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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce „Analýza možností implementace statistické přejímky vstupního 

materiálu pro výrobu dveřních zámků.“ je zjištění, zda by bylo možné ve firmě efektivně 

využít nový způsob kontroly, a to pomocí statistické přejímky.  

V teoretické části práce je představena firma, popsáno rozdělení kontrol a statistické 

přejímky. 

V praktické části je provedena analýza současného stavu vstupní kontroly, návrh a aplikace 

statistické přejímky na vybraném vstupním materiálu. V závěru práce jsou porovnány 

přibližné náklady na analyzované formy vstupní kontroly, je provedeno jejich vyhodnocení a 

doporučeno nejvhodnější řešení pro společnost. 
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Abstract 

The subject of the bachelor thesis titled „Analysis of Possibility to Implement Acceptance 

Sampling of Incoming Material at Door Lock Production“ is to find out if the new way         

of inspection with the help of acceptance sampling could be effectively used in the company.  

In the theoretical part there is introduced the company and the division of inspection and the 

acceptance sampling are described.  

In the practical part the analysis of present status of the input control is carried out along with 

the suggestion and application of the acceptance sampling on the selected input material.      

In the end of the thesis the approximate costs of the analyzed forms of input controls are 

compared, then the evaluation is carried out and the most convenient solution for the company 

is proposed. 

Key words: 

Acceptance sampling, input inspection, brass material, acceptance plan 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

n - rozsah výběru  

Ac - přejímací číslo 

Re - zamítací číslo 

AOQL - nejhorší průměrná výstupní jakost 

AQL - přípustná úroveň jakosti 

pa - přípustný podíl neshodných jednotek v dávce 

LQ - nepřípustná úroveň jakosti 

pr -nepřípustný podíl neshodných jednotek v dávce 

α - riziko dodavatele 

β - riziko odběratele 

AOQ – průměrná výstupní úroveň jakosti po kontrole 

JED - účet vstupní kontroly (pro dodaný materiál) 

DISP – účet výroby (pro materiál splňující požadovanou jakost) 

VAD – účet reklamací (pro materiál nesplňující požadovanou jakost) 

JVN – kontrola jedním výběrem normální 

JVZp – kontrola jedním výběrem zpřísněná 

JVZm – kontrola jedním výběrem zmírněná 

Xn – dodavatel mosazného materiálu 

Yn – dodavatel ostatního druhu materiálu 
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ÚVOD 

Pokud chce být firma v dnešní moderní době úspěšná a tím i konkurenceschopná mezi 

ostatními podniky, měla by kvůli neustále se snižujícím nákladům a zvyšujícím se 

požadavkům na kvalitu výrobku, vyrábět své produkty co nejkvalitněji a za co možné nejnižší 

náklady. Dále by se měla zaměřit na kvalitu řízení procesů a na dodavatelskou kvalitu. 

Jestliže firma zvládne splnit tyto požadavky, pak může prosperovat a získat své místo na trhu.  

V kapitole 1 až 4 jsou základní informace o kontrolách, o statistické přejímce,                         

o charakteristice firmy a o dodavatelech, kteří do firmy dodávají materiál. 

V kapitole 5 je znázorněn aktuální způsob kontroly, je v ní popsáno jakým způsobem se 

kontroluje a jak se zachází s materiálem, který je neshodný nebo se projeví jeho vada    

ve výrobě. 

V kapitole 6 jsou příklady stávající vstupní kontroly znázorněny na vybraných materiálech, 

pomocí kterých si lze představit, jakým způsobem jsou kontrolní plány ve firmě navrhnuty. 

V kapitole 7 je navrhnut konkrétní přejímací plán pro vybrané druhy materiálu 

včetně informací, jak byly tyto plány a hodnoty nalezeny. 

V kapitole 8 jsou vypočteny přibližné režijní náklady pro oba druhy kontrol. Výsledky těchto 

přibližných nákladů na oba druhy kontrol jsou použity v kapitole 9. 

V poslední, tedy 9 kapitole jsou použity výpočty přibližných nákladů pro oba druhy kontrol 

z 8 kapitoly. K nákladům na kontroly jsou připočteny další náklady, se kterými lze počítat. 

Dále jsou obě tyto hodnoty porovnány a pomocí výsledků navrhnuto doporučení pro firmu. 

Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat možnost použití statistické přejímky na vstupní 

kontrole dodávaného materiálu a na základě výsledku doporučit vhodná opatření pro firmu. 
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1 PŘEJÍMKA A KONTROLA MATERIÁLU 

V této kapitole jsou popsány formy, druhy a způsoby kontroly materiálu. 

1.1 Formy kontrol materiálu 

Obecně existují tři přístupy ke kontrole materiálu :  a) přijetí bez kontroly 

b) 100% kontrola 

c) výběrová kontrola 

ad  a) Přijetí materiálu bez kontroly  

Tento způsob kontroly je užitečný v situacích, kde je úroveň dodávek tak dobrá, že se téměř 

nikdy při kontrole neobjevil žádný vadný materiál nebo kde není žádný ekonomický důvod 

hledat vadný materiál [1]. 

ad  b) 100% kontrola 

Při této kontrole se kontroluje veškerý materiál v dávce. Veškerý vadný materiál se vrací 

dodavateli, je přepracován a vyměněn za materiál s požadovanou jakostí nebo je vyloučen. 

Tato kontrola se používá především v situacích, kdy je produkt velmi důležitý a přijetí 

vadného výrobku by způsobilo vysoké náklady v dalších fázích, nebo je postup dodavatele 

nedostatečně způsobilý ke splnění požadované jakosti výrobku [1]. 

ad  c) Výběrová kontrola 

Při tomto způsobu kontroly se na základě náhodného výběru rozhodne o tom, zda 

kontrolovaná dávka surovin, polotovarů, materiálu nebo konečných produktů splňuje či 

nesplňuje předem dané požadavky na jakost a zda bude přijat či ne [5]. 

1.2 Druhy kontrol materiálu 

Většina materiálů by měla být kontrolována za účelem zjištění jejich jakosti, tedy zda splňují 

požadavky. Požadavkem se zde rozumí jakost, kterou požaduje zákazník a jakost, kterou 

výrobce musí dodržet. Proto existují následující druhy kontrol: 
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1.2.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola ověřuje nakupovaný materiál, zda odpovídá objednávce, jak z hlediska 

dodržení jakosti (kvalitativní kontrola), tak i z hlediska správného množství (kvantitativní 

kontrola). 

1.2.2 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontrola zajišťuje průběžnou kontrolu vyráběných dílů, zda odpovídají výrobní 

dokumentaci. 

1.2.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola ověřuje finální výrobek, zda splňuje všechny požadavky zákazníka a zda je 

kompletní. 

1.3 Způsoby kontroly materiálu 

Způsoby kontroly materiálu se rozdělují podle toho, zda použijeme měřidlo a nebo bude 

kontrola provedena pouze pomocí smyslů.  

1.3.1 Subjektivní kontrola 

Subjektivní kontrola se provádí pomocí smyslů a dělíme ji na: akustickou kontrolu, kontrolu 

čichem, kontrolu hmatem a vizuální kontrolu, kde se například kontroluje celistvost, otřepy, 

deformace, koroze, zabarvení aj. Subjektivní kontrola, při které se používají pouze smysly, je 

rychlá, levná, avšak méně přesná [2]. 

1.3.2 Objektivní kontrola 

Objektivní kontrola se provádí pomocí měřidel, měřících přístrojů či strojů. Kontrolou může 

být pověřen seřizovač, výrobní dělník, technický kontrolor,zkušební technik či metrolog. 

Kontrola může být vykonána pomocí dílenského měřidla, např. univerzálního měřícího 

přístroje, mezního kalibru nebo pomocí speciálního měřícího přípravku apod. Kontrolu lze 

provést v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení nebo přímo na něm. Kontrola by měla 

být provedena před výrobní operací, v průběhu, po dokončení výrobního procesu a také  

před nebo po montáži. 

Obecně lze kontrolní činnosti rozdělit na kontrolu při tvorbě produktu a kontrolu při jeho 

užívání. Kontrolu při tvorbě produktu by měl zajišťovat výrobce [2]. 
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2 STATISTICKÁ PŘEJÍMKA 

V této kapitole je důkladně popsána statistická přejímka, cíle statistické přejímky, její 

uplatnění spolu s rozdělením dle různých kritérií. Je zde popsána i statistická přejímka 

srovnáváním, která je aplikována v praktické části na kontrolovaném materiálu. Na závěr jsou 

popsány normy pro statistickou přejímku srovnáváním a nejčastější příčiny neúspěchu 

implementace statistické přejímky. 

Přejímka představuje formu následující výběrové kontroly. Cílem statistické přejímky je 

pomocí výběrové kontroly rozhodnout o tom, zda dávka materiálu, surovin, polotovaru nebo 

konečných produktů vyhovuje či nevyhovuje stanovenému požadavku na jakost a tím 

rozhodnout, zda dávku přijmout či nepřijmout. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí závisí  

na výsledku kontroly nebo analýzy vzorků či kusů, které jsou náhodně odebírané 

z posuzované dávky (náhodnost a reprezentativnost výběru značně ovlivňuje správné 

rozhodnutí o dávce). Podle předem stanovených pravidel (přejímacího plánu) se uskutečňuje 

rozhodnutí, zda dávka jako celek vyhovuje deklarovaným požadavkům, tedy požadované 

úrovni jakosti. Dodržením těchto pravidel lze objektivně rozhodnout o celé dávce [6]. 

2.1 Cíle statistické přejímky    

Základním cílem statistické přejímky je ověřit, zda dodavatel předkládá dávky s jakostí, která 

splňuje vzájemně dohodnutou úroveň nebo ji převyšuje [4].  

Dalším cílem přejímky je sestrojit takový přejímací postup, který bude poskytovat záruky jak 

dodavateli, tak i odběrateli a bude z hlediska nákladů na kontrolu co nejekonomičtější [8]. 

Odběratele při statistické přejímce především zajímá jakost přijímané dávky neboli podíl vadných 

výrobků v dávce. Přejímací kontrola jakosti se provadí především za tímto účelem a podle 

rozsahu ji dělíme na výběrovou a stoprocentní [8].  

2.2 Uplatnění statistické přejímky 

Statistická přejímka se používá při vstupní kontrole, mezioperační kontrole a výstupní 

kontrole, jestliže: 

- je příliš nákladná 100% kontrola, především kvůli příliš velkým dávkám, 

- nelze uskutečnit 100% kontrolu (např. při kontrole sypkých materiálů, past, kapalin, plynů, 

destruktivní zkoušky), 
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-náklady, které by vznikly přijetím neshodného produktu, by nebyly velké, 

-100% kontrola by nemusela mít 100% účinnost (kontrola každého kusu by byla únavná) [6]. 

Plány statistické přejímky musejí být při kontrole vhodně použity [9]. Především jestliže se 

setkáme s některým z výše uvedených důvodu jejich použití. 

2.3 Členění statistických přejímek 

V této podkapitole je rozepsáno členění statistických přejímek dle jednotlivých kritérií. 

2.3.1 Členění podle charakteru znaku jakosti 

Podle charakteru znaku jakosti můžeme statistické přejímky rozdělit na:  

a) statistickou přejímku srovnáváním 

b) statistickou přejímku měřením 

ad  a) Statistická přejímka srovnáváním  

Tato přejímka je podrobně popsána v kapitole 2 na straně 7 spolu se základními pojmy 

k jejímu použití. 

ad  b) Statistická přejímka měřením  

Je úspornější než přejímka srovnáváním, protože při stejných zárukách jak pro odběratele, tak 

i pro dodavatele potřebuje několikrát menší rozsah výběru. Je potřeba také zvážit náklady na 

prováděná měření, které bývá ve většině případů náročnější [6].  

‚,Kromě toho je nutné splnit u přejímky měřením předpoklad o rozdělení znaku jakosti a měl 

by být splněn požadavek stabilní úrovně jakosti u výrobce. Statistická přejímka měřením 

pracuje se znakem jakosti, který má charakter spojité náhodné veličiny. Předpokládá se, že 

rozdělení tohoto znaku jakosti v dávce je normální rozdělení N(µ,σ
2
) se střední hodnotou µ a 

rozptylem σ
2
.‘‘

1 

 

 

 

1
 TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování 

jakosti. Ostrava: Montanex, 2000, s. 351 
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2.3.2 Členění podle počtu výběrů  

U tohoto členění se o přijetí či nepřijetí dávky rozhoduje na základě přejímky:  

a) jedním výběrem 

b) dvojím výběrem 

c) postupným výběrem 

ad  a) Přejímka jedním výběrem 

„Princip této přejímky u statistické přejímky srovnáváním lze popsat následovně: máme 

přejímací plán (n,Ac). Náhodně vybereme z kontrolované dávky n výrobků. Je-li mezi těmito 

výrobky nejvýše Ac neshodných výrobků, celá dávka je přijata. V opačném případě je celá 

dávka zamítnuta.”
2 

ad  b) Přejímka dvojím výběrem  

„Má více parametrů než přejímací plán jedním výběrem: n1 – rozsah 1. výběru, Ac1 (c1) – 

přejímací číslo pro 1. výběr, Re1 (z1) – zamítací číslo pro 1. výběr, n2 rozsah 2. výběru, Ac2 

(c2) – přejímací číslo pro 1. a 2. výběr dohromady. Postup přejímky dvojím výběrem lze 

zobecnit na k výběrů a pak hovoříme o přejímce několikerým výběrem.”
3 

ad  c) Přejímka postupným výběrem (sekvenční) 

„Při této přejímce se po kontrole každého kontrolovaného výrobku činí rozhodnutí, zda dávku 

přijmout, zamítnout či pokračovat v kontrole dalšího výrobku.”
4 

2.3.3 Členění dle způsobu naložení se zamítnutou dávkou 

Rozhodnutí o naložení se zamítnutou dávkou se dělí na přejímku: a) nerektifikační  

 b) rektifikační  

ad  a) Nerektifikační (bezopravná) přejímka 

Při tomto naložení se zamítnutou dávkou se celá vrací dodavateli [6]. 

 

 

2,3,4 
NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. 

Praha: Management Press, 2008, s. 363 
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ad  b) Rektifikační (opravná) přejímka 

„V tomto případě se zamítnutá dávka nevrací, ale provede se její 100% kontrola, neshodné 

jednotky se vytřídí, nahradí se shodnými jednotkami a do další fáze procesu se vlastně předá 

dávka 100% bezchybná. Tato přejímka představuje filtr, který garantuje, že na výstupu 

nepřekročí podíl neshodných jednotek v sérii dávek od jednoho dodavatele v průměru určitou 

hodnotu AOQL (Average Output Quality Limit), ať je podíl neshodných jednotek na vstupu 

jakýkoliv (čím je větší, tím častěji se dávky pozastavují a opravují).“
5 

2.3.4 Členění dle četnosti kontrol 

Jsou přejímky, kde se kontroluje každá dávka nebo přejímky, kde se kotroluje každá k-tá 

dávka (občasná přejímka) [6]. 

2.3.5 Členění dle způsobu výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu 

Přejímky podle způsobu výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu dělíme na 

přejímky, pomocí kterých hodnotíme úroveň jakosti jednotlivých izolovaných dávek a 

přejímky, pomocí kterých hodnotíme průměrnou úroveň jakosti série dávek stejného produktu 

od stejného dodavatele, které jsou vyráběny za stálých podmínek [5]. 

2.4 Statistická přejímka srovnáváním 

Aplikace této přejímky v porovnání s přejímkou měřením v praxi z důvodu větší 

jednoduchosti převládá. Většina pojmů platných pro přejímku srovnáváním platí i pro 

přejímku měřením [6]. 

2.4.1 Základní pojmy 

Neshoda :  nesplnění zadaných požadavků [3]. 

Vada : nesplnění požadavků na úmyslné použití [3]. 

Neshodnaá jednotka : jednotka, která má jednu nebo více neshod [3]. 

Dávka : určité množství materiálu, výrobku nebo služby sdružené dohromady [3]. 

Rozsah dávky : počet jednotek v dávce [3]. 

 

5 
 TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování 

jakosti. Ostrava: Montanex, 2000, s. 335 
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Výběr : je tvořen jednou nebo více jednotkami, které jsou odebrány z dávky a určeny 

k poskytnutí informací o dávce [3]. 

Rozsah výběru : počet jednotek ve výběru [3].     

Přejímací plán : předem ustanovené pravidlo pro uskutečnění rozhodnutí o zamítnutí či 

přijetí přejímané dávky. Obsahuje přesně definované přejímací číslo a pevně stanovený 

rozsah výběru (tzv. parametry přejímacího plánu) [7]. 

Rozsah výběru n : počet jednotek náhodně vybraného produktu z přejímané dávky. 

Náhodným výběrem získáme pravděpodobnost, že všechny jednotky v přejímané dávce 

budou zahrnuty do výběru [7]. 

Přejímací kritérium : 

- přejímací číslo Ac :  hodnota Ac udává maximálně přípustný počet neshodných jednotek  

ve výběru [7]. 

- zamítací číslo Re : hodnota Re udává nepřípustný počet neshodných jednotek ve výběru [7]. 

AQL (Přípustná úroveň jakosti) : udává nejhorší přijatelnou hodnotu průměrného procenta 

neshodných jednotek výrobního procesu, ze kterého dávky pocházejí. S hodnotou AQL 

pracuje statistická přejímka srovnáváním i měřením pokud se k přejímce předkládají spojité 

série dávek od téhož dodavatele [5]. 

LQ (Nepřípustná úroveň jakosti) : se udává v procentech neshodných jednotek v dávce, 

chápáná jako izolovaná [5]. 

pA  : přípustný podíl neshodných jednotek v dávce (pA=AQL/100) [6]. 

pR : nepřístupný podíl neshodných jednotek v dávce (pR = LQ/100) [6]. 

α (riziko dodavatele) : pravděpodobnost, že budou dodavateli zamítnuty „dobré“ dávky. 

Dobrá dávka je ta, která má přijatelnou úroveň jakosti. Riziko α se obvykle volí 0,05 [5]. 

β (riziko odběratele) : pravděpodobnost, že odběratel příjme „špatné“ dávky. Špatná dávka je 

ta, která má nepřijatelnou úroveň jakosti. Riziko β se obvykle volí 0,05 nebo 0,1 [5]. 

 Operativní charakteristika (OC křivka) : vystihuje funkčnost přejímacího plánu při jistém 

procentu neshodných jednotek dávky. Každý z přejímacích plánů má svoji operativní 

charakteristiku. Tato charakteristika znázorňuje závislost pravděpodobnosti, podle které bude 

dávka přijata, na podílu neshodných jednotek v dávce P podle aplikovaného přejímacího 

plánu. Na obrázku 1 na straně 9 je znázorněn typický průběh operativní charakteristiky [5]. 
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2.5 Normy pro statistickou přejímku srovnáváním a jejich použití  

V této kapitole jsou charakterizovány hlavní normy pro statistickou přejímku srovnáváním. 

2.5.1 Norma ČSN ISO 2859-1 

,,Stanovuje schémata přejímek založených na přípustné mezi jakosti (AQL). Použitou mírou 

jakosti může být procento neshodných jednotek nebo počet neshod na 100 jednotek. ISO 

2859-1 byla připravena především pro kontrolu spojité série dávek , přičemž všechny 

pocházely ze stejného výrobního procesu nebo stejného procesu služeb či údržby. Za této 

situace se udržuje postačující ochrana (nebo maximální průměrné procento neshodných 

v procesu) pomocí přechodového pravidla z normální na zpřísněnou kontrolu, které je 

založeno na určitém (mezním) počtu zjištěných nepřijatelných dávek v každé sérii po sobě 

jdoucích dávek.“
6 

 

 

 

 

6
 ČSN ISO 2859-10   Statistické přejímky srovnáváním. Část 10, Úvod do norem ISO řady 

2859 statistických přejímek pro kontrolu srovnáváním, s. 7 

Obr. 1 Operativní charakteristika [5] 
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2.5.2 Norma ČSN ISO 2859-2 

,,Stanovuje přejímací plány určené pro použití v situacích, kdy mají být ověřovány jednotlivé 

nebo izolované dávky. Tyto přejímací plány jsou v řadě případů identické s přejímacími plány 

uvedenými v ISO 2859-1. Všechny tabulky přejímacích plánů v ISO 2859-2 obsahují 

informaci týkající se úrovně jakosti požadované k zajištění vysoké pravděpodobnosti přijetí 

dávky.“
7 

2.5.3 Norma ČSN ISO 2859-3 

,,Stanovuje postupy pro občasnou přejímku, které se používají v případech, když jakost 

procesu po delší časové období dodávání nebo pozorování vysoko překračuje úroveň AQL. 

Je-li úroveň jakosti v tomto vynikajícím stavu, je někdy hospodárnější použít ISO 2859-3 než 

používat zmírněnou kontrolu v ISO 2859-1. Stejně jako ISO 2859-1 , i ISO 2859-3 se používá 

pro spojité série dávek pocházející z jednoho zdroje.“
8 

2.5.4 Norma ČSN ISO 2859-4 

,,Stanovuje postup, který lze použít pro ověření úrovně jakosti deklarované pro určitou entitu. 

Tato funkce není vhodně realizovatelná jinými částmi této řady norem. Hlavním důvodem je, 

že tyto postupy jsou založeny na úrovních jakosti, které jsou důležité výhradně pro účely 

přejímky, a mají vhodně vyvážená různá rizika. Postupy v ISO 2859-4 byly připraveny pro 

potřeby výběrových postupů vhodných při předepsaných systematických kontrolách, jako jsou 

prověrky nebo audity.“
9 

2.5.5 Norma ČSN ISO 2859-5 

,,Stanovuje metodu založenou na přejímacích plánech postupným výběrem s odstupňovanou 

účinnosti korespondující s tou, která je použita v odpovídajících přejímacích plánech v ISO 

2859-1.“
10 

 

 

 

 

7,8,9,10
 ČSN ISO 2859-10   Statistické přejímky srovnáváním. Část 10, Úvod do norem ISO 

řady 2859 statistických přejímek pro kontrolu srovnáváním, s. 7 
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2.6 Nejčastější příčiny neúspěchu implementace statistické přejímky 

Nejčastější příčiny neúspěchu zavedení statistické přejímky jsou způsobeny jedním nebo více 

následujícími důvody. 

1. Jsou nastaveny příliš vysoké ambice či nevhodný časový plán. Řešením je přepracování 

návrhu a přizpůsobení časového plánu [10]. 

2. Chybí dostatečné odhodlání managementu a jeho podpora. Nápravou může být přeškolení a 

také zapojení třetích stran [10]. 

3. Další příčinou jsou konflikty priority. V tomto případě by mělo vedení podniku přezkoumat                  

a přiřadit odpovědnosti [10]. 

4. Příliš mnoho času, který je strávený na neproduktivní a zbytečné činnosti. Řešením by zde  

mělo být vedení progresivního auditu a stanovení priorit aktivit [10]. 

5. Dalším důvodem může být mnoho administrativy v podniku. Aby se zabránilo neúspěchu, 

musí se přepracovat dokumentace a stanovit distribuce [10]. 

6. Také odpor zaměstnanců je příčinou neúspěchu u implementace. Poté východiskem z této 

situace je přeškolení nebo využití zdrojů třetích stran. Všichni zaměstnanci musí být 

zapojeni do vývoje a implementace systému [10]. 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY  

Firma je předním světovým výrobcem a dodavatelem komplexního řešení dveřních 

uzamykatelných systémů. Klade především důraz na bezpečnost, zabezpečení a snadné 

ovládání tak, aby byly splněny všechny požadavky a potřeby zákazníků [12].  

V rychle se rozvíjejícím segmentu elektromechanického zabezpečení má firma vedoucí 

postavení v oblastech, jako jsou identifikační systémy, hotelové zabezpečení, automatické 

dveře a řízení přístupu. Od vzniku se firma rozrostla z lokální firmy do mezinárodní skupiny 

s tisíci zaměstnanci a prodejem přes 3,5 miliardy EUR. Firma nabízí kompletnější řadu 

sortimentu než jakákoliv jiná společnost na trhu a navíc úspěšně pokračuje v zavedené 

spolupráci se všemi distribučními kanály, architekty i projektanty a nabízí komplexní 

vybavení pro domácnosti, firmy, hotely, multifunkční centra atd. [12]. 

3.1 Charakteristika nejčastěji nakupovaného mosazného materiálu  

V této kapitole je popsána stavební vložka, jedná se o nejvýznamnější a nejvíce vyráběný 

produkt. Na obrázku 2 níže je rozložená stavební vložka s popisem mosazných částí, které 

firma vyrábí z dodávaného materiálu. 

3.1.1 Stavební vložka 

Jedná se o nejvyráběnější produkt ve firmě a při jeho výrobě vzniká nejvíce neshod.  

Na obrázku 3 a 4 jsou dodávané materiály k výrobě mosazných částí stavební vložky.  

            

Bubínek 

 

 

Těleso vložky 

  

 

 

 

 

 Obr. 2 Rozložená stavební vložka 
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3.1.2 Ms profil  

Na obr. 3 je jeden z nejvíce nakupovaných materiálů. Před každou kontrolou se materiál 

vyhledá v interní dokumentaci i s přiloženým výkresem a rozměry, do kterých by se měl vejít, 

aby prošel přes vstupní kontrolu, mohl se uskladnit a poté dále uvolnit do výroby.  

Po opracování tohoro materiálu vznikne těleso vložky, jedná se o nejdůležitější součást 

stavební vložky. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Ms profil 

3.1.3 Kruhové tyče 

Na obr. 4 je další nejvíce nakupovaný materiál, ze kterého se vyrábí další důležitá součást 

stavební vložky a to tzv. bubínek. Tento materiál se dodává v různých průměrech. Menší 

průměry slouží k výrobě již zmiňovaného bubínku a ty větší k výrobě stavebních vložek pro 

zahraniční odběratele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Kruhové tyče různých průměrů 



14 
 

3.2 Reklamace mosazného materiálu podle druhu vady  

Reklamace můžeme rozdělit do dvou skupin podle způsobu jejich zjištění na viditelné 

(odhalitelné) a skryté (neodhalitelné) vady. 

3.2.1 Viditelné vady 

Tyto vady může vstupní kontrola odhalit a dále nevpustit do výroby. Jsou to především rýhy 

na povrchu, nepřesné rozměry, křivé tyče, otřepy a viditelné vměstky v tyčích na obr. 5 níže. 

Z toho se dá usoudit, že pokud zvětšíme počet kontrolovaných kusů, snížíme tím riziko 

příjmu neshodné dodávky s viditelnými vadami.  

 

Obr. 5 Viditelné vměstky v tyčích 

 

3.2.2 Skryté vady 

Tyto vady nemůže vstupní kontrola odhalit, jedná se většinou o vady způsobené špatným 

odlitím, nepřidáním požadovaných přísad do pecí nebo vměstky. Vměstky v tyčích a 

nepřidané přísady pří výrobě většinou způsobují lom při některém z technologických procesů 

(viz obr. 6 na straně 15)  nebo odpadávání materiálu při broušení (viz obr. 7 na straně 15). 

Z toho se dá usoudit, že ani zvýšením počtu kontrolovaných kusů na vstupní kontrole tuto 

vadu neodhalíme.  
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Obr. 6 Lom materiálu při frézování 

 

Obr. 7 Vadný materiál po broušení (odpadávání zrn materiálu) 

 

3.3 Technologické procesy používané pro opracování mosazného materiálu 

Procesy, které jsou ve firmě používány pro opracování mosazného materiálu, se rozdělují  

na obrábění a galvanické pokovení. 
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3.3.1 Obrábění 

Obrábění lze rozdělit na mnoho menších procesů. Zde si vypíšeme hlavní, které se ve firmě 

používají na mosazném mareriálu. Jsou to především tyto procesy: 

Soustružení : tímto procesem se začíná ve výrobě především u kruhových profilů tyčí, kde se 

na stroji předvolí program, podle kterého se bude daný materiál zpracovávát, především 

krácení na určité délky [12]. 

Frézování : pomocí tohoto procesu se do bubínku vyfrézovávájí otvory pro následné vložení 

klíče a z hotovení celého zámku na montáži, tedy pokud nemá byt ještě předem pokoven [12]. 

Vrtání :  při tomto procesu se do bubínku a tělesa vložky vyvrtají otvory pro vložení 

blokovacích kolíků, které slouží proti navrtání a pružinek, díky kterým tento mechanismus 

funguje [12]. 

Tyto procesy jsou vykonávány na mnoha CNC strojích, které firma vlastní. 

3.3.2 Galvanické pokovení  

Procesy galvanického pokovení, které jsou na mosazném materiálu ve firmě použity jsou 

chromování a niklování. 

Chromování : Při tomto elektrolitickém nanášení chromu se na mosazném materiálu vytvoří 

chromový podklad, který slouží jako ochranná vrstva, při ozdobném pokovování apod. 

Speciálními tvrdými povlaky se zlepšuje odolnost proti opotřebení [12]. 

Niklování : Tento povlak na mosazném materiálu slouží především jako antikorozivní ochrana 

nebo pro ozdobné účely. Dříve byly povlaky matné až pololesklé. V nedávně době byl 

vyvinut nový typ lázní pro tzv. lesklé niklování, takže niklové povlaky vzniklé v takových 

lázních není třeba upravovat dodatečným leštěním jako povrchy matné a pololesklé [12]. 

3.4 Automatizace výroby 

Automatizace byla zavedena a nadále rozšiřována ve firmě především pro její ekonomickou 

efektivnost. Ekonomického efektu z automatizace lze převážně dosáhnout úsporami: 

pracovníků, tj. mzdových prostředků, ploch, energie, oběžných prostředků, rozpracováním 

výroby, tj zkrácením průběžné doby výroby, předmětů postupné spotřeby, tj. přípravků     

apod. [11]. 
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4 VÝBĚR MATERIÁLU K IMPLEMENTACI STATISTICKÉ PŘEJÍMKY  

V této kapitole jsou popsány důvody výběru mosazného materiálu k implementaci statistické 

přejímky včetně dodavatelů, kteří ho do firmy dodávají. 

4.1 Důvody výběru mosazného materiálu 

V této kapitole jsou popsány hlavní důvody výběru mosazného materiálu. Důvody výběru se 

rozdělují na : a) strategické 

b) ekonomické 

ad   a) Strategické důvody 

Tento materiál je pro firmu velice důležitý, jelikož na něm závisí každodenní výrobní proces. 

Každý den do firmy přícházejí dodávky mosazného materiálu, které se dále zpracovávají  

ve výrobě a následně se z nich vyrábějí hotové výrobky, které se posílají odběrateli.   

ad  b) Ekonomické důvody 

Mosazný materiál představuje 64,9 % celkového objemu nakupovaného zboží od 

nejvýznamnějších dodavatelů (viz tabulka 1). V tabulce  nejsou zahrnuti všichni dodavatelé 

veškerého nakupované zboží, ale pouze útvarem nákupu vybraní nejvýznamnější dodavatelé.  

Pro tuto tabulku je vytvořen Paretův diagram (viz obrázek 8 na straně 18). 

Tab. 1 Přehled významných dodavatelů pro rok 2014 

Dodavatel Nákup (v %) 
Kumulovaná četnost 

(v %) 

Relativní kumulovaná 

četnost (v %) 

X1 55 55 55,0 

Y1 15,1 70,1 70,1 

Y2 8,5 78,6 78,6 

X4 5,6 84,2 84,2 

X3 4,3 88,5 88,5 

Y3 3,5 92 92,0 

Y4 2,1 94,1 94,1 

Y5 1,7 95,8 95,8 

Y6 1,1 96,9 96,9 

Y7 0,9 97,8 97,8 

Y8 0,7 98,5 98,5 

Y9 0,6 99,1 99,1 

Y10 0,5 99,6 99,6 

Y11 0,4 100 100,0 
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Obr. 8 Paretův diagram významných dodavatelů podle objemu nákupu 

Z předešlého Paretova diagramu lze vyčíst, že z celkové sumy nákupu od nejvýznamnějších 

dodavatelů firmy je více jak 50% nakupováno od dodavatele X1, který dodává mosazný 

materiál.  Pokud by bylo aplikováno pravidlo 80/20, tak by do životně důležitého minima 

patřily 4 dodavatelské společnosti. Dvě z těchto čtyř společností dodávají právě mosazný 

materiál. Proto je mosazný materiál vybrán k aplikaci statistické přejímky. 

4.2 Dodavatelé mosazného materiálu 

Mosazný materiál je do firmy dodáván od čtyř dodavatelů (viz tabulka 2). 

          Tab. 2 Celkový odběr od dodavatelů mosazného materiálu za rok 2014 

Dodavatelé Celkový odběr v kg Celkový odběr beden (ks) 

X1 1 058 400 1029 

X2 1 009 635 1078 

X3 84 645 168 

X4 258 000 245 

Celkem 2 410 680 2520 
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Od firmy X1 a X2 činí nákupy více jak 80% celkového nákupu mosazného materiálu. Proto 

bude aplikace statistické přejímky zaměřena na dodávané materiály od těchto dvou 

dodavatelů (viz kapitola 7).  

Dodavatel X1 

Tento dodavatel dodává kruhové tyče od Ø 14 až po Ø 35. Z těchto kruhových tyčí se 

vyrábějí bubínky do stavebních zámků a tělesa vložek především pro zahraniční odběratele.  

Dodavatel X2   

Tento dodavatel dodává MS profil. Profil se dále opracovává a vyrábějí se z něho tělesa 

vložek, která slouží k výrobě stavebních vložek. 

Dodavatel X3 

Tento dodavatel dodává oválné profily a tzv. profil sněhulák, tyto profily se používají 

k výrobě visacích zámků. 

Dodavatel X4 

Dodavatel X4 dodává oválné tyče a MS profil dle požadavků výroby. Tento profil se také 

používá k výrobě stavebních zámků. 
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5 POPIS PROCESU PŘEJÍMKY MOSAZNÉHO MATERIÁLU  

Na základě informací z interní dokumentace [12] byl zpracován následující vývojový 

diagram. V tomto vývojovém diagramu je podrobně popsán proces přejímky mosazného 

materiálu až po jeho dodání do výroby. 
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Vývojový diagram část (2/2)  
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5.1 Přejímka mosazných materiálů 

Mosazný materiál je přijímán dle objednávek u dodavatelů, které závisí na požadavcích 

výroby.  

Zkratky pro účet JED, pro účet DISP a účet VAD jsou převzaty z interní dokumentace.  

5.1.1 Účet JED 

Tento účet slouží pro vstupní kontrolu jako evidence přijatého materiálu, na kterém má být 

provedena kontrola. Pokud nebude provedena, nelze tento materiál  převést na účet DISP  

(viz kap. 5.1.5), který už náleží výrobě a ze kterého se materiál převáží na jednotlivá střediska 

dle potřeby výroby. Některý materiál se převádí bez kontroly a to jen za předpokladu, že je 

evidován u vstupní kontroly jako materiál, na který se vstupní kontrola dále nepožaduje. Toho 

lze dosáhnout jen za předpokladu, že jeho 6 předešlých dodávek bylo přijato bez neshody a 

ani nebyla žádná neshoda nalezena v průběhu jeho dalšího zpracování.  

5.1.2 Požadavek na vstupní kontrolu 

Po příjmu do hutního skladu je specialista dodavatelské kvality (vstupní kontrolor), 

informován o dodávce materiálu, který je převeden na účet JED. Tento materiál si kontrolor 

vyhledá v interní dokumentaci a dle označení si vyhledá kontrolní postupy.  

5.1.3 Kontrolní postup 

V interní dokumentaci existuje pro každý materiál vlastní dokument. V tomto dokumentu je 

podrobně rozepsán postup kontroly zadaného materiálu, který si specialista dodavatelské 

kvality vyhledá dle označení materiálu. Toto označení materiálu nalezne v příjemce materiálu 

(viz obr. 9 na straně 24). V dokumentu je i popsáno, kolik kusů bude kontrolováno dle 

hmotnosti přijatého materiálu (viz tabulka 3 na straně 23), rozměry, do kterých se musí 

materiál vejít, aby mohl být přijat, jaké speciální měřidlo se má na daný materiál použít a 

jakým způsobem má být provedena vizuální kontrola. 
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      Tab. 3 Rozdělení mosazných materiálů do kategorií dle hmotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Vstupní kontrola 

Tato kontrola záleží na specifikacích kontrolního postupu, pro každý tvar tyčí se tento postup 

liší.   

První dokument, který se kontroluje, je přejímací doklad, který je připevněn na zabaleném 

dodaném materiálu. Zde se kontroluje označení (viz obr. 9 na str. 24). Dále je potřeba 

zkontrolovat jeho hmotnost, která se zjistí na váze v hutním skladě, zda odpovídá váze brutto 

na příjemce (viz obr. 9 na str. 24) . Brutto váha je váha zabaleného materiálu a netto je čistá 

váha materiálu. Po této kontrole následuje vybalení a postupné kontrolování rozměrů a jejich 

zapisování do kontrolních záznamů. Počet kontrolovaných kusů se kontroluje dle celkové 

hmotnosti stejného tvaru materiálu. Kontroluje se vždy jedno balení každého tvaru. Dále se 

kontroluje rozměr materiálu pomocí mikrometrického měřidla a tvar profilu podle speciálního 

měřidla, pokud je pro daný materiál určeno. Na závěr vstupní kontroly se provádí vizuální 

kontrola.Při této kontrole se nesmí objevit nežádoucí rýhy, viditelné vměstky, pórovitost, díry 

a jiné vady. Pokud se u kterékoliv vybrané tyče zjistí jakákoliv zde zmíněná vada , je tato 

dodávka považována za nevyhovující a přepisuje se na účet VAD, zatímco u tyčí bez vad se 

jejich celá dodávka  přepíše na účet DISP. V kapitole 6 jsou podrobně popsány příklady 

stávájící kontroly. 

Rozdělení dle kategorií Dle hmotnosti 

Počet kontrolovaných 

kusů 

I. 
do 500 kg 5 

od 500 kg do 1 tuny 10 

od 1 tuny výše 15 

II. 
do 1 tuny 5 

od 1 do 5 tun 10 

od 5 tun výše 15 

III. 
do 5 tun 5 

od 5 do 10 tun 10 

od 10 tun výše 15 
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Označení 

materiálu  

 

 

Obr. 9 Přejímka materiálu 

5.1.5 Účet DISP 

Na tento účet se přepisuje veškerý materiál, který splňuje podmínky vstupní kontroly, nebo již 

není tato kontrola požadována. Jedná se o účet, na kterém je veškerý materiál, který se dále 

dle potřeby, rozváží na jednotlivá výrobní střediska. Pokud se při jakékoliv výrobní 

technologii, tedy při soustružení, frézování, vrtání, broušení nebo při pokovování projeví i 

sebemenši vada, automaticky se tento materiál převádí na účet VAD. 

5.1.6 Účet VAD 

Na tento účet se převádí veškerý neshodný materiál, ať už se jedná o materiál, který byl 

vyřazen při vstupní kontrole nebo při jeho další úpravě. O tento účet se také stará specialista 

dodavatelské kvality a domlouvá s dodavatelem, jakým způsobem se bude zacházet 

s neshodnými produkty, zda bude proveden sorting nebo se reklamuje celá dodávka. 

5.1.7 Sorting (přetřídění) 

Přetřídění se provádí až po předchozí domluvě s dodavatelem, jelikož celou tuto práci hradí 

právě dodavatel. Náklady na přetřídění jedné bedny jsou přibližně 1035 Kč. Tato hodnota se 

přepočítá z celkového času na třídění vynásobeným interními náklady. Čas potřebný  

k přetřídění jedné bedny jsou 3 hodiny. Interní náklady jsou 345Kč/hod. Po této 100% 

kontrole se k nákladům na přetřídění navíc připočítává hodnota vadného materiálu a požaduje 

se jeho finanční náhrada nebo pokud se jedná o stálý příjem, tak je zde možnost kusové 

náhrady. Jestliže se už jedná o materiál, kdy jeho vada byla nalezena ve výrobě, je po 

dodavateli požadovaná celková finanční náhrada všech výrobních procesů, které se do 

nalezení vady provedly. Do vypočtení náhrady se započítá i ztráta zisku firmy. 



25 
 

6 STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB VSTUPNÍ KONTROLY MOSAZNÉHO 

MATERIÁLU 

Způsob vstupní kontroly mosazného materiálu není pro firmu za současného stavu adekvátní, 

protože má zastaralý kontrolní postup, kdy některé kontrolní postupy mosazného materiálu 

jsou starší 15-ti let. Dalším nedostatkem je průchod neshodného materiálu na výrobní linku, 

kde se jeho konečná cena zvyšuje techologickými procesy, které jsou na něm použity. Kvůli 

těmto nedostatkům firma hledá další alternativy přejímky vstupního materiálu, jako je 

například statistická přejímka, kterou jsem se ve své práci zabýval.  

Postup kontroly je převzat z interní dokumentace a použit na těchto třech různých  tyčích. 

Stávající kontrola je založena na kontrolních postupech. Tento postup je pro každý přijímaný 

mosazný materiál podobný, pouze se mění počet kontrolovaných kusů podle hmotnosti  

(viz tabulka 3 na straně 23). Pro názornou ukázku stávajícího způsobu kontroly byly vybrány 

tyto dva naprosto rozdílné průměry tyčí. Jedná se o největší a nejmenší přijímaný mosazný 

materiál. Většina přijímaných mosazných materiálů patří do II. kategorie (viz tabulka 3 na 

straně 23) a má stejný způsob kontroly jako dva následující průměry tyčí. Dále je zde I. a III. 

kategorie.  

Do první kategorie, ve které je přísnější kontrola se vždy připisuje nově přijímaný materiál, 

aby se vstupní kontrola ujistila kontrolou většího počtu dodaného materiálu, že dodavatel 

dodává materiál v požadované jakosti. Do III. kategorie je umístěn jediný materiál a to Ms 

profil, který je dodávaný v největším množství, proto je i pro tento materiál naznačena 

kontrola. Pro názornou ukázku kontrolního postupu je postup kontroly pro Ms profil přiložen 

v příloze 1. 

6.1 Stávající kontrola pro tyč Ø35x3m 

Nejprve je potřeba v interní dokumentaci nalézt kontrolní postup pro tento materiál. V plánu 

je uvedeno, že se kontroluje 5, 10 nebo 15 kusů materiálů podle celkové hmotnosti (viz II. 

kategorie v tabulce 3 na straně 23). Tyto kontrolované kusy nesmí mít sebemenší neshodu. 

Neshodou se zde rozumí jakákoliv vizuální vada od rýh na povrchu až po viditelné vměstky. 

Dále je zde kontrola rozměru, jestli rozměr odpovídá požadavkům výkresu. Výsledky 

potřebné pro kontrolu jsou přepsány do tabulky 4 na straně 26. 
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    Tab. 4 Hodnoty potřebné pro kontrolu tyče Ø35 

 

Pokud by bylo přijato 2-10 beden stejného průměru materiálů a stejné hmotnosti, znamenalo 

by to, že by jeho celková hmotnost přibližně odpovídala 1014 Kg až 4608 kg a kontrolovalo 

by se 10 kusů tyčí (viz tabulka 4). 

6.2 Stávající kontrola pro tyč Ø14x3m 

Pro tento materiál se provede stejný postup výběru a kontroly materiálů. V tabulce 5 jsou 

vypsány základní hodnoty ke kontrole. 

     Tab. 5 Hodnoty potřebné pro kontrolu tyče Ø14 

 

Platí zde ty samé podmínky počtu kontrolovaných kusů pro 2-10 beden, jako u Ø35. Tyto 

příklady jsou zde pro názornou ukázku, že pro různé dva průměry tyčí a tedy i rozsahy zde 

platí stejné podmínky vstupní kontroly.  

6.3 Stávající kontrola pro Ms profil x3m 

Pro tento typ tyče jako jediný je kontrolní postup přepočítán podle III. kategorie (viz tabulka 3 

na straně 23). Výsledky základních hodnot ke kontrole jsou v tabulce 6. 

    Tab. 6 Hodnoty potřebné pro kontrolu tyče Ms profil 

Celkový počet 

beden  

Celková hmotnost 

příjmu v kg 

Počet kontrolovaných 

kusů  podle hmotnosti 

Maximální počet 

neshod při kontrole 

1-2 0-999  5 0 

2-10 1000-4999 10 0 

10+ 5000+ 15 0 

Celkový počet 

beden  

Celková hmotnost 

příjmu v kg 

Počet kontrolovaných 

kusů  podle hmotnosti 

Maximální počet 

neshod při kontrole 

1-2 0-999  5 0 

2-10 1000-4999 10 0 

10+ 5000+ 15 0 

Celkový počet 

beden  

Celková hmotnost 

příjmu v kg 

Počet kontrolovaných 

kusů  podle hmotnosti 

Maximální počet 

neshod při kontrole 

1-6 0-4999 5 0 

6-12 5000-9999 10 0 

12+ 10000+ 15 0 
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7 NÁVRH NOVÉHO ZPŮSOBU VSTUPNÍ KONTROLY MOSAZNÝCH 

MATERIÁLŮ STATISTICKOU PŘEJÍMKOU 

V této části bakalářské práce je provedena analýza možnosti zavedení statistické přejímky  

na vstupní kontrole.  

7.1 Přejímací plán dle normy ČSN ISO 2859-1 

Přejímací plán pro statistickou přejímku srovnáváním 1 výběrem byl zvolen především 

z důvodu její jednoduchosti použití, snadné zastupitelnosti kontrolora. Statistická přejímka 

srovnávnáním je definovaná v kapitole 2.4 na straně 7.  

Jelikož se přijímaný materiál nakupuje v kilogramech a ne v kusech, bylo potřeba tuto 

hodnotu, tedy počet kusů materiálu v bedně nejprve vypočítat. Pro výpočet je potřeba znát 

celkovou hmotnost materiálu v bedně a hmotnost jednoho kusu. Níže jsou uvedeny přejímací 

plány pro tři naprosto odlišné  tyče, aby se ukázalo, že i pro různé tyče platí stejný přejímací 

plán. Tento přejímací plán je použit i pro ostatní druhy materiálů, které jsou přijímány 

v hutním skladě, protože počet kusů v bedně nepřevyšuje 150 kusů. V tabulce 2-A v normě 

ČSN ISO 2859-1 [3] (viz příloha 2) je vidět, že pro všechny materiály s AQL = 1% a rozsahu 

dávky od 2 do 150 kusů (rozsah výběru od 2 do 20) musí být použito kódové písmeno 

rozsahu výběru E. Hodnota AQL = 1% byla vypočítána z celkových dodávek mosazných 

materiálů pro každého dodavatele zvlášť a garantuje, že by v dodávce nemělo být více jak 1% 

neshodných jednotek. Tato hodnota nesmí vést k závěru, že dodavatel má právo vědomě 

dodávat nějakou neshodnou jednotku.  

7.2 Stanovení přejímacího plánu jedním výběrem normální kontrolou pro tyč 

Ø35x3m  

Máme rozsah dávky o velikosti 42 ks a hmotnosti 512 Kg. V tabulce 1 v normě ČSN ISO 

2859-1 [3] pro vyhledávání kódového písmene podle rozsahu dávky nalezneme kódové 

písmeno (viz příloha 3). Pro naši dávku připadá tedy rozsah dávky 26 až 50 ks a pro obecnou 

kontrolní úroveň II je toto písmeno D. Dále z tabulky pro přejímací plány jedním výběrem pro 

normální kontrolu pro písmeno D a zvolené AQL=1% není rozsah výběru dostačující, jak je 

možné z tabulky 2-A v normě ČSN ISO 2859-1 [3] zjistit (viz příloha 6). Proto pro tento 

materiál použijeme kódové písmeno E, kde rozsah výběru n = 13 ks, přejímací číslo Ac = 0 a 

zamítací číslo Re = 1. Výsledky plánu viz tabulka 7. 



28 
 

Pro zmírněnou a zpřísněnou kontrolu nalezneme tyto hodnoty obdobně pomocí tabulek 10 a 

11 v normě ČSN ISO 2859-1 [3]. 

       Tab. 7 Hodnoty z tabulek potřebné k dalším výpočtům navrhované kontroly tyče Ø35 

Způsob kontroly Celkový rozsah (ks) Rozsah výběru (ks) AQL Ac Re 

JVN 42 13 1 0 1 

JVZp 42 20 1 0 1 

JVZm 42 5 1 0 1 

 

7.3 Stanovení přejímacího plánu jedním výběrem normální kontrolou pro tyč 

Ø14x3m  

Máme rozsah dávky o velikosti 131 ks a hmotnosti 513 Kg. V tabulce 1 v normě ČSN ISO 

2859-1 [3] pro vyhledávání kódového písmene podle rozsahu dávky nalezneme kódové 

písmeno (viz příloha 4). Pro naši dávku připadá tedy rozsah dávky 91 až 150 ks a pro obecnou 

kontrolní úroveň II je písmeno F. 

Dále z tabulky pro přejímací plány jedním výběrem pro normální kontrolu pro písmeno F a 

zvolené AQL = 1% je rozsah výběru přesahující a tabulka 10 v normě ČSN ISO 2859-1[3] 

nás odkazuje na přijetí kontrolního písmene výše (viz příloha 7). Proto pro tento materiál 

použijeme kódové písmeno E, kde rozsah výběru n = 13 ks, přejímací číslo Ac = 0 a zamítací 

číslo Re = 1. Výsledky plánu tabulka 8. 

Pro zmírněnou a zpřísněnou kontrolu nalezneme tyto hodnoty obdobně pomocí tabulek 10 a 

11 v normě ČSN ISO 2859-1. 

       Tab. 8 Hodnoty z tabulek potřebné k dalším výpočtům navrhované kontroly  tyče Ø14 

Způsob kontroly Celkový rozsah (ks) Rozsah výběru (ks) AQL Ac Re 

JVN 131 13 1 0 1 

JVZp 131 20 1 0 1 

JVZm 131 5 1 0 1 

 

Jak je vidět, pro oba tyto různé průměry jsou přejímací plány stejné, tyto příklady jsou zde 

uvedeny především z důvodu použití jejich výsledků v kapitole 10, kde budou tyto hodnoty 

použity při výpočtu přibližných ročních nákladů. 
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7.4 Stanovení přejímacího plánu jedním výběrem normální kontrolou pro tyč 

Ms profil x3m 

Máme rozsah dávky o velikosti 105 ks a hmotnosti 845 Kg. V tabulce 1 v normě ČSN ISO 

2859-1[3] pro vyhledávání kódového písmene podle rozsahu dávky nalezneme kódové 

písmeno (viz příloha 3). Pro naši dávku připadá tedy rozsah dávky 91 až 150 ks a pro obecnou 

kontrolní úroveň II je toto písmeno F. 

Dále z tabulky pro přejímací plány jedním výběrem pro normální kontrolu pro písmeno F a 

zvolené AQL=1% je rozsah výběru přesahující a tabulka 10 v normě ČSN ISO 2859-1[3] nás 

odkazuje na přijetí kontrolního písmene výše (viz příloha 8). Proto pro tento materiál 

použijeme kódové písmeno E, kde rozsah výběru n=13 ks, přejímací číslo Ac=0 a zamítací 

číslo Re=1. Výsledky plánu tabulka 9. 

Pro zmírněnou a zpřísněnou kontrolu nalezneme tyto hodnoty obdobně pomocí v normě ČSN 

ISO 2859-1. 

       Tab. 9 Hodnoty potřebné k dalším výpočtům navrhované kontroly Ms profilu 

Způsob kontroly Celkový rozsah (ks) Rozsah výběru (ks) AQL Ac Re 

JVN 105 13 1 0 1 

JVZp 105 20 1 0 1 

JVZm 105 5 1 0 1 

 

Přejímací plány podle statistické přejímky srovnáváním jedním výběrem jsou pro všechny 

tyto tři naprosto rozdílné materiály stejné, proto se dá předpokládat, že i ostatní dodávaný 

materiál bude mít stejné kontrolní plány. S tímto vyhodnocením se proto počítá v kapitole 8.  
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8 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA VSTUPNÍ 

KONTROLU MOSAZNÝCH MATERIÁLŮ 

8.1 Podklady pro vyhodnocení nákladů na kontrolu 

Tabulka 10 obsahuje průměrné týdenní příjmy dodávek členěné dle dodavatelů, které jsou 

důležité pro výpočet nákladů na kontrolu. Čísla ve sloupci počet beden (různých či stejných 

profilů tyčí) udávají, kolik přišlo beden jednotlivých druhů materiálů průměrně během týdne. 

Například číslo 5 udává, že během týdne byl přijat materiál v 5 bednách. Pomocí čísel ze 

sloupce, který nám udává počet beden (různých či stejných profilů tyčí) a tabulky 4, 5 a 6 

zjistíme průměrný počet kontrolovaných kusů za týden v tabulce 12 na straně 31. 

   Tab. 10 Průměrné týdenní příjmy mosazného materiálu 

Dodavatelé Celkově beden (ks) 

Počet beden (různých či stejných 

profilů tyčí) 

X1 21 5;4;3;3;2;2;1;1 

X2 22 7;6;6;2;1 

celkově Ø 43 13 (různých či stejných profilů tyčí) 

 

Tabulka průměrných časových hodnot pro výpočet celkového času vstupní kontroly 

mosazných materiálů (viz tab. 11)  

   Tab. 11 Časy pro stanovení celkového času kontroly 

Činnost Hodnota Jednotka 

Průměrný čas změření jednoho dílu 1:00 min 

Otevření bedny 0:20 min 

Sepsání  5-ti hodnot do záznamu o materiálu 0:30 min 

Sepsání 13-ti hodnot do záznamu o materiálu 1:18 min 

 

8.2 Výpočet nákladů pro stávající vstupní kontrolu vybraného mosazného 

materiálu za  pracovní rok 2014 

Hodnoty použité pro výpočet nákladů stávající vstupní kontroly bereme z průměru příjmů    

za pracovní rok 2014. Pomocí tabulky 3 na straně 23 a tabulky 10 výše zjistíme, kolik se bude 

v průměru kontrolovat kusů v týdenních dodávkách od firem X1 a X2. Ve většině případech se 

kontroluje pouze 5 a 10 kusů, 15 kusů se kontroluje jen vyjímečně, proto není zahrnuto        
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ve výpočtu. Tabulka 12 udává přibližný čas kontrol a přibližné finanční náklady na kontroly. 

Pěněžní hodnotu získáme z režijních  nákladů firmy, která je daná na 500Kč/hod.  

Pracovní rok ve firmě trvá 49 týdnů z 52 možných. V těchto 3 týdnech je zahrnuta 2 týdenní 

celozávodní dovolená a 1 týden vánoční dovolená. Proto se ve výpočtech v tabulce 12 a 13 

počítá s touto hodnotou. 

   Tab. 12 Výpočet celkových nákladů na stávající vstupní kontrolu  

 

Pro stávájící vstupní kontrolu mosaných materiálů dodávaných od firmy X1 a X2 jsou za rok 

2014 náklady spojené s kontrolou přibližně 52 403 Kč. Tyto hodnoty jsou pouze orientační, 

aby mohly být následně porovnány s navrhovaným novým způsobem vstupní kontroly 

mosazných materiálů.  

8.3 Výpočet možných nákladů pro navrhovaný způsob vstupní kontroly za 

pracovní rok 2014 

Tyto hodnoty hodnoty navazují na tabulky 7, 8 a 9 na straně 28 a 29. Dále pro výpočet 

kontrolovaných kusů je použit přejímací plán jedním výběrem pro normální kontrolu. 

Tento plán převzatý z normy ČSN ISO 2859-1 je použit na všech přijatých mosazných 

materiálech od firem X1 a X2. Norma nám udává přesný počet kontrolovaných kusů  

na vstupní kontrole. Tabulka 13 níže, udává průměrný počet kontrolovaných kusů dle normy 

ČSN ISO 2859-1 [3], průměrný čas, který je potřebný k provedení kontrol a finanční náklady 

na kontroly. Veškeré hodnoty zde uvedené jsou orientační, protože slouží pouze k porovnání 

kontrol. 

  Tab. 13 Celkový výpočet nákladů pro navrhovanou vstupní kontrolu 

Průměrný počet 

kontrolovaný kusů za týden 

Průměrný čas 

kontroly  za týden 

Přibližná doba kontroly 

za rok 

Roční přibližná 

cena kontroly 

10;10;10;10;10;10;5;5 

celkově (70ks) 81 min 40 s 4 001 min 40s 33 347 Kč 

10;10;10;5;5 

celkově (40ks) 46 min 40 s 2 286 min 40s 19 056 Kč 

Celkově 110ks 128 min 20 s 6 288 min 20 s 52 403 Kč 

Průměrný počet 

kontrolovaných kusů za týden 

Průměrný čas 

kontroly  za týden 

Přibližná doba kontroly 

za rok 

Roční přibližná 

cena kontroly 

(21*13) 273ks 307 min 18 s 15 057 min 42s 125 481 Kč 

(22*13) 286ks 321 min 56s 15 729 min 44 s 131 081 Kč 

Celkově 559ks 629 min 14 s 30 787 min 26 s 256 562Kč 
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9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V této kapitole je porovnán stávající způsob kontroly s navrhovaným. V porovnávání jsou 

zahrnuty i peněžní úspory pokud by byl neshodný materiál odhlalen již na vstupní kontrole a 

ne až při mezioperační kontrole.  

9.1 Celkové cena reklamací vybraných mosazných materiálů za rok 2014 

Za rok 2014 byly reklamovány neshody mosazných materiálů z 20 příjmů o celkové hodnotě 

440 670 Kč. Z toho za viditelné vady (8 příjmů), které byly zjištěny při vstupní kontrole 

nebo před opracováním 17 127 Kč a 423 543 Kč za skryté vady (9 příjmů), které nemůže 

vstupní kontrola odhalit. Firma má 100% úspěšnost vyřešení všech podaných reklamací  

na všechny mosazné materiály za tři roky zpět.  

Z důvodu 100% úspěšnosti vyřešení všech podaných reklamací může být dále počítáno pouze 

s uspořeným časem. Průměrný čas na vyřešení reklamace jednoho příjmu, který prošel 

vstupní kontrolou do výroby, byl stanoven na 12 hodin. Další možností je čas na vyřízení 

reklamace neshodného materiálu, který byl zachycen při vstupní kontrole. Čas na vyřízení 

této reklamace byl stanoven na 2 hodiny. 

9.2 Přibližné náklady stávající kontroly na vybrané mosazné materiály  

za rok 2014   

K výpočtu přibližných nákladů stávajícího způsobu kontroly je použita tabulka 12 na straně 

31. Z této tabulky vyčteme, že roční přibližná cena kontroly vyjde firmu na 52 403Kč. K této 

částce musíme připočítat také čas strávený na vyřizování reklamací.  

Na vyřízení osmi reklamovaných příjmů se přibližně stráví 96 hodin čistého času. Tento čas 

se vynásobí režijními náklady, které činí 500 Kč/hod. Režijní náklady na vyřízení reklamací 

tedy odpovídají přibližně 48 000 Kč.  

Dalším, ikdyž nepatrným nákladem je kalibrace měřidel, které se při vstupní kontrole 

používají. Pro kontrolu materiálů od dodavatelů X1 a X2 se používá celkem 8 měřidel. Každé 

měřidlo musí být kalibrováno jednou za 2 roky při ceně 480 Kč/hod. Doba kalibrace každého 

měřidla je přibližně 30 minut, při celkovém počtu 8 měřidel tedy doba kalibrace trvá přibližně 

4 hodiny. Cena kalibrace měřidel tedy činí 1 920 Kč jednou za dva roky. Roční cena kalibrace 

měřidel je 960 Kč.   
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Posledním nákladem na kontrolu, který lze přibližně spočítat je tisk dokumentů potřebných 

při kontrole. Měsíčně je potřeba přibližně vytisknout 200 listů papíru, ročne se tedy přibližně 

vytiskne 2400 papíru, při ceně 50 Kč za balík 500 ks by roční cena papíru činila 240 Kč.  

Náklady na tisk jsou vyčísleny na 0,09 Kč za stránku, celkové náklady na tisk tedy odpovídají 

částce 216 Kč. 

Pro výpočet nákladů na stávající kontrolu se všechny tyto hodnoty sečtou a vyjde, že cena 

stávající kontroly vybraných mosazných materiálů za rok 2014 by přibližně byla 101 819 Kč.    

9.3  Přibližné náklady navrhované kontroly na vybrané mosazné materiály  

 za rok 2014 

K výpočtu přibližných nákladů na navrhovaného způsobu kontroly je použita tabulka 13  

na straně 31. Z této tabulky vyčteme, že roční přibližná cena kontroly výjde firmu  

na 256 562 Kč k této částce musíme připočítat také čas strávený na vyřizování reklamací.  

I kdyby byl materiál objeven již při vstupní kontrole, stejně by musel specialista dodavatelské 

kvality strávit určitý čas vyřízením reklamace. V této části budeme počítat s nejlépe možným 

výsledkem a to tedy, že navrhovaná vstupní kontrola by odhalila veškeré neshodné výrobky. 

Na vyřízení každé reklamace by specialista dodavatelské kvality strávi l 2 hodiny. Při počtu 

osmi reklamací se na reklamacích stráví 16 hodin. Režijní náklady na vyřízení reklamací by 

tedy odpovídaly částce 8000 Kč. 

Náklady na tisk by byly obdobné jako u stávajícího způsobu kontroly a to 240 Kč za papír a 

216 Kč za tisk. 

Při sečtení všech hodnot výše uvedených vyjdou náklady pro navrhovanou kontrolu 

vybraných mosazných materiálů za rok 2014 přibližně 265 018 Kč. 

9.4 Vyhodnocení a doporučení 

a) Vyhodnocení 

Při porovnání přibližných cen obou kontrol je již na první pohled vidět značný rozdíl.  

Pro firmu by přijetí statistické přejímky z ekonomického hlediska znamenalo ztrátu  

163 199 Kč.  
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Proto při stávajícím stavu, kdy za poslední 3 roky byla úspěšnost vyřízení reklamací 100 % a 

hodnota viditelných vad velmi nízká, by nebylo vyhovující statistickou přejímku aplikovat  

na vstupní kontrole. 

b) Doporučení 

Doporučením by v tomto případě bylo zmírnění či úplné zrušení vstupní kontroly především 

ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 100 % vyřízení reklamací a druhým skryté vady, které 

vstupní kontrola nedokáže odhalit.  

Před zrušením vstupní kontroly by však nejprve bylo potřeba sepsat smlouvy s dodavateli,  

při kterých by dodavatel 100 % odpovídal za dodávaný materiál. V praxi by tato smlouva 

znamenala zrychlení procesu, kdy by nemusela výroba čekat, než specialista dodavatelské 

kvality provede vstupní kontrolu na dodaném materiálu. Dalším kladem by byly uspořené  

náklady na vstupní kontrole u vybraných dodavatelů, které pro rok 2014 činily přibližně 

101 819 Kč.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla analýza možností zavedení statistické přejímky u výrobce 

zámků.  

V kapitole 5 je znázorněn aktuální způsob kontroly, jakým způsobem se kontroluje a jak se 

zachází s materiálem, pokud je neshodný nebo se projeví jeho vada ve výrobě.  

V kapitole 6 jsou příklady stávající vstupní kontroly, které nám vysvětlí, jakým způsobem 

jsou kontrolní plány navrhnuty. 

V kapitole 7 je navrhnut konkrétní přejímací plán pro 2 rozdílné průměry tyčí a Ms profil; 

veškeré tabulky pro konstrukci těchto plánu byly nalezeny v normě ČSN ISO 2859-1. Dále 

jsou v této kapitole popsány způsoby, jakým byly tyto hodnoty nalezeny.  

V kapitole 8 jsou vypočteny přibližné režijní náklady pro oba druhy kontrol. Výsledky 

výpočtů jsou použity v 9. kapitole, kde se s přibližnou cenou obou kontrol počítá důkladněji.  

V poslední, tedy 9 kapitole je celkové zhodnocení ročních nákladů pro oba způsoby kontroly. 

Je zde zřetelně vidět, že zavedením statistické přejímky u vstupní kontroly by se celkové 

náklady na kontrolu zvýšily přibližně o 163 199 Kč (rozdíl stávající a navrhované), tato 

hodnota nám napoví, že zavedení statistické přejímky na vstupní kontrole není 

z ekonomického hlediska přijatelné.  

Firma má za cíl do 3 let sepsat smlouvy se všemi dodavateli mosazného materiálu. 

Předmětem smlouvy by byla jejich 100 % odpovědnost za dodávaný materiál. Tento krok by 

znamenal možné zrušení vstupní kontroly na mosazném materiálu. Finanční úspora, kterou by 

firma mohla získat zrušením stávající vstupní kontroly by byla vyšší než 101 819 Kč.         

Pro firmu by však větší váhu mělo zrychlení procesu vstupní kontroly, které by znamenalo 

rychlejší vstup dodávaného mosazného materiálu do výroby.  
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PŘEDMĚT KONTROLY: 

Mosazné profily tažené za studena.  

Jakost materiálu 
EN 12167 – CuZn39Pb3 – R430 

profil č. materiálu 

ST 451 197 1 038 

   Technické dodací podmínky TDP PLF 00.17Z 

 

ČETNOST KONTROLY SE ZÁZNAMEM: 

Kontroluje se minimálně  5 tyčí z dodávky   do 5 tun 

     10 tyčí z dodávky  od 5 tun do 10 tun 

     15 tyčí z dodávky nad 10 tun 

KONTROLUJE SE: 

1. Rozměry 

a) PŘEJÍMACÍ ROZMĚRY DLE VÝKRESU „PROFIL“ ST 451 

16,98  -0,06 mm;  9,98 -0,06 mm,  32,98 -0,06 mm 

 Měřidlo: M8 197 1 038 70 

b) TVAR PROFILU - SOUOSOST 

 Kontrola nasunutím speciálního měřidla na tyč profilu ST 451 

 Měřidlo: viz bod 1. a) 

2. Povrch  

 Povrch se hodnotí vizuálně dle TDP bod 2.3 

3. Jakost materiálu 

Kontrola jakosti materiálu dle specifikace v IS MAX s průvodními doklady dodávky. 

VÝBĚR VZORKŮ: 

Výběr vzorků ke kontrole je namátkový. Kontrolní postup navazuje na S 212. 

PODMÍNKA PŘIJATELNOSTI: 

V případě zjištění jakékoliv neshody je dodávka nevyhovující. 

 

 

Příloha 1: Kontrolní postup pro tyč MS profil     



 
 

Příloha 2: Nalezení přejímacího plánu při AQL = 1% [3] 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3: Nalezení kódového písmene podle rozsahu dávky pro tyč Ø35x3m [3] 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4: Nalezení kódového písmene podle rozsahu dávky pro tyč Ø14x3m [3] 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5: Nalezení kódového písmene podle rozsahu dávky pro tyč Ms profil x3m [3] 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6: Nalezení přejímacího plánu pro tyč Ø35x3m [3] 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7: Nalezení přejímacího plánu pro tyč Ø14x3m [3] 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 8: Nalezení přejímacího plánu pro tyč Ms profil x3m [3] 

 


