
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 

Příležitos
t

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 procesů

Zpracovala:



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
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1 ZKRAKY A DEFINICE 

 Zkratky 

Tato příručka kvality popisuje systém řízení kvality zavedený ve společnosti Josef Vondráček 
s.r.o. Definuje hlavní interní procesy a stanovuje zodpovědnost za jejich provádění.  

 Definice 

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Josef Vondráček s.r.o. 

2 ODPOVĚDNOST  

Každý zaměstnanec je odpovědný za svoji činnost v zařazené oblasti. Podílí se na 

minimalizaci negativních dopadů do oblasti životního prostředí a podílí se na zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI JOSEF VONDRÁČEK S.R.O. 

 Základní identifikační údaje JVTrans. 

 Stručná charakteristika  

 

4 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 

 Kontext  

 

Kontext vychází ze strategických záměrů společnosti a je zaměřen na schopnost trvale 
poskytovat přepravní služby, skladovací služby a rozvíjet další poskytované služby.  

V rámci společnosti jsme rozdělily aspekty na interní a externí, které jsou relativní pro účel, 
strategického zaměření a ovlivňují schopnost dosahovat zamýšleného výsledku v systému 
managementu kvality.  

Dokumentovaná 

 informace 
Dostupnost Aktualizace 

Odpovědnost  

za aktualizaci 

Kontext JVTrans 
P:\DBR-US-
FS1\Publici\QMS\Kontext 

 1 x za rok manažer kvality 

 

 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran 

Vedení určilo zainteresované strany, které jsou relevantní pro její QMS, a jejich oprávněné 
požadavky. Jejich přehled je uveden v samostatném dokumentu „Přehled zainteresovaných 
stran JVTrans. Manažer kvality zajišťuje aktualizaci potřeb a očekávání zainteresovaných 
stran ve vztahu k procesům, činnostem a poskytovaným službám a produktů. 

file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
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 Určení rozsahu systému management kvality 

Rozsah QMS JVTrans je vymezen v Mapě procesů s vyznačením tzv. Rozhraní. V QMS je 
uplatněna metoda PDCA. Aplikovatelnost a rozsah QMS je určován externími a interními 
aspekty v bodě 4.1, požadavky relevantních zainteresovaných stran uvedených v bodě 4.2 a 
poskytovanými službami. Rozsah QMS je dán organizačním ohraničením a aplikovatelností 
požadavků QMS stanovených v Mapě procesů DP – viz bod 4.4. 

 Systém managementu kvality a jeho procesy 

Řízení procesů QMS: 

V JVTrans je zavedeno procesní řízení vzhledem k provázanosti sledu činností. Za každý 
proces odpovídá příslušný vlastník procesu. Procesy jsou plánovány, realizovány, 
monitorovány a aktualizovány, aby byla zajišťována efektivita a neustálé zlepšování QMS.  

Dokumentovaná 

 Informace 
Dostupnost Aktualizace 

Odpovědnost  

za aktualizaci 

Mapa procesů 
JVTrans 

P:\DBR-US-FS1\Public 
i\QMS\Mapa procesů 
JVTrans 

min. 1 x za rok a 
vždy při změně 

manažer kvality 
DP ve spolupráci 
s vlastníky 
procesů 

Souhrnný popis  

procesů JVTrans 

P:\DBR-US-FS1\Public 
i\QMS\Datový soubor QMS_ 

min. 1 x za rok a 
vždy při změně 

manažer kvality 
DP ve spolupráci 
s vlastníky 
procesů 

Přehled procesů 
QMS v JVTrans 

P:\DBR-US-FS1\Public 
i\QMS\Přehled procesů QMS 
_ 

min. 1 x za rok a 
vždy při změně 

manažer procesů  

 

 

5 VEDENÍ (LEADERSHIP) 

 Vedení (leadership) a závazek 

 Obecně 

Osobní angažovanost a aktivita vrcholového vedení společnosti JVTrans (majitel firmy), 
vedení skladů, vedení útvarů logistiky je realizována: 

• Za účelem zajištění efektivního provozu na pracovištích 

• Určování rolí, odpovědnosti a pravomocí v QMS 

• Zapojení zaměstnanců a zainteresovaných stran ke zvýšení efektivnosti QMS 

• Vydání Politiky kvality JVTrans a Cílů kvality rozpracovaných do dílčích cílů 
kvality 

• Přezkoumání QMS, sledováním výkonnosti procesů JVTrans a zvažování rizik 
a příležitostí 

Dokumentovaná 

informace 

Dostupnost Aktualizace Odpovědnost 

za aktualizaci 

Přehled relevantních 
zainteresovaných 

 stran JVTrans 

P:\DBR-US-
FS1\Public 
i\QMS\Zainteresované 
strany_ 

 1 x za rok manažer kvality 

file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
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 Zaměření na zákazníka 

Vedení svou roli a závazek prokazují tím, že požadavky zákazníků jsou identifikovány a po 
vyhodnocení jejich oprávněnosti následně převedeny do realizace poskytovaných služeb, 
k čemuž se využívá: 

• Vnitřních norem a požadavků závazných právních předpisů  

• Určování, hodnocení a řešení rizik a příležitostí procesů včetně plánování opatření 
k nim 

• Přes booking systém společnosti JVTrans 

 

 Politika kvality 

 Vytvoření politiky kvality 

Politika kvality JVTrans obsahuje strategické záměry a vychází ze strategických cílů I kontextu. 
Politika kvality obsahuje závazek vedení k plnění příslušných požadavků, k neustálému 
zlepšování QMS a vytváří podmínky k poskytování potřebných zdrojů. Politiku kvality JVTrans 
schvaluje vlastník společnosti. 

 Komunikování, politiky kvality 

Politika kvality je určena zákazníkům včetně cestujících a dalším zainteresovaným stranám a 
je zpřístupněna na webových stránkách http://www.jvtrans.cz 

Nový zaměstnanci jsou s politikou kvality seznamování v tzv. Adaptačním procesu. Aktuálnost 
Politiky kvality je přezkoumávána jednou ročně. 

 

Dokumentovaná 

 informace 
Dostupnost Aktualizace 

Odpovědnost  

za aktuálnost 

Politika kvality 
JVTrans 

P:\DBR-US-FS1\Public 
i\QMS\POLITIKA_kvality_DP 

min. 1 x za rok 

přezkoumání 
platnosti 

manažer kvality 

 

 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace 

Vedení zajišťuje, že každý zaměstnanec ví, co se od něj očekává, jakou má odpovědnost a co 
je oprávněn dělat (pravomoci). Vedení podporuje zaměření na zákazníka, integritu QMS při 
plánování a realizaci změn.  

 Role vlastníků procesů, jejich odpovědnosti a pravomoci 

Vlastníky procesů schvaluje příslušný představitelé vedení pro QMS s vymezenou působností 
ve spolupráci s manažerem kvality.  

Odpovědnost vlastníka procesu: 

- za tvorbu, udržování a řízení změn příslušného procesu; 
- plánování cílových úrovní, hodnocení výsledků ukazatelů procesu; 
- za řízení neshodných výstupů a přijímaní opatření k zabránění opakovaného výskytu 

neshod; 
- za identifikaci a hodnocení rizik a opatření z procesu a přijímání opatření k nim. 

Pravomoc vlastníka procesu: 

http://www.jvtrans.cz/
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
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- řídit a koordinovat činnosti v rozsahu příslušného procesu; 
- přizvat kteréhokoli zaměstnance příslušného procesu. 

 

 Role manažera procesů, jeho odpovědnost a pravomoci 

Odpovědnost manažera procesů: 

- podílet se na plánování a udržování procesů v aktuálním stavu včetně dokumentace 
QMS; 

- sledovat návaznosti procesů QMS a jejich označení. 

Pravomoc manažera procesů: 

- koordinovat provázanost dílčích procesů v JVTrans v návaznosti na Mapu procesů 
JVTrans; 

podílet se na plánování, tvorbě a aktualizaci navazujících map procesů ve spolupráci 
s vedením, příp. vlastníky procesů. 

 Další role zaměstnanců, jejich odpovědnosti a pravomoci 

Odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců jsou uvedeny zejména v souhrnném popisu procesů, 
v Popisech pracovních funkcí/profesí nebo zaměstnaneckých smlouvách, v organizačním 
řádu, v pracovním řádu a ve vnitřních normách.  

 Zastupování 

Při zastupování jsou na zastupujícího zaměstnance přeneseny odpovědnosti a pravomoci 
zaměstnance zastupovaného vyplývající z popisu pracovní funkce, zaměstnanecké smlouvy, 
případně vyplývající z písemného sdělení od nadřízeného zaměstnance. 

 

6 PLÁNOVÁNÍ 

Podnikatelský plán metodicky vychází ze strategických záměrů společnosti JVTrans. Zde jsou 
stanoveny a sledovány jednotlivé klíčové ukazatele pro měření procesů a pro jejich zlepšování 
jsou přijímány opatření. 

 Opatření zaměření na rizika a příležitosti  

Při plánování QMS bere vedení, manažer kvality a vlastníci procesů v úvahu externí a interní 
aspekty v Kontextu JVTrans, které mají vliv na QMS, zejména hrozby a příležitosti a jejich 
přenesení do Registru rizik a příležitostí formou vyhodnocených rizik a příležitostí. Plánování 
opatření a hodnocení efektivnosti opatření z rizik a příležitostí procesů QMS řeší: 

• Registr rizik a příležitostí procesů 

• Návodu k hodnocení rizik a příležitostí procesů a ověření efektivnosti opatření 

Dokumentovaná 

 informace 
Dostupnost Aktualizace 

Odpovědnost 
za aktuálnost 

Registr rizik a 
příležitostí procesů / 
dílčích útvarů s 
QMS 

P:\DBR-US-FS1\Public 
i\QMS\Rizika a příležitosti, 
procesů, hodnocení  

min. 1 x za rok manažer kvality 

 

 Cíle kvality a plánování k jejich dosažení 

Cíle kvality jsou důležitým ukazatelem při plánování QMS, vycházejí ze Strategie JVTrans a 
jsou konzistentní se zásadami Politiky kvality JVTrans. Cíle kvality jsou stanoveny podle 

file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
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metody SMART zajišťující, že jsou cíle kvality konkrétní, měřitelné, reálné a termínované. Cíle 
kvality jsou schvalovány vedením společnosti. Průběžné plnění cílů kvality uvedou manažeři 
kvality ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci za konkrétní činnost. Celkové plnění ročních 
cílů kvality uvedou manažeři kvality do příslušné roční Zprávy o přezkoumání QMS.  

Dokumentovaná 

 informace 
Dostupnost Aktualizace 

Odpovědnost 
za hodnocení 

Cíle kvality JVTrans 

 

P:\DBR-US-
FS1\Public 
i\QMS\Cíle kvality  

min. 1 x za rok Manažer kvality 

 

 Plánování změn 

Plánovaná změna je vždy projednávána na poradě vedení a následně jsou stanoveny 
jednotlivé etapy změny včetně odpovědností, termínů, dílčích úkolů. Plánovaným způsobem 
jsou v JVTrans uskutečňovány organizační opatření uvedená ve směrnici ………  

Při plánování QMS jsou zohledňovány změny, především: 

• změny procesů, organizační a personální změny, přerozdělení odpovědností, 
pravomocí; 

• změny interních a externích aspektů Kontextu DP z bodu 4.1, mající vliv na QMS; 

• změny vnitřních norem, technické dokumentace a dalších dokumentovaných informací. 

• Změna dodavatelů, zákazníků či zainteresovaných stran 

• Změna provozu vozidel, manipulačního zařízení 

• Změny způsobené zákazníkem (pozastavení zboží, změna druhy dopravy…) 

• Změny související s údržbou vozů, manipulační techniky, ramp či skladových vrat 

• změny na základě analýz mimořádných událostí, stížností a dalších neshodných 
výstupů; 

•  

7 PODPORA 

 Zdroj 

 Obecně 

Vedení společnosti identifikuje a zajišťuje zdroje pro naplnění strategie a cílů v oblasti QMS a 
jeho dalšího zlepšování a zvyšování spokojenosti zákazníků jako základního prostředku pro 
udržení a rozvoj společnosti. 

Mezi tyto potřebné zdroje patří: 

• lidé (osoby potřebné pro efektivní implementaci QMS a pro fungování a řízení procesů); 

• infrastruktura; 

• prostředí pro fungování procesů; 

• zdroje pro monitorování a měření (monitorovací a měřicí zařízení). 

•  
 Lidé 

Kompetentní je zaměstnanec na základě dosaženého vzdělání, absolvovaného výcviku, 
dovedností a nabytých zkušeností během své praxe, které je nezbytné pro výkon příslušných 
pracovních funkcí. 

Požadavky k výběru kompetentních zaměstnanců popisuje: 

file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
file:///S:/100120/Externi/QMS/POLITIKA_kvality_DP
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• směrnice Výběr zaměstnanců  

 Infrastruktura 

Při realizaci hlavních realizačních procesů je v JVTrans kladen důraz na určování, poskytování 
a udržování infrastruktury nezbytné pro dosažení shody služeb a produktů. 

Infrastruktura JVTrans zahrnuje: 

• Vozový park zahrnující tahače, návěsy, malá nákladní valníková vozidla, podvaly, 
dodávku 

• Vnitropodniková vozidla – motorová vozidla 

• Skladovací objekty a skladovací venkovní plochy v areálu společnosti a v areálu 
Dubenec 

• Administrativní budova v areálu společnosti, administrativní technologie, monitorovací 
zařízení 

• Venkovní parkovací prostory v areálu Dubenec 

• Manipulační a skladovací technologie, vybavení určené pro údržbu, prohlídky, běžné 
opravy, vybavení provozní místnost personálů 

• Informační a komunikační technologie včetně hardware, software, WIFI, pro 
zaskladnění a vyskladnění zboží, řídící dispečerské technologie 

 

 Prostředí pro fungování procesů 

Za stanovení požadavků na pracovní prostředí a pořádek má vlastník procesu. Odpovídající 
pracovní prostředí je v prostorech zabezpečováno plánováním potřebných zdrojů na 
základě identifikovatelných sociálních, psychických a fyzických faktorů: 

• Fyzikální faktory: venkovní teplota a následnou regulací vnitřní teploty v dopravních 
prostředcích a objektech, proudění vzduchu, vlhkost a prašnost ve skladech, 
regulátor tepla ve skladech (umístěný v částech, kde zaměstnaných vykonává 
administrativní práci), pravidelná údržba, čistota, osvětlení, povětrnostní vlivy (týká 
se to hlavně venkovních skladovacích ploch) 

• Sociální faktory: klidné a nekonfliktní prostředí při výkonu pracovních činností  

• Psychologické faktory: faktory snižující stress, slušné chování, dodržování Etického 
kodexu JVTrans, informovanost personálu o změnách, informovanost směrem k 
zákazníkům, styl jízdy řidičů vozidel a operátů manipulačních zařízení 

 Zdroje pro monitorování a měření 

Do QMS JVTrans není aplikován proces Návrh a vývoj produktů a služeb s ohledem 
na charakter poskytovaných přepravních služeb. 

 

 Znalosti organizace 

Vlastník procesu určuje znalosti udržuje je v potřebným rozsahu pro fungování procesů a pro 
dosahování shody poskytovaných služeb a produktů. 
Zdroje pro získávání znalostí: 

• Interní zdroje: zejména znalosti získané na základě zkušeností a realizovaných výkonů 
v oblasti přepravy zboží a skladování, zkušeností vyplývající z dispečerských postupů 
a poučení z vlastních chyb a rizik, rozšíření zkušeností z pilotních projektů a 
zkušebních provozů s následným rozšířením do provozu, zkušenosti v oblasti 
skladování a nákupu. 

• Externí zdroje, zejména znalosti a zkušenosti získané školením, výměnou zkušeností 
u výrobců technologii určených pro potřeby společnosti, z konferencí, stížností od 
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zákazníka, z obchodních případů. Jsou zde zahrnuty zkušenosti nabyté ze školení 
organizací specializujících se na problematiku výběru nakupování, skladování, 
zákazníku, externích dopravců a řízení skladových zásob. 

 Kompetence 

Kompetentní je zaměstnanec JVTrans na základě dosaženého vzdělání, absolvovaného 
výcviku, dovedností a nabytých zkušeností během své praxe zahrnující i chování ve vztahu k 
veřejnosti. Požadavky k výběru kompetentních zaměstnanců popisuje směrnice Výběr 
zaměstnanců. 

Kompetence a schopnosti zaměstnanců jsou určovány zejména: 

• definováním kvalifikačních požadavků budoucích zaměstnanců na konkrétní pracovní 
místo; 

• definováním popisů pracovních funkcí/profesí a zařazením do příslušných funkcí; 

• vstupním školením, periodickým školením a přezkušováním, pravidelným i 
nepravidelným výcvikem, kurzů IT, kurzů managementu, programem rozvoje profesní 
odbornosti, zajišťováním zdravotní způsobilosti; formou lékařských prohlídek, 
stanovením požadavků u smluvních externích dopravců 

• předáváním znalostí a zkušeností od zkušenějších zaměstnanců;  

• výběrem a adaptací nových zaměstnanců; 

• hodnocením efektivnosti provedeného výcviku, případně jiných opatření; 

• zajišťováním lékařských prohlídek; 

• hodnocením zaměstnanců vedoucími útvarů. 
 

Požadavky jsou definovány: 

o směrnici Odborný rozvoj zaměstnanců 
o směrnice Hodnocení zaměstnanců JVTrans 
o směrnice Popisy pracovních funkcí /profesí 

Ve směrnicích jsou popsány jednotlivé kroky při: 

o přijetí nového zaměstnance 
o změna pracovní funkce 
o požadavky předpisů na příslušné zkoušky 
o plánování výcviků, školení a přezkušování 

Dokumentovaná 

informace 

Dostupnost Aktualizace Odpovědnost 

za aktualizaci 

Osnovy školení, 
prezenční listiny aj.) 

P:\DBR-US-
FS1\Public 
i\QMS\SQL PRP 

dle plánovaného 
termínu školení 

VÚ / vlastník 
procesu 

 

Řeší procesy: 

 

Vedení – Výběr a nábor zaměstnanců, nákup vozidel, náhradních dílů, technologie, 
zařízení, PHM 

Administrátoři skladů – administrativní řízení skladů, zpracování tras pro vozidla 

Logistika – monitorování tras, příprava materiálů na odvoz, zajištění přepravy  

Operátoři na skladech - příprava materiálů na odvoz, zaskladňování/vyskladňování  



JOSEF VONDRÁČEK S.R.O. – PŘÍRUČKA KVALITY 

11 
 

Personalistika – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, péče o zaměstnance, nákup 

Kompetence, pravidelné poučování a výcvik pro operátory s manipulační technikou – 
nasmlouvaný externí školitel 

Školení, pravidelné poučování, přezkušování a výcvik pro operátory skladů – provádí 
vedení logistického úseku  

Školení, pravidelné poučování a výcvik pro řidiče vozidel – nasmlouvaná externí autoškola 

 

 Povědomí 

Zaměstnanci JVTrans, případně další zainteresované strany mají povědomí v oblasti QMS 
týkající se: 

a) Politiky kvality JVTrans a ročních cílů kvality; 
b) přínosu k efektivnosti a zlepšení výkonnosti QMS a důsledků neplnění požadavků. 

K tomu jsou využívány zejména vnitřní komunikační nástroje včetně školení, seznamování 
s vnitřními normami i přístupová oprávnění. 
 

 Komunikace 

Pro účely QMS je komunikace v JVTrans rozdělena na interní a externí. Komunikační toky 
mezi procesy jsou vyznačeny v Mapě procesů JVTrans a souvisejících Mapách procesů útvarů 
s QMS a podrobně rozepsány v souhrnném popisu procesů pomocí návazností procesů 

Interní procesy zahrnuje porady vedení, pohovory se zaměstnanci a vlastníky procesů. Interní 
komunikace je rovněž zajišťována vstupními a pravidelnými interními školeními včetně e-
learningu, výcvikem, hodnocením zaměstnanců, dispečerským řízením, nástěnkami, 
elektronickou poštou, telefonicky. 

o Externí komunikace 
o Interní komunikace 

 

 Dokumenty 

 Obecně 

Dokumentaci JVTrans z hlediska QMS tvoří: 

• Příručka kvality JVTrans 

• Politika kvality JVTrans 

• Procesy 

• Související provozně-bezpečnostní dokumentace, technická dokumentace a externí 
dokumentace 

• Záznamy 

Interní dokumenty: 

o Strategie Josef Vondráček s.r.o. 
o Organizační a řídící normy (směrnice, pokyny, opatření, řád, příkazy, nařízení) 
o Provozní dokumentace společnosti JVTrans 
o Technické dokumentace zahrnující výkresovou dokumentaci, schémata, mapové 

podklady 
o Ostatně dopravně- provozní dokumentace (pracovní postupy, dispečerské postupy, 

technologické postupy, služební příkazy) 
o Kniha jízd 
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Externí dokumenty: 

o Právní a navazující předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, legislativa Evropské 
unie, rozhodnutí správních orgánů) 

o Smlouvy – evidovány v Registru smluv 

Přehled procesů a dokumentace QMS: P:\DBR-US-FS1\Public i\QMS\Datový_soubor_QMS 

 

 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací 

Řízení dokumentů představuje jejich identifikaci a popis, tvorbu, připomínkování, schvalování, 
distribuci, revizi – přezkoumání a schválení vedoucím útvaru zpracovatele z hlediska 
vhodnosti a přiměřenosti, aktualizaci, archivaci a skartaci. Řízený dokument je tvořen, 
připomínkován, schvalován, evidován, distribuován a aktualizován formou nové verze 
s vyznačením změn v textu dle směrnice Organizační a řídicí normy. 

 

 Řízení dokumentovaných informací 

Formát dokumentovaných informací: 

• Elektronická podoba 

• Tištěná podoba 
 

8 PROVOZ 

 Plánování a řízení provozu 

Hlavní procesy přeprava zboží a skladování popisuj plánování a organizování dopravy, 
skladování zahrnující i tvorbu jízd pro vozidla, naskladňování a vyskladňování zboží.  

 Požadavky na produkty a služby 

 Komunikace se zákazníky 

Komunikační toky jsou rozděleny do následujících oblastí dle druhu zákazníka: 

a) Komunikace s externími přepravci 

• Emailem, telefonicky 

• Odsouhlasení ceny, datum nakládky, tvorba nakládacích listů, vystavení CMR 

• Posílání faktury s potvrzeným CMR 

• Tvorba mapy areálu 
b) Komunikace se zákazníkem 

• Probíhá přes customer services 
c) Komunikace s výrobním závodem 

• Emailem, telefonicky 

• Tvorba objednávek, přepravních listů 
d) Komunikace s vnitřními zákazníky -– vnitřním zákazníkem jsou zaměstnanci 

společnosti JVTrans a procesů, kteří oprávněně požadují dodání služby nebo 
produktu v rámci JVTrans 

 

 Určování požadavků na  produkty a služby 

Požadavky na zajištění způsobilé služby při poskytování přepravy věcí, souvisejících služeb a 
produktů určují a skladování: 
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• právní předpisy, ČSN, vnitřní normy a související metodiky, pracovní postupy vč. 
návodů pro obsluhu a údržbu zařízení, technická dokumentace a související 
specifikace; 

• požadavky zákazníků; 

• smluvní požadavky definované v uzavřené smlouvě s příslušným objednatelem  

• podmínky Incoterms, TIR 

Právní předpisy a jiné závazné požadavky jsou v rámci QMS sledovány v: P:\DBR-US-
FS1\Public i\QMS\Datový_soubor_QMS 

 

 Přezkoumání požadavků na produkty a služby 

Společnost přezkoumává všechny smlouvy a objednávky, s cílem aby určili, zda jsou 
požadavky zákazníka přesně definovány, dokumentovány a pochopeny.  

 Změny požadavků na produkty a služby 

Při výskytu jakýchkoli změn požadavků na poskytované služby produkty zajistí VÚ nebo 
vlastník procesu identifikaci všech činností, na které má změna vliv.  

Na základě znalosti změněných činností, resp. odpovědností a pravomocí provede zpracovatel 
aktualizaci příslušné dokumentované informace v tištěné či elektronické podobě dle 
povahy dokumentu a nosiče. Dostupnými komunikačními nástroji je zajištěno informování a 
seznámení příslušných zaměstnanců JVTrans s těmito změnami v potřebném rozsahu 
prováděných činností. 

 

 Návrh a vývoj produktů a služeb 

Do QMS JVTrans není aplikován proces Návrh a vývoj produktů a služeb s ohledem 
na charakter poskytovaných přepravních služeb. 

 

 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb 

 Obecně 

Externími se rozumí procesy, produkty a služby zajišťované smluvními externími 
dodavatelskými organizacemi. Vnitřními dodavateli jsou útvary JVTrans, které vykonávají 
službu či zajišťují produkt pro interního zákazníka a jsou vyznačeny v příslušné Mapě procesů 
za rozhraním. 

Útvary logistiky plánují a realizují poskytování služeb za řízených podmínek. Produktem 
poskytovaným ÚL je: 

• Prodej přepravy, výběr dopravce, stanovení ceny, poskládání jízdy a vykládacích bodů, 
sestavení nakládky pro vozidlo (včetně jednotlivého umístění kusů na vozidle) 

• Zajištění včasného doručení  na zákazníkem stanovené místo 

• Vytěžování vozidel zpět do ČR – sjednání nakládky u dodavatele zákazníka, zajištění 
včasného naložení a vyložení zboží, podle požadavků zákazníka, stanovaní ceny za 
přepravu 

• Skladování – naskladnění či vyskladnění zboží, umístění na skladové pozice, 
překontrolovat správnost zboží (kusy, sériové označení 

•  
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Dokumentovaná 

informace 

Dostupnost Aktualizace Odpovědnost 

za aktualizaci 

Hodnocení externích 
dopravců 

 

Hodnocení externích 
dopravců 

min. 1x za čtvrtletí  útvary logistiky  

 

 Typ a rozsah řízení 

Externě prováděné procesy, které ovlivňují QMS, jsou vyznačeny v Mapách procesů 
za tzv. rozhraním a jsou navázány k příslušnému procesu, za který odpovídá vlastník 
procesu.¨ 

 

 Informace pro externí poskytovatele 

Požadavky na služby jsou zpracovávány formou objednávek. Specifikací požadavků se rozumí 
zejména jednoznačné určení produktu, termín a místo dodání, množství a cena, účetní 
specifikace, vazba na smlouvu, kontaktní osoba, uvedení technické dokumentace. 

Objednávky se rozdělují podle specifikace, u dlouhodobých zákazníků se objednávky zadávají 
do Booking systému, kde jsou pak dále zpracovány stanoveným zaměstnancem. Stanovený 
zaměstnanec kontroluje věcné i finanční plnění objednávky a smlouvy. 

 

 Výroba a poskytování služeb 

 Řízení výroby a poskytování služeb 

Poskytování služeb je popsáno v hlavních procesech Import, Export, Skladování. Popis 
jednotlivých procesů naleznete v Diplomové práci, kapitola 3.1 Mapa řídících procesů pro firmu 
Josef Vondráček s.r.o. 

Znázornění hlavních procesů dle Mapy procesů JVTrans: 

 

 Identifikace a sledovanost 

Ve vztahu k hlavním procesům jsou identifikovány vozy, pracoviště, personál, technologie, 
potřební plánovací a záznamová dokumentace. O poskytované službě a informacích jsou 



JOSEF VONDRÁČEK S.R.O. – PŘÍRUČKA KVALITY 

15 
 

vedeny záznamy, které umožňují identifikaci a zpětnou sledovatelnost pro dohledání 
příčiny neshody (např. mimořádné události), a umožňuje tak podat důkaz o jejich průběhu. 

V procesu Skladování v rámci ÚL je dbáno, aby produkty v centrálních skladech byly 
identifikované a sledovatelné. Identifikace a sledovatelnost je prováděna značením např. 
ukládacích míst, produktů, průvodními formuláři, visačkami, skladovými kartami, značením 
lokací, čárovými kódy atd. 

 

 

 

 

Dokumentovaná 

informace 

Dostupnost Aktualizace Odpovědnost 

za aktualizaci 

Záznamy o 
poskytované službě; 

Záznamy o lokaci 
skladovaných položek 

Příslušný útvar Průběžně,  

vždy při změně 

stanovený 
zaměstnanec dle 
služby/skladované 
položky 

 

 Majetek zákazníků nebo exportních poskytovatelů 

a) Ochrana majetku zákazníka je zabezpečena pro následující situace: 

Ochrana majetku zákazníka je zabezpečena pro následující situace: 

 

• Při hlášení ztrát či nálezu majetku zákazníka 

• při oznamování, šetření a evidenci nehod a nahrazování škod jejich majetku; 

• vnitřní kamerový  a alarmový systém 

• uskladněním majetku zákazníka v pronajatých prostorech JVTrans 
 

b) Ochrana majetku externích poskytovatelů (zejména dodavatelů, nájemců a dalších 
cizích organizací): 
 

Ochrana majetku externích poskytovatelů je řešena smluvními vztahy: 

• Ochrana osobních dat fyzických osob včetně externích poskytovatelů je stanovena 
ve směrnicích „Ochrana osobních údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně 
osobních údajů“ a „Kamerové systémy“; 

• u pronájmů provozních místností cizím organizacím; 

• identifikaci, ověřování, ochranu a zabezpečení produktů externího zákazníka 

• ochrana majetku externího dopravce 

 Ochrana 

Při odesílání zboží útvar distribuční centrum provádí kontrolu tak, aby: 

• bylo odesláno správné množství (podle objednávky zákazníka) 

• byly použity dohodnuté obaly, vázací a ochranné prostředky 

• byla provedena všechna označení podle požadavků zákazníka 

• byly kompletně a správně vyplněny odesílací doklady  
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Je-li to nutné, jsou se zákazníkem dojednána zvláštní ustanovení, která jsou omezena 
časově nebo dohodnutým množstvím. 
Distribuční centrum se řídí podle interních postupů a externích předpisů pro dovoz a vývoz 
zboží . 

Proces Skladování popisuje směrnice Řízení a provoz skladů v JVTrans. Směrnice je 
zpracována pro všechny sklady, obsahuje pravidla pro identifikaci, manipulaci, ověřování, 
ukládání, ochranu, značení specifických parametrů a zabezpečení produktů, dodržování 
stanovených pravidel zaručuje zachování shody produktu od převzetí od dodavatelů až po 
předání zákazníkovi 

 Činnost po dodání 

Kontrola doručení zboží zákazníkovi se uskuteční při vrácení nákladního listu a potvrzeného 
dodacího listu. 

Při skladové vstupní přejímce je kontrolována shoda dodávky s údaji uvedenými v dodacím 
listě a objednávce, identita, nepoškozenost, dodané množství, požadovaná dokumentace. 
Vstupní přejímka je kontrolou kvalitativní i kvantitativní, je prováděna pověřeným 
zaměstnancem skladu u všech vstupujících produktů. 

 Řízení změn 

V případě, že se před uzavřením nebo i po uzavření smluvního vztahu změní požadavky na 
službu. Vedení zajišťuje v přezkoumání QMS definované změně, v případě akceptace změny 
zajistí jejich promítnutí do všech dokumentů příslušejících k objednávce nebo ke smlouvě.  

 Uvolňování produktů a služeb 

Jsou uchovávány záznamy např.: z mimořádných událostí, nehod či krádeží.  

 Řízení neshodných vstupů 

Za neshodný výstup jsou u procesů označeny služby či produkty, které nejsou ve shodě 
s požadavky, které neodpovídají specifikaci a které nelze použít k původnímu účelu. Účelem 
je zajistit, aby neshodné služby nebo produkty byly identifikovány a řízeny pro zabránění 
nezamýšlenému použití nebo dodání.  

Vyskytne-li se neshodná služba (mimořádná událost, mimořádný provozní stav), probíhá 
informování odpovědné osoby a zákazníka dle vnitřních norem se stanovenými 
odpovědnostmi. 

 

Dokumentovaná 

informace Dostupnost Aktualizace 

Odpovědnost 

za aktualizaci 

Záznamy o neshodách 
(MU, stížnosti), 
reklamace; 

Zprávy z interních a 
externích auditů 

Emailem 

Dokumentové 
záznamy 

Intranetové stránky 
(reklamace); 

vlastníci útvarů; 

manažer kvality 

Průběžně dle 
záchytu a 
vypořádání 
neshodných výstupů 

stanovený 
zaměstnanec dle 
charakteru 
neshody; 

manažer kvality; 
vlastník procesu, 
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9 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI 

 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování 

 Obecně 

Za monitorování a měření příslušného procesu včetně určení ukazatelů a statistických metod 
výpočtu odpovídá vlastník procesu. Pro zpracování dat ukazatelů procesu je používána 
popisná statistika. 

Vlastník procesu minimálně 1 x za rok provádí měření ukazatelů procesů a zasílá naměřené 
hodnoty manažeru kvality, který výsledky procesů uvede ve Výkonnosti procesů, která je 
součástí Zpráv o přezkoumání QMS vedením. 

Dokumentovaná 

informace 

Dostupnost Aktualizace Odpovědnost 

za aktualizaci 

Výkonnosti procesů 
(Zpráva o 
přezkoumání QMS 
vedením) 

P:\DBR-US-
FS1\Public 
i\QMS\Výkonnost 
procesů 

min. 1x za rok 

Manažer kvality, 
vlastník procesu 

 

 Spokojenost zákazníka 

Okolní podněty jsou zaměstnanci přijímány písemně, osobním či telefonickým podáním nebo 
prostřednictvím webových stránek (www.jvtrans.cz), kde každý možnost, jak nám kontaktovat.  

 Analýza a hodnocení 

Mezi používané analytické metody patří popisná statistika a sběr dat. Jsou prováděny rozbory 
přepravních výkonů a využívány benchmarkingové studie. K prokázání vhodnosti 
a efektivnosti QMS jsou prováděny analýzy dat, které se týkají: 

• míry spokojenosti zákazníka  

• vyhodnocování plnění dopravních výkonů  

• hodnocení meziroční změny a dlouhodobějších trendů ukazatelů procesů vč. standardů 
kvality; 

• efektivnosti QMS při přezkoumání QMS včetně stanovování tzv. klíčových ukazatelů 
výkonnosti (KPIs - Key Performance Indicators); 

• efektivnosti plnění plánů (např. plánů školení, Programů interních auditů QMS); 

• hodnocení rizik, efektivnosti opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí procesů v 
QMS; 

• zjištění vzešlých z interních a externích auditů QMS; 

• potřeby zlepšení a změn v QMS. 
 

 Interní audit 

Plán interních auditů se zpracovává jedenkrát ročně, měsíčně dochází k jeho aktualizaci. 
Audity jsou plánovány na základě stavu a důležitosti procesů a oblastí, které mají být 
prověřovány. Za odstranění nedostatků zjištěných při auditech a za formulace a realizaci 
opatření k nápravě jsou odpovědní vedoucí prověřovaných útvarů. 

 Přezkoumání systému management 

Vedení přezkoumává vhodnost, přiměřenost efektivitu a sladěnost se strategickým zaměřením 
zavedeného systému řízení kvality minimálně jednou ročně. 
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 Obecně 

Implementovaný QMS je minimálně 1x za rok přezkoumáván vedením 
úseku/jednotky/útvarem s QMS z hlediska vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ve vztahu k 
vnějším i vnitřním podmínkám v návaznosti na strategické zaměření JVTrans. 

 Vstupy pro přezkoumání systému management 

Zpráva o přezkoumání QMS vedením příslušné organizační části za období uplynulého 
kalendářního roku obsahuje informace o stavu QMS v příslušné organizační části a zahrnuje: 

a) stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání QMS; 
b) změny interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro QMS; 
c) informace o výkonnosti a efektivnosti QMS, včetně trendů zahrnující: 

• spokojenost zákazníka a zpětnou vazbu od relevantních zainteresovaných stran; 

• míru splnění cílů kvality a posouzení; 

• výkonnost procesů a shoda produktů a služeb; 

• neshody a nápravná opatření; 

• výsledky monitorování a měření; 

• výsledky auditů; 

• výkonnost externích poskytovatelů; 
d) přiměřenost zdrojů; 
e) efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí (vycházejících z posouzení 

přijatých řešení i z přezkoumání změn interních a externích aspektů kontextu); 
f) příležitosti ke zlepšování, případně posouzení vhodnosti a aktuálnosti Politiky kvality. 

 

 Výstupy z přezkoumání systému managementu 

Výstupy z přezkoumání QMS zahrnují rozhodnutí vedení s opatřeními, která se týkají: 

a) příležitostí ke zlepšování; 
b) potřeb změn QMS; 
c) potřeb zdrojů. 

 

10 ZLEPŠOVÁNÍ 

 
 Obecně 

Účelem neustálého zlepšování je zvyšování výkonnosti a efektivnosti QMS. Zlepšování má být 
směrováno do všech procesů QMS. 

 Neshoda a nápravné opatření 

Účelem je zajistit, aby neshodná služba nebo produkt, které nejsou ve shodě se 
specifikovanými požadavky, byly identifikovány a řízeny tak, aby se zabránilo jejich opakování. 

Dokumentovaná 

informace 

Dostupnost Aktualizace Odpovědnost 

za aktualizaci 

Přehled neshod a 
nápravných opatření 

P:\DBR-US-
FS1\Public 
i\QMS\přehled 
neshod a 
nápravných opatření 

min. 1x za rok manažer kvality 
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 Neustálé zlepšování 

K neustálému zlepšování efektivnosti QMS je vyvíjena aktivita na všech úrovních řízení za 
použití analýz výsledků procesů, zjištění z auditů, kontrol, zjištěných neshod a přijatých 
opatření k nim. 

 

11 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  

 Formuláře 

 Související dokumenty 

 přílohy 
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