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Úvod 
 

Ve své bakalářské práci se věnuji firmě JOSEF VONDRÁČEK, s.r.o.  Je to dopravní a spediční 

společnost. V mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravě působí od roku 1992. Od roku 2005 

spolupracuje firma Josef Vondráček s.r.o. se společností Doosan Bobcat EMEA, s.r.o. a stala 

se partnerským vývozcem  a dovozcem zboží. V roce 2016 firma rozšířila působnost a 

postavila distribuční centrum, kam směřuje většinová výroba společnosti Doosan Bobcat 

EMEA. 

 

Důvodů, proč jsem si vybrala firmu JOSEF VONDRÁČEK, s.r.o., bylo několik. Díky své rodině, 

která se do chodu firmy zapojuje, jsem dostala možnost získat praktické zkušenosti a přejímat 

nabyté znalosti z praxe. Dalším důvodem byla ochota vedení podniku poskytnout informace a 

podklady k účelu zpracování seminárních prací a zapojení mě do chodu firmy. 

 

Normy ISO se za poslední desetiletí staly mezinárodně uznávaným standardem, jejich význam 

ve společnosti stále roste a na trhu neustále přibývá společností, které si uvědomují, že se 

nejedná pouze o byrokratický  nástroj sponzorující certifikační orgány, ale že jde                              

o propracovaný systém pravidel umožňující dosahovat lepší kvality, výkonu a mnoha  (bez 

toho )dalších výhod, které nám pomáhají obstát v  nynějším konkurenčním prostředí.  

 

Ve své práci se budu zabývat především kvalitou procesů, získáváním informací a jejich 

analýzou. Tato práce je orientovaná na stěžejní normu ISO 9001:2016, jedním ze základních 

principů této normy je neustálé zlepšování. V diplomové práci se soustředím právě na tento 

princip, který se snažím implementovat a v co největší míře dále rozvíjet ve společnosti.     

 

Práci je rozdělena do několika základních kroků: 

 

• Úvod 

• Základní pojmy ISO 9001, teorie implementace a certifikace QMS 

• Prostředí a mapa procesů vybrané dopravní firmy 

• Popis systému řízení kvality partnerské dopravní firmy, popis interface (rozhraní) 

• Návrh implementace a základních dokumentů QMS ve vybrané dopravní firmě 

• Zhodnocení implementace QMS ve vybrané dopravní firmě 

• Závěr 
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 Základní pojmy  
 

Na začátku se práce se nejprve seznámíme se základními pojmy užívanými v diplomové práci. 

To nám pomůže lépe porozumět textu a pochopit celkovou podstatu práce.  

 

1.1   Kvalita 
 

K pojmu kvalita můžeme najít mnoho definic, ale vždy se zabýváme zákazníkem a jeho 

potřebami. Tomu odpovídá i definice kvality podle norem ISO.  

 

Norma ČSN ISO 8402 z roku 1995 definuje jakost (tzn. kvalitu) jako: „Celkový souhrn znaků 

entity, které ovlivňují její schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby.“ 

 

Pojem jakost, jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, je v normě ISO 9001 

definován jako: „Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků, tj. soubor trvalých 

znaků produktu.“ [13] 

 

Zásady managementu kvality jsou [13] :  

 

• zaměření na zákazníka 

• vedení (leadership) 

• angažovanost lidí 

• procesní přístup 

• zlepšování 

• management vztahů 

• rozhodování na základě důkazů 

 

Zlepšování kvality 

 

Zlepšování kvality je opatřením prováděným v celé organizaci, jehož cílem je 

zvýšit efektivnost a účinnost procesů ve firmě a poskytnout tak zvýšený 

prospěch jak organizaci, tak jejím zákazníkům [7]  
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Znaky kvality 

Znakem kvality je inherentní znak výrobku, služby, procesu nebo systému 

odvozený od požadavků zákazníků [3]  

 

Znaky kvality neboli charakteristiky kvality jsou také základním stavebním 

kamenem kvality. Každý rys produktu, materiálu nebo procesu je potřebným 

znakem kvality.   

 

Tyto charakteristiky můžeme sledovat v několika poddruzích:  

• nezávadnost 

• funkčnost 

• ovladatelnost 

• opravitelnost 

• spolehlivost 

• udržovatelnost 

• trvanlivost 

 

1.2 Řízení kvality 
 

Pojem řízení kvality lze charakterizovat jako plánování a realizaci nejhospodárnějších výsledků 

pro zhotovování výrobků, které budou maximálně užitečné a vyhovujícím požadavkům 

zákazníka.  Za výrobek lze považovat jakýkoliv produkt, tedy i službu. 

 [6] 

 

Udržet si spokojeného zákazníka pro nás znamená plnit požadavky a přání zákazníka, mít 

odpovídající cenu, kvalitu, dodržovat termíny dodání a navrhnout podnikové procesy tak, aby 

mohly bezchybně plnit zákaznické požadavky. 

 

Pokud by došlo k odchylkám ve výrobě či kvalitě je nutné tyto odchylky co nejdříve eliminovat.  

Nejvyužívanějšími  nástroji  jsou  monitorování, měření, následná zpětná vazba a řešení 

metodou 8D. 

 

Monitorování a měření je pomocným a každodenně používaným nástrojem řízení kvality, 

sloužící k posuzování výkonnosti procesů. Cílem je získání informací a porovnání skutečného  

stavu  se  stavem  požadovaným.  Monitorování  a  měření se zaměřuje nejen na výrobu, ale 

také na spokojenost zákazníků, zaměstnanců atd.... 
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Metoda 8D je používána k řešení reklamací ze strany zákazníků, především však pro řešení 

interních problémů. Jedná se o systematické řešení problému. Umožňuje snadno definovat  

a pochopit daný problém, identifikovat příčiny a zavést nápravná a preventivní opatření 

k vyloučení opakovaného nebo přetrvávajícího problému. Pojem 8D skrývá osm disciplín, 

které je nutné při řešení zvládnout.   

 

D1: Týmový přístup 

D2: Popis problému 

D3: Izolace problému 

D4: Nalezení kořenové příčiny 

D5: Volba a ověření trvalého nápravného opatření 

D6: Zavedení trvalého nápravného opatření a kontrola 

D7: Zabránění opětovanému výskytu problému 

D8: Komunikace, poděkování týmu 

 

1.3 Systém managementu kvality 
 

Aby byly organizace schopny konkurovat a zachovaly si dobrou ekonomickou výkonnost, musí 

využívat stále efektivnějších a účinnějších systémů zabezpečování kvality. Tyto systémy mají 

vést k neustálému zlepšování kvality a rostoucímu uspokojování požadavků zákazníků a jiných 

zainteresovaných stran (zaměstnanců, vlastníků, subdodavatelů, společnosti atd.). 

Požadavky jednotlivých zákazníků se velmi často zpracovávají do tzv. "specifikací", tyto 

specifikace však samy o sobě nezaručují a nemohou zaručit soustavné plnění požadavků 

zákazníka, vyskytnou-ly se nedostatky v organizačním systému dodávání a podpory výrobku. 

Tato skutečnost ve svém důsledku vedla k vypracování norem a směrnic, které doplňují 

příslušné požadavky na výrobek či službu. Tak vznikly mezinárodní normy ISO, popisující 

oblasti (činnosti), které mají systémy kvality obsahovat. ISO (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Česká 

republika přijala tuto mezinárodní normu jako normu národní (ČSN). 
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Rozsah systému managementu kvality:  

Projekt realizace systému managementu kvality bude zaměřen do oblastí řízení kvality v celém 

reprodukčním procesu (v celém okruhu kvality), ekonomiky kvality, bezpečnosti a ručení           

za výrobek. Bude zahrnovat školení všech úrovní pracovníků organizace a bude respektovat 

veškeré požadavky systému kvality v rozsahu ISO 9001 dle potřeb společnosti. 

Přínos: 

• dosažení shody v zabezpečování kvality zadavatele s požadavky norem 

ISO 9001 a norem souvisejících, jakož i požadavky odběratelů 

• Naplnění zákona o veřejných zakázkách 

• Zlepšení výkonnosti procesů 

• Zlepšení konkurenceschopnosti firmy 

• Posilování důvěry mezi firmou a zákazníkem 

• Zvýšení ceny a image firmy 

Na obrázku 1 můžete vidět příklad postavení celé firemní kultury a komunikace. Příklad se 

vztahuje na firmu působící v potravinářství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1- Systém managementu kvality  [6] 

 

V současné době již nikdo nepochybuje, že je nutné věnovat trvalou pozornost kvalitě výrobků 

a služeb. Dochází k tomu z důvodu tvorby náročnějších a složitějších výrobků. To co bylo 

v minulosti mimořádné, v současnosti se stává běžným. Kvalita výrobku a služeb  se promítá 
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do celkové ekonomiky každé firmy.  Na  jedné  straně vede k zvýšení odbytu a tržeb, ale přináší 

také reklamace, které mohou mít za následek pokles prodeje. [6]  

 

Celkově z toho plyne, že pokud má být výrobek kvalitní, nestačí, aby byl bezvadný, musí navíc 

splňovat požadavky zákazníků a udržovat skvělé vlastnosti po celou dobu své životnosti.  

 

 

1.4 Rizika 
 

Další termín o kterém budeme hodně mluvit je riziko. Riziko  je pojem, který označuje nejistý 

výsledek s možným nežádoucím stavem. Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, 

nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení. Riziko 

tedy vyjadřuje určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost dosažení výsledku, který                   

je rozdílný od očekávaného. 

 

1.4.1 Členění rizik 
 

Pod názvem riziko se skrývá jak nejistota z budoucích vyhlídek, tak možnost zhoršení aktuální 

situace. Vzniká tedy buď působením hrozby nebo využitím příležitosti. Riziko můžeme 

rozčlenit různými způsoby, vždy záleží na zvolených kritériích. Univerzální rozčlenění 

neexistuje, v praxi se odvíjí od oblasti působení podniku či konkrétního projektu. [16] 

Rizika lze dělit  dle jejich věcného obsahu: 

• Finanční rizika – riziko spojené s likviditou, např.: schopnost platit své závazky 

• Ekonomická rizika – zde se jedná především o vývoj nákladů, např.: zvýšení ceny 

zdrojů 

• Tržní rizika – tato rizika se odvíjí např.: od poptávky po produktu nebo od cenové 

politiky konkrétního podniku 

• Legislativní rizika – tato rizika jsou spjata s legislativou a jejími změnami, např.: nová 

tvorba rezerv podniku 

• Politická rizika  - odvíjí se od politické situace, jedná se např.: o změnu na dotacích pro 

určité projekty 

• Informační rizika – rizika spjatá se špatnou ochranou informací 

• Lidská rizika – do těchto rizik se řadí zejména rizika v oblasti managementu  

• Riziko vyšší moci – mezi tato rizika se řadí především živelné pohromy                      [17] 

https://managementmania.com/cs/hrozba-threat
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1.4.2 Proces řízení rizik 
 

Proces řízení rizik lze popsat jako systematický a opakovaný přístup k identifikaci a hodnocení 

rizik, jehož hlavním posláním je rizika nejenom identifikovat, ale i připravit podnik na situaci, 

kdyby se případná rizika vyskytla. Řízení rizik je tedy z tohoto podhledu také o tom, jaký typ     

a velikost rizika je firma ochotna podstoupit.  

Řízení rizika je vždy jedinečné, protože se odvíjí od charakteristiky projektu či činnosti. Při 

práci s riziky je třeba brát v úvahu i nákladové hledisko, aby řízení rizik bylo efektivní  

Podle normy se proces řízení rizik skládá z několika činností:  

• Stanovení kontextu 

• Identifikace rizik 

• Analýza rizik 

• Hodnocení rizik 

• Ošetření rizik 

[17] 

Nedílnou součástí řízení rizik je i posouzení rizika, které přináší strukturovaný přístup pro 

identifikaci, jak mohou být ovlivněny vytyčené cíle. Analyzuje také souvislosti mezi cíli             

a pravděpodobností jejich ovlivňování pro lepší  volbu případných opatření.  [5] 

1.4.3 Procesy určené k monitorování a měření 
 

Cílem je tedy specifikovat požadavky, které jsme si rozdělili do tří základních oblastí: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 2 – Základní oblasti [16] 
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Prvním krokem v našem procesu monitorování a měření bude tedy stanovení: 

Co (jaký proces) bude předmětem monitorování a měření? 

Protože obecně využívaným základem řízení procesů je procesní přístup vycházející z norem 

řady ISO 9000, využijeme pro určení těchto procesů právě je. Zatímco produkt je ve smyslu 

norem řady ISO 9000 výsledkem procesu (obecně myšleno jakéhokoli), definuje norma ISO 

9000 termín proces jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 

který přeměňuje vstupy na výstupy“. Pokud se týká druhů procesů, norma zmiňuje následující 

základní skupiny procesů: 

• procesy manažerských činností, 

• procesy poskytování zdrojů, 

• procesy realizace produktu, 

• procesy měření, analyzování a zlepšování. 

[13] 

Tyto základní skupiny lze dále rozvinout do jednotlivých dílčích procesů (či „podprocesů“), 

jejichž vymezení bude v každé firmě individuální.  

 

 

1.5 Historie, vývoj řízení kvality 

   

Pojmy kvalita nebo jakost nejsou novodobým objevem, byly známy již v dávné historii. Jedním 

z prvních průkopníků kvality byl Chammurapi, díky němuž vznikl kodex o kvalitě stavění 

v Chammurapiho zákoníku. Chammurapi ve svém kodexu uvedl požadavek, aby stavbu 

prováděl odborník.  

 

Roku 1723 se kvalitou zabýval také Petr I. v souvislosti s vyzbrojováním armády, kdy vydal 

výnos o trestu za dodávání nekvalitních pušek. 

 

V roce 1903 se objevila zmínka ve francouzském lexikonu Larousse, že:  „Kvalita je to, co dělá 

danou věc právě tou věcí, kterou je.“ 

 

V  těchto  uvedených  příkladech  šlo  pouze  o  kvalitu  v  souladu  s  určitými  požadavky  
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a normami. Tudíž existovaly dvě možnosti, buď byl výrobek kvalitní a nebo nebyl v souladu, 

tudíž se jednalo o nekvalitní výrobek. 

 

Takzvaný  model  řemeslné  výroby  byl  založen  na  principu,  že  dělník přicházel velmi často  

do přímého styku se zákazníkem, od kterého si vyslechl jeho požadavky. Výhodou zde byla 

okamžitá zpětná vazba od zákazníka. Hlavní nevýhodou byla nízká produktivita práce.  

Právě snahy o zvýšení produktivity vedly k postupnému zavádění výroby pomocí výrobních 

linek.  

 

Ve  dvacátých  letech 20. století začaly do kvality pronikat matematicko-statistické metody  

a systémy řízení kvality. K rozšíření těchto metod přispěl i Walter A. Shewhart, který je autorem 

sérií děl o aplikaci statistiky při zajišťování kvality průmyslových výrobků. Později se k němu 

připojili i další, např.: statistik E. S. Pearson, jež je autorem práce „Aplikace statistické metody 

průmyslové standardizace a řízení jakosti“. 

 

Nejvíce se kvalita a řízení kvality stalo středem zájmu v období II. světové války, především 

v USA. Tímto problém se začali zabývat z důvodu výroby spolehlivých vojenských dodávek. 

V tomto období se v celé zemi začaly konat kurzy, které seznamovaly dodavatele a jejich 

pracovníky s válečnými normami. Postupem času z těchto kurzů vznikly regionální skupiny 

řízení kvality a spojily se v Americkou společnost pro řízení kvality. Společnosti se začaly 

vytvářet po celém světě a vznikaly i v mezinárodním měřítku. Například Evropská organizace 

pro řízení kvality a Mezinárodní akademie pro kvality. 

 

Po roce 1960 vzniká moderní systém kvality označovaný jako CWQC (Company Wide Quality 

Control).  Postupným  propracováváním  tohoto  systému  došlo  k  vytvoření  TQC  

(Total Quality Control) a z něj posléze vznikl již známý systém TQM (Total Quality 

Management), který je v hojné míře využíván i v dnešní době. 

 

V roce 1987 se začaly využívat normy jakosti ISO řady 9000, které se snaží dokumentovat 

všechny podnikové procesy [4]  

 

V dnešní  době  se  podniky  snaží  také  skloubit  řízení  kvality i  s  péčí o životní prostředí  

a bezpečnost v takzvaném Global Quality Managementu – GQM. 
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Obrázek 3- Vývoj systémů zabezpečování jakosti ve dvacátém století [6] 

 

CWQC – Company Wide Quality Control 

TQM – Total Quality Managment 

GQM – Global Quality Managment 

 

 

1.6 Legislativa v oblasti řízení kvality 
 

Legislativní předpisy v oblasti řízení kvality se dělí na závazné a nezávazné. Plně závazné 

jsou Zákony a Nařízení EU. Rozhodnutí jsou závazná jen pro adresáty a doporučení závazná 

nejsou. Specifickými právními předpisy jsou technické předpisy, kterými je regulována 

vyráběná produkce na státní úrovni, a to z hlediska ochrany života, zdraví, životního prostředí 

a bezpečnosti. 

 

Velkou skupinou předpisů jsou Směrnice EU, které jsou pro všechny členské státy závazné. 

Tyto směrnice určují zásady, které mají kořeny v národní legislativě. Existují dva typy Směrnic 

EU. Jedny podrobné, určující konkrétní technické požadavky na daný druh výrobku. Druhým 
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typem jsou Směrnice EU, vytvořené novým přístupem, využívající výsledků evropské 

normalizace a omezující se na podstatné požadavky. [7] 

 

Nejdůležitější směrnice: 

 

Směrnice 85/374/EEC stanovuje odpovědnost výrobce za škody vzniklé vadným výrobkem  

a jeho povinnost vzniklou škodu nahradit. 

 

V podmínkách ČR je tato směrnice výchozí pro Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku, zahrnující škody na zdraví, smrti, majetku atd. 

 

Směrnice 92/59/EEC pro všeobecné bezpečnosti výrobků 

 

Tato směrnice má za úkol zajistit, aby na trh EU byly uváděny jen bezpečné výrobky. Směrnice 

je uplatňována v jednotlivých státech v různých modifikacích podle specifických požadavků na 

bezpečnost výrobků v daných státech  

[7]  

V ČR je tato směrnice v zákonu 102/2001 Sb. o všeobecné bezpečnosti výrobků. 

 

Pro zavedení a dodržování jednotlivých směrnic v podniku jsou důležité firemní dokumenty, 

kterými jsou: 

 

• Politika kvality a cíle kvality 

• Příručky kvality 

• Směrnice 

• Pokyny 

• Instrukce 

 

1.7 Hlavní důvody zájmu o kvalitu 
 

Kvalita má v posledních desetiletích neustále větší význam a podnik, který se o danou 

problematiku nezajímá, nemá příliš velké naděje uspět na trhu. Hlavním důvodem pro jeho 

zavádění je zejména konkurenční tlak. Ty jsou v důsledku globalizace stále zesilovány a velká 

konkurence nutí podniky ke zvyšování kvality, což je příčinou, že se péče o kvalitu stává 

samozřejmostí. S tím souvisí stále větší nároky zákazníků, kteří si ze široké nabídky mohou 
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vybírat. Co bylo dříve bonusem k produktu navíc, je dnes již nepostradatelnou součástí 

výrobku a zákazník očekává od nabídky stále více. 

1.8 Přidaná hodnota QMS 
 

Podnikatelská strategie se odehrává zejména v podnikových procesech. Každý proces lze 

identifikovat pomocí vstupů, vnitřní struktury, výstupů, nákladů, času a vlastníka procesu. 

Výsledky procesů slouží zákazníkům a také zainteresovaným stranám. Do výsledného 

produktu při přeměně vstupů na výstupy je přidávána hodnota pro zákazníky i ostatní strany 

v souladu s přijatou strategií. Velikost hodnoty je ovlivňována náklady na jedné straně                  

a výnosy na straně druhé.  

Přidanou hodnotu posuzujeme: 

• Z ekonomického pohledu – zmiňovaný rozdíl mezi náklady a výnosy 

• Z věcného pohledu kvality – efekt pro zákazníky a ostatní zainteresované strany 

 

Při hodnocení účelu využití zdrojů by mělo být přihlédnuto k:  

• Zákazníkovi – očekává kvalitní produkt a jemu odpovídající ekonomickou náročnost 

(cena, náklady na provoz, údržba a opravy) 

• Zaměstnanci – očekává nejen finanční ohodnocení, ale i péči o zdraví a bezpečnost 

• Vlastníkovi – očekává pozitivní hospodářský výsledek 

• Veřejnosti – usilující o zabezpečení oprávněného zájmu (bezpečnost, ochrana zdraví, 

majetku a životního prostředí) 
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Obrázek 4 - Diagram QMS [6] 

 

 

1.9 Teorie implementace a certifikace QMS 
 

V této kapitole se zaměříme na zásadní kroky potřebné k získání certifikátu QMS. 

 

1.9.1 Zásady budování systému řízení kvality 
 

Při budování QMS je třeba se řídit následujícími principy formulovanými v normě ISO 9000. 

1. Zaměření na zákazníka -  organizace musí udělat to, co chce nyní a co žádá 

spotřebitel, i když si to neuvědomuje. 

2. Vedoucí vůdce -  jelikož organizace vždy jedná v rámci omezených zdrojů a vstupů v 

konkurenčním prostředí, může dosažení cílů (poslání) zajistit pouze vůdce s vizí a 

schopností. 
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3. Zapojení zaměstnanců - vzhledem k tomu, že zaměstnanci organizace jsou jejím 

hlavním zdrojem a současně nejcitlivější zúčastněnou stranou, je podpora vedoucích 

osobností klíčem k úspěchu. 

4. Procesní přístup - QMS organizace není statická formace a její prvky jsou procesy, 

jejichž prostřednictvím jsou cíle dosahovány, tj. Procesy zajišťují jakékoli změny. 

5. Systematický přístup k řízení  - zahrnuje zohlednění všech faktorů ovlivňujících vnější 

a vnitřní prostředí organizace. 

6. Neustálé zlepšování - základ moderního řízení, což znamená neustálé přizpůsobování 

se změnám, které se vyskytly a očekávaly v životním prostředí, a někdy je tvoří. 

7. Skutečné rozhodování -  připomínka, že stabilita fungování organizace je možná nejen 

na základě intuice, ale také na základě údajů z měřen. 

8. Vzájemně výhodné vztahy s dodavateli - spolu se zásadou orientace na spotřebitele 

zahrnuje vytvoření udržitelných dodavatelských řetězců založených na vzájemně 

výhodné spolupráci. 

 

1.9.2 Fáze implementace QMS ve společnosti 
 

Fáze 1. Rozhodnutí o řízení: 

Manažer musí rozhodnout o zahájení projektu, informovat zaměstnance společnosti a vytvořit 

předpoklady pro rychlou realizaci všech ostatních fází. 

V této fázi je nutné formulovat cíle budování systému, zvýraznit na nejvyšší úrovni procesy, 

které je třeba kontrolovat, a kritéria pro hodnocení jejich kvality. Cíle musí být následně 

zaznamenány v dokumentu nazvaném „Politika kvality“, který také popisuje zásady jejich 

dosažení. 

Fáze 2. Školení zaměstnanců: 

Zaměstnanci musí rozumět teorii řízení kvality, standardům řady ISO 9000, ovládat teorii 

procesního přístupu a základní požadavky na implementaci QMS. Školení o používání 

systému lze provádět jak za pomoci konzultantů, tak nezávisle na tom, zda má společnost 

zaměstnance se zkušenostmi s jeho nastavením. 

 

Fáze 3. Vytvoření implementačního programu QMS: 

Implementace QMS je složitý a zdlouhavý projekt po dobu jednoho a půl až dvou let. Je proto 

nutné vypracovat program, který by měl zahrnovat:  
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• popis prováděcích kroků; 

• seznam odpovědných za každou fázi projektu. Zpravidla jsou vybíráni z vrcholových 

manažerů i odborníků, kteří nejlépe znají specifika práce svých jednotek; 

• implementační rozpočet. Zahrnuje jak náklady na certifikaci, tak náklady                            

na konzultanty, pokud se jich účastní, jakož i náklady na další vzdělávání zaměstnanců    

a náklady na odvádění řízení od hlavní práce na projektu. Při inscenování to může 

firma udělat sama, ale odvádění vrcholového managementu od jejich hlavní práce, 

stejně jako školení vlastních specialistů na požadované úrovni, může stát více než 

služby poradenské společnosti; 

• postup hodnocení implementace QMS. Jsou uvedena kritéria, podle kterých vedení 

může určit, zda bylo možné dosáhnout cílů stanovených na začátku projektu. 

Po kompilaci programu můžete přistoupit k přímé formulaci QMS. 

Fáze 4. Popis a optimalizace podnikových procesů: 

Základem QMS je procesní přístup. Nejprve je nutné popsat ty obchodní procesy, které 

management považuje za nejdůležitější. Například pro výrobní podnik to bude výroba a prodej 

produktu, jakož i poprodejní servis a nákup. 

Popsané obchodní procesy musí být optimalizovány, tj. vyloučit veškerý nesoulad s požadavky 

normy a také vyvinout nové v souladu s pravidly normy. Společnosti nejčastěji nemají proces 

„Hodnocení spokojenosti zákazníků“, který je nezbytný. Je proto důležité vyvinout systém 

ukazatelů, jakož i postupy potřebné pro provádění a sledování tohoto procesu. 

Fáze 5. Vypracování regulační dokumentace: 

V této fázi jsou vytvářeny regulační dokumenty, předpisy a postupy. Základem pro ně je 

obvykle existující soubor dokumentů v podniku, který je upravován a doplňován v souladu s 

požadavky normy. 

Nejprve se na základě „Politiky kvality“ připraví dokument pod názvem „Průvodce kvalitou“. 

Obsahuje hlavní ustanovení upravující činnosti: vymezení oblastí odpovědnosti, požadavky na 

kvalitu služby, popis postupů pro její údržbu, postup správy dokumentů QMS, popis postupu 

vyřizování stížností atd. 

Další úroveň dokumentů se nazývá Dokumentované procedury pro celý systém. V souladu       

s ISO 9001 je třeba dodržovat šest postupů: 

• Správa dokumentů. 

• Správa dat (záznamů). 

• Řízení auditu. 
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• Správa výrobků, které nesplňují normy (proces identifikace vadných výrobků a postup 

jejich likvidace). 

• Řízení nápravných opatření při nedodržování předpisů. 

• Řízení činností k předcházení nesrovnalostem. 

Dokumenty další úrovně popisují pravidla pro efektivní plánování a implementaci procesů           

a jejich řízení. Tyto dokumenty zahrnují pracovní metody, popisy práce zaměstnanců, 

technologické mapy. 

Základem „pyramidy“ dokumentů jsou data potvrzující, že požadavky stanovené QMS jsou 

implementovány v praxi. Jedná se o zprávy o provedené práci, záznamy v provozních denících 

atd., tj. dokumentační základ každodenní práce zaměstnanců. 

Při přípravě normativní dokumentace je třeba vzít v úvahu požadavek normy ISO 9001                 

na způsobilost personálu vykonávajícího práci. To znamená, že regulační dokumenty by měly 

popisovat proces přístupu zaměstnanců k regulačním dokumentům, jakož i požadavky              

způsobilosti zaměstnanců (úroveň znalostí, pracovní zkušenosti), program zvyšování úrovně 

zaměstnanců, v případě potřeby systém motivace zaměstnanců atd. 

Je třeba poznamenat, že efektivní použití velkého počtu regulačních prvků vyžaduje 

přítomnost správy elektronických dokumentů v organizaci. 

Fáze 6. Testování a interní audit systému řízení kvality: 

Po vytvoření všech regulačních dokumentů začíná zkušební provoz. Procesy můžete zahájit 

postupně, například nejprve zavést kontrolu zadávacího procesu, poté výrobu atd. 

Experimentální provoz je doprovázen interním auditem, zvláštními postupy pro ověření práce. 

Na začátku provozu se provádějí často (snad jednou týdně), pak méně často (jednou za měsíc 

nebo dokonce čtvrtinu). 

Pro účely interního auditu   je nutné stanovit kvantitativní ukazatele kvality, například procento 

odmítnutí, indikátor spokojenosti zákazníka, procento návratnosti atd., o které se musíte 

snažit. K určení hodnoty takových ukazatelů obvykle použijte stejné ukazatele vedoucích 

pracovníků v oboru. Během interního auditu by měly být zjištěny nesrovnalosti mezi současnou 

prací a požadavky normy. Tyto odchylky musí být zaznamenány. Poté na základě výsledků 

auditu upravit práci zaměstnanců i regulační dokumentaci, aby se v budoucnu zabránilo 

odchylkám. Celá tato práce by měla být také zdokumentována. 

Fáze 7. Certifikace: 

Pro certifikaci QMS je nutné požádat certifikační orgán. Zpočátku by certifikačnímu orgánu 

mělo být předloženo několik dokumentů: 
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• všechny dokumenty („Politika kvality“, „Příručka kvality“; organizační schéma 

společnosti, dokumentované postupy a další povinné dokumenty); 

• seznam hlavních spotřebitelů a dodavatelů podniku. 

Specialisté certifikačního orgánu provedou kontrolu předložených dokumentů do jednoho 

měsíce. Zkouška může zahrnovat návštěvu zástupců certifikačního orgánu v podniku za 

účelem kontroly QMS v akci. Na základě výsledků auditu je vypracován protokol, ve kterém 

jsou zaznamenány všechny nesrovnalosti mezi systémem a požadavky normy ISO 9001.  

Poté se provede skutečná certifikace QMS. Pokud jsou všechny významné nesrovnalosti 

vyřešeny, podniku je vydán certifikát. Opakované (dozorové) audity QMS jsou prováděny 

certifikačním orgánem v pravidelných intervalech. Potvrzují, že společnost systém nejen 

implementovala, ale neustále QMS vylepšuje. Náklady na takový audit představují přibližně 

jednu třetinu nákladů na počáteční certifikaci. 

1.9.3 Nástroje na zlepšování kvality 
 

Neustálé  zlepšování  by  mělo  být  jedním  z  hlavních  cílů  organizace. Opakující se činnost 

pro zvyšování schopností plnit požadavky. Jedná se o trvalé úsilí o dosahování lepší úrovně 

v porovnání se současným stavem.  

 

Důvody pro zlepšování: 

 

• Požadavky zákazníků se mění a jsou neustálé náročnější 

• Organizace musí neustále odstraňovat jakékoliv vnitřní neefektivnosti, aby mohla 

produkt dále nabízet za přijatelnou cenu 

• Vývoj vždy přináší celou řadu nových příležitostí a zlepšování 

• Konkurence na trhu se neustálé zvyšuje a zostřuje 

• Zvyšují se požadavky na kvalitu životnosti výrobku 

• Vyvíjejí se vnější podmínky (legislativa, podmínky na trhu, dostupnost surovin atd.) 

 

Příklady nástrojů zlepšování kvality: 

• Cyklus PDCA 

• Six Sigma 

• WV model 

• Benchmarking 

• Sebehonocení 
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1.9.4 Vybraný nástroj pro zlepšování kvality  -  Cyklus PDCA 
 

Demingův cyklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), je základem pro více metod zlepšování kvality. 

Cyklus je složen ze čtyř fází, ve kterých probíhá zlepšování kvality nebo provádění změn. 

Jedná se o cyklus, který nemá konec a měl by se pro zajištění neustálého zlepšovaní stále 

opakovat. [6]  

 

Když se společnost rozhodne začít s něčím novým, jako první musí navrhnout plán, podle nějž 

pracuje a hodnotí výsledky. Pokud výsledky neodpovídají plánu, upravují se pracovní postupy 

nebo původní plán a celý cyklus je opakován. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 -  Cyklus PDCA [4] 

 

• Plan (plánuj)  - vypracování plánu aktivit zlepšování 

• Do  (vykonej) – realizace plánovaných činností 

• Check (kontroluj) – monitorování a analýza dosažených výsledků 

• Act (reaguj) – reakce na dosažené výsledky 

 

 

Většina   používaných  metodik  pro  zlepšování  kvality   a    řešení  problémů  je  založena  

na rozpracování čtyř základních kroků Demingova cyklu PDCA. I přes společný základ 

jednotlivých metod je detailnější rozpracování každého kroku v různých metodikách přínosné 

pro řadu námětů, přispívajících velkou měrou k efektivnímu průběhu každé z aktivit organizace 

nejen v oblasti kvality.  
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1.10 Nástroje řízení kvality 

 

Mnohé nástroje a metody nabízejí užitečné a obecné postupy, které se dají využít v různých 

situacích.  Obvykle  pomáhají  shromáždit  potřebné  informace,  uspořádat  je  do logických 

souvislostí  a  najít  mezi  nimi  vztahy. Výsledkem bývá předložení informací k další analýze 

anebo k přímému rozhodnutí. 

Pro vyhodnocování znaků kvality se převážně používají matematicko-statistické metody. Tyto 

metody jsou však náročné a proto se v praxi využívají jednodušší nástroje řízení kvality: 

• Tabulky a formuláře pro sběr informací - shromažďují potřebné údaje, s nimiž se pak 

dále pracuje 

• Vývojový diagram – grafické zobrazení posloupnosti  a vzájemné návaznosti daných 

procesů a vazeb mezi jednotlivými procesy 

• Histogram – zobrazení naměřených hodnot graficky tak, aby vynikl námi vybraný rys 

zajištěných dat, zajímá nás tvar a šířka histogramu 

• Diagramy příčin a následků – založeny na myšlence,  pokud  má  určitá  příčina svůj 

následek, dá se špatný výsledek  zpětně  identifikovat,  grafické  znázornění  faktorů 

ovlivňující výsledek 

• Paretova analýza  –  „Většina  následků“  –  pomáhá  určit  priority,  na  které je třeba  

se zaměřit, princip: 80 % následků je způsobeno 20 % příčin 

• Korelační diagramy – hodnotí  vzájemný vztah mezi dvěma proměnnými, co se stane 

s první proměnnou při změně druhé 

• Regulační   diagram   –   slouží  ke  grafickému  zaznamenání  dat  v  časovém  sledu  

a  k  znázornění zásadních  ukazatelů  kvality,  na  jejichž  základě je možno proces 

regulovat 

• Just  in  time  –  filozofie,  kdy  jsou  materiály,  díly  a  výrobky dopraveny tehdy, až je 

výroba nebo zákazník požadují (co nejmenší, nejlépe žádné sklady) 

• Kaizen – kontinuální vylepšování všech věcí všemi pracovníky 

• Kanban –  pracoviště  rozdělující  na  „kupující“ a „prodávající“, kdy kanban je kartička, 

která  je  zároveň  objednávkou  a  dodacím  listem,  který  si  kupující  a  prodávající 

předávají. Na každé lince se vyrábí až na základě předání štítku 

• Poka – yoke – systém upozorňující na chybu ve výrobě ještě v průběhu výroby 

• FMEA   –   analýza   možnosti   vzniku   vad  a  jejich  následků,  preventivní  opatření 

pro zajištění kvality 
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Další nástroje – rozpoznání  požadavků zákazníka, reengineering, 8D Report, FIFO      [6]   

 

1.10.1 Koncepce managementu kvality 
 

Koncepci  zde  chápeme  jako  strategické  přístupy,  které  rozvíjejí  principy  managementu 

kvality. Existují tři koncepce systémů řízení kvality.  

• Koncepce odvětvových standardů 

• Koncepce norem ISO 

• Koncepce TQM 

 

Obrázek 6 - Koncepce managementu kvality [6] 

ZS – zainteresovaná strana 

 

 

1.10.2 Koncepce odvětvových standardů 

 
Tato koncepce odvětvových standardů je historicky nejstarší, nicméně ne nejjednodušší. 

Z hlediska náročnosti provedení je mezi koncepcemi ISO a TQM. Jednotlivé organizace             

si uvědomovaly potřebu vytvářet vnitřní systémové přístupy ke kvalitě. Požadavky                         

na jednotlivé systémy zanesly do specifických norem pro jednotlivá odvětví. Příkladem 

odvětvových standardů jsou například ASME kódy pro strojírenství nebo standart IRIS            

pro kolejová vozidla 
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1.10.3  Koncepce norem ISO 
 

Vytvoření  a  používání ISO  norem řady 9000 si vyžádala globalizace tržní ekonomiky.  Tyto  

normy  byly  v  rámci  Evropské  unie  zařazeny  mezi evropské normy a je vyžadována  jejich  

široká  aplikace.   Normy  ISO  řady  9001  byly  do  dnešní  doby  třikrát revidovány. Normy 

ISO  nejsou závazné, ale doporučující. Závaznými se stanou tehdy, když jsou aplikovány do 

podniku. 

Soustava norem ISO 9000 je tvořena souborem 3 základních norem a i 1 doplňující normou:   

• ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality – základní principy a slovník 

• ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – požadavky 

• ISO 9004: 2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace – přístup managementu 

kvality 

• ISO 19011:2011 směrnice pro auditování systémů managementu (včetně systému 

managementu kvality) 

 

1.10.4 Koncepce TQM 
 

V průběhu druhé poloviny dvacátého století, zejména v Japonsku, USA a následně v Evropě, 

došlo  k  formulování  přístupu  Total  Quality Management.  Na  podporu  TQM bylo vyvinuto 

několik různých modelů označovaných jako modely excelence organizací.  

Mezi  nejznámější  modely  patří:  Demingovy  ceny  za  kvalitu v Japonsku, model americké 

Národní ceny Malcolma Baldrige a v Evropě EFQM Model Excelence. Jako excelence je zde 

chápáno vynikající působení firmy jak v řízení, tak i v dosahování výsledků. 

EFQM  Model  Excelence  má  9  kritérii.  Tato  kritéria  jsou  dále  členěna na 32 dílčích sub 

kritérií.  Prvních pět  kritérií  jsou  nástroje  a  prostředky  poskytující návod, jak lze dosáhnout 

nadprůměrných výsledků. Výsledky jsou pak posuzovány ve zbylých čtyřech kritériích. 

Tento model je aplikován ve třech základních směrech: 

1. Inspirace pro organizaci hledající cestu k rozvoji svých manažerských systémů 

2. Kritéria pro oceňování organizací ucházejících se o cenu Excelence EFQM,                  

tzn. Organizaci dosahující dlouhodobě nejlepších výsledků při zavádění principů TQM 

3. Sebehodnocení odhalování silných stránek organizace a příležitostí ke zlepšování 

[6] 
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1.11 Analýza využívaná během sestavování dokumentace . SWOT 
 

SWOT – Strenghts, Weeknesses, Opportunities and Treats Analysis 

Jedná se o základní SWOT matici, která se používá pro analýzu a je nezbytná pro úspěšné    

a  kompletní  vyjádření  vnitřních  (silné a slabé stránky)  a  vnějších  (příležitosti  a  hrozby) 

stránek podniku. 

Základní  přínosy:  komplexní  rozbor  všech  stránek  fungování  firmy,  které  tvoří  rámec pro  

hodnocení  současné a budoucí pozice společnosti, odhalí možná vnitřní a vnější rizika a sílu 

organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 7 – Swot analýza [16] 

 

 

 
Předmětem analýzy jsou 4 základní skupiny faktorů: 

1.11.1 S – silné stránky – pozitivní, dají se ovlivnit 
 

Typ silné stránky záleží na druhu společnosti a na způsobu podnikání. Silnou stránkou mohou 

být kvalitní pracovníci na vedoucích či dělnických pozicích, kteří mohou motivovat společnost  

různými  prostředky.  Další  silnou  stránkou  může  být  velikost  firmy,  záleží  na odvětví, ve 

kterém společnost působí. Silnou stránkou může být také know-how, optimální množství 

finančních prostředků, nové technologie, pracovní zázemí, vhodné umístění firmy, průnik         

do nových segmentů atd.. 
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1.11.2 W – slabé stránky – negativní, dají se ovlivnit 
 

Slabé stránky jsou opakem výše zmíněných. Za slabé stránky lze považovat například špatné 

výrobní postupy, poruchovost strojů, nedostatečný odbyt, nedostatek financí atd. 

1.11.3 O – příležitosti – pozitivní, nedají se ovlivnit 
 

Příležitosti znamenají potencionální užitek pro společnost. Využitím příležitosti může 

společnost získat něco navíc, ať už se jedná o finanční zdroje, informační zdroje nebo nějakou 

konkurenční výhodu. Příležitosti většinou nepřichází z vnitřního prostředí podniku, ale 

z vnějšího prostředí. 

Příkladem příležitosti jsou například networking a navázání nových kontaktů, investiční 

příležitosti, možnost expedice a průniku do nových segmentů a trhů, spolupráce s novými 

dodavateli atd. 

1.11.4 T – hrozby - negativní, nedají se ovlivnit 
 

Hrozby jsou opakem příležitosti. Jsou to faktory vnějšího prostředí, ležící mimo kontrolu  

společnosti. Jedná se o rizika, která negativně ovlivňují a ohrožují společnost ve snaze 

dosáhnout svých cílů. Hrozbám by se mělo předcházet a měly by být řízeny společností. 

Hrozba může mít podobu nové, silnější konkurence, nestabilní politické situace, ztrátu 

zákazníků, ztráta dodavatele, nárůst fixních nákladů atd. [5] 
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 Analýza prostředí vybrané dopravní společnosti 
 

Předmětem mojí diplomové práce je nastavit základní řídící procesy v organizaci, které 

pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytované služby a zvyšovat spokojenost zákazníka. 

Jako ostatní normy ISO umožňuje následnou certifikaci zavedeného systému řízení 

v organizaci. Mým úkolem je projít všemi kroky, díky nimž dosáhne firma certifikaci. Během 

mé práce budu řešit jednotlivé procesy firmy a vyhotovím potřebnou dokumentaci. Tím 

pomůžu firmě dosáhnout většího výkonu, kvalitnějšího řízení a pomohu snížit rizika.  

Na úplném začátku si představíme společnost, ve které budu navrhovat zavádění systému. 

Obchodní název společnosti je Josef Vondráček s.r.o., pro účely práce označuji firmu 

zkráceným názvem  JVTrans.  V mezinárodní a vnitrostátní dopravě působí od roku 1992 pod 

fyzickou osobou Josef Vondráček a v roce 2007 se stala společností s ručením omezeným. 

Téhož roku zvítězila ve výběrovém řízení u společnosti Doosan Bobcat EMEA, s.r.o. a stali se  

outsourcingovými partnery.  

Logistická společnost Josef Vondráček s.r.o. má hlavní sídlo v Hájích u Příbrami a zde se  i 

nachází distribuční sídlo společnosti Doosan Bobcat Emea. Na firmu můžeme pohlížet dvěma 

různými způsoby: jako na dopravní společnost JVTrans a jako na Distribuční centrum Doosan 

EMEA. Dále firma disponuje dvěma dalšími sklady, které jsou uzpůsobené na dovoz 

importního materiálu potřebného pro výrobu strojů. Tyto sklady se nachází ve vzdálenosti           

5 km od hlavního distribučního skladu.  

Firma disponuje 31 nákladními vozy a jednou soupravou, které jezdí mezinárodně. Na 

vnitrostátní přepravu je nasazeno dalších 6 nákladních vozů a jedna souprava. Ve vozovém 

parku můžeme najít i malý nákladní valníkový automobil. Pro zákazníky je k dispozici i podval, 

kterým je možné přepravit nadrozměrné zboží. 

Společnosti Doosan Bobcat EMEA jsou k dispozici každý den 3 malá nákladní valníková 

vozidla a jeden nákladní vůz. Tyto vozy slouží k pravidelnému zavážení výrobní linky. 

 

 

 

Obrázek 8 - Firemní logo [2] 
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 Analýza prostředí outsourcingového partnera dopravní společnosti 
 

V této kapitole si představíme jednoho z hlavních partnerů společnosti Josef Vondráček s.r.o., 

která má systém zavedený. Do společnosti JVTrans převedla část svých procesů, postupů      

a zkušeností. Tyto procesy a postupy si firma JVTrans přizpůsobila svému provozu.  

Firma JVTrans je již delší dobu outsourcingovým partnerem společnosti Doosan Bobcat Emea, 

která má sídlo na Dobříši. Vzdálenost mezí těmito dvěma sídly je 20 km. Na Dobříši vlastní 

Bobcat závod od roku 2001 a je unikátním centrem, jelikož se na jednom místě nachází vývoj, 

výroba strojů a školicí centrum. V Uničově v roce 2002 nově vybudovaly závod IRCR 

Manufacturing, na výrobu vzduchových šroubových a pístových kompresorů a od roku 2004 

i kompresorů pro mobilní chladicí a klimatizační jednotky. Kromě toho se na základě kontraktu 

vyrábí v Chrástu u Plzně ve společnosti Air Power s.r.o. pojízdné vzduchové kompresory. 

Bližší historický vývoj v Příloze 1.  

Doosan Bobcat na Dobříši patří k významným organizacím s výrobky špičkových parametrů   

a s know how renomované společnosti. Politika a cíle závodu Dobříš vycházejí z politiky a cílů 

společností Bobcat Company a Doosan a jsou s nimi kompatibilní. Jedním z cílů společností 

je neustálé zlepšování výrobků i služeb tak, aby splňovaly vždy požadavky i očekávání 

zákazníků a zároveň požadavky příslušných závazných předpisů a norem 

QMS, EMS a OHSAS tvoří neoddělitelnou součást celkového systému řízení organizace.       

Za účinnost systému řízení kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS)                            

a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) v Doosan Bobcat EMEA 

s.r.o závod Dobříš v každé části zodpovídá příslušný management. 

Systém řízení kvality je v závodě Dobříš vytvořen v souladu s požadavky ČSN EN ISO 

9001:2016 a je vhodný k realizaci politiky kvality a cílů kvality závodu Dobříš 

Systém řízení environmentálního managementu je tvořen podle jednotlivých prvků EMS, 

definovaných normou ČSN EN ISO 14001:2005. 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je tvořen podle jednotlivých prvků 

OHSAS, definovaných normou ČSN EN ISO 18001:2008. 

Výrobní závod Dobříš je vlastníkem:  

• certifikátu  ISO 9001 od roku 2007 

• certifikátu  ISO 14001 od roku 2011 

• certifikátu  ISO 18001 od roku 2012 

• certifikátu Noise Emission of EU Directive 2000/14/EEC od roku 2008 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Management
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Management
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
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V kampusu firmy se nachází jak oblast výroby stavebních strojů a příslušenství, tak i vývoj, 

design a poskytování inženýrských služeb v oblasti stavebních zařízení a jejich příslušenství, 

kdy každá s těchto oblastí pracuje jako samostatná jednotka a měla i  svůj systém kvality. To 

je už minulostí a firma přešla na integrovaný systém řízení i v oblasti kvality.  

Odpovědnost za jednotlivé oblasti mají příslušní odpovědní manažeři. Funkčnost a výkonost 

systému je měřena základními klíčovými ukazateli KPI na pravidelných měsíčních poradách. 

Dokumentace v organizaci je spravována centrálně v systému EISOD 7 (Elektronicky řízená 

dokumentace). Modul je určen pro komplexní správu a řízení firemních dokumentů a záznamů, 

tj. komplexní DMS (Document Management Systém), včetně řízení, správy a údržby 

dokumentace systému managementu kvality podle požadavků systémových norem. Tento 

modul zajišťuje řízený oběh dokumentů a záznamů mezi jednotlivými uživateli dle 

definovaného workflow (schvalování dokumentů, revize, aktualizace atd.) Na jakoukoliv 

provedenou změnu každého uživatele upozorní email, který je rozesílán uživatelům 

automaticky (tzv. Notifikace). Pro jednotlivé fáze jsou přidělena práva dle příslušných 

zodpovědností jednotlivců. Za aktuálnost tištěných dokumentů  na pracovištích výroby (např. 

technologických postupů pro výrobu) odpovídají příslušní vedoucí výroby. 

Modul nám také umožňuje nadefinovat jednotlivé role pro interní audity a oprávnění 

v jednotlivých fázích interních auditů. I zde probíhá automatické upozorňování pomocí emailů.  

Obrázek 9 -   ukázka programu EISDO[zdroj: návod pro zaměstnance] 
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Nyní bude firma přecházet na nový model, který má webové rozhraní, její název je EISOD X. 

Tento informační systém má navíc moduly Analýzy FMEA, Control Plans a Sběr dat                      

a vyhodnocení, které jsou určeny pro řízení kvality produkce ve výrobě.  

Modul Analýzy FMEA aplikuje metodu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) při analýze 

vzniku vad u posuzovaného pro-duktu nebo procesu, ohodnocení jejich rizik a návrhu                

na realizaci opatření ke zlepšení. 

Modul Control Plans reaguje na potřeby výrobních závodů průběžně kontrolovat kvalitu 

produkce na výrobních linkách za účelem minimalizace výrobních vad v důsledku včasně 

neodhalených příčin. 

Modul Sběr dat a vyhodnocení reaguje na potřeby výrobních závodů, které potřebují průběžně 

kontrolovat kvalitu produkce na výrobních linkách.  

Modul nabízí soubor funkcionalit podporující základní procesy:  

• sběr dat z výroby  

• vyhodnocení dat z výroby oproti předpokládaným parametrům znaků 

• využití metodiky SPC pro analýzu dat, kalkulace způsobilosti procesu  

Ač je možné využít jednotlivé moduly samostatně, podstatnou výhodou je právě jejich 

propojitelnost a automatická provázanost. 

Základní oblasti řízení kvality společnosti Doosan Bobcat Emea 

Mezi základní oblasti řízení kvality patří: 

a) Řízení neshodného produktu 

b) Vstupní kontrola 

c) Metrologie 

Řízení neshodného produktu: 

Představuje sled činností vedoucích k vypořádání zjištěného neshodného produktu v rámci 

výrobního závodu. Rozlišují interní a externí neshody podle charakteru výskytu. K identifikaci 

nehodného produktu slouží identifikační štítek, kde jsou všechny potřebná data pro vytvoření 

claim reportu (dokumentovaný záznam), který popisuje druh neshody, popis a příčinu, její 

možnou opravu a způsob nápravných opatření. Vystavené claim reporty jsou předány 

příslušným oddělením, v případě neshody jako reklamace dodavateli. Evidence všech 

vystavených claim reportů je archivována a vyhodnocována.  
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V každém výrobním oddělení závodu včetně skladu jsou umístěny izolátory pro sběr 

neshodných dílů. Místa jsou jednoznačně označena a každodenně jsou izolátory sváženy       

do centrálního izolátoru oddělení kvality.  

Vstupní kontrola: 

Primárním úkolem je zabránit tomu, aby se do výrobního procesu dostal nevyhovující materiál.  

Vyhodnocení se provádí měřením, visuální kontrolou, případně dalšími testy.  

Metrologie: 

Cílem je zajištění jednotnosti a správnosti měření a měřidel. Toho se dosahuje pravidelnou 

kalibrací měřidel a měřících zařízení. 
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 Návrh implementace a základních dokumentů QMS ve vybrané 

dopravní firmě 
 

4.1 Kontext 
 

Jedním ze základních úkolů, které bylo potřeba zpracovat, a který tvoří předpoklad pro  další 

řešení, je stanovení kontextu společnosti JVTrans. 

Jak už sám název napovídá, tak předpokladem porozumění organizace je její kontext. Ten 

představuje kombinaci interních a externích aspektů, které mohou mít vliv na přístup 

jednotlivých úseků a dosahování cílů. 

Aspekty kontextu jsou rozděleny následovně: 

• Externí – zahrnují aspekty vně JVTrans, vyplývající z prostředí právního, tržního, 

kulturního, sociálního, ekonomického na mezinárodní, národní, regionální nebo místní 

úrovni. 

• Interní – jsou zaměřeny na vnitřní požadavky JVTrans ve vztahu k procesům v souladu 

s vnitřními normami a dalšími dokumentovanými postupy. 

Při tvorbě Kontextu jsem stanovila aspekty pro jednotlivé útvary podniku. Tyto útvary jsem 

rozdělila do jednotlivých prostředí, ve kterých se pohybují či mají vliv.  Po rozdělení aspektů 

jsem zkoumala dopady na QMS a schopnosti dosahovat zamýšlených výsledků.  

V dalším kroku jsem zpracovala Kontext dle principů SWOT analýzy a aspekty  rozdělila          

do 4 kategorii.  

Silné stránky pomáhají posilovat pozici společnosti a umožňují identifikovat ty oblasti, ve 

kterých je společnost lepší než konkurence. Za silnou stránku lze považovat vše, co vybočuje 

z průměru. Řadíme sem interní faktory, zejména znalosti, zkušenosti a lidský potenciál . 

Příkladem pro silnou stránku společnosti je Flexibilita. Pod tímto aspektem se skrývá 

schopnost flexibilně reagovat na poptávku, na změny v objednávkách či na změny požadavků 

zákazníka. Mezi tuto vlastnost je možné zařadit i schopnost přizpůsobit se aktuální 

ekonomické situaci a vypořádat se s konkurencí.  

Tabulka 1 -   Příklad Silné stránky společnosti [zdroj: autorka 

Flexibilita Interní 
Schopnost reagovat 
pružně na změny a 

požadavky 
S 

] 
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Slabé stránky zahrnuje ty oblasti, kde je na tom společnost hůř než konkurence, tzn. jsou 

opakem silných stránek. Za slabou stránku je považováno např.: fluktuace zaměstnanců, 

nepravidelné školení zaměstnanců, vysoké náklady, nedostatek marketingových zkušenosti či 

špatné polohy skladů. Jedná se tedy o interní faktory.  

Příkladem slabé stránky je Poškození zboží. Tento aspekt řadíme do této skupiny z důvodu, 

vlivu interního školení zaměstnanců. Nesprávným školením zaměstnanců může docházet 

k poškození zboží během nakládek a vykládek, kdy následkem může být nucená oprava na 

náklady společnosti. U některého spotřebního zboží jsme nuceni toto zboží odkoupit. 

Nejhorším scénářem je úplná ztráta nákladu. Tento aspekt je zařazen do Registru rizik a 

příležitosti jako riziko 

Tabulka 2 -   Příklad Slabé stránky společnosti [zdroj: autorka] 

Poškození zboží interní 

Oprava na vlastní 
náklady, vykoupení 

zboží, ztráta 
zákazníka 

W 

 

 

Příležitosti jsou externí záležitosti, které při správné identifikaci mohou zajistit společnosti 

úspěch, pokud je umí využívat. Za příležitost lze považovat např. nenaplněné potřeby 

zákazníků, technologický rozvoj a nové trendy. 

Jako příklad jsem vybrala Digitalizaci dokumentů. Touto příležitostí můžeme urychlit jednotlivé 

procesy, tok informací a snížíme celkovou potřebu fyzické dokumentace.  

Tabulka 3 -   Příklad příležitosti společnosti [zdroj: autorka] 

Digitalizace 

dokumentů 
externí 

Zavedením 

digitalizace 

zjednodušíme práci 

zaměstnanců a 

zefektivníme jejich 

práci. 

O 

 

Poslední kategorií jsou hrozby. Hrozby jsou skutečnosti, které mohou vyvolat nespokojenost 

zákazníků nebo ohrozit finanční stabilitu společnosti. Za hrozbu lze považovat externí vlivy, 

jako jsou např. aktivity konkurence, změny v zákaznických preferencích, legislativní změny 

nebo živelnou pohromou.  
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Jak nejvíce můžeme ohrozit finanční stabilitu firmy? Tím, že nebudeme schopni plnit 

požadavky zákazníků. Tento dopad má za příčinu aspekt, který nazývám Opoždění nakládky. 

Pokud nastane situace, kdy nejsme schopni přijet na nakládku včas, musíme počítat s různými 

scénáři. Ale jakýkoliv z těchto možných scénářů má dopad na další plány s vozidlem. Můžeme 

se na to dívat ze dvou pohledů. Opoždění nakládky pro exportní přepravu, tím ohrozíte fixní 

termíny doručení. V opačném případě při vytěžování zpět do ČR, můžete zmeškat časové 

nakládací okno, pokud nakládáte na více místech. Dispečer pak musí přehodnotit plány 

s vozidly a najít náhradní řešení či zajistit náhradní termín.  

Tabulka 4 -   Příklad hrozby společnosti [zdroj: autorka] 

Opožděná nakládka Externí 
Ohrožení plnění 

požadavků 
T 

 

Vytvořením kontextu s využitím SWOT analýzy se podařilo vytvořit spolehlivý základ pro 

následnou identifikaci rizik a příležitostí tak, jak jsou zachyceny v následující kapitole. Na další 

straně můžete vidět na obrázku 10 celkový pohled na vytvořený Kontext společnosti Josef 

Vondráček s.r.o.. Větší formát je i součástí příloh této diplomové práce.  

Obrázek 10 -   Kontext společnosti  Josef Vondráček s.r.o [zdroj: autorka] 

 

4.2 Příručka kvality 
 

Součástí mé práce bylo sestavit Příručku kvality. Příručka kvality je základní dokument 

systému managementu kvality dle normy ISO 9001, který souhrnně popisuje systém 

managementu kvality v organizaci a to podle této normy.  

Datum aktualizace: 

Bc. Michaela Neužilová

25.03.2020

Prostředí
Útvar 

ÚD / DP
Aspekt (záležitost)

Interní / 

externí
Dopad na QMS a schopnost dosahovat zamýšlených výsledků

S -silná stránka; W-

slabá stránka; O-

příležitost;  T-hrozba 

(riziko)

projekt, cíl kv… Poř. číslo

Riziko 

Příležito

st

NÁZEV 

RIZIKA / PŘÍLEŽITOSTI

Konkurenční Útvar logistiky Potřeby a očekávání zákazníků externí Nenaplnění očekávání zákazníků T realizace postupně

Ekonomické Útvar logistiky Objednání smluvních přeprav externí Případné nedohledání objednávky přepravy T realizace opatření

Technologické Útvar logistiky Generování informací z provozu vozidel interní Výstup z provozních systému, automatické generování dat O projekt (příprava)

Logistické Útvar logistiky Opožděná nakládka externí Ohrožení plnění požadavků T realizace opatření

Ekonomické Vedení společnosti Dlouhodobé smluvní vztahy se zákazníkem externí Příprava na uzavření smlouvy mezi společností a zákazníkem O projekt (příprava)

Legislativní Vedení společnosti Neuzavření smluvního vztahu externí Neuzavření dodatků smlouvy se zákazníky T realizace postupně

Technologické Vedení společnosti Autonomní vozidla externí

Vstoupením do testovacího programu můžem přispět k 

urychlení zavední inovace a vývoje. Přínos pro životní 

prostřední. 

O příprava projektu

Technologické Vedení společnosti Digitalizace dokumentů externí
Zavedením digitalizace zjednoduššíme práci zaměstnanců a 

zefektivníme jejich práci. 
O registr RaP ÚL-4 P

Zavedení elektronické dokumentace 

(CMR, dodací listy …)

Technologické Vedení společnosti Nedostatečné zabezpečení pracoviště externí Zvýšení počtu pracovních úrazů T realizace

Logistické Útvar logistiky Nedodržní termínu realizace přepravy externí Možné pokuty a sankce T průběžně

Ekonomické Vedení společnosti Finanční ztráty externí Nezaplacené pohledávky T průběžně

Ekonomické Útvar personalistiky Nedostatek řidičů interní Dopad na plnění požadavků T realizace opatření

Technologické Útvar servisu a údržby Závady technologií a prostředků interní Výpadek, porucha vozidla, manipulační techniky T registr RaP ÚL-4 R Výpadek sledovacího zařízení

Technologické Vedení společnosti Připojení k WIFI na Dubenci externí Přínosem je zvyšení flexibility práce na skladu o projekt (příprava)

Ekonomické Útvar personalistiky Personál interní Stárnutí personálu T realizace opatření

Technologické Vedení společnosti Změny v technologiích interní Modernizace, rozšířování OIS, operační systémů T průběžně

Technologické Vedení společnosti Aleternativní pohony interní
Pronájem vozidel na alternativní pohon  na dobu 3 let. 

Přínosem je přispět ke zlepšení životního prostředí.
o příprava projektu

Ekonomické Útvar logistiky Zvýšení nehodovosti externí Nárůst nehodovosti T průběžně

Ekonomické Vedení společnosti Nové vozy interní Zlepšení bezpečnosti a komfortu pro řidiče O příprava projektu

Technologické Útvar servisu a údržby Závada na vozidle interní Vliv na provoz vozidla a údržbu vozidla T průběžně

Ekonomické Útvar logistiky Neprůjezdnost komunikací, kongesce externí Časový skluz, neschopnost stihnout vykládková okna T průběžně

Ekonomické Útvar logistiky Poškození zboží interní Oprava na vlastní náklady, vykoupení zboží, ztráta zákazníka W registr RaP ÚL-1 R Poškození zboží

Logistické Skladování Nesprávné zaskladnění interní Finanční ztráty, neefektivní práce zaměstnanců W realizace opatření

Technologické Skladování Automatizace skladu externí Možnost efektivního využívání pracovních sil O příprava projektu

Konkurenční Útvar logistiky Flexibilita interní Schopnost reagovat pružně na změny a požadavky S v řešení

Josef Vondráček s.r.o.

Kontext JVTrans (r. 2020)
Analýza - metoda 

SWOT
STAV

Zařazení

do Registru rizik a 

příležitostí 

procesůZpracovala:

https://managementmania.com/cs/organizace
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Během mé práce jsem sestavila základní osnovu, kterou má každá příručka obsahovat               

a stručně popsala, co by se v ní mělo objevit. Obsahově by příručka měla být více detailnější, 

ale pro náš účel je to takto dostačující. Finální výsledek můžete vidět v příloze. 

Obrázek 11 – Osnova Příručky kvality - 1 [zdroj: autorka] 

 

Obrázek 12 – Osnova Příručky kvality - 2 [zdroj: autorka] 
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4.3 Zainteresované strany 
 

Analýza zainteresovaných stran je postup používaný při řízení projektů, řešení konfliktů atd, 

Jedná se o identifikaci a analýzu organizace, instituce skupiny či jednotlivce, kteří ovlivňují 

život podniku, jeho úspěch dosažení cílů apod. Na druhé straně jsou to všichni, kteří svým 

jednáním, snahou uspět a být konkurenceschopný, ovlivňují podnik. 

Z definice strategie vyplývá, že je pro firmy důležité si zainteresované strany uvědomit, 

získat o nich přehled, rozčlenit si je a odkrýt pohled na priority z  hlediska toho, jak, kdy 

a o čem se zainteresovanými komunikovat,  

Definice strategie napovídá, že jde o to uvědomit si potřeby, očekávání, požadavky  

zainteresovaných stran (ty mohou být velice různorodé a protichůdné). Logika věci velí 

zvažovat relevantní kritéria, podle nich zainteresované strany hodnotit, posuzovat  a 

klasifikovat. 

 

Nejtradičnější postup analýzy zainteresovaných stran nejprve identifikuje jednotlivce, 

skupiny a organizace, poté stanový prioritní zainteresované strany na základě jejich 

vnímané úrovně zájmu a moci či vlivu na podnik a nakonec se snaží lépe pochopit 

klíčové zúčastněné strany, aby je bylo možné zapojit do účinného komunikačního plánu.  

[20]   

Identifikovala jsem zainteresované strany společnosti Josef Vondráček s.r.o.                     

a sestavila  seznam konkrétních společností, firem. Pořadí neurčuje žádné priority. 

Jednotlivé strany jsem provázala s procesy. Identifikovala jsem potřeby a požadavky 

zainteresovaných stran a stanovila firemní očekávání. Za každou zainteresovanou 

stranu zodpovídá příslušná osoba a jsou stanoveny termíny pro plnění závazků.  
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Obrázek 13 – Zainteresované strany [zdroj: autorka] 

 

 

 

4.4 Politika kvality 
 

Politika kvality i  je termín používaný normou ISO 9001  - je to prohlášení nebo 

závazek managementu zabývat se kvalitou (jakostí) a dále ji zvyšovat. Politika kvality tedy 

představuje celkové záměry a zaměření cílů kvality v organizaci, které jsou oficiálně 

vyjádřené vedením společnosti. 

Mnou stanovenou „Politiku kvality“ pro společnost Josef Vondráček s.r.o. naleznete                    

na následujících obrázcích.  

 

 

 

 

 

 

Zainteresované strany Vliv na proces Potřeby a požadavky zainteresovaných stran Očekávání Termín Přezkoumal

Terano PP2 vyclívání celních papírů urychlení vyclení zboží dle potřeby Matin Neužil

Kovomont HL3 pronájem prostoru využití plochy k uskladnění dle smlouvy Vedení společnosti

Státní úřad HL2 povolení na převoz nadrozměrného  nákladu více pracovních příležitostí dle potřeby Vedení společnosti

Primagas PP1 dovoz plynových bomb do manipulačních vozíků pravidelné zavážky plynových bomb dle objednávky Vedení společnosti

EMT PP4 náhradní díly pravidelné zavážky náhradních dílů dle objednávky Vedení společnosti

BeunoServis Kajgr mld. PP4 oprava a dadávání pneumatik flexibilní řešení mimořádných situací dle potřeby Matin Neužil

Silmet PP1 dovoz phonných hmot do čerpací stanice pravidelné zavážky pohonných hmot dle objednávky Vedení společnosti

Scania PP4+PP6 servis a koupě kamionů flexibilní řešení mimořádných situací dle potřeby Vedení společnosti + Martin Neužil

PB Internet PP7 internetové připojení připojní k síti dle smlouvy Vedení společnosti

Bobcat ŘP5 smluvní vztah pravidelné zakázky dle smlouvy Vedení společnosti

ABCOPY s.r.o. PP6 administrativní potřeby nákup potřebných kancelářských potřeb dle objednávky Útvar personalistiky

Linde Materiál Handling PP4 údržba manipulační techniky flexibilní řešení mimořádných situací dle objednávky Vedení společnosti

Obec Dubenec HL3 pronájem prostoru využití plochy k uskladnění dle smlouvy Vedení společnosti

Hospodářská komora ČR HL2 administrativní úkony potřebné pro podnikání flexibilní řešení mimořádných situací dle potřeby Vedení společnosti

Dopravní úřad (Příbram) HL2 průkazy způsobilosti řidičů, vozidel flexibilní řešení mimořádných situací dle potřeby Vedení společnosti

Shell PP1 smluvní vztah taknování, dálniční poplatky po Evropě dle smlouvy Vedení společnnosti

IDS PP1 smluvní vztah taknování, dálniční poplatky po Evropě dle smlouvy Vedení společnnosti

Toll Collect PP6 smluvní vztah dalniční poplatky po DE dle smlouvy Vedení společnnosti

CzechToll PP6 smluvní vztah dalniční poplatky po CZ dle smlouvy Vedení společnnosti

STN-Esox PP6 smluvní vztah sevis a prodej návěsů dle smlouvy Vedení společnnosti

Webfleet ŘP1 sledování vozidel přehled o pohybu vozidel, zadávání příkazů dle smlouvy Ing. Aleš Vondráček

Česmad PP5 informativní služby pro provoz nákladních vozidel ekologické známky, dalniční poplatky IT dle potřeby Vedení společnnosti

Vinkler PP4 náhradní díly pravidelné zavážky náhradních dílů dle potřeby Vedení společnnosti

Spadl PP4 náhradní díly pravidelné zavážky náhradních dílů dle potřeby Vedení společnnosti

AdBlue PP1 dovoz močoviny močovina pro naplnění emisních tříd E5-E6 dle objednávky Vedení společnnosti

Sberpank leasing PP5 smluvní vztah leasing vozidel dle smlouvy Vedení společnnosti

TSF transport HL2 společnost zajišťující trajekty pro vozidla zajištění palubních lístků a místenek pro vozidla dle potřeby Matin Neužil

Krajský úřad PP3 administrativní úkony potřebné pro podnikání EU licence, finanční způsobilost dle potřeby Vedení společnnosti

Autoškoly PP3 školení řidičů, AETR pravidelné školení zaměstnanců dle smlouvy Matin Neužil

DEKRA PP4 technické prohlídky, podlužují CEMT evidence prohlídek a pravidelná údržba dle smlouvy Vedení společnnosti

Audit & Consulting spol. s.r.o. PP5 smluvní vztah auditorské služby (daňové přiznání) dle smlouvy Vedení společnnosti

Jan Svoboda - účetnictví PP5 smluvní vztah administrativní úkony potřebné pro podnikání dle smlouvy Vedení společnnosti

Advokátní kancelář Navrátil s.r.o. PP5 smluvní vztah právní oddělení dle smlouvy Vedení společnnosti

Česká pojišťovna PP5 smluvní vztah pojištění vozidel, odpovědnosti dle smlouvy Vedení společnnosti

Kooperativa PP5 smluvní vztah pojištění vozidel, odpovědnosti dle smlouvy Vedení společnnosti

Externí dopravci HL2 spediční služby exportní / importní nabídky dle objednávky Ing. Aleš Vondráček + Martin Neužil

https://managementmania.com/cs/iso-9001
https://managementmania.com/cs/manazer
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/manazer
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Obrázek 14 – Politika kvality [zdroj: autorka] 

 

4.5 Popis procesů vybrané dopravní společnosti 
 

Proces je obecné označení pro postupné a nějak zaměřené děje nebo změny, pro posloupnost 

stavů nějakého systému. Je to vlastně transakce, procedura, řízený děj, který mé svého 

zadavatele a zákazníka.  

Norma ČSN EN ISO 9001 říká, že proces je chápán jako „soubor vzájemně souvisejících nebo 

vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy“ [13]  Podnikový proces je 

souborem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo 

procesy, používající k tomu lidi a nástroje. 

Celkovou podstatou tohoto principu je, že organizace pracují efektivněji a výsledky jsou 

dosahovány s vyšší účinností, pokud vzájemně související činnosti jsou chápány a řízeny jako 

procesy. [6]  
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Firma JVTrans má tři hlavní procesy: 

 

Tabulka 5  -   Hlavní procesy firmy JVTrans [zdroj: autorka] 

HL1 Import 

HL2 Export 

HL3 
Skladování (strojů,  příslušenství,  materiálů  

na výrobu) 

 

Skladování materiálů a výrobků probíhá na dvou místech: v distribučním centru  JVTrans           

a v externích skladech  Dubenec.  Doplňkem hlavních procesů jsou procesy vedlejší. Všechny 

tyto procesy na sebe navazují a tvoří denní pracovní činnosti pro desítky zaměstnanců. 

Obrázek 15 -  Metoda plánování procesů [zdroj: autorka] 

 

4.6 Mapa řídících procesů pro firmu Josef Vondráček s.r.o. 
 

Pro lepší pochopení jednotlivých činností JVTrans jsem zpracovala mapu procesů.  

Mapa procesů nebo také procesní model firmy je označení přehledu procesů v organizaci 

nebo její části. Procesy jsou rozděleny do 3 celků, které jsou provázané. Ke správnému chodu 

firmy je třeba, aby všechny správně fungovaly. 

 

Procesy rozdělujeme do následujících celků: 
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U každého celku můžete vidět seznam procesů, které jsou součásti firmy.  

• Řídící procesy  

ŘP1 Monitorování tras 

ŘP2 Administrativní řízení skladů 

ŘP3 Přeprava zboží a materiálů 

ŘP4 Zpracování tras pro vozidla 

ŘP5 Příprava materiálů na výrobní linku 

 

• Hlavní procesy 

HL1 Import 

HL2 Export 

HL3 
Skladování (strojů,  příslušenství,  materiálů  

na výrobu) 

 

 

• Podpůrné procesy 

PP1 PHM stanice (nákup pro potřeby firmy) 

PP2 Administrativní činnosti (CMR, celní papíry,..) 

PP3 Personalistika (Přijetí zaměstnanců, ..) 

PP4 
Údržba (Údržba strojů, manipulační 

techniky,…) 

PP5 Účetnictví (Fakturace, Kontrola plateb,..) 

PP6 Nákup (vozidel, náhradních dílů,..) 

PP7 Centrální zabezpečení (IT,..) 

 

Udělala jsem si průzkum mezi jednotlivými útvary společnosti a zhodnotila, které procesy by 

měly být hlavními, a které jsou ty vedlejší. Jelikož se jedná o logistickou společnost, je na první 

pohled jasné, že hlavními procesy musí být Import, Export a Skladování. Z těchto klíčových 

procesů má firma hlavní příjem.  

Řídící procesy jsou v podstatě jednotlivé kroky, které jsou potřeba pro realizaci přepravy. 

Vstupem je objednávka od zákazníků (vstupní informační tok), následuje příprava a realizace, 

fyzická nakládka a výstupem je doručení zboží do konkrétního místa. Podpůrné procesy jsou 

takové, které firma potřebuje, aby mohla plně fungovat a splňovat potřeby zákazníků. Zahrnuty 
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jsou zde technické podpory, personální záležitosti, nákupy, administrativní činnosti, atd. 

Výslednou mapu procesů můžete vidět na další stránce.  

 

Obrázek 16 – Mapa řídících procesů [zdroj: autorka] 
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4.6.1 Hlavní proces - Import materiálů 
 

Firma Bobcat má  smluvně určené  dodavatele pro jednotlivé druhy materiálů a dílů potřebných 

pro výrobu. Firma JVTrans tyto díly dováží do České republiky. Zprostředkovává také jejich 

skladování v „externím skladu Dubenec“, tam jsou do té doby, dokud nejsou přes „VDC 

objednávky“ odvolány do skladů na Dobříš. Zde jsou díly zpracovány a předány na výrobní 

linku.   

Když zboží dorazí do „externího skladu Dubenec“, dojde k jeho fyzické kontrole dle přiložených 

dodacích listů (Příloha 2), dále je pak rozřazeno do skladových pozic a označeno datem 

příjezdu. Dodací listy spolu s CMR jsou předány k administrativnímu zpracování, počítačově 

se naskladní do systému Oracle, kam mají přístup pouze oprávněné osoby (administrátoři 

přijmu, administrátoři inventur, nákupčí, supervisors, managers). Zde můžete vidět aktuální 

stavy jednotlivých materiálů, naskladněné pod přiděleným artiklem. 

Denně posílá firma Bobcat „VDC objednávky“ na odvolání určitých artiklů od různých firem 

s určitým počtem kusů potřebných na naplánovanou výrobu. Tato objednávka je pracovníkem 

JVTrans  zpracována do „Přepravních listů“ (Příloha 3),následující den naložena na vozidlo a 

poslána do skladů na Dobříši.  

4.6.2 Hlavní proces - Export  
 

Zákazník si přes „Zákaznické centrum“ objedná zboží a vyplní povinné údaje (např.: destinaci 

do, které chce zboží dovézt). Tyto destinace jsou společnosti JVTrans předány spolu 

s požadavky zákazníka, součástí můžou být např.: i fixní termíny doručení. V rámci 

evropských destinací,  firma JVTrans zajišťuje transport vlastním vozovým parkem či externím 

dopravcem. Na základě informací od zákaznického servisu, exportní oddělení sestaví                                 

trasy - tzv.:„Nakládací list“, který určuje pořadí vykládek a je zároveň i „návodem“ jak naložit 

vozidlo. Tento „Nakládací list“ je pak přidělen konkrétnímu vozidlu. 

Během přípravy dochází zároveň i k fyzické kontrole zboží. Zkontrolují se štítky, sériová čísla, 

stav laku, čistota stroje či správné množství. Pro zabezpečení nakládky a samotného nákladu, 

musí každý operátor projít školením, které mu určuje, jak se jednotlivý druh zboží zabezpečuje. 

Jsou určeny postupy, které nám říkají, kolik klínů je potřeba pro zajištění, kolik prokladů, 

upínacích pásů či ochranných polepů. Důležité je také rozložení zboží na vozidle, stanovení 

potřebných mezer, aby nedocházelo k vzájemnému poškození zboží.  
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Pro každé doručovací místo je vystavena potřebná dokumentace, skládá se z nákladního listu 

(CMR), certifikačního listu, dodacích listů a někdy i celních papírů. Ty jsou předány řidiči a 

složí jako potvrzení, že bylo zboží doručeno. 

4.6.3 Hlavní proces - Skladování 
 

Třetím a posledním hlavním procesem je „Skladování“. Firma vlastní velké distribuční sídlo, 

jehož půdorys můžete vidět na Obrázku 17 a pronajímá si další dva menší sklady od obce 

Dubenec. Distribuční sídlo disponuje hlavně zbožím potřebným pro Export a externí sklady na 

Dubenci jsou určeny převážně pro Importní zboží.  

Procesní postupy ve skladech se velmi liší. Odlišnost zde určuje hlavně využívání technologií 

a vybavenost skladů. Distribuční centrum je nově vystavěný prostor, kde bylo možné zavést 

modernější technologie z doby výstavby. Zatímco externí sklady Dubenec jsou haly o poznání 

starší a je zde mnohem těžší vytvořit takové podmínky, aby byl umožněn nějaký technologický 

vývoj.  

Skladování má velkou návaznost na předchozí dva hlavní procesy. Postupy ve skladech se 

propojují s postupy Importních i Exportních procesů. Díky skladování mají procesy přehled o 

pohybu zboží, počtu kusů či skladových pozicích. Software Oracle propojuje všechny sklady, 

které jsou klíčové pro jejich výrobu i distribuci (distribuční centrum JVTrans, externí sklady 

Dubenec, DSV-Pavlov a sklady v areálu Dobříš). 

Obrázek 17 -   Půdorys distribučního centra JVTrans [2] 
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4.7 Rozhraní 
 

V této kapitole bych Vám ráda ukázala, jak jsou obě společnosti na sebe navázané a jak jsou 

jejich procesy kompatibilní. Firma Doosan Bobcat EMEA mi poskytla svoji Mapu procesů a tu 

jsem propojila s vlastní vytvořenou mapou procesů společnosti Josef Vondráček s.r.o.. Tuto 

mapu jsem vytvářela ve své bakalářské práci (zdroj: [21]) .  

Nejprve bychom si měli definovat, co rozhraní vlastně znamená. Fyzicky jde o místo 

v organizaci, kde budou spolehlivě a za stanovených podmínek, včetně odpovědností a 

pravomocí zainteresovaných osob, odevzdány výstupy z jednoho procesu k dalšímu 

zpracování (resp. jako vstupy do alespoň jednoho procesu následujícího). Je zanedbatelné, 

zda jde o výstupy informační nebo hmotné. Podstatou je jednoznačné identifikování rozhraní, 

aby všechny aktivity na rozhraních fungovaly tak jak je plánováno. V praxi se ukazuje, že 

podcenění jednoznačného určení může vést k významným prodlevám v průběžné době 

trvání procesu, k zmatkům a zbytečným výdajům. [6] 

Mapu procesů společnosti Doosan Bobcat EMEA najdete v Příloze 5 a mapu procesů 

společnosti Josef Vondráček s.r.o. najdete v práci jako Obrázek 7.  

Celkové propojení těchto map je znázorněno na Obrázku 10. K obrázku je připojena i legenda, 

která vysvětluje jednotlivé zabarvení procesů a zabarvení vztahů mezi nimi. Pro přehlednost 

jsem upravila mapu procesů společnosti Josef Vondráček s.r.o. a to tak, že jsem posunula 

Řídící procesy do spodní části vedle Podpůrných procesů.  

Propojení procesů jsem rozdělila do dvou okruhů. První okruh jsou ty vztahy, které souvisejí 

s Exportem a skladem Háje, ty jsou zobrazeny červeně. Druhý okruh je spojený s Importem a 

skladem Dubenec, tyto vztahy jsou zobrazeny oranžovou barvou. 

V dalších podkapitolách se zaměříme na jednotlivé okruhy a popíšeme si, z jakého důvodu 

mají jednotlivé procesy mezi sebou vztahy.  



51 
 

 

Obrázek 18 -   propojení map procesů analyzovaných společností [zdroj: autorka] 

 

Mapa bude součástí příloh diplomové práce. 
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4.7.1 Propojení procesů Dobříš s procesy Import/ sklad Dubenec 
 

Tento okruh vztahů je znázorněn oranžovou barvou. Mezi hlavními procesy Dobříše je proces 

Plánování výroby, ten významně ovlivňuje procesy dopravní společnosti a to hlavně u 

Importního dovozu. Na základě tohoto procesu dostáváme objednávky pro vytěžování vozidel 

zpět do České republiky, čímž vzniká vazba s procesem Příprava a realizací dovozu. 

Objednávky nám stanovují, u jakých dodavatelů máme nakládat materiál potřebný pro výrobu. 

Na základě naplánované výroby máme na skladech dostatečnou zásobu - proces Skladování 

materiálů. Podle výrobních standardů je dané, kolik jaké díly a kolik je jich potřeba na výrobu 

jednoho stroje. Vytváří se se tzv. Objednávky pro závoz linky, ty jsou propočítány s rezervou 

dvou až třech dnů dopředu. S tím souvisí procesy Výdej materiálů ze skladu a Převoz 

materiálů. Každý den dostáváme objednávky na následující den, podle nich víme kolik kusů 

zboží za den odvézt, kolik to dělá palet a kolik vozidel k tomu bude potřeba.   

Tabulka 6 - Hlavní proces Plánování výroby a jeho vztahy na procesy JVTrans               

[zdroj: autorka] 

 

Druhý proces, který do tohoto okruhu patří, je Logistika. Do tohoto podpůrného procesu řadíme 

nákup, samotnou logistiku a sklady. Tento proces je v mapě procesů Dobříše propojen 

s procesem Plánování výroby. Podle plánované výroby jsou nakupovány počty kusů od 

jednotlivých dodavatelů. Každý nakoupený kus musí být naskladněn – proces: Naskladňování 

materiálu a jsou skladovány do odvolání na výrobní linku – procesy: Převoz materiálu, Výdej 

materiálu ze skladů. 

Tabulka 7  -   vztahy s procesem Logistika [zdroj: autorka] 

vztahy s podpůrným procesem Logistika 

Naskladnění materiálu  

Skladování materiálů 

 

 

 

Hlavní proces Plánování výroby a jeho vztahy na procesy JVTrans 

Příprava a realizace přeprav 

Převoz materiálů 

Výdej materiálů ze skladů 

Skladování materiálů 

vztahy s hlavním procesem Plánování výroby 

Příprava a realizace přeprav 

Převoz materiálů 

Výdej materiálů ze skladů 

Skladování materiálů 
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Na Obrázku 19 vidíte výřez mapy procesů pouze s oranžovými vazbami, tato mapa byla 

zhotovena pouze pro přehledné zobrazení vazeb mezi vybranými procesy. Ponechána byla 

růžová vazba, která je důležitá pro Importní procesy. Naleznete ji v mapě procesů společnosti 

Doosan Bobcat EMEA a spojuje proces Logistiky s hlavními procesy společnosti JVTrans..  

 

 

Obrázek 19 -   Propojení procesů Dobříš s procesy Import/ sklad Dubenec [zdroj: autorka] 
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4.7.2 Propojení procesů Dobříš s procesy Export/ sklad Háje 

 
S druhým okruhem jsou významně spjaté procesy Expedice a Prodej. Z Dobříše se do skladu 

Háje expeduje cca 80 strojů za den – proces: Převoz strojů, příslušenství. U každého kusu 

zboží či stroje dojde k naskladnění na příslušnou skladovou pozici – proces: Skladování strojů, 

příslušenství.  

Tabulka 8  -  Hlavní proces Expedice a jeho vztahy na procesy JVTrans [zdroj: autorka] 

 

Už podle mapy procesů je vidět, že Expedice je spjatá s procesem Prodej. Na základě 

informací ze zákaznického centra se plánují jednotlivé přepravy – proces: Příprava a realizace 

přepravy. Dochází k vyskladnění strojů, příslušenství ze skladovacích pozic – proces: Výdej 

strojů, příslušenství ze skladů. Následně k naložení zboží na auta s cílovou adresou zákazníka 

– proces: Převoz strojů, příslušenství.  

Tabulka 9  - Hlavní proces Prodej a jeho vztahy na procesy JVTrans [zdroj: autorka] 

 

 

 

 

Hlavní proces Expedice a jeho vztahy na procesy JVTrans 

Naskladnění stojů, příslušenství 

Skladování strojů, příslušenství 

Převoz strojů, příslušenství 

Hlavní proces Prodej a jeho vztahy na procesy JVTrans 

Příprava a realizace přepravy 

Převoz strojů, příslušenství  

Výdej strojů, příslušenství ze skladů 
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Obrázek 20 -   Propojení procesů Dobříš s procesy Export / sklad Háje [zdroj: autorka] 
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Na Obrázku 20 vidíte výřez mapy procesů pouze s červenými vazbami, tato mapa byla 

zhotovena pouze pro přehledné zobrazení vazeb mezi vybranými procesy. 

 

4.8 Výkonnost procesů 
 

Pokud má organizace hodnotit výkonnost v oblasti kvality a efektivnosti systému kvality, 

očekává se, že ukazatele výkonnosti naplňují firemní cíle. Zde je potřeba propojit cíle, 

strategické plány a výkonnostní reporting. To představuje pravidelné monitorování a měření 

procesů. Požadavky na monitorování nebo měření procesů vycházejí z celé řady různých 

oblastí. Jednou z nich je obecně nutná znalost chování procesů v čase,  druhou pak specifické 

aspekty jednotlivých manažerských přístupů vycházejících z norem a normativních 

dokumentů. 

Prostřednictvím monitorování a měřením zjišťujeme, zda naše produkty, procesy a celý 

systém managementu dosahují shody se všemi relevantními požadavky. Údaje získané 

monitorováním a měřením následně management společnosti analyzuje a přijímá taková 

opatření, aby docházelo k dalšímu zlepšování produktu, procesů a celého systému 

managementu v naší společnosti. Způsoby monitorování, měření, analýz a zlepšování vedení 

společnosti plánuje a zároveň určuje metody jejich provádění s návazností na využití 

statistických metod ke sledování trendů vývoje. Všichni odpovědní pracovníci, kteří 

měření provádějí nebo se na něm podílejí, jsou s těmito metodami v rámci porad a školení 

včas seznamováni. 

Našimi výkonnostními procesy jsou ŘP1 a ŘP3. Oba tyto procesy měříme prostřednictvím 

stanovených metrik. Stanovila jsem způsoby, jak lze tyto procesy měřit a jaké záznamy 

využíváme, abychom mohli proces monitorovat.  

 

Obrázek 21 – ŘP1 – výkonnost procesu [zdroj: autorka]    

Pro proces Monitorování tras máme mnoho možností, jak měřit. Největším zdrojem                     je 

software zvaný Webfleet. Díky němu můžeme sledovat vozidla, přikazovat směr jízdy              a 

Metrika Způsob monitorování a měření Záznam

Dopravní výkon vozidla Virtuální sledování vozidla Webfleet TomTom - software

Rychlost vozidla Stahování inforamcí ze softwaru (Dashboard,kniha jízd, denní souhrn …) Nakládací list

Určit čas dojezdu do cíle Sledování dopravního výkonu jednotlivého vozidla.

Spotřeba paliva Monitorování hlášení, pracovní doby, spotřeby paliva, údržby

Bezpečnostní přestávky Monitorování souhrnu  příkazů, objednávek 

Doba strávená jízdou, čekáním

ŘP1 - Monitorování tras
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sbírat o jednotlivých vozidlech různá data. Díky těmto datům můžeme monitorovat a měřit trasy 

z různých pohledů.  

 

 

Obrázek 22 – ŘP2 – výkonnost procesu [zdroj: autorka] 

V rámci druhého procesu můžeme měřit a monitorovat pouze pomocí fyzické kontroly                 

či měření doby trvání jednotlivých úkonů. Jako záznam těchto činností nám slouží 

administrativní i elektronická dokumentace, díky které můžeme vytvářet statistiky a 

matematické úkony pro zjištění jednotlivých metrik. 

4.9 Identifikace rizika a příležitostí 
 

V této kapitole budeme identifikovat rizika a příležitosti dle QMS a dále určíme jejich druh.  

Rizika i příležitosti dělíme do 4 základních kategorii: 

• S– strategická 

• F – finanční 

• P – provozní  

• N – náhodná 
 

4.9.1 Druhy rizik 
 

Rizika JVTrans v systému QMS 

Tabulka 10 -   Rozdělení rizik společnosti  Josef Vondráček s.r.o [zdroj: autorka] 

 

 

 

Druhy rizik a jejich příklady 

S - Strategická   politické změny, smlouvy, změny právních předpisů 

F - Finanční   správa a kontrola finančních prostředků, bankrot 

P - Provozní 
  dosahování plánovaných dopravních výkonů, vnitřní předpisy, provozní personál, 

nábor zaměstnanců, komunikace 

N - Náhodná   aktuální povětrnostní podmínky, povodně, terorismus, epidemie 

Metrika Způsob monitorování a měření Záznam

Počet dodáného zboží za ..  [měsíc/rok] Fyzická kontrola zboží Přepravní listy

Počet reklamací [měsíc/rok] Ruční kontrola přepravního listu CMR

Dodržování termínů doručení Doba trvání přípravy, nakládky/vykládky Elektronick záznamy (report,..)

Počet naložených vozidel za …  [měsíc/rok] Kontrola průběhu nakládky/vykládky Objednávky

Kontrola zabezpečení nákladu

ŘP3 - Přeprava zboží a materiálů
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Příležitost JVTrans v systému QMS: 

 

Tabulka 11 -   Rozdělení příležitostí společnosti  Josef Vondráček s.r.o [zdroj: autorka] 

 

 

4.9.2 Hodnocení rizik a příležitostí  
 

Hodnota rizik je určena kombinací pravděpodobnosti výskytu a velikostí dopadu rizika na 

proces. Hodnota příležitostí je určena kombinací výskytu a možné příležitosti. 

4.9.3 Metriky hodnocení a klasifikace rizik a Mapa rizik 
 

P – pravděpodobnost 

Tabulka 12 - Hodnocení pravděpodobnosti rizik QMS [zdroj: autorka] 

 

 

 

 

 

Druhy příležitostí a jejich příklady 

S - Strategická 
  politické změny, uzavření nové smlouvy, změny právních předpisů, nasmlouvání 

externích dopravců 

F - Finanční 
  Investiční plánování, správa a kontrola finančních prostředků, příležitosti pro 

vymáhání pohledávek; vzájemně výhodné dodavatelské vztahy a vztahy se 
zákazníky, výběr zákazníků; změna smluvních podmínek 

P - Provozní 
  školení, havarijní hry, prevence MU; modernizace skladů, techniky; nákup 

nových vozidel, manipulační techniky;  

N - Náhodná   Podání od zákazníků, zaměstnanců 

Pravděpodobnost 

Ozn. slovně   měřítko % 

1 

Malá 
 pravděpodobnost  

výskytu 
(cca 1x za rok,  

méně než 1x měsíčně) 

  0 - 14 % 

2 

Pravděpodobný 
 výskyt 

(cca 1x měsíčně až 
4x týdně) 

  15 - 80 % 

3 

Velmi 
 pravděpodobný 

 výskyt 
(cca 6x týdně až denně) 

  81 - 100 % 
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D – dopad 

Tabulka 13 - Hodnocení dopadu rizik QMS [zdroj: autorka] 

 

 

Klasifikace rizik 

Tabulka 14 – Klasifikace rizik QMS [zdroj: autorka] 

 

 

 

 

 

 

 

Dopad 

Ozn. slovně měřítko 

A Málo významný dopad 
Přeprava a skladování zboží dle smluvního vztahu a plánu organizace, žádné 
zranění, žádné poškození, závady vozidel, manipulační techniky a 
využívaných prostorů společnosti. 

B Střední dopad 
Mimořádní událost včetně dopravní nehody bez narušení plánované trasy 
vozidla, bez zrušení nakládky, vykládky/ se zrušením trasy, nakládky, 
vykládky, bez zranění / se zraněním nebo úmrtím.  

C Značný dopad 

Narušení přepravy či skladování na podstatně dlouho dobu, 
provozuschopnost většiny vozidel, manipulační techniky, zařízení; MU se 
zraněním či úmrtí velkého počtu osob, hmotná škoda značného rozsahu; 
výpadek napájení elektrickou energii (plošně i časově); MU - povodně, 
nepříznivé povětrnostní podmínky, epidemie, pandemie, stávka, teroristický 
útok, finanční ztráta. 

Klasifikace rizik - reakce 

Úroveň rizika Třída Reakce 

Nízké riziko I 

Postupovat s opatrností; není vyžadováno žádné opatření - zaznamenat informaci, že není třeba přijímat 
opatření ke snížení rizika.  
Nejedná se však o 100% bezpečnost, existující riziko je nutno vést v patrnosti. 
Zařazení dle Mapy rizik: 1A, 1B, 2A 

Střední 
riziko 

II 

Zvažovat stanovení opatření . Pokud není potřeba přijímat žádná opatření, popsat řešení projevu rizika:   
Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období. Je nutno provést další 
zhodnocení pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. 
Zařazení dle Mapy rizik: 1C, 2B, 3A 

Vysoké 
riziko 

III 
Vždy stanovujeme opatření. Odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření, vyšetření vedením, 
kontrolními orgány či odpovědnou osobou s novým vyhodnocením rizik a přidělením potřebných zdrojů. 
Zařazení dle Mapy procesů: 3B, 3C, 2C 
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Mapa rizik 

 

Tabulka 15 – Mapa rizik QMS [zdroj: autorka] 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4 Metriky hodnocení a klasifikace příležitostí a Mapa příležitostí 
 

P – pravděpodobnost  

Tabulka 16 – Hodnocení pravděpodobnosti příležitosti QMS [zdroj: autorka] 

Pravděpodobnost 

Ozn. slovně   měřítko % 

1 
Málo 

 pravděpodobná 
(realizace příležitosti) 

  0 - 14 % 

2 Pravděpodobná (realizace příležitosti)   15 - 80 % 

3 
Velmi 

 pravděpodobná 
(realizace příležitosti) 

  81 - 100 % 

 

Možná příležitost 

Tabulka 17 – Hodnocení realizace příležitosti QMS [zdroj: autorka] 

 

 

Mapa rizik 
P

ra
v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o

s
t 

3 3 A 3 B 3 C 

2 2 A 2 B 2 C 

1 1 A 1 B 1 C 

     A   B   C 

   Dopad 

Možná příležitost (významnost pro JVTrans) 

Ozn. slovně Měřítko 

A Malá 
existují omezení pro možnou realizace za současných podmínek; není 
prioritní v oblasti plánování investic, je málo významná pro zlepšení 
poskytovaných služeb 

B Střední 
možnost realizace za současných podmínek; bere se v úvahu při plánování 
investic; významná pr další zlepšování poskytované služby; strategický cíl 
(plánování na 2-3 roky) 

C Vysoká 
realizace za současných podmínek do 1 roku; má prioritu při plánování 
investic+ je velmi důležitá pro další zlepšování poskytovaných služeb; 
konkrétní cíl (krátkodobé plánování) 
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Klasifikace příležitostí  

Tabulka 18 – Klasifikace příležitosti QMS [zdroj: autorka] 

 

 

Mapa příležitostí 

Tabulka 19 – Mapa příležitostí [zdroj: autorka] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.5 Sestavení registru rizik a příležitostí 
 

Vypracovala jsem registr rizik a příležitostí pro útvary v rámci společnosti Josef Vondráček 

s.r.o.. Vybrala jsem si dva procesy, u kterých jsem stanovila rizika a příležitosti. Pro každé 

riziko jsme stanovila opatření a určila způsob realizace.  

Prvním procesem, u kterého jsem stanovila rizika a příležitosti  je proces Přeprava zboží              

a materiálů. Tento proces je součástí Logistického útvaru. Vlastní ho dva zaměstnanci, jeden 

za exportní oddělení a druhý za import. Identifikovala jsem tři základní rizika a jednu příležitost.  

Rizika jsem klasifikovala jako rizika střední úrovně. Pravděpodobnost výskytu je 16-80%            

a objeví se cca 1x měsíčně až 4x týdně. Všechna rizika byla společností akceptována, jelikož 

jejich výskyt je velmi pravděpodobný.  

Klasifikace příležitostí - reakce 

Úroveň 
příležitosti 

Třída Reakce 

Nízká 
příležitost 

NP (I) 
Není vyžadováno žádné opatření - zaznamenat informaci, že není třeba přijímat opatření ke snížení 
rizika. 
Zařazení dle Mapy příležitostí: 1A, 1B, 2A 

Střední 
příležitost 

SP (II) 
Zvažovat stanovení opatření z příležitosti. 
Zařazení dle Mapy příležitostí: 1C, 2B, 3A 

Vysoká 
příležitost 

VP (III) 
Vždy stanovit opatření z příležitosti. 
Zařazení dle Mapy příležitostí: 3B, 3C, 2C 

Mapa příležitostí 

P
ra

v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o

s
t 

3 3 A 3 B 3 C 

2 2 A 2 B 2 C 

1 1 A 1 B 1 C 

      A   B   C 

   Možná příležitost 
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Příležitost, kterou jsem u tohoto procesu identifikovala, jsem zařadila do  klasifikace – vysoká 

příležitost, velmi pravděpodobná realizace. Společnost disponuje booking systémem,                

do kterého může vstoupit náš hlavní zákazník. Problémem je, že systém není plnohodnotně 

využíván a  má v sobě velký potencionál. Stačilo by upravit pár detailů a udělat z toho 

propracovanější aplikaci, kterou by  mohli využívat všichni zákaznicí v budoucnu společnosti.  

 V současné době se do systému zadávají objednané přepravy od hlavního zákazníka a to 

převážně zpětně na základě potvrzeného CMR. Na tomto základě dochází k fakturaci přeprav. 

Zbytek zákazníků si objednává přepravy telefonickou cestou či prostřednictvím emailu. Cílem 

je, aby systém začalo využívat více zákazníků. 

Obrázek 23 -   Registr rizik a příležitostí - Příprava zboží a materiálu  [zdroj: autorka] 

 

 

Druhým procesem je proces Monitorování tras, tento proces také patří Logistickému útvaru       

a má jednoho vlastníka. Tento vlastník je odpovědný zá správnost zadaných údajů. Jako            

u prvního procesu, tak i u tohoto jsem nalezla tři rizika a jednu příležitost.  

Rizika jsem zařadila do pravděpodobnosti výskytu 1x měsíčně až 4x týdně. Rozdíl zde vidím 

v riziku a dopadu na společnost. Chybně zadaný bod nakládky, vykládky řadím do střední 

úrovně se středním dopadem. Naopak zbylá dvě řadím do nízkých rizik s malou 

pravděpodobností výskytu a malým významem.  

Zpracovala:
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Jako příležitost zde vidím zavedení elektronické dokumentace. Pravděpodobnost realizace je 

velmi vysoká a přinese velkou příležitost. Nejenže umožní urychlit informační tok, sníží 

administrativu, zrychlí odbavení, ale  budeme moci flexibilněji reagovat na mimořádné situace.  

V roce 2011 přistoupila ČR k dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR, který zavádí elektronický 

nákladní list CMR. Některé společnosti už tuto možnost využívají, a je jen otázkou času než          

se to stane standartní součástí logistických společností. 

 

Obrázek 24 -   Registr rizik a příležitostí – Monitorování tras [zdroj: autorka] 

 

4.10 Roční cíle kvality a plánování jejich dosažení 
 

Cíle kvality jsou důležitým ukazatelem při plánování QMS, vycházejí ze Strategie JVTrans          

a jsou konzistentní se zásadami Politiky kvality. Cíle kvality musí být konkrétní, měřitelné, 

ambiciózní, reálné a termínované. 

Každý cíl kvality musí obsahovat číslo a název cíle; měřitelnou cílovou hodnotu (např. 

snížení/zvýšení o konkrétní hodnotu), sled činností směřující k naplnění cíle (co se bude 

dělat), odpovědnost, zdroje (lidské, materiální, informační apod.), termín splnění (případně 

kontrolní termín). Manažer kvality ve spolupráci s  vlastníky procesů zpracuje návrh cílů kvality 

na kalendářní rok. 

Cíle, které jsem si stanovila jsou Implementace elektronických dokladů a Rozvoj elektronické 

objednávkové služby. Dokument o rozhodnutí stanovení těchto cílů můžete vidět na 

následující stránce. 

Pro vybrané cíle jsem stanovila plán, díky kterému bychom měli dosáhnout finálního výsledku. 

Oba dva cíle by měly firmě přinést větší efektivitu při práci a zlepšit technologickou vybavenost 
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firmy. Samozřejmě se to neobejde bez značné investice a to hlavně právě do technologií            

či vývoje.  

Na každou činnost k dosažení cíle jsem ponechala jeden měsíc čas. Během celkových 4 

měsíců jsme schopni splnit jednotlivé úkoly a dosáhnout výsledku. 

 

Obrázek 25 – Cíle kvality  [zdroj: autorka] 

4.11 Interní audit 
 

Interní audit je nástroj, s jehož pomocí organizace ověřují funkčnost a efektivitu celého 

systému, případně vybraných částí, v aktuálním čase.  Interní audity je možno provádět 

na jakoukoliv činnost či útvar, osoby, nebo dokumentaci a to i bez zavedeného systému 

managementu kvality podle norem ISO. Pokud má však organizace zavedený systém 

managementu kvality, je interní audit QMS jeden z povinných prvků a musí pak splňovat 

požadavky na jeho provádění podle normy. 

Norma ISO 9001 požaduje, aby organizace prováděla interní audity v plánovaných 

intervalech, aby získala informace o tom, zda systém managementu kvality odpovídá vlastním  

požadavkům organizace a současně požadavkům normy a zda je systém efektivní. Interní 

audit provádí interní auditor. 

[18] 

Cílem interního auditu může být např. určení stupně shody s požadavky (kritérii auditu), 

zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvními požadavky; 
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zjistit, zda je systém dostatečně a vhodně popsán v interní dokumentaci, stanovit efektivnost 

uplatňovaného systému managementu z hlediska splnění specifikovaných cílů organizace, 

identifikace nedostatků (neshod) a oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování 

systému řízení kvality, atd.  

[18] 

4.11.1 Postup provádění interního auditu 
 

Důležitým základem jsou ale tzv. Standardy pro profesionální praxi interního auditu. V těchto 

předpisech jsou obsaženy jednotlivé principy, které interní auditoři využívají při své práci. Byly 

vytvořeny za účelem zlepšování výkonnosti interních auditorů a také aby bylo jednodušší 

porozumět jejich profesní úloze a odpovědnosti. 

 

Krátká charakteristika jednotlivých standardů: 

• Řízení interního auditu - vedoucí útvaru interního auditu, pokud je uveden, musí 

účinně řídit výkon interního auditu tak, aby interní audit přinášel organizaci přidanou 

hodnotu. 

• Charakter práce - interní audit musí systematicky a metodicky hodnotit procesy řízení 

a správy organizaci, řízení rizik a řídicí a kontrolní procesy a přispívat k jejich 

zdokonalování. 

• Plánování auditu - interní auditoři pro každou zakázku vypracují a zdokumentují plán 

včetně stanovení rozsahu, načasování a rozvržení zdrojů. 

• Průběh auditu - za účelem splnění cílů auditu musí interní auditoři identifikovat, 

analyzovat, hodnotit a dokumentovat dostatečné množství informací. 

• Předávání výsledků- interní auditoři neprodleně předávají výsledky auditu. 

• Monitorování - vedoucí interního auditu vytvoří a udržuje systém, který umožní 

sledovat, jak se s výsledky předanými vedení dále nakládá. 

• Přijetí rizika vedením - pokud se vedoucí interního auditu domnívá, že vedení přijalo 

takový stupeň zbytkového rizika, který je pro organizaci nepřijatelný, měl by s vedením 

tuto skutečnost projednat. Jestliže se otázka zbytkového rizika nevyřeší, předá vedoucí 

interního auditu a vedení společnosti tuto záležitost k vyřešení orgánům společnosti.  

 

Všechny mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu QMS mají vysvětleny i 

jejich jednotlivé části. Tyto standardy jsou pro výkon činnosti interního auditu závazné 

[18] 
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4.11.2 Hlavní odpovědnost za provádění interních auditů 
 

Interní auditor musí být osoba způsobilá a současně nezávislá. Není možné, aby stejná osoba 

prováděla činnost, kterou následně audituje. Ve velkých organizacích jsou zpravidla útvary 

interního auditu nebo alespoň dvě osoby způsobilé provádět interní audit, které mohou 

auditovat své činnosti vzájemně. V menších organizacích může být zaměstnávání a udržování 

minimálně dvou interních auditorů zbytečně nákladné a vhodným řešením je proto zvolit 

externí osobu. Ideálně osobu, která nevykonává žádné jiné činnosti ve firmě, které podléhají 

auditu, ale zároveň zná prostředí dané organizace. Je možné zvolit tu variantu, že stávající 

zaměstnanci plní funkci auditorů u činností, které vykonávají jejich kolegové. Vedoucí 

organizace je oprávněn k řešení sporů při realizaci interního auditu a stanovení nápravných 

opatření.  

Nastavení odpovědnosti z pohledu pracovních pozic: 

• Vedoucí organizace (ředitel, předseda,..) 

• Auditor  

• Vedoucí prověřovaného úseku (procesu) 

• Pracovníci 

[19] 

 

V našem případě jsem tým složila ze zaměstnanců společnosti Josef Vondráček s.r.o.. Jelikož 

většina našich postupů a procesů na sebe nějakým způsobem navazuje, známe práce 

jednotlivých pracovníků. Z toho důvodu jsme mohli zaměstnance, kteří pracují ve skladu 

Dubenec použít jako auditory pro sklad Háje a naopak. Podobným způsobem jsem toto řešila 

i pro exportní a importní oddělení. V rámci procesů údržba a nákup jsme vybrali ty, kteří mají 

k těmto procesům nejblíže, ale aktivně se v nich neúčastní.  
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Obrázek 26 – Termíny a složení týmu auditorů [zdroj: autorka] 

 

4.11.3 Plánování interních auditů 
 

Celkovou odpovědnost za plánování a kontrolu provádění interních auditů má vedoucí 

organizace. Dále rozhoduje o plánování auditů (rozsah, způsob provedení, výběr interních 

auditorů, atd.) Vedoucí organizace ve spolupráci s interním auditorem odpovídá                            

za vypracování Programu auditů, za vyhlášení plánovaných i neplánovaných prověrek. Dílčí 

odpovědnosti mají vedoucí prověřovaných úseků, auditoři a prověřovaní pracovníci. Pro 

jednotlivé audity je zpracován Plán Interního auditu – zpracovává vedoucí auditor v rámci 

přípravy na audit). Po schválení Plánu IA vedoucím organizace je předán prověřovaným 

pracovníkům). Vedoucí pracovníci z oblastí – procesů, které budou předmětem prověřování, 

odpovídají  za připravenost na audit a umožnění jeho realizace v rámci stanoveného termínu 

a rozsahu. 

Jednotlivé oblasti mohou být prověřovány současně nebo rozděleně v průběhu roku tak, aby 

byl celý systém řízení prověřován minimálně jednou za rok. Při plánování rozsahu a zaměření  

 

Vedoucí auditor Auditor

1/2020/ÚL
04/2020 

13.4.2020  v 9h
Kateřina  Vondráčková

Lucie 

Grecmanová
Seznam int. auditorů QMS:

2/2020/ÚL
05/2020 

4.5.2020 v 9h
Bc. Michala  Neuži lová Ladis lav Novák

Martin Neuži l

3/2020/ÚL
05/2020 

11.5.2020 v 10h
Radek Matyaš

Bc. Michala  

Neuži lová
Kateřina  Vondráčková

4/2020/ÚL
05/2020 

18.5.2020 v 9h
Martin Neuži l

Bc. Michala  

Neuži lová
Radek Matyaš

5/2020/ÚL
05/2020 

4.5.2020 v 9h
Ing. Aleš  Vondráček Radek Matyaš Bohumila  Bartošová

6/2020/ÚL
05/2020 

4.5.2020 v 9h
Bohumila  Bartošová

Zdeněk 

Marchévka

Lucie Grecmanová

7/2020/ÚL
05/2020 

11.5.2020 v 10h
Martin Neuži l

Zdeněk 

Marchévka

Zdeněk Marchévka

8/2020/ÚL
05/2020 

4.5.2020 v 9h
Lucie Grecmanová Martin Neuži l

Ladis lav Novák

9/2020/ÚP
06/2020 

1.6.2020 v 9h
Radek Matyaš Ladis lav Novák

Bc. Michala  Neuži lová

10/2020/ÚP
06/2020 

1.6.2020 v 9h
Ing. Aleš  Vondráček

Bohumila  

Bartošová

Ing. Aleš  Vondráček

ŘP1 - Monitorování 

tras
Bohumila  Bartošová

Poř. č. auditu 

QMS
Procesy / činnosti

Datum a čas 

auditu

Vlastník procesu 

(vedoucí útvarů), 

lokalita

Tým interních auditorů QMS

ŘP2 - Administratiní 

řízení skladů
Radek Matyaš

ŘP3 - Přeprava zboží a 

materiálů

Martin Neuži l , Ing. 

Aleš  Vondráček

ŘP4-Zpracování tras 

pro vozidla

Martin Neuži l , Ing. 

Aleš  Vondráček

ŘP5-Příprava 

materiálů na výrobní 

linku 

Bc. Michaela  

Neuži lová

HL1 - Zaskladňování 

strojů, příslušenství, 

materiálů

Kateřina  Vondráčková

HL2 - Příprava a 

realizace 

přepravy/dovozů

Martin Neuži l , Ing. 

Aleš  Vondráček

HL3 - Skladování 

strojů, příslušenství a 

materiálů

Radek Matyaš

PP4 - Údržba Martin Neuži l

PP5 - Nákup Kateřina  Vondráčková



68 
 

se přihlíží ke stavu a důležitosti jednotlivých oblastí systému řízení, procesů a činností, a také 

k výsledkům předcházejících auditů, případným stížnostem atd..                                       [19] 

Vypracovala jsem Program interního auditu jednotlivých procesů pro prověřované útvary, 

včetně formální podoby. Stanovila čísla auditů a naplánovala termíny realizace auditů v rámci 

měsíců.   

 

Obrázek 27 – Program interního auditu [zdroj: autorka] 

 

 

Vypracovaný plán bude začínat v dubnu, kdy budeme prověřovat jeden proces - Monitorování 

tras. Následující měsíc budeme prověřovat více procesů, jelikož jednotlivé procesy na sebe 

plynule navazují a lépe se tak odhalí chyba. Datum i čas konání jsou naplánovány, tak aby     

se žádnému z auditorů nepřekrývaly.  Jako poslední budou prověřovány Nákup a Údržba. Toto 

jsem naplánovala na následující měsíc. Tyto procesy mohou být přezkoumány samostatně. 

Rok: 2020 Hodno-cení

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1/2020/ÚL X

2/2020/ÚL X

3/2020/ÚL X

4/2020/ÚL X

5/2020/ÚL X

6/2020/ÚL X

7/2020/ÚL X

8/2020/ÚL X

9/2020/ÚP X

10/2020/ÚP X

Jméno:

Datum:

Rozdělovník:
Vyhodnotil 

(PV)

13.3.2020 Datum:

   %Podpis

Celkové 

hodnocení 

náplně

Zpracova l Schválil (představitel vedení pro QMS / ředitel společnosti)

Bc. Michaela 

Neužilová
Jméno: Josef Vondráček

PP5 - Nákup PP5

HL2 - Příprava a 

realizace 

přepravy/dovozů

HL2

HL3 - Skladování 

strojů, příslušenství a 

materiálů

HL3

PP4 - Údržba PP4

Skutečný 

termín 

realizace

ŘP1 - Monitorování 

tras
ÚL1

ŘP2 - Administratiní 

řízení skladů
ÚL2

manažer kvality JVTrans, interní auditoři QMS, vlastníci procesů

ŘP3 - Přeprava zboží a 

materiálů
ÚL3

Program 

interních auditů 

QMS

Útvar Logistiky / Útvar Personalistiky

Číslo 

auditu

Rozsah, oblasti 

auditu 

(proces/y, články 

normy ČSN EN ISO 

9001,ověření neshod 

z předchozích auditů 

apod.)

Prověřované 

útvary

Plánovaný termín realizace auditu (měsíc)

ŘP4-Zpracování tras 

pro vozidla
ÚL4

ŘP5-Příprava 

materiálů na výrobní 

linku 

ÚL5

HL1 - Zaskladňování 

strojů, příslušenství, 

materiálů

HL1
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4.11.4 Příprava interního auditu 
 

Dalším krokem je samotná příprava IA. Jmenovaní auditoři prostudují příslušnou dokumentaci, 

zápisy z posledních IA a připraví katalog otázek pro prověřovanou oblast. Auditor nejméně 

týden před provedením IA písemně oznámí příslušnému vedoucímu útvaru, kdy proběhne 

audit. Vedoucí organizace předá vedoucímu IA podklady: 

• Zpráva z posledního IA (včetně neshod) 

• Katalog otázek z posledního IA 

• Nápravové opatření z posledního IA 

• Program IA 

• Formuláře pro interní audit 

• Interní dokumentaci organizace (směrnice, vnitřní předpisy) 

Vlastní IA probíhá v součinnosti s vedoucími úseků, kteří v případě neshody odpovídají              

za stanovení opatření k nápravě.  

 

4.11.5 Provedení auditu 
 

Dalším krokem je vlastní provedení auditů. Zahájeno je úvodním jednáním. Interní auditoři 

shromažďují důkazy o zjištěných případných neshodách, zkoumají dostupnou dokumentaci, 

ověřují informace. Do katalogu otázek zapisují zjištění o skutečném stavu vyplývajících                

z rozhovoru s příslušnými pracovníky prověřovaných útvarů (procesů), ze zkoumání 

dokumentů, prověřovaných činností podmínek v jednotlivých oblastech s uvedením příčin          

a navržením opatření. V průběhu prověrek zaznamenávají veškeré odchylky od požadované 

dokumentace. Během prověřování provádí auditor bodové hodnocení jednotlivých otázek.  

Zjištěné neshody se rozdělují do dvou kategorii: 

• Systémová chyba – neshoda 

• Nesystémová chyba – drobná neshoda 

Na konci proběhne závěrečné jednání, kde jsou sděleny závěry z auditů. 

Zpráva je předložena vedení a kopie pracovníkům odpovědným za prověřovanou oblast. 

Dokumentace výsledků z IA: 

• Plán auditu 

• Vyplněná katalog otázek 

• Zpráva z IA 

• Záznam  účasti 
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• Protokoly neshody 

 

V rámci mé diplomové práce jsem sestavila Zprávu z interního auditu a Plán interního auditu 

pro ŘP1 – Monitorování tras, včetně návrhu formální podoby, jak můžete vidět na Obrázku 28 

a 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 – Plán interního auditu [zdroj: autorka] 
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Obrázek 29 – Zpráva z interního auditu [zdroj: autorka] 

 

 

 

4.11.6 Odstranění neshod a realizace opatření k nápravě 
 

Postup a forma odstranění zajištěných nedostatků jsou ponechány v kompetenci vedení 

organizace. Interní auditor zaeviduje všechna zjištění, tzn. neshody, drobné neshody                      

i potenciály ke zlepšení do Knihy evidence neshod a zjištění z IA. 

Vedoucí pracovníci, kteří jsou odpovědní za prověřovanou oblast, stanoví příčinu neshody, 

definují k nedostatkům, zjištěným v průběhu auditu včasná a účinná nápravná opatření. 

Kontrolu řešení a odstranění následně provede vedoucí organizace. 
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4.12 Zpráva o přezkoumání QMS 
 

Přezkoumání managementu je v současnosti velmi důležitou součástí managementu kvality. 

Je to činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání 

k dosažení stanovených cílů.  

„Přezkoumávání v systémech managementu kvality je základní formou kontroly a dohledu 

vrcholového vedení nad tím, jak tento systém plní své funkce prostřednictvím efektivního 

naplňování principů“.  

Formy přezkoumání: 

• Auditování 

• Sebehodnocení 

• Přezkoumání systému vedením 

4.12.1 Vstupy pro přezkoumání systému managementu kvality vedením 
 

Vstupy z přezkoumání mají poskytovat údaje, které jsou poté používané při plánování 

zlepšování účinnosti společnosti. 

• Výsledky všech interních a externích auditů 

• Výsledky měření spokojenosti všech zainteresovaných stran 

•  Výsledky měření výkonnosti procesů zařazených do systému managementu kvality 

 

 

4.12.2 Výstupy z přezkoumání systému managementu kvality vedením 
 

Výstupy z přezkoumání systému managementu kvality vedením mají tvořit či zaznamenávat 

rozhodnutí. 

 • Přijetí vhodných nápravných a preventivních opatření 

• Návrhy zadání pro projekty neustálého zlepšování (řadíme zde i strategické změny) 

• Budoucí oblasti interních auditů a sebehodnocení 

 Na Obrázku 21 vidíte osnovu s náležitostmi, které se mají objevit ve zprávě o přezkoumání. 

[6] 
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Obrázek 30  – Zpráva o přezkoumání QMS [zdroj: autorka] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o přezkoumání QMS 
1. Úvod 

2. Vstupy pro přezkoumání QMS 

2.1. Stav opatření vyplývající z předchozích přezkoumání QMS 

2.2. Změny interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro QMS 

2.3. Informace o výkonnosti a efektivnosti QMS včetně trendů 

2.3.1. Spokojenost zákazníka a zpětná vazba od relevantních zainteresovaných stran 

2.3.2. Míra splnění cílů kvality 

2.3.3. Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb 

2.3.4. Neshody a nápravná opatření 

2.3.5. Výsledky monitorování a měření 

2.3.6. Výsledky auditů 

2.3.7. Výkonnost externích poskytovatelů (dodavatelů) 

2.4. Přiměřenost zdrojů 

2.5. Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí 

2.6. Příležitosti ke zlepšování 

2.7. Vhodnost, přiměřenost, efektivnost QMS 

3. Výstupy z přezkoumání QMS 

4. Přílohy 
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 Zhodnocení implementace QMS ve vybrané dopravní firmě 

  

V této části práce si zhodnotíme celkovou  implementaci QMS do vybrané společnosti a 

projdeme si jednotlivé fáze, které vedou k výsledné certifikaci.  

Než jsem učinila první krok, měla jsem možnost se setkat s  koordinátorem kvality a systémů 

ve  společnosti Doosan Bobcat EMEA, ten mě provedl jejich systémem, objasnil mi potřebné 

kroky pro start a ukázal mi, jak se celkový systém uplatňuje v praxi. To byl jeden z mých 

startovacích můstků, jelikož společnost JVTrans neměla doposud žádné položené stavební 

kameny tohoto systému.  

Při zpracovávání Kontextu společnosti bylo nezbytné nejprve celou společnost rozdělit do 

útvarů a stanovit jaké aspekty by mohly mít vliv na přístup jednotlivých úseků a na dosahování 

cílů. Spolu s vedením jsem sestavila seznam všech zainteresovaných stran, které se 

jakýmkoliv způsobem podílejí na chodu společnosti a našla provázanost s jednotlivými 

procesy. 

Pojmout příručku kvality bylo v tomto případě trochu náročnější, jelikož jsem neměla prostor 

na to vypracovat jí podrobněji celou, pojala jsem jí v takové formě, jakou můžete vidět v příloze. 

A jelikož firma spolupracuje se společností Doosan Bobcat EMEA, byly jí některé body jejich 

příručky předány. Cílem bylo nastavit jednotný integrovaný systém, který bude mít společné 

vlastnosti, ale tento systém nebyl nijak finálně vyhotoven.  

V dalším kroku bylo nutné sestavit i celkovou politiku kvality, která nebyla nikdy sepsána. Ve 

firmě platí nepsaná pravidla tzv. know-how, které byla získána dlouholetou zkušeností a jsou 

předávána dalším kolegům, ale nemůžete jí písemně dohledat.  

Pro další potřebné dokumenty jsem vycházela z vlastních stanovených procesů. Vybrala jsem 

dva, u kterých jsem ukázala, jak má obsah dokumentů vypadat. Během výzkumu jsem 

narážela na překážky spojené s administrativním úkony firmy. A to z toho důvodu, že  žádný 

proces, postup či činnost zaměstnance není nikde sepsána. Vše co je nastaveno a daným 

způsobem funguje tak, že to přináší firmě zisk, nemá žádný papírový záznam.  

Pokud se firma rozhodne pro zavedení tohoto systému, tak to nebude pouze o zavedení 

dokumentace, kterou můžete nalézt v mé práci, ale bude nutné sepsat podrobněji celkový 

chod firmy, odpovědnosti pro jednotlivé zaměstnance, popisy práce pro zaměstnance, nastavit 

plnohodnotnou hierarchii společnosti, technologické mapy atd.. 

Jelikož se jedná o střední firmu velkým plusem je i možnost intenzivnější osobní komunikace 

mezi všemi zaměstnanci a mezi vedením firmy a ostatními pracovníky ohledně různých 
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možností, jak zajistit, sledovat, měřit spokojenost zákazníků a také v hledání nových způsobů, 

jak zvyšovat výkonnost i prostřednictvím zvyšování spokojenosti zákazníků. 

 

Může se to zdát jako malichernost, ale když vybudujeme jednotný systém, vše nastavíme a 

rozdělíme, tak zajistíme, že managementu poskytne přiměřenou jistotu, že rizika jsou pod 

kontrolou a nebudou mít nepředvídatelný dopad na hospodaření a finanční situaci JVTrans. 

Musíme také vzít v úvahu implementační rozpočet, který zahrnuje náklady na certifikaci, 

náklady na konzultanty, na vzdělávání zaměstnanců a na odvádění hlavní práce na projektu. 

Pohybujeme se v řádu desetitisíců a více, nesmíme také zapomenout, že zavádění trvá              

až 2 roky.  

V rámci této firmy bych se zavedením QMS nespěchala, firma nemá zatím žádný důvod, který 

by jí nutil k tomuto kroku. Dokud bude pod „štítem“ společnosti Doosan Bobcat EMEA nemá 

to pro firmu význam. Bude-li v budoucnu uvažovat o rozšíření svého portfolia zákazníků měla 

by počítat s tím, že bude mít omezený výběr. Jelikož větší část firem si na certifikaci zakládá 

a má pro ně význam. 

V rámci budoucích let by firma měla začít postupně zvažovat, zda by nebylo vhodné připravit 

se na implementaci a začít dávat své interní věci do „správného tvaru“, aby v následujících 

letech nebyli překvapeni při případném zavedení.  
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce je prezentovat nastavení a zavedení systému řízení kvality – QMS ve 

vybrané dopravní společnosti. Ukázat, zda implementace bude pro firmu přínosem, umožní jí 

ovládnout větší rozsah trhu a přitáhne více zákazníků.  

Podklady, které jsem uvedla ve své práci, jsou uvedeny jako příklad, jak by plnohodnotné 

zavedení mělo vypadat. Tato část dokumentace poslouží jako základní kámen pro případnou 

budoucí implementaci.  

Co se týče systému managementu kvality, myslím si, že se nelze spoléhat na to, že držení 

certifikace ISO 9001 automaticky vede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Tento certifikát 

má už většina aktivních firem, a tak se certifikace stala spíše samozřejmostí než konkurenční 

výhodou. Pokud firma chce vyniknout na trhu, bude si muset najít jinou konkurenční výhodu 

anebo výhodu, mezi kterou může patřit image vysoce spokojených zákazníků.  

Certifikace týkající se zavedení systému managementu kvality podle ISO 9000 je tématem 

vhodným pro četné diskuse. Znění norem je totiž velmi obecné (obecnost byla jedním z 

požadavků při formulování textu norem vzhledem k potřebě použitelnosti normy všemi typy 

organizací bez výjimky) a bohužel i činnost certifikačních orgánů v podobě poradenství při 

zavádění i při udělování certifikátu a auditování systému je velmi rozdílná. Existují proto firmy, 

u kterých je systém managementu kvality podle ISO 9000 velmi detailní a propracovaný do 

nejmenších podrobností, navíc vysoce splňující  jeden z požadavků ISO 9000, kterým je 

neustálé zlepšování samotného systému a na druhé straně firmy, u kterých certifikace pokrývá 

pouze splnění základních bodů normy. 

Závěrem zbývá ještě dodat, že cíl diplomové práce byl splněn, poskytla jsme stručný přehled 

o vývoji problematiky managementu kvality a shrnula hlavní principy. Následně jsem 

analyzovala současný stav společnosti JVTrans a zhodnotila zavedení QMS.  
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Příloha 1: Doosan Bobcat EMEA, s.r.o. 
 

Doosan - Globálně 

Nadnárodní společnost DOOSAN (http://www.doosan.com) se sídlem v Jižní Korei  je 

významnou firmou a globálním poskytovatelem inovací a řešení se silnými značkami a vedoucí 

pozicí v rámci světového trhu. DOOSAN má 32 000 zaměstnanců v 33 zemích světa s tržbami 

15,2 miliardami USD v roce 2006 .Firma DOOSAN se skládá z pěti základních divizí Doosan 

Heavy Industries & Construction     ( výroba jaderných elektráren ), Doosan Infracore ( 

strojírenské výrobky, nářadí, stavební stroje a zařízení, vysokozdvižné vozíky, motory a 

vojenský materiál ),Doosan Mecatec ( zařízení pro chemický průmysl ), Doosan Engine ( lodní 

motory a motory pro elektrárny  ) a Doosan Corporation ( alkoholické nápoje, PET lahve, 

skleněné lahve, vydávání tiskovin, distribuce módních značek oblečení, elektronika ).V 

průběhu roku 2007  firma Dossan koupila od americké nadnárodní společnosti Ingersoll Rand 

firmu Bobcat která vyrábí  nakladače a bagry značky Bobcat.Firma Bobcat se tímto zařadila 

do divize Doosan Infracore.Tato divize vyrábí mimo jiné také exkavátory a kolové nakladače 

nové generace, které jsou ekologické, vybavené nejmodernější elektronikou, informačními 

technologiemi, které zajišťují vyšší provozní rychlost s nižší spotřebou paliva. 

 

 Vývoj a historie závodu v Dobříši 

Po zhroucení východoevropských trhů v devadesátých letech minulého století, si pronajal 

a později zakoupil pan Chris Nielsen za pomoci holandského kapitálu uvolněné výrobní haly 

bývalého závodu v Dobříši podniku Kovosvit Sezimovo Ústí a.s a založil v roce 1995 firmu 

Superstav.Zde začal s vývojem a následnou výrobu strojů pro zemní práce – traktorových 

nakladačů TLB, které exportoval na americký trh. Produkci postupně rozšiřoval o nové modely, 

které tvořily ucelenou velikostní řadu. Počet zaměstnanců dosahoval v této fázi tj. kolem roku 

2000 počtu 200 lidí. Strojů TLB bylo do zastavení výroby v roce 2005 vyrobeno cca. 2500 ks 

V roce 2001 se firma Bobcat rozhodla expandovat do dalších světových regionů a firmu 

Superstav koupila. Prvními kroky Bobcatu v Dobříši bylo stabilizování výroby a její rozšíření 

o produkci příslušenství. Zároveň došlo k významnému rozšíření a restrukturalizaci 

vývojového centra. V průběhu roku 2004 proběhlo sloučení společností Bobcat Equipment 

CR s.r.o. a THERMO KING CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem v Kolíně a ke změně názvu 

společnosti z Bobcat Equipment CR s.r.o. na Ingersoll – Rand Equipment Manufacturing 

Czech Republic s.r.o. Organizačně je však dobříšský závod stále řízen globálními 

strukturami Bobcatu. 

http://www.doosan.com/
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V roce 2004 byla z USA do Dobříše převedena výroba jednoho ze stěžejních typů strojů 

vyvinutých Bobcatem - smykem řízeného nakladače, konkrétně modelu „553“. Z důvodu 

úspěšného rozběhu výroby a velmi dobré řemeslné kvality nakladačů produkovaných 

dobříšským závodem, zde byla v prosinci 2005 zahájena výroba minibagru MX319 – stroje 

vyvinutého speciálně pro evropský trh. V zápětí na to byla v prvním čtvrtletí roku 2006 

zahájena výroba evropské verze S130E – dalšího modelu smykem řízeného nakladače. 

 Začátkem roku 2007 byl nahrazen nejúspěšnější model nakladače „553“ inovovaným 

modelem S100 a rozšířena výroba minibagrů o modely MX321 a MX323.Všechny tyto modely 

byly vyvinuty v Dobříškém vývojovém centru. 

 S ohledem na úspěšný růst poptávky těchto strojích z Dobříše a stále rostoucí význam 

České republiky pro podnikatelské aktivity koncernu Ingersoll Rand byla v roce 2006 zahájena 

výstavba nového závodu, jehož součástí se stalo i evropské školící centrum pro zákazníky a 

odběratele v rámci EU 

Jednalo se o velmi významné rozhodnutí, které umožnilo zvýšení kvality péče o zákazníka 

a příliv zájemců o školení ze zemí EU. V důsledku toho se i pro české zaměstnance firmy 

v Dobříši rozšířily okruhy možností pro výměnu poznatků a zkušeností z různých teritorií i 

různých kulturních oblastí. Souběžně s tím se interaktivní formou prohlubuje jazyková 

kvalifikace a odborná způsobilost našich zaměstnanců. 

 V pololetí roku 2007 se přestěhovala výroba ze starého závodu do nového. Přestěhování 

proběhlo po úspěšném dokončení výstavby nového závodu Bobcat v průmyslové zóně 

Dobříše, která trvala rekordních 10 měsíců a proinvestováno bylo 32 mil.$. Závod má 

20.160m² výrobní plochy z celkových 31.104 m². Také i evropské školící centrum bylo 

postaveno v rekordním čase a to 3 měsíců a v tomto roce ( 2007 ) prošlo školením 700 

spolupracovníků firmy Bobcat. 

S ohledem na uspokojení poptávky se výroba počtu strojů zvýšila z 360 strojů měsíčně ve 

starém závodě před přestěhováním na 860 strojů měsíčně koncem roku 2007 v novém 

závodě. Také se zvýšil počet výrobních dělníků z 250 v pololetí na 310 ke konci roku 2007. 

Také se do nového závodu transferovala výroba dalších modelů a na podzim roku 2007 začala 

výroba nakladačů S175 a S185. 

V roce 2008 byla spuštěna výroba nakladačů S150 a S160 transferovaných z USA a strojů 

S100, T110 vyvinutých v CDC. V oblasti minirypadel byla spuštěna výroba modelů E08, E10 

vyvinutých též v CDC.V roce 2009 v této oblasti proběhla celková změna v podkopové části 

minirypadel pod projektovým názvem SIRIUS I u modelů MX321a MX323 a tyto stroje nesou 

označení E14 a E16. Projektem SIRUS II se pokračuje ve vývoji nového modelu který by měl 

být dokončen v roce 2013 s označením E20. V roce 2011 je dokončován projekt Phoenix a to 
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modelem E26 vyvinutým v Dobříšském CDC. V oblasti nakladačů se v roce 2010 začal vyrábět 

model S205.Do roku 2013 se provedla modernizace strojů S150, S160, S175, S185 a S205. 

V roce 2012 se započalo s výrobou modelu exkavátoru E25. Začátkem roku 2013 byl zahájena 

výroba nové modelové řady S500 s novými typy nakladačů S510 – S590 které nahradily stroje 

S150 – S205 a výroba transmisí pro modely strojů které jsou vyráběny v závodě Dobříš.V roce 

2017 jsou vyráběny bagry na dvouch samostatných linkách a nakladače na jedné s produkcí 

více než 70 strojů denně. Výrobní závod má v tomto období kolem 800 zaměstnanců. 

Bývalá společnost IREM s.r.o. se po uskutečněném prodeji americké společnosti Bobcat 

jejímž vlastníkem byla nadnárodní společnost Ingersoll Rand nadnárodní společnosti Doosan 

s ustředím v Jižní Korei rozdělila na dva samostatné subjekty: Dosan Bobcat Manufacturing 

s.r.o.( do konce roku 2016) a Doosan Bobcat Engineering s.r.o..Záčátkem roku 2017 

společnost Dosan Bobcat Manufacturing s.r.o díky integraci zahraničních aktivit na Dobříš 

změnila název na Doosan Bobcat EMEA s.r.o.. Koncem roku 2017 došlo k zániku společnosti 

Doosan Bobcat Engineering s.r.o. a k jejímu sloučení s Doosan Bobcat EMEA s.r.o.Dobříš 
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Příloha 3: Přepravní list – po předání materiálu na příjem zboží 
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Příloha 5: Mapa procesů společnosti Doosan Bobcat EMEA, Dobříš 
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