 a je schválena vedením společnosti. 

Obsahuje informace ke všem oblastem, kde je použit QMS a informaci o vyloučení prvku 7.3 

návrh a vývoj normy ISO 9001 včetně zdůvodnění. 

Příručka obsahuje odkazy na další dokumenty společnosti (směrnice, atd.), ve kterých 

je možné najít podrobnější informace ke QMS. 

Příručka kvality byla vydána 1.6.2011 a byla schválena vedením společnosti. 

8.2.2 Politika a cíle kvality 

Politiky i cíle kvality nejsou přímou součástí příručky kvality, ale jsou vydány v samostatných 

směrnicích. Politiky kvality jsou vyjádřeny následovně: 

1.   Standardní systém managementu kvality podle mezinárodní normy: 

 Vedení firmy se plně ztotožňuje s kritérii normy ČSN EN ISO 9001:2009 a využívá 

jejích ustanovení jako nástroje konkurenční výhody nejen v celé firmě, ale i do vztahů 

se zainteresovanými stranami – dodavateli, zákazníky, zaměstnanci, konkurenty a 

regionální veřejností. 

 Procesně orientovaný systém managementu kvality je organickou součástí řízení 

firmy. Procesní orientací dosahujeme kontroly nad svými činnostmi a jejich 

efektivností. 

 Princip neustálého zdokonalování firemních činností a produktů je základem 

strategického i operativního řízení firmy. 

2.   Náš vztah k zákazníkům: 

 Základním a prvořadým cílem činností firmy je uspokojování nejen současných a 

vyřčených, ale i budoucích a teprve očekávaných potřeb zákazníků.  

 Za kvalitu služby nepovažujeme jen standardní úroveň jejího provedení podle 

příslušných dokumentů, ale i kvalitu dodržování sjednaných obchodních podmínek a 

kvalitu průvodních administrativních prací. 

 O kvalitě služeb rozhodují zejména naši zaměstnanci, ale navíc jejich snahu 

umocňujeme nemalými prostředky vkládanými do naší infrastruktury - do dispečinků, 

do pancéřových vozů, do strojů v počítárnách hotovosti a do další podpory služeb. 
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 Svými bezpečnostními službami poskytujeme našim zákazníkům nehmotnou, ale 

významnou výhodu - klid na podnikání.  

3.   Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality: 

 Našim největším potenciálem je kvalifikovaný, informovaný a spolehlivý 

zaměstnanec. 

 Ve firmě jsou všichni k sobě navzájem „zákazníci a dodavatelé“, netrpíme si navzájem 

nedostatky ve své práci. 

 Vzdělávání a výcvik našich zaměstnanců na všech úrovních považujeme za základ 

jejich dobré práce. Účinnost vzdělávání a výcviku si ověřujeme pravidelným 

hodnocením. 

 

Politiky kvality odpovídají požadavkům normy ISO 9001. Z nich vycházející cíle 

kvality byly pro rok 2015 splněny nebo částečně splněny, což se promítlo při tvorbě cílů 

kvality pro rok 2016. 

S ohledem na ochranu firmy nebudou uvedeny přesné cíle kvality pro roky 2015 a 

2016. 

8.2.3 Vyhodnocení interního auditu 

K provedenému auditu části QMS Marketing, obchod, fakturace, nákup byla vypracována 

zjištění k jednotlivým neshodám. Zjištění byla vypracována pro veškeré otázky, u kterých 

bylo hodnocení nižší než 10 bodů. Následuje seznam otázek a výpis zjištění: 

 C1 – marketing a kontrakty, otázka č. 4. 

o Popis zjištění - Nedostatečná propagace v první polovině hodnoceného 

období. 

o Přezkoumání zjištění - Po konsolidaci obchodního oddělení nastalo v 

druhé polovině hodnoceného období pronikavé zlepšení na poli 

propagace a práce s klienty. Pokračovat v nastoleném trendu. 

 C1 – marketing a kontrakty, otázka č. 5. 

o Popis zjištění - Vyšší fluktuace pracovníků v minulém období. Možný 

přechod těchto pracovníků ke konkurenci. Změna strategie v druhé 

polovině sledovaného období hodnocena kladně. 

o Přezkoumání zjištění - Z hlediska zjišťování pozice na trhu se podařilo 

získat další zdroje informací, zlepšena komunikace s klienty. Utvořil se 

a konsolidoval nový pracovní tým. 

 C3 – nákup, otázka č. 4. 

o Popis zjištění - Certifikáty nejsou vždy vyžadovány, většinou rozhoduje 

koncová cena. 

o Přezkoumání zjištění - Objektivní, možnost zkusit vyvinout určitý tlak 

na dodavatele aby se snažili o certifikaci, vzhledem k vysoce 

konkurenčnímu prostředí jsou možnosti značně omezené. 

 C3 – nákup, otázka č. 5. 

o Popis zjištění - Hodnocení provedeno ne vždy a ne u všech dodavatelů. 
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o Přezkoumání zjištění - Objektivní, ne všichni vedoucí pracovníci 

jednotlivých úseků hodnotí své dodavatele, řešením by bylo centrální 

hodnocení pomocí např. „hodnotící komise.“ 

 C5 – fakturace a rozbory, otázka č. 9. 

o Popis zjištění - Ne vždy je opatření provedeno. 

o Přezkoumání zjištění - Jde o to, že u stěžejních zákazníků nelze v 

některých případech provést např. úpravu fakturace za část zakázky, 

která je ztrátová, jde o to nevyvolat třeba na základě “zanedbatelné“ 

ztráty, výběrové řízení, ve kterém by mohla uspět konkurence. Nutno 

zkalkulovat v celkové ceně za celou zakázku, což se již děje. 

Zjištění o neshodách byla předána vedení společnosti včetně navrhovaných opatření, 

která by měla být zapracována do nápravných a preventivních opatření. Zároveň byl stanoven 

termín pro odstranění neshody, osoby odpovědné za zavedení opatření a osoba, která bude 

kontrolovat jeho zavedení. 

8.3 Celkové zhodnocení QMS 

Na základě provedeného přezkoumání písemné dokumentace a přezkoumání reálného 

fungování společnosti bylo zjištěno, že společnost dodržuje požadavky normy ISO 9001 a 

postupuje při řízení dle jejích doporučení. Zároveň se snaží o neustále zlepšování QMS.  

Nalezené neshody nemají zásadní vliv na fungování společnost, avšak budou k nim 

přijata náležitá opatření pro jejich nápravu. 

Společnost se do budoucna bude muset připravit a přizpůsobit změnám v rámci nově 

vydané normy ISO 9001, aby mohla úspěšně projít re certifikací pro QMS. Bližší posouzení 

změn bude uvedeno v následující kapitole, včetně dalších možností zlepšení ve společnosti. 

9 ZLEPŠENÍ QMS 

Pro zlepšování QMS můžeme nalézt mnoho impulzů, jak uvnitř, tak i vně společnosti. Avšak 

všechny impulzy přicházejí od lidí, ať jsou to vlastní zaměstnanci, auditoři, zákazníci, politici, 

atd. Možná je lepší hovořit o změně než o zlepšení, protože každá změna nemusí znamenat 

nutně zlepšení.  

U společností, které jsou ve své podstatě všechny tvořeny lidmi, je potřeba se 

zlepšovat spojena se zvyšováním zisku, splňováním požadavků zákazníků a obecně se snahou 

zajistit pokračování fungování společnosti. 

Dále budou uvedeny jednotlivé návrhy na zlepšení QMS ve společnosti Loomis Czech 

Republic a.s. 

9.1 Elektronická evidence dokumentace 

S ohledem na požadavky ISO 9001 ohledně dokumentace QMS bylo vedení navrhnuto 

zavedení elektronické evidence dokumentace.  
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K realizaci tohoto zlepšení bude využito software DOKIS poradenské a softwarové 

společnosti Drings, která s L CR spolupracuje v rámci certifikace, re certifikace a auditování 

systému kvality managementu. 

DOKIS je webová aplikace a slouží jako databáze dokumentů společnosti. Umožňuje 

udržování aktuální databáze dokumentů a další funkce: 

 Vkládání nových dokumentů. 

 Revidování vložených dokumentů. 

 Ukončování neplatných dokument. 

 Třídění dokumentů při vyhledávání v databázi. 

 Filtrování dokumentů při vyhledávání v databázi. 

Jednotlivým zaměstnancům, kteří budou s programem pracovat, bude přidělena různá 

úroveň práv a pozice. 

Naplněním databáze dokumenty a jejich následné využívání, by mělo přinést několik 

pozitivních dopadů: 

 Zaměstnanci budou moci využívat pouze aktuálně platné dokumenty. 

 Zaměstnanci si budou moci ověřit aktuálnost vytištěných dokumentů podle 

údajů v databázi. 

 Všechny dokumenty budou dostupné na jednom místě. 

 Nebude nutné zajišťovat fyzickou distribuci dokumentů. 

 Nebude nutné všechny dokumenty tisknout. 

S ohledem na působnost společnosti v celé ČR byly již dříve dokumenty elektronicky 

přístupné, ale až zavedení dokumentů do databáze umožní značné zjednodušení řízení 

dokumentů. 

Navrhované zlepšení je již nyní ve společnosti aplikováno a v nejbližší době by měla 

být databáze plně funkční. 

9.2 Příprava na re certifikaci dle ISO 9001:2015 

S ohledem na rychlé změny ve společnosti a ve světě a postihnutí aktuálních trendů jsou 

každých pět let ISO normy přezkoumány a případně je vydána revize normy. Tato situace 

nastala v minulém roce i u normy ISO 9001, kde po několika letech příprav došlo k vydání 

revidované verze ISO 9001:2015. Zanedlouho vyšla i česká verze normy, označená jako ČSN 

EN ISO 9001. 

Od září 2015, kdy byla vydána revize ISO 9001, začalo probíhat 3-leté přechodové 

období, ve kterém ještě budou platit certifikáty dle normy ISO 9001:2008, ale re certifikace 

už bude možná pouze dle ISO 9001:2015. V září 2018 skončí platnost certifikace dle ISO 

9001:2008.  

 

 



 

55 

 

9.2.1 Změny v revizi 

Změny v revizi můžeme shrnout do několika bodů: 

 Změna struktury textu normy – struktura normy byla změněna, tak aby 

odpovídala ostatním normám systémů managementu. Nová struktura je 

označována jako High-Level Structure a bude do budoucna použita pro 

všechny systémy managementu. 

 Nový pojem služba – v revizi se nově objevuje vedle pojmu produkt i slovo 

služba, což signalizuje snahu ISO o snazší využití revidované normy i ve 

společnostech zajišťujících služby. 

 Riziko – explicitní vyjádření požadavku na vyhodnocování rizik a snaha o 

jejich snížení. S tím je spojen požadavek na důslednější prevenci. 

 Změna názvosloví – bylo zavedeno souhrnné označení dokumentované 

informace pro dříve používané pojmy dokumenty, příručka kvality, 

dokumentované postupy a záznamy. 

 Kontrola externích dodavatelů – dle revize má být zvýšena kontrola externích 

dodavatelů a zavedeno řízení procesů systémem managementu kvality 

společnosti. 

 Zapojení vedení – podporuje a požaduje větší zapojení vedení a převzetí 

odpovědnosti. 

Po prvním přečtení a porovnání původní normy a její revize se může zdát, že nepůjde 

o příliš velké změny Na druhou stranu na základě informací od poradenské firmy, která se 

aktuálně zabývá již přípravou klientů na certifikaci dle revize ISO 9001, můžeme očekávat 

objevení dalších odchylek mezi verzemi normy. 

9.2.2 Příprava L CR na re certifikaci 

Loomis Czech Republic a.s. disponuje pro budoucí přechod na normu ISO 9001:2015 a re 

certifikaci několika výhodami: 

 Společnost je již certifikována dle původní normy ISO 9001:2008. 

 Pro přípravu na přechod může L CR využít téměř celé období přechodové 

období. Platnost certifikátu společnosti končí v červenci 2018. 

 Společnost se v zásadě zabývá bezpečností a s tím související potřebou 

vyhodnocovat a snižovat rizika. 

Vzhledem k dostatku času je možné se na přechod důkladně připravit. Zároveň bude 

možné využít know-how poradenské společnosti Drings, která získá nejenom zkušenosti se 

zaváděním a re certifikací dle nové normy, ale zároveň i zkušenosti spojené s výkladem 

požadavků normy. 

Měl by být vytvořen detailní plán přípravy na re certifikaci, který by měl obsahovat 

hlavně: 

 Zpracování například SWOT analýzy a analýzy trhu pro určení strategického 

zaměření společnosti vzhledem k interním a externím aspektům. 

 Plán školení a přípravy zaměstnanců na adaptování se požadavkům nové 

normy. 
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 Detailnější přezkoumání a aktualizace QMS ve snaze o identifikování 

případných mezer v systému a doplnění systému dle požadavků revize ISO 

9001. 

Bude nutné posoudit a přehodnotit rizika, se kterými se společnost nyní nebo 

v budoucnu setká. Půjde hlavně o rizika spojená s: 

 Bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). 

 Trhem – vývoj konkurenčního prostředí. 

 Právem – možnost zavedení zákona o SBS nebo jiné formy regulace odvětví. 

 Prováděním služeb přepravy a zpracování hotovosti. 

Většina zmíněných rizik je již ve firmě posuzována a hodnocena. Pouze je nutné 

zjistit, ve kterých oblastech již společnost požadavky revize normy splňuje a ve kterých bude 

nutné řízení přizpůsobit novým požadavkům. 

Nastávající re certifikace by proto měla být brána jako impulz pro další zlepšování, 

možnost probuzení z případné letargie a možnost pro komplexní posouzení všech typů 

případných rizik najednou.  

Následné pravidelné posuzování rizik ve smyslu neustálého zlepšování za využití 

PDCA by se mělo stát součástí QMS společnosti a mělo by být dokumentováno. 
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10 ZÁVĚR 

Základem úspěšného obchodování je mít kvalitní produkt nebo službu. To je základní 

předpoklad. Toho lze dosáhnout prověřením veškerých svých postupů, optimalizací těchto 

postupů a následně vytvořením konkurenční výhody. To společnosti umožní se vyčlenit díky 

kvalitnímu výrobku nebo službám. 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu systém managementu kvality dle ISO 9001, 

který by měl sloužit právě k zajištění produkce kvalitních výrobků a služeb. 

Teoretická část obsahuje informace z oblasti norem, systémů managementu kvality a 

jejich hodnocení. Dále jsou v ní s ohledem na odvětví, ve kterém působí vybraná společnost 

zmíněny poznatky z oblasti logistiky. 

Praktická část podává základní informace o vybrané společnosti a jejím systému 

managementu kvality. Dle zadání byla zpracována analýza výkonnosti systému 

managementu. Jejíž součástí bylo mapování procesů, analýza procesu z hlediska výkonnosti, 

pro kterou byl využit interní audit a návrh opatření k možnému zlepšení. 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýza výkonnosti systému management 

společnosti Loomis Czech Republic a.s., a to provedením mapování procesů, analýzy 

výkonnosti QMS a návrhem možného zlepšení.  

Podařilo se zjistit následující zjištění, která můžeme shrnout do bodů: 

 Bylo vyhodnoceno, že procesy dle mapování odpovídají reálnému fungování 

ve společnosti. 

 Na základě výsledků interního auditu bylo zjištěno, že vybraná část QMS 

pracuje s efektivitou 95,92 %. Zjištěné neshody byly přezkoumány a bylo o 

nich informováno vedení společnosti. Rovněž byly vedení předány návrhy pro 

provedení nápravných opatření. Bylo zhodnoceno, že QMS ve vybrané části 

odpovídá požadavkům ISO 9001. 

 Přezkoumáním dokumentace QMS nebyly zjištěny nedostatky. 

 Na základě předchozích zjištění byla navrhnuta zlepšení pro zvýšení 

výkonnosti společnosti a doporučení pro budoucí re certifikaci dle revize 

normy ISO 9001. 

Společnost je na nejlepší cestě k přizpůsobení se požadavkům revize normy ISO 9001. 

Velkou výhodu ji přináší její každodenní zkušenost s vyhodnocování a snižováním rizik, což 

by jí mělo zajistit bezproblémovou re certifikace. 
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