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Jak zavést systém managementu kvality 

 

Systém managementu kvality může být zaveden do Vaší organizace několika způsoby, 

například: 

1. konzultační forma 

 Pravidelné návštěvy v organizaci odborným poradcem a konzultace s pracovníky 

organizace pověřenými zpracováním dokumentace a zaváděním do praxe. Předávání 

informací a vzorů pro zpracování systému. 

2. zavedení „na klíč“ 

 Komplexní pomoc odborné poradenské firmy při zpracovávání dokumentace, pomoc 

při zavedení do praxe. Proškolení managementu organizace a zaměstnanců, provedení 

interních auditů. Asistence při výběru certifikační společnosti, asistence 

u certifikačního auditu. 

3. kombinované zavádění 

 Budování systémů řízení společně s jinou organizací podobně oborově zaměřenou. 

4. integrované zavádění 

 Budovaní integrovaných systémů ISO 9001 (QMS) + ISO 14001 (EMS) + OHSAS 

18001 (HSMS). 

Při zavádění systému managementu kvality s využitím externích konzultantů (poradenských 

firem) je převážně celková doba zavádění zkrácena. Kladnými faktory pro využití služby 
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externích konzultantů jsou aplikace jejich znalostí, dovedností a praktických zkušeností 

v organizaci, což v konečném důsledku zkvalitní a zvýší účinnost zavedeného systému 

v organizaci.  

Kdo může systém managementu kvality zavést 

Systém managementu kvality můžete zavést do Vaší organizace s využitím Vašich 

zaměstnanců, externích poradců nebo kombinací obou možností. 

Vlastní zaměstnanci 

Systém managementu kvality může být zaveden Vašimi interními zaměstnanci, kteří jsou 

seznámeni se systémem managementu kvality a dobře tento systém znají. Mohou tedy 

objektivně posoudit všechny požadavky a aplikovat je do organizace. Odborné vzdělávání 

může být zajištěno externími poradci či účastí na různých odborných seminářích, školeních 

nebo workshopech.  

Externími poradci 

Nejsou-li Vaši zaměstnanci dostatečně „znalí“ systémů kvality, mají možnost využít služeb 

odborných poradenských firem. Kvalitní a poctivé zavedení Systému managementu kvality 

poradcem, kterému „leží na srdci“ opravdový přínos Systému managementu kvality pro Vaši 

organizaci, bude zcela jistě náročnější na Váš čas i finance, ale nepochybně to bude v konečné 

fázi znamenat přínos pro Vaši organizaci.  

Doporučujeme Vám obezřetnost při výběru Vašeho poradce, neboť kvalita poradenských 

služeb jednotlivých poradců je velmi odlišná – i zde platí, že to co je nejlevnější – nemusí být 

vždy nejlepší! Žel v České republice existuje mnoho poradců, jejichž zájmem není zejména 

Váš, ale jejich vlastní prospěch, což v konečné fázi může pro Vás znamenat „vyhozené 

peníze“ za zavedení Systému managementu kvality a mnoho dalších nepříjemností. Nemusíte 

mít ovšem strach, mnoha věcem se dá předejít! 

Nekvalitního poradce může (ale pozor – nemusí!) symbolizovat následující: 

 příliš nízká cena za poradenské služby – jedním ze signálů může (ale nemusí) být 

velmi nízká cena poradenských služeb oproti konkurenci (je nutné brát v potaz fakt, že 

kvalitní poradce požaduje určitou cenu, neboť se musí průběžně vzdělávat, což stojí 
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nemalé prostředky; nízká cena nyní může také znamenat „skryté vysoké náklady 

v budoucnu" apod.). 

 příliš nízký zájem o činnost Vaší organizace – velmi podezřelý se může také jevit fakt, 

že poradce nemá příliš velký zájem o činnost Vaší organizace při vstupním auditu – 

s největší pravděpodobností není tudíž schopen maximálně Vaší organizaci poznat a 

potažmo poskytnout poradenské služby na vysoké profesionální úrovni, které budou 

pro Vás opravdu přínosem. 

 snaha ve velmi krátké době zavést systém řízení ve Vaší organizaci – velmi často se 

také objevuje snaha poradců (ale také jejich zákazníků) o co nejrychlejší zavedení 

systému managementu kvality v organizaci. Velmi rychlé zavedení systému 

v organizaci je v drtivé většině případů na úkor kvality zavedeného systému, což 

mimo jiné znamená "vyhozené peníze" pro danou organizaci. 

Samozřejmě výše zmíněné oblasti, nemusí vždy nutně znamenat nekvalitní služby poradců, 

doporučujeme Vám proto obezřetnost, použití svých pocitů, dojmů, faktů a samozřejmě 

„zdravý selský rozum“ :-).  

Kombinace interního zaměstnance a externího poradce 

Jde o kombinaci výše zmíněných možností. 

Tato forma zavádění systému managementu kvality je zcela jistě nejvýhodnější a to zejména 

z následujících důvodů: 

 interní zaměstnanec zná velmi dobře poměry v dané organizaci, a tudíž může mnohem 

přesněji (než externí poradce) posoudit a navrhnout nejlepší postupy zavádění 

z pohledu zaměstnanců organizace. 

 externí poradce má velkou výhodu ve znalostech „jiného prostředí“ a „jiných poměrů“ 

v různých organizacích a může tudíž doporučit kvalitnější postupy z „jiného 

prostředí“. 

Výhodou externího poradce je také „nezávislý a nezaujatý pohled na organizaci“, což může 

mnohdy znamenat objektivitu, nezávislost pohledu na řešení různých problémů v organizaci a 

zejména pak na zavádění Systému managementu jakosti.  
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Výhody a nevýhody zavádění systému managementu kvality vlastním 

zaměstnancem nebo externí poradce 

 

Interní zaměstnanec: 

 Výhody: 

o nižší finanční náklady 

o lepší znalost prostředí organizace 

o větší pružnost řešení případných problémů 

 Nevýhody: 

o menší odborná a profesní znalost 

o menší znalost „jiného prostředí“ a „jiných poměrů“ např. v jiných organizacích 

o nutnost dalšího odborného vzdělávání – novinky, trendy, nové zkušenosti a 

poznatky, apod. 

Externí poradce: 

 Výhody: 

o vyšší odborná a profesní znalost 

o vyšší znalost „jiného prostředí“ a „jiných poměrů“ např. v jiných organizacích 

 Nevýhody: 

o nižší znalost prostředí organizace 

o nižší pružnost řešení případných problémů 

o vyšší finanční náklady (většinou ale vyšší kvalita služeb a vyšší přínos ze 

zavedení systému managementu kvality) 

Základní výhody a nevýhody se samozřejmě můžou u každého interního zaměstnance nebo 

externího poradce zcela lišit, obecně se ale dá říci, že platí výše uvedené body.  
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Průběh zavádění 

Délka zavádění systému managementu kvality 

Celková délka zavádění Systému managementu kvality by měla být 1/2 roku od vstupního 

auditu až po následnou certifikaci.  

Z toho platí, že: 3. měsíce trvá proces zavádění systému v organizaci (rozdělení pravomocí, 

nastavení směrnic, vytvoření dokumentů, apod.) a zbývající 3. měsíce by měla trvat vlastní 

aplikace systému v organizaci a „zažití“ zavedeného systému mezi zaměstnanci či partnery a 

zákazníky organizace.  

Cena poradenských služeb při zavádění systému managementu 

Finanční náročnost zavádění systémů je samozřejmě specifická pro každou organizaci a je 

závislá zejména na následujících faktorech: 

 je-li systém zaváděn vlastními zaměstnanci či externími poradci 

 kvalita a poctivost zavádění systému a služeb poradce 

 počet zaměstnanců organizace 

 počet poboček, ve kterých je systém zaváděn 

 počet činností organizace, ve kterých je systém zaváděn (např. výroba, servis, obchod, 

montáže, apod.) 

 počet společností, ve kterých je systém zaváděn 

 a další faktory… 

Nároky na zaměstnance 

Při zavádění systému managementu je nutné počítat s časovými nároky na zaměstnance 

organizace. Zaměstnance organizace je nutné proškolit, informovat o přínosech, výhodách, 

ale také povinnostech při zavádění systému managementu kvality. Informovat Vaše 

zaměstnance o přínosech, výhodách, ale také povinnostech při zavádění systému 

managementu kvality, se zcela jistě vyplatí, neboť se vyhnete budoucím „problémům“, 

zejména pak neporozumění nutnosti či přínosu zavedení systému ve Vaší organizaci, což 

může mimo jiné vést k zhoršení pracovního prostředí… 


