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KONCEPCE SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY
a. koncepce ISO norem, které definují požadavky, 

respektováno i EU, vyžadovány certifikace podle ISO, na 
konci roku 2002 561747  certifikátů v 159 zemích, v ČR v 
roce 2002 certifikováno 8489 certifikátů 

b. koncepce TQM Total Quality Management,                         
v praxi realizace různých modelů, v Evropě                       
EFQM Model Excelence 

Obě koncepce založeny na stejných principech [3][2]
[6][7]
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PRINCIPY MANAGEMENTU JAKOSTI OBOU 
KONCEPCÍ 

•

Principy MQ podle ISO 
9000 a 9004

Principy excelence EFQM Modelu 
Excelence

1. Zaměření na zákazníka
2. Vedení a řízení 

zaměstnanců
3. Zapojení zaměstnanců 
4. Procesní přístup
5. Systémový přístup k 

managementu 
6. Neustálé zlepšování 
7. Princip rozhodování 

zakládající se na 
faktech

8. Vzájemně prospěšné 
dodavatelské vztahy 

1. Orientace na výsledky 
2. Zaměření na zákazníka
3. Vůdcovství a stálost účelu
4. Management  prostřednictví

procesů a faktů
5. Rozvoj a zapojení lidí
6. Neustálé učení se, inovace a 

zlepšování
7. Rozvoj partnerství
8. Sociální 
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Zaměření na zákazníka 
Zákazník je kdokoliv, komu odevzdáváme výsledky 

vlastních aktivit 
a) Interní zákazník dělník následujících pracovišť, kolegové, 

pro které zpracováváme zprávy, používají naše         
výstupy jako vstupy do svých procesů 

b) Zprostředkovatelé sklady, velkoobchod, dealeři 
c) Externí zákazníci, jiné organizace fyzické osoby           

využívající dodané výstupy, ne vždy jsou konečnými 
uživateli výstupů

d) Koneční uživatelé finální spotřebitelé hotely externí 
zákazník pro výrobce postelí, ale uživatel je host 
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Budoucnost organizace jsou zákazníci

Systematické zkoumání požadavků zákazníků

Rychlé a efektivní naplňování požadavků zákazníků

Provázanost cílů organizace s potřebami a                             
očekáváními zákazníků

Systematické měření spokojenosti zákazníků
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Vedení a řízení zákazníků 

Deklarování vize, mise politiky kvality a cílů organizace v 
souladu s požadavky zákazníků

Vytváření prostředí důvěry mezi jednotlivými                     
skupinami zaměstnanců 

Poskytování příležitosti zaměstnancům k vlastní                   
aktivní práci, rozdělování pravomoci

Motivace zaměstnanců k týmové práci
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Procesní řízení  a základní požadavky na systém 
managementu 

Identifikování procesů nutných pro systémy managementu 
jakosti
Určení sekvencí a vzájemné vazby těchto procesů
Určení kritérií a metod potřebných k zajištění                
efektivnosti řízení a vykonávání těchto procesů
Zajištění dostupnosti všech zdrojů a informací                
nutných k vykonávání a motivace   
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NORMY V MANAGEMENTU KVALITY

ISO  normy řady 9000, rok 1987, se nezabývají technickými 
požadavky na výrobky a procesy, ale požadavky na systém 
kvality

Postupně procházely revizemi, poslední revize                   
systémů managementu kvality v roce 2008, 

Podle těchto norem organizace si vytvářejí své                    
systémy kvality
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Charakteristické rysy koncepce ISO norem 9000

Univerzální charakter (nezávisí na: charakteru procesu, 
produktu povaze Aplikovatelné:ve výrobě, ve službách, školy, 
zkušebny, úřady 
nezávisí na velikosti (začínající podniky si neví rady                                
jsou příliš vágní) 
Nejsou závazné, pouze doporučující, stávají se                    
závazné až po smlouvě dodavatele a odběratele                               
(ISO 9001)
Standardy jsou konformní s požadavky norem řady                  
ISO 9000
Normy jsou souborem minimálních požadavků,                  
které by měly být ve firmách implementovány, nestačí                    
pouze obdržet certifikáty 
Striktní uplatňování požadavků nedokáže garantovat 

základní cíl[4],[2]    
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Základní standardy

1. ČSN EN ISO 9000:2007  Systémy managementu kvality 
– základy, zásady a slovník

2. ČSN EN ISO 9001:2007 Systémy managementu kvality-
Požadavky   

3. ČSN EN ISO 9004:2007Systémy managementu               
kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti

4. ISO 19011 Směrnice pro auditovaní systémů 
managementu kvality 

5. ISO 9014
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•

ISO 9000
Systémy 

managementu 
jakosti

Základy, 
zásady, slovník ISO 19011 Směrnice pro auditovaní 

systémů managementu jakosti a 
systémů environmentálního 

managementu 

ISO 9001 Systémy managementu 
jakosti
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•
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•
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ISO 90001

• Orientace na procesní přístup ke všem činnostem systému 
kvality (tj. identifikace, specifikace a zajištění potřebných 
zdrojů pro efektivní řízení vstupních, výstupních 
horotvorných  charakteristik procesů)

• Přizpůsobení obecným zásadám managementu                         
systému a možnosti vzájemné integrace (např. se                                  
systémy managementu orientovaného na životní                  
prostředí přistupují normy ISO 14001

• Zdůraznění činností přidávající hodnotu před pou-
hým dokumentováním a plněním písemných postupů

• Měření výkonnosti procesů a zajišťování zpětné vaz-
by pro hodnocení spokojenosti zákazníka a neustálé 
zlepšování procesů [5]
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Normy 
ISO 9 001 - systém managementu kvality (QMS)
ISO 14001 - systém managementu  životního prostředí (EMS)
OHSAS 18001 - Systém bezpečnostního managementu (BM)
ISO 10 005 - Management kvality –plány kvality
ISO 10 006 -Management kvality – směrnice pro               
projektové řízení
ISO 10 007-Management kvalit– směrnice pro                      
management konfigurace
ISO 10 012 – Směrnice pro konfirmační systém KMZZ
ISO 10012-2– Směrnice pro řízení procesů měření
ISO 10 013 – Směrnice pro zpracování dokumentace 
ISO 10 014 – Směrnice pro  ekonomiku kvality
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ISO 10 017 – Směrnice pro statistické metody

ČSN ISO 5807 – Norma pro bloková schémata

ISO 17025 - Požadavky na způsobilost kalibračních                       
laboratoří a zkušeben

ISO 19011– Směrnice pro audity QMS a EMS
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ČSN EN ISO 9004, ČSN EN ISO 9001 Systémy 
managementu kvality – Směrnice pro zlepšování 

výkonnost
Definuje požadavky a doporučení týkající se systémů 
kvality

Kapitola 4: Systémy managementu kvalitu

Kapitola 5: Odpovědnost vedení

Kapitola 6: Management zdrojů

Kapitola 7: Realizace  produktu

Kapitola 8: Měření, analýza, zlepšování [6]
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Kapitola 4: Systémy managementu kvalitu- základní 
požadavky na systém kvality jakékoliv organizace 

musí být:
• identifikovány procesy nutné pro systémy kvality
• určeny sekvence a vzájemné vazby těchto procesů
• určená kriteria a metody potřebné k zajištění efektiv-

ního řízení a vykonávání těchto procesů
• zajištěna dostupnost všech zdrojů a informaci nut-

ných k vykonávání a monitorování procesů
• procesy monitorovány, měřeny a analyzovány
• implementované činnosti které jsou nutné k dosa-

hování plánovaných výsledků a neustále zlepšování                    
těchto proces 
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Kapitola 5: Odpovědnost vedení (povinnosti)
• Vytvořit v organizaci prostředí, kde plnění požadavků 

zákazníků bude absolutní prioritou

• V politice kvality jasně deklarovat vůli plnit požadavky 
zákazníků a uvolňovat zdroje pro neustále zlepšování 
procesů managementů kvality

• Přerozdělování cílů kvality na všechny organizační              
úrovně

• Rozvoj systému kvality na všechny organizační úrovně

• Rozvoj systému kvality podrobit účelnému  plánování            
zdrojů a postupů

• Pro všechny funkce v systému kvalitu definovat            
nejenom odpovědnosti, ale i pravomoci

• Vrcholové vedení musí uplatňovat orientaci na zákazníka
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Kapitola 6: Management zdrojů -řízení zdrojů 

• Lidé (zaměstnanci)
• Infrastruktura (zařízení, budovy atd.,)
• Informace
• Pracovní prostředí
• Finance
• Dodavatelé
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Kapitola 7: Realizace  produktu

• Identifikace a přezkoumaní požadavků zákazníka 
(systematicky), další požadavky např. zákonné (vstupy do 
procesu)

• Návrh a vývoj produktů

• Nakupování hmotných i nehmotných vstupů                      
a služeb

• Sama výroba (poskytování služeb)

• Logistika

• Řízení měřících zařízení a prostředků monitorování 
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Kapitola 8: Měření, analýza, zlepšování

• Pro funkčnost a výkonnost systému a jeho kvality jsou 
kladeny důrazy na celou řadu systémových měření

• Měření spokojenosti zákazníka

• Měření spokojenosti zaměstnanců a dalších 
zainteresovaných stran (FÚ)

• Benchmarking

• Měření výkonnosti systému kvality, procesů                                    
a organizace

• Měření nákladů vztahujících se ke kvalitě i efektů    
zlepšování apod.
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Získaná data musí být analyzována, aby se odhalily     trendy 
ve vývoji, jsou to vstupy pro procesy přezkou-
mání vedením a neustále zlepšování

Splnění těchto požadavků vede ke splnění dvou                           
základních funkcí:

• Maximalizace míry spokojenosti zákazníka 

• Minimalizace nákladů s ní spojených s nekvalitou 
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Zavadění  ISO norem

1.Rozhodnutí o přijmutí koncepce ISO přijímá vrcholové 
vedení strategické rozhodnutí ovlivňují život celé firmy

2.Analýza současného stavu podnikové reality v oblasti 
zabezpečování kvality, čím méně neshod tím jednodušší

3.Vzdělávání zaměstnanců problematické u nás, po-
čáteční vzdělávací program

4.Popis a dokumentování systémů kvality všechny pro-
cesy musí být popsány v soustavě dokumentů, ozna-
čuje se pyramidová, cíle se musí jednoznačně defi-
novány co, kdo jak, čím a kdy má v systému jakosti 
nejpracnější fáze s nejvíce negativními reakcemi 
zaměstnanců
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Prosazení dokumentovaných postupů do praxe 
nejchoulostivější postup, lidé by měli vzít za své, vysvětlení 
postupů zaměstnancům, ověřovací provozy systému v půlroční 
periodě

Běžné působení systému kvality v podniku                                       
(plnění norem ISO 9000  samozřejmostí,                                   
dětské nemoci vyléčené, dokumentace  pomocník,                    
ekonomické přínosy, redukce neshod,                                          
lze žádat o certifikaci, dříve žádat mrhání peněz

1.Další rozvoj firmy  zdokonalování  firmy 

ISO normy pouze minimum možného 

Následuje TQM (total quality management) 
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Následuje TQM (total quality 
management)

otevřený systém nesvázaný normami, absorbující všechno 
pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku,                          
je to filosofie managementu,                                                                   
formulují zákazníkem řízený a učící se podnik, aby se          
dosáhlo plné spokojenosti zákazníka, díky neustálému                   
zlepšování a účinnosti podnikových procesů s principy:  

orientace na zákazníka
vedení lidí a týmové práce
partnerství s dodavateli
rozvoje a angažovanosti lidi
orientace na procesy
neustále zlepšování a inovací
měřitelnosti výsledků
odpovědnost vůči okolí 

strana 28
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Dokumentace

Umožňuje sdělovat soulad činnosti se záměry a zajištění 
konzistence těchto  činností. Její použití přispívá: 

a) k dosažení shody s požadavky zákazníka a ke 
zlepšování kvality 

b) k poskytnutí odpovídajícího výcviku
c) k opakovatelnosti a sledovatelnosti
d) k poskytnutí objektivních důkazů
e) k hodnocení efektivnosti a kontinuity vhodnosti              

systému managementu kvality
Vytvoření dokumentace nemá být samoúčelné, ale             

má být činností systému managementu kvality
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Použité dokumenty v systémech managementu 
kvality (QM)

Dokumenty, které poskytují konzistentní informace, jak interně 
tak externě o systému (QM) organizace, název příručky 
kvality

Dokumenty, které popisují jak se (QM) aplikuje na          
specifický produkt, projekt nebo smlouvu, tyto               
dokumenty se nazývají plány kvality

Dokumenty, ve kterých jsou uvedeny požadavky, tyto 
dokumenty se nazývají, specifikace 

Dokumenty, ve kterých jsou uvedena doporučení nebo 
návrhy, tyto dokumenty se nazývají směrnice

Dokumenty, které poskytnutí informace o tom jak                    
důsledně provádět činnosti a procesy konzistentním 
způsobem, tyto dokumenty mohou zahrnovat 
dokumentované postupy, pracovní instrukce a výkresy
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Dokumenty, které poskytnutí objektivní důkazy o 
prováděných činnostech nebo o dosažených výsledcích 
tyto dokumenty se nazývají záznamy 

Každá organizace stanoví rozsah požadované dokumentace  
a média, která se mají použít. 

Faktory, které to ovlivňují: typ, velikost organizace,              
složitost a součinnost procesů, složitost produktů, 
požadavky zákazníků, aplikovatelné požadavky               
předpisů, prokázané schopnosti zaměstnanců              a 
rozsah, v němž je nezbytné prokázat splnění                    
požadavků na systém QM   
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ÚČEL A VÝZNAM DOKUMENTŮ
• akty řízené
• popis stavu včetně rozdělení pravomocí, odpovědnosti
• pro plánování
• při konstruování, navrhování
• pro přenos informací
• pro záznam skutečností
• při specifikaci potřeb, požadavků

Dokumenty mohou být  písemné, elektronické,                  
zvukové a obrazové, obsah nezávisí na formě [7][2]



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR  Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019

strana 33

PRAKTICKÝ PRINCIP PRO TVORBU DOKUMENTŮ
Dokument musí být přijímán,          znaky dobrého dokumentu 

Dobrý dokument je ten, který 

•je účelný plní konkrétní účel

•je aktuální nemusí se zjišťovat existence aktuálnějšího vydání

•Je čitelný jednoznačnost a konkrétnost dokumentu

•Je čtivý minimální rozsah, přesnost snadná orientace                            
v dokumentu
•Je komplexní  dokument obsahuje optimum (účelné                
maximum) významných údajů potřebných pro řízení   
popisované činnosti
•Je snadno identifikovatelný lze snadno, rychle v jaké                     
verzi, o jaký dokument se jedná, jaká je jeho návaznost
•Je provázaný s ostatními, navazuje na ně
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Každý dokument má:

• Má svého majitele (uživatel dokumentu, přidělení 
konkrétní osobě, konkrétní místo), přičemž vždy existuje 
přehled o rozsahu přidělených výtisků

• Má předem určený a známý osud vznik, zrození,                   
život, zánik

• existuje dokumentovaný postup, který stanovuje                     
typy dokumentů, oprávnění k jejich vydání,                     
změnám a rušení, způsoby distribuce, oprávnění                    
ke kopírování a řízení těchto kopií, ukládání                     
(spisovny, skartace likvidace)

strana 34
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TYPY DOKUMENTŮ

•

I. Podle míry závaznosti
neodchylné (kogentní) - zákony, vyhlášky, 
dokumentované postupy, politika kvality, výrobní 
příkaz, účetní doklad, přijaté nebo vydané normy, 
stanoven taxativní výčet                                         
doporučující (ilustrativní) – informativní normy, 
databáze plány, instrukce, veřejné informace,             
katalogy, seznamy

II. Podle místa původu
vnější (externí) – zákony, normy, dodavatelská 
faktura, katalogy dodavatelů, podnikatelské prostředí

vnitřní (interní) – politika kvality, plány, 
dokumentované postupy,výrobní příkazy, vnitřní 
dokumenty jsou popisovány jako soustava řídících aktů 
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III Podle rozsahu použití
obecné (generické)- podnikatelský záměr, politika kvality 
dokumentované postupy, zákony, strategické plány, životní 
prostředí                                                                                                  
specifické (individuální)-výrobní příkazy, výkresy, 
dokumentace, jednorázové příkazy, Cíle kvality,               
plány, platí pro specifický čas, osoby, místo                           
a podmínek [6][3]
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Dokumenty podle hierarchie 
Pyramida dokumentů

Politika   kvality

Příručka kvality, cíle kvality

Pracovní instrukce
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ÚROVNĚ PYRAMIDY DOKUMENTŮ

•

Úroveň I                              - strategie, vize 
politika kvality                    - obecná odpovědnost
_________________________________________________________________
Úroveň II                              - konkrétní odpovědnost; 
Příručka kvality                  - odkazy (souvislosti),                                          cíle 
kvality                           - dokumenty a záznamy

- rámcový popis činnosti
__________________________________________________________
Úroveň III - bez odpovědnosti

- odkazy na dokumenty a záznamy        
pracovní instrukce            - detailní popis činnosti včetně
technologické postupy        významných míst („kontrolních 

bodů“)
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Podle vztahu k systému managementu

Politika kvality (dokument na nejvyšší úrovně).

Dokument vyjadřuje celkové záměry a směr působení 
organizace ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené 
vrcholovým vedením podle definice                                          
ČSN EN ISO 9000 
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Příručka kvality
Dokument, kterým se specifikuje systém managementu 
kvality podle definice ČSN EN ISO 9000 s obsahem podle 
definice ČSN EN ISO 9001 se týká celé firmy  a popisuje:
a) systém managementu QM včetně podrobností o 
jakýchkoliv vyloučeních  a jejich zdůvodnění 
b) Popis vzájemného působení mezi procesy                                  
systému QM

Oblast použití 

•Popis systému
•Organizační struktura
•Systémové postupy
•Soupis externí dokumentace
•Odkazy na nižší typy dokumentů
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Cíle jakosti

Dokument obsahuje krátkodobé cíle v oblasti kvality 
a k uspokojení zájmových skupin,  
střednědobé cíle v oblasti kvality, které jsou                  

směrovány k uspokojování zájmových                      
skupin, především zákazníků 

a neustále zlepšování. 
Musí být v souladu s politikou kvality, zpravidla                            

jeden rok 
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Podle dynamiky změn

Stupeň 0      Statický dokument 
četnost změn je nízká dokumentovaný postup, 
formulář

Stupeň 1       Dokument s poměrně častými změnami
plány kvality, seznamy, evidence

Stupeň 2       Dokument se mění velmi často, bývá                   
obtížné udržet kontinuitu změn, které                               
se neautorizují (změny v písemných                          
tabulkách, poměrně časté změny               v 
písemných tabulkách)
typický představitel plány,                             
harmonogramy, evidence, seznamy
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Vnější a interní dokumenty
Vnější dokumenty zákony, názory společnosti, technické normy 
Základní problém dozvědět se, o nich nebo jejich změně a 

reagovat na ně vhodným způsobem
Vnitřní dokumenty  „ Soustava řídících aktů“
Příkazové krátkodobé jednorázový příkaz něco provést
Příkazové dlouhodobé dokumentované postupy,                    

obvykle nazýváme směrnice pro                           
dlouhodobé řízení činností probíhající                           
ve firmě

Příkazové obecné zásady, obvykle nazýváme řády,                      
kterými se stanovují formy chování                       
(organizační řád, pracovní řád,                                  
metrologický řád, požární řád

Prováděcí pokyn
Informativní
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.

IV Záznamy 

Struktura dokumentace systému managementu 
kvality

III Instrukce a postupy 
apod.

II    Směrnice kvality

I Přučka 
kvality
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ISO 14000 

je v prvé řadě zaměřena na “řízení životního prostředí”, neboli 
usiluje o to, aby organizace minimalizovala všechny rušivé 
vlivy své činnosti na životní prostředí. 

Podobně jako u ISO 9000 také rodina ISO 14000                        
zahrnuje velký počet dílčích norem 

Obě normy se zabývají způsobem, jakým organizace                     
pracují, nikoliv výsledky jejich práce. Jinými slovy                  
orientují se na procesy, nikoliv produkty –
přinejmenším ne přímo. Nicméně způsob, jakým              
organizace řídí své procesy, samozřejmě ovlivňuje                  
finální produkt
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ISO 9000 
Výsledkem aplikace je aktivní podpora všeho, co lze udělat, 

aby výrobek odpovídal požadavkům zákazníka. 

V případě ISO 14000 platí totéž o všem, co je možné udělat 
pro to, aby nebylo ohroženo životní prostředí v průběhu 
výroby, nebo při používání výrobku-znečišťováním nebo 
vyčerpáváním přírodních zdrojů. 
ISO 9000 ani ISO 140000 nejsou produktové normy.                  
Bez ohledu na to, co daná organizace je, co produkuje,   
jestliže chce vytvořit systém řízení kvality nebo systém               
řízení životního prostředí, musí tento systém mít                      
základn í znaky, které jsou vypočítány v ISO 9000                     
a ISO 14000
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Proces aplikace ISO 9000 a ISO 14000 
S procesem souvisejí 3 termíny - registrace, akreditace a 
certifikace. 
Registrace (někdy ovšem označovaná také jako certifikace) 
je procesem kontroly, zda systém odpovídá příslušné                      
normě z rodiny ISO 9000, resp. ISO 14000,                       s 
následným vydáním certifikátu (registračního osvědčení). 

Akreditace je naproti tomu procedura, při níž autori-
tativní orgán uděluje povolení jinému orgánu nebo                
osobě vykonávat specifické úkoly. 
V kontextu norem ISO 9000 a ISO 14000 se to vztahuje                            
na činnost národních akreditačních orgánů, které udělují dalším

subjektů pravomoc udělovat certifikace


