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1 Úvod 

Příručka kvality je základním dokumentem systému kvality KOH-I-NOOR a.s., který 

obsahuje koncepci a principy zabezpečování kvality, systémově popisuje řízení kvality 

procesů výroby a dokládá péči společnosti o kvalitu.  

Je rovněž reprezentačním materiálem společnosti při její prezentaci v obchodních 

vztazích a slouží jako trvalý podklad pro uplatňování, udržování a zlepšování systému kvality 

a pro prověřování  systému kvality. 

 

- Systém kvality je vytvořen podle ČSN EN ISO 9001:2009 a navazuje na obecně platné 

předpisy a další zákony a závazné předpisy, které definují prostor pro výrobní a obchodní 

činnost společnosti KOH-I-NOOR a.s. Každý odborný útvar (úsek) si vede průběžně 

aktualizovaný seznam zákonů a vyhlášek, které potřebuje pro svou práci. Informace o 

nových zákonech a vyhláškách vydává ŘPÚ. Jedenkrát za čtvrtletí vyzve vedoucí 

pracovníky a odborné ředitele interním sdělením, že na ŘPÚ jsou uloženy nové zákony a 

vyhlášky pro nahlédnutí a použití při práci odborných útvarů. Povinnosti odborných 

pracovníků jsou: 

- Na výzvu ŘPÚ se dostavit a prohlédnout nové zákony a vyhlášky 

- Minimálně 1x ročně aktualizovat seznam zákonů a vyhlášek potřebných pro práci 

svého útvaru (tzn. ověřit si platnost) 

- O provedení aktualizace vést písemný záznam. 

Aktuální seznamy všech zákonů a vyhlášek jsou k dispozici na internetu, např. 

www.sbirka.cz apod. Je zde uvedeno též aktuální znění zákonů a vyhlášek. 

 

Systém kvality společnosti je formulován s ohledem na konkrétní podmínky společnosti. 

Kvality ve společnosti je vnímána komplexně. Komplexní přístup znamená zajistit 

kvalitu všech činností v průběhu celého procesu realizace, a z toho vyplývající výslednou 

jakost hotových výrobků – galanterního a jiného drobného kovového a plastového zboží.  

Zavedení systému kvality je chápáno jako prostředek k upevnění postavení společnosti 

na trhu, kde je stále náročnější prosadit se v silné konkurenci. Řídící činnost je zaměřena na 

prevenci a snižování výskytu nedostatků a neshod. 

Systém kvality se opírá o podnikovou kulturu, která vytváří: 

- příznivé podmínky pro  uspokojení požadavků a přání zákazníků, 

- podmínky pro dobré vztahy mezi zaměstnanci společnosti, 

- podmínky pro seberealizaci a osobní rozvoj pracovníků, 

- atmosféru loajality zaměstnanců s firmou a její tradicí 

- pozitivní vztah firmy a zaměstnanců k životnímu prostředí a třetím stranám 

 

 

 

 

 

http://www.sbirka.cz/
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2 Představení společnosti 

2.1 Základní údaje o společnosti 

 

Název a sídlo:  

KOH-I-NOOR a.s.  

Praha 10, PSČ 101 01 

Vršovická 478/51 

IČO: 60 19 30 34 

DIČ: CZ60193034 

 

 

Firma je zapsána jako akciová společnost dnem 01.01.1994 v obchodním rejstříku, 

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2296. 

 

Adresa provozovny: 

v místě sídla firmy 

 

 

2.2 Charakteristika společnosti 
Veřejná obchodní společnost WALDES A SPOL., předchůdkyně KOH-I-NOOR a.s., 

byla zaregistrována do obchodního rejstříku Krajským soudem obchodním v Praze 9.července 
1902. Jako předmět podnikání na jejím „křestním listu“ stojí: výroba drobného kovového zboží. 
Jindřich Waldes (bývalý obchodní cestující Lokeshovy továrny) a Hynek Puc (mechanik tamtéž) 
byli nejen duchovními otci myšlenky  zrodu společnosti, ale sami začínali výrobu s jedním 
dělníkem a jedním učněm. Ještě téhož roku vstoupil do hry finanční podílník Eduard Merzinger, 
který vložil firmě do vínku 20tisíc rakouských korun, které vyhrál v loterii. I tahle sázka byla 
kvitována výhrou…roku 1903, zásluhou vynálezu H.Puce – „zakladačky“ ( nahrazení ruční 
montáže stiskacího knoflíku strojním vkládáním pružiny do pérové části knoflíku) se původní 
dílnička v Holešovicích stěhuje do pronajaté dílny v Karlíně a posléze do Vršovic (r.1907), kde 
na „zelené louce“ vyrostla vlastní továrna, která zaměstnávala již 300 dělníků a brzy se stala 
největší svého druhu v tehdejším Rakousko-Uhersku.  

Expanzi firmy na zahraniční trhy předznamenalo zřízení první pobočky v Drážďanech 
(r.1904), ve které převzal vedení Sigmund Waldes (bratr Jindřicha) – jako přistoupivší čtvrtý 
společník a prokurista firmy. Tímto ovšem geograficko-letopisný výčet nekončí: r.1908 byla 
založena pobočka „Waldes i spolka“ Varšava , r.1911 – „Waldes a Cie.“ Paříž, r.1912 – 
„Waldes a Co.“ New York, r.1920 – filiálka Vídeň, r.1921 – sklady „Waldes a Co.Ltd.“ a 
konečně r.1928 – nově postavená továrna „Waldes y Cia“ v Barceloně. S konkurentem na 
domácím trhu se vypořádal r.1909 koupí továrních objektů „Lokesch a spol“. Za tímto výčtem se 
neskrývá jen bezbřehá rozpínavost, ale pevná regulace toků technického pokroku ( vývoj, 
vlastní konstrukční řešení na jehož konci stála výroba strojů a nástrojů používaných při výrobě), 
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organizačních schopností (organizace práce a racionalizace výroby), obchodnické 
zdatnosti (pronikání na světové trhy, uplatňování kořenů marketingu - podpora odbytu 
reklamou a estetickým vzhledem výrobků, dotované soutěže, kvalitní adjustace), vyspělé 
administrativy (kancelářské zázemí vybavené nejmodernější technikou), výchovy kádrů 
(aplikace světových poznatků, Waldesův výuční list otevírá učňům dveře všech podniků) a 
informačních zdrojů (vlastní výstřižková služba mapující konkurenci, firemní magazín, 
patentní kancelář, archiv). 

Také intelektuální potenciál firmy: registrace stovek patentů a zhruba 120 ochranných 
známek po celém světě (35 tuzemských registrací, 800 zahraničních) je dodnes důvodem zájmu 
zahraničních partnerů o proslulou firemní značku. Nejznámější z nich, logo firmy „miss KIN“, 
je podložena reálnou story  o jejím vzniku:  na lodi plující r.1913 do Ameriky si Waldesova 
společnice vložila do oka patentku, František Kupka ji takto zvěčnil na plátno a grafik Viktor 
Preissig ztvárnil značku vzhlížející dodnes z firemních etiket. 

 Cesta k úspěchu však měla i svá úskalí: přechod na válečnou výrobu r.1914-18, krize 
firmy(nezdařená finanční operace,změna módy vyžadující zavádění výroby nových druhů zboží), 
stávky (vyvolané úspornými opatřeními). Avšak konec 20.let nachází firmu opět konsolidovanou 
a dobře připravenou na hospodářskou krizi. Ve 30.letech již vyrábí polovinu světové produkce 
kovových „nezbytných maličkostí každodenního života“. Stav mírného vzestupu trvá až do 
okupace r.1939, kdy byl J. Waldes pro židovský původ zatčen a posléze umírá. To už je firma 
arisována a v čele stojí „treuhanderovská“ správa. Továrna je vtažena do říšské mašinérie, která 
zpřetrhává zahraniční odběratelskou síť i spojení s jejími zahraničními pobočkami. Uvnitř 
továrny se však ilegálně formuje odboj a hned po osvobození přebírá správu revoluční závodní 
výbor. K 1.1.1946 byl podnik znárodněn s pověřením integrovat veškeré výrobní jednotky 
vyrábějící šatní spínadla a tak postupným přičleňováním znárodněných nebo konfiskovaných 
závodů čítá „KOH-I-NOOR n.p.“ r.1948 již 45 výrobních závodů. V rámci industrializace se 
pod vlajku KOH-I-NOORu přidala i firma K.Stein – výroba knoflíků a krátkého zboží 
(převedeno do Mladé Vožice) a znárodněním firmy Vodseďálek byl připojen  závod na výrobu 
hrotů do plnících per (Budyně nad Ohří).Při reorganizaci průmyslu v 50.letech je od podniku 
odloučena exportní odbytová složka a člení se na 5 samostatných podniků: Praha, Bynov u 
Podmokel, Bílovec, Vyškov, Mikulášovice. Hlavní stan rozbil změněný národní podnik ve 
Vršovicích, k němuž patřily pobočné závody právě v Budyni nad Ohří, Mladé Vožici a Kadani. 
Jako podnik střední velikosti je začleněn do výrobně-hospodářské jednotky „Prago-union“ (trust 
podniků strojírenského spotřebního zboží). Výroba se začala specializovat a k tradičnímu 
programu se přidružovaly další druhy výrobků (hřebíčky, nýty, aerosolové ventilky aj.). Od roku 
1988, kdy se stal KOH-I-NOOR státním podnikem, bylo „odhlasováno“ hodně návrhů 
(ekologizace výroby, sociální program, automatizace technologických procesů…), ale jejich 
realizace čekala až na tranformaci firmy ze státního podniku na akciovou společnost. Ředitel 
Ing.Pavel Bohumínský podnik úspěšně provedl privatizací a KOH-I-NOOR, akciová společnost 
v novém tisíciletí opět zaměstnává 300 lidí, navázala na Waldesovu tradici a perspektivy už 
nezůstávají jen na papíře. Z pobočných závodů se rovněž staly samostatné podnikatelské subjekty. 
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2.3 Výrobní sortiment 

Do sortimentu 750ti druhů zboží patří - špendlíky: napichovací, spínací; zapínadla: 

háčky a očka; náprstky; vlasové spony; šlové součásti; kalhotová a sukňová spínadla; 

podvazkové a kravatové kování; koncovky, brzdičky, průchodky; kalhotové nýty; závlačka 

s nití; stiskací knoflíky: přišívací (patentky) kovové i plastové; nýtovací knoflíky na slabé, 

středně silné i silné látky; čepicové, peněženkové uzávěry; přezky; knoflíky zapínací: 

s vrchním i spodním šitím; pro ruční potahování; nýtovací nesnímatelné - jeansové knoflíky; 

nýtovací snímatelné knoflíky; spojovací prvky, svorky, plomby: nýty a ézny tažené 

jednodílné, dvojdílné; nýty tažené, kované; kroužky a podložky; Al svorky pro potravinářský 

průmysl; plomby s číselnou ražbou, pro chemické čistírny, sáčkové, drůbeží; dráty; jehly; 

hřebíky; zdrhovadla: plastová; zdrhovadlové jezdce a přívěsky; stroje a zařízení pro 

nýtování, připevňování a potahování, zinkové, plastové a ocelové výrobky pro automobilový 

průmysl a výrobky pro elektrotechnický průmysl. 

Vlastní konstrukční a technologické řešení otevírá zákazníkovi široké pole možností – 

od  vlastní ražby na knoflíky až po realizaci jeho představ o výrobku. Schopnost vlastní 

výroby nástrojů a forem (řezné a střižné nástroje; tvářecí nástroje; formy pro vstřikování 

plastů a zamaku) tento proces zrodu nového výrobku urychluje. Nedílnou součástí tohoto 

tvořivého procesu jsou i povrchové úpravy vznikající hromadným: měděním; mosazením; 

niklováním; patinováním; lakováním; zinkováním a chromáty; odmaštěním, leštěním, 

mořením. Povrchové kovové úpravy jsou podloženy certifikáty. Kompletní zákaznický servis 

doplňuje také podniková tiskárna a kartonáž výrobou adjustačních karet a krabic, jejichž 

grafický návrh, výsek či děrování zhotoví na přání zákazníka. Vybaví ho vizitkami, letáky, 

brožurami, firemními tiskopisy – to vše s použitím archového ofsetu a knihtisku. Zákaznické 

balení opatříme  etiketami s čárovým kódem.  

V areálu závodu se nachází velkoobchodní sklad a maloobchodní prodejna. Zde jsou 

zákazníkům k dispozici výrobky vystavené v prodejních stojanech. Krédem firmy je, aby za 

její brány byly expedovány kvalitní a včasné dodávky.  

73% produkce pokryje zájem výrobních firem s různorodým sortimentem: pánská a 

dámská konfekce, dětská konfekce; specializace na: koženou  konfekci a doplňky; svatební 

šaty; sportovní oděvy; plavky; uniformy; jezdecké potřeby; pracovní ochranné pomůcky ale 

také kartonážní průmysl, automobilový a elektrotechnický průmysl, masny, drůbežářské 

závody. 27%  nakupují  firmy obchodní. Vyrovnaný je zájem stálých zákazníků a těch, kteří 

se na nás obracejí  poprvé. 

Soběstačnost (strojní a lidský potenciál), která jde ruku v ruce se schopností pružně 

reagovat na požadavky zákazníků, přenesla KOH-I-NOOR a.s. až přes práh třetího milenia, 

kam chce kráčet s certifikátem ISO 9001:2008. 



KOH-I-NOOR a.s. Příručka kvality Strana 9 (celkem 51) 

 

 

 

V 60 zemích světa již vědí, že KOH-I-NOOR není jen jméno největšího jihoafrického 

diamantu. Na mapě obchodních partnerů je pět kontinentů a přesto stále hledáme prázdná 

místa – zejména na Dálném a Středním východě, v Latinské Americe a Africe. Naše výrobky 

mají v povědomí lidé všech barev pleti a roční produkce několikrát obestře zeměkouli - 

firemní slogan: „zapínáme celý svět“ tedy není nadnesený. Do zahraničí putuje 50%  

z celkové výroby – ponejvíce SRN, Francie, PLR, Anglie, Holandska či Maďarska.  

V poptávce jednoznačně vedou tradiční stiskací knoflíky. Prošli jsme historií, abychom 

úspěšně pokračovali tam, kde to začalo:  u patentky… 

Úspěšná historie firmy, její „stoletá“ tradice, zvuk a image značky, ale hlavně 

nespočitatelné množství spokojených zákazníků všech kontinentů nám dovolují hrdě se 

držet motta: 

 

KOH-I-NOOR a.s.  -  ZAPÍNÁME  CELÝ  SVĚT 

 
Tento jednoduchý slogan chápe vedení firmy a všichni zaměstnanci jako výzvu a 

závazek do budoucna - jako firemní vizi. 
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2.4 Základní ekonomické informace 

Rozvoj a dynamika růstu firmy je cíleně řízena podle zásad „trvale udržitelného 

rozvoje“ s tím, že respektuje stále se zpřísňující pravidla pro ochranu životního prostředí a 

bezpečnosti práce. 

Snižování výrobních nákladů (vysoká výtěžnost materiálu, nová řešení), neustálé 

zkvalitňování adjustací s přispěním průzkumu trhu, zvyšování produktivity práce za udržování 

si vysoké kvality výrobků činí výrobky konkurenceschopnými. Roční obrat KOH-I-NOOR 

a.s.  169 mil. korun (tržby za výrobky, zboží a služby za rok 2012), z toho vlastní výroba 138 

mil. korun na které se podílelo průměrně 170 pracovníků, svědčí o tom, že firma má své místo 

na trhu. Ukazatel obratu k počtu zaměstnanců vykazuje trvale rostoucí trend. 

 

 

Technologie je postupně zdokonalována a vylepšována s dopadem jak na kvalitu tak i 

na produktivitu práce s cílem udržet se v absolutní špičce v oboru. 

Veškerá výrobní i vývojová činnost je zabezpečována v sídle firmy ve vlastních 

objektech. Pouze zanedbatelná část technologických operací je zabezpečována v kooperaci. 

Další rozvoj firmy není omezen výrobními kapacitami, v případě potřeby je možné zvyšovat 

na většině pracovišť směnnost. 

Pozemky, budovy, technologické zařízení, inventář, zásoby i nehmotný kapitál jsou 

majetkem firmy.  

Financování firmy se děje vlastními zdroji a stálými pasivy bez bankovních úvěrů. Od 

roku 1998 se trvale snižuje podíl cizích zdrojů na financování společnosti. 

V minulých letech se podařilo dořešit všechny základní ekologické požadavky tak, aby 

firma mohla bez negativního dopadu na okolí setrvat v pražské aglomeraci. 

Konkrétní roční obchodně-ekonomické ukazatele a jejich vývoj jsou obsahem výročních 

zpráv, které vedení každoročně zpracovává pro poskytnutí informací obchodním partnerům a 

svým akcionářům o prosperitě firmy. 

 

2.5 Základní obchodní strategie  

Z ekonomického pohledu: 

 Udržovat trendy posledních let a to především v oblasti růstu prodeje a výroby.  

Dosahovat ziskového hospodaření firmy prostřednictvím růstu tržeb za výrobky a 

služby a efektivním snižováním nákladů na jednotku výkonu. Prioritou vedení 

společnosti je zabezpečit trvale udržitelný rozvoj firmy. 

 Snížit podíl cizích zdrojů na financování společnosti udržením stálého růstu zisků, 

snižováním objemu pohledávek a racionalizací výše skladových zásob s ohledem na vývoj 

prodeje. 
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V oblasti obchodu a výroby: 

 Zvýšit vnitřní úroveň řízení výroby a prodeje provázáním a sdílením informací o 

požadavcích zákazníků (o jednotlivých zakázkách) a stavu výroby (resp. stavu zásob 

hotových výrobků, rozpracované výroby případně stavu zásob materiálů). 

 Zaměřit se na optimalizaci struktury prodávaného sortimentu, na její trvalé 

vylepšování a přizpůsobování požadavkům trhu.  

 Systémovým a procesním přístupem k řízení zabezpečovat růst kvality produkce a 

spolehlivosti dodávek.  

 Inovací a zkvalitněním používaných malospotřebních a distribučních obalů v souvislosti  

s maximálním využitím ochranných známek zvyšovat viditelnost výrobků na trhu a 

zajišťovat podporu nákupních zvyklostí konečných spotřebitelů. 

 Dosáhnout rozšíření odběratelské základny a tím zajistit dlouhodobý odbyt výrobků 

firmy. 

V oblasti managementu: 

 V dlouhodobém vývoji zabezpečit stabilní rozvoj managementu a to jak v oblasti 

středního, tak v oblasti vrcholového řízení firmy. Základním prvkem rozvoje je schopnost 

řízení lidských zdrojů, jejich vyhledávání a vzdělávání a též tvorba dostatečných a 

kvalitních rezerv. 

Z hlediska ochrany životního prostředí: 

 Zabezpečovat realizaci výroby a chod ostatních útvarů firmy s ohledem na 

nejaktuálnější ekologické požadavky a trendy.  

 

Obchodní strategie jednotlivých skupin výrobků: 

A)  výroba a prodej kovové textilní galanterie 

do této skupiny patří   

zavírací a napichovací špendlíky, nýtovací, stiskací a zapínací knoflíky, náprstky, háčky a 

očka, kalhotová spínadla, šlové součásti a drobné kovové díly pro textilní výrobu. 

Objem této skupiny činí cca 50% celkového prodeje.  

 

 Vzhledem k měnícím se trendům na světovém i domácím trhu  zabezpečit včasnou a 

účinnou reakci na vývoj poptávek jednotlivých druhů či velikostí s ohledem na efektivní 

využití výrobních kapacit.  

 Optimalizací počtu druhů obalových materiálů dlouhodobě zvyšovat jejich kvalitu a 

účinnost a zároveň snižovat náklady na jejich výrobu a tudíž přímo podporovat růst zisků 

firmy.  
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B)  výroba a prodej  zdrhovadel  

do této skupiny patří   

plastová zdrhovadla, spirálová a mosazná zdrhovadla 

Objem této skupiny činí cca 10 % celkového prodeje. 

  

 Rozšířením nabízeného sortimentu  o další položky zajistit realizaci dodávek i ostatních 

druhů zdrhovadel a omezit tak dopady importu na trh. 

 

C)  výroba a prodej výrobků pro potravinářský a papírenský průmysl a ostatní  

do této skupiny patří   

tažené a kované nýty a AL spony pro potravinářský průmysl a ostatní výrobky. 

  

 Zefektivnit průběžné sledování výroby za účelem zvýšení kvality dodávek a zlepšení 

dodržování požadovaných termínů plnění s předpokladem dlouhodobého snižování 

nákladů u odběratelů na straně jedné a růstem efektivity prodeje na straně druhé. 

 

 

D) Výroba a prodej výrobků pro automobilový průmysl a elektrotechnický průmysl 

do této skupiny patří především výroba součástí autozámků ze zinku, plastů a ocelového, 

mosazného a nerezového plechu a drátu. Její objem se stále zvyšuje. 

Objem skupin C a D činí cca 40% celkového prodeje. 

 

 

Hlavní obchodní strategií pro další rozvoj firmy je – 

Prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita, 

prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita, 

prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita,  prosperita, 

prosperita,   prosperita,   prosperita,   prosperita, 

prosperita,    prosperita,    prosperita, 
protože  prosperita je bod,  ve kterém se sbíhají 

veškeré  firemní  cíle – ať malé  či  velké. 
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3 Předmět systému řízení kvality 

 

Předmět podnikání je podle Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 01. 01. 1994 

následující: 

 výroba, nákup a prodej drobných kovových a  plastových výrobků včetně 

povrchových úprav 

 konstrukční činnost, stavby strojů, nástrojů a forem 

 polygrafická výroba 

 hostinská činnost 

 ubytovací služby  

 pronájem nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících 

řádný provoz nebytových prostor 

 

 

Systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 je uplatňovaný ve společnosti pro 

hlavní činnost předmětu podnikání: 

 výroba, nákup a prodej drobných kovových a plastových výrobků a s tím 

související konstrukční činnost, stavby nástrojů, forem a strojů pro vlastní 

potřebu. 

  

Zařazení subjektu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (dle OKEČ 

1998):  36.63 1 Výroba konfekčních zapínadel 
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4 Systém řízení kvality 

4.1 Zásady 

Vedení společnosti KOH-I-NOOR a.s. se rozhodlo přistoupit  k vytvoření systému 

kvality podle normy ISO 9001:2009 s cílem zdokonalit fungující systém řízení společnosti.  

Tento systém uplatňovat, udržovat a neustále zlepšovat, tak aby efektivnost systému 

managementu kvality byla v souladu s požadavky této mezinárodní normy. 

Hlavním garantem systému kvality ve společnosti. je vrcholové vedení, reprezentované 

generálním ředitelem a dále pověřeným „představitelem vedení pro systém kvality“ (dále 

PVSK), který metodicky řídí procesy potřebné pro zavedení a udržování a zlepšování systému 

kvality. 

Zodpovědnost za kvalitu má každý útvar a zaměstnanec v takovém rozsahu, v jakém se 

podílí na činnostech nutných pro zabezpečení požadavků na platný systém kvality. 

Každý vedoucí je v rozsahu své pravomoci zodpovědný za pravidelné projednávání 

účinnosti systému kvality s podřízenými zaměstnanci, jeho kontrolu a průběžné zlepšování. 

 

Formou příručky kvality a formou hierarchicky nižší dokumentace je SK 

zdokumentován a procesně popsán z hlediska: 

 identifikace procesů potřebných pro SK  

 stanovení jejich vzájemných vazeb 

 stanovení kritérií a metod potřebných pro řízení procesů 

 dostupnosti zdrojů a informací 

 monitorování, měření a analyzování 

 uplatňování opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování 

Dokumentace SK identifikuje a popisuje také procesy – kooperace, které probíhají 

s využitím externích zdrojů a zastřešuje řízení těchto procesů. 

Systém kvality je zpracován tak, aby vyhovoval potřebám organizace, včetně vlastní 

struktury dokumentace. 

 

4.2 Dokumentace 

4.2.1 Struktura dokumentace 

Dokumentace SK zahrnuje všechny potřebné dokumenty, tak aby byla zachycena 

složitost procesů ve vztahu k velikosti a druhu činnosti organizace a kompetenci  pracovníků. 

Struktura dokumentace je formálně členěna na externí a interní.  
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Externí dokumentace je formálně členěna na:  

 Zákonné (legislativní) požadavky, které má firma systemizovány písemnou formou v 

složkách edicí, jsou uvedeny ve směrnici QS 01/02-Řízení dokumentů a záznamů: Systém je 

průběžně aktualizován. 

 

 Technické normy: 

Firma dále svoji činnost (technologii výroby, nakládání se surovinami, finální vlastnosti 

výrobků, podobu technické dokumentace, posuzování vlastností výrobků, řízení kvality, atd.) 

přizpůsobuje znění široké škále norem ISO, EN i ČSN. Referent pro normalizaci (RTN) vede 

přehledně seznam norem. Poskytuje (zapůjčuje) normy ostatním zaměstnancům firmy 

k výkonu jejich práce.  

Přejatá -závazně uplatňovaná- předpisová dokumentace obchodních partnerů je v 

případě potřeby implementována do systému interních norem a technologických návodek. 

Samostatně se nevyskytuje. 

 

Interní dokumentace je dále obsahově členěna na: 

 Vrcholové a jednorázové řídící dokumenty: 

- stanovy a.s. 

- usnesení z valné hromady společnosti 

- politika a cíle kvality (jako součást „ročního podnikatelského záměru“) 

- příkazy generálního ředitele 

- zápisy z porad vedení 

 Organizačně – systémová dokumentace I. a II. úrovně 

- příručka kvality 

- organizační řád 

- obecně platné směrnice (hlavně směrnice SK) 

 Předpisová dokumentace III. úrovně  

Předpisová dokumentace výrobků a procesů: 

- výrobní (konstrukční a technologická) dokumentace  

- kontrolní postupy a předpisy 

Ostatní předpisová dokumentace: 

- dokumentace zpravidla bez vazby na výrobek (např. Provozní řády, Prováděcí 

předpisy III.úrovně) 

- pracovní instrukce  

 Záznamy 

 

 

Souvislost dokumentace „klasického, základního modelu řízení“  a  „rozšířeného modelu dle 

požadavků ISO 9001:2008“ je zřejmá z obrázku č. 1 /kap. 4 PK – Interní dokumentace 

systému řízení. 
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4.2.2 Příručka kvality 

Příručka kvality je základním dokumentem systému kvality firmy KOH-I-NOOR a.s. 

Příručka kvality je tedy nejvýše postavený řídící dokument , který zahrnuje celý management 

systému řízení (tj. obsahově nejširší význam „systému kvality“), integruje všechny oblasti 

řízení s cílem dosáhnout a popsat jednotný řídící systém potřebný pro komplexní – kvalitní 

řízení organizace. 

Shrnuje základní pravidla vnitřního i vnějšího chování společnosti, která jsou stanovena 

pro zabezpečení stanovené jakosti hmotných i nehmotných výrobků společnosti. 

Zejména slouží pro: 

- rychlou informaci členů vrcholového a středního vedení o tom, jakými základními 

postupy se činnosti a zaměstnanci řídí a kde je tato činnost podrobně popsána 

- orientaci zákazníků o systému kvality, platném ve společnosti 

- informaci zástupců kterékoliv inspekční certifikační společnosti o tom, jakými 

konkrétními postupy se dosahuje splnění jak obecných požadavků ISO 9001, tak 

specifických požadavků platných ve vztahu k výrobnímu programu. 

 

Jako vrcholový řízený dokument SK podléhá PK z hlediska metodiky tvorby obsahu a 

formy (vytvoření, posouzení, schválení, vydání, změnové řízení formou revizí) formálně 

obecným pravidlům pro řízení dokumentů. Změny se provádí v kompetenci PVSK se 

souhlasem GŘ a podle zásad uvedených v QS 1/02 „Řízení dokumentů a záznamů“. 

Příručka kvality se vydává pro potřeby společnosti. Příručku kvality je možno předat 

certifikačním nebo inspekčním společnostem či zákazníkovi jako neřízený výtisk 

 

 

4.2.3 Řízení dokumentů 

Tato oblast SK je popsána společně s řízením záznamů směrnicí QS 1/02 „Řízení 

dokumentů a záznamů“ 

4.2.4 Řízení záznamů o kvalitě 

viz. společná směrnice QS 1/02 „Řízení dokumentů a záznamů“ 

 

 

4.3 Struktura systému řízení kvality 

4.3.1 Organizační zabezpečení SK 

Systém managementu kvality je v společnosti zajištěn funkční zodpovědností 

vedoucích pracovníků v souladu s organizační strukturou (obr.2 /kap.4 PK). V čele exekutivy 

stojí generální ředitel (GŘ). 

Výkon jednotlivých činností řídících pracovníků je zřejmý z náplní práce, jež jsou 

součástí popisu pracovního místa. Tyto kompetence pro širší okruh vedoucích pracovníků (do 

úrovně vedoucích útvarů) obsahuje Organizační řád jako samostatný řídící dokument.
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4.3.2 Model systému řízení    

Model systému řízení společnosti je znázorněn na obr. č.3 /kap.4 PK. Skládá se z 5-ti 

základních kamenů – kapitol Příručky kvality. Jejich číslování bylo zvoleno v souladu 

s kapitolami ČSN EN ISO 9001:2009. Rovněž další členění subkapitol Příručky kvality 

sleduje (až na výjimky) tuto normu z důvodu metodické jednotnosti, z důvodu rychlého 

pochopení souvislostí a z důvodu ulehčení práce interním auditorům. 

 

4.4 Management procesů 

Skutečné řízení firmy probíhá procesním způsobem v procesech „protínajícich“ 

organizační strukturu často i meziútvarově. V další části PK dokumentovaná struktura procesů 

zabezpečuje komplexní pohled na potřebné řídící činnosti ve firmě, vede k jejich rychlému 

pochopení, k snazšímu uplatňování a umožňuje přehledně zlepšovat procesy a tak zvyšovat 

efektivnost celého SK.  

Každý proces má určeného vlastníka - majitele procesu, který garantuje obsahovou 

správnost procesu (smysl a efektivnost), správnost zobrazení (popisu), skutečný výkon 

činností, zapojení pracovníků a propojení na řídící a záznamovou dokumentaci dle popisu. 

Dále garantuje průběžné zlepšování procesu a zachycení změn v dokumentaci. Organizace 

musí proces stanovit. 

 

4.4.1 Klíčový proces 

Klíčový proces (KP) – resp. jeho subprocesy jsou znázorněny přehledně na obr. 

č.4 /kap.4 PK. Představují zásadní procesy, jejichž činnost musí být plynulá, pokud nemá dojít 

k přerušení a ohrožení celého procesu realizace.  

4.4.2 Podpůrné procesy 

Podpůrné procesy (PP) doplňují systém jako zásadně nutné procesy pro podporu KP. 

Jejich průběh však nemusí být nevyhnutně plynulý. Část z nich je možné v podmínkách 

společnosti rovněž zařadit mezi procesy realizace výrobku („Marketing“ a rovněž „Návrh, 

vývoj a TPV“). Přehled definovaných a v další části příručky kvality popsaných podpůrných 

procesů je na obr. č.5 /kap.4 PK. Mezi podpůrné procesy jsou zařazeny i „externí procesy“, 

kterých firma využívá k podpoře procesů interních (např. domácí práce, externí služby 

apod.).Externí procesy jsou hodnoceny v rámci hodnocení dodavatelů služeb. 

4.4.3 Vazby mezi procesy  (Mapa procesů) 

Popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality znázorňuje 

Mapa procesů na obr. č.6 /kap.4 PK.  

Procesní model SK zobrazuje podstatu realizačního procesu (RP). Realizačním 

procesem je hromadná, resp. dávková výroba širokého sortimentu převážně konfekčních 

zapínadel, navazující na kumulaci menších objednávek širokého okruhu zákazníků a na 

nepravidelné významnější zakázky specializovaných konfekčních firem. Z typu RP vyplývá, 

že firma uzavírá zakázky převážně na nabízený sortiment (tzn. na předem vyvinutý a ověřený 

sortiment výrobků). V případě nového požadavku zákazníka, je firma schopna (po obchodním 

a technickém prověření efektivnosti a vyrobitelnosti) připravit zakázku dle technických 

specifikací zákazníka, resp. dle požadavků zákazníka s uplatněním vlastního návrhu a 

technické přípravy výroby v rámci zakázky. 
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Z  důvodu výrazně převyšujícího prodeje z nabízeného sortimentu můžeme říci, že 

„Marketing“ stojí relativně nezávisle jako podpůrný proces vůči klíčovému procesu (KP je 

červeně podbarven), byť se jedná o proces bytostně důležitý a spoluvytvářející proces 

realizace. 

„Návrh, vývoj a TPV“ je z části v poloze podpůrného procesu, ale často i v roli 

klíčového procesu a je znázorněn na rozhraní KP a PP.  

Popis vazeb: 

Silnými souvislými čarami je naznačen průchod „materiálového toku“. 

Silné tečkované čáry naznačují dvě zásadní, nutné a proměnné podmínky smysluplného 

výrobního procesu: 

- zadání požadavků, resp. objednávek zákazníků (Marketing, Kontraktace, tzn. „co“ a pro 

koho“ se realizuje) a jejich přenos na výkonné útvary a dílny („kdy“ se realizuje) 

- vstup technicko-technologické dokumentace potřebné pro vyráběný sortiment („jakým 

způsobem a z čeho se vyrobí“) 

Silnými čárkovanými čarami (fialová) probíhají „zpětné datové informace“ o rozpracovanosti 

potřebné pro řízení výrobních procesů a tvorbu plánů. 

 Šikmými, tenkými čárkovanými čarami (různých barev)  jsou popsány vazby ostatních PP na 

KP a vzájemně mezi sebou. Pro přehlednost modelu je u většiny PP toto naznačeno jen 

symbolickou vazbou s popisem čísel procesů vzájemně se ovlivňujících. 

 

Všechny KP a PP tohoto modelu SK (s výjimkou finančních subprocesů, jejichž 

pravidla a auditování je zajištěno „účetní legislativou“) jsou podrobně popsány vždy 

v příslušné kapitole PK buď vývojovým diagramem, nebo tabulkovou formou, uvádějící sled 

činností. V souladu zabezpečují potřebu řízení zdrojů, potřebu informací pro funkčnost 

výrobního procesu a také monitorování, měření a analýzu v rozhodujících bodech pro 

zabezpečení kvality.  

Tam, kde je to pro řízení procesů smysluplné, je přímo uveden způsob monitorování, 

rozhodující ukazatele a definovány vstupy a výstupy. Toto se týká procesů nesvázaných 

s workflow výrobku, ale popisujících obchodně-ekonomickou oblast a řízení zdrojů. 
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5 Odpovědnost vedení organizace 

5.1 Závazek vedení organizace 

Hlavní zásadou společnosti KOH-I-NOOR a.s. je plnění požadavků a přání zákazníků.  

Tuto zásadu a získání a obhájení certifikátu systému kvality chápe firma jako závazek 

vůči  klientům a s tímto dokladem o zabezpečování kvality si chce i nadále udržet 

důvěryhodnost u svých zákazníků.  

Rozhodnutí přistoupit  k vytvoření a neustálému zlepšování systému kvality podle 

normy ISO 9001:2008 ze strany vedení společnosti KOH-I-NOOR a.s. je dané snahou 

využívat v řízení společnosti skutečně  fungující systém.   

Tento systém řízení kvality implementuje i povinnou  legislativu pro chod 

průmyslového podniku. 

Systém řízení kvality taktéž nahlíží na řízení ze širšího hlediska a zachycuje základní 

aspekty bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Systém kvality je vytvořen a realizován tak, aby zajistil optimální koordinaci činností, 

optimální využití zdrojů a jednoznačné přidělení pravomocí a odpovědností.  

Nedílnou součástí systému kvality je vytvoření prostředí, ve kterém se daří tvůrčí práci a 

které je základem dobrých vztahů mezi zaměstnanci a.s. a vytvoření podmínek pro osobní 

rozvoj pracovníků. 

Cílem i závazkem společnosti KOH-I-NOOR a.s. je vytvořený a dokumentovaný 

systém kvality dále udržovat, rozvíjet a zlepšovat v souladu s celkovou koncepcí a 

obchodní strategií společnosti.  

 

 

 

5.2 Zaměření na zákazníka  

Vrcholové vedení je plně odpovědné za to, že celý SK je navržen, realizován a 

zdokonalován s cílem stanovit a splnit požadavky zákazníka  a dosáhnout jeho spokojenost. 

Toho je dosaženo intenzivní orientací „na zákazníka“ u činností předvýrobních 

(Marketing, Návrh,vývoj a TPV, Kontraktace), v průběhu výroby (Plánování výroby,Výroba 

včetně zákaznicky orientované adjustace) i v povýrobních procesech (Balení + Expedice a 

případné vyřizování reklamací) 

 

5.3 Politika kvality 

Politika kvality naznačuje, jakými formami společnost prosazuje svoje záměry obsažené 

v základní obchodní strategii, jak přistupuje k zavádění a vnitřnímu prosazování zásad a 

požadavků normy ISO 9001, jak deklaruje vztah k zákazníkovi. Určuje rámec firemní kultury.  

Politika kvality úzce navazuje na plánovaný rozvoj společnosti  - vychází ze strategie, 

která je prováděna prostřednictvím: 

1. spokojeného, vracejícího se zákazníka, na kterém je společnost závislá, který je jejím 

nejdůležitějším obchodním partnerem a nedílnou součástí její činnosti, 



KOH-I-NOOR a.s. Příručka kvality Strana 20 (celkem 51) 

 

 

2. pracovního kolektivu spolupracovníků s vysokou odborností,  

3. kvalitní a spolehlivé techniky,  

4. konkurenceschopných podnikatelských aktivit v oblasti výroby,  

5. dobrých vztahů a aktivním přístupem ke svému okolí, orgánům veřejné a státní správy, 

občanské veřejnosti. 

 

Politika kvality společnosti KOH-I-NOOR a.s.  se promítá do organizačních opatření 

a nástrojů pro zabezpečování kvality a vychází ze zásady, že řízení kvality je 

neoddělitelnou součástí řízení organizace. Kvalita je vyžadována a chápána jako 

přirozená součást života společnosti. 

Politika kvality stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle kvality a organizační opatření, 

tj. přidělení základních odpovědností k realizaci politiky kvality a cílů kvality.  

Politika kvality se formou dlouhodobých, všeobecných cílů zaměřuje na tři základní 

oblasti: 

- na podmínky pro zabezpečování kvality 

- na zákazníka 

- na zaměstnance 
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5.3.1 Dlouhodobé cíle kvality: 

Cíle orientované na podmínky pro zabezpečování kvality 

Zajistit podmínky pro zabezpečování kvality je odpovědností vedení společnosti. 

Jedná se o zajištění personálních, ekonomických a technických zdrojů a to jak z 

kvantitativního tak z kvalitativního hlediska, zejména o podmínky a prostředky pro: 

 rozšiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců s ohledem na strategii 

 dodržování technologických a pracovních postupů a pracovní disciplíny 

 optimální marketingovou strategii a obchodní jednání 

 spolupráci a týmovou práci mezi vedením a.s. a zaměstnanci 

 zajištění kvalitní komunikace interní i externí s adekvátním HW a SW 

 zajištění příjemného pracovního prostředí a pracovní pohody 

 zajištění sociální jistoty zaměstnanců 

 

Cíle orientované na zákazníka 

KOH-I-NOOR a.s. je společnost orientovaná na zákazníka. Cílem společnosti je 

dodávat produkty, které nejen splní požadavky trhu, ale které jdou nad rámec požadavků a 

aktivně formovat – vytvářet špičkovou kvalitu nad očekávání zákazníků. Po uzavření 

kontraktu vždy splnit požadavky zákazníka definované smlouvou. Cílem je vytvořit podmínky 

pro plně funkční systém řízení, který umožní  

 plně uspokojit zákazníka z hlediska rozsahu výrobků, jejich provedení a kvality, způsobu 

balení i formy dodávky 

 řešit aktivně situace a změny požadavků, které se vyskytnou  

 udržet dlouhodobý partnerský vztah s klientem 

 nejen zabezpečování kvality, ale také ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a ochranu 

životního prostředí: 

 

Cíle orientované na zaměstnance 
Pro zabezpečování kvality očekává vedení společnosti od svých zaměstnanců: 

 korektní  a uctivé jednání se zákazníky 

 spolupráci a týmovou práci 

 plnění pracovních povinností 

 kontrolu vlastní činnosti a výsledků této činnosti 

 nezakrývat a tajit chyby, vady a neshody 

 iniciativu při podávání námětů na zlepšení, námětů pro změny 

 péči o pořádek a čistotu pracovišť 

 rozšiřování kvalifikace 

 cítění sounáležitosti se společností jejíž jsou zaměstnanci 
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Pro obeznámení celého pracovního kolektivu je Politika kvality v koncentrované 

podobě vytištěna jako samostatný dokument , v kterém jsou popsány: 

 dlouhodobé záměry společnosti,  

 deklarace všeobecných cílů v oblasti zabezpečování kvality  

- ve vztahu k zákazníkům  

- i ve vztahu zaměstnancům  

 závazek vedení k zajištění podmínek pro zabezpečování kvality  

 „apel“ – požadavek na pracovníky k naplnění záměrů a cílů.  

 

S politikou kvality musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci firmy. Je 

k dispozici formou nástěnné agitace na jednotlivých úsecích, resp. útvarech (zpravidla na 

vstupech do jednotlivých objektů). Politika kvality v tištěné podobě je předávána proti 

podpisu novým pracovníkům při jejich nástupu do a.s.. 

 

 

5.4 Plánování kvality 

5.4.1 Konkrétní cíle kvality  

Navazují na základní obchodní strategii firmy a na všeobecné cíle kvality uvedené 

v Politice kvality. 

Konkrétní cíle kvality jsou vždy na další kalendářní rok stanoveny jako součást, resp. 

příloha Podnikatelského záměru („Cíle kvality KOH-I-NOOR a.s. na rok ……“) který 

vypracuje a schvaluje vedení společnosti. 

Jsou orientovány pro splnění požadavků na výrobek a pro uspokojení zákazníka a jsou 

stanoveny pro jednotlivé úseky firmy.  

Tyto cíle vedení veřejně a zřetelně deklaruje všem zaměstnancům společnosti..  

 

Cíle kvality jsou sledovány a průběžně rozpracovávány do dílčích pracovních 

úkolů na poradách vedení.  Jednotlivé úkoly jsou dokumentovány, v rámci porad 

periodicky vyhodnocovány, aktualizovány a doplňovány.  Záznamy z porad vedení jsou 

archivovány na sekretariátě..  

Za stanovení politiky kvality, strategie a cílů kvality je odpovědný generální ředitel. Za 

obeznámení pracovníků a za realizaci úkolů vyplývajících z cílů jsou zodpovědní příslušní 

vedoucí pracovníci.  

 

5.4.2 Plánování systému managementu kvality 

Navazuje na strategické záměry společnosti. Vedení udržuje integritu potřeb rozvoje 

společnosti a systému managementu kvality tak, aby byly vyvážené a vzájemně se 

podporující. Vlastní plánování rozvoje systému managementu kvality navazuje na 

přehodnocování účinnosti SK, které se opírá hlavně o poznatky z celého systému auditů. 

Formou porady vedení jsou minimálně 1 krát ročně - jako výstup z přehodnocení SK – 

stanoveny (a dokumentovány záznamem) cíle a úlohy potřebné pro další rozvoj SK. 

Odpovědnost připadá generálnímu řediteli společnosti. 
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5.5 Odpovědnosti, pravomoci a komunikace 

5.5.1 Organizační struktura společnosti,  

Organizační strukturu společnosti včetně stanovení pravomocí a odpovědností 

vedoucích pracovníků definuje Organizační řád (řízený dokument SK) a přehledně ji 

hierarchicky znázorňují organizační schémata, která jsou jeho přílohou.  

Z organizačního schématu dle obr. č.2 /kap. 4 PK je rovněž patrné, kdo je aktuálně 

pověřen Představitelem vedení pro systém řízení kvality. Je znázorněno, kdo je pověřen 

řízením dokumentace SK. 

 

5.5.2 Představitel vedení pro systém řízení kvality (PVSK) 

Generální ředitel písemným dekretem pověřuje konkrétního člena vedení, který mimo 

své funkční odpovědnosti vykonává povinnosti PVSK ve smyslu normy ISO 9001:2008, 

konkrétně: 

- zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvořeny, 

uplatňovány a udržovány. Zabezpečení jejich kontroly formou auditů a řízením agendy 

opatření k nápravě a prevenci 

- předkládání zpráv vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti systému kvality a o potřebě 

jeho zlepšování 

- prosazování povědomí o požadavcích zákazníka v celé organizaci.  

Pro uvedený rozsah povinností má PVSK delegovány pravomoci generálního ředitele. 

 

5.5.3 Interní komunikace 

Interní komunikace mezi vedením společnosti, organizačními útvary a pracovníky je 

zabezpečena:  

- formou porad vedení (a zápisů z nich),  

- sdílením dokumentů a důležitých rozhodnutí zavedeným rozdělovníkem 

- uplatněním komplexní SW aplikace pro oblast řízení výroby a zakázek sítí PC, 

- využitím telekomunikačních prostředků s využitím el. pošty 

- přímým osobním kontaktem managerů a ostatních zaměstnanců na pracovištích 

 

5.6 Přezkoumání vedením 

5.6.1 Systém přezkoumání 

Přezkoumání systému řízení kvalityi probíhá jako součást porady vedení nejméně 

jednou za rok a popř. v souvislosti se změnou dokumentace, organizace a stylu práce, 

opakujících se nedostatků apod. v termínech podle potřeby. 

Představitel vedení pro systém řízení kvality připraví program přezkoumání, zajišťuje 

koordinaci přípravy s vedoucími úseků a auditory (předání potřebných podkladů pro jednání). 

Podkladovým materiálem je poradě předkládaná „Zpráva o přezkoumání SK vedením“ a 

potřebná záznamová dokumentace. Obsahem zprávy je hodnocení všech bodů (oblastí 

přezkoumání), uvedených v kap. 5.6.2.  
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5.6.2 Vstup pro přezkoumání 

Veškeré záznamy o jkvalitě podle směrnice QS 1/02. Řízení dokumentů a záznamů, 

zejména o výsledcích auditů, o neshodných výrobcích, nápravných opatřeních, o doporučení 

pro zlepšování. 

Oblasti přezkoumání: 

Politika kvality se zkoumá z hlediska naplňování jejích zásad, z hlediska 

srozumitelnosti pro všechny zaměstnance, přijetí daných zásad za své a jejich realizace. 

Dokumentace systému řízení kvality. Přezkoumávají se všechny dokumenty systému 

řízení kvality, tj. vlastní dokumentace systému kvality (řízené dokumenty SK) a všechna 

ostatní  dokumentace související se zabezpečováním kvality.  Přezkoumává se srozumitelnost, 

návaznost a zabezpečení popisu všech činností souvisejících se zabezpečováním kvality.   

Výsledky auditů kvality. Zkoumají se výsledky a vyhodnocení interních a externích 

auditů uskutečněných v době od minulého přezkoumání. Ověřuje se soulad prováděných 

činností s postupy, zásadami a odpovědnostmi předepsanými v dokumentech systému řízení 

kvality, příp. náměty na změny, zlepšení. 

Hodnocení spokojenosti zákazníka. Přezkoumává se vhodnost formy sběru údajů o 

zákaznících a rovněž se hodnotí úroveň dosažení spokojenosti zákazníků a formy spolupráce. 

Výkonnost procesu realizace. Hodnotí se kvantitativní a kvalitativní ukazatele. 

Přezkoumávají a hodnotí se zdroje pro zabezpečení výrobní schopnosti společnosti a zajištění 

zakázek. Týká se zejména: pracovníků, infrastruktury, životního prostředí, finanční kapacity, 

včetně podmínek pro zlepšování SK. 

Oblast nápravných a preventivních opatření. Přezkoumává se stav a záznamy o 

přijetí nápravných a preventivních opatření, vyhodnocení pružnosti zavádění a účinnosti 

realizovaných opatření 

Kontrola plnění úkolů uložených předchozím přezkoumáním SK. 

Podstatné změny (organizační, personální, aj.) ve společnosti. 

Doporučení pro zlepšování. Hodnotí se i úroveň podpory pro oblast zlepšování. 

 

5.6.3 Výstup z přezkoumání 

Prezentace a projednání „Zprávy o přezkoumání SK vedením“ je zachyceno v zápise 

z porady vedení. Pro jednotlivé body jsou v rámci porady navrženy případné změny a 

opatření, včetně přidělení odpovědností za jejich realizaci a stanovení termínů plnění. Takto 

doplněná „Zpráva“ se stává „záznamem o přezkoumání“ a podléhá pravidlům archivace 

záznamů. 

Jsou stanoveny konkrétní „Cíle kvality na další období“ a poznatky z přezkoumání 

jsou též podkladem pro plán auditů. 

Realizaci a účinnost přijatých opatření ověřuje PVSK v závislosti na postupech a 

termínech plnění uvedených ve „Zprávě“, resp. v zápise z porady vedení. 

 

 Celá oblast přezkoumání systému kvality se opírá o systém interních auditů. Tato 

problematika je obsažena v samostatné směrnici QS 2/02 – Interní audit. 
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6 Management zdrojů 

 

6.1 Zajištění zdrojů 

Cílem kapitoly je zdokumentovat, jakým způsobem firma identifikuje, zabezpečuje, řídí 

a rozvíjí zdroje, které jsou důležité pro uplatňování strategií a cílů společnosti v oblasti řízení 

kvality a zvyšování efektivnosti procesů. Optimálním využitím zdrojů společnost usiluje o 

zvyšování spokojenosti zákazníků. 

Vzhledem k výrobnímu zaměření KOH-I-NOOR a.s. jsou rozhodujícími zdroji 

především: 

 pracovníci s odpovídající kvalifikací  /Lidské zdroje/ 

 vhodné výrobní vybavení (stroje a zařízení)  /Infrastruktura/ 

 a vyhovující pracovní prostředí 

 informační systémy 

 

Požadavky na zdroje pro zabezpečení všech oblastí řízení firmy, v souladu s politikou a 

cíli kvality, jsou projednávány operativně na poradách (viz kapitola 5.2.4) a v rámci 

přezkoumávání SK vedením. Projednávání se týká zejména:  

 personálního zabezpečení a souvisejícího zvyšování kvalifikace pracovníků 

 areálu firmy, budov, strojů, zařízení a technického vybavení pracovníků, včetně 

kontrolních zařízení,  

 nových technologií, 

 komunikačních prostředků firmy 

 

6.2 Pracovníci 

Zdokumentování oblasti „Lidské zdroje“ je podrobně provedeno v QS 3- Personalistika, 

kde jsou též seskupeny přílohy týkající se této oblasti.  

 

6.2.1 Základní odpovědnost a popis procesu 

Na všechna funkční místa, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu řízení organizace a proces 

zajišťování zakázek, jsou zařazováni zaměstnanci s odpovídající  kvalifikací, která umožní 

plnění požadavků na zabezpečování kvality. Je zajištěno vytvoření podmínek a systému, který 

umožní zabezpečování kvality a rozšiřování kvalifikace pracovníků.  

O: ŘPÚ  

 

 

Tento systém personálních činností a zodpovědností  je popsán vývojovým diagramem - 

procesem Personalistika na obr. č.1/kap. 6 PK 
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6.2.2 Způsobilost, povědomí a výcvik 

a) Stanovení potřebné odborné kompetence  

Stanovení potřebné odborné kompetence vychází z „Popisu pracovního místa“. Vedoucí 

pracovníci v součinnosti s pracovníkem zodpovědným za personální oblast stanovují 

kvalifikační požadavky na funkční místa pro své podřízené a rovněž vyhodnocují skutečný 

stav kompetence, tj. přehled plnění kvalifikačních požadavků jednotlivých pracovníků. 

Potřebné rozšíření kvalifikace pracovníka v souladu se záměry společnosti, případně 

dosažení odborné kompetence a termíny její obnovy se promítají do Plánu osobního rozvoje 

pracovníka. Plány zachycují oblast profesních znalostí, znalost SK firmy, jazykovou 

odbornost a další specifické požadavky. 

agendu vede: personalista 

O: ved. úseků + ŘPÚ 

  

b) Organizační zabezpečení kompetence pracovníků 

Systém vzdělávání je koncipován s ohledem na pracovní činnosti - výrobu a 

poskytované služby. Obsahově systém zahrnuje školení o SK a zabezpečování kvality, 

manažerská školení, profesní a odborná školení předepsaná právními normami (hlavně BOZP 

a PO), odborná školení, studium jazyků apod. Formálně je členěn na souhrn Vstupních 

školení, potřebných pro přijetí a zapracování nových pracovníků na periodická školení a na 

systematické vzdělávání služebně starších pracovníků. 

Výběr a příprava nových zaměstnanců probíhá řízeným způsobem při snaze o 

optimální personální skladbu pracovního kolektivu vzhledem na stanovené kvalifikační 

požadavky a odbornou kompetenci.  

Všichni nově přijatí pracovníci jsou informováni o zavedení systému kvality ve 

společnosti a jeho hlavních zásadách formou předání písemného dokumentu při nástupu do 

a.s. proti podpisu. 

Stávající pracovníci (hlavně „D“ profesí) jsou opakovaně a dle potřeb školeni z hlediska 

odborných znalostí na pracovišti \)obsluha strojů a nástrojů, technická dokumentace apod.). 

Zajištěno Pracovní instrukcí ŘPÚ 03/2008. 

 

c) Hodnocení pracovníků a efektivnosti systému vzdělávání 

Pro hodnocení pracovníků po ukončení zkušební doby nebo při pravidelném 

hodnocení všech pracovníků se hodnotí zejména kvalita práce, spolehlivost a důslednost, 

schopnost organizovat práci, samostatnost, schopnost týmové práce, iniciativa, loajalita s 

podnikem a dodržování všech předpisů. Hodnocení slouží k rozhodování o pracovním 

postupu, příp. k úpravě platu daného pracovníka a je prováděno na základě osobní zkušenosti 

vedoucího pracovníka. Hodnocení pracovníků je prováděno jednou za rok zpravidla v prvním 

pololetí kalendářního roku.  

O: ved. úseků a ŘPÚ 

 

Návazně na hodnocení pracovníků je 1x ročně na poradě vedení přehodnocovaná 

efektivnost systému vzdělávání a efektivnost přijatých opatření směřujících k zvyšování 

kompetence pracovníků. 
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d) Motivace  

Je snahou vedení firmy motivovat pracovníky ke zvyšování vlastní kvalifikace, k 

odpovědnosti za vykonanou práci a ke zlepšování kvality a celkové efektivnosti.  

Firemní kultura a systém motivace vede k tomu, že pracovníci si jsou vědomi výhod 

řádného plnění pracovních povinností a dopadu špatně vykonané práce na činnost ostatních 

spolupracovníků, na spokojenost zákazníka, na výši provozních nákladů a tím na prosperitu 

firmy. 

Toto je zajišťováno systematickým vzděláváním, pomocí porad, osobních rozhovorů, 

oceněním, ale i pravidly pro finanční ohodnocení pracovníků z hlediska jejich odpovědností 

na prováděných činnostech.  

 

e) Záznamy o vzdělání, dovednostech a praxi 

Osobní dokumenty a záznamy pracovníků jsou všechny uloženy v „Osobní složce 

zaměstnance“, jejíž součástí jsou: 

 osobní dotazník s uvedením dosažené kvalifikace, vzdělání a praxe pracovníka  

 podepsaná pracovní smlouva s tarifním zařazením (případně+ přílohy) 

 popis pracovního místa (u pracovníků ovlivňujících jakost výrobků) 

 stanovené kvalifikační předpoklady, jejich vyhodnocení a plán osobního rozvoje (u 

pracovníků ovlivňujících jakost výrobků) 

 doklady prokazující dosaženou kvalifikaci pracovníka  

 potvrzení o vstupní instruktáži  

 potvrzení o periodickém školení BOZP a PO vedoucích pracovníků (u ostatních je toto 

vedeno v Zápisníku BOZP a PO) 

 záznamy o absolvování zdravotních prohlídek nutných pro výkon dané profese, 

případně dokladujících sníženou pracovní schopnost 

 další záznamy dokládající zvyšování kvalifikace a způsobilosti pracovníka, záznamy o 

absolvování plánovaných přezkoušení a ostatních školení (mohou být ukládány ve 

formě presenčních listin společně s obsahem školení).  
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6.3 Infrastruktura  

Organizace pravidelně přehodnocuje potřeby infrastruktury ve vztahu na očekávaný 

rozvoj firmy a následně zajišťuje a udržuje potřebná zařízení pro dosažení shody s požadavky 

na produkt. 

Infrastruktura společnosti zahrnuje: 

 provozní a kancelářské budovy 

 exteriér - nádvoří 

 technické vybavení (technologické zařízení, nástroje a formy, nářadí a zkušební zařízení) 

 HW + SW (informační systémy) 

 a potřebné podpůrné služby 

Zajišťování a udržování technické infrastruktury ve stavu potřebném pro dosažení shody 

s požadavky na produkt je dokumentováno v PP 3/02 - Hospodaření s hmotným majetkem. 

Forma zabezpečování podpůrných služeb je dokumentována v PP 7/02 - Dodavatelské služby. 

 

6.4 Pracovní prostředí 

Vhodné pracovní prostředí je úzce spojeno s dostupnou infrastrukturou a navzájem se 

ovlivňují. Firma zabezpečuje pro potřebu výrobního procesu a skladování vhodné podmínky 

v interiérech objektů v souladu s technologickými podmínkami, podmínkami BOZP a PO. 

Snaží se vytvořit příjemné pracovní prostředí pro dosažení  kvalitního výkonu práce. 

 

Postup pro získání a řízení zdrojů infrastruktury (včetně pracovního prostředí) je popsán 

procesem, který popisuje činnosti při „stanovení“ potřebné infrastruktury, „zajištění a 

zavedení“ a „údržby včetně přehodnocování efektivity ZP“: (viz. tabulka - obr.2/kap.6 PK 

„Infrastruktura a pracovní prostředí“) 
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Bližší pravidla pro infrastrukturu 

KOH-I-NOOR a.s. klade velký důraz na efektivní vynakládání prostředků v oblasti 

infrastruktury a to jak z hlediska pořizování, tak i z hlediska udržování. 

Pravidla pro plánování s dlouhodobým hmotným majetkem (DHM), pro zajištění 

nákupu, pro pořizování vlastními kapacitami, pro uvedení do provozu, pro plánování údržby a 

oprav, až po vyřazení jsou popsána v PP 3/02 – Hospodaření s hmotným majetkem. V tomto 

dokumentu jsou dále uvedena pravidla pro skladování, provozování, údržbu a opravy nástrojů 

a forem, pro jejich výrobu a předávání do procesu realizace. Tento dokument rovněž popisuje 

pravidla pro hospodaření s nářadím.  

Zodpovědnost za výrobní zařízení, nástroje a formy, nářadí a zkušební zařízení je dle 

činností rozdělena mezi úseky rozvoje (ÚR), výrobní úsek (VŘ), útvar správy a údržby 

(ŘSÚ), který zajišťuje preventivní a generální opravy nevýrobních strojů a energetických 

zařízení a rovněž údržbu budov a areálu.  

Rozvojem informačního systému, údržbou a modernizací PC sítě je z hlediska HW i 

SW pověřen „správce sítě, který dle pokynů GŘ rovněž zabezpečuje ochranu sítě 

přístupovými právy a zajišťuje pravidelnou archivaci dat na serveru, resp. na vnějších 

médiích. 

Zodpovědnost za údržbu dopravních a manipulačních prostředků přísluší úsekům, které 

mají prostředky ve správě. 

Záznamy o provozu a údržbě silničních vozidel pořizují řidiči do „Knihy jízd a servisní 

knížky“. Záznamy o pravidelných prohlídkách vozidel, vyplývajících ze zákonných 

požadavků (STK, emise apod.), jsou uloženy v útvaru zásobování. 1x měsíčně se provádí přes 

EZÚ sumarizace a předává se do EÚÚ. 

 

Některá zařízení mohou obsluhovat pouze pracovníci s dostatečnou kvalifikací. 

Požadovaná kvalifikace pracovníků vyplývá buď z jejich oprávnění k výkonu dané činnosti, 

nebo musí být pracovník z obsluhy proškolen. 

Záznamy o dosažené kvalifikaci, resp. o proškolení jsou součástí osobní složky 

pracovníka (viz kapitola 6.2.2 PJ). 

 

Provádění pravidelných revizí vyhrazených zařízení předepisují legislativní předpisy. 

Seznam vede a aktualizuje bezpečnostní technik. Na základě mandátní smlouvy je zajišťování 

a provádění revizí vyhrazených technických zařízení zabezpečeno externím způsobem ve 

smyslu PP „Vyhrazená technická zařízení“ (PP 16/02). 

Ke všem zařízením, které podléhají pravidelné revizi je veden „plán a záznamy o 

poslední revizi a poslední kontrole zařízení“, společně  s jednoznačnou identifikací k danému 

zařízení a s příslušnou dobou platnosti revize. Složka revizí vyhrazených zařízení se nachází 

v útvaru ŘSÚ. 

Záznamy o provedení revize a kontroly vyhrazených zařízení provádějí dle plánu externí 

revizní technici s oprávněním k této činnosti. (Osvědčení revizního technika a pověřené osoby 

za provoz je uloženo u ve Složce revizí). 

Za vedení, aktualizaci a zajištění a zajištění revizí ve stanovených termínech odpovídá ŘSÚ 
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Pro všechny pracovníky je podle druhu a náročnosti práce zajištěno speciální vybavení 

(ochranný oděv a pomůcky). Cílem je používat pouze výstroj, která v souladu s normami 

odpovídá kvalitou a zabezpečuje ochranu pracovníků před škodami na zdraví. 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků se řídí samostatným dokumentem 

PP „Poskytování OOPP“ (PP 27/13).  

 

Formou outsourcingu jsou zabezpečeny „právní služby“. Tato externí spolupráce má 

dlouhodobý charakter. Dohody jsou uloženy u ŘPÚ.  Nově též zpracování mezd, informační 

systém ASEX. 

Všechny další činnosti si firma zabezpečuje a řídí sama, přičemž nepravidelně sezónně, 

nebo z kapacitních důvodů využívá i externí dodavatelské služby (za podmínek a pravidel 

uvedených v PP 7/02 – Dodavatelské služby). 

S externími dodavateli, kteří vstupují v rámci kooperace do firemních procesů, je 

smluvní formou zabezpečeno, že akceptují postupy uvedené v systému kvality KOH-I-NOOR 

a.s. Odpovědným vedoucím jsou seznámeni s příslušnou dokumentací SK, s povinnostmi 

obsaženými v popisech procesů, případně v popisu pracovního místa.  

O: VŘ, ŘR 
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7 Realizace  výrobků 

7.1 Plánovací procesy firmy 

Cílevědomé plánování procesů potřebných k realizaci výrobku je zabezpečené formou 

popisu jednotlivých procesů. Přehledným způsobem je toto zobrazeno na Mapě procesů 

(obr. 6/kap4 PJ). Tímto způsobem je zajištěno plánování požadavků na produkt a kvalitu, je 

specifikována potřebná dokumentace a zdroje, jsou stanoveny činnosti pro ověřování , 

monitorování, kontrolu včetně kritérií pro přijetí výrobku, jsou určeny potřebné záznamy. 

Proces plánování se opírá o dva zásadní procesy „Controlling“ a „Marketing“, které 

spolu s politikou a cíli kvality tvoří základní - vrcholový rámec plánování. Vlastní plánování 

výroby z dispečerského hlediska v návaznosti na plánování obchodu je popsáno v kapitole 7.5 

Výroba a poskytování služeb. 

Rozpracování plánů do úrovně středního managementu je operativně promítáno formou 

úloh z porad vedení a dokladováno Záznamy z porad vedení a neustále aktualizovaným 

přehledem platných úkolů. 

Rozhodujícím řídícím procesem firmy a systému kvality je „Controlling“ (obr.č.1/kap7 

PK), který řídí efektivní nakládání s kapitálem firmy a zajišťuje řízené hospodaření v souladu 

se strategií v duchu trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi 

Za klíčové firma považuje  vyhodnocování obchodních vztahů. Jedná se o základní 

vnější zpětnou vazbu pro usměrňování technicko-technologického a obchodního chování 

firmy v čase.  KOH-I-NOOR a.s. průběžně hodnotí podněty a signály ze spotřebitelské sféry. 

Vyhodnocují se nejen reakce na užitné vlastnosti výrobků, ale i ohlasy na změny obchodních a 

platebních podmínek. Na základě této zpětné vazby se operativně koriguje řízení firmy jak ve 

sféře obchodní, tak v technicko-technologické oblasti. 

V rámci tohoto procesu se hodnotí mnoho dalších aspektů, např. i jakost konkurenčních 

výrobků na trhu, jejich užitných vlastností ve srovnání s jejich prodejní cenou. 

Vyhodnocují se poznatky získané na renomovaných veletrzích. Získané informace se 

utřiďují z hlediska velkoobchodní a zpracovatelské sféry. 

Organizačně je komunikace se zákazníkem zastřešena obchodním úsekem za 

součinnosti jednotlivých oddělení dle organizačního schématu.  

Vazba na zákazníka je zabezpečena marketingovými a obchodními aktivitami, podrobně 

znázorněnými v procesech:  

Marketing (obr.č.2/kap7 PK),  

Kontraktace (obr.č.3/kap7 PK),  

Expedice (obr.č.8 /kap7 PK) 

V nich je provázaně podchycen postup: 

 určování požadavků na výrobek  

 přezkoumání požadavků na výrobek a vyřešení požadavků smlouvy nebo objednávky 

(podrobně zdokumentováno v PP 4/02-Přezkoumání smlouvy) 

 způsob komunikace se zákazníkem 

 poprodejní servis (odborná pomoc, opravy, reklamační řízení) 
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Vyřizování jednotlivých obchodních případů se provádí dvojím způsobem, podle 

toho, zda se jedná o standardní nebo nestandardní výrobky. Toto členění má zásadní 

význam pro složitost a rozsah „přezkoumání smlouvy“, ale také pro rychlost vyřízení 

obchodního případu, neboť zakázka na nestandardní výrobek (v závislosti na stupni inovace) 

je impulsem pro zapojení činností technické přípravy výroby.  

 

Standardní výrobek. Za standardní výrobek je považován výrobek, který je ve 

výrobním programu, má platnou technickou, výrobní a kontrolní dokumentaci, jsou pro něho 

k dispozici potřebné výrobní prostředky, má stanoveno číslo výrobku a vnitropodnikovou 

cenu (úplné vlastní náklady) a je uveden v souboru standardních výrobků a adjustací.  

Standardní adjustace – má obdobnou definici jako standardní výrobek (je technicky 

zdokumentována a schválena) 

Standardní rytina – ražba – dtto. Má alfanumerické označení rytiny – ražby dle 

vzorkovnice  

 

U standardních výrobků musí být před potvrzením smlouvy zajištěno a ověřeno: 

- možnost přímého dodání ze skladu 

- nebo jeho začlenění do plánu výroby na příslušné období 

Spolupráce probíhá mezi obchodem a výrobou. Podporu při přezkoumání smlouvy poskytuje 

informační systém. 

 

Nestandardní výrobek nebo adjustace – neplní některou podmínku výše uvedených 

definic standardního výrobku. 

 

Pro vyřizování zakázek nestandardních výrobků a adjustací je zcela odlišný postup. Pro 

ně musí být zpravidla zpracována studie výrobku, posouzena efektivnost a u schválených 

zakázek zajištěna technická příprava, ověření výroby a zavedení výrobku do sériové výroby. 

Teprve potom je možno výrobek vyrábět a dodávat jako standardní. (viz. proces „Návrh, 

vývoj a TPV“ na obr. č.4/kap7 PK). U výrobků pro automobilový průmysl do procesu navíc 

vstupuje proces vzorování a schvalování zákazníkem podle norem pro AP a podle požadavků 

zákazníka. 

KOH-I-NOOR a.s. může, kromě svých vlastních návrhů, na některé své standardní 

výrobky zajišťovat rytiny a dezény dle návrhu zákazníků. Jedná se především o rytiny na 

povlaky knoflíků a šlové součásti, přívěsky zdrhovadel a plomby. Rytina není považována za 

nový výrobek v plném rozsahu návrhu a technické přípravy výroby. Vzniká standardní 

výrobek pouze s jiným číslem rytiny. Konstrukce zapracuje návrh do výkresové dokumentace, 

která po odsouhlasení ŘŘJ slouží jako podklad pro výrobu raznic. U zákaznických rytin 

validuje první kusy vzoru ražby také zákazník. 

 

Významnou roli v komunikaci se zákazníkem mají „Katalogové listy výrobků“, které 

obsahují: 

 přehled výrobků členěných dle sortimentních skupin výrobků 

 základní technické údaje a rozměrové údaje 

 dodavatelské údaje 

 doporučení vhodnosti použití 
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7.3 Návrh a vývoj 

U společnosti KOH-I-NOOR podléhá zařazení každého nového výrobku do výrobního 

programu firmy a tedy i na trh procesním zásadám. Ze strany vedení společnosti je přirozeně 

snaha, aby pomyslné meze determinující proces zadání, vývoj a uvedení konkrétního výrobku 

na trh byly maximálně flexibilní a aby bylo možno je neustále optimalizovat co do časového 

rozměru i z hlediska finančních nároků. 

Základním podnětem pro přípravu nového výrobku je schválení technicko-ekonomické 

studie efektivnosti nového výrobku. 

Řízení návrhu a vývoje je v plánovaných etapách, které zaručují efektivnost vývoje, 

zodpovědnost při rozhodování v místech přezkoumání, ověřování a validace. Výstupem je 

průvodní technická dokumentace výrobku (Výkresová dokumentace, Výrobní list, Operační 

návodky, Kontrolní předpis, Technicko-dodací podmínky, Podniková norma výrobku ). 

U výrobků pro automobilový průmysl ještě další dokumentace dle PPAP (PI ÚR 01/12). 

 

O míře ověřování projektovaných (zadaných) a konečných vlastností, dle složitosti a 

stupně inovace, rozhoduje vedoucí RPV ve spolupráci s vedoucím ŘŘJ. 

U výrobků pro automobilový průmysl určuje požadavky na ověřování zákazník na 

základě norem pro automobilový průmysl. 

Proces vývoje nového výrobku je završen vydáním výrobní dokumentace a schválením 

RZSV, což značí definitivní uvolnění výrobku pro výrobu i obchod..  

Následně je dohotovena obchodně-technická dokumentace Katalogový list, Návod 

k použití (pokud třeba) a propagační materiály, které doplňují technickou dokumentaci 

výrobku.  

Tím je výrobek postupně zařazen do souboru standardních výrobků KOH-I-NOOR a.s. 

Sled činností a zodpovědnosti za vývoj nových výrobků a případně nových technologií 

je podrobně dokumentován v PP 5/02-Technická příprava výroby a je patrný z vývojového 

diagramu procesu „Návrh, vývoj a TPV“ na obr.č.4 /kap7 PK.  
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7.4 Nakupování 
Proces nakupování je řízen s cílem zajistit, že nakupované vstupní suroviny a služby 

budou vyhovovat specifikovaným požadavkům. Zajistit, aby nakupované vstupy, hmotné i 

nehmotné, byly včas, v odpovídající kvalitě a ceně dodány na správné místo. 

Vlastní postup činností s uvedením zodpovědností je pro nákup materiálu znázorněn 

procesem „Nakupování surovin a obalů“ (obr.č.5 /kap7 PK) a podrobně je popsán v PP 6/02-

Nákup, příjem, skladování a výdej materiálu.  Nakupování služeb je popsáno v PP 7/02-

Dodavatelské služby.  Nakupování výrobků je popsáno v PP 15/02-Příprava zakázek v OHV 

a expedice. 

Rozhodování o nákupu technického vybavení, technologického zařízení a rovněž služeb 

na bázi dlouhodobých smluvních vztahů je popsáno v procesu „Infrastruktura“ (kapitole 6.3 

PK - Infrastruktura). 

Nakupování režijního materiálu a DDHM pro činnosti úseků je prováděno na základě 

objednávek vedoucích útvarů a podléhá schválení GŘ. 

 

7.4.1 Provázanost na vstupní kontrolu 

Šíře a důkladnost vstupní kontroly závisí jednak na charakteru materiálu/služby a jednak 

na výrobci, případně dodavateli. U renomovaných výrobců (jedná se o ty, kteří řídí kvalitu 

svých výrobků na základě certifikovaných SK dle ISO 900x nebo o producenty, kteří nám 

předložili k odsouhlasení vlastní závazný systém řízení kvality) se může vstupní kontrola 

provádět jen namátkově, pokud není stanoveno jinak v PP 8/02 a v PKM č. 2. 

Vstupní kontrola nakoupených hmotných produktů začíná při přejímce (při dodání do 

závodu) porovnáním průvodních dokladů (dodacího listu a atestu výrobce) se skutečností a s 

oficiálně proklamovanými vlastnostmi. 

Je ověřováno skutečné množství dodaného materiálu s množstvím uvedeným v dodacím 

listu. Dále se porovnávají údaje na dodacím listě s údaji o materiálu. Dále se vyhodnocuje 

shoda položek uvedených v průvodním atestu s technickými parametry deklarovanými 

v technické dokumentaci objednaného materiálu. 

 

Začlenění vstupní kontroly v procesu realizace je pro nákup materiálu znázorněno na 

schématu „Výroba - obecný technologický postup (obr.č.7/kap7 PK). 

Systém zkoušek pro vstupní kontrolu specifikuje PP 8/02-Kontrola a zkoušení.  

Metodika jednotlivých zkoušek vyplývá z příslušné technické dokumentace (ČSN, TDP, 

ref. štítky, atd.). Používání této dokumentace konkretizuje „Popis kontrolního místa pro 

vstupní kontrolu. 

Vstupní kontrola je zaměřena dokumentovaným systémem zkoušek na: 

 kovové pasy 

 kovové dráty 

 stuhy 

 obaly 

 plasty, chemikálie, barvy a laky  (tato skupina se přebírá na základě vizuální kontroly 

porovnáním obsahu a množství, ale jen na základě atestů od dodavatelů) 

 slitiny zinku (zajištění atestů chemického složení u externích dodavatelů služeb) 
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Výsledky vstupních zkoušek se porovnávají vždy oproti technickým specifikacím, které 

jsou uvedeny v technické dokumentaci. V případě pochybností o splnění parametrů je materiál 

označen v souladu s PP 8/02 „Kontrola a zkoušení“ a případně uložen do izolátoru. O 

zařazení příslušného materiálu do výroby rozhoduje vedoucí ŘŘJ. V rámci tohoto 

rozhodování se určují i další ověřovací zkoušky na sporném vstupním materiálu. 

Protokol o výsledcích provedených vstupních zkoušek se archivuje spolu se základními 

dodacími dokumenty (dodací list, atest výrobce, ...)  a je součástí záznamové dokumentace u 

ŘŘJ. 

Uložení materiálu splňuje podmínky a doporučení výrobců tak, aby nedošlo k jeho 

poškození nebo znehodnocení, ztrátám a jakýmkoli únikům, které by mohly způsobit ohrožení 

životního prostředí a zdraví pracujících. Přesný, konkrétní způsob uložení je v souladu 

s normami a splňuje environmentální kritéria. Konkrétní podmínky výrobců jsou zapracované 

v dokumentaci TPV. 

 

7.4.2 Výběr subdodavatelů všech nakupovaných vstupů 

Před uskutečněním nákupu je provedeno objednatelem ověřování způsobilosti 

subdodavatelů a výběrové řízení. Jsou zachyceny informace, zda dodavatel má 

certifikovaný nebo alespoň zavedený SK. 

Pro všechny skupiny surovin je zajištěn systém hodnocení dodavatelů dle předem 

určených kritérií (viz. Tabulka hodnocení dodavatelů – v PC na EZÚ). 

 

Hodnocení dodavatelů služeb je prováděno formulářem „Základní karta a hodnocení 

dodavatele služeb“ a je v kompetenci útvarů, které si službu objednaly. Tyto útvary si rovněž 

individuálně stanovují vhodná kritéria pro hodnocení a výběrové řízení. 

Objednávky jsou přednostně uplatňovány u subdodavatelů s nejlepším hodnocením.  

(Podrobněji v PP 7/02 „Dodavatelské služby). 
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7.5 Výroba a poskytování služeb 
Snahou KOH-I-NOOR a.s. je zabezpečit, aby výrobní proces byl optimálně plánován a 

řízen z hlediska jakosti výrobků, plynulosti výroby, způsobilosti výrobního zařízení, využití 

výrobních kapacit  ve vazbě na termíny dodávek smluvených s odběrateli. Systematickou 

údržbou strojního zařízení zajistit schopnost vyrábět výrobky požadovaných znaků jakosti. 

Kvalita tohoto procesu je závislá na systematičnosti (propracovanosti a úrovni řízení), 

technickém vybavení (výrobními prostředky, laboratorními a měřícími přístroji), na kvalitě 

materiálových vstupů, kvalifikovanosti a stupni nasazení klíčových pracovníků i v neposlední 

řadě na úrovni stavu techniky, ze které výrobní program vychází. 

Výrobní zařízení firmy není sice nové, přesto svým složením a technickými parametry 

dává záruku schopnosti vyrábět kvalitní výrobky, korespondující svými parametry se světovou 

úrovní. 

7.5.1 Plánování a řízení výroby 

Plánování výroby navazuje na plánování prodeje (dle mapy procesů - obr.č.6 /kap4 PK), 

kterému předchází proces „Kontraktace“, který je zmapován na obr.č.3 /kap7 PK. 

Hromadná, resp. dávková výroba je u sortimentu z plechu a drátu řízena plánem  

v návaznosti na optimální skladové zásoby. Tím je umožněno zrychlené vyřízení zakázek a 

rychlé uspokojení zákazníka. Výroba zdrhovadel se provádí zakázkovým způsobem, 

plánování probíhá v dávkách kumulovaných z  množství standardních zakázek. 

Vlastní výrobní proces, umožňující výrobu širokého sortimentu výrobků (viz. kap.2.3 

Výrobní sortiment), je velmi variabilní. Typická návaznost výrobních středisek, skladů a 

kontrolních míst je znázorněná na obr.č.7/kap7 PK „Výroba - obecný technologický postup. 

Délka výrobního cyklu je závislá na složitosti výrobků a adjustací. Orientačně pro 

nejjednodušší výrobky od 3 dnů, ale také více než jeden měsíc pro složité výrobky sestávající 

z více dílů a součástí. 

Výroba je řízena příslušnou konstrukční a technologickou dokumentací , která se 

nachází ve „výdejních místech dokumentace“ – zpravidla u vedoucího pracoviště. 

Podrobný postup pro plánování a řízení výroby je uveden v procesní tabulce 

„Plánování“ (obr č.6 / kap 7 PK) a v Pracovní instrukci výrobního úseku PI VÚ 01/12. Vlastní 

proces plánování výrobní zakázky je spouštěn vystavením zakázky  potvrzené vedoucím OPZ 

nebo OPT, která obsahuje termín realizace zakázky. 

Plánování a řízení výroby na dokončovacích operacích (balení, montáže, expedice) 

probíhá na základě údajů uvedených v plánech adjustace a expedice dle jednotlivých zakázek, 

které v adjustaci mají formu „Úkolových lístků“. 

V případě, že hrozí termínový skluz zakázky, informuje vedoucí dispečer výrobního 

ředitele, který zabezpečí opatření k řešení problému. V případě, že přesto bude ohroženo 

včasné plnění dodávky, projedná situaci VŘ s OŘ, který zahájí jednání se zákazníkem. 



KOH-I-NOOR a.s. Příručka kvality Strana 37 (celkem 51) 

 

 

 

Výrobní kooperace 

Výrobní kooperace se využívají v minimálním rozsahu v případě výpadu vlastních 

kapacit a ojediněle v případě absence příslušné technologie (např. pískování). Ve větším 

rozsahu se využívají kooperace pro předadjustační práce (např. návlek špendlíků a vlasových 

spon na karty, stiskání knoflíků na karty), k čemuž se využívá externí domácí práce. 

Činnost při výběru a hodnocení subdodavatelů těchto kooperací je popsán v kapitole 6 

této PK. Technická kontrola výrobků, přicházejících z kooperace, je popsána v PP 8/02- 

„Kontrola a zkoušení“.  

 

Expedice, jako proces, který vede k uspokojení potřeb zákazníků, je zmapován na obr. 

č. 8 /kap.7 PK. 

 

7.5.2 Sledování a ověřování výrobního procesu 

Výrobní proces je v závislosti na sortimentu a požadavcích zákazníka velmi variabilní, 

což je zřejmé z obrázku č. 7/kap.7 PK „Výroba, adjustace a kontrolní místa“. Odráží 

schopnost firmy vyrábět široký sortiment kovových a plastových galanterních a jiných 

drobných výrobků různých velikostí a různých povrchových úprav včetně zabezpečení 

různých adjustačních provedení. 

Jak v oblasti prvovýroby dílů, výroby zdrhovadel, tak hlavně v oblasti povrchových 

úprav je řada specielních operací a subprocesů, které vyžadují zvýšené nároky na 

technologické sledování a odbornou způsobilost obsluhy. tzn. dílčí formy validace procesů.  

Postupy těchto operací jsou podrobně popsány v operačních návodkách a tyto návodky 

jsou vždy uloženy na příslušných pracovištích – výdejních místech. Obsluha těchto procesů 

musí být prokazatelně proškolena. Na pracovištích a operacích, kde je potřeba tzv. dílčí formy 

validace procesu, jsou stanoveny tzv. „zvláštní procesy“. Jejich popis a způsob monitorování 

je stanoven v samostatném PP č. 19/06 „Zvláštní procesy“. 

 

Zásady dodržování ekologie ve výrobě jsou stanoveny v provozních řádech příslušných 

pracovišť. Jsou stanoveny ekologicky nebezpečné látky a jsou stanoveny postupy při 

eventuálním úniku. 

 

         Nedílnou součástí výrobního procesu je kontrola vstupů, polotovarů a hotových 

výrobků. Ozřejmuje ji systém kontroly uvedený v kapitole 8 PK. Podrobně je oblast kontroly 

dokumentována v PP 8/02-Kontrola a zkoušení. Následné řízení neshodných výrobků 

popsáno v QS 4-Řízení neshodného výrobku a opatření k nápravě a prevenci. 
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Dokumentace TPV, nářadí a měřidla 

Postup pro řízení této dokumentace je popsán v PP 1/02-„Konstrukční a technologická 

dokumentace. Postupy = „Operační návodky“, případně výkresy jsou vždy na pracovištích 

(výdejních místech) a za jejich aktualizaci odpovídá pověřený pracovník pro řízení 

dokumentace z úseku rozvoje. Vedoucí pracoviště garantuje použití jen platné dokumentace 

dle zakázky. 

Nářadí a měřidla si odebírá zaměstnanec oproti podpisu z výdejny nářadí. Celá činnost 

je popsána v PP3/02 „Hospodaření s hmotným majetkem“. 

 

Kvalifikace zaměstnanců ve výrobě 

Kvalifikační požadavky na vybrané dělnické profese (dílenští kontroloři, seřizovači, 

obsluha zvláštních procesů, vícestrojová obsluha, řidiči dopravních vozíků) a celý systém 

přípravy je uveden v kapitole 6 této PK. 

 

Způsobilost strojů a zařízení 

Způsobilost strojů a zařízení je zajištěna jejich pravidelnou plánovitou údržbou. 

Podrobný postup je uveden v PP3/02 „Hospodaření s hmotným majetkem“. 

 

 

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

KOH-I-NOOR a.s. vytváří v účelném rozsahu podmínky pro identifikaci a 

sledovatelnost výrobků.  Zabezpečuje: 

 dohledatelnost a identifikaci příslušné konstrukční a technologické dokumentace ve 

vztahu k neshodným výrobkům formou archivování této dokumentace 

 identifikaci vstupních surovin a tím možnost uplatňování reklamací a celkově 

kultivování dodavatelských vztahů. 

 identifikaci a sledovatelnost výrobků a polotovarů při jejich průchodu kontrolními 

uzly. Ve výrobě zdrhovadel a v tzv. klasické výrobě s využitím elektronické formy 

zpracování průvodek. Systém umožňuje zpětnou sledovatelnost až do rozpadu 

jednotlivých použitých materiálů. 

  identifikaci – rozlišení shodných i neshodných výrobků v celém průřezu výrobního 

procesu evidencí pomocí žlutých a červených karet/lístků s využitím určených 

prostorů – izolátorů. 

 identifikaci a sledovatelnost výrobků ve vztahu k odběrateli zabezpečením 

malospotřebního a distribučního balení s označením čárovými kódy. 

 

Způsob zajištění identifikace a sledovatelnosti je uveden v PP 9/02 „Identifikace a 

zpětná sledovatelnost“. 
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7.5.4 Majetek zákazníka 

V některých případech se používají nástroje a formy, které jsou majetkem zákazníků. 

Hospodaření s nimi se řídí dle PP3/02 „Hospodaření s hmotným majetkem“. U specielních 

opakovaných zakázek může firma po skončení série uložit pracovní nástroj, který je majetkem 

zákazníka (např. raznice), do skladu nástrojů. Před uložením je posouzena vhodnost k dalšímu 

použití, provedena ochrana a též evidence nástroje ve skladu. Majetek zákazníka a manipulace 

s ním se řídí podle PP 25/13 „Majetek zákazníka“. Jedná se převážně o výrobky, na nichž 

provádí KOH-I-NOOR a.s. kooperační operace, ve výjimečných případech se jedná o 

adjustační materiál, dodaný zákazníkem pro jeho zakázku, ale jedná se i o duševní materiál 

zákazníka. Ve velké míře se to týká též nástrojů a forem pro výrobu pro automobilový 

průmysl, které jsou převážně majetkem zákazníka. 

 

7.5.5 Ochrana výrobku 

Ochrana výrobků je zajištěna v celé fázi procesu realizace. Shoda s požadavky na 

produkt je zabezpečena kromě potřebné identifikace zvláště kvalitou výrobních procesů. 

Kvalita procesů je sledována formou sledování znaků konkrétních jednotlivých výrobků. 

Hotové výrobky jsou baleny a skladovány ve spotřebitelském balení v chráněných skladech. 

Doprava zboží k zákazníkům je prováděna interně i externím způsobem ve spolupráci 

s ověřenými dopravci. Zboží je vždy chráněno v expedičním balení s přesnou identifikací 

obsahu. 

 

7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Pro pravidelné - operativní ověřování vlastností svých výrobků je u fy KOH-I-NOOR 

využíváno kontrolní měřící a zkušební zařízení.  Jeho účelem je: 

a) Zajistit, aby materiály, polotovary a výrobky byly kontrolovány, měřeny a 

zkoušeny takovými zařízeními, která jsou schopna spolehlivě rozlišit shodný a 

neshodný výrobek. 

b) Zabezpečit sledování průběhu technologických operací, které ovlivňují konečnou 

jakost výrobků, ověřenými nebo kalibrovanými měřidly a kontrolními zařízeními. 

 

Uplatnění těchto přístrojů je prakticky v celém průřezu procesu realizace. Od návrhu a 

vývoje (součástí vývoje a zavedení výroby je i určení potřebných měřidel), přes nakupování a 

výrobu až po případné ověřování opodstatněnosti reklamace. Konkrétní nasazení měřících a 

kontrolních zařízení je pro jednotlivé druhy kontrol definované v jednotlivých listech 

kontrolních předpisů dle KKP a dle Plánu kontroly a řízení u výroby pro automobilový 

průmysl. 

 

Formálně jsou měřící zařízení rozdělena  v souladu se Zákonem č. 505/1990 o 

metrologii „pracovní měřidla stanovená“, „pracovní měřidla nestanovená“ a na „informativní 

měřidla“, vše dle navazujících zákonů a vyhlášek, uvedených v Metrologickém řádu. 

Všechna pracoviště, která jsou vybavena měřidly a zkušebním zařízením, na kterých se 

provádí kontrolní a zkušební proces a prokazující dodržení stanovených požadavků v rámci 

systému kvality, mají vytvořeny podmínky zabezpečující správnou činnost těchto měřidel a 

zkušebních zařízení. Jsou stanovena pravidla pro jejich správné používání a všechny činnosti 

související s řízením monitorovacích a měřících zařízení jsou dokumentovány.  
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Základní dokument v oblasti metrologie je Metrologický řád, který stanovuje 

postupy, dílčí pravomoci a odpovědnosti a zároveň vysvětluje metrologické pojmy. 

Základní odpovědnost za řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení má 

generální ředitel. Odpovídá také za Metrologický řád společnosti, jeho zavedení a plnění. 

Pro řízení a správu těchto zařízení je generálním ředitelem pověřen metrolog 

společnosti.  

Metrolog zpracovává a udržuje platná schémata návaznosti pro veškeré měřené veličiny, 

používané v organizaci. Ze schémat je patrné, kde se provádí kalibrace a ověřování a jaká je 

návaznost na etalony vyšších řádů. 

Na každém měřidle musí být vyznačen stav konfirmace formou značky o provedené 

kalibraci nebo ověření měřidla. 

Metrolog vypracovává v dostatečném předstihu přehled měřidel určených ke kalibraci 

formou výpisu z PC databáze a předává je vedoucím hospodářským zaměstnancům. 

Uživatel měřidla buď přímo nebo prostřednictvím svého vedoucího předává měřidlo ke 

kalibraci na KMS. 

Měřidla, která nevyhověla kalibraci či ověření, jsou označena štítkem „Vadné . 

nepoužívat“ a pokud jsou neopravitelná, jsou vyřazena z používání. Vyřazená měřidla jsou až 

do doby jejich fyzické likvidace uschována v izolovaném prostoru skladu měřidel. 

 

 

Postup při neodpovídajících měřidlech 

Zaměstnanci jsou školeni ŘPÚ na základě požadavku ŘŘJ o správném používání a 

ukládání měřidel. Pokud pracovník zjistí, že měřidlo, které používá, je poškozené nebo se 

domnívá, že měří s chybou, je špatně čitelná stupnice, nebo nečitelný údaj o kalibraci, je 

povinen toto měřidlo vrátit do KMS nebo nadřízenému. Zároveň je povinen toto měřidlo 

ihned odstavit a zabránit jeho dalšímu používání. 

Zajištění řádné a pravidelné údržby a oprav měřidel je povinností uživatele měřidla. Ve 

stanovených případech (viz Metrologický řád) postupuje ve spolupráci s ŘŘJ nebo ÚR při 

objednávání externích oprav, kalibrací či ověřování. 

V případech, kdy dojde ke zjištění, že část výrobků byla kontrolována nesprávným či 

vadným měřidlem, musí být provedeno opakované měření správným měřidlem té části 

produkce, která byla zkontrolována vadným/nesprávným měřidlem. V případě, že výrobky 

proniknou k zákazníkovi, neprodleně informuje příslušný vedoucí vedoucího ŘŘJ, který ve 

spolupráci s obchodním úsekem provede vhodná opatření u zákazníka. 
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8 Měření, analýza a zlepšování 

8.1 Všeobecné zásady 

KOH-I-NOOR a.s. plánovaným způsobem uplatňuje sledování, resp. monitorování 

procesů a jejich měření. Ze zjištěných poznatků provádí analýzy a na základě nich přistupuje 

ke zlepšování procesů. Tyto postupy jsou potřebné k udržení a zdokonalování SK, k zajištění 

a prokázání shody s požadavky na produkt. 

 

8.2 Monitorování a měření 

Ve společnosti je zásadou, že každý proces je řízeným a dokumentovaným způsobem 

kontrolován v místě, resp. okamžiku, který je významný pro prokázání kvality a získání 

informací pro zpětné působení na proces. Obdobně je interními audity kontrolován i systém 

řízení kvality. 

8.2.1 Spokojenost  zákazníků 

Přehled o spokojenosti zákazníků s operativností dodávek a s kvalitou produkce, 

přehled o zkušenostech při následném užití do konečného produktu ve zpracovatelské sféře a 

také informace o spokojenosti koncového spotřebitele při využívání výrobků jsou základními 

zdroji nezbytnými pro další zlepšování výroby KOH-I-NOOR a.s. Pramenem těchto poznatků 

jsou především:  

- osobní kontakty se zákazníkem,  

- vyžádané účelové reference,  

- poznatky a reklamace uplatňované při užití výrobků 

- reklamace zákazníka v rámci záruční doby. 

Tyto informace získávají hlavně pracovníci obchodního úseku, a to při obchodních kontaktech 

a zachycují je do formuláře „Záznam z jednání“. Rovněž další pracovníci, např. z útvaru ŘŘJ, 

výroby a rozvoje případné poznatky o spokojenosti a požadavcích zákazníků postupují na 

obchodní úsek, který je utřiďuje a z hlediska marketingu analyzuje. 

 

8.2.2 Interní audit 

Základní odpovědnosti  

Generální ředitel odpovídá za vytvoření podmínek pro provádění interních auditů, za 

akceptaci nálezů a přenesení poznatků do systému řízení formou nápravných a preventivních 

opatření. Toto zabezpečuje formou stanovení úkolů, zejména v rámci pravidelných porad 

vedení. 

 Představitel vedení pro SK odpovídá za smysluplné využití interních auditů pro 

kontrolu funkčnosti SK a pro zlepšování SK.  PVSK odpovídá za optimální začlenění a 

koordinaci interních auditů v rámci „přezkoumání SK vedením“.  Navrhuje jmenování 

auditorů, odpovídá za plánování auditů a vyhodnocuje celkovou účinnost auditů jako nástroje 

na zlepšování procesů a zvyšování efektivnosti organizace – sleduje opatření k nápravě a 

prevenci. 



KOH-I-NOOR a.s. Příručka kvality Strana 42 (celkem 51) 

 

 

Hlavní auditor řídí časové plánování auditů, určuje vedoucí auditory, metodicky dohlíží 

nad průběhem auditů, koordinuje výstupy z auditů do realizace nápravných a preventivních 

opatření, udržuje záznamovou agendu auditů. 

Provádění auditů 

Interní audit provádějí auditoři pověření k vykonávání této funkce generálním ředitelem. 

Vyškolení auditorů zajišťuje personální útvar ve spolupráci s představitelem vedení pro SK. 

Audit provádějí pracovníci nezávislí na prověřovaných činnostech. Pro udržení 

kvalifikace auditoři absolvují nejméně dva audity ročně a 1x za tři roky externí školení. 

Činnost systému kvality v rozsahu kapitol ISO 9001, resp. definovaných procesů je 

prověřena minimálně jedenkrát ročně. 

Postup a odpovědnosti pro provádění interních auditů jsou uvedeny ve směrnici QS 2 

„Interní audit“. 

Interní audity probíhají podle plánu auditů, který je zpracován na každý kalendářní rok. 

V rámci přípravy auditu je vypracován program, který určuje prověřovanou činnost, rozsah 

auditu a dokumenty, kterými bude audit řízen a termín auditu.  

Při auditu se ověřuje, zda činnost probíhá v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 

se směrnicemi SK a další předpisovou dokumentací. Rovněž se sleduje soulad s politikou 

kvality, vhodnost a aktuálnost cílů kvalityi pro danou oblast. Při kontrolních auditech se 

ověřuje plnění, resp. účinnost nápravných opatření.  

Výsledky auditu (zjištěný stav zabezpečování kvality v útvaru, zjištěné neshody, návrh 

nápravných opatření spolu s termíny jejich plnění a příp. navržený termín kontrolní prověrky) 

jsou zdokumentovány v protokolu z auditu. 

Výsledky auditů (závěrečná zjištění, agendu neshod a navržená opatření) zpracovává a 

vyhodnocuje hlavní auditor. HA určuje také nezbytnost kontrolní prověrky u jednotlivých 

zřejmých případů. Představitel vedení pro SK schvaluje nálezy a rozhoduje i o případných 

rozporech. Zjištěné neshody a podněty ke zlepšení dává formou ONP přímo k řešení, resp. 

předkládá na řešení do porady vedení.  

 

8.2.3 Monitorování a měření procesů 

Monitorování definovaných procesů (přehled v kapitole 4.4 – Management procesů) je 

jejich nedílnou součástí. Způsob, postupy, odpovědnosti a záznamy o monitorování a měření 

jsou popsány v příslušných procesech, v kap. 7.5.2 „Sledování a ověřování výrobního 

procesu“, v další části této PK, a v technické a kontrolní dokumentaci. Tabulka monitorování 

procesů (příloha č. 3) stanovuje způsob monitorování, ukazatele a kriteria pro klíčové procesy 

SK, znázorněné „postupovými diagramy“ v PK. Hodnoty jednotlivých kritérií jsou stanoveny 

v „Cílech kvality na rok ….“. 

8.2.4 Monitorování a měření výrobku 

Základním dokumentem, který monitoruje průběh výrobku v technologickém sledu, tj. 

postup prací v  místě a času, podmínky výroby a ověřování je průvodka, resp. systém 

navazujících průvodek. Jako přílohy jsou uvedeny v PP 9/02-„Identifikace a sledovatelnost“  

Poskytuje informace  

o zadání do výroby (co, kolik, do kdy ?),  

o stanovené technologii – sledu operací 

o vstupních surovinách nebo polotovarech (identifikace) 
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o jménu pracovníka a času provedení 

o neshodách pro účely statistiky 

o množství práce pro účely výpočtu mezd 

 

Podpisem na průvodním dokladu (příp. zadáním kódu v elektronickém zpracování 

průvodního dokladu) v případě shody dochází k uvolnění výrobku na další zpracování. 

V případě neshody je vložena do transportní nádoby karta „Označení neshodného výrobku“. 

Karta zachycuje i drobné neshody výrobního procesu a dává prostor na operativní rozhodnutí 

– zápis kompetentního pracovníka k řešení neshody, pokud je to operativně možné. Řešení 

vážnějších problémů je dokladováno autorizovanými přílohami. Tyto výraznější neshody 

podle povahy problému mohou přejít na formu řízení neshod dle formuláře „ONP“ dle bodu 

8.3 PK – Řízení neshodného výrobku, přičemž rozhodnutí o vyřešení neshody musí být na 

kartě „Označení neshodného výrobku“ uvedeno. 

 

Proces monitorování a měření je řízenou a plánovanou činností, která probíhá i v rámci 

přípravy nového výrobku. Návrh a vývoj je monitorován podle zásad, uvedených v PP 5/02 

„Technická příprava výroby“. 

 

Systém kontroly 

Provádění kontrol v KOH-I-NOOR a.s. sleduje formou kontrolních míst (uzlů) výrobní proces 

od vstupu vstupního materiálu do a.s. až po výstup hotových výrobků v obalech z expedice. 

Pro tento účel jsou stanovena kontrolní místa a popisy kontrolních míst, kterými se kontrolní 

místa řídí a jsou stanovena tzv. výdejní místa dokumentace (výrobní i kontrolní) na 

jednotlivých výrobních střediscích. tento systém zaručuje provádění vstupní kontroly, 

kontroly prvních kusů, mezioperační a výstupní kontroly. 

Provádění jednotlivých kontrol je následně popsáno, včetně označování stavu po kontrole a 

zkoušení a izolace neshodných výrobků. 

 

Vstupní kontrola  pokrývá oblasti: 

 vstupní jakostní přejímku vstupních materiálů pro výrobu, včetně dělení nebo úprav 

vstupních materiálů, 

 vstupní přejímku výrobků z kooperace 

 vstupní přejímku nakupovaných výrobků 

 vstupní kontrolu nástrojů, nářadí a měřidel 

 

Kontrola prvních kusů 

Kontrola prvních kusů slouží k ověření, zda výpadní vzorky výrobku jsou shodné a 

preventivně tak zabraňuje vyrobení neshodných výrobků. Při jejím kladném výsledku je 

možno uvolnit započetí operace , při negativním výsledku se musí zajistit oprava, seřízení 

nástroje, stroje apod.. 

Kontrola prvních kusů pro účely vzorování a schválení referenčních vzorků má svá specifická 

pravidla a řídí se dle přání zákazníka formou TDP, objednávek a norem pro automobilový 

průmysl. 
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Mezioperační kontrola (MOK) 

MOK je v KOH-I-NOOR a.s. definována jako kontrola výrobků od 1. operace až po 

provedení povrchových úprav u klasické výroby a též jako kontrola ve fázi adjustačních a 

expedičních prací (kromě finálních operací, na které se vztahují výstupní kontroly). 

Podobně u výroby  zdrhovadel se jedná o kontrolu od 1. operace až po adjustaci zdrhovadel. 

Poslední MOK z výrobního procesu má de facto význam výstupní kontroly z výroby. 

Zde se kontrolují technické parametry výrobků. 

 

Výstupní kontrola 

Probíhá ve skutečnosti ve třech etapách: 

 výstupní kontrola technických parametrů výrobků po ukončení poslední výrobní 

operace 

 kontroly adjustovaných výrobků – malospotřebního a distribučního balení.  

 finální „expediční kontrola“ zajišťuje shodu množství, obsahu, a formy zabalení 

zakázky, kvalitu distribučního a přepravního balení a kompletaci průvodních dokladů 

v expedici. 

Pro některé skupiny výrobků mohou být některé kontroly sloučeny. 

 

Přejímací kritéria jsou obsažena v „Kontrolních předpisech“ a další pro kontrolu předepsané 

dokumentace podle popisů KM. Měření a monitorování tu zabezpečuje pracovník pověřený 

na provádění kontrol jednotlivých KM a s oprávněním k uvolnění v případě shody. V případě 

neshody informuje mistra a postupuje dle QS 4 „Řízení neshodného výrobku a opatření 

k nápravě a prevenci. Výsledky kontrol jsou archivovány. 

 

Dílčí popisy kontrol s uvedením zodpovědností za uvolnění výrobku jsou popsány v PP 8/02-

Kontrola a zkoušení. Popis kontrol („jak“se kontroluje) uvádějí jednotlivé „Kontrolní 

předpisy“ umístěné v kontrolních bodech a seskupené do „Knihy kontrolních předpisů“ 

(KKP). KKP je řízena z úseku rozvoje , kde je kompletní „0-té“ paré + změny a revize. Další 

kompletní výtisk se nachází u ŘŘJ a VŘ 

Metodika práce zkušebny je popsána v PP 11/02–Zkušebna. 
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8.3 Řízení neshodného výrobku 

Postupy a odpovědnosti za vypořádání jednotlivých neshod souvisejících s realizací 

výrobků, včetně odpovědností za rozhodnutí o způsobu vypořádání a provedení záznamu o 

neshodě a způsob vypořádání neshod uplatněných zákazníkem po předání zakázky v záruční 

době (reklamační řízení), jsou popsány vývojovým diagramem „Zlepšování procesů a řízení 

neshod“ (obr.1/kap.8 PK)  

Neshody funkčnosti SK zjištěné v rámci interních auditů jsou řešeny ve směrnici QS 2. 

„Interní audit“. 

Pracovník odpovědný za rozhodnutí o řešení neshody musí dodržet dále uvedená 

pravidla: 

a/ Označení neshodných výrobků 

V případě, že by mohlo dojít k záměně a použití neshodného výrobku, resp. k 

pokračování v následných pracích, neshodné výrobky se zřetelně oddělí od ostatních a opatří 

se kartou „Označení neshodného výrobku“ (barevné značení-žlutá, červená). 

 

b/ Přezkoumání neshodných výrobků 

Postup přezkoumání neshodného výrobku spočívá ve stanovení rozsahu a možných 

následků neshody, s cílem rozhodnout, jak dále s neshodným výrobkem naložit. Výsledkem 

přezkoumání je i rozhodnutí o pořízení záznamu vzniklé neshody. 

Uplatňované způsoby vypořádání neshodného výrobku: 

 Ponechat výrobek ve stávajícím stavu a pokračovat ve výrobě. (realizace s výjimkou) 

 Přepracovat - opravit neshodný výrobek 

 Přeřadit k jinému použití převodem na jiné použití 

 Likvidace výrobku 

 Zamítnutí (reklamační řízení s dodavateli materiálů nebo výrobků nebo subdodávek) 

v případě neoprávněnosti neshody, tzn. výrobek je dál použitelný jako shodný. 

 Odchylka od původně specifikovaných požadavků zákazníka. 

 

c/ Záznamy o neshodách  

Záznamy o zjištěných neshodách z procesu realizace doplňují průvodní záznamovou 

dokumentaci. Pro záznam drobných neshod z výrobního procesu slouží karta „Označení 

neshodného výrobku a návazně na to (po rozhodnutí kompetentní osoby) „Hlášení 

neshodného výrobku“. Tato „Hlášení“ jsou evidována v „Knize evidence Hlášení neshodného 

výrobku“. 

V případě opakujících se neshod, nebo problémů závažného charakteru, jsou neshody 

zaznamenány do formuláře „Záznam o nápravném nebo preventivním opatření“ ( = formulář 

„Opatření k nápravě / prevenci“ , eventuelně v 8D reportu. 

Řešení neshody je tedy dále patrné přímo zápisem na kartě „Označení neshodného 

výrobku“ (případně na jejích přílohách) nebo ze záznamu „Opatření k nápravě / prevenci“a 

8D reportu. 
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Neshody, které nejsou vyřešeny „na místě“ a tedy vyžadují čas na vyřešení (vážné a 

systémové neshody), jsou podnětem pro preventivní opatření. Zapisuje je PVSK do „Knihy 

evidence ONP“.  

ŘŘJ (pro zřejmé neshody výroby), resp. PVSK (pro velké a systémové neshody) sleduje 

zápisy – řešení jednotlivých neshod až do jejich odstranění. 

Kniha evidence ONP je součástí přezkoumání SK vedením. Rovněž tak záznamové 

knihy pro externí a interní 8D reporty. 

 

d/ Reklamace  

Podnětem pro zahájení reklamačního řízení je písemné nebo elektronické sdělení  

zákazníka o výskytu neshod vzniklých na zakázce ve stanovené záruční době. Zásady řízení 

reklamací jsou popsány v QS 4 „Řízení neshodného výrobku a opatření k nápravě a prevenci“. 

Všechny reklamace adresované společnosti jsou po zaevidování písemné či elektronické 

pošty předány na obchodní úsek, který posoudí oprávněnost reklamace a následně organizuje 

šetření příčin za účasti příslušných pracovníků a případně zástupců zákazníka (formulář 

„Odběratelská reklamace“ viz příl.7/QS 4). 

O výsledku šetření, kterým je rozhodnutí o uznání, resp. neuznání neshod nebo vad a 

rozhodnutí o způsobu, termínech a odpovědnostech za jejich odstranění je pořízen zápis v  

Knize reklamací, která je vedena v elektronické podobě.  

 

8.4 Analýza údajů 

Vedoucí útvaru ŘŘJ analyzuje výsledky nevyhovujících zkoušek získaných v průběhu 

procesu realizace (tj. počet, druh a závažnost). Neshody, které přesahují běžný rámec, se 

pravidelně vyhodnocují na poradách vedení a zjišťuje se opakovatelnost nebo podobnost a 

analyzují se příčiny vzniku. Další relevantní vstupy jako možné zdroje pro analýzu údajů jsou 

uvedeny v kapitole 8.5.1 „Neustálé zlepšování“. 

Takto získané a analyzované údaje jsou podkladem pro další zlepšování systému kvality 

a výroby.  

 

Uplatnění statistických metod 

Pro analýzu údajů a následné zlepšování procesů využívá společnost statistické nástroje 

a metody v následujících oblastech: 

 vyjádření controllingových výsledků  

 statistické vyhodnocení obchodních údajů, trendy prodeje z marketingového hlediska. 

 pravidelné měsíční rozbory jakosti 

 vyhodnocení podílu neshodných výrobků dle příčiny neshody – paretova analýza 

 spojnicové diagramy vývoje neshodných výrobků v členění dle skupin výrobků 

 specielní část tvoří využití statistických technik na analýzu příčin problémů a jejich 

kvantifikaci (opakující se neshody, případně zjištění z auditů, nedostatky procesů 

zachycené interně nebo externě). Zde podle povahy problému vedení využívá jako nástroje 

analýzy histogram, diagram příčin a efektu „Ishikawa“ (Rybí kost) a následně Paretovu 

analýzu v kombinaci s využíváním brainstormingu.  
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Dále je uplatňována metoda FMEA, statistické vyjádření způsobilosti procesů, analýza 

systému měření (MSA). 

8.5 Zlepšování 

8.5.1 Neustálé zlepšování 

Ve společnosti KOH-I-NOOR je neustálé zlepšování procesů, výkonnosti firmy a 

kvality výroby jedním z hlavních strategických záměrů. „Zlepšování procesů a řízení neshod“, 

jako proces integrující všechny vstupy pro zlepšování a zachycující reálné propojení 

s nápravnými a preventivními opatřeními, je uveden na obrázku č.1/kap.8 PK 

 

Podklady a zdroje pro průběžné zlepšování jsou: 

- podněty od zákazníků (přání a požadavky z marketingové a obchodní komunikace) 

- spolupráce s dodavateli 

- porovnání s technickou úrovní nejlepších výrobců v oboru (benchmarking) a z toho 

vyplývající řízená racionalizační a rozvojová činnost. 

- nálezy a zjištění z monitorování a měření procesů (vstupní kontrola, mezioperační 

kontroly, výstupní kontrola)  

- vnitřní ztráty z nekvality (dopady nekvalitního procesu, včetně opakování operací) 

- reklamace 

- nálezy z interních auditů a přezkoumání systému řízení kvality vedením  

- iniciativa pracovníků – racionalizace procesů formou zlepšovacích návrhů 

- nálezy z externích auditů 

 

Uplatňované formy pro řízení procesu zlepšování: 

- úlohy z porad vedení po projednání v poradě 

- pokyny PVSK k odstranění drobných neshod 

- 8D reporty 

 

Použité metody a nástroje: 

- týmová práce a brainstorming 

- řízené využití nápravných opatření a preventivních opatření 

- akční plány k odstranění neshod a zjištění 

 

8.5.2 Opatření k nápravě  

KOH-I-NOOR a.s. vykonává opatření k nápravě s cílem zabránit opakovanému výskytu 

neshod. Tato problematika je metodicky propracovaná a systematicky zdokumentovaná 

v QS 4 „Řízení neshodného výrobku a opatření k nápravě a prevenci“. Vazba řízení neshod 

s využitím nástrojů na zlepšování je uplatňována dle procesu „Zlepšování procesů a řízení 

neshod“ (obr.1/kap.8 PK)  

 

8.5.3 Preventivní opatření  

Preventivní opatření, na rozdíl od běžných opatření k nápravě, mají za cíl předcházet 

neshodám. Při jejich přijímání se vychází z analýzy problému, z hledání hlubších souvislostí a 

z hledání prvotních - často ne hned patrných až skrytých příčin. Zde se uplatňují i statistické 

metody a techniky popsané v kapitole 8.4 „Analýza údajů. Organizační zabezpečení pro 



KOH-I-NOOR a.s. Příručka kvality Strana 48 (celkem 51) 

 

 

stanovení možných příčin neshod, k ohodnocení potřeby jejich řešení (závažnosti), pro 

uplatňování potřebných opatření, až po vyhodnocení a přezkoumání výsledků přijatých 

opatření je zdokumentované rovněž v procesu „Zlepšování procesů a řízení neshod“.  

Podnětem pro realizaci opatření k nápravě, resp. preventivních opatření mohou být 

záznamy o neshodách vyplývajících z auditů, nebo poznatky a připomínky z výrobního 

procesu.  

Podle složitosti neshody může být v této fázi určen ředitelem pracovník nebo skupina s 

úkolem analyzovat příčiny neshod a navrhnout vedení společnosti způsob řešení a opatření k 

nápravě. Navržený způsob řešení k realizaci schvaluje GŘ. 

 

Kontrola plnění přijatých preventivních opatření se provádí v rámci porad vedení v 

závislosti na termínech jejich realizace. Zaznamenání trvalých změn do dokumentace systému 

řízení kvality, které vyplývají z přijatých opatření k nápravě a preventivních opatření zajistí 

správce dokumentu.  

 

U vyřešených nápravných či preventivních opatření je třeba doložit, zda opatření bylo 

efektivní. 
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9 Termíny a definice 

 

9.1 Definice pojmů 

Dokumentace systému řízení kvality  Soubor interních a externích předpisů, údajů a 

záznamů, který je vytvářen, řízen a udržován v souladu s požadavky normy 

ČSN EN ISO 9001:2009.  

Dokument  Informace a její nosič - podpůrné médium, kterým může být např. papír, 

fotografie, vzorek nebo počítačové záznamy a produkty.  

Řízený dokument   Dokument, jehož zpracování, vydání, distribuce, evidence, změny, revize 

a archivace probíhá podle stanoveného postupu a za plnění stanovených 

podmínek a odpovědností.  

Neřízený dokument (výtisk)   U těchto dokumentů není povinnost provádět v nich změny a 

stahovat je. Za platnost a aktuálnost dokumentu je odpovědný jeho držitel.  

Správce dokumentu    Správce  dokumentu navrhuje, zabezpečuje a koordinuje vypracování 

odborného a věcného  obsahu dokumentu při jeho tvorbě a změnovém 

řízení. 

Záznam o kvalitě   Dokument v němž jsou uvedeny dosažené výsledky (informace), které 

ovlivňují kvalitu. Je to doklad, kterým je možno prokázat, že v průběhu 

procesu se postupovalo podle platných předpisů a že byly splněny všechny 

specifikované požadavky. 

Záznamy o kvalitě jsou rovněž dokladem fungování a efektivnosti SK. 

Infrastruktura  Systém trvalého vybavení organizace technickými prostředky a zařízeními.  

Pracovní prostředí  Souhrn podmínek, při kterých pracovníci vykonávají svou činnost 

(fyzikální a sociální faktory, faktory prostředí a další). 

Přezkoumání  Koordinované činnosti prováděné organizací před předáním nabídky či 

podepsáním smlouvy které zajistí, že požadavky na kvalitu, technické a 

technologické provedení, cena, termíny a další specifické požadavky jsou 

jednoznačně definovány a mohou být realizovány. 

Identifikace  Označení dokumentu, materiálu nebo výrobku takovým způsobem, aby byla 

umožněna sledovatelnost a kontrola, resp. stažení v případě nutnosti. 

Proces  Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy. 

Neshoda Nesplnění (odchylka od) požadavku.  

Vada Nesplnění požadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému 

použití. 

Neshodný výrobek  Výrobek, u kterého byla zjištěna odchylka od specifikovaných 

požadavků a je nezbytné určit rozsah neshodnosti výrobku a rozhodnout o 

jeho dalším použití. 

Náprava Opatření k odstranění zjištěné neshody 

Nápravné opatření   Opatření přijaté s cílem odstranit příčiny zjištěné neshody, vady nebo 

jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opětovnému výskytu. 
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Preventivní opatření   Opatření přijaté s cílem odstranit příčiny možné neshody, vady nebo 

jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich výskytu. 

Interní audit  Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces který slouží k prokázání 

shody uvnitř organizace (ověření funkčnosti SK) pro potřeby vedení 

organizace. Je prováděn vlastní organizací, nebo veden externě z pověření 

vlastní organizace. 

Program auditů    Řada auditů, které se mají provést během plánovaného časového rámce. 

Záznamy z auditu   Veškeré záznamy týkající se daného auditu obsažené ve vyplněných 

formulářích Protokolu z interního auditu (identifikační údaje, program 

prověrky, závěrečná zpráva auditu) a záznamy jednotlivých auditorů. 

Obsahují zjištění  a ověřená vyjádření o zjištěné skutečnosti (důkazy). 

Závěr z auditu    Výstup z auditu učiněný skupinou auditorů na základě a po zvážení všech 

zjištění z auditu. 

 

Outsorcing    Stálá služba externího zdroje v úrovni řízení i výkonů organizace 

 

9.2 Zkratky 

SK – systém řízení kvality (QMS) 

PK – příručka kvality 

QS – směrnice systému řízení kvality 

PP – prováděcí předpis 

 

zkratky funkčních míst jsou patrné z organizačního schématu dle obr. č.2/ kap. 4 PK 

PVSK – představitel vedení pro systém řízení kvality 

HA – hlavní auditor 

ŘDK - pracovník pověřený řízením dokumentace kvality 

TPV – technická příprava výroby 

OHV – sklady hotových výrobků 

 

ONP – opatření k nápravě a prevenci 

KMS – kontrolní a měrové středisko 

MOK – mezioperační kontrola 

TDP – technické dodací podmínky 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DDHM - dlouhodobý drobný hmotný majetek 

ZP – základní prostředky 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 
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10 Souvisící dokumenty,  rušené dokumenty 

10.1 Souvisící dokumentace 

 

Organizační řád 

Směrnice QS 1. - Řízení dokumentů a záznamů  

Směrnice QS 2.- Interní audit 

Směrnice QS 3.- Personalistika 

Směrnice QS 4.- Řízení neshodného výrobku; Opatření k nápravě; Preventivní opatření. 

Metrologický řád 

 

Nižší předpisová dokumentace (Prováděcí předpisy, Pracovní řády, Pracovní instrukce, apod.) 

 

Normy ČSN EN ISO řady 9000:2009 

 

 

10.2 Rušená dokumentace 

 

Příručka jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, 3.vydání 

 



 

 

          

        

        

        



 

 

          

 

      

       

        

         



 

 

  

          

          

          

          



 

 

 

         

          

        
  

 

          

          



 

 

 

         

          

          

         

          



 

 

 

         

          

          

          

          



 

 

          

 
         

          

          
 

         



 

 

 

         

          

          
 

 

                                                  
                                                   



 

 

                                                   
                                                   

 

                                                  



 

 

 

                                                

                                                

       

 
 
 

        

 

                                                                



 

 

               

                                                 
 

 
 

 
 
 

                                             



 

 

 

 
 

                                               

                                                

                                                

                                                



 

 

 

                                               

                                                

                                                

                                                

                                                



 

 

 

                                               

                                                

      

 

   

         

         



 

 

 

        

         

         

                                                

          



 

 

 

        

         

         

         

         



 

 

 

                                               

      

 

   

         

         

         



 

 

         

        

                                               

        

     
 

   

        

     
 

   

        

      
 

   

                                                

      

 

   

         

         

         

         

                                                

                                                
 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                                                                      
                                                   
                                                  
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  

   

                                                   
                                                   
                                                  

   

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   



 

 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

 

 

 

 

 

 


