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ANOTACE 

Tato bakalářská práce analyzuje požadavky normy ISO 900:2015. Podmínky normy pro 

certifikaci dále rozšiřuje o zkušenosti firem, které již prošli certifikací a řídí se normou ISO 

9001. Na základě analýzy budou navržena doporučení pro zavedení normy ISO 9001 v 

Informačním centru Litomyšl. 
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Analysis of the requirements for the implementation of ISO 9001 in a small organization 

ANNOTATION 

This Bachelor´s thesis deals with ISO 900:2015 international requirements. Certification 

requirements are further extended with experience of various companies which already 

passed ISO certification and their behavior conforms to the ISO 9001 standards. Based on the 

analysis, specific recommendations are then offered with regard to the future use of ISO 9001 

in the Information Centre in Litomyšl. 
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ÚVOD 

Rozvíjení a udržení standartu poskytování produktů a služeb v současném konkurenčním 

prostředí vede řadu podniků k inovacím a zavádění různých certifikací, aby ukázali 

zákazníkům vysoký standart služeb a snahu o jeho udržení. Jednou z možností jak zvýšit 

důvěru zákazníků k podniku je zavedení systému managementu jakosti podle normy 

ISO 9001. Tato norma je vhodná pro jakýkoliv podnik, co se týká velikosti či typu zaměření.  

Tato práce slouží k analýze požadavků normy ISO 9001, zjištění současného stavu 

podniku a porovnání toho stavu s požadavky normy, tak aby se podnik mohl rozhodnout zda 

má zavedení normy smysl. Poznatky získané při tvorbě této práce budou následně vstupním 

impulsem pro zavedení managementu jakosti v soukromém Informačním centru v Litomyšli. 

Díky certifikaci systému managementu podle mezinárodní normy ISO 9001 bude organizace 

moci garantovat udržování a zvyšování kvality produkce firmy.  

Cílem práce je vymezit podmínky normy ISO 9001 a rozšířit je o analýzu zkušeností 

regionálních organizací, které již normu uplatnily. Následně na základě analýzy budou 

navržena doporučení pro zavedení normy ISO 9001 v Informačním centru Litomyšl. 
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1. NORMY ISO 

Certifikátů kvality služeb je celá řada. Druhy certifikátů se liší hlavně v závislosti na 

odvětví. Jsou různé například pro cestovní ruch kontrolované ministerstvem vnitra a pro 

průmysl. Univerzálně použitelnou certifikací v oblasti kvality služeb je norma ISO 9001, 

která je v hodná pro různé odvětví a velikosti podniku.  

1.1  ISO – International Organization for Standardization 

ISO je celosvětovou organizací složenou z normalizačních orgánů. [1] Tato organizace se 

zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO v oblastech technické specializace, technické 

zprávy, veřejně dostupných specifikací, dohod o technických trendech, dohod z pracovních 

konferencí průmyslu. [3] 

Počátky certifikace jsou datovány od 60. let, kdy ve Velké Británii byla certifikace 

vyžadována pro armádní dodávky. Později se požadavek na certifikaci začal uplatňovat při 

vypisování stavebních zakázek pro veřejný sektor. [4] Nejprve certifikaci prováděl zadavatel 

zakázky, ale ukázalo se, že to z odborného hlediska ztrácí význam. Proto se poskytování 

certifikace přesunulo na externí firmy, které před zahájením své činnosti musí získat 

akreditaci. [2] 

V jednotlivých státech Evropské unie není zavedena stejná povinnost certifikace pro 

veřejné zakázky. V zemích jako je Velké Británie, Itálie a Španělsko, je certifikace povinná 

při výběrovém řízení na státem zadané zakázky.  Jiné země tuto certifikaci pro státní zakázky 

nevyžadují. V České republice se při soutěži o veřejné zakázky ve většině případů certifikace 

vyžaduje. [2] 

Normy vypracovávají členové komise ISO. Členem této komise se může stát jakýkoliv 

člen ISO, pokud projeví zájem. Na vytváření norem se podílejí i spolupracující vládní a 

nevládní organizace. Pro různá odvětví byly zpracovány specifické normy ISO, které jsou 

založeny na normě ISO a jsou omezeny na používání pouze ve specifikovaném odvětví. [1]  

Členy CEN jsou státy: Turecka, Švýcarska, Švédska, Španělská, Spojeného Království, 

Slovinska, Slovenska, Řecka, Rumunska, Rakouska, Portugalska, Polska, Norska, 

Nizozemska, Německa, Malty, Maďarska, Lucemburska, Lotyšska, Litvy, Kypru, Itálie, Irska, 

Chorvatska, Francie, Finska, Estonska, Dánska, České republiky, Makedonie, Bulharska a 

Belgie. [1] 
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ISO 9000 – Systém managementu kvality  

ISO 9001 – Systém managementu jakosti 

ISO 9004 – Řízení udržitelného úspěchu organizace 

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu 

ISO 20000 – Management služeb informačních technologií 

ISO 22000 – Systém managementu bezpečnosti potravin 

ISO 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací 

ISO/TS 16949 – Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu 

OHSAS 18001:2007 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ISO 3834:2006 – Procesy svařování 

ISO 50001 (EN 16001) – Systém managementu hospodaření s energiemi 

ISO 13485:2003 – Kvalita zdravotnických prostředků [3] [6] 

1.2 ISO 9001 

Systém řízení kvality vznikl ve 20. letech minulého století, samotná norma ISO 9001 byla 

založena v 60. letech ve Velké Británii. V roce 2000 byla většina certifikovaných společností 

z Evropy, to se však změnilo a v dnešní době je nejvíce certifikovaných společností v Asii. [4] 

Norma je postavena na jednoduchých zásadách, které se orientují podle cílů a plánu 

organizace. Ty jsou pomocí normy realizovány, účinnost procesů musí být měřena a 

monitorována. [4] 

Přínosy normy pro podniky je i v dnešní době znatelný. Jedná se například o odlišnost od 

konkurence, možnost účastnit se velkých výběrových řízení hlavně pro státní zakázky a 

garance kvality služeb pro odběratele. [4] 

Norma je vydávána ve třech oficiálních jazykových mutacích: angličtině, francouzštině a 

němčině. Za překlady do ostatních jazyků, odpovídá vždy člen CEN, který překlad zajišťuje a 

tato přeložená norma má stejnou váhu jako normy vydané v základních třech jazycích. [1] 

Požadavky normy ISO 9001 jsou použitelné pro organizace všeho typu, bez ohledu na 

zaměření, velikost či typ. Avšak produkty a služby organizace musí být určené pro zákazníka. 

Přijetím této normy je organizaci umožněno využívat procesní přístupy a PDCA, tak aby 

sladili a propojili systém managementu kvality s požadavky normy.  
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1.2.1 Procesní přístup 

Norma může být zaváděna při vývoji, zavádění a zlepšování efektivnosti managementu 

kvality služeb. Procesní přístup zaváděné normy musí být chápán jako vzájemně provázané 

postupy, které vyžadují vymezení procesů a jejich vzájemných vazeb tak, aby bylo dosaženo 

zamýšlených výsledků. Používání těchto procesů umožňuje pochopení požadavků a důsledků 

jejich plnění, zvažování procesů z hlediska přidané hodnoty, dosažení efektivnosti výkonnosti 

procesů a zlepšení procesů na základě hodnocení dat a informací. [1] 

Proces má několik prvků: 

 zdroje vstupů (jedná se o předchozí procesy) 

 vstupy (látky, energie či informace ve formě požadavků, materiálu atd.) 

 činnost  

 výstupy (látky, energie či informace ve formě služby, produktu atd.) 

 příjemce výstupu (následné procesy) [1] 

Během procesu probíhají případné kontroly a monitorování činnosti. [1] 

1.2.2 PDCA a zvažování rizik 

PDCA je cyklus Plánuj (stanov cíle, postupy a zdroje a identifikuj rizika) – Dělej (udělej, 

co bylo naplánováno) – Kontroluj (monitoruj postupy, kontroluj výsledky procesů) – Jednej 

(v případě potřeby učiň nápravná opatření). Cyklus PDCA lze aplikovat na všechny procesy. 

[1] 

„Zvažování rizik je nezbytné pro vybudování efektivního managementu kvality.“ [1] 

Organizace musí monitorovat rizika i příležitosti pro zavádění opatření.  

1.3 ISO 9001:2015 

Normy ISO jsou pravidelně aktualizovány, tak aby vyhovovali stávající situaci trhu a 

ekonomiky. V roce 2015 proběhla aktualizace hlavně v oblasti přenosové části této normy a 

v podnikatelském prostředí. Tato novelizace je pátým vydáním této normy. Jejím přijetím se 

automaticky ruší a nahrazuje čtvrté vydání z roku 2008. [1] 

Změny v novelizaci 2015 se snaží o sourodost s ostatními normami, o vyšší praktické 

využití, zavedení systému řízení rizik, zohlednění faktu, že stále více produkce se přesouvá 

z výroby na poskytování služeb a zajištění stability normy na dalších 10 let. [5] 
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„Zásady managementu kvality: 

 zaměření na zákazníka 

 vedení  

 angažovanost lidí 

 procesní přístup 

 zlepšování 

 rozhodování založené na faktech 

 management“ [1] 
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2. NÁVRH ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V první části své práce analyzuji normu ISO 9001, se zaměřením na aktualizace normy 

z roku 2015 a požadavky na certifikaci. Poznatky získané prostudováním normy přehledně 

uspořádám do jednotlivých kapitol této práce a k požadavkům vypracuji textový popis pro 

snadnější pochopení. Závěrem první části bude diagram nebo mentální mapa požadavků.  

Již v tuto chvíli jsem požádala o spolupráci litomyšlskou firmu H. R. G., která je 

certifikovaná již od roku 2003. Rozhovory se zaměstnanci a hlavně s manažery, kteří měli na 

starosti zavádění normy v podniku, bych chtěla získat poznatky a zkušenosti ze zavádění 

normy, doporučení pro snadnější průběh zavedení normy a názory na užitečnost normy. Dále 

bych chtěla oslovit plánovače výroby z litomyšlského podniku Adfors. Při výrobě v celém 

podniku je přísně dodržována norma a každý půl rok jsou prováděny audity na kontrolu 

kvality výroby a dodržování nařízení normy ISO 9001, ISO 500001 a ISO 14001. 

Závěrem teoretických informací z tištěné normy ISO 9001 a rozhovorů s certifikovanými 

společnostmi bude zhodnocení získaných informací a doporučení a jejich sestavení do 

procesní mapy doporučení. Procesní mapa bude zahrnovat návaznosti jednotlivých kroků 

prvních dvou etap certifikace, kterými jsou analýza současného stavu podniku a porovnání 

zjištěného stavu s požadavky normy ISO 9001, upozornění na hrozby a rizika a případné 

doporučení jak se těmto rizikům vyhnout.  

Všechny získané poznatky v předchozí části budou využity při přípravě podkladů pro 

zavedení normy ISO 90001 v Informačním centru Litomyšl. V první části je nutné nejdříve 

analyzovat současný stav managementu kvality informačního centra a její ekonomické 

situace. Toho chci dosáhnout pomocí vlastních zkušeností, rozhovory se zaměstnanci 

podniku, analýzami součastného stavu (SWOT analýza, dosažené certifikace). Současný stav 

podniku následně porovnám s požadavky normy a doporučením podniků, které mají již 

normu zavedenou. Tím získám rozdíly mezi současným stavem a požadovaným stavem, které 

je třeba odstranit.  

Na úplný závěr vytvořím seznam doporučení, které je třeba splnit, aby mohlo dojít 

k zavedení normy v Informačním centru Litomyšl. 
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Z výše uvedeného návrhu práce vyplývá následující POSTUP PRÁCE: 

 

Krok A: Specifikace normy ISO 9001, požadavky na certifikaci 

 Vstup: rešerše, znění normy ISO 9001 

 Výstup: textový popis požadavků, mentální mapa požadavků 

 

Krok B: Zkušenosti firem se zavedením normy ISO 9001 

 Vstup: rozhovory a konzultace s pracovníky vybraných litomyšlských společností, 

které mají certifikaci 

 Výstup: shrnutí realizovaného postupu při certifikaci, souhrn doporučení a schéma 

certifikace 

 

Krok C: Vytvoření návrhu na postup certifikace 

 Vstup: závěry z kroku A a B 

 Výstup: procesní mapa doporučení zahrnující výčet možných rizik a doporučení jak se 

daným rizikům vyhnout 

 

Krok D: Uplatnění navrženého postupu na konkrétní organizaci  

 Vstup: popis organizace (rozhovory se zaměstnanci, vlastní zkušenosti) 

 Výstup: analýza dosažených certifikátů, vyhodnocení chybějících prvků, vypracování 

chybějících schémat a doporučení na základě procesní mapy z kroku C a mentální 

mapy z kroku A 

 

  

KROK B 

KROK A 

KROK C 

KROK D 
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3. KROK A: SPECIFIKACE NORMY ISO 9001, POŽADAVKY 

NA CERTIFIKACI 

Cílem tohoto kroku je analyzovat požadavky normy ISO 9001 se zaměřením na aktualizaci 

z roku 2015 a požadavky normy na management kvality a samotnou certifikaci. Výstupem 

toho kroku bude textový popis požadavků a mentální mapa požadavků normy.  

3.1 Požadavky certifikace specifikované v Normě ISO 9001:2015 

Při zavádění normy není třeba zavádět přesně management kvality podle normy. 

Dokumentace podniku nemusí být vedena podle kapitol normy, ale je vedena potřeb podniku. 

A podnik nemusí používat odbornou terminologii uvedenou v normě ISO 9001. [1] 

K zavedení normy v podniku se využívá také procesní přístup, který zahrnuje cyklus: 

Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a zvažování rizik. Cyklus napomáhá organizaci 

ujistit, že jsou pro její procesy zajištěny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke 

zlepšení. Zvažování rizik je nezbytné pro vybudování efektivního managementu kvality 

služeb. Aby bylo vyhověno požadavkům normy, musí podnik plánovat a realizovat opatření 

pro řešení rizik a příležitostí. Řešení jak rizik, tak příležitostí vytváří základ pro zvyšování 

efektivnosti systému managementu kvality, dosahování lepší výsledků a předcházení 

negativním účinkům. [1] 

Norma požaduje zavedení procesního přístupu, díky němuž je pro podnik snadnější 

pochopit požadavky a nutnost plnění jednotlivých kroků procesů, zvažovat procesy z hlediska 

přidané hodnoty, dosáhnout efektivnosti výkonnosti procesů a zlepšit procesy. Popis procesu 

musí obsahovat: popsat vstupy a očekávané výstupy, posloupnost a vzájemné vazby mezi 

procesy, přidělení odpovědnosti, řešení rizika a příležitostí, vyhodnocení procesů. 

Obrázek č. 1 prezentuje schéma procesu podle normy ISO 9001, který se hodí pro jakýkoliv 

proces. [3] 
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Obrázek č. 1: Schéma procesu  

Zdroj: [1] 

Podnik musí určit zainteresované strany, které jsou pro systém managementu kvality 

podstatné, hranice a aplikovatelnost systému managementu kvality služeb. Rozsah systému 

management kvality musí být k dispozici v dokumentované formě. Dokumentace je nutné 

uchovávat tak, aby byla neustále k dispozici. [4] 

Organizace musí mít stanovený podnikový plán, který tvoří vyšší management ve 

spolupráci s vlastníky podniku. Plán organizace musí obsahovat: 

 Co se bude dělat 

 Jaké zdroje budou požadovány 

 Kdo bude odpovědný 

 Kdy to bude dokončeno 

 Jak se budou hodnotit výsledky[1] 

Dodržení plánu musí být monitorováno a měřeno po jednotlivých etapách, které musí být 

ukončeny podle stanovených kritérií pro řízení procesů nebo jejich výstup musí vyhovovat 

kritériím pro služby. Pokud dojde ke zjištění chyb při ukončení etapy nebo na výstupu, nesmí 

být služba zákazníkům poskytnuta do dokončení plánovaného opatření pro obnovení shody 

výstupu nebo ukončení etapy s kritérii stanovenými v plánu. [1] 
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Mezi požadavky na dokumentaci také patří informace o poskytovaných službách a 

prováděných činnostech, stanovit způsoby monitorování, měření a vyhodnocování pro 

zajištění platných výnosů a tyto informace uchovávat v dokumentované formě. [1] 

Infrastruktura a prostřední pro fungování procesů musí být poskytována a udržována podle 

požadavků jednotlivých procesů. Externě poskytované služby, produkty a procesy odpovídaly 

požadavkům této normy a požadavkům zákazníků. Na jednotlivých pracovních pozicích 

musejí být dosazeny pouze kompetentní osoby s požadovanou kvalifikací. [1] 

Organizace musí provádět interní audit v předem stanovených intervalech, aby získala 

informace o stavu a efektivnosti managementu kvality služeb.  Interval auditů záleží na 

potřebách organizace. [1] Požadavky normy jsou znározněny na obrázku č. 2.  
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  Obrázek č. 2: Mentální mapa  

                  Zdroj:vlastní zpracování 
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4. KROK B: ZKUŠENOSTI FIREM SE ZAVEDENÍM NORMY ISO 9001 

Cílem tohoto kroku je prostřednictví rozhorů se zástupci vybraných litomyšlských firem, 

které mají zavedenou normu ISO 9001, získat informace o možných rizicích při zavádění 

normy a doporučení jak se těmto rizikům vyhnout.   

Názory ohledně užitečnosti normy se v jednotlivých odvětví ekonomiky, v jednotlivých 

firmách i u jednotlivců se liší. Požadavky a doporučení k této práci byly zpracovány na 

základě rozhovorů se zaměstnanci společnosti HRG s. r. o. a Saint-Gobain Adfors CZ s. r. o. a 

následně skombinovány s požadavky podle Normy ISO 9001. 

Společnost HRG, která se zabývá vývojem a výrobou tiskovin a obalů, ofsetovým a 

digitálním tiskem a následným zpracováním a rozvozem, byla poprvé certifikovaná v roce 

2003. V roce 2015 prošla obnovou certifikace a její platnost má nyní do roku 2018. Tento 

certifikát není jediný. Společnost se může pochlubit i certifikací Normy ISO 14001:2004 a je 

držitelem certifikátů FSC a PEFC. Společnost se pro zavedení normy ISO 9001 rozhodla 

z několika důvodů. Tím hlavním byla možnost účasti na státních zakázkách, zvýšení a 

stabilizace kvality produkce firmy a přesné vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých 

pracovníků, pojmenování a popsání jednotlivých procesů v rámci podniku a přiřazení 

odpovědnosti na jednotlivé pracovníky. [10] 

Společnost Saint-Gobain Adfors CZ s. r. o. se zabývá výrobou a dalším zpracováním 

skleněných vláken a technických textilií. Společnost byla poprvé certifikovaná v roce 1995. 

V roce 2017 čeká společnost obnova certifikace, která bude mít platnost až do roku 2020. 

Tento certifikát není jediný. Společnost se může pochlubit i certifikací Normy ISO 

14001:2004 a je držitelem certifikátů ETAG a OSVĚDČENÍ TP CZB 05-2007. Spolčenost je 

součástí mezinárodního celku na výboru a zpracování skleněných vláken pro potřeby 

stavebnictví a pro výboru nehořlavých oděvů. Převážným vlastníkem společnosti je firma 

Saint-Gobain Performance Plastics Isofluor GmbH z Německa. V Německu je certifikace 

větších společností běžná, díky tomu je zaručeně kvalita poskytovaných výrobků a služeb, 

proto prošla certifikací i pobočka v České republice. Certifikace přispívá k plynulému chodu 

společnosti, pomáhá k zachycování a předcházení nehod. 

Před samotným rozhodnutím, že bude Normy ISO 9001 zavedena, by si měl každý podnik 

dobře rozmyslet, zda zavedení normy potřebuje pouze kvůli nějaké zakázce nebo opravdu 

stojí o zvýšení kvality poskytovaných služeb a managementu jakosti. V mnohých případech 

se stává, že společnosti potřebují normu zavést rychle, aby se mohli zúčastnit například 
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veřejné zakázky či kvůli tlaku odběratelů. Ve spěchu se norma nezavede dobře nebo se 

značnými chybami. Podnik se tak může dostat do problémů nebo může dokonce dojít ke 

snížení kvality služeb a většímu zatížení pracovníků. V případě, že má podnik opravdu zájem 

o zavedení normy z důvodů zvýšení své odbornosti, musí si na zavedení ponechat dostatek 

času, aby nedošlo k chybám.  

Velice důležitým krokem je výběr správné certifikační společnosti. Kvalita a odbornost 

certifikační společnosti má velký vliv na snadný průběh zavedení normy. U podniků jako je 

informační centrum je důležitým kritériem pro výběr společnosti schopnost pracovat v oblasti 

nevýrobních procesů, které jsou reprezentován prodejem služeb.  

Se zavedením Normy ISO 9001 úzce souvisí také pravidelné aktualizace normy, tak aby 

nedošlo k jejímu zastarávání a tím ke snižování funkčnosti. Společnost, která má zájem o 

zavedení Normy ISO, musí počítat s pravidelnou kontrolou a obnovou managementu kvality 

podniku. V rámci těchto novelizací nabízí certifikační společnosti možnosti školení a 

seminářů pro vedoucí pracovníky podniku. Díky kvalitně prováděným školením, probíhá 

většina cerfikací bez problému. Pokud je podnik při první certifikaci spokojený se službami 

cerfikační společnosti, měl by i na školení a přednášky nadále využívat služby této 

společnosti. Nedochází tak k velkým změnám v systému kvality služeb, ale pouze k nutným 

úpravám v rámci novelizace normy. Každá cerfikační společnost má vlastní systém pro 

zavádění a uvádění požadavků normy do praxe.  

4.1 Postup certifikace  

Ve chvíli, kdy se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení Normy ISO 9001, stála 

společnost před složitým výběrem vhodné certifikační společnosti. Certifikaci je možné ve 

většině případů, a tak tomu bylo i v případě společnosti HRG a Adfors, rozdělit do několika 

etap. Postup certifikace je znázorněn na obrázku číslo 3. 

První etapou je analýza současného stavu podniku. Tento stav se následně porovnává 

s požadavky normy ISO 9001. Na základě vzniklého srovnání je možné stanovit opatření a 

připravit programy pro srovnání podniku s požadavky normy. V této fázi zavádění normy si 

firma může vybrat mezi analýzou provedenou vlastními zaměstnanci nebo konzultační 

společností. Společnost Adfors již v této chvíli využívala služeb konzultační společnosti a to 

z toho důvodu, že pro tak složitou analýzu by musela zaměstnat minimálně jednoho nového 

zaměstnance. Externí firma může být tedy využita pouze na analýzu a stanovení rozdílů mezi 

stávajícím vedením společnosti a požadavky Normy ISO 9001 nebo na provedení celé 
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certifikace, avšak externí společnost nesmí přímo zasahovat do auditu, zástupce poradenské 

společnosti může být u auditu přítomná. Využívání externích poradenských firem přináší řadu 

výhod, jako je rychlost a kvalita provedení. Značnou nevýhodou hlavně pro malé podniky je 

finanční náročnost. Cena za tyto služby se pohybuje v řádech desítek tisíc korun, v závislosti 

na velikosti firmy a složitosti zavedení certifikace. [7]  

Druhou etapou je přesné definování, zdokumentování a zavedení nových nebo 

inovovaných procesů a postupů podle normy ISO 9001. Zavádění opatření, tak aby byly 

odstraněny rozdíly mezi výsledky analýzy stávajícího stavu podniku a požadavky normy ISO 

9001, je nejnáročnější částí zavádění normy. Po zavedení nových systémů je nutné provést 

dostatečné proškolení všech zaměstnanců, přezkoumání systému vedení a kontrola funkčnosti 

zavedených inovací. Dané změny musí být určitou dobu monitorovány, aby se předešlo 

pozdějšímu odhalení chyb. S monitorováním úzce souvisí tvorba dokumentace a její následné 

zpracování. Zavedení systému managementu do praxe se uskutečňuje odpovědným 

zaměstnancem, v některých případech ve spolupráci s konzultační firmou. Tato činnost 

probíhá vydáním a distribucí dokumentace, implementací požadavků vyplvající z vydané 

dokumentace, zkušebního provozu systému, vyhledáváním chyb a problémů a schválením 

systému. [9]  

Třetí etapou je předcertifikace, která sice není povinnou součástí zavedení normy, ale je 

skvělým pomocník při ověřování správného zavedení normy. Předcertifikace pomáhá odhalit 

neshody s normou a předejít problémům s certifikací. Odhalené chyby auditoři pouze sdělí 

vedení společností, nesmějí napomáhat k jejich odstranění. Žadatel o certifikaci může požádat 

pouze o jednu předcertifikaci. Více předcertifikačních procesů není přípustných, protože by se 

již jednalo o poradenskou službu. [10] 

Poslední etapou je samotné certifikace, udělení certifikace a registrace organizace. Tato 

etapa nikdy nekončí, protože její součástí je i následná kontrola dodržování požadavků 

normy, obnova certifikace po každé aktualizaci normy a neustále vzdělávání vedoucích 

pracovníků v oblasti normy ISO 9001. [11] 
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Obrázek č.  3: Schéma postupu certifikace  

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. KROK C: VYTVOŘENÍ NÁVRHU NA POSTUP CERTIFIKACE 

Cílem tohoto kroku je vytvořit doporučení pro zavedení normy na základě získaných 

informací z kroku A a B. Výstupem bude procesní mapa doporučení, která bude zahrnovat 

možnosti rizik a jejich minimalizaci.  

5.1 Etapy zavedení normy 

Etapy doporučení jsou jednotlivé kroky, které podnik čekají, při zavádění normy ISO 

9001. Etapy jsou tvořeny chronologicky podle časové osy. Není možné mezi těmito etapami 

přeskakovat nebo dokonce některou vynechat. Etapy jsou vzájemně provázané. 

Rozhodnutí o zavedení normy 

 zvážit potřebu normy – Pokud podnik zavede normu bez rozmyslu nad její nutností 

a účinností, může dojít k řadě chyb a riziko zhroucení celého procesu.  

 poradit se s manažery na nižších úrovních podniku – Při rozhodování nejen 

o zavedení normy, ale i jiných certifikací či inovací, je vhodné seznámit se 

záměrem manažery nižších úrovní a přizvat je k rozhodování. Tím se podnik vyhne 

problémům v praxi.  

Analýza současného stavu podniku 

 najmou si zkušenou firmu nebo osobu – Při hledání vhodné firmy je dobré si 

o každé firmě nashromáždit dostatek informací pro snadnější rozhodování 

o nejlepší z nich.  

Porovnání stavu s požadavky normy 

 porozumět normě – Obsah normy by se měl prostudovat každý manažer v podniku, 

tak aby jí rozuměli a byli své vědomosti prezentovat zbytku zaměstnanců. 

 objektivně posoudit chyby stávajícího stavu – Potom co konzultační firma nebo 

přímo zaměstnanci firmy analyzují současný stav podniku, musí dané výsledky 

posoudit i vedoucí pracovníci a manažeři firmy a zhodnotit správnost výsledků.  

Zavedení nových procesů podle normy 

 připravit vhodné nástroje pro zavedení normy – Pro zavedení normy se poradit 

nejen s konzultační firmou, ale i dalšími firmami, které tímto procesem již prošly. 

 zapojit manažery i nižší úrovně 
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Školení zaměstnanců 

 proškolit důkladně všechny zaměstnance – Školením by měli projít nejen 

zaměstnanci na vyšších postech, ale i dělníci a řadový zaměstnanci.  

Předcertifikace 

 využit možnost předcertifikace – Předcertifikací je možné projít pouze jednou, ale 

je to účinný nástroj pro odhalení chyb. 

 napravení všech chyb – Všechny chyby nalezené při předcertfikaci je nutné 

odstranit a předejít riziku jejich opětovného vzniku.  

Certifikace 

 pravidelně obnovovat certifikace 

 pravidelně se školit ohledně změn certifikace 

 

5.2 Rizika 

Při certifikaci může nastat spousta rizik, ale vždy je lepší se jim vyhnout 

 Málo času – Pro zavedení normy je třeba delší období, tak aby byla norma 

zavedená kvalitně.  

 Zbytečnost certifikace – Pokud podnik ve skutečnosti certifikaci vůbec 

nepotřebuje. Pokud je to například jen rozhodnutí vedení kvůli větší prestiži nebo 

kvůli jedné zakázce. Dochází k prezentací certifikací pouze navenek.  

 Nekvalitní certifikační společnost nebo nekvalifikovaný pracovník – Při snaze 

o snížení nákladů, může dojít k uzavření smlouvy s certifikační společností, která 

nemá dostatečné zkušenosti se zaváděním normy nebo provede svoji práci 

nekvalitně. To samé platí i zaměstnance, který je přijat pouze pro zavedení normy.  

 Špatné definování požadavků normy – Norma ISO 9001 je napsána obecně, aby 

odpovídala jakémukoliv ekonomickému odvětví. Proto může dojít k špatnému 

definování požadavku a jeho špatné interpretaci v podnikových procesech.  

 Nekvalitní zavedení procesů – Může dojít k vzájemnému nepochopení 

zaměstnanců a vedoucích pracovníku a procesy mohou být zavedeny způsobem, 

který neodpovídá normě.  
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 Nekvalitní nebo nedostatečné zaškolení – Informace o normě by měl dostat každý 

zaměstnanec podniku, tak aby se podle požadavků normy mohl chovat a odvádět 

svoji práci. Pokud neproběhne zaškolení i řadových pracovníků a dělníků, může 

nastat problém, že se firma bude navenek tvářit jako certifikovaná firma, ale 

procesy v podniku tomu odpovídat nebudou.  

 Nevyužití možnosti předcertifikace – Při zavádění normy ISO 9001 v podniku je 

možné využít takzvanou předcertifikaci. Jedná se o proces při kterém se postupuje 

jako při skutečné certifikaci, ale je to pouze pokus. Při tomto kroku je může odhalit 

spousta skrytých chyb, kvůli kterým by podniku nebyla následně udělena 

certifikace. 

 Zjištění chyb pozdě – Na předcházející riziko navažuje riziko zjištění chyb pozdě. 

To znamená, že podnik nevyužije předcertifikaci a nebo je předcertifikace 

provedena špatně. Pak podnik zjistí až při certifikaci chyby, které již nemá čas 

odstranit a certifikace mu není udělena.  

 Přechod k levnější školící společnosti – Po přidělení cerfikátu může nastat situace, 

kdy firma, která celou normu v podniku zavedla, nabízí drahé dodatečné školení 

pro zaměstnance. Ale její konkurenční společnost má v nabídce mnohem levnější 

varianty školení. Pokud se firma rozhodne přejít k levnější společnosti, nastává 

riziko špatného zaškolení, které může vést až ke ztrátě certifikace. Nová společnost 

totiž podnik dostatečně nezná a neví jaké problémy nastaly při certifikaci, proto se 

podniku dostatečně nepřizpůsobí.  

Procesní mapa, která je znárodněna na obrázku číslo 4, představuje veškeré procesy nutné 

pro zavedení normy v podniku. Pro svou další práci a uplatnění navržených postupu budu 

potřebovat pouze druhou a třetí etapu. První etapa je rozhodnutí o zavedení normy a 

v případě, že již chceme pokračovat dál v zavádění normy, budeme přepokládat, že je 

zavedení normy schváleno.  

Druhou a třetí etapu dále rozvedu, tak aby uplatnění navřeného postupu na konkrétní 

organizaci bylo co nejjednodušší. Toto rozšíření je znázorněno na obrázku číslo 5. 
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Obrázek č. 4: Procesní  mapa 

Zdroj: vlastní zpracování  
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5.3 Analýza současného stavu a zavedení normy 

Analýzu současné stavu podniku v této práci je možné rozdělit do dvou bodů. První bod 

zahrnuje seznámení se s firmou a její historií, swot analýza a struktura podniku. Ve druhém 

bodě se analyzuje současný stav managementu kvality a dalších částí podnikového vedení 

podle požadavků normy. Jedná se o dokumentaci, zvažování rizik, cyklus PDCA a procesní 

přístup.  

Po zjištění stavu podniku se tento stav porovná s požadavky normy. Zjištěné nedostatky 

současného stavu musí být následně opraveny.  

 

Obrázek č. 5: Druhá a třetí etapa procesní mapy  

Zdroj: vlastní zpracování 
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6. KROK D: UPLATNĚNÍ NAVRŽENÉHO POSTUPU NA KONKRÉTNÍ 

ORGANIZACI 

Cílem poslední části mé práce je analyzovat současný stav organizace a na základě 

zjištěného stavu, navrhnout další postup pro zavedení normy ISO 9001.  

6.1 Analýza současného stavu Informačního centra Litomyšl 

Norma ISO 9001 se zavádí převážně ve velkých podnicích, které mají kontrakty nejen 

v tuzemsku ale také v zahraničí. V případě malých podniků není tak časté zavádění této 

normy. Malé a střední podniky většinou nejsou v takové ekonomické situaci, aby vytvářeli 

iniciativu pro zavedení normy ISO. Jsou však podniky, které se neustále snaží dokazovat, že 

pracují na zvyšování standardu svých služeb. Příkladem takových malých podniků jsou 

Informační centra. Informační centra hlavně ve větších městech nebo turisticky atraktivních 

lokalitách se neustále snaží dokazovat kvalitu svých služeb a to certifikací Asociace 

turistických informačních center nebo dalšími certifikacemi, které se zaměřují na poskytování 

služeb. Tomuto popisu přesně odpovídá Turistické informační centrum Litomyšl.  

Informační centrum Litomyšl jedno z mála soukromých informační centrum v České 

republice. Bylo založeno v roce 1993. Jeho činnost je zaměřena na poskytování informací a 

služeb nejen turistům, ale i místním obyvatelům. Mezi služby patří: průvodcovské služby po 

městě, prodej vstupenek, vyhledávání vlakových a autobusových spojů, prodej jízdenek na 

tyto spoje, poskytování informací o městě a jeho okolí, ubytovacích a stravovacích zařízení. 

[13] 

6.1.1 Profesní členství  a významná ocenění:  

 Člen Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR – klasifikační třída B 

 Člen sítě turistických informačních center Pardubického kraje; kategorie oblastní TIC 

- ověřovatel:Krajský úřad Pardubického kraje 

 Člen Asociace turistických informačních center ČR od r. 1995 Oficiální turistické 

informační centrum České republiky, Czech Tourism 

 Nejlepší informační centrum v ČR -  soukromé  2003 a 2006 (soutěž vyhlásil odborný 

časopis cestovního ruchu C.O.T.Business) 

 Nejlepší informační centrum Pardubického kraje 1.místo v r. 2010, 2011, 2012, 2013 

Druhé nejlepší infocentrum v ČR v roce 2012 hodnocené Deníkem MF Dnes [13] 
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6.1.2 Swot analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.6 : Swot analýza  

Zdroj: vlastní zpracování 

Swot analýza znázorněná na obrázku číslo 6, přestavuje silné a slabé stránky, příležitost a 

hrozby Informačního centra Litomyšl.  

Silné stránky 

Podle dotazníků umístěných na webových stránkách města Litomyšl a na webových 

stránkách Informačního centra Litomyšl a podle slovních vyjádření turistů a místních 

obyvatel, je možné usoudit, že informační centrum poskytuje kvalitní služby, se kterými jsou 

zákazníci spokojeni. Ale vždy je co zlepšovat a v této věci podnik neustále hledá další 

možnosti jak své služby zlepšit.  

Díky systému zadávání příchozích návštěvníků má podnik přehled o složení zákazníků a 

čeho se týkali jejich požadavky. Z databáze je patrné, že větší část zákazníků pochází 

z Litomyšle nebo jejího okolí. Zvýšení zájmu místních obyvatel nastal po rozšíření služeb 

o prodej vstupenek sedmi prodejních portálů, které nabízejí vstupenky po celé České 

republice, a po pořízení nové kvalitnější tiskárny, která nabízí možnost i barevného tisku 

a skenování.  

Slabé stránky 
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Podniky v soukromé sféře podnikání mají oproti podnikům ve veřejné sféře značné 

výhody. Jednou z nich je, že se soukromé podniky lépe rozhodují o zavedení novým inovací 

či druhů zboží a služeb. Loajalita zaměstnanců vyplívá z četných teambuldingů, rodinného 

prostředí firmy a také snahy zaměstnavatele, co nejvíce zpříjemnit pobyt v práci. 

Příležitosti 

Nejvýznamnější příležitostí pro informační centrum je neustále rozšiřování služeb. Díky 

tomu může přilákat nové zákazníky, kteří se tam dozvědí o fungování podniku a začnou 

využívat i další poskytované služby. Příležitostí rozšíření nabídky vstupenkových prodejních 

portálu a navázání spolupráce s Tylovým domem v Poličce a Fabrikou ve Svitavech.  

Komentované prohlídky města jsou využívanou službou. Pro získání nové klientely je 

potřeba zvýšit povědomí o této službě u poskytovatelů ubytování v Litomyšli a okolí 

a nabídnout jim tuto službu zařadit do pobytových balíčků.  

Slabé stránky 

Informační centrum Litomyšl je založeno soukromou osobou, přesto spolupracuje 

s městem Litomyšl. Od města dostává podnik dotaci, která má napomoci ke správnému 

fungování podniku a kvalitnější propagaci města. Dotace sebou přináší řadu zátěží pro 

podnik. Jedná se sice o finanční zajištění a jistotu, ale za tuto jistotu musí informační centrum 

bezplatně poskytovat řadu služeb, která zaměstnance značně zatěžuje.  

Hrozby 

V současné době jsou konkurenční hrozbou pro informační centrum dvě organizace. 

Jednou je Zámecké návrší, které stará o historické objekty v okolí Státního zámku Litomyšl 

a které zároveň organizuje komentované prohlídky nejen Zámeckého návrší ale i po moderní 

architektuře města Litomyšl. Dalším hrozbou je Rytíř Toulovec, jedná se o fyzickou osobu, 

která pod jménem slavného hrdiny Litomyšle, provází turisty po Litomyšli. Zhledem k jeho 

nedostatečným znalostem, podává nepravdivé informace o městě a tím kazí jméno nejen 

Litomyšli ale i Informačnímu centru, s kterým je často mylně spojován.  

V součastné době je vybudování městského informačního centra vzdálenou budoucností, 

ale i tak tato situace může nastat. Nutnou obranou proti této hrozbě je prezentace činnosti 

a zásluh informačního centra vedení města.  
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6.1.3 Organizační struktura 

Organizační struktura (zobrazena na obrázku číslo 7) podniku je hierarchická. Jedná se o 

jednoliniovou organizační strukturu. Kdy vedoucí podniku, který je zároveň vlastníkem, 

rozhoduje o všech činnostech v organizaci.  

 

Obrázek č.7 : Organizační struktura podniku  

Zdroj: vlastní zpracování 

6.1.4 Management kvality  

Management kvality služeb se v Informačním centru řídí podle požadavků Českého 

systému kvality služeb. Koncepce systému se skládá z jednoduchých zásad řízení kvality, 

základními jdou poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných 

služeb. Systém kvality služeb se zabývá pouze „měkkými“ aspekty či stránkami kvality. 

„Tvrdými“ aspekty, jako je věcné a technické zázemí, se zabývají standardy a certifikace 

profesních asociací. Pro informační centra je to Asociace turistických informačních center 

ČR. Zlepšení kvality služeb nevede vždy automaticky k větší spokojenosti zákazníků. [12] 

 

Požadavky zákazníků je možné rozdělit do tří skupin: 

 požadavky, které musí být za všech okolností splněny  

Zákazník automaticky očekává splnění těchto požadavků. Je možné, že se zákazník 

o těchto požadavcích ani nezmíní. Pokud požadavky splníme, neprojeví zákazník žádné 

nadšení, ale pokud se nenaplní, zákazník bude nespokojený. 
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 vyslovené požadavky zákazníků  

Čím lépe je splníme, tím bude zákazník spokojenější. Tyto požadavky velmi často 

souvisejí s časem (rychlost obsluhy, čas vyřízení objednávky) a s náklady podniku 

na službu (čím kvalitnější služba, tím větší náklady). 

 vlastnosti, které jsou „něco navíc“  

Jedná se o aktivní kvalitu neboli kvalitu, která vzbuzuje nadšení. Splněním těchto 

požadavků je po zákazníka nečekané. Pokud nejsou splněny očekávané požadavky, služby 

navíc zákazníka neuspokojí. [12] 

I když splníme všechny tři druhy požadavků zákazníků, po čase začne spokojenost 

zákazníků klesat a tím se začne ztrácet i jeho loajalita. Proto musí podnik pravidelně vymýšlet 

nové služby či novinky pro zákazníky.  

 

Český systém kvality služeb byl vyvinut jako dvoustupňový: 

Stupeň I – Hlavní cíle: zavádění managementu kvality služeb do života organizace, 

osvojení pěti jednoduchých zásad řízení kvality a zavedení těchto zásad do procesů 

organizace.  

Stupeň II. – Hlavní cíle: ověření zavedení kvality služeb v rámci Stupně I, zavedení 

správné práce s informacemi z měření kvality získané externím hodnocením, dotazníkovým 

šetřením a Mystery Shoppingem. [12] 

Informační centrum Litomyšl dosáhla Stupně 2 Českého systému kvality služeb. Stupeň 1 

obnáší systematické zavádění kvality do fungování organizace a neustálý rozvoj. Vedoucí 

pracovník je zodpovědný za správné naplnění certifikace. [12] 

Managementu kvality podle Systému kvality služeb je chápán jako proces, který začíná 

prvním kontaktem se zákazníkem, sestavením nabídky až po následnou péči. Tyto procesy 

jsou navrženy tak, aby při dodržování stanovených standardů došlo k splnění očekávání 

zákazníků. Zavedením managementu kvality neponechává podnik nic náhodě a předcházení 

vlivům nečekaných událostí. Základním principem je orientace na zákazníka, tento princip by 

měl být prioritou ve vizi podniku. Management kvality se vždy opírá o nějaká pravidla, i 

v tomto případě se standard řídí pěti zásadami: 

 poznání potřeb zákazníka 

 vytvoření a dodržování standardů poskytovaných služeb 
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 péče o odbornost a školení lidí 

 dobrá komunikace se zákazníky i uvnitř organizace 

 aktivní práce se stížnostmi a připomínkami 

6.1.5 Vize podniku 

Majitelům podniku a každému zaměstnanci musí být jasné, kdo jsou jeho zákazníci a co 

jim chtějí nabídnout. Základem je sestavení vize podniku, která udává funkci, cíle a zaměření 

podniku. Takto vize musí být ve shodě s definicí Standardu: 

 odpovídat záměrům organizace 

 obsahovat závazek k plnění Standardu ČSKS 

 být v organizaci sdílena všemi zaměstnanci 

 být přezkoumávána z hlediska její aktuálnosti 

Vize musí být známa a akceptována všemi zaměstnanci. Prokazatelné seznámení 

zaměstnanců znamená, že společně s vedením vizi proberou a podepíší společný závazek 

kvality. [12] 

6.1.6 Procesy služeb 

Řada činností podniku se stále opakuje a skládá se z jednotlivých kroků. Řetězec kroků 

procesu bude jen tak silný, jako jeho nejslabší článek. Pokud chceme zákazníka plně 

uspokojit, podnik by měl svým procesům dobře rozumět. Proto je nutný popis procesů. Podle 

požadavků standardu je podnik povinen sestavit přehled nejčastějších procesů. [12] 

Popis procesů je strukturovaný takto: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Popis procesu 

Zdroj: [12] 
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Podnik jako je Informační centrum, tedy pro podnik do 15 pracovníků, musí určit alespoň 

jeden proces, který bude popsán 4 až 8 kroky. Každý krok musí obsahovat název kroku 

procesu, očekávání zákazníka, popis současného stavu, požadovaný cílový stav, opatření, 

která se musí přijmout, aby byl dosažen cílový stav. Podle těchto požadavků má Informační 

centrum Litomyšl sestaveny a pojmenovány procesy (viz přílohy A - G). 

6.1.7 Plán opatření 

Při tvorbě procesu služby nastává okamžik, kde se současný stav liší od požadovaného 

stavu. V takový okamžik musíme vytvořit plán opatření tak, aby bylo zaručeno dosažení 

cílového stavu. Plán opatření musí být minimálně jednou ročně vyhodnocen a u opatření, 

která nebyla provedena nebo byla provedena jen částečně, musí být uvedeno odůvodnění toho 

stavu. Po vyhodnocení plánu opatření se vytváří nový plán opatření na další rok. [12] 

Plán opatření obsahuje název opatření, cíl, způsob realizace, odpovědnou osobu za 

realizaci a datum, do kdy musí být realizace hotová. Plán opatření Informačního centra 

Litomyšl v příloze H a I.  

6.1.8 Požadavky na dokumentaci 

Dokumentace je vedena podle požadavků Certifikace kvality. Součástí dokumentace je 

formulář žádostí, vize a týmový závazek, doklad o splnění sektorových technických 

předpokladů (vztahují-li se na organizace), formulář procesů a formulář s Plánem opatření.  

6.1.9 Odpovědnost managementu 

Majitel, který je zároveň vedoucí podniku, přejímá plnou zodpovědnost za efektivnost a 

soulad systému kvality s kontextem a strategickým zaměřením organizace. Je také proškolen 

jako Trenér I. a II. stupně v rámci Českého systému kvality služeb. To znamená, že přejímá 

celkovou zodpovědnost za zavedení, aktualizaci certifikace, proškolení zaměstnanců podniku 

o podmínkách certifikace. [12] 

 Je kladen důraz na osobní angažovanost a aktivitu majitele k dosažení efektivnosti 

systému a neustálému zlepšování organizace. Vedoucí podniku je zároveň kontrolním 

orgánem správného fungování managementu kvality. [12] 

Vedení i pracovníci podniku se neustále snaží vhodnými metodami zjistit a zajistit 

požadavky zákazníku a ostatních zainteresovaných stran. Cílem vedení podniku je maximální 

spokojenost zákazníků. Vzhledem k nedostatečné dokumentaci se požadavky zákazníků 

hodnotí pouze podle jejich slovního vyjádření při návštěvně podniku.  
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6.2 Porovnání současného stavu s požadavky normy a návrhy 

na zlepšení 

Firma má alespoň částečně zavedení management kvality služeb, který odpovídá normě. 

Tím se firmě značně ulehčí zavádění normy.  

6.2.1 Zvažování rizik 

Požadavek na plán opatření a příležitostí je splněn jen z poloviny. V tuto chvíli má podnik 

zaveden plán opatření (viz přílohy H a I). Proto musí být ještě zaveden plán příležitostí.  

Opatření k rizikům, které je spojený s interním auditem, není v podniku zaveden. Vedoucí 

podniku se musí rozhodou zda interní audity bude provádět a vyhodnocovat osobně nebo 

bude pověřen konkrétní zaměstnance tímto auditem. Také musí být stanoveno, kolikrát ročně 

bude tento audit proveden. V takto malém podniku jistě bude stačit provádět interní audit 

jednou ročně a audit zakončit velkou celopodnikovou poradou, na které se audit vyhodnotí a 

stanoví se plán na další rok.  

6.2.2 Procesní přístup 

Procesní přístup je v podniku zaveden podle stávajícího managementu kvality. Tento 

přístup je pro potřeby normy i podniku dostatečný (ukázka části procesního přístupu viz 

přílohy A až G). Procesní přístup je vytvořen na základě certifikace Českého sytému kvality 

služeb. 

6.2.3 Infrastruktura 

Infrastruktura pro zaměstnance a jejich postavení v podniku je vytvořena. Co však chybí je 

infrastruktura důležitého vybavení podniku a k ní přiřazené odpovědné osoby.  

Infrastruktura pro majetek a odpovědné osoby za tento majetek bude rozdělena na dvě 

kategorie, hmotný a nehmotný majetek. Do majetku spadá veškerý hodnotnější majetek 

vlastněný informačním centrem. Vzhledem k velikosti podniku to není velké množství věcí. 

Odpovědné osoby jsou uvedeny ve zkratkách, tak aby byla zachována jejich anonymita (viz 

obrázek číslo 9). 
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Obrázek č.9: Infrastruktura majetku podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2.4 Dokumentace 

Písemná dokumentace je v podniku nedostatečná. Jediné písemné záznamy, které se 

zaznamenávají, jsou zápisy z porad, formuláře žádostí, vize a týmový závazek, formulář 

procesů a formulář s plánem opatření. 

V podniku chybí zdokumentované informace o službách, znalostech, zainteresovaných 

stranách a rozsah a hranice managementu kvality služeb.  

6.2.5 Cyklus PDCA 

V podniku tento cyklus zavedení není. Je tedy třeba ho zavést a při pravidelných měsíčních 

poradách plánovat činnosti podle toho cyklu. Cyklus je znázorněn na obrázku číslo 10 a 11. 

 

 

Obrázek č.10: Cyklus PDCA v podniku  

Zdroj: [1], [15]   

Metodu PDCA je vhodné používat trvale při řízení všech procesů a činností.  
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Obrázek č.11: Aplikace cyklu PDCA v ISO 9001:2015 

Zdroj: [1], [15]  
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6.3 Zhodnocení postupu 

Podmínky zavedení normy jsou poměrně náročné a podniky menší a střední velikosti musí 

zvážit, zda certifikaci potřebují. Při vyčlenění vlastního zaměstnance pro zavedení normy jsou 

finanční náklady na zavedení normy daleko menší než při využití konzultační společnosti, 

která se zaváděním norem zabývá. Zavedení normy pomocí svého zaměstnance má ale svá 

úskalí a proto i malý podnik musí zvážit vyšší investici do využití služeb konzultační 

společnosti při zavádění normy.  

I přes všechny náklady a překážky, kterými při zavádění normy ISO 9001 podnik a hlavně 

malý podnik musí projít, shledávám normu pro podnik s delším působením na trhu a snahou 

se na tomto trhu udržet přínosným.  

Zvolný postup certifikace mi napomohl správně analyzovat požadavky normy ISO 9001. 

Tento postup je aplikovatelný na všechny typy malých podniků. Pokud tedy bude malý 

podnik uvažovat o zavedení normy ISO 9001 ve svém podniku, může ušetřit náklady 

a vyčlenit svého zaměstnance pro zavedení normy a pouze pro kontrolu správnosti zavedení 

využít služby konzultační společnosti, tuto kontrolu je také možné nazvat předcertifikací. 

Pokud má již podnik nějaké zkušenosti i managementem kvality, neměl by mít 

s dopracováním potřebných požadavků podle normy, problém.  

Informační centrum Litomyšl má již částečně zavedený management kvality služeb, který 

odpovídá normě ISO 9001. Vzhledem k tomuto faktu předpokládám, že po zavedení 

doporučených zlepšení nebude pro podnik certifikace problém. Informační centrum by mělo 

přijmout nového zaměstnance, který má povědomí o normě ISO 9001. Tento zaměstnanec by 

pak mohl být využit k více účelům. Během zimních měsíců, kdy není hlavní turistická sezóna 

a většina pamětihodností města Litomyšl je zavřená, by mohl vypracovávat podklady 

a dokumentaci pro zavedení normy a v hlavní turistické sezóně by pomohl s odstraněním 

přetížení jednotlivých zaměstnanců.  V tomto případě by zavedení normy mohl sice trvat i dva 

roky, ale výsledek by byl mnohem efektivnější a to díky tomu, že by vybraný zaměstnanec, 

který by normu zaváděl, poznal i skutečný chod informačního centra a jeho jednotlivé 

procesy.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vymezit podmínky normy ISO 9001 a rozšířit je o analýzu zkušeností 

regionálních organizací, které již normu uplatnily. Následně na základě analýzy měla být 

navržena doporučení pro zavedení normy ISO 9001 v Informačním centru Litomyšl. 

Pro zpracování vymezeného tématu jsem zvolila následující postup: 

 specifikace normy ISO 9001 pro vytvoření seznamu požadavků na certifikaci, 

 shromáždění zkušeností od firem, které již mají zkušenosti se zavedením normy 

ISO 9001, 

 vytvoření návrhu na postup certifikace formou procesní mapy, která obsahuje 

doporučení zahrnující výčet možných rizik a doporučení jak se daným rizikům 

vyhnout, 

 uplatnění navrženého postupu na konkrétní organizaci (Informační centrum 

Litomyšl). 

Pro jednotlivé kroky byly stanoveny vstupy, návaznosti a očekávané výstupy. Navržený 

postup byl posléze realizován, což je v práci doloženo textovými výstupy a schématy. 

Postup práce byl zvolen pro požadavky malých podniků, které nabízejí převážně služby. 

Pro podniky, které mají alespoň částečně zavedený management kvality služeb, díky jiné 

certifikaci než je norma ISO 9001, je zavedení požadavků normy ISO 9001 jednodušší. 

Informační centra, která chtějí zavést normu ISO 9001, splňují podmínku zavedení části 

managementu kvality služeb, protože jsou ve většině případů certifikované Českým systémem 

kvality služeb, který má speciální certifikace pro podnik v cestovním ruchu.  

Lze konstatoval, že cíl práce byl naplněn. 
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