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1. Úvod 
 

Kvalita - jakost je pojem, se kterým se každý člověk téměř každodenně 

setkává ve svém životě. Každého spotřebitele zajímá, jaký užitek mu přináší výrobek 

nebo služba, kterou si koupil. Požadavky zákazníků v oblasti jakosti na přidanou 

hodnotu mají stupňující tendenci.  

V několika posledních desetiletích ve světě doznala jakost velkého významu. 

Každý podnik, pokud chce v tržním prostředí uspět, musí řešit, jak vyrábět 

s minimálními náklady to, co je žádáno zákazníky a v jakosti, která je alespoň taková, 

jakou nabízí konkurence tak, aby jeho zákazníci byli spokojení a loajální.  

V naší republice po změnách, které s sebou přinesl přechod k tržnímu 

prostředí, význam jakosti mnohonásobně vzrostl, protože jakost produktů a služeb je 

ovlivňována konkurenčním prostředím.  

Rovněž i v posledních několika letech, kdy se česká ekonomika, ale i 

ekonomiky světa nacházejí ve vleklé recesi, je pro každý podnik důležité kriticky 

posoudit způsob řešení problémů s kvalitou svých výrobků a služeb.  

Kvalita musí být zabezpečena jak v předvýrobní, tak ve výrobní etapě a dále 

také při užívání a likvidaci produktu nebo služby.  V každé z těchto etap jsou vyvíjeny 

aktivity, které jsou na sobě závislé a navzájem spojené soustavou zpětných vazeb.  

K řízení kvality je proto nutný systémový přístup. Jeden ze systému managementu 

jakosti je založen na normativním přístupu dle norem ISO, který je tvořen normou 

ČSN EN ISO 9000:2005 definující základní principy managementu kvality a normou 

ČSN EN ISO 9001: 2008 s požadavky na systém managementu kvality. 

Důležitou částí systému kvality v podniku je výroba takových produktů, aby 

nevykazovaly neshody pro interní a externí uživatele. Taková výroba pak snižuje 

náklady podniku a zajišťuje, v případě produktů pro externí zákazníky, jejich 

spokojenost a loajalitu. 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit neshody při výrobě elektrických 

strojů v podniku TES VSETÍN, s.r.o. Vyhodnocení bude vycházet z údajů o 

neshodách v letech 2012 a 2013. Na základě tohoto vyhodnocení bude proveden 

návrh pro zlepšení procesu tak, aby byla snížena možnost výskytu neshod při 

výrobě. 
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2. Charakteristika společnosti TES VSETÍN s.r.o. 
 

2.1. Historie 
 

Historie společnosti sahá do roku 1919, kdy pan Josef Sousedík založil 

továrnu na výrobu stejnosměrných strojů a asynchronních motorů. V roce 1946 pak 

došlo k fúzi firem SVET, SOUSEDÍK, SKRAT, WAGNER a SIEMENS a byl založen 

společný státní podnik MEZ, který se stal v roce 1958 součástí koncernu ZSE Praha. 

K hlavním výrobkům v této době patřily stejnosměrné motory, dynama, komutátorové 

motory a komutátorové dynamometry. 

 

V roce 1994 došlo k privatizaci firmy MEZ Vsetín a vznikla společnost TES 

VSETÍN, s.r.o. V červnu roku 2008 se uskutečnila akvizice česko-slovenskou 

finanční skupinou PENTA INVESTMENTS. V polovině roku 2009 se změnila právní 

forma společnosti na akciovou společnost. Od 1. 7. 2011 je vlastníkem firmy 

americká společnost Advent International, přičemž k 1.12.2011 došlo znovu ke 

změně právní formy na společnost s ručením omezeným. Dne 1. 8. 2012 se 

uskutečnila fúze sloučením se společností MEZSERVIS s.r.o. Vlastníkem této 

společnosti byla rovněž Advent International. Nástupnická společnost nese název 

TES VSETÍN s.r.o. Výpis z obchodního rejstříku tvoří Přílohu č. 1. 

 

2.2. Současnost 
 

V současné době patří společnost TES VSETÍN s.r.o. mezi přední výrobce 

elektrických strojů, pohonů a komponentů. Areál společnosti ve Vsetíně má rozlohu 

asi 10 ha a zaměstnává asi 750 zaměstnanců.  

V čele společnosti stojí generální ředitel, kterému jsou podřízeny jednotlivé 

divize. Organizační struktura podniku je divizionální.   

Jedná se o:    

- Útvar ředitele TED, který se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojů, 

výrobních linek dle specifikací a požadavků zákazníků, elektrických pohonů např. 

pro výrobní linky a motorové pracovní stroje, průmyslové automatizace výrobních 

procesů a rozvaděčů NN. 
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Projekty zahrnují procesy od vývoje zařízení, konstrukci, realizaci, montáž, uvedení 

do provozu a servis. Zařízení jsou aplikována v provozech automobilového, 

energetického, potravinářského, strojírenského, gumárenského a důlního průmyslu. 

 

- Útvar ředitele TEM, který vyvíjí a vyrábí synchronní a asynchronní generátory, 

které jsou vhodné pro všechny typy turbín malých vodních elektráren, větrných 

elektráren a pro lodní dopravu. Dále se jedná o synchronní a asynchronní motory 

pro těžký průmysl především hutě, lanovky, lodě, natáčivé transformátory a 

zvedací stoly především pro potřeby zkušeben. 

I zde projekt zahrnuje proces od vývoje až po uvedení do provozu a servis. 

 

- Útvar ředitele TEC, který zajišťuje zakázkovou výrobu dle dokumentace 

zákazníků, kde předmětem produkce jsou díly motorů, generátorů a dalších 

mechanických součástí, elektroplechy, stavové a rotorové pakety, cívky a 

navíjení. 

 

Dalšími útvary jsou pak: 

- Útvar finančního ředitele 

- Útvar ředitele kvality 

- Útvar ředitele neustálého zlepšování 

- Útvar personálního ředitele 

- Útvar ředitele marketingu a rozvoje trhu 

- Útvar manažera R D 

- Útvar vedoucího provozu TOV 

Organizační schéma společnosti je uvedeno v Příloze č. 2, kde je podrobně 

znázorněn útvar ředitele TEM, který má vztah k této bakalářské práci. 

 

2.3.  Finanční analýza podniku 
 

2.3.1. Zdroje 
 

Finanční analýza je součástí finančního řízení podniku, při které se využívá 

celá řada poměrových ukazatelů. Na jejich základě je pak hodnocena finanční 
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situace podniku a mohou být rovněž stanovena doporučení pro následující vývoj 

podniku.  

Jako zdroj informací pro finanční analýzu firmy TES VSETÍN s.r.o. byly použity 

údaje zveřejněné ve sbírce listin na www.justice.cz.  Zde jsou zveřejněny povinné 

údaje do konce roku 2010 a poté pouze mimořádná závěrka k 30. 6. 2011. Jelikož si 

firma nepřeje zveřejňovat údaje týkající se její finanční situace v následujícím období, 

byly pro finanční analýzu použity údaje z let 2008 až 2011. Hodnoty v uvedených 

účetních závěrkách jsou zpracovány v Příloze č. 3 a Příloze č.4. Následující výpočty 

finanční analýzy vycházejí z těchto příloh. 

 

2.3.2. Ukazatelé finanční stability 
 

Jako první bude hodnocena finanční stabilita firmy, a to na základě analýzy 

vztahu aktiv a zdrojů jejich krytí – pasiv. Dlouhodobou finanční stabilitu charakterizuje 

ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech.  

 

Tab. 2.3.2.1.  Ukazatel Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 
k 
30.6.2011 

Vlastní kapitál 997181 938455 993607 971370 

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Ukazatel Podíl vl. kapitálu na aktivech 0,435 0,463 0,466 0,467 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

Ukazatel vykazuje v hodnoceném časovém období velmi mírný růst. Upevňování 

finanční stability je pomalu rostoucí. Svůj majetek (aktiva) je schopna firma krýt 

vlastními zdroji asi ze 46%. 

 

Dlouhodobý majetek má být kryt dlouhodobými zdroji, ukazatel Stupeň krytí stálých 

aktiv by tak měl dosahovat alespoň hodnoty jedna. Z níže uvedených údajů v tabulce 

2.3.2.2. je zřejmá snižující se hodnota ukazatele. Část stálých aktiv začíná být od 

roku 2010 kryta cizími krátkodobými zdroji. 

 

 

http://www.justice.cz/
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Tab. 2.3.2.2.  Ukazatel Stupeň krytí stálých aktiv 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Vlastní kapitál 997181 938455 993607 971370 

Dlouhodobé závazky 9656 12353 15450 13929 

Bankovní úvěry dlouhodobé 967121 797672 599976 599976 

Dlouhodobý majetek 1822015 1735294 1678644 1671557 

Ukazatel Stupeň krytí stálých aktiv 1,083 1,008 0,959 0,948 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

Pro dokreslení finanční stability jsou v následujících třech tabulkách vyhodnoceny 

ukazatelé – Podíl stálých aktiv jako jejich podíl na aktivech celkem, Podíl oběžných 

aktiv a Podíl zásob, rovněž jako jejich podíl na aktivech celkem. 

 

Tab. 2.3.2.3.  Ukazatel Podílu stálých aktiv 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Dlouhodobý majetek 1822015 1735294 1678644 1671557 

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Ukazatel Podíl stálých aktiv 0,796 0,857 0,787 0,803 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

 

Tab. 2.3.2.4.  Ukazatel Podílu oběžných aktiv 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Oběžná aktiva 467528 287862 452962 408043 

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Ukazatel Podíl oběžných aktiv 0,204 0,142 0,212 0,196 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  
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Tab. 2.3.2.5.  Ukazatel Podíl zásob 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Zásoby 154130 107664 161685 151502 

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Ukazatel Podíl zásob 0,067 0,053 0,076 0,073 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

Všechny ukazatelé vykazují téměř konstantní hodnotu, to znamená, že jejich podíl na 

celkových aktivech v hodnoceném období je stálý. Podíl stálých aktiv na celkových 

aktivech je asi 80 %, podíl oběžných aktiv 20%. Zásoby tvoří přibližně 7% celkových 

aktiv. 

 

2.3.3. Ukazatelé zadluženosti 
 

Firma TES VSETÍN s.r.o. v analyzovaných letech využívala k financování 

bankovní úvěry. K hodnocení přiměřenosti zadlužení firmy je použit ukazatel celkové 

zadluženosti neboli ukazatel věřitelského rizika. Jedná se o podíl celkových dluhů 

firmy k celkovým aktivům. Tento ukazatel určuje, jakým procentem se cizí kapitál 

podílí na celkovém majetku firmy. 

 

Tab. 2.3.3.1.  Ukazatel Celková zadluženost 

Položky v tis. Kč 2 008    2 009    2 010    

k 

30.6.2011 

Cizí zdroje 1 282 442 1 085 990 1 140 386 1 109 686 

Rezervy 17 980 6 639 6 654 10 155 

Aktiva celkem 2 290 239 2 025 363 2 133 993 2 081 056 

Ukazatel Celková zadluženost 0,552 0,533 0,531 0,528 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

Celková zadluženost firmy se pohybuje kolem 53% a má v hodnoceném období 

mírně klesající tendenci. Touto částí se cizí kapitál podílí na celkovém majetku firmy.  
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V následujících tabulkách jsou vyčísleny ukazatelé dlouhodobé zadluženosti 

jako poměr dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů k celkovým 

aktivům a běžné zadluženosti jako poměr krátkodobého cizího kapitálu k celkovým 

aktivům. Trend všech ukazatelů by mě být klesající. 

 

Tab. 2.3.3.2.  Ukazatel Dlouhodobá zadluženost 

Položky v tis. Kč 2 008    2 009    2 010    

k 

30.6.2011 

Dlouhodobé závazky 9656 12353 15450 13929 

Bankovní úvěry dlouhodobé 967121 797672 599976 599976 

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Ukazatel Dlouhodobá zadluženost 0,426 0,400 0,288 0,295 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

 

Tab. 2.3.3.3.  Ukazatel Krátkodobá zadluženost 

 

Položky v tis. Kč 

 

2 008    

 

2 009    

 

2 010    

k 

30.6.2011 

Krátkodobé závazky 217837 195404 305012 331276 

Krátkodobé bankovní úvěry 69848 73922 213294 154350 

Aktiva celkem 2 290 239    2 025 363    2 133 993    2 081 056    

Ukazatel Běžná zadluženost 0,126 0,133 0,243 0,233 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti má klesající tendenci, ukazatel běžné 

zadluženosti roste.  

 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu jako poměr cizího kapitálu 

k vlastnímu kapitálu je vyhodnocen v tabulce č. 2.3.3.4. 
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Tab. 2.3.3.4.  Ukazatel Zadluženost vlastního kapitálu 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Cizí zdroje 1282442 1085990 1140386 1109686 

Rezervy 17980 6639 6654 10155 

Vlastní kapitál 997181 938455 993607 971370 

Ukazatel Zadluženost  vlastního 

kapitálu 1,268 1,150 1,141 1,132 

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3  

 

Zadluženost vlastního kapitálu by se měla pohybovat u stabilních firem v rozmezí 

80% až 120%. Zadluženost vlastního kapitálu firmy klesá a v roce 2009 se dostala 

pod horní hranici 120 %.  

 

Následně je znázorněno, jak se v časovém období podílí procentuálně bankovní 

úvěry  na celkových pasivech a na tržbách.  

 

Je vypočten ukazatel úrokového zatížení výnosů jako podíl úroků a tržeb a 

ukazatel úrokového krytí z čistého zisku jako podíl čistého zisku a úroků, to 

znamená, kolikrát by čistý zisk pokryl úroky. 

Bankovní úvěry se pohybují ve výši cca 40% pasiv firmy a mají klesající 

tendenci.  

V hodnoceném období nedošlo k přijetí nového úvěru a úvěry jsou spláceny. 

Bankovní úvěry představují v tomto období cca 70% výnosů firmy.  

Úrokové zatížení výnosů je přibližně 5% a rovněž má sestupnou tendenci.  

Úrokové krytí z čistého zisku se v roce 2009 pohybuje v hodnotě 0,8. V roce 

2010 by pak čistý zisk pokryl úroky 2,227 krát. 
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Tab. 2.3.3.5.  Ukazatelé úrokového zatížení a krytí 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Cizí zdroje bez rezerv 1264462 1079351 1133732 1099531 

Pasiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Tržby (výnosy)   1164567 1314676   

čistý zisk 126643 55668 128804   

Náklady   1069123 1131173   

Úvěry 1036969 871594 813270 754326 

Úroky 49567 68869 57830   

Bankovní úvěry v % pasiv 0,453 0,430 0,381 0,362 

Bankovní úvěry v % tržeb   0,748 0,619   

Úrokové zatížení výnosů   0,059 0,044   

Úrokové krytí z čistého zisku 2,555 0,808 2,227   

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3 a Příloze č. 4 

 

 

2.3.4. Ukazatelé likvidity 
 

Platební schopnost firmy charakterizují ukazatelé likvidity. Jedná se o 

schopnost firmy hradit své závazky, to znamená získat finanční prostředky k úhradě 

svých závazků inkasováním pohledávek, prodejností výrobků, prodejem 

nepotřebného materiálu atd.  

K posouzení platební schopnosti podniku se používá ukazatel celkové 

likvidity, kdy se oběžná aktiva poměřují s krátkodobými závazky. Hodnota tohoto 

ukazatele má být v rozmezí 1,5 až 2,5.  

Jelikož všechna oběžná aktiva nejsou vždy prodejná, je využíván ukazatel 

pohotové likvidity, kdy se snižují oběžná aktiva o zásoby, které jsou často 

neprodejné, tedy uvažuje se jen s jejich pohotovými prostředky. Doporučená hodnota 

ukazatele je v rozmezí 1 až 1,5.  

Ukazatel okamžité likvidity je používán k posuzování z krátkodobého hlediska 

a jsou zde poměřovány pohotové finanční prostředky s krátkodobými závazky. 
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Z následujících zjištění je zřejmé, že v případě všech likvidit dochází v hodnoceném 

období k poklesu a likvidity se v doporučených intervalech nenachází.  

 

Tab. 2.3.4.1.  Ukazatelé likvidity 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Oběžná aktiva 467528 287862 452962 408043 

Zásoby 154130 107664 161685 151502 

Oběžná aktiva-zásoby 313398 180198 291277 256541 

Finanční prostředky 78586 25284 88253 38237 

Krátkodobé závazky 287685 269326 518306 485626 

Celková likvidita 1,625 1,069 0,874 0,840 

Pohotová likvidita 1,089 0,669 0,562 0,528 

Okamžitá likvidita 0,273 0,094 0,170 0,079 

Tržby   1164567 1314676   

Krátkodobé pohledávky 234812 154914 193664 212454 

Pohledávky z obchodního styku na % 

tržeb  12,5 14  

Dodavatelsko odběratelské 

financování v %  126,1 157,5  

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3 a Příloze č. 4 

 

Dodavatelsko odběratelské financování v procentech, dané podílem krátkodobých 

závazků ke krátkodobým pohledávkám, ukazuje, že firma v tomto období využívala 

dodavatelské financování a dříve inkasovala své pohledávky, než musela platit své 

krátkodobé závazky. 

 

2.3.5. Ukazatelé aktivity 
 

V případě ukazatelů aktivity se jedná o vyjádření relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, tj. rychlost obratu jednotlivých složek majetku.  

Ukazatel doby obratu celkových aktiv, oběžných aktiv ve dnech vyjadřují, za jak 

dlouho dojde k obratu celkových aktiv, oběžných aktiv vzhledem k tržbám. Kratší 

obrátka představuje pozitivní trend.  
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Obdobně je vypočten ukazatel obratu zásob, který určuje úroveň provozního řízení. 

Doba obratu pohledávek ve dnech ukazuje, za jak dlouho jsou průměrně placeny 

faktury. Je důležitá pro plánování peněžních toků firmy.  

Doba obratu závazků stanovuje počet dní, na které firmě dodavatel poskytl obchodní 

úvěr. 

 

Tab. 2.3.5.1.  Ukazatelé aktivity 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Oběžná aktiva 467528 287862 452962 408043 

Zásoby 154130 107664 161685 151502 

Krátkodobé pohledávky 234812 154914 193664 212454 

Krátkodobé závazky 217837 195404 305012 331276 

Tržby   1164567 1314676   

Doba obratu oběžných aktiv ve dnech   89 124   

Doba obratu aktiv ve dnech   626 584   

Doba obratu zásob ve dnech   33 44   

Doba obratu krátkodobých 

pohledávek ve dnech   48 53   

Doba obratu krátkodobých závazků 

ve dnech   60 84   

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3 a Příloze č. 4 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že doba obratu aktiv v roce 2010 klesla, ale doba 

obratu oběžných aktiv naopak vzrostla. Doby obratu krátkodobých pohledávek i 

obratu krátkodobých závazků v roce 2010 vzrostly. Doba obratu krátkodobých 

závazků je větší než doba obratu krátkodobých pohledávek, čímž je splněno pravidlo 

solventnosti. 

 

2.3.6. Ukazatelé rentability 
 

Ukazatelé rentability zobrazují míru zisku vloženého kapitálu.  
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Ukazatel rentability aktiv ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE ukazuje celkovou výkonnost vlastních zdrojů a je 

dána ziskem na jednotku vlastního kapitálu.  

Ukazatel rentability tržeb udává množství zisku v Kč na jednu korunu tržeb.  

Ukazatel rentability nákladů stanovuje množství zisku v Kč na jednu korunu tržeb. 

Nákladovost výkonů ukazuje náklady na jednotku tržeb. 

 

Tab. 2.3.6.1.  Ukazatelé rentability 

Položky v tis. Kč 2008 2009 2010 

k 

30.6.2011 

EAT 126643 55668 128804   

Aktiva celkem 2290239 2025363 2133993 2081056 

Vlastní kapitál 997181 938455 993607 971370 

Náklady   1069123 1131173   

Tržby   1164567 1314676   

ROA rentabilita aktiv 0,055 0,027 0,060   

ROE rentabilita vlastního kapitálu 0,127 0,059 0,130   

ROS rentabilita tržeb   0,048 0,098   

Rentabilita nákladů   0,051 0,114   

Nákladovost výkonů    0,918 0,861   

 

Zdroj: Zpracovaný materiál z účetních závěrek uvedený v Příloze č. 3 a Příloze č. 4 

 

Rentability v hodnoceném období měly růstový trend. To znamená, že zisk na 

jednotku vloženého kapitálu v roce 2010 se přibližně zdvojnásobil. Nákladovost 

výkonů v roce 2010 klesla vzhledem k roku 2009 asi o 5%. 

 

2.3.7. Závěr finanční analýzy 
 

Firma TES VSETÍN s.r.o. v hodnoceném období dosahovala dobrých 

výsledků. Došlo ke zlepšení ukazatelů rentability. Bankovní financování, které firma 

využívá, je na udržitelné úrovni. Je rovněž využíváno dodavatelské financování. 
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3. Řízení jakosti a popis použitých metod 
 

3.1. Definice jakosti 
 

Vymezení pojmu jakost nalezneme v normě ČSN EN ISO 9000:2005, která 

definuje jakost jako „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“. V této definici představují požadavky očekávání zákazníka, 

požadavky stanovené závazným předpisem nebo takové, které jsou obvykle 

očekávány. Inherentní charakteristika je pak vnitřní vlastnost výrobku, která je trvalá 

a která mu patří.  Tyto charakteristiky mohou být měřitelné nebo jako atributy, které 

nelze popsat číselnou hodnotou. 

 

3.2. Systém managementu kvality 
 

Stejně jako v předchozí kapitole definici systému managementu kvality 

nalezneme v normě ČSN EN ISO 9000:2005, která jej definuje jako „systém 

managementu pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality“.  Management 

kvality zahrnuje vedení a řízení s ohledem na kvalitu, a to v oblastech: 

- Stanovení politiky kvality, kde se odrážejí celkové záměry organizace, ve vztahu 

ke kvalitě. Politika kvality je stanovována vrcholovým vedením organizace a je 

v souladu s celkovou politikou organizace.  

- Stanovení cílů kvality, ve kterých je pak obsaženo to, o co organizace usiluje, 

nebo na co se zaměřuje ve vztahu ke kvalitě. Cíle tak vycházejí z politiky kvality a 

jsou rozpracovány na různé úrovně v organizaci.  

- Plánování kvality, při kterém dochází ke specifikaci procesů a zdrojů potřebných 

pro splnění cílů kvality. 

- Řízení kvality, představuje část managementu kvality, která je zaměřená na 

plnění požadavků na kvalitu. 

- Prokazování kvality, poskytování důvěry, že požadavky v oblasti kvality budou 

splněny. 

- Zlepšování kvality, orientace na zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu. 
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3.3. Principy managementu kvality 
 

Jak uvádí (Hutyra 2007) existuje osm základních principů managementu 

kvality. Jedná se o následující: 

 

1. Zaměření na zákazníka. 

Zákazník je ten, kdo produkt nebo službu od organizace kupuje. V každé organizaci 

je potřeba zákazníka vydefinovat, porozumět jeho požadavkům a své cíle mít 

stanovené tak, aby byly v souladu s požadavky zákazníků a srozumitelné 

zaměstnancům. Důležité je rovněž rychle se přizpůsobit změně požadavků 

zákazníka a rozvíjet s ním vzájemné vztahy. 

 

2. Vedení a řízení lidí 

Řídící pracovníci v organizaci mají být pro ostatní přirozenou autoritou a zároveň 

vzorem v postojích a jednáních. 

 

3. Zapojení lidí 

Největší majetek mnoha organizací je ve znalostech a aktivitě zaměstnanců. Každý 

zaměstnanec by měl vědět, jaká je jeho důležitost pro organizaci, jeho role 

v organizaci a měl by být zainteresovaný do plnění strategických cílů organizace. Má 

dosahovat maximální výkonnosti, které mohou napomáhat hodnocení, přidělování 

pravomocí a odpovědnosti. Důležitou roli zde hraje i princip zpětné vazby. 

 

4. Procesní přístup 

Proces v organizaci je stanoven jako posloupnost dílčích činností, které mění vstupy 

na výstupy. Organizace definuje procesy, které v ní probíhají, stanoví jejich vstupy a 

výstupy, návaznosti a jsou jmenování vlastníci procesů s odpovědnostmi a 

pravomocemi. K činnostem jsou stanovována rizika včetně pravděpodobnosti jejich 

vzniku. 

 

5. Systémový přístup managementu 

Stanovené procesy a řízení souvisejících procesů jako systém vede k vyšší 

efektivnosti. 
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6. Neustále zlepšování 

Jedná se o nekončící proces, protože je stále možné něco zlepšovat. Existují dva 

základní přístupy ke zlepšování.  

- Postupné, jedná se o zlepšování po malých krocích, nazývané též Kaizen. 

Základem je, aby se lidé nevraceli ke starým chybám. 

- Zlomové, při kterých dochází k velkým změnám výkonnosti celých systémů, které 

se nazývá Reengineering. 

 

7. Přístup k rozhodování na základě faktů. 

Rozhodování má vycházet z hluboké analýzy dat a informací, ne z pocitů a 

subjektivních názorů. Může rovněž vycházet z monitorování, měření, sběru dat a 

jejich objektivního posouzení.  

 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 

Spolehlivost dodavatelů výrazně ovlivňuje výkonnost v organizaci a jakost produktů. 

 

 

3.4. Přístup k managementu kvality 
 

Výše uvedené principy jsou platné pro všechny systémy managementu 

kvality. V praxi se pak zavádí několika způsoby. Jedná především o systémy na bázi: 

 

- Koncepce ISO, založená na aplikaci požadavků definovaných nejnovějším 

souborem norem 

 

- Koncepce odvětvových standardů 

 

- Koncepce TQM (Total Quality Management), který je spíše filozofií managementu 

a v je realizován podle různých modelů, v Evropě podle EFQM  
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3.4.1. Systém managementu jakosti podle koncepce ISO 
 

ISO - Mezinárodní organizací pro normalizaci - byly v roce 1987 zveřejněny 

normy zabývající se požadavky na systém managementu jakosti označené jako ISO 

ř. 9000. Normy mají univerzální charakter, jsou použitelné jak ve výrobních 

organizacích, tak ve službách, bez vztahu k velikosti organizace. Jsou doporučující, 

nezávazné. Pokud v obchodních podmínkách je domluven systém jakosti podle 

těchto norem, stávají se normy pro dodavatele závazné.  

 

Normy převzala do legislativy i Evropská unie a v České republice byly 

implementovány jako ČSN EN ISO 9000:2001 obsahující normy: 

 

- ČSN EN ISO 9000:2005 Systém managementu kvality – Základní principy a 

slovník. Jedná se o výklad zásad a slovník používaných termínů. 

 

- ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu kvality – Požadavky.  

Norma podporuje použití procesního přístupu při tvorbě a zavedení systému 

managementu jakosti. Činnosti jsou definovány jako procesy se vstupy a výstupy, 

které na sebe navazují. Těmito navazujícími procesy jsou realizovány požadavky 

zákazníků vedoucí k jejich spokojenosti. Norma stanovuje požadavky pro interní 

aplikaci nebo certifikaci. 

Procesní model je v normě definován v kapitolách: 

Kapitola 4 Systém managementu kvality, ve kterém jsou zahrnuty požadavky 

na dokumentaci (dokumentovaná prohlášení o politice a cílech kvality), příručku 

kvality s uvedením oblasti použití, dokumentovanými postupy a popis působení mezi 

procesy, řízení dokumentace (její schvalování, vydávání, aktualizace, identifikace 

změn atd.) a řízení záznamů (postup pro identifikaci, ukládání, ochranu a nakládání 

se záznamy). 

Kapitola 5 Odpovědnost managementu, kde jsou stanoveny povinnosti 

vrcholového vedení v oblasti politiky a cílů, stanovování požadavků zákazníka a 

zvyšování jeho spokojenosti. Plánování organizace musí být v souladu s jejími cíli a 

musí být určen člen odpovědný za vytvoření, zavedení a udržování procesů a 

informování vedení o výkonnosti systému. Zároveň vedení musí v plánovaném 

období přezkoumávat vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému. 
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Kapitola 6 Management zdrojů, určuje požadavky na lidské zdroje, 

infrastrukturu zahrnující pracovní prostory, technické vybavení, zařízení nutné pro 

sledování procesu a pracovní prostředí z hlediska např. hluku, teploty atd. 

Kapitola 7 Realizace produktu, která zahrnuje následné procesy: 

 Plánování realizace produktu 

 Procesy týkající se zákazníka 

 Návrh a vývoj 

 Nákup 

 Výroba a poskytování služeb 

 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

 

- ČSN EN ISO 9004:2001 Systém managementu kvality – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti, 

 

- ČSN EN ISO 19 011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu 

jakosti a systémů environmentálního managementu. 

 

3.4.2. Systém managementu jakosti podle odvětvových standardů 
 

Jsou to systémy jakosti zaznamenané do norem, které mají platnost v určitém 

výrobním odvětví např. farmaceutická výroba, potravinářská výroba, automobilový 

průmysl, těžké strojírenství. Na základě typických charakteristik odvětví určují 

specifické požadavky na systém managementu kvality. 

 

3.4.3. Systém managementu jakosti podle koncepce TQM 
 

Jedná se o velmi komplexní techniku řízení kvality, která se v současné době 

rozšiřuje po celém světě. Vychází norem ISO a dále je postavena na nové podnikové 

kultuře, která vychází z předpokladu, že pracovníkům jsou jasné cíle podniku, jsou 

s nimi ztotožněni a aktivně je dotvářejí a plní. Tento systém managementu jakosti 

nefunguje pod tlakem, ale na základě vnitřního přesvědčení pracovníků, kteří vidí 

v prosperitě firmy svůj osobní zájem. Nejdůležitější je zaměření na odběratele na 

jeho přání a potřeby. Tento aspekt je chápán jako prostředek pro dosažení cíle firmy. 
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Základem filozofie je, že boj o zákazníka, který zajistí prosperitu firmy, nebude 

úspěšný, pokud bude jakost řízena pouze „zvenčí“ na základě předpisů a pokynů a 

nebude obsahovat prvky vnitřních stimulů chování, které zajišťují jakost a neustálé 

zdokonalování všech činností. Ve firmách, které jsou založeny na tomto systému 

řízení jakosti, je jakost všemi pracovníky chápána jako klíčový faktor pro existenci a 

přežití firmy, jedná se vlastně o určitý způsob života. V takovém systému jsou rovněž 

zpracovány řídící dokumentace, které jsou samozřejmostí a východiskem dalšího 

zdokonalování procesů. 

 

Základní myšlenka tohoto systému se zrodila v 50. letech v USA, 

nejpoužívanější byla poté v Japonsku. Japonské pojetí TQM vychází ze čtyř 

základních principů: 

 

- Je nutné kontinuálně zlepšovat procesy, popsat je, změřit a zajistit jejich 

opakovatelnost (Kaizen).  

- Věci budou fungovat tak, jak se předpokládá. 

- Zkoumání, jak zákazník používá produkt, vede ke zlepšení produktu. 

- Věci musí mít estetickou kvalitu. 

 

V japonském pojetí se zlepšování jakosti odehrává cestou neustálých malých kroků 

(Kaizen). Naopak americké podniky používají přístupu zvaného reengineering, který 

představuje zásadní změnu skokem, která vede k restrukturalizaci dosavadního 

podnikového systému. Každý z těchto přístupů má své výhody a nevýhody, ideální je 

kombinace obou přístupů. 

 

3.5. Použité metody 
 

Základní skupinu metod managementu jakosti tvoří, jak uvádí (Plura, 2001), 

sedm základních nástrojů kvality rozvinutých v Japonsku, které se používají při 

operativním řízení jakosti. Některé z těchto nástrojů budou v následujících kapitolách 

využity k vyhodnocení veličin. Jedná se o následující nástroje. 
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3.5.1. Vývojový (postupový) diagram 
 

Vývojový diagram pomocí zavedené grafické symboliky zobrazuje 

posloupnost a návaznosti kroků stávajícího nebo navrhovaného procesu. Názorným 

zobrazením procesu umožňuje jeho lepší pochopení.  

Vývojový diagram je vhodný i tam, kde je potřeba identifikovat problémy a 

nadbytečné činnosti. Při tomto postupu se vytváří jeden vývojový diagram tak, jak 

proces skutečně probíhá, a druhý tak, jak by probíhat měl. Vyhodnocení rozdílů 

ukazuje na místa, kde vznikají problémy. 

V každém vývojovém diagramu musí být přesně vymezen začátek a konec 

procesu. Vývojový diagram má být dostatečně přehledný, doporučuje se, aby byl 

zobrazen na jedné stránce. Složitější procesy je proto vhodné dělit na dílčí.  

Základní používaná symbolika: 

 

   Počátek, konec 

 

   Zpracování, proces, činnost  

 

    

Rozhodování 

 

 

Doku   Dokument, záznam 

 

 

   Spojka, konektor 

 

 

Vytvořený vývojový diagram pak identifikuje jednotlivé činnosti. Za tyto 

činnosti zodpovídají stanovení zaměstnanci, jiní na nich spolupracují a další jsou o 

nich informováni. Vývojový diagram se doplňuje maticí zodpovědností, která 

stanovuje odpovědnosti pracovníků u jednotlivých činností. 
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3.5.2. Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) 
 

Je vzhledem ke své podobě nazýván jako diagram rybí kosti. Používá se při 

řešení problémů, které mohou být způsobeny více příčinami. Při zpracování 

diagramu se využívá brainstormingu. Při této metodě je vymezen existující nebo 

hypotetický problém (následek) a je zaznamenán na pravou část vodorovné linie. 

Z vodorovné linie pak vycházejí hlavní větve, které směřují k vodorovné linii a na nich 

jsou zaznamenány hlavní příčiny problému - materiál, zařízení, metody, lidé a 

prostředí. Dále jsou u hlavních příčin problému analyzovány příčiny jejich vzniku. 

Hlavní příčiny zde tvoří jejich následek. Dochází tak ke zjišťování „příčin příčin“, a to 

tak dlouho, pokud se nezjistí kořenová příčina následku. Kořenové příčiny jsou 

takové, které lze pomocí nápravných nebo preventivních opatření opravit. 

 

Obr. 3.2.2.1 Diagram příčin a následků - příklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Plura 2001: Plánování a neustálé zlepšování jakosti 

 

3.5.3. Formulář pro sběr údajů 
 

Pro systematické shromažďování údajů jsou určeny Formuláře pro sběr údajů, 

nebo také kontrolní záznamníky. Slouží k zaznamenání údajů, které tvoří základ pro 

hodnocení stávajícího stavu procesů, jejich vyhodnocení a dalšího zlepšování. 

Důležitou roli hraje správná volba sledovaných parametrů. 

Lidé Materiál Prostředí 

Zařízení  

Problém s 

jakostí 

Metody 
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Mohou být zpracovány elektronicky nebo papírově a sdíleny pracovníky, kteří 

k jejich přístupu mají nastavená práva. Elektronická zpracování formulářů přináší 

množství výhod jako je např. ochrana proti zápisu nesprávných hodnot, kontrolu 

úplnosti záznamu, okamžité vyhodnocení atd. Pro správné vyhodnocení musí být 

zaznamenávané údaje úplné, nesmí být opožděné a zkreslené. Svou roli zde hraje i 

srozumitelnost formulářů, jejich přehlednost a čitelnost. Údaje by měly určitě 

zahrnovat datum, čas, místo, výrobní zařízení, pracovníka provádějícího sběr a 

záznam, měřící metodu, měřící zařízení, identifikaci výrobku nebo výrobní dávky a 

další údaje, které jsou z hlediska sledovaného procesu důležité. 

Před vytvořením formuláře je nutné určit, na jaké otázky mají shromážděné 

údaje poskytnout odpověď. Informace je vhodné čerpat např. z diagramu příčin a 

následků. Může se tak předejít zjištění, že shromážděné údaje neumožní vyhodnotit 

vlivy některých faktorů.  

 

3.5.4. Paretův diagram 
 

Pomocí Paretova diagramu lze stanovit priority řešení problémů kvality tak, 

aby využití zdrojů přineslo maximální efekt. Diagram je často označován jako 

pravidlo 80/20, což lze vyložit, že 80% problémů je způsobeno 20% příčinami, které 

se na nich podílejí. Tato skupina, která tvoří 20% příčin, je označována jako „životně 

důležitá menšina“. Pomocí Paretova diagramu ji lze nalézt a zabývat se přednostně 

tím, co způsobuje většinu problémů. Tímto je Paretův diagram důležitým nástrojem 

managerského rozhodování. 

Vstupní údaje pro zpracování Paretova diagramu bývají nejčastěji informace o 

výskytu neshod nebo jejich příčin za určité časové období, které jsou dále 

vyhodnocovány např. podle druhu neshody. Základním ohodnocením pak bývá 

četnost výskytu. Vzhledem ke skutečnosti, že neshody mohou být různě závažné, 

nemá někdy vyhodnocení četnosti správnou vypovídající schopnost pro rozhodnutí. 

Příspěvky jednotlivých neshod jsou pak vyjadřovány v nákladových položkách. Podle 

výše nákladů se jednotlivé neshody seřadí do tabulky, a to od nejvyšší k nejnižší, a 

v tomto směru se stanoví kumulativní součty nákladů. U těchto součtu se vypočtou 

relativní kumulované náklady v %, které se vztahují ke všem neshodám.  
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Takto zpracované údaje v tabulce jsou východiskem pro sestavení Paretova 

diagramu jako uspořádaného sloupcového grafu, ve kterém jsou porovnávány výdaje 

na konkrétní neshody, a Lorencovou křivku, která je zobrazením relativních 

kumulovaných výdajů v %. V praxi se pro první přiblížení často používá 50% 

kumulovaná četnost.  

K řešení jakosti je vhodné propojení Paretovy analýzy a diagramu příčin a 

následků. Provedením Paretovy analýzy je možné zjistit a vybrat největší problém 

z hlediska jakosti. Jeho možné příčiny jsou pak stanoveny na základě diagramu 

příčin a následků.  

Paretův diagram je vhodné opakovaně sestrojit a vyhodnotit i v případě, že 

nebyly realizovány zásahy do procesu. Umožňuje zjistit, zda neshody jsou 

přirozeným rysem procesu.  

 

3.5.5. Histogram 
 

Jedná se o sloupcový graf četností, kde na vodorovné ose jsou vyznačeny 

naměřené hodnoty (intervaly naměřených hodnot) a na svislé ose četnosti jejich 

výskytu (v intervalu). Důležité je prvotní stanovení počtu těchto intervalů neboli tříd, 

které by se vzhledem ke složitosti vyhodnocování mělo nacházet v intervalu 8 – 30. 

Podle tvaru sestaveného histogramu je možno posuzovat stav procesu. Pokud 

sestrojený histogram má pravidelný tvar (tvar zvonečku), lze proces považovat za 

stabilní, který není ovlivněn např. opotřebovaným nástrojem.  

Pokud je histogram pravidelný dvouvrcholový, jedná se o dva hodnocené 

procesy. V případě, že histogram je pravidelný, pouze pár sloupců se nachází 

odděleně, může se jednat o stabilní proces s chybou měření. Nestabilní procesy 

vykazují nesymetrické histogramy. 

 

3.5.6. Bodový diagram 
 

Bodový diagram patří mezi grafické metody, který vyjadřuje vztah mezi dvěma 

znaky jakosti nebo mezi znakem jakosti a parametry procesu. Nejdříve je ovšem 

potřeba posoudit zda navržený vztah je vůbec možný. Poté ze získaných hodnot lze 

vynášet body v diagramu, které odpovídají dvojicím hodnost proměnných. Nejčastěji 
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bývá závislost volná, kdy body bývají rozptýleny. Rozptyl může způsobit hodně 

příčin, od vnějších podmínek po nepřesnosti metod a měřícího zařízení a chyby 

obsluhy. 

 

3.5.7. Regulační diagram 
 

Je grafickým nástrojem statistické regulace znázorňujícím variabilitu procesu 

v čase. Umožňuje odlišit variabilitu procesu způsobenou zvláštními příčinami od 

variability, která je vyvolána náhodnými příčinami. Kolem průměrné hodnoty procesu 

jsou stanoveny horní a dolní regulační meze. V případě, že všechny stavy procesu 

leží uvnitř regulačního pásma, je proces pod kontrolou a na proces nepůsobí žádné 

nežádoucí vlivy. Do takového procesu není nutný zásah. V opačném případě se 

jedná o proces mimo kontrolu a mohou vznikat neshodné výrobky. 
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4. Analýza současného stavu řízení kvality a vnitřních neshod při výrobě 
elektrických strojů 

 

4.1. Současný stav řízení kvality ve firmě 
 

Firma TES VSETÍN s.r.o. získala certifikát v systému managementu kvality již 

v roce 2000. V současné době je certifikována dle následujících norem: 

 

- ISO 9001:2008, kdy certifikát je platný do 31. 8. 2015. První certifikace proběhla 

v roce 2000. 

- IS0 14001:2004, systém environmentálního managementu, ve kterém se jedná o 

systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. 

Certifikát je platný do 31. 8. 2015. První certifikaci získala firma v tomto systému 

v roce 2010. 

- OHSAS 18001:2007, systém managementu bezpečnosti a ochrany při práci. 

Certifikát je platný do 23. 10. 2016 a první certifikace proběhla v roce 2013. 

 

Firma v roce 2013 získala certifikát managementu procesu svařování EN ISO 

3834-2 a další certifikace dle norem DIN EN 15085-2, DIN 18800/7 a předpisu ČD 

V95/5:2009 týkající se procesu svařování. Jedná se o odvětvové standardy 

s ohledem na obor, ve kterém firma podniká. 

 

Ve firmě se v úrovni pod generálním ředitelem nachází útvar ředitele kvality, který 

zabezpečuje a koordinuje kvalitu ve všech útvarech firmy. Tuto činnost v útvaru 

ředitele kvality zabezpečuje 22 zaměstnanců.  

 

V útvaru ředitele TEM, který vyvíjí a vyrábí synchronní a asynchronní motory a 

generátory, zajišťuje řízení kvality při výrobě oddělení inženýra kvality seniora. 

Oddělení dále tvoří inspektor kvality senior, inženýr kvality junior, plánovač kvality a 

nově od letošního roku i inspektor kvality junior. Toto oddělení zjišťuje řízení kvality 

při výrobě i pro útvar ředitele TED a útvar ředitele TEC. 

 

Odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců oddělení jsou následující: 
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- Inženýr kvality senior je odpovědný za zpracování objednávek zákazníků, 

zpracování reportů, komunikaci se zákazníky, implementaci požadavků zákazníků 

před vlastní výrobou a zpracování kontrolních plánů. Zastupuje ředitel útvaru 

TEM. 

- Plánovač kvality zodpovídá za vypracování zprávy o měření pro nové produkty 

pro útvar TEC, za vypracování protokolů a zpráv při měření pro úvar TEM. Dále je 

odpovědný za operativní administraci zákaznických objednávek. Zastupuje 

inženýra kvality seniora.  

- Inspektor kvality senior, má na starosti a také zodpovídá za elektrické zkoušky 

komponentů na generátorech před testováním v testovací místnosti, elektrické 

zkoušky specifikovaných komponentů pro útvar TEC a specifikované mechanické 

měření na komponentech a generátorech. Dále sem patří elektrická a 

mechanická měření spojená s diagnostikou a opravami generátorů a 

odpovědnost za zavedení nových měřících metod a nástrojů. 

- Inspektor kvality junior zodpovídá za elektrické zkoušky na komponentech a 

generátorech před testy v testovacích místnostech, za elektrické zkoušky 

specifikovaných komponentů pro útvar TEC, za specifikovaná mechanická měření 

na komponentech a generátorech pro útvar TEM a za elektrická a mechanická 

měření spojená s diagnostikou a opravami generátorů.  

- Inženýr kvality junior spolupracuje se servisním oddělením. 

 

4.2. Kontrolní plán 
 

Firma TES VSETÍN s.r.o. má zpracovaný kontrolní plán, na základě kterého 

jsou v průběhu procesu výroby elektrického stroje na různých částech stroje 

prováděny testy a zkoušky. Tyto testy a zkoušky jsou nutné pro správnou funkčnost 

a bezpečnost výrobku. Kontrolní plán zahrnuje jednak testy a zkoušky, které jsou 

prováděny vždy a dále testy a zkoušky, které mohou být vykonány v případě, že je 

vyžaduje zákazník.  Kontrolní plán tvoří Přílohu č. 5.  

 

Kontrolní plán představuje základ, ze kterého se dále vychází při stanovení 

vnitřních neshod při výrobě elektrických strojů.  
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4.3. Formuláře a záznamy 
  

Parametry zkoušek jsou popsány ve výkresové dokumentaci. Zde jsou 

jednoznačně určena místa a parametry zkoušky. Na základě provedených zkoušek 

dle kontrolního plánu vznikají protokoly. Jako příklad je uveden v Příloze č. 6 výkres 

V 10066 s uvedením kontroly měření izolačních odporů a odporů propojení a 

zpracovaný Protokol kontroly elektro.  

 

Formuláře a záznamy, které vznikají v průběhu kontroly prováděné na základě 

kontrolního plánu představují východisko pro stanovení druhu vyhodnocované 

neshody a  celkové roční četnosti výskytu této neshody. 

 

4.4. Řízení neshodných výrobků 
 

V následujícím obrázku je schematicky popsán proces řízení neshody při 

výrobě zařízení. Schéma kromě řízení vnitřních neshod zobrazuje i řízení neshod u 

odběratelských a dodavatelských reklamací. 

 

Obr. 4.4.1 Řízení neshody 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 
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4.5. Vyhodnocení záznamů  
 

V následujících tabulkách budou vyhodnoceny zjištěné vnitřní neshody při 

výrobě elektrických strojů ve firmě TES VSETÍN s.r.o. v roce 1012 a 2013. Tyto údaje 

pak budou zpracovány graficky v Paretově diagramu a relativní kumulované četnosti 

v % budou zobrazeny pomocí Lorenzovy křivky. 

 

4.5.1. Analýza neshod 2012 
 

Za vyhodnocované období - rok  2012 bylo zjištěno, že se vyskytují neshody 

v chybné dokumentaci (výkres nebo technologický postup) a to s četností 64/rok, v 

nevhodném nebo poškozeném materiálu z kooperace s četností 23/rok, 

v nepřesnostech ve výrobě s četností 22/rok, v mechanickém poškození s četností 

14/rok, v poškození při manipulaci s četností 12/rok a v chybějícím či odcizeném 

materiálu ve výrobě s četností 6/rok.  

 

 

Tab. 4.5.1.1. Vnitřní neshody 2012 

 

název neshody 

Četnost 
výskytu 
neshod 
(počet/rok) 

kumulovaná 
četnost 

relativní 
kumulovaná 
četnost v % 

chybná dokumentace 64 64 45 

nevhodný nebo poškozený materiál 23 87 62 

nepřesnosti ve výrobě 22 109 77 

mechanické poškození 14 123 87 

poškození při manipulaci 12 135 96 

chybějící či odcizený materiál ve výrobě 6 141 100 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 

 
 



32 
 

 
Obr. 4.5.1.1. Paretův diagram výskytu vnitřních neshod 2012 
 

 

 

Zdroj: Tab. 4.5.1.1. Vnitřní neshody 2012 

 

Z Paretova diagramu z hlediska četnosti výskytu vnitřních neshod lze určit 

jako životně důležitou položku chybnou dokumentaci, která se podílí na 45% neshod 

a blíží se tak k 50% kumulované četnosti používané pro první přiblížení a určení 

nejproblematičtější neshody. Společně pak s neshodou – nevhodný nebo poškozený 

materiál a nepřesnosti ve výrobě se podílí na 77% neshod (pravidlo 80/20).  

 

Stejným způsobem budou následně vyhodnoceny náklady na vnitřní neshody 

v Kč tak, aby mohlo být zjištěno, která neshoda způsobuje firmě největší náklady. 

Údaje budou zpracovány v tabulce, v Paretově diagramu obdobně jako v případě 

vyhodnocení vnitřních neshod. 
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Tab. 4.5.1.2. Náklady na vnitřní neshody 2012 

 

název neshody 

Náklady na 
neshody 
Kč/rok 

kumulované 
náklady na 
neshody Kč 

relativní 
kumulované 
náklady na 
neshody v % 

chybná dokumentace 2706848 2706848 47 

nevhodný nebo poškozený materiál 1050235 3757083 65 

nepřesnosti ve výrobě 923364 4680447 81 

mechanické poškození 737773 5418220 94 

poškození při manipulaci 301170 5719390 99 

chybějící či odcizený materiál ve výrobě 68663 5788053 100 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 

 

 

Obr. 4.5.1.2. Paretův diagram nákladů na vnitřní neshody 2012 

 

 

 

Zdroj: Tab. 4.5.1.2. Náklady na vnitřní neshody 2012 
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Z Paretova diagramu je zřejmé, že z hlediska nákladů na vnitřní neshody je 

vyhodnocení totožné s vyhodnocením z hlediska četnosti výskytu vnitřních neshod. 

Náklady na neshody způsobené chybnou dokumentací způsobily firmě náklady ve 

výši 2 707 tis. Kč. 

 

Následně jsou vyhodnoceny neshody v dokumentaci a náklady na tyto 

neshody.  

Byly vytipovány druhy neshod způsobené chybami v dokumentaci a bylo 

zjištěno, že se vyskytla chyba v mechanické části s četností 35/rok, chyba 

v elektrické části s četností 9/rok, chybějícími komponenty s četností 9/rok a 

s chybou v návrh s četností 5/rok, s chybou v technologickém postupu s četností 

5/rok a s rozporem s požadavky zákazníka s četností 1/rok. 

 

 

Tab. 4.5.1.3. Neshody v dokumentaci 

 

název neshody 

Četnost 
výskytu 
počet/rok 

kumulovaná 
četnost 

relativní kumulovaná 
četnost v % 

chyba v mechanické části 35 35 55 

chyba v elektrické části 9 44 69 

chybí komponenty 9 53 83 

chyba v návrhu 5 58 91 

chyba v technologickém procesu 5 63 98 

rozpor s požadavky zákazníka 1 64 100 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 
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Obr. 4.5.1.3. Paretův diagram četnosti chyb v dokumentaci 
 

 

 

Zdroj: Tab. 4.5.1.3. Neshody v dokumentaci 

 

Z Paretova diagramu z hlediska četnosti výskytu vnitřních neshod lze určit 

jako životně důležitou chybu v dokumentaci v roce 2012 chyby v mechanické části, 

které se podílí na 55%. Společně pak s chybou v elektrické části a chybícími 

dokumenty se podílí na 83% neshod (pravidlo 80/20).  

 

Dále budou vyhodnoceny náklady způsobené chybou v dokumentaci v Kč tak, 

aby mohlo být zjištěno, která neshoda v dokumentaci způsobuje firmě největší 

náklady. Údaje budou zpracovány v tabulce a v Paretově diagramu obdobně jako 

v případě vyhodnocení vnitřních neshod. 
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Tab. 4.5.1.4. Náklady na neshody v dokumentaci 

 

název neshody 
Náklady na 
neshody 
Kč/rok 

kumulované 
náklady na 
neshody Kč 

relativní kumulované 
náklady na neshody v 
% 

chyba v návrhu 1307252 1307252 48 

chyba v mechanické části 793306 2100558 78 

chyba v elektrické části 284112 2384670 88 

chyba v technologickém procesu 127855 2512525 93 

chybí komponenty 119738 2632263 97 

rozpor s požadavky zákazníka 74585 2706848 100 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 

 
 
Obr. 4.5.1.4. Paretův diagram nákladů na chyby v dokumentaci 

 
 

Zdroj: Tab. 4.5.1.4. Náklady na neshody v dokumentaci 
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Z Paretova diagramu je vyplývá, že největší náklady firmě způsobují náklady 

na chyby v návrhu, které v roce 2012 dosáhly výše 1 307 tis. Kč a představovaly 

48% všech nákladů na chyby v dokumentaci. Tyto chyby byly zastoupeny v četnosti 

5/rok a představovaly asi 8% hodnocených chyb. Chyby v dokumentaci týkající se 

chyby v mechanické části, které představovaly nejčetnější výskyt v počtu 35/rok, 

způsobily druhé nejvyšší náklady 793 tis. Kč a představovaly 30% nákladů na chyby 

v dokumentaci.  

 

Z vyhodnocení za rok 2012 představuje pro firmu největší problém chybná 

dokumentace a z této kategorie potom chyba ve vlastním návrhu elektrického stroje.  

 

4.5.2. Analýza neshod 2013 
 

V roce 2013 přistoupil management firmy v oddělení TEM k podrobnějšímu 

zkoumání vnitřních neshod elektrických strojů. Na základě kontrolního plánu a 

zkušeností z předchozích let z problémů které vznikaly nejenom v procesu výroby, 

ale i při řešení neshod u zákazníka (to je v procesu reklamačního řízení), byly určeny 

nové typy neshod. Jedná se o neshody, které byly zpracovány v následující tabulce, 

a u kterých je pro následné vyhodnocení uvedena rovněž četnost výskytu neshody 

v roce 2013.  

 

Tab. 4.5.2.1. Vnitřních neshody 2013 

 

název neshody 

Četnost 
výskytu 
počet/rok 

% výskytu 
neshody 

kumulovaná 
četnost 

relativní 
kumulovaná 
četnost v % 

neshoda - obrábění 153 22,01 153 22 

chyba v návrhu 144 20,72 297 43 

chyba v dokumentaci 67 9,64 364 52 

problémy s montáží 57 8,20 421 61 

chybějící díly 47 6,76 468 67 

ostatní 43 6,19 511 74 

neshoda - svařování 41 5,90 552 79 

neshoda - montáž 29 4,17 581 84 

neshoda - cívka 28 4,03 609 88 

poškozené díly 21 3,02 630 91 
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neshoda - výlisky 15 2,16 645 93 

vibrace 14 2,01 659 95 

hluk 12 1,73 671 97 

nátěr 7 1,01 678 98 

únik oleje 6 0,86 684 98 

mazací jednotka 6 0,86 690 99 

teplota 5  695 100 

výkon 3 698 100 0,43 

vizuální neshody 3 701 100 0,43 

 
Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 

 
 
Obr. 4.5.2.1. Paretův diagram vnitřních neshod 2013 

 

 

 

Zdroj: Tab. 4.5.2.1. Vnitřních neshody 2013 
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v dokumentaci v počtu 57/rok představují dalších 10% neshod. Celkově tak tyto tři 

neshody s 52% představují životně důležitou menšinu neshod. 

 

Důležité je pro firmu vyhodnocení z hlediska nákladů na neshody. Celkové 

náklady na neshody v roce 2013 jsou uvedeny v tabulce 4.5.2.1. 

 

 

Tab. 4.5.2.2. Náklady na vnitřní neshody 2013 

 

název neshody 

náklady na 
neshody v 
tis. Kč 

kumulovan
é náklady v 
tis. Kč 

relativní 
kumulovan
é náklady v 
% 

% náklady 
na 
neshodu 

vibrace 5837 5837 24 23,91 

chyba v návrhu 4506 10343 42 18,46 

hluk 2574 12917 53 10,54 

poškozené díly 2351 15268 63 9,63 

neshoda - cívka 2320 17588 72 9,50 

problémy s montáží 1264 18852 77 5,18 

únik oleje 1070 19922 82 4,38 

ostatní 879 20801 85 3,60 

teplota 862 21663 89 3,53 

chyba v dokumentaci 702 22365 92 2,88 

chybějící díly 600 22965 94 2,46 

neshoda - montáž 573 23538 96 2,35 

neshoda - obrábění 479 24017 98 1,96 

neshoda - svařování 241 24258 99 0,99 

výkon 121 24379 100 0,50 

mazací jednotka 18 24397 100 0,07 

vizuální neshody 14 24411 100 0,06 

neshoda - výlisky 3 24414 100 0,01 

nátěr 0 24414 100 0,00 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 
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Obr. 4.5.2.2. Paretův diagram nákladů na vnitřní neshody 2013 

 

 

 

Zdroj: Tab. 4.5.2.2. Náklady na vnitřní neshody 2013 

 

Už z porovnání v tabulce lze určit neshody, které způsobily největší náklady: 

 

- Náklady na vibrace, které představují celkem 5 837 tis. Kč, tvoří 24 % nákladů na 

veškeré neshody, přičemž četnost výskytu byla 14/rok, což představovalo 2,01% 

veškerých neshod.  

- Chyba v návrhu způsobila náklady ve výši 4506 tis. Kč, které přestavují 18,46 % 

nákladů na veškeré neshody. Chyba v návrhu se vyskytla s četností 144/rok a 

představovala v četnostech výskytu chyb 43 %. 

- Hluk představoval náklady na neshody ve výši 2574 tis. Kč, což odpovídá 10,54 

% celkových nákladů na neshody, přičemž se tato neshoda vyskytla s četností 

12/rok, to je 1,73 % z celkového počtu neshod. 
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5. Návrhy a doporučení vedoucí k eliminaci zjištěných neshod 
 

5.1. Výchozí stav  
 

Z analýzy provedené v předchozí kapitole je zpracován průnikový graf 

obrázek 5.1.1. Procentní výskyt a náklady na vnitřní neshody k celkovému počtu a 

nákladům v roce 2013 u vyráběných elektrických strojů na divizi TEM. Největší 

náklady téměř 6 mil. Kč způsobují firmě neshody typu vibrace, které se ale vyskytují 

s četností 14/rok. 

 

Management firmy změnil v roce 2013 vyhodnocování neshod a údaje v roce 

2012 tak nelze jednoduše vizuálně porovnat s údaji za rok 2013. 

  

V roce 2012 jak v četnosti, tak i v nákladech, představovala největší problém 

firmě chybná dokumentace, která způsobovala náklady představující 47% veškerých 

nákladů na neshody. Z toho pak nejnákladnější byly chyby v návrhu a chyby 

v mechanické části, které představovaly 78% veškerých nákladů na chyby v 

dokumentaci. 

 

Tab. 5.1.1. Procentní výskyt a náklady na vnitřní neshody k celkovému počtu a nákladům 

v roce 2013 

 

název neshody % výskytu 
neshody 

% náklady 
na neshodu 

neshoda - obrábění 22,01 1,96 

chyba v návrhu 20,72 18,46 

chyba v dokumentaci 9,64 2,88 

problémy s montáží 8,20 5,18 

chybějící díly 6,76 2,46 

ostatní 6,19 3,60 

neshoda - svařování 5,90 0,99 

neshoda - montáž 4,17 2,35 

neshoda - cívka 4,03 9,50 

poškozené díly 3,02 9,63 

veshoda - výlisky 2,16 0,01 

vibrace 2,01 23,91 

hluk 1,73 10,54 

nátěr 1,01 0,00 
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únik oleje 0,86 4,38 

mazací jednotka 0,86 0,07 

teplota 0,72 3,53 

výkon 0,43 0,50 

vizuální neshody 0,43 0,06 

 

Zdroj: SMJ TES VSETÍN s.r.o. 

 

Obr. 5.1.1. Porovnání výskytu s náklady na neshody v roce 2013 v % 

 

 

 

Zdroj: Tab. 5.1.1. Procentní výskyt a náklady na vnitřní neshody k celkovému počtu a 

nákladům v roce 2013 
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Z  přílohy je zřejmé, že některé příčiny neshod u vibrací synchronního generátoru 
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Kategorie neshod za rok 2012 a 2013 se prolínají. Typy neshod vyhodnocované 

v roce 2013 mohou, jak je tomu v případě vibrací a dalších, obsahovat neshody, 

které vznikají při návrhu a konstrukci elektrických strojů. Z hlediska charakteru chyby 

nebyla přijata firmou žádná systémová opatření. Jedná se o chyby v konstrukci, které 

vznikají z důvodu, že stroje jsou vyráběny kusově, dle požadavků zákazníka pro 

konkrétní účel. 

 

Životně důležitou vadou, je chyba v návrhu a konstrukci, která firmě způsobuje 

největší náklady na neshody a má rovněž vysokou četnost výskytu. V roce 2013 je 

tato neshoda skryta i v příčinách jiných neshod, které začaly být v tomto roce 

vyhodnocovány. 

 

5.2. Doporučení 
 

Výroba ve firmě TES VSETÍN s.r.o. je zakázková. Dle požadavku zákazníka je 

navrhován a konstruován elektrický stroj, který je poté vyroben. Proces průběhu 

zakázky je popsán v systému managementu kvality.  

 

Objednávka je po přijetí obchodníkem posouzena z hlediska kapacit. Referent 

řízení zakázky, projektant, konstruktér, referent nákupu a inženýr kvality přezkoumá 

poptávku za podpory technologa a výroby. Následuje posouzení a poté obchodník 

zpracuje nabídku, kterou přezkoumává controlling.  

 

Pokud nabídka nevyhovuje zákazníkovi, opakovaně se poptávka 

přezkoumává a upravuje nabídka. Pokud nabídka nevyhovuje zákazníkovi, 

poptávkový proces je ukončen bez uzavření kontraktu. V případě vyhovující nabídky 

dochází k podpisu smlouvy a k následnému nákupu kritických dílů. Zároveň je 

zakázka navedena do informačního systému včetně termínu dodání a zaplánování 

rezervace kapacit.  

 

Poté jsou požadavky na produkt předány do projekce a konstrukce, kde 

vzniká vlastní návrh zařízení a konstrukční výkresy. Následně je zpracován 

technologický postup výroby, jsou vystaveny požadavky na přípravky a probíhá 
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zaplánování do výroby. Po tomto kroku dochází ke kontrole kompletnosti zakázky, 

kontrole nákladů na zakázku a řízení průběhu změnového řízení. 

 

Během výroby probíhá kontrola a zkoušky dle stanoveného kontrolního plánu 

pro daný stroj, který je zpracován dle zkušeností inspektora kvality a zohledněn 

v tomto plánu. Po dokončení a zkouškách probíhá kompletace technické 

dokumentace a kompletace výrobní dokumentace, které jsou součástí dodávky. 

Dodávka je zákazníkovi na jeho požadavek oživena (uvedena do provozu) v případě, 

že o tuto službu má zákazník zájem. Firma doporučuje všem zákazníkům objednání 

této služby z důvodu, že oživení stroje je provedeno zkušenými pracovníky a bylo 

zjištěno, že jsou snižovány náklady na reklamace strojů. Následuje fakturace a 

předání výrobní dokumentace do archivu firmy. Tento proces popisuje řízení zakázky 

ve firmě.  

 

 Příčiny vzniku každého druhu jednotlivě vyhodnocované neshody jsou různé. 

Při zakázkové výrobě je velmi problematické stanovit trendy vývoje a plošně 

aplikovat nástroje kvality, které by byly opatřením pro celou výrobu.  

 

 Firma má vypracovaný podrobný kontrolní plán, ve kterém jsou 

implementovány obecné zásady kontroly pro jednotlivé typy strojů. Nastavení 

kontrolního plánu je řízeno inspektorem kvality. Pro zakázkovou výrobu je velmi 

důležitou součástí nastavení kontrolního plánu lidský faktor. 

 

 Z analyzovaných materiálů lze vyvodit, že největší problémy vznikají v návrhu 

a konstrukci stroje. Problémy v projekci a konstrukci způsobuje kusová výroba 

s velkou variabilitou řešení jednotlivých typů strojů. 

 

 Ke snížení současného počtu neshod vznikajících při projekci a konstrukci 

stroje, které zvyšují náklady na neshody, navrhuji provést detailní analýzu příčin 

vzniku neshod v tomto místě procesu. Zjištěním kořenových příčin, které v následné 

výrobě neshody způsobují, zajistí snížení nákladů na jejich odstraňování. Může se 

jednat např. o nedostatek zkušeností a nedostatečné vzdělání pracovníků v projekci 

a konstrukci, nedostatečné počítačové, programové a ostatní vybavení, 

nedostatečný časový prostor na vypracování návrhu a konstrukčního výkresu, který 
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vede k chybám z rychlosti a nepozornosti.  Dále může nastat špatné pochopení 

zadání, které následně promítne chyby do návrhu stroje. V neposlední řadě se může 

jednat i o nedostatky v komunikaci mezi konstruktéry a projektanty. Konkrétní příčiny 

vzniku neshod v projektové a konstrukční přípravě by byly při této detailní analýze 

zjištěny a na základě jejich pojmenování následně stanoveny způsoby jejich 

odstranění.  

  

 Výše uvedené doporučení by mohlo vycházet a rovněž zahrnout vyhodnocení 

externích neshod, které vznikají při reklamacích zákazníkem.  

 

 V procesu řízení zakázky doporučuji zahrnout projednání vypracovaného 

návrhu a konstrukční dokumentace navrženého elektrického stroje s výrobou včetně 

provedení jejího odsouhlasení. Je možné, že při projednání s výrobou, která dle 

dokumentace stroj vyrábí, lze některé zjevné konstrukční vady tímto způsobem 

odhalit. 

 

 Pro rychlou a přehlednou informaci projekce a konstrukce a dalších oddělení 

bude vhodné výstupy z kontrol zpracovávat elektronicky. Jedná se např. o možnost 

poučení z neshod při návrhu stroje v projekci nebo v konstrukci.  Tato změna by 

vyžadovala dodatečné finanční náklady na její zavedení.  
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6. Závěr 

 
V bakalářské práci bylo řešeno řízení kvality pří výrobě elektrických stojů ve 

firmě TES VSETÍN s.r.o. 

 

Na počátku práce byla shrnuta historie vzniku firmy a nastíněn přehled strojů, 

výrobou kterých se firma v současné době zabývá. Byla vyobrazena organizační 

struktura firmy. Na základě zveřejněných údajů z účetních závěrek roku 2009, 2010 a 

pololetní závěrky roku 2011 byla provedena finanční analýza firmy v tomto období. 

 

Následně byl teoreticky popsán systém managementu jakosti a to jeho 

principy a přístupy (koncepce ISO a TQM). Dále zde byly uvedeny základní 

používané metody analýzy neshod ve výrobě.  

 

V další části byl řešen způsob řízení vnitřních neshod v souladu s kontrolním 

plánem a vyhotovované záznamy z kontrol. 

 

V bakalářské práci byla provedena analýza a vyhodnocení vnitřních neshod 

ve výrobě elektrických strojů ve firmě TES VSETÍN s.r.o. v letech 2012 a 2013, které 

byly porovnány jak z hlediska četnosti výskytu, tak z hlediska nákladů způsobených 

vznikem neshody.  Analýzy byly zpracovány tabulkově a graficky pomocí Paretova 

diagramu, a to jako průnikové grafy výskytu četnosti neshody a kumulované relativní 

četnosti, tak i z hlediska nákladů, které tyto neshody způsobují.  

 

I přes skutečnost, že příčiny neshod byly v hodnocených letech posuzovány 

na základě rozhodnutí managementu firmy z jiných pohledů, bylo na základě 

výsledků analýzy provedeno vyhodnocení, že životně důležitou neshodou jsou pro 

firmu chyby, které vznikají při návrhu stroje a v konstrukci, které způsobují firmě 

největší náklady na neshody při výrobě elektrického stroje.  

 

 Z důvodu zakázkové výroby, kdy většina strojů je vyráběna jako nový výrobek, 

je problematické zavedení plošných opatření týkající se zpracování návrhu, 

konstrukce a výroby. Firmě je navrženo provedení detailního zjištění příčin vzniku 

neshod v procesu návrhu a při konstrukci stroje, to znamená v předvýrobní etapě. 
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Jsou uvedeny předpokládané možné příčiny vzniku neshod v této etapě. Dále bylo 

doporučeno zpracovávání protokolů o vyhodnocení neshod zjištěných dle kontrolního 

plánu pomocí výpočetní techniky. 
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