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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

V!zkumn! Ústav "elezni#ní a$jeho Certifika#ní orgán systém% 
jakosti (COSJ) si kladou za$cíl roz&i'ovat své slu(by a$nabízet 
zákazníkovi komplexní nabídku slu(eb v$oblasti posuzování. 
Nyní má COSJ na$cest) do$budoucnosti za$sebou velmi 
v!znamn! krok: získal akreditaci sv!ch slu(eb v$oblasti systém% 
managementu a$zákazník%m nov) nabízí provedení certifikace 
dle ISO 9001.

VUZ akreditoval certifika#ní orgán 
pro systémy managementu

Ji'í Nev'ela  |  Foto: VUZ

V kv!tnu tohoto roku skon"il proces 
získávání akreditace v oblasti sys-

tém# managementu. Po úvodní "ásti 
procesu akreditace, kter$ se odehrával 
v kancelá%ích VUZ a posuzovatelé &IA 
d#kladn! zkoumali nutnou systémovou 
dokumentaci a kvalifikaci auditor# v jed-
notliv$ch oborech, následoval praktick$ 
witness audit.  Audit musel b$t proveden 
u prvního zákazníka certifikace systému 
managementu kvality dle normy ISO 

9001. Audito%i COSJ v jeho pr#b!hu posu-
zovatel#m v praxi p%edvedli zp#sob jeho 
provedení. Vzhledem k tomu, 'e v$sledek 
posuzování byl ze strany akredita"ního 
orgánu &IA vyhodnocen pozitivn! a COSJ 
splnil v(echny podmínky k ud!lení akre-
ditace, m#'e se nov! py(nit získan$m 
Osv!d"ením o akreditaci ". 3257.

Obory, kde to umíme
Jako ka'dé osv!d"ení, i toto vymezuje sv#j 
rozsah platnosti. Rozsah získané akredita-

ce COSJ odrá'í oblasti, ve kter$ch VUZ vy-
niká a opakovan! prokazuje svou odbor-
nost. V praxi to znamená, 'e má dostatek 
vlastních odborn$ch technick$ch expert#.

Jako první oblast, kde COSJ nabízí své 
certifika"ní slu'by, se ur"it! pat%í zmí-
nit oblast dopravy, zejména té 'elezni"ní. 
Umíme si v(ak bez problém# poradit i s ji-
n$mi druhy osobní pozemní dopravy. 

Oborem pro VUZ velmi blízk$m je stro-
jírenství, kde se systém managementu 
kvality posuzuje i t%eba v rámci p%íslu(-
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n$ch modul# TSI. V rámci tohoto oboru 
stojí ur"it! za zmínku oprava "i údr'ba 
kolejov$ch vozidel stejn! jako v$roba lo-
komotiv. Obecn! sem tedy m#'eme za-
hrnout provád!ní oprav stroj#.

V dal(í oblasti stavebnictví pak rea-
lizujeme nejen zakázky související s v$-
stavbou 'eleznic, ale i budování pozemní 
infrastruktury, most#, tunel# "i jin$ch 
komunikací. U této oblasti umíme po-
soudit v$stavbu bytov$ch "i nebytov$ch 
budov i obory, které se stavebnictvím úz-
ce souvisí. Zmínit m#'eme nap%íklad 
elektroinstala"ní a instalatérské práce.

Mo'ná p%ekvapiv! mí%íme do oblasti 
slu'eb, v tuto chvíli do posuzování firem-
ního vzd!lávání. D#vod# by se dalo zmí-
nit více, ten hlavní v(ak je, 'e firemní 
vzd!lávání a jeho kvalita p%ímo souvisí 
s kvalitou provád!n$ch "inností ve firm! 
a s jakostí v$sledného produktu pro zá-
kazníka. Vidíme to v praxi z obou stran.

Cesta k certifikaci
Souhrn v(ech po'adavk# normy ISO 9001 
tvo%í základní p%edpoklad pro nastave-
ní fungujícího systému %ízení kvality. 
Funk"nost takového systému se promí-
tá zejména do garance kvality vyráb!né-
ho produktu "i slu'by poskytované zá-
kazníkovi. V praxi lze zjednodu(en! %íci, 
'e firma zná svoje "innosti, které realizu-
je pomocí nastaven$ch proces#. Metriky 
jednotliv$ch proces# a fakta z provád!-
ného monitorování a m!%ení jí pomáha-
jí p%i vyhodnocování v$konnosti a jsou 
podkladem managementu pro dal(í roz-
hodování. Stejn! tak si musí b$t firma 
v!doma pot%ebnosti a kvality zdroj#, kte-
ré k realizaci sv$ch "inností vyu'ívá, 
a monitorovat po'adavky klí"ov$ch part-
ner# "i zainteresovan$ch stran.

Mít certifikaci dle ISO 9001 pro zákaz-
níka znamená, 'e mu nezávisl$ certifi-
ka"ní orgán, v tomto p%ípad! VUZ COSJ, 
ov!%í spln!ní v(ech po'adavk# klade-
n$ch normou. Jako potvrzení kone"-
né shody je zákazníkovi vystaven mezi-
národn! uznávan$ certifikát ISO 9001. 
COSJ pak v rámci ka'doro"ních pravidel-
n$ch náv(t!v ov!%uje nejen d%íve potvrze-
nou shodu, ale i to, jak se dané firm! da%í 
plnit stanovené cíle pro zlep(ování. 

Provád!ní a postup certifikace mají jas-
n! stanovená pravidla, která vychází 
z akredita"ních po'adavk#. S tímto 
postupem je zákazník p%edem se-
známen a COSJ dodr'ování to-
hoto postupu garantuje.

Další cíle v posuzování 
systémů managementu
Jak ji' bylo zmín!no v$(e, 
certifikace systém# manage-

mentu kvality navazuje na "innost COSJ 
v rámci posuzování autorizované osoby, 
jeho akreditace a nabízení jeho slu'eb (ir-
(ímu spektru zákazník# je tak logick$m 
krokem. Situace na trhu certifikací v(ak 
p%ed COSJ klade dal(í cíle. Chce-li se rov-
nat „star(ím a ji' zabydlen$m hrá"#m“ 
na tomto trhu, musí své slu'by roz(i%o-
vat, a to nejen o dal(í systémy manage-
mentu b!'n! známé pod hlavi"kou inte-
grovaného mana'erského systému. Chce 
nabídnout více. Integrovan$ mana'ersk$ 
systém v sob! integruje po'adavky systé-
m# managementu ve více oblastech, jako 
jsou bezpe"nost a ochrana zdraví p%i prá-
ci, 'ivotní prost%edí, m!%ení uhlíkové sto-
py nebo i hospoda%ení s energií. Jedná se 
o oblasti, které lze v (ir(ích souvislostech 
za%adit do pilí%e spole"enské odpov!dnos-
ti a udr'itelnosti. A p%esn! to je problema-
tika, která se v dne(ním podnikatelském 
sv!t! vyvíjí a stále více a více proniká 
do reportingu firem. 

Samostatnou kapitolou je pak oblast 
bezpe"nosti, a to nejen v podob! systém# 
managementu v oblasti bezpe"nosti in-
formací dle normy ISO 27001. Stále více je 
pak sklo)ováno samotné zaji(t!ní kyber-
netické bezpe"nosti. Odolnost a kyber-
netická bezpe"nost jsou o"ekávány i u sa-
motn$ch produkt#, jako jsou nap%íklad 
%ídicí a ovládací systémy. Takové ov!%e-
ní je pak neoddiskutovateln$m d#kazem 
fungujícího sytému kvality v$roby. 

I v kvalitě je prostor se posouvat
Akreditace ISO 9001 není pro VUZ po-
sledním slovem ani v kvalit!. Tento sys-
tém zalo'en$ na pln!ní generick$ch po-
'adavk# lze vyu'ít a vhodn! doplnit 
v jednotliv$ch podnikatelsk$ch segmen-
tech. Jako p%íklad m#'eme zmínit sys-
tém provád!ní údr'by kolejov$ch vo-
zidel, kter$ je v 'elezni"ním pr#myslu 
znám$ jako ECM. Struktura po'adavk# 
má toti' mnoho spole"ného. VUZ toto 
chce ve spolupráci se svou dce%inou spo-
le"ností VUZ Slovakia vyu'ít. Posouzení 
po'adavk# na kvalitu u zákazníka mu-
sí b$t komplexní a je na(í ambicí tuto 
komplexní slu'bu nabídnout.

Výsledky se neměří jen penězi 
Jak ji' bylo zmín!no, reporting firem se 
m!ní. Je v n!m stále více místa i pro ne-
finan"ní ukazatele, které odrá'í dopad 
provád!n$ch "inností firmy. Mezi zahr-
nuté aspekty m#'eme t%eba zmínit vliv 
nejen na v$konnost spole"nosti, ale rov-
n!' i 'ivotní prost%edí "i zdraví lidí. Jin$-
mi slovy jsou více vyu'ívány ukazatele, 
které jsou tak blízké prost%edí systém# 
managementu kvality. Správn! uchope-
né napl)ování certifika"ních po'adavk# 
pak ve skute"nosti znamená pevné zákla-
dy systému %ízení spole"nosti. 

Posouzení systému kvality pro nás zna-
mená více ne' jen vydání certifikátu. 
Chceme spole"n! se zákazníkem hledat 
synergie, tedy hledat úspory "i zvy(ovat 
jeho v$konnost. Plánování a fungování 
"innosti u VUZ je zalo'eno na zlep(ování. 

A tímto na(ím firemním „DNA“ plánu-
jeme nakazit i na(e zákazníky. 

VUZ a jeho COSJ jsou na za"átku 
nové etapy posuzování. Mottem 
VUZ je autorizovat budoucnost, 
COSJ jako jeho sou"ást chce b$t 
partnerem na cest! k vy((í v$-

konnosti. !


