
 Česká společnost pro jakost funguje 
již 30 let. Co všechno se u vás za ty tři 
dekády odehrálo?

Elena Stibůrková: Za více než 30 let 
existence se rozšířily nejen řady našich 
odborníků, ale i portfolio služeb, které 
nyní patří k jedněm z nejrozšířenějších 
v oblasti, ve které působíme. Sdružujeme 
široké spektrum osob a organizací půso-
bících v různých sférách systémů man-
agementu a řekla bych, že jsme jedineční 
svým postavením, zkušenostmi a dlou-
holetou spoluprací nejen s  národními, 
ale i  zahraničními organizacemi. Díky 
akreditaci Evropské organizace pro kva-
litu (EOQ) a Českého institutu pro akredi-
taci (ČIA) pro certifikaci osob působících 
v  oblasti managementu kvality, EMS, 
BOZP a  dalších oborech jsme schopni 
nabídnout získání personálních certifi-
kátů stvrzujících způsobilosti, ke kterým 
byly vydány. Vydáváme publikace, ať už 
se jedná o původní díla českých autorů, 
nebo překlady zahraničních děl. Největší 
podíl tvoří publikace pro oblast automo-
bilového průmyslu. Stala se z nás funkč-
ní platforma pro setkání odborníků, kte-
ří se zabývají kvalitou. A tato setkávání 
jsou jak formální, odborně zaměřená, tak 
neformální v rámci společenských akcí.

 Dobře zavedené systémy manage-
mentu (kvality i dalších systémů) 
a následně získané certifikace sub-
jektů i osob mohou přinést celou řadu 
konkrétních výhod. V čem ale vidíte 
jejich hlavní smysl?

Petr Koten: Podle mě ten, že nezávislý 
subjekt, tedy certifikační orgán, ověří, že 
uchazeč o certifikát splňuje určité poža-
davky na něj kladené. Zpravidla se jedná 
o požadavky mezinárodních norem.

Hovoříme-li o  personální certifikaci, 
tak například držitel certifikátu Mana-
žer kvality musí obstát u písemné a úst-
ní standardizované zkoušky zaměřené 
na  ověření jeho znalostí a  dovedností 
v oblasti nástrojů kvality. No, a jeho cer-
tifikát Manažer kvality se mu pak hodí 
jak u  současného zaměstnavatele, tak 
i  na  trhu práce při případném hledání 
jiného zaměstnaní.

Hovoříme-li o  certifikaci organiza-
cí, tak například certifikát ISO 9001 je 
dokladem toho, že firma systematicky 
usiluje o plnění požadavků svých zákaz-
níků při zohlednění příslušných legis-
lativních požadavků. Držení certifikátu 
podle normy ISO 9001 je často kritériem 
pro výběr dodavatelů a zároveň impul-
sem pro zlepšování vlastního systému 
řízení firmy.

Elena Stibůrková: Dobře zavede-
né systémy managementu utvářejí také 
firemní kulturu. Díky nim se organizace 
zaměřují na výsledky a jejich dosahová-
ní správným způsobem. Monitorování, 
měření, analýzy a zvyšování výkonnos-
ti procesu jsou moderní prvky využíva-
né při řízení. A i když mnohdy není jejich 
zařazení do každodenního života orga-
nizace úplně jednoduché, přinášejí nové 
myšlení a nápady. 

 Pohled na standard kvality se v čase 
hodně mění. Dokážete porovnat, jak 
„vypadala“ kvalita dříve a jak nyní?

Elena Stibůrková: Po  druhé světo-
vé válce byla kvalita chápána jako výji-
mečnost, představovala především spe-
ciální provedení. Postupně se její vnímá-
ní přetavilo do dodržení standardů, kdy 
v 60. letech byly technické normy závaz-
né a zahrnovaly závazné parametry pro-

duktů a v roce 1987 spatřily světlo světa 
první řady norem ISO 9000.

V  současnosti je kvalita velmi široké 
téma, které se prolíná prakticky všemi 
oblastmi běžného života. V oblasti pod-
nikání je dnes kvalita a zejména man-
agement kvality jedním z rozhodujících 
faktorů, bez kterých si stabilní a ekono-
mický růst organizací vůbec nedokáže-
me představit. A nutno dodat, že rozdíl 
ve vnímání je taky ovlivněn současným 
zákazníkem. 

 A jaký je tedy současný zákazník?
Elena Stibůrková: Současný zákaz-

ník dává přednost vyšší kvalitě, niž-
ší ceně a  rychlému uspokojení svých 
potřeb, a pokud možno najednou. Prio-

rity tedy jsou předně cena, kvalita, rych-
lost, spolehlivost, bezpečnost a další spe-
cifické požadavky. Myslím si, že v sou-
časné době už neexistuje zákazník, který 
se tohoto způsobu uvažování vzdal, kdy-
by měl možnost si vybrat.

Petr Koten: Rád bych dodal, že vyrá-
bět kvalitně a poskytovat kvalitní služby 
v sobě nyní zahrnuje i aspekty odpověd-
ného chování neboli společenské odpo-
vědnosti. To znamená, že se moderní fir-
my nesoustředí bezhlavě na uspokojová-
ní potřeb klientů, ale zvažují i své dopady 

do životního prostředí, života komunity 
či rodin zaměstnanců.

 ČSJ je národním partnerem EFQM 
(Evropská nadace pro management 
kvality), která vytvořila uznávaný 
model excelence. Model letos prošel 
inovací, takže co je v něm nového?

Petr Koten: Model EFQM 2020 lze 
chápat jako databázi těch nejlepších 
manažerských praktik. Změnila se kri-
téria a  struktura modelu od  předchozí 
verze 2013. Nová verze vždy odráží spo-
lečenské poznání, vývoj a  osvědčené 
manažerské metody. A samozřejmě jsou 
akcentovány i otázky řízení lidí, jakými 
jsou například styl vedení (od hierarchic-
kého k více spolupracujícímu), individu-
ální přístup k zaměstnancům, podpora 
kreativního a inovativního myšlení, zjiš-
ťování výsledků vnímání pracovníků či 
přijímání vhodných opatření. 

 Znamená to, že direktivní styl řízení 
lidí, který vládl v 90. letech a na pře-
lomu milénia, už je opravdu definitiv-
ně pasé?

Elena Stibůrková: Moderní mana-
žerské přístupy by měly být postaveny 
na tom, že hlavním aktivem organizace 
jsou znalosti, schopnosti a  zkušenosti 
jejich pracovníků. Vedoucí si musí uvě-
domit, že systematická podpora sdílení, 
využívání a získávání znalostí pomáhají 
zvyšovat výkon celé firmy, a že by se pro-
to měli strategicky a dlouhodobě zabývat 
rozvojem svých zaměstnanců. Důležité 
je i pochopení faktu, že nahradit zaměst-
nance je velice složité a drahé. S každým 
zaměstnancem totiž odcházejí i  jeho 
vědomosti, které mohou být a mnohdy 
také jsou základem růstu společnosti. 
Jsou jejich bohatstvím.

 EFQM ale není jediná mezinárod-
ní organizace, se kterou spolupra-
cujete. Do jakých dalších je ještě ČSJ 
zapojena?

Elena Stibůrková: Nesmírně si váží-
me dlouholeté spolupráce s VDA, což je 
německé sdružení pro automobilový 
průmysl. Výsledkem naší spolupráce je 
například to, že VDA může nabídnout 
svá školení v českém jazyce s kvalifiko-
vanými trenéry a za ceny akceptovatelné 
na území ČR a SK, všem, kteří ho potře-
bují. Kurzy VDA nabízíme otevřené, in-

-house a  některé nově i  on-line. Naše 
spolupráce dále zahrnuje i jiné aktivity, 
vytváříme například odborné publika-
ce používané mnoha výrobci automo-
bilů, naše vydavatelství zajišťuje překla-
dy, odborné korektury a vydávání a dis-
tribuci oborově specifických požadav-
ků, provádíme školení pro management 
kvality a standardy automobilového prů-
myslu, jsme smluvním partnerem pro 
udělování personálních certifikátů Audi-
torů systému managementu kvality 
dle IATF a auditorů procesu dle VDA6.3 
a podobně. 

Petr Koten: Zmínil bych i naše členství 
v EOQ. Díky tomuto členství máme rychle 
k dispozici novinky a plány v oblasti kva-
lity. Navíc EOQ vydává standardizované 
osnovy vzdělávacích kurzů nejen v oblas-

ti kvality, ale také vytváří pravidla pro již 
zmiňované personální certifikace. Jsme 
pyšní na to, že schéma EOQ pro personál-
ní certifikaci Manažerů a Auditorů bez-
pečnosti informací vzešlo z dílny ČSJ a že 
jej používají členské státy EOQ. Za zmín-
ku určitě stojí i naše spolupráce s Izrael-
skou společností pro kvalitu a s Americ-
kou společností pro kvalitu ASQ. 

 Kromě toho, že nabízíte komerční 
služby, jste také spolek a máte spol-
kovou činnost, která v sobě zahrnuje 
i aktivity Centra excelence. Co si pod 
tím můžeme představit?

Petr Koten: Smyslem Centra excelen-
ce je sdružovat organizace, které mají 
zájem se zlepšovat nad rámec požadav-
ků legislativy či požadavků norem ISO. 
Dobrou inspirací pro tato zlepšování 
je používání Modelu EFQM 2020. Ale 
aktivity Centra nejsou jen o modelu, ale 
také o diskusích a konferencích na růz-
ná manažerská témata. Velmi žádanými 
akcemi jsou tzv. benchlearning visit, což 
jsou exkurze s oboustrannou výměnou 
zkušeností a nápadů.

 Velká část vašich aktivit směřuje 
do oblasti automobilového průmyslu. 
Jaký je mechanismus určování kvali-
ty v tomto odvětví?

Elena Stibůrková: Jeden z  nejpo-
užívanějších mezinárodních standar-
dů pro systémy managementu kvali-
ty v  automobilovém průmyslu je IATF  
16949:2016.                                                               

Správný management kvality 
je jedním z rozhodujících faktorů 
ekonomického růstu firem
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Česká společnost pro jakost je platformou pro sdružování odborníků a zároveň i vzdělávací 
a certifikační organizací, která má za cíl mimo jiné i kultivaci celé oblasti managementu kvality. 
O proměnách pohledu na standardy kvality či řízení lidí, detailech certifikačních mechanismů a mnoha 
dalších zajímavostech hovoří její předsedkyně elena Stibůrková a výkonný ředitel Petr koten. 

Sdružujeme široké spektrum osob a organizací působících 
v různých sférách systémů managementu a řekla bych, že 
jsme jedineční svým postavením, zkušenostmi a dlouholetou 
spoluprací nejen s národními, ale i zahraničními organizacemi. 

Téma ČíSla: Kvalita v průmyslu a službách
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Role auditora systému managementu 
a přínosy dobrovolné certifikace

Česko jde příkladem v oblasti 
certifikace nakládání 
s elektroodpadem 
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Certifikace je činnost, která ubezpe-
čuje trh a zainteresované strany o důvě-
ryhodnosti certifikované činnosti. Co 
to jsou zainteresované strany a  co to 
je důvěryhodnost? Zainteresovaný-
mi stranami je míněna jakákoli oso-
ba nebo organizace, kterou ovlivňuje 
výstup certifikované činnosti: produkt 
nebo služba nebo která sama může být 
tímto výstupem ovlivněna. Může to být 
dodavatel i zákazník, koncový spotře-
bitel, státní správa, sousedé a uživate-
lé stejných zdrojů a životního prostoru. 
A v neposlední řadě pracovníci firem, 
kteří hodnotu vytvářejí. Všichni tito 
„partneři v jednání“ mají docela jasnou 
představu o tom, jak chtějí a nechtějí, 
aby jejich zájmovou oblast výsledky cer-
tifikované činnosti ovlivňovaly.

Z  uzance zainteresovaných stran 
a  díky práci specialistů vznikají stan-
dardizované postupy, které lze nazvat 
certifikačními. Výstupem certifikač-
ních postupů je certifikát – vysoce for-
malizovaný doklad, svědčící mj. o tom, 
co je certifikovanou činností (tzv. před-
mět certifikace), kde a případně na čem 
se činnost odehrává (rozsah certifikace) 
a s jakou normou byl systém porovnán 
(vůči kterému standardu byla posou-
zena shoda). Certifikace tedy všechny, 
nezávisle na jejich vztahu k předmětu 
certifikace, ubezpečuje v  tom, že čin-
nost se odehrává podle předem dohod-
nutých pravidel a  s  předpokládanými 
efekty.

DůvěryhoDnost certifikace
Jestliže certifikace ubezpečuje „trh“, 

nabízí se otázka: „Jak se zajistí, že certi-
fikace sama je prováděna důvěryhod-
ně?“ Dosti složitým a rovněž standardi-
zovaným systémem, zvaným akredi-
tace. Samozřejmě, kdokoli může vysta-
vit certifikát, i  tzv. „soused přes plot“, 
ale důvěryhodnost takové certifikace je 
zcela zanedbatelná. Proto byl kodifiko-
ván systém podpory, který využívá slu-
žeb mezinárodních akreditačních sku-
pin a orgánů k tomu, aby také nad certi-
fikacemi byl prováděn nezávislý, objek-
tivní a uzančně sjednocený dohled. To 
je ale téma na  jiný článek – pro účely 
tohoto příspěvku je vhodné jen uvést, 
že akreditovanou certifikaci lze od nea-
kreditované odlišit přímo na certifiká-
tu přítomností akreditační značky jed-
noho z uznaných národních akreditač-
ních orgánů. V České republice je tímto 
orgánem Český institut pro akreditaci 
(ČIA), nicméně uznatelné jsou na území 
ČR i akreditace zahraničních akreditač-
ních autorit, a to na základě multilaterál-
ních dohod.

role auDitora akreDitované 
certifikace systému řízení

Akreditovaná certifikace, ve  smys-
lu celého systému normotvorby a orga-
nizací do něj zapojených, je tu k využi-
tí jako uznaný preventivní nástroj pro 
ovládnutí rizika nevyrovnaných výstu-
pů a ochrany trhu (a to včetně role kon-
zultantů pro zavádění systémů řízení 

jako druhé strany téže mince). Auditor 
akreditovaného certifikačního orgánu 
je vstřícným zástupcem této ochrany 
trhu. Provádí audit třetí stranou, tzn. že 
je úplně nezávislý na certifikované orga-
nizaci a  na  uživatelském zájmu před-
mětu certifikace. Disponuje vynikající 
znalostí certifikační normy a  orientu-
je se v souvislostech, stejně jako v pro-
středí certifikované činnosti. Přestože 
vzhledem k omezenému času na audit 
nemůže proniknout do  nejniterněj-
ších podrobností firmy tak jako inter-
ní auditor (audit první stranou) ani jeho 
rolí není fixovat se na konkrétní řeše-
ní a parametry tak, jako to dělá zákaz-
nický audit (audit druhou stranou), má 
výhodu nadhledu a zkušenosti z posou-
zení shody a  vyhodnocení efektivi-
ty různých řešení v různých organiza-
cích. Do auditované organizace přichází 
s uceleným názorem na to, jaké nastave-
ní je pro konkrétní činnosti nejefektiv-
nější tak, aby bylo ve shodě s certifikač-
ní normou, ale jiným řešením a novým 
pojetím je otevřený. Pokud je shoda 
prokázána, tzn. zejména že očekávání 
všech zainteresovaných stran jsou napl-
něna, akceptuje jiná řešení, a tím si záro-
veň rozšiřuje zkušenost. Jeho rolí není 
doporučovat konkrétní řešení, to je rolí 
konzultanta, ale pomocí formulace pozi-
tivních a negativních zjištění – neshod 
zprostředkovává organizaci standardi-
zovaný pohled čili poskytuje svého dru-
hu diferenční analýzu rizik a příležitostí 
systému vůči standardu. Čím zřetelněji 
je formulováno zjištění formou shody či 
neshody, tím lépe vytváří tzv. přidanou 
hodnotu auditu pro organizaci.

Sluší se zmínit, že akreditační systém 
je neziskový, hradí se pouze náklady. 
Certifikace může a  nemusí být nezis-
ková. Certifikační audity jsou hraze-
ny klientem certifikace, certifikovaná 
organizace si však nekupuje certifikát, 
ale provedení auditu – tedy zastoupení 
trhu a objektivní posouzení shody, kte-
ré s  výhodou poslouží jako vstup pro 
preventivní opatření dříve, než dojde 
k finanční nebo jinak definované ztrátě.

V současném stupni poznání lze, co 
se auditů týče, největší synergie, tedy 
eskalace efektivity vynaložené energie, 
dosáhnout kombinací všech tří dostup-
ných forem: pohledu stálého zaměst-
nance v roli interního auditora, zákaz-
nického auditu z pohledu uživatelského 
zájmu na předmětu činnosti a nezávis-
lým a  objektivním auditem třetí stra-

nou, provedeným externím auditorem 
akreditovaného certifikačního orgánu.

Principy, o kterých se zmiňuje tento 
příspěvek, jsou standardizovány cer-
tifikačními, akreditačními, regulator-
ními a v neposlední řadě i výkladový-
mi materiály, které tvoří početné sku-
piny specialistů, jež se problematikou 
certifikací třetích stran zabývají. Jedná 
se o ISO normy a jejich překlady v ges-

ci ČSN, ISO pracovní skupiny zaměře-
né na aplikaci jednotlivých oblastí cer-
tifikace, odborníky, kteří zpracovávají 
metodické pokyny pro regulace uvádě-
ní výrobků na trh, Mezinárodní akredi-
tační fórum a Evropskou akreditaci, ale 
i o některé vysoce erudované konzul-
tanty, kteří s obdivuhodným vynalože-
ním osobní energie prezentují správné 
praktiky systémového řízení na svých 
osobních webových stránkách nebo 
prostřednictvím osvětových naklada-
telství. Všechny výsledky úsilí tako-
vých skupin a jednotlivců je dnes mož-
né a snadné dohledat pomocí interneto-
vých vyhledávačů. Považuji za povzbu-
divé, že moderní technologie dnešní 
doby umožňují s minimálními náklady 
pravidelně si rozšiřovat obzor v oboru, 
ve kterém se pohybujeme.

Andrej Švagr

DobRovolné ceRtifikace systémů managementu jsou Dnesjiž běžnou  
souČástí stRategií veDení zejména pRůmyslových poDniků 
a oRganizací. v pRaxi však stále pozoRujeme RezeRvy ve vnímání  
pojmů auDity třetí stRanou, Role auDitoRů a přínosy ceRtifikace.  
není pRoto oD věci si pRvotní význam těchto záležitostí připomenout. 
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ČIA pravidelně dozoruje oba objekty 
akreditované v rámci právního subjek-
tu Weeelabex Organisation a posuzuje 
jimi využívaná certifikační schémata: 
Certifikační orgán Auditoři podle ČSN 
EN ISO/IEC 17024:2013 – certifikační 
orgán certifikující osoby a Certifikační 
orgán Operátoři podle ČSN EN ISO/IEC 
17065:2013 – certifikační orgán certifi-
kující produkty.

Jde o velmi důležitý krok, jak ukázat 
českým společnostem, že ČIA z důvo-
dů své autority a  respektu ostatních 
zahraničních akreditačních orgánů 
může pomoci při naplňování jejich 
globálních ambicí a  cílů. Zároveň je 

to však i výzva pro nás, jak se zlepšo-
vat i v jiném prostředí, než je jenom to 
naše české, a získávat další mezinárod-
ní zkušenosti.

Současně je zajímavé sledovat, jak 
zájem ze strany zpracovatelů o certifi-
kaci WEEE vzrůstá v souvislosti s při-
pravovanou evropskou legislativou, 
a to i v ČR, kde se povinná certifikace 
připravuje a příslušná právní úprava již 
prošla Parlamentem ČR.

„Většina důležitých zpracovatelů, 
zejména v oblasti zpracování chladni-
ček, již úspěšně prošla procesem certi-
fikace. To je obrovský přínos pro zpětné 
získávání a likvidaci skleníkových ply-
nů s výrazným vlivem na životní pro-
středí. Pro představu, zhruba tři až čty-
ři chladničky s mrazákem typu Com-
bi bottom freezer odpovídají zhruba 
množství 1 kg skleníkových plynů, kte-
ré lze vyjádřit ekvivalentem 2 800 kg 
CO2. Pokud jsou zpracovány dle CENE-
LEC standardů, tak jak se to již nyní 
děje v ČR, může jedna osoba letět přes 

Atlantik celkem třikrát tam a  zpátky. 
A když zůstaneme doma, tak jsme ušet-
řili naše životní prostředí. To je obrov-
ský přínos při velikosti českého trhu 
s  chladničkami, který je více jak 0,5 
milionu kusů,“ říká Petr Novotný, pra-
covník Weeelabex.

Velmi důležité je, aby všichni zpra-
covatelé, sběrná místa a  logistické 
firmy dodržovali stanovené normy 
a  pravidelně potvrzovali svou tech-
nickou způsobilost nezávislými audi-
ty. To také vytváří měřitelné kon-
kurenční prostředí pro výrobce, aby 
se i oni mohli přesvědčit, že plní své 
povinnosti v  souladu s  evropský-
mi a  národními právními předpisy. 
Tím, že se elektroodpad zpracovává 
v  Evropské unii, máme jistotu kva-
lity zpracování (depollution), udrží-
me si práci v  Evropské unii, máme 
vliv na  čistotu a  cenu zpracováva-
ných frakcí, snižujeme riziko zame-
zení přístupu k  těmto materiálům 
a  v  neposlední řadě nejsme závislí 
na  dodávkách kritických materiálů 
pro účely naší obrany a nezávislosti. 
K tomu je však potřeba certifikace tře-
tí nezávislou stranou, jež je akredito-
vaná v tomto oboru za použití norem 
CENELEC. V  České republice máme 
jedinou takovou společnost na  svě-
tě a  o  to nás může více těšit, že i  ty 
největší auditorské firmy (SGS, TÜV, 
Terra, Kiwa, BSI...) posílají své pracov-
níky do tréninkového centra v Praze, 
aby svým zákazníkům mohly nabíd-
nout to nejlepší v oboru.

„Je velmi důležité zachovat princip 
nestrannosti a nezávislosti třetí strany, 

nespoléhat jen na vlastní interní audi-
ty zpracovatelů, jelikož jde o naše spo-
lečné životní prostředí,“ říká Dušan 
Vácha z ČIA.

Stálé zlepšování kvality ve sledování 
standardů u zpracovatelů WEEE přiná-
ší nejenom výsledky v oblasti zlepšová-
ní životního prostředí, ale i posun k cir-
kulární ekonomice.

Další informace o  systému WEEE 
jsou dostupné na https://www.weeela-
bex.org.

milan svoboda

český institut pro akreditaci (čia) udělením akreditace potvrdil sdružení 
mezinárodních kolektivních systémů sídlícímu v Praze pod označením 
weeelabex Organisation, resp. jeho certifikačním orgánům, odbornou 
způsobilost k činnostem v oblasti elektrických a elektronických odpadů 
(weee). Jde o další krok ke zlepšení životního prostředí v souladu s evrop
skými normami (en) v oblasti weee (obecně označovanými cenelec dle 
organizace european committee for electrotechnical standardization).

sdružení se zabývá certifikací audi
torů v oblasti weee a certifikací 
společností zabývajících se sběrem, 
logistikou a opětovným použitím 
elektrovýrobků.

Český institut  
pRo akReDitaci, o. p. s.

Tato norma je určena pro ta praco-
viště dodavatelů, kde se vyrábějí díly 
pro sériovou výrobu, náhradní díly 
nebo příslušenství dle požadavků 
zákazníka, ale taky zahrnuje poža-
davky na systém managementu kva-
lity pro návrh a vývoj, sériovou výro-
bu, a pokud je to relevantní, tak také 
pro montáž, instalaci a servis produk-
tů v  automobilovém průmyslu, včet-
ně produktů se zabudovaným soft-
warem. To ale není vše. Normu IATF 
16949 nelze považovat za  samostat-
nou normu systému managementu 
kvality, je třeba ji chápat jako doda-
tek k ISO 9001, která tvoří její základ 
a  spolu s  touto normou ji pak použí-
vat. Pokud se chcete stát dodavatelem 
do automobilového průmyslu, má pro 
vás tato norma zásadní význam bez 
ohledu na  to, kterému výrobci auto-
mobilů budete dodávat. Jinak řeče-
no, minimální základ, který musíte 
jako dodavatel v dodavatelském řetěz-
ci plnit, pokud dodavatelem chcete 
být, je mít zavedený systém manage-
mentu kvality podle ISO 9001 a cílem 
každé organizace musí být dosáh-
nou plnění požadavků IATF 16949 
a následná její certifikace.

 Být dodavatelem do automobilo-
vého průmyslu, tedy do rychle se 
měnícího obchodního a tvrdě kon-
kurenčního prostředí, není vůbec 
jednoduché.

Elena Stibůrková: To určitě není. 
Sy sté my m a n a ge me nt u k v a l it y 
v  automobilovém průmyslu kladou 
velké požadavky na  využívání stan-
dardizovaných postupů a  metod při 
řešení konkrétních úkolů spojených 
se zajišťováním kvality. Užití těchto 

metod je z části povinné a vychází jak 
ze specifikovaných požadavků norem 
managementu kvality, o kterých jsme 
hovořili před chvilkou, tak i ze speci-
fických požadavků zákazníka. Tře-
tím zdrojem je pak vlastní rozhodnutí 
organizace, že bude využívat konkrét-
ní metody při zajišťování a zlepšování 
kvality produktů a procesů. Nezřídka 
se stává, že tyto velké soubory poža-
davků vnímají dodavatelské subjek-
ty jako „nutné zlo“ spojené s prokazo-
váním se vůči zákazníkovi či v rámci 

auditů systému managementu, při-
čemž už ani nedokážou najít smys-
luplnost aplikovaných metod. Tak-
že se ukazuje, jak moc je nezbytné 
začít uvažovat o efektivitě požadavků 
a předepsaných metod. 

 Před dvěma lety jste poprvé 
vyhlašovali ocenění Ambasador 
kvality. Jaká byla motivace k tvorbě 
této ceny?

Elena Stibůrková: Zájmem ČSJ je 
samozřejmě propagovat obor kvality. 
A  ocenění Ambasador kvality České 
republiky vzniklo pro to, aby ocenilo 
organizace, které nejen kvalitně fun-
gují, ale kvalitu propagují i  navenek, 
například formou dobrovolné osvěty. 
Mezi kritéria patří zejména ekonomic-
ká výkonost, udělená ocenění za kva-
litu, aktivity na podporu kvality, udr-

žitelný rozvoj, ochrana či podpora 
zákazníků.

 Dva roky také spravujete značku 
Czech Made. Co všechno musí firma 
splňovat, aby mohla následující dva 
roky toto logo využívat? 

Elena Stibůrková: Značka Czech 
Made je osvědčení kvality pro čes-
ké výrobky a služby. Organizace, kte-
rá ji chce získat pro svůj výrobek nebo 
službu musí na samém začátku proce-
su udělování značky splnit dvě zcela 

zásadní podmínky, kterými jsou regis-
trace firmy v České republice a výroba 
nebo poskytování služby v tuzemsku. 

Mechanismus udílení značky je pak 
založen na vícekriteriálním hodnocení, 
které zohledňuje hlavní zainteresova-
né strany. To znamená, že v rámci hod-
nocení se přihlíží na  sebehodnocení 
organizace, testování produktu v akre-
ditovaných zkušebnách a  zákaznické 
hodnocení spokojenosti. Tyto tři pilí-
ře jsou pro hodnocení klíčové a firma 
musí dokázat splňování přesných pod-
mínek doložením potřebné dokumen-
tace. Hodnocení vykonává tým hodno-
titelů, který zkoumá splňování daných 
podmínek na základě firmou předlože-
ných dokumentů. 

 Aby firma značku získala, musí 
absolvovat i ověření v nezávislých 

zkušebnách. Jaké je procentuál-
ní zastoupení firem, jejichž pro-
klamovaná tvrzení se ukážou jako 
nepravdivá? 

Elena Stibůrková: Z astoupen í 
firem, které nejsou schopny prokázat 
potřebnou kvalitu svých produktů tes-
ty z nezávislých zkušeben, je praktic-
ky mizivé. Díky otevřenosti k  poten-
ciálním novým držitelům získají fir-
my předem všechny důležité informa-
ce ohledně hodnocení a  organizace 
s  nekvalitními produkty do  systému 
hodnocení radši ani nevstoupí, pro-
tože předem ví, že nemá šanci uspět. 
Jedná se tak o  zcela ojedinělé výjim-
ky, kdy například firma doloží výsled-
ky ze zkušebny, které se liší v setinách 
od potřebné hodnoty. Pokud se tak sta-
ne, firma má možnost vysvětlit důvod 
nesplňování potřebných hodnot a pří-
padně zkoušky provést znovu, protože 
chyba může nastat i na straně měření.

Jestliže však ve  výjimečných pří-
padech tento nesoulad v  hodnotách 
nastane, je to většinou z důvodů cíle-
ných vlastností produktu, které vyža-
duje koncový zákazník, ale ne česká 
norma. A  právě spokojenost zákazní-
ků je pro kvalitní produkt klíčová, tak-
že se jí výrobce řídí. Zejména se to týká 
oblasti šetrnosti výrobku vůči životní-
mu prostředí. 

 Do našich životů i byznysových 
plánů na jaře vtrhla epidemie koro-
naviru SARS-CoV-2. Nakolik tato 
situace ovlivňuje přístup firem 
ke kvalitě a k certifikacím? Šet-
ří, nebo v ní naopak hledají cestu 
ke konkurenční výhodě?

Petr Koten: Firmy samozřejmě 
v  době krize šetří, kde můžou. Nic-

méně jsou si vědomy toho, že upuš-
tění od certifikace může poškodit to, 
jak jsou vnímány svými zákazníky. 
Navíc udržování certifikace je levněj-
ší než její ukončování a  opakované 
zahajování. Certifikace tedy nadále 
probíhají. Pokud to situace umožňuje, 
tak osobní návštěvou v organizacích. 
Ve výjimečných případech pak na dál-
ku za použití ICT techniky. Co se týče 
školení v oblasti kvality, pak nám situ-
ace neumožňuje osobní výuku, ale 
část našich školení probíhá v on-line 
prostředí.

 Organizátoři veletrhu Bi-Mu 
v italském Miláně v říjnu uklidňo-
vali své návštěvníky, že jako prv-
ní získali certifikaci ohledně bez-
pečnosti a proticovidových opat-
ření. Existuje, nebo připravuje se 
podobná možnost, která by se dala 
aplikovat jak na veřejné akce, tak 
i výrobní provozy, i u nás v České 
republice? 

Elena Stibůrková: Dosud jsme 
nezaznamenali speciální akredito-
vanou certifikaci podle mezinárod-
ních norem, která by toto řešila. Ale 
i  samotná norma ISO 9001 hovo-
ří o  tom, že organizace má zvažovat 
rizika pro kvalitní, a tudíž i bezpečné 
poskytnutí služby. Otázky vhodnos-
ti a bezpečnosti výrobního prostředí 
či prostředí poskytování služeb jsou 
v normě ISO 9001 zakotveny mnoho 
let. Určitě však existují a také se nabí-
zejí různé privátní standardy, normy 
či přístupy, které bezpečnost protico-
vidových opatření ověřují. 

Kristina Kadlas blümelová

Značka přináší firmě kromě potvrze-
ní kvality také vhodný způsob, jak se 
vymezit vůči konkurenci na trhu. Zvy-
šuje firmě důvěryhodnost a konkuren-
ceschopnost. Držení značky lze marke-
tingově využít.

„Značku Czech Made jednoznačně 
vnímáme jako konkurenční výhodu, 
naše produkty pomáhá odlišit od pro-
duktů ostatních výrobců. Všem našim 
zákazníkům navíc poskytuje jasný 

důkaz o tom, že od nás získávají kvalit-
ní výrobek, který vznikl v české společ-
nosti a je vyroben českými pracovníky,“ 
tvrdí výrobce dveří a zárubní Solodoor.

co znamená značka  
pro spotřebitele

Značka Czech Made vznikla s cílem 
usnad n it česk ý m spot řebitelů m 
nákupní rozhodování při výběru kva-

litního českého výrobku nebo služby. 
Zaručuje spotřebiteli jistotu, že naku-
povaný výrobek nebo služba označe-
né symbolem byly podrobeny nároč-
nému hodnocení kvality nezávislými 
subjekty, že splňují všechny legisla-
tivní podmínky a že i ostatní spotřebi-
telé vnímají tento výrobek jako velmi 
kvalitní. 

„Značka Czech Made je symbol. Je to 
deklarace a oficiální potvrzení pozice 

a kvality firmy i produktů. Pro zákazní-
ky je to další podstatný střípek do sklá-
dačky důvěry, kterou si vytvářejí při 
rozhodování o  koupi. Czech Made je 
pro nás jedním z možných potvrzení 
toho, že to, co říkáme, také děláme,“ 
uvádí zástupci výrobce vířivek USSPA.

Jak značku získat
Výrobce nebo poskytovatel služby 

musí být registrován a vytvářet pro-
dukt v České republice. Značka vyja-
dřuje, že produkt byl ověřen nezá-
vislou organizací a  splňuje všechny 
podmínky hodnocení, které se zamě-
řuje na  splňování legislativy, jeho 
kvalitativní vlastnosti a zákaznickou 
spokojenost. 

„Musel i jsme doložit v ýsled k y 
zkoušek vlastností našich výrobků, 
spokojenost zákazníků a  odběrate-
lů a  po  ověření vlastností nám Čes-
ká společnost pro jakost udělila znač-
ku Czech Made na  dva roky. Záru-
kou kvality je i četnost prováděných 
testů a  zkoušek na  výrobcích, které 
potvrzují shodu mezi požadovanými 
a  naměřenými hodnotami,“ sděluje 
své zkušenosti výrobce izolací Union 
Lesní Brána.

Vlastníkem a  správcem značky je  
Česká společnost pro jakost. Více 
informací o značce naleznete na webu  
www.czechmade.cz. 

Štěpán smejkal

prověřená česká kvalita je konkurenční výhodou

zastoupení firem, které nejsou schopny prokázat potřebnou 
kvalitu svých produktů testy z nezávislých zkušeben  
je prakticky mizivé.

V současném stupni poznání 
lze, co se auditů týče, největší 
synergie, tedy eskalace 
efektivity vynaložené energie, 
dosáhnout kombinací všech 
tří dostupných forem: pohledu 
stálého zaměstnance v roli 
interního auditora, zákaznického 
auditu z pohledu uživatelského 
zájmu na předmětu činnosti 
a nezávislým a objektivním 
auditem třetí stranou, 
provedeným externím 
auditorem akreditovaného 
certifikačního orgánu.

absolvovala VŠB Ostrava. následně působila jako 
samostatná technoložka, vedoucí laboratoří a 
zkušeben, vedoucí útvaru řízení jakosti a členka 
vedení zakázkové slévárny.

Od roku 1999 se věnuje poradenské, konzultační, 
lektorské a auditorské činnosti v oblasti systémů 
managementu. V čsJ je aktivní členkou týmu 
přípravných výborů konferencí, odbornou 
garantkou seminářů, odbornou korektorkou 
překládaných publikací a tvůrkyní podkladů 
pro výuku v kurzech a lektorkou. 

Od roku 2000 je členkou volených orgánů a od 
roku 2016 zastává pozici předsedkyně čsJ. 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, obor podniková ekonomika a 
management, a je držitelem mnoha certifikátů 
a osvědčení, např.: 

 euromen master’s Program in Total Quality  
    management University of limerick (eFQm) 
 auditor Qms 
 auditor ems 
 manažer csR 

Je výkonným ředitelem a členem 
předsednictva české společnosti pro jakost.

ing. elena stibůrková Petr koten

značka kvality czech made je jednou z nejvýraznějších pečetí kvality 
na českém trhu. má za sebou nejen dlouholetou tradici, ale také mnoho 
zvučných jmen úspěšných držitelů. Ty spojuje mimo jiné především 
snaha o dosažení vysoké kvality výrobků a služeb pro své zákazníky.



Certifikovat lze jakýkoliv produkt 
od ovoce a zeleniny přes polní plodi-
ny, rostlinný rozmnožovací materiál, 
květiny a okrasné plodiny až po maso 
a mléko, přičemž certifikován je pro-
dukt jako takový. Jakékoliv další zpra-
cování produktu do  tohoto standar-
du nespadá. Zemědělec musí produkt 

vlastnit. Certifikace pokrývá veške-
ré procesy související s produktem až 
do chvíle, kdy jeho vlastnictví přechá-
zí na odběratele.

Certifikace IFA GlobalG.A.P. vychází 
ze souboru kontrolních bodů a kritérií 
shody, které kopírují nařízení Evrop-
ské unie týkající se zemědělství. V pří-
padě, že je česká legislativa přísnější, 
posuzuje se daný bod podle ní. Kont-
rolní body jsou rozděleny do jednotli-
vých modulů a dělí se podle závažnos-
ti na klíčové povinnosti, které je třeba 
plnit na 100 %, na povinnosti, kde je 
povoleno 5% neplnění, a  na  doporu-
čení. Auditor ověřuje shodu se stan-
dardem na farmě v praxi a na základě 
požadované dokumentace. Posuzu-

je zavedení postupů do praxe a jejich 
plnění. Ověřuje celý proces od  osiva 
přes agrotechnické postupy až po skli-
zeň. U vybraných modulů se do certi-

fikace zahrnují posklizňové manipu-
lace s produktem. Mezi požadavky je 
například vyhodnocení hygienických 
rizik či rizik místa produkce, provede-

ní analýzy reziduí pesticidů u každé-
ho certifikovaného produktu či kont-
rola kvality závlahové vody na zákla-
dě rizikovosti plodin. Dále je kladen 
důraz na minimalizaci odpadů či pod-
poru využití obnovitelných zdrojů 
energie. Produkt musí být vysledova-
telný zpět od konečného zákazníka až 
ke svému „zrození“. 

V návaznosti na tento standard ČSJ 
„certifikuje“ také doplněk GlobalG.A.P.  
Risk Assessment on Social Practi-

ce (GRASP). Jedná se o  analýzu rizik 
v oblasti sociálních potřeb zaměstnan-
ců v  zemědělských podnicích, které 
mají zmíněnou certifikaci, což je pro 

tento doplněk podmínkou. Je zaměře-
na na dobré sociální podmínky pracov-
níků, jejich zdraví a bezpečnost. Pra-
vidla GRASP prošla v minulých letech 
velkou revizí a  jejich nová verze je 
nyní zaváděna do praxe. Od loňského 
roku je také patrný tlak ze strany řetěz-
ců na jejich dodavatele, aby si zajistili 
posouzení doplňku GRASP.

V  dnešní době je certifikát Global-
G.A.P. v podstatě vstupenkou na trh. 
Pokud chce zemědělec dodávat pro-
dukci do  řetězců, bez této certifika-
ce se prakticky neobejde. Pro konco-
vého zákazníka není značka Global-
G.A.P. viditelná, na  druhou stranu 
ovšem obchodní řetězce mají infor-
mace o  udělené  certifikaci, jakožto 
záruku bezpečného produktu, k dis-
pozici. Dobrou zprávou je, že v  sou-
časnosti nabízejí obchodní řetězce 
velké množství lokální produkce ovo-
ce a zeleniny, která je až na výjimky 
certifikována.

Veronika Krejčová

 Do jakých průmyslových oblastí 
problematika bezpečnosti infor-
mací zasahuje nejvíce?

Abychom byli přesní, bezpečnost 
informací je téma, které dnes obklo-
puje vlastně veškeré pod n iká n í. 
S nástupem Průmyslu 4.0 a interne-
tu věcí se ukazuje, že se jedná o zcela 
zásadní téma. 

Pěkným příkladem je IT a průmysl, 
vezměme si oblast automotive. Vel-
ké automobilky vytvářejí požadav-
ky na provádění auditů kybernetické 
bezpečnosti na  systémech, kompo-
nentech i  hotových výrobcích. Také 
jde o  to, aby byla výroba perfektně 
standardizována, protože do ní vstu-
puje ohromné množství dat. Kyberne-
tická bezpečnost a bezpečnost infor-
mací obecně jsou určitými předpo-
klady pro to, aby všechny prvky, které 
do procesu výroby nového vozu vstu-
pují, byly standardizovány a zajistily 
kvalitu finálního produktu. 

Podobně je tomu i ve službách, kde 
je to důležité především pro oblast 

e-commerce nebo logistiku. Systémy 
musí běžet bezchybně a  data správ-
ně zpracovávat, aby se zákazníci, i ti 
interní, dočkali takového servisu, 
který očekávají. 

Z á k l ade m n a  p ol i  b ez p e č no s-
ti informací je pak zejména to, aby 
informace byly důvěrné (tj. přístup-
né pouze opráv něný m osobá m), 
dostupné (v  požadovaný čas) a  aby 
byla zachována integrita (správnost 
a důvěryhodnost) dat. 

Takže rozhodně se to netýká jen 
uchovává n í hesel inter netov ý m i 
giganty nebo správy studentských 
účtů.

 Čím se dnes postupy v oblasti 
bezpečnosti informací řídí? 

Ev ropská organizace pro kvali-
tu EOQ letos významně revidovala, 
nebo spíše aktualizovala schéma pro 
certifikaci manažerů a auditorů bez-
pečnosti informací. 

Toto schéma standardizuje poža-
davk y na  odbornou způsobilosti 

těchto odborníků s ohledem na sou-
časný kontext. Na  jedné straně je 
zde teorie a  legislativní předpisy, 
na druhé straně schopnost je uplatnit 
a  podle těchto zákonně vytyčených 
mantinelů postupovat, tvořit, opti-
malizovat, navrhovat řešení na míru 
pro podniky. Příslušná personální 
certifikace tak u  manažera či audi-
tora bezpečnosti informací ověřu-
je nejen znalost teoretických zákla-
dů, ale zejména schopnost je v praxi 
uplatnit a vidět souvislosti. 

Uvědomme si, že pokročilá digita-
lizace a automatizace v podnicích je 
možná pouze za předpokladu, že pra-
covníci mají příslušné znalosti odpo-
vídající úrovni aktuálního poznání. 

 Proč schéma prošlo aktualizací? 
Původní model zkrátka už nestačil 

překotnému technologickému vývo-
ji a neakcentoval například ani složi-
tou problematiku GDPR nebo novější 
právní předpisy. 

Ovšem to není vše. Když jsme jej 
v České společnosti pro jakost s kole-
gy utvářeli, museli jsme se důklad-
ně podívat na vývoj společnosti jako 
celku. Bezpečnost informací je spoje-
na vždy s  lidským faktorem a s tím, 
jak se společnost a její potřeby mění. 
Proto byly mimo jiné do nového sché-
matu zahrnuty požadavky na znalos-
ti Listiny základních práv a svobod, 
zákona o  ochraně osobních údajů, 
zákona o  obchodních korporacích, 
zákona o ochraně utajovaných infor-
mací, zákona o  informačních systé-
mech veřejné správy a zákona o tele-
komunikačních službách. Vzhledem 
ke  komplexnosti tohoto schéma-
tu byly personální certifikáty M-BI 
a  A-BI zahrnuty do  doporučených 

požadavků pro manažery a auditory 
kybernetické bezpečnosti v příloze č. 
6 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., o kyber-
netické bezpečnosti, ve  znění poz-
dějších předpisů.

 Je toto schéma platné pouze pro 
Českou republiku?

Zdaleka ne! Tato iniciativa vzešla 
sice z  naší strany, ale nové schéma 
přijala na  své valné hromadě EOQ, 
tedy je platné pro všechny evropské 
státy a  dále také pro Izrael, Kazach-
stán a Turecko. V praxi to znamená, 
že odborník s  tímto certifikátem se 
jím může prokázat ve  všech zmíně-
ných zemích, a zvýšit tak svou cenu 
na trhu práce. 

 Co by měl uživatel, ať už firma, 
nebo třeba zaměstnanec, vyžado-
vat, jde-li o bezpečnost informací? 

Vezměme si například interní pod-
nikové systémy určené zaměstnan-
cům. Očekává se, že dotyčný bude 
jedinou oprávněnou osobou, která 
má přístup ke  svému účtu, že tento 
účet bude dostupný 24 hodin den-
ně a  že data v  něm budou bezchyb-

ně zpracovávána a  udržována. Ale 
také, že bude zajištěna ochrana osob-
ních údajů. A podobně je to například 
s  f iremními přístupy do  různých 
aplikací a  softwarů, ať už vlastních, 
nebo spravovaných třetí stranou. 

Vždy je opět třeba zajistit oprávněný 
přístup pod kvalitním heslem, kon-
zistentnost informací či řádné naklá-
dání s osobními údaji.

 V čem přesně tedy tkví význam 
personální certifikace? A proč by 
měla mít firma vůbec takového 
specialistu ve svém týmu? 

Držitel personální certifikace obec-
ně je vždy osoba, která prokáza-
la specifické znalosti a  dovednosti 
v určitém oboru. Tito lidé bývají čas-
to těmi, kteří stojí u realizace inova-
cí a  projektů zlepšování. Výjimkou 
nejsou ani manažeři a  auditoři bez-
pečnosti informací. 

Osoba s  certifikacemi M-BI nebo 
A-BI pomáhá významně posunovat 
úroveň bezpečnosti informací v rám-
ci své organizace i  vztahů s  okolím. 
Ve  způsobu zpracování dat, ve  způ-
sobu jejich uchovávání, ve  způso-
bu nakládání s  nimi. Zavádí v  pod-
niku standardy, kterým může rozu-
mět každý profesionál ze zahraničí. 
Činí tak oblast bezpečnosti informa-
cí transparentnější, lépe fungující. 

S  oblibou říkám, že certifikovaný 
manažer nebo auditor bezpečnosti 
informací zavádí do  svého prostředí 
pořádek, který dává prostor pro zefek-
tivňování chodu podniku jako celku. 
V  dnešní situaci, kdy mnoho firem 
využívalo pokud možno práci na dál-
ku a do budoucna ji zřejmě využívat 
bude, je to o to důležitější.  /PaK/
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Mnoho firem se potýká s otázkami bezpečnosti informací, proto hledají řešení, jak se o tuto oblast 
správně postarat. některé se snaží tuto výzvu vyřešit vlastními zdroji, jiné problematiku ošetření  
a řízení bezpečnosti informací z části postupují externím firmám. co je ale správně? A jak se vlastně 
o kvalifikaci odborníka ujistit? O tom více prozradila ing. Romana hofmanová, vedoucí certifikačního 
orgánu pro certifikaci osob, z České společnosti pro jakost.

GlobalG.A.P.
Jedná se o soubor soukromoprávních standardů zaměřených 
na dodržování správné zemědělské praxe po celém světě.

TéMA ČíslA: KValita V průmyslu a službách TéMA ČíslA: KValita V průmyslu a službách

 V čem tkví úspěšnost vašich 
bezosých spirálových dopravní-
ků Rataj?

Základním prvkem je bezosá spirá-
la vyrobená z prvotřídní oceli nebo 
nerezové oceli o tloušťce 3 až 60 mm 
a  vnějším průměru 25 až 800 mm. 
V  bezosém spirálovém dopravní-

ku nejsou vnitřní ložiska ani vnitř-
ní hřídel a dopravovaný materiál se 
pohybuje téměř v  celém průřezu 
dopravníku. Bezosá spirála umožňu-
je dopravovat velké množství mate-
riálu při malých otáčkách a minimál-
ní spotřebě elektrické energie. Pro-
to tyto dopravníky nacházejí uplat-
nění prakticky ve  všech oblastech 
průmyslu. 

 V čem se skrývají výhody této 
technologie?

Oproti klasickému šnekovému 
dopravníku s  hřídelí nemá bez-
osý spirálový dopravník ložiska ani 
vnitřní hřídel. Velkým plusem je rov-
něž bezprašná doprava v jakémkoliv 
směru – vodorovně, šikmo i svisle.

 Jak se vám podařilo pro-
niknout s novou technologií 
na zavedené trhy?

Osvědčené byly a jsou výstavy a vele-
trhy doma i  v  zahraničí. Po  revoluci 
trvalo několik let, než jsme se dosta-
li do povědomí českých a slovenských 
firem, v Polsku se to podařilo po pěti 
letech při dvou až třech veletrzích 
ročně. Před revolucí byl tento druh 
dopravníků v Československu nezná-
mým pojmem. Název bezosé spirá-
lové dopravníky pochází z  „naší díl-
ny“ a díky našemu neustálému vývoji 
nových tvarů a používaných materi-
álů bezosých spirál můžeme s hrdostí 
prohlásit, že jsme v tomto oboru světo-
vou špičkou. Zájem o naše dopravníky 
trvá, protože firmy přecházejí na nové 
technologie a  vznikají nové materiá-
ly, které je nutno dopravovat. Zastou-
pení společnosti máme v našich vlast-
ních firmách na Slovensku a v Polsku 
a v Německu, Velké Británii a Japonsku 
máme spolupracující inženýrské firmy.

 Máte spočteno, kolik jste jich 
už vyrobili a kde váš systém 
využívají?

Vyrobili jsme více než 5 000 ks do-
pravníků a exportovali jsme do 48 ze   - 

mí čtyř kontinentů. Na  export jde 
40 % objemu výroby. Mezi naše 
zákazníky patří světoví lídři potra-
vinářského, chemického, lehkého 
a  těžkého průmyslu. Mám velkou 
radost z toho, že můžeme nejen čes-
kým, ale i zahraničním zákazníkům 
ukázat šikovnost a umění naší práce 

a  nabídnout „sílu myšlenky“ (tento 
slogan nás doprovází více než 20 let) 
ve spojení s certifikovanou značkou 
CZECH MADE.

 Aktuální rok je poznamenán, 
vlivem celosvětového šíření 
koronaviru, množstvím ome-
zení, zabrzďováním ekonomi-
ky, uzavíráním hranic apod. Jak 
moc se tato omezení dotkla vaší 
organizace a jak se vám daří 
bojovat s touto nepřízní? 

Strojírenská výroba nepatří do žád-
ných omezení vydaných Vládou ČR, 
a tudíž nebylo nutné přijímat dras-

tická omezení jako v jiných oborech. 
V  rámci dvou týdnů okolo Veliko-
noc jsme se se zaměstnanci domlu-
vili na čtyřdenní dovolené s prostří-
dáním jednotlivých funkcí. Pro naše 
dodavatele (především dopravce) 
jsme zavedli přísnější režim vstupu 
a ještě dříve, než bylo povinné nošení 
roušek, jsme nařídili našim zaměst-
nancům nošení respirátorů a roušek 
při komunikaci s dopravci, kteří nám 
přiváželi a odváželi zboží. 

Vzhledem k tomu, že bez cestování 
nemůže naše firma existovat, upra-
vili jsme režim obchodních schůzek 
a  montáží v  souladu s  nařízeními 
Vlády ČR.  /PaK/

V  roce 2006 jsme dokončili význam-
nou etapu rozšíření našeho výrobního 
závodu. Abychom si vytvořili předpokla-
dy budoucího rozvoje na minimálně dal-
ších deset let, potřebovali jsme spokojené 
zákazníky na  našich klíčových export-
ních trzích, spokojené investory a stabil-
ní kvalifikovaný a motivovaný tým. 

Naším cílem bylo stát se v rámci koncer-
nu nejlepší firmou v divizi „Topná techni-
ka“. V té době tvořily tuto divizi čtyři závo-
dy v Německu a Švýcarsku a náš závod 
v Čechách. Kritéria této soutěže obsaho-
vala srovnávání v  oblastech jako kvali-
ta, dodací termíny, náklady, produktivi-
ta a provozuschopnost. Dalšími ukazateli 
byly nemocnost, úrazy a zlepšovací návr-
hy. Tyto klíčové ukazatele jsme následně 
zabudovali do jednotlivých strategických 
pilířů našeho „Kermi domu“. 

Proč jsme začali Pracovat 
s modelem eFQm

V roce 2008 jsme se dozvěděli o pořá-
dání Národní ceny kvality dle Modelu 
excelence EFQM. Inspirovaly nás firmy, 
jako je Linet či Aisan, které jsme měli 
možnost navštívit a inspirovat se tak růz-

nými podnikatelskými modely. Hleda-
li jsme možnost nezávislého hodnoce-
ní, resp. porovnání s nejlepšími firmami 
v  ČR, a  proto jsme v  témže roce sepsa-
li prvotní sebehodnotící zprávu podle 
Modelu. Tento první pokus byl nedoko-
nalý, ale posloužil nám jako tréninkový 
materiál do budoucna. 

V roce 2011 jsme se přihlásili do Národ-
ní ceny za kvalitu a získali první význam-
né ocenění. Totéž jsme zopakovali v roce 
2015, abychom si ověřili, že směřová-
ní naší společnosti a naše strategie jsou 
správné. Opět se nám podařilo získat oce-
nění „Excelentní společnost“. 

V témže roce jsme se stali členy „Cent-
ra excelence“ a v jeho rámci zahájili řadu 
návštěv u významných a inspirativních 
firem. 

centrum excelence
Zajímalo nás, jak pracují s  Modelem 

excelence úspěšné firmy, které stály u zro-
du tohoto evropského modelu. Hledali 
jsme možnost, jak si vyměnit zkušenosti 
s úspěšnými společnosti, kterým se poda-
řilo získat ocenění Excelentní společnost 

v ČR. A řešením se pro nás stalo Centrum 
excelence pod záštitou ČSJ. Členství nám 
otevřelo dveře k benchlearningu. Ke vstu-
pu do tohoto společenství nám napomoh-
la účast v Národní ceně kvality. 

Posláním tohoto společenství je sdíle-
ní nejlepší praxe, vytváření perspektivy 
udržitelného podnikání a šíření myšle-
nek kultury excelence ve  všech oblas-
tech našeho života. První benchlearning 
visit byl pořádán firmou Bosch v Jihla-
vě. Tato akce byla pro všechny účastníky 
velice inspirativní. I my jsme se následně 
aktivně zapojili a uspořádali druhé setká-
ní Centra excelence v našem výrobním 
závodě ve Stříbře. V letech 2014 až 2019 
jsme navštívili i další firmy, kam bychom 
se bez členství v  CE neměli možnost 
podívat, a sbírali v nich podněty a zkuše-
nosti. Do těchto firem jsme vysílali stále 
širší okruh našich spolupracovníků a šíři-
li tak mezi nimi povědomí o přístupech 
v jiných firmách. 

V  letošním roce jsme s  ČSJ plánova-
li pořádat benchlearning visit závě-
rem letošního roku opět u nás ve Stříb-
ře. Bohužel tuto akci aktuálně ohrožuje 
vývoj pandemie covidu-19, a  tak netu-
šíme, zda a v jakém formátu bude mož-

né ji uskutečnit. Naším cílem určitě je 
připravit pro naše hosty zajímavý pro-
gram a očekáváme, že přijdeme společně 
s novými vizemi, jak naplnit poselství CE 
do budoucnosti.

PostuPné zaPojení a rozšiřování 
týmu eFQm

V  prvních letech 2008 až 2010 pra-
covali s modelem jednotliví průkopní-
ci, kteří byli vzděláváni díky České spo-
lečnosti pro jakost. Proto bylo prvním 
úkolem přesvědčit management naší 
společnosti o smysluplnosti a praktické 
platnosti principů modelu. Dostali jsme 
první pozitivní zpětné vazby od našich 
externích auditorů v  rámci certifikač-
ních auditů integrovaného systému 
řízení (IMS) a  externího hodnotitele 
EFQM v  programu „Model Start“. Roz-
hodli jsme se proto s modelem pokračo-
vat i dál.

V  roce 2011 pracoval s  modelem jen 
osmičlenný tým vedení společnosti 
a  společně jsme sepsali sebehodnotící 
zprávu dle modelu „Excelence“. Proved-
li jsme první sebehodnocení a  zprávu 

předložili i externím hodnotitelům. Zpět-
ná vazba byla poté důležitým pracovním 
materiálem pro naše budoucí strategické 
meetingy.

V roce 2015 jsme provedli opakované 
sebehodnocení dle aktualizované zprá-
vy. V našem blízkém okolí vyrostla řada 
průmyslových zón a  špičkových firem, 
a tím prudce vzrostla konkurence na pra-
covním trhu v našem regionu. Také naše 
těsné sousedství s  Bavorskem a  zájem 
německých společností o kvalifikované 
pracovníky situaci ještě více kompliko-
valy. Pro naši společnost to byla obrovská 
výzva a v letech 2015 až 2019 jsme vypra-
covali řadu opatření a podnikli řadu akti-
vit ovlivňujících naše strategická part-
nerství uvnitř i  vně organizace. Hlavní 
pozornost jsme zaměřili na  následující 
strategické oblasti:

•  Kermi Stříbro – společnost, kam se vyplatí 
i v budoucnu investovat,

•  Kermi Stříbro – výrobce prémiových 
výrobků šitých na míru zákazníkům,

•  Kermi Stříbro – atraktivní zaměstnavatel 
regionu,

•  Kermi Stříbro – pomáhá potřebným. 

V roce 2019 jsme se rozhodli vyhodno-
tit všechna opatření a aktualizovat sebe-
hodnotící zprávu dle modelu EFQM. Ten-
tokrát jsme se rozhodli do práce s mode-
lem zapojit širší skupinu spolupracov-
níků. Rozdělili jsme si logicky spojená 
kritéria modelu a zaučili nové členy. Prá-
ce na  sebehodnotící zprávě trvala při-
bližně rok a  výsledkem společné práce 
je nová kompletní zpráva, kterou jsme 
v  těchto dnech odeslali externím hod-
notitelům k posouzení v rámci Národní 
ceny kvality ČR v roce 2020. Naším oče-
káváním a cílem je opět především získá-
ní hodnotné zpětné vazby a přiblížení se 
našemu dlouhodobému cíli, získání vyš-
šího bodového hodnocení ve  srovnání 
s roky 2011 a 2015. 

A co jsme tím získali již dnes? – S rados-
tí pozoruji, jak se zvýšilo povědomí o čin-
nostech kolegů napříč odděleními. Jsem 
přesvědčen, že tato společná snaha při-
spěje k šíření naší kultury i mezi ostatní-
mi spolupracovníky. 

model eFQm 2020 
Pozorně studujeme novou verzi mode-

lu – Model EFQM 2020. Děkujeme ČSJ 
za příležitost zúčastnit se školení ohled-
ně nového modelu. Tento model rea-
guje na  rychle se měnící svět a  pouka-
zuje na  jeho nové výzvy. Příští zprávu 
budeme již tvořit podle nových kritérií 
a momentálně si třídíme myšlenky, jak 
s novým modelem naložíme.

milan Šrámek

Certifikace GlobalG.A.P. pro správnou zemědělskou praxi

Průmyslové dopravníky 
se značkou Czech Made

Jedna z aktivit certifikací osob je 
zaměřená na manažery a audito-
ry bezpečnosti informací. Bezpeč-
nost informací je dnes prioritou. 
Původní schéma eOQ z roku 2005 
prošlo letos rozsáhlou revizí. nová 
podoba schématu je dílem odbor-
níků České společnosti pro jakost, 
kteří se problematice bezpečnos-
ti informací dlouhodobě věnují. 
V nové podobě je platné od červ-
na na území celé evropy.

SChéMA EOQ

je největší výrobce topných těles 
v České republice. Její výrobky 
mají vysokou užitnou i estetickou 
hodnotu. společnost příští rok 
oslaví 25. výročí působení v České 
republice. Autor má to štěstí být 
od roku 1999 u podstatných milní-
ků vývoje závodu.

SPOlEčnOSt KErMi 
vE StříbřE

Kermi Stříbro a naše práce s Modelem EFQM

V posledních letech čím dál více pociťujeme ze strany zákazníků tlak na rychlost a flexibilitu výroby, 
zvýšené požadavky na kvalitu a v neposlední řadě vzhledem k vysoké míře substituce topných těles také 
na prodejní cenu. Vyrovnat se v jednom okamžiku se všemi těmito oblastmi není jednoduché. 

bezosá spirála
umožňuje dopravovat velké 
množství materiálu při malých 
otáčkách a minimální spotřebě 
elektrické energie. Proto tyto 
dopravníky nacházejí uplatnění 
prakticky ve všech oblastech 
průmyslu. 

Česká společnost pro jakost (ČsJ) působí mimo jiné jako certifikační orgán v oblasti certifikací systémů 
managementu, produktů a osob. součástí certifikace produktů pro oblast zemědělství je certifikace 
GlobalG.A.P. (Global Good Agricultural Practice). certifikační orgán ČsJ je akreditován pro certifikaci 
standardu integrated Farm Assurance (iFA), který je zaměřen na oblast zemědělské prvovýroby. 

společnost Rataj je český výrobce bezosých spirálových 
dopravníků, které díky svému technickému řešení fungují 
na jednoduchém principu s nízkou poruchovostí, vysokou 
efektivitou a mnohostranným využitím. na 30letou historii 
značky, prosazování kvality a zkušenosti se značkou czech 
Made jsme se zeptali předsedy představenstva a ředitele 
společnosti ing. stanislava Rataje.


