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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ  
 

BPR    metoda optimalizace (Business Process Reengineerin) 

DMAIC model zlepšování kvality (Define, Measure, Analyze, Improve and 

Control) 

EAF  elektrická oblouková pec 

ISO mezinárodní organizace pro tvorbu norem (International 

Organization for Standardization) 

JTZ   jakostní tepelné zpracování 

MH   mechanické hodnoty 

PDCA   model zlepšování kvality (plan–do–check–act) 

PSP Engineering název strojírenského podniku 

TS 16949  mezinárodní oborová norma automobilového průmyslu 

TZ   tepelné zpracování 

VDA  německá oborová norma automobilového průmyslu (Verband Der 

Automobilindustrie) 

 

uV …… ukazatel využitelnosti 

MkV …… hmotnost vyřazeného materiálu k využití  

MV …… hmotnost využitého materiálu za hodnocené období 
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ÚVOD   

Strojírenství v Evropě představuje jedno z nejrozšířenějších průmyslových 

odvětví co do počtu podniků, zaměstnanců, objemu výroby a tvorby přidané hodnoty. 

V České republice jej řadíme k odvětví s dlouholetou tradicí a dobrým jménem. Během 

posledních let však díky konkurenčnímu boji musí firmy umět pružně a rychle reagovat 

na změny v tržní světové poptávce. Zde vítězí a je úspěšný ten, kdo dokáže zákazníkovi 

plně porozumět a nabídnout produkt či službu, splňující jeho skutečnou představu a 

požadavky. Stát se ekonomicky prosperující společností s rozvíjejícím se potenciálem, 

která se však nejen tak prezentuje, ale skutečně taková i je, je často velmi obtížné. 

Zvláště pak ve strojírenství, kde inovační technologie, lidské know-how a strategické 

plánování tvoří základ synergického řízení, bez kterého si úspěch dnešních, nejenom 

strojírenských podniků, nelze představit.  

V dnešní době strojírenským podnikům nestačí jen umět produkt vyrobit a 

prodat, ale úspěchem je splnit někdy až striktní specifické požadavky zákazníka, 

dodržet smluvený termín dodání, nepřekročit kalkulované náklady na výrobu a to vše 

garantovat v příslušné kvalitě. Podniky se dnes musí orientovat nejenom na trh, ale svou 

pozornost musí soustředit i na efektivnost svých interních procesů, protože právě s nimi 

je velmi úzce spojena otázka interních nákladů. Pokud se firma pohybuje v kladných 

číslech, ale neefektivně řídí své interní procesy lze ji považovat za úspěšnou? Do jaké 

míry lze zavírat oči před zbytečným plýtváním svých zdrojů? Co je v dnešní době pro 

firmy skutečnou mírou úspěchu?  

Tato bakalářská práce je orientovaná do průmyslového prostředí strojírenského 

podniku s cílem zaměřit se na důsledky stávajícího procesu řízení neshodného produktu 

a následnou využitelnost vyřazeného materiálu.  
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Management jakosti 

Pro řadu dnešních podniků je jednou z podmínek úspěšné existence na trhu 

certifikace managementu řízení dle obecně vyžadovaných standardů. Stavebním 

kamenem je v dnešní době mezinárodní norma ISO 9001:2008, která je vzhledem k 

svému obecnému pojetí aplikovatelná do většiny průmyslových odvětví. Pro některé 

oblasti jako je například automobilový průmysl jsou tyto normy rozšířeny o odvětvové 

standardy – norma ISO TS 16949 nebo VDA. Ze strany zákazníka však tato norma 

představuje požadované minimum pro navázání spolupráce. 

Za posledních dvacet let došlo na světovém trhu a ekonomice k výrazným 

změnám. Vpád nových technologií zapříčinil výrazný vzrůst nabídek nad současnou 

poptávkou, stejně tak i znalostní management a globalizace podnikatelského prostředí 

způsobují, že význam jakosti se promítá mezi základní požadavky zákazníků. Mnohé 

úspěšné firmy si uvědomují, že realizovat kvalitní výrobek již v dnešní době nestačí. 

Jakost musí být řízena již v samotném průběhu výrobního cyklu a své stálé místo má již 

i v oblasti plánování.  

Jakost se v dnešní době týká nejenom samotného výrobku nebo služby (produkt 

v hmotné nebo nehmotné podobě), ale její vliv zasahuje do procesů a zdrojů (stroje, 

zařízení, informace, pracovní prostředí) a rovněž i do systému řízení.  Všechny zmíněné 

aspekty se významně ovlivňují a vzájemně na sebe působí. Proto je nutné věnovat 

pozornost nejenom finálnímu výstupu, ale průběžně všemu, co ve výrobním cyklu 

přidává produktu hodnotu.  Účinný, efektivní a kvalitně zavedený systém managementu 

jakosti má za cíl společnosti zabezpečit:  

 maximální spokojenost a loajalitu zákazníků 

 minimální výdaje 

 podporu činností pro neustálé zlepšování 
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Níže je uveden aktuálně platný přehled základních norem managementu kvality.  

ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

ISO 9001:2008  Systémy managementu kvality – Požadavky. Norma pro účely 

certifikace. 

ISO 9004:2009  Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality. 

ISO 19011:2011  Směrnice pro auditování systémů managementu.  

1.2 Procesní přístup 

Proces je jedno z nejčastěji užívaných a skloňovaných slov v manažerské 

oblasti. Jedná se o soubor činností, které v součinnosti se zdroji a regulátory, postupně 

transformují jednotlivé procesní vstupy na výstupy. Procesním řízením lze koordinovat 

činnosti, jež na sebe vzájemně působí, a vytvářejí přidanou hodnotu. Neřízenost procesů 

je častou příčinou nefunkčního systému řízení. Na Obr. 1 je zachycen základní model 

procesního přístupu, charakteristický pro normy řady ISO 9001. 

 

Obr. 1: Model systému řízení kvality založený na procesním řízení [3] 

V rámci neustálého zlepšování je cílem procesního řízení dosáhnout efektivity u 

opakujících se činností – jednotlivých procesů.  
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Charakteristickými znaky procesního řízení jsou:  

 definování vlastníka procesu 

 definování zákazníka procesu 

 definování přidané hodnoty procesu 

 měřitelnost efektivity výstupů 

 neustálé zlepšování  

 identifikace zdrojů 

 uplatnění v rámci stejných a opakovaných procesů 

 

1.3 Optimalizace firemních procesů 

Optimalizací firemních procesů je myšleno cílené zvýšení efektivnosti 

nastavených procesů, které mají pomoci podnikům co nejlépe využívat své zdroje 

(materiál, personál, čas), a tím současně snižovat interní náklady. Optimalizací lze 

podrobit nejenom dílčí vybraný proces, ale například i celou linii procesů tzv. 

komplexní optimalizace.  

Každé procesní optimalizaci předchází důkladná analýza stávajícího stavu, kde 

se na základě zjištěných výsledků následně uplatní příslušná metoda cíleného zlepšení. 

V zásadě se tyto metody dělí: 

a) Metody skokového zlepšení (Reengineering, BPR) – stávající proces bývá 

zpravidla nahrazen procesem novým. 

b) Metody zlepšení nebo změny procesů (Improvement, Redesign) – činnosti 

ve stávající procesu jsou upraveny zavedením dílčích změn.  

c) Metody průběžného zlepšování procesů (Continuous Improvement) – 

východiska optimalizace jsou založena na metodikách z oblasti 

managementu kvality - cyklus PDCA, DMAIC, SixSigma a další. 
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Výsledný efekt optimalizace procesů má za cíl: 

 zvýšit využití kapacit 

 zjednodušit jednotlivé činností  

 zkrátit průběžnou dobu výroby 

 snížit zásoby a rozpracovanost výroby 

 nalézt optimální počet zaměstnanců, zařízení 

 zprůhlednit procesní tok 

 zvýšit konkurenceschopnost 

 snížit náklady 

1.4 Neshodná výroba 

 „Oblast neshod je z hlediska systémů managementu kvality velice důležitý proces, který 

má zásadní vliv na fungování firmy i spokojenost zákazníka. Norma ISO 9001 vyžaduje, 

aby podnik měl na tyto činnosti zpracován povinně dokumentovaný postup (vnitřní 

předpis, směrnici).“ [5] 

Organizace s certifikovaným systémem managementu kvality musí zajistit, aby 

neshodný produkt byl identifikován a řízen. Musí vhodným způsobem zamezit jeho 

dalšímu, byť neúmyslnému, použití nebo dodání zákazníkovi. Zároveň tento proces 

musí být řádně popsán a zdokumentován. 

Základní terminologie z oblasti neshod dle ČSN EN ISO 9000:2006. 

 

 Požadavek - potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají, nebo jsou závazné.  

 Shoda - splnění požadavku.  

 Neshoda - nesplnění požadavku.  

 Vada - nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému 

použití.  

 Chyba - abnormální stav, který může vést k neshodě. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Z HLEDISKA 

VYUŽITELNOSTI MATERIÁLU, ŘÍZENÍ, SKLADOVÁNÍ 

Strojírenství patří mezi nejsilnější odvětví našeho průmyslu. Zaměstnává 

největší počet pracovníků a výrazně ovlivňuje stabilitu našeho hospodářství. Velká část 

produkce českých strojírenských podniků je expedována na zahraniční trh. Strojírenství 

se člení do několika odvětví, kde značný podíl mají oblasti orientující se na dopravní 

strojírenství a výrobu strojů a zařízení pro průmysl (automobilový, energetický).  

Významnou oblastí českého průmyslu je těžké strojírenství, zabývající se 

produkcí hmotnostně a rozměrově náročných zařízení a celků. Závody těžkého 

strojírenství nalezneme nejenom na Ostravsku (Třinecké železárny, Nová huť, 

Vítkovice Machinery Group), ale i v Praze (ČKD Group), Plzni (Škoda Transportation, 

Pilsen Steel), Opavě (Ostroj), Přerově (PSP Engineering), Ždáru nad Sázavou (Ždas) a 

v dalších městech naší republiky. 

2.1 Charakteristika podniku  

Název podniku, ve kterém je tato bakalářská práce zpracovávána, zde nebude 

zveřejněn. Podnik s dlouholetou tradicí se zaměřuje na metalurgicko – strojírenskou 

výrobu a má významnou pozicí na domácím i zahraničním trhu. Soustřeďuje se na 

výrobu ingotů, hrubě i finálně opracovaných odlitků a výkovků včetně montovaných 

celků. Produkce je soustředěna do několika výrobních hal, které jsou svým vybavením 

schopny zajistit veškeré výrobní požadavky.  

Výrobní sortiment společnosti  

 výroba speciálních dílů pro klasickou, vodní a větrnou energetiku 

 zakázková výroba rozměrných, hotově opracovaných, kovaných nebo litých 

částí strojů a zařízení pro nejrůznější průmyslové aplikace 

 výroba a dodávka kovaných tyčí a bloků  

 výroba a dodávky dílů lodí a motorů - vrtulové a spojovací hřídele, kormidlové 

systémy, kormidlové pně a duté hřídele 

 výroba dílů pro železnice 
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Výrobní proces společnosti 

Jak vyplývá z výrobního sortimentu, společnost se zabývá metalograficko-

technologicky výrobními procesy, na míru uzpůsobenými požadavkům zákazníků. 

Výrobní cyklus začíná výrobou tekutého kovu, odlévání ingotů nebo odlitků, následuje 

proces kování, opracování, včetně finální montáže. Jedná se tak o uzavřený výrobní 

cyklus přinášející společnostem řadu výhod. Popis výrobního procesu společnosti je 

znázorněn v příloze A. 

2.2 Analýza současného stavu 

Předmětem analýzy této práce je problematika současného řízení neshodné 

výroby se zaměřením na využitelnost vyřazeného materiálu. Společnost je certifikována 

dle ČSN EN ISO 9001:2009 a je tak pro ni závazné mít ošetřenu řadu 

standardizovaných požadavků, včetně oblasti řízení neshodného produktu.  

V systémové dokumentaci společnosti se na oblast řešení neshodného produktu 

zaměřují dva interní předpisy.  

Předpis managementu kvality:  Řízení neshodného produktu 

Instrukce zabezpečování jakosti:    Řízení vadných výrobků neopravitelných  

Předpis managementu kvality je nadřazen instrukci zabezpečování jakosti. Oba 

typy dokumentů popisují systematický přístup k provádění činností, včetně 

definovaných zodpovědností a pravomocí. Řízení neshodného produktu zahrnuje 

detailní postup při zjištění neshodného produktu v průběhu výroby a činnosti, které 

bezprostředně následují až do vyřešení neshody. Instrukce je zaměřena na popis 

činností, které následují po vyřazení neshodného produktu z výroby.  

Neshodná výroba je v podniku členěna do dvou oblastí: 

A) INTERNÍ NESHODNÁ VÝROBA  - zahrnující veškeré zjištěné neshody na 

produktech před jeho dodáním k zákazníkovi. Interní neshodná výroba se dále 

dělí na dvě základní podskupiny. 

 Výrobky vadné neopravitelné  - výrobky, které nesplňují jakostní parametry 

stanovené obchodní smlouvou nebo výrobně technickou dokumentací výrobků. 
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Dle možnosti vyřazený materiál dále využít, se následně tyto kusy rozděluji na 

využitelné a kusy určené k fyzické likvidaci.  

 Výrobky vadné opravitelné - výrobky, u nichž vzhledem k charakteru vad je 

možnost opravy a využití k původnímu účelu. Zpravidla se jedná o činnosti 

spojené s opravou nebo přepracováním kusu. 

 

B) EXTERNÍ NESHODNÁ VÝROBA – neshody jsou zjištěny až po dodání 

finálního produktu k zákazníkovi. 

 

2.3 Náklady na vady 

„Výše výdajů vztahující se k jakosti je v naprosté většině organizací opravdu tak 

vysoká, že jejich ignorování je z ekonomického hlediska velmi nebezpečné. Zatímco 

například mzdové náklady sledují organizace velmi bedlivě a dá se říci do nejmenších 

podrobností, o ztrátách vyvolaných neshodami při plnění požadavků na jakost existují 

jen mlhavé informace, byť z hodnotového hlediska představují určitě porovnatelnou 

kategorii se mzdovými náklady.“[6] 

Ve společnosti je nastaven systém sledování a evidence nejakostních nákladů. 

Protože se jedná o podnik skládající se z několika dílčích ekonomicky samostatných 

středisek, má tato oblast nákladů v účetní soustavě zavedeny speciální analytické účty. 

Náklady z nejakostní výroby tak zpravidla zůstávají na příslušných vnitropodnikových 

zakázkách, odkud se při měsíčním vypořádání dostávají do ekonomického výsledku 

jednotlivých středisek a následně pak do hospodářského výsledku celé společnosti. 

Jelikož se jedná z převážné části o kusovou výrobu náročného charakteru s využitím 

speciálních technologií, náklady způsobené neshodami rozhodně nelze odsunout do 

pozadí.  

Zjednodušený postup finančního vypořádání neshod mezi středisky je znázorněn 

na obr. 2. Na příkladu je znázorněna situace, kdy neshodný produkt je vyřazen 

v časovém okamžiku, kdy je účetně předán na zakázku střediska 6, tedy již v samotném 

závěru výrobního procesu.  Příčinou vady bylo zjištěno nedodržení pracovního postupu 
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na středisku 1, které je označeno viníkem neshody a bude tak i nositelem vzniklých 

nákladů.  

. 

Obr. 2: Obecný postup finančního vypořádání neshody 

 

Náklady na vady jsou ve společnosti členěny, stejně jako neshody, na náklady 

externí a interní. Externí náklady v sobě zahrnují především finanční dopad 

zákaznických reklamací nebo termínových skluzů. Mezi interní náklady se řadí: 

1. náklady spojené s výrobky vadnými neopravitelnými  

2. náklady s výrobky vadnými opravitelnými  

Z rozboru meziročních výsledků od roku 2010 na obr. 3 lze konstatovat, že 

náklady z interních neopravitelných výrobků průměrně tvoří celých 52% ze všech 

evidovaných nejakostních nákladů. Jedná se o náklady za skutečně vyřazené 

neopravitelné výrobky. Náklady za vynaložené za opravy a dodatečné technologické 

operace, pomocí kterých se podařilo neshody odstranit, se pohybují v meziročním 

srovnání v průměru okolo 13%. Externí náklady zahrnující především finanční 

kompenzace za uznané reklamace se pohybují v průměru okolo 22%.   
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Obr. 3: Graf meziročního porovnáním jednotlivých typů nejakostních nákladů 

 

Graf na obr. 4 porovnává procentuální podíl nákladů z výrobků neopravitelných 

využitelných a výrobků určených k fyzické likvidaci, vztaženo k celkovým nákladům za 

výrobky vadné neopravitelné.  

 

 

Obr. 4: Rozdělení nejakostních nákladů z hlediska využitelnosti materiálu 

 



 

19 

 

2.3.1 Kalkulace a vyčíslování nákladů na vady 

Kalkulace nákladů slouží podnikům k sestavování rozpočtů, ke kontrole a 

rozboru hospodárnosti a rentability výkonů, ke stanovení vnitropodnikových cen a 

k limitování nákladů. V případě, že nelze s přesností určit skutečně vynaložené náklady 

do doby vzniku neshody, to především v průběhu rozpracovanosti výrobku, vyjadřují se 

náklady pomocí tzv. kalkulovaných nákladů. K jejich vyčíslení je využíváno 

kalkulačních položek dle obr.5.  

 

Obr. 5: Základní rozdělení kalkulačních položek produktu 

 

Součtem výše zmíněných položek se získá hodnota skutečně vynaložených 

kalkulovaných nákladů. V případě, že se kus nepodaří vyrobit dle požadovaných 

parametrů a nelze jej ani opravit, jsou tyto skutečné náklady zároveň i skutečnými 

nejakostními náklady, které následně vytvářejí ztrátu na příslušné zakázce.  

Při finančním vypořádání neshod se od těchto nákladů odečítá hodnota 

materiálu, který se v případě nevyužitelného kusu fyzicky zlikviduje sešrotováním.  

Středisku tak připadne výnos z jeho odprodeje. V případě využitelného materiálu se 

navýší hodnota materiálového odpočtu ve výši jednotné ceny oceli za kilogram 

hmotnosti. Skutečné nejakostní náklady jsou poté rovněž poníženy o hodnotu materiálu. 

2.4 Využitelnost materiálu 

Klíčovým bodem v procesu řešení neshodné výroby je rozhodnutí, zda-li je 

vyřazený neshodný produkt nebo jeho část, dále využitelná. Pokud se kus podaří využít 

na jiný účel, pozitivním dopadem je snížení výše nejakostních nákladů, které mají 
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finančně zatížit středisko, které neshodu způsobilo. Logicky je tak prioritou všech 

středisek, snažit se tyto vyřazené kusy využívat.  

Na využití neshodného kusu má vliv především charakter a umístění vad, typ 

materiálu, tvar a rozměry a také stav povrchu (surový, opracovaný). Kusy se často 

využívají nejen na provozní účely například pro výrobu nářadí, ale značný podíl 

využitelnosti je i v účelném využití pro jiné obchodní zakázky.  

2.4.1 Typy vad 

Nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje, zda je kus vhodný k pozdějšímu 

využití je charakter a velikost vad. Mezi kritické oblasti vzniku vad patří: 

 Chemické složení oceli 

 Stupeň prokování 

 Mechanické vlastnosti 

 Vnitřní struktura materiálu 

 Povrch a tvar  

 Rozměry  

 

Po provedení analýzy vad neshodných produktů bylo zjištěno, že nejčastějším 

důvodem pro vyřazení kusů, byly v roce 2014 vnitřní vady materiálu viz. obr.6.  

 

Obr. 6: Analýza vad neshodných kusů za r. 2014 
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Vnitřní vady materiálu 

Vnitřní vady materiálu jsou odhalovány za pomocí ultrazvukových zkoušek. 

Tyto vady mohou být způsobeny vnitřními trhlinami, vměstky, nehomogenitami či 

jinými skrytými vadami uvnitř materiálu. Ultrazvukovou zkouškou lze získat přesné 

informace o poloze a velikosti vad. Příklady identifikace vnitřních vad u výkovků jsou 

znárodněny na obr. 7 a 8. 

 

Obr. 7: Identifikace vnitřních oblastí vad u hřídele 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Identifikace vnitřních bodových indikací u tyče 

 

Podélné a příčné praskliny   

Vznikají při rychlém ohřevu nebo chladnutí, při nízkých kovacích teplotách, 

jestliže jsou vnitřní nebo povrchová napětí větší než pevnost materiálu. 



 

22 

 

 

Obr. 9: Příklad praskliny u hřídele 

 

 

Obr. 10: Detail praskliny 

Trhliny  

Příčinou vzniku je nejčastěji přehřátá nebo spálená struktura, vysoká rychlost 

kování, nekvalitní materiál (např. s vysokým obsahem síry) nebo přítomnost plynů pod 

povrchem. 

 

Obr. 11: Výkovek s trhlinou 
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Vady při opracování  

V průběhu opracování výkovku nebo odlitku je nejzávažnější vadou nedodržení 

předepsaných rozměrů a dalších požadavků z výkresové dokumentace. Mohou se však 

objevit vady typu zákovků, kdy dochází k přerušení vláken, a to může vést ke vzniku 

trhlin při obrábění. Dále se mohou vyskytnout surová místa, nedostatečné přídavky 

nebo mechanická poškození povrchu materiálu. 

 

 

Obr. 12: Poškozený povrch výkovku 

 

 

Obr. 13: Nedostatek materiálu pro opracování 
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2.5 Řízení neshodného produktu 

Požadavkem normy ISO 9001 je, aby podniky měly zdokumentovaný postup pro 

řešení neshod. Činnosti tohoto procesu jsou popsány vnitřní směrnicí, která však 

neprošla žádnou revizí již více než 10 let. Obsahová stránka dokumentu popisuje 

činnosti pracovníků při zjištění neshody, identifikaci výrobků, vytvoření záznamu o 

neshodě a jeho distribuci. Následuje soubor předepsaných činností zaměřených na 

řešení neshody. Finální rozhodnutí je zaznamenáno do protokolu o neshodě, který je po 

uzavření předán na ekonomický úsek řízení jakosti k finančnímu vypořádání nákladů. 

Zde dochází k vyčíslení nákladů spojených s odstraněním neshody nebo se vznikem 

neshodného produktu. Obecné schéma řešení neshod je uvedeno na obr. 14.  

 

Obr. 14: Obecný popis činností v procesu řešení neshod 

 

Souběžně s finančním vypořádáním však musí být vyvíjeny činnosti s fyzickým 

vypořádáním vyřazených kusů. Popis, jak by tyto činnosti měly probíhat, 

zahrnuje technická instrukce. U kusů, které jsou ponechány k využití, je důležité jejich 

uskladnění a evidence. Společnost má k dispozici vyhrazený venkovní prostor, který 

využívá k uskladnění momentálně nepoužívaného nářadí a současně se zde ukládají 

nadměrné kusy a kusy, pro které v dohledné době není využití. Schématické znázornění 

vyhrazeného prostoru a výrobních hal je uvedeno na obr. 15. Mimo tento sklad jsou 

vyřazené kusy k nalezení běžně na provozech mezi rozpracovanou výrobou.  
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Obr. 15: Schématické znázornění výrobních hal a skladovacích prostor 

 

Ve společnosti jsou dva výrobní areály, mezi kterými je převoz materiálu 

zajišťován železniční a silniční dopravou. Výrobní haly středisek 1 až 5 jsou 

lokalizovány v relativně těsné blízkosti.   

 

2.6 Řízení procesu využití 

Důvodem, proč se vůbec zabývat sledováním a evidencí využitelného materiálu 

ve strojírenských společnostech, je především výrazná úspora materiálových nákladů. 

Přesto se ve firmě nedaří získat podporu k realizaci opatření, která by současný stav 

zlepšila.   

Stejně jako směrnice řešení neshodného výrobku, tak i technická instrukce řízení 

vadných výrobků, neprošla revizí více než 10 let a mnohé zaměstnance její existence 

dokonce i překvapila. Proces využívání vyřazeného materiálu, ačkoliv je technickou 

instrukcí adekvátně popsán, neexistuje. Popis a posloupnost činností této instrukce je 

zachycen na obr. 16. 
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Obr. 16: Vývojový diagram řízení využitelného materiálu 

 

Ve své podstatě tato instrukce zachycuje ideální stav pro řízení činností 

s vyřazeným neshodným materiálem. Kus se po vyřešení neshody fyzicky zlikviduje 

nebo uskladní a zaeviduje.  
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Nicméně právě uskladnění, evidence a posloupnost činnosti při využívání jsou 

v současné době kritickými místy, která ve společnosti nejsou dostatečně ošetřena. 

Vyřazený kus se zpravidla uloží na nejbližší volné místo. Jakmile začne překážet, 

přesune se tam, kde je dostatečný prostor. Tímto způsobem průběžně cestuje po halách, 

až nakonec zcela zmizí. Proces řízení využitelného materiálu je nekontrolován a 

neřízen. Většina využití materiálu není správně ekonomicky řešena, protože informace, 

že se kus využil, není předána na příslušná místa. Informace předkládané vedení 

společnosti jsou na základě těchto skutečností nevypovídající a mylné.  

Je nutné si uvědomit, že materiál, ačkoliv je z kvalitativního hlediska vyřazen, je 

majetkem společnosti a jestliže materiál není skrze účetnictví řádně vypořádán, je 

potřebné jej umět fyzicky dohledat.  
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3 VYHODNOCENÍ, IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST  

Dlouhodobým sledováním procesu řízení neshodných produktů, analýzou 

vnitřních směrnic a provedením interního auditu, bylo zjištěno a potvrzeno několik 

zásadních nedostatků, na jejichž základě lze konstatovat neefektivní řízení procesu 

řízení využitelného materiálu. Současný stav byl ověřen pomocí interního auditu, který 

byl zaměřen především na ty činnosti a pracovníky, jenž jsou do procesu přímo 

zapojeni. Cílem bylo zjistit a ověřit:  

 co tito lidé opravdu dělají a zda vědí, za co jsou zodpovědní, 

 které dokumenty a prostředky při své práci používají, 

 jak často tyto činnosti vykonávání, 

 jakou hodnotu vytváří a zda znají účel prováděných činností, 

 s kým a jak spolupracují. 

 

Výsledek tohoto auditu potvrdil očekávaná slabá místa. Souhrn zjištěných 

nedostatků je rozpracován v následujících kapitolách.  

3.1 Zjištěné nedostatky  

Jak bylo zmíněno v úvodu třetí kapitoly, uvedené nedostatky byly zjištěny 

během působení v této oblasti, skladovými inventurami a následně byly tyto skutečnosti 

ověřeny interním auditem. Veškeré získané informace a skutečnosti byly zapracovány 

za pomoci Ishikawova diagramu (Příloha B) do souhrnné formy, která kategorizuje 

hlavní kritické oblasti a zároveň určuje i nejpravděpodobnější příčiny.  

Mezi nejdůležitější zjištění lze zařadit nedodržování předepsané interní 

dokumentace. Řešení neshod, uskladnění, převozy, činnosti při využívání neodpovídají 

závaznému dokumentovanému postupu managementu kvality. Rozbor jednotlivých 

oblastí je uveden dále.  
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Skladování 

Na jednotlivých provozech, nebo v jejich blízkostech, není vymezen konkrétní 

prostor pro uskladnění vyřazených kusů ponechaných k využití. Kusy jsou často 

dočasně uloženy přímo ve výrobních halách v neoznačených prostorách. Dle potřeb se 

s nimi neřízeně manipuluje, přesouvají se a okamžité dohledání těchto kusů bez 

evidence je problematické, zdlouhavé a často neúspěšné. Za jediný centralizovaný 

skladovací prostor neshodné výroby lze považovat venkovní sklad odloučeného areálu 

č. 2 viz schéma na obr. 15. Dohromady je zde však uskladněno odložené nářadí, kusy 

ponechané k využití, neidentifikovatelné kusy, kusy určené k sešrotování, dílčí zbytky 

kusů.  Uskladněný materiál nepodléhá řádné evidenci a na první pohled lze konstatovat, 

že se jedná o rozsáhlou zásobárnu šrotu. Během zimního období je prakticky nemožné 

kusy identifikovat. Skladová evidence na dílčích provozech rovněž není vedena.  

 

 

 

Obr. 17: Venkovní skladovací prostory – pohled 1 

 

 

Obr. 18: Venkovní skladovací prostory – pohled 2 
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Obr. 19: Venkovní skladovací prostory – pohled 3 

 

Řízení 

Za největší nedostatek lze bezpochyby označit nekoordinovanost celého procesu 

po vyřazení kusu z výroby. Kusy jsou mezi středisky převáženy často neohlášeně, bez 

nebo s nedostatečnou identifikací či doprovodnou dokumentací. Stejně neohlášeně se 

v některých případech odvážejí k opravám, případně k rozpálení. Postup řízení na 

jednotlivých střediscích není jednotný všem střediskům, neexistuje zde vzájemná 

propojenost, lidé nespolupracují a nedochází k přenosu informací. Lze říci, že proces 

řízení neshodného produktu končí vyřešením neshody a samotným uzavřením protokolu 

o neshodě.   

 

Proces využívání  

Možnost vyřazený materiál využívat, a snižovat tím tak dopad nekvalitní 

výroby, je podmíněna aktuálním seznamem nebo databází, s přístupností všem 

zainteresovaným stranám, které o využití materiálu mohou rozhodnout. Ačkoliv 

v podniku existuje seznam využitelných kusů, nelze jej považovat za dostatečný a 

spolehlivý zdroj informací. Položky jsou do něj naváděny na základě protokolů o 

neshodě, nikoliv dle skutečného stavu a fyzické evidence na jednotlivých provozech.  

Schází tak provázanost se skutečným stavem na provozech, včetně fyzického umístění 

kusu. 
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Je důležité si uvědomit, že využití vyřazeného materiálu má vliv na hospodaření 

jednotlivých středisek a v konečném důsledku na hospodaření celého podniku. Pokud 

existuje možnost využít vlastní vyřazený materiál, byť pro provozní nebo obchodní 

účely, znamená to pro podnik úsporu nákladů s jeho pořízením nebo výrobou. A jestliže 

je materiál oceněn správnou hodnotou, lze s touto skutečností řídit i dopad nákladů 

z nejakostní výroby. Materiál, který lze využít, má vyšší ocenitelnou hodnotu než je 

hodnota šrotu.  Pokud se tedy střediskům bude dařit vyřazené kusy využívat, mohou tak 

snižovat nejenom vlastní, ale i celopodnikové ztráty z nejakostí výroby.  

 

Snahou managementu firmy by tak mělo být s vyřazeným materiálem dále 

pracovat, proces řízení zefektivnit a především této problematice a možnostem využití 

věnovat daleko větší pozornost. Je zde řešena nejenom otázka vnitřních nákladů 

podniku, ale také efektivnost důležitého procesu. 

 

3.2 Příčiny zjištěných nedostatků  

Z Ishikawova diagramu v příloze B, lze zároveň určit nejpravděpodobnější 

příčiny nedostatečně funkčního procesu řízení neshodné výroby. Jedná se především o: 

 nedostatečnou komunikaci a přenos informací v rámci firmy 

 nedodržování předepsaných postupů  

 nedostatek lidských zdrojů 

 nedostatečnou podporu vedení 

 

Nedostatečná komunikace 

Tok správných informací včas a na správné místo v rámci jakéhokoliv procesu 

úzce souvisí s přímým řízením podnikových procesů. Informace jsou důležitým zdrojem 

působícím na proces. Nedostatečný informační management a nezájem komunikovat 

v rámci jednotlivých oddělení je zásadní a častou příčinou nefungujících procesů. 
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Procesní nastavení 

Proces jako takový musí mít vždy svého vlastníka, který jej svým způsobem řídí, 

dohlíží na něj a nese za něj zodpovědnost. Vybrané procesy je tak nutno mít v rámci 

společnosti adekvátně popsány, s uvedením konkrétních zodpovědností a pravomocí. 

Pouze tak je zajištěno, aby nastavené činnosti v průběhu procesu byly vykonávány 

správně, kvalitně a včas. V rámci malých firem, kdy za celý proces nese zodpovědnost 

jeden nebo dva lidé, tento problém přechází do roviny vzájemné komunikace a ujasnění 

si pravidel. Uvnitř větších podniků a závodů, kdy do procesu vstupuje více zaměstnanců 

z různých oddělení, je však vhodnější mít činnosti, zodpovědnosti a pravomoci 

konkrétně definovány. Interně závaznými předpisy je však následně nutné se řídit a 

kontrolovat jejich účelnost. V opačném případě ztrácejí svůj význam.  

 

Nedostatek lidských zdrojů 

Lidské zdroje, zaměstnanci. Nejdůležitější potenciál firmy. Cílené snižování 

zaměstnanců má často za následek kumulování funkcí. Zaměstnanec následně ke své 

pracovní náplni zastává několik dalších činností, což může způsobit nejenom pokles 

pracovního výkonu, ale také to může mít vliv a dopad právě na nekoordinovanost 

příslušných procesů nebo dílčích činností v něm. 

 

Nedostatečná podpora vedení 

Aby firmy mohly přistoupit k zefektivnění procesů, musí mít navrhované změny 

podporu managementu společnosti. Pokud je však vedení společnosti k avizovaným 

nedostatkům lhostejné, je pro jednotlivce velmi obtížné změny bez podpory prosadit a 

často tak dochází k potlačení iniciace zaměstnanců.  
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4 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

Navrhované řešení stávající situace by mělo být rozděleno do dvou etap. Cíl 

první etapy je nutné zaměřit na zjištění aktuálních materiálových zásob určených 

k využití a podrobení získaných informací technologické a finanční analýze. Následně 

by měl být dán prostor k implementaci změn do stávajícího procesu, s cílem eliminovat 

zjištěné nedostatky a zamezit jejich opakovanému výskytu. 

4.1 První etapa – analýza stavu zásob  

Průběh analýzy stávajících zásob by měl probíhat v postupně navazujících 

krocích dle obr.20. 

 

Obr. 20: Schéma základních kroků analýzy stávajícího stavu 

 

První krok analýzy je zjistit aktuální fyzický stav vyřazeného materiálu, který se 

v podniku nachází. Pravděpodobně se bude jednat o nejproblematičtější a 

nejzdlouhavější oblast první etapy. Kusy je nutné následně řádně fyzicky označit a 

zjištěné výsledky předat na oddělení technologie k posouzení využitelnosti. U kusů, u 

nichž se rozhodne ponechat a uskladnit, dále vyhodnotit jejich stav z hlediska účetního 

vypořádání nákladů. Poté, individuálně ocenit vyřazený materiál a ten navézt na účetní 

sklad neshodné výroby k účetní evidenci. Následuje fyzické uskladnění kusů, včetně 

zaevidování a identifikace. 
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4.2 Druhá etapa  - implementace opatření 

Po zjištění a zaznamenání stávajícího stavu materiálových zásob, je cílem se 

dále orientovat na zjištěné nedostatky a snažit pro ně zavést taková opatření, která 

zabrání opakování jejich výskytu a celkově se tak podaří proces řízení zefektivnit.  

4.2.1 Skladové prostory 

Vznik centralizovaných skladů neshodné výroby je jedním ze základních 

opatření, na které by se společnost měla zaměřit. Současný stav, kdy se vyřazené kusy 

nebo jejich části nacházejí přímo ve výrobních prostorech, navíc zpravidla bez 

označení, je nevyhovující. Ačkoliv pravděpodobnost záměny kusů je velmi malá, dopad 

nesystematického uspořádání je především v nepřehlednosti vyřazených kusů. 

Vzhledem k rozmístění jednotlivých areálů a hal v rámci podniku se nabízejí dvě 

možnosti řešení. 

a) Střediskové sklady neshodné výroby 

Sklady neshodných produktů lze zřídit přímo na jednotlivých provozech nebo 

v jejich bezprostřední blízkosti s ohledem na zajištění přístupu manipulační techniky. 

Vznikly by tak dílčí vymezené střediskové sklady viz.obr.21.  Koordinaci a řízení těchto 

skladů by měli na starost jednotliví vedoucí provozů, případně jimi jmenovaní zástupci. 

b) Lokální sklady neshodné výroby  

Druhou možností je v rámci podniku vytvořit dva lokální sklady neshodné 

výroby. Nově by tak vznikl prostor pro skladování vyřazených kusů v areálu 1 

viz.obr.22. Stávající venkovní sklad u střediska 6 by zastával lokální sklad areálu 2. 

Zodpovědnost a řízení těchto skladů by měl mít na starost útvar řízení jakosti.  

Obě uvedené varianty jsou realizovatelné a obě nabízejí řešení pro řádné 

uskladnění využitelných kusů. Rozhodnutí, která z nabízených variant je vhodnější, je 

však na zvážení managementu společnosti.  
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Obr. 21: Návrh rozmístění střediskových skladovacích prostor 

 

 

Obr. 22: Návrh umístění lokálního skladu neshodné výroby 
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4.2.2 Identifikace a značení 

Další oblastí, které je nutno věnovat pozornost, je identifikace a značení kusů. 

Po finálním vyřešení neshody, kdy je rozhodnuto, že kus již nelze k původnímu účelu 

využít, pověřený pracovník kontroly kus řádně označí, aby bylo na první pohled zřejmé, 

že se jedná o vyřazený neshodný kus. Po odstranění červené stop nálepky, která 

z důvodu zjištěné neshody pozastavuje další zpracování na výrobku, až do vyřešení 

neshody, zajistí, aby na povrch kusu červenou barvou bylo dostatečně viditelným 

způsobem zaznačeno identifikační číslo kusu s rozhodnutím šrotovat nebo ponechat 

k využití (například 47885 šrot, 47885 k využití).  Bezprostředně po tomto kroku musí 

pracovník kontroly informovat příslušné zaměstnance, včetně koordinátora skladu, aby 

na základě tohoto rozhodnutí neprodleně zajistil odvoz kusu z výroby a jeho převoz 

k uložení. 

4.2.3 Databáze / seznam využitelných kusů 

Jak již bylo zmíněno, ve společnosti schází řádný seznam nebo databáze 

vyřazených kusů včetně centrálního uložiště, kde by se shromažďovaly veškeré důležité 

informace o využitelném materiálu. Proto oblast evidence materiálu je další ze 

zásadních oblastí pro zlepšení. Je-li k dispozici vyřazený kus, u kterého existuje 

potencionální možnost využití, znamená to pro podnik možnost dodávky v kratším 

dodacím termínu (materiál se nemusí vyrábět, známe rozsah vad, zkrátí se tak výrobní 

cyklus výrobku). Využitím nebo odprodejem vyřazeného materiálu lze snížit původně 

vzniklé náklady s vadným výrobkem. Mít přehled a vědět, co ve firmě skutečně fyzicky 

existuje, s čím lze disponovat, a v čem jsou uloženy finanční prostředky, by mělo být 

v zájmu každého podniku. K evidenci by měli mít přístup všechny zainteresované 

strany a musí být rovněž zajištěna aktuálnost a pravdivost informací. Současný stav 

pouhé excelovské tabulky a její přeposílání v rámci interní emailové pošty, 

nepředstavuje spolehlivý a dostatečný zdroj informací.   

Návrhem jak tuto nevyhovující situaci řešit, je využití podnikové sítě intranet, 

stejně jako je tomu například u databáze protokolů o neshodě. Vytvoření databáze 

vyřazeného materiálu dle tohoto návrhu zajistí snadný a rychlý přístup ke všem 

potřebným  informacím najednou.  
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Úvodní prostředí by bylo tvořeno seznamem základních údajů o evidovaném 

materiálu s možností filtrování a vyhledávání, dle zvolených kritérií, jako je typ 

materiálu, druhu sortimentu nebo požadovaných rozměrů. Pro potřeby pravidelných 

inventur by mělo sloužit filtrování dle místa uložení. Návrh úvodního prostředí je na 

obr. 23. 

 

Obr. 23: Návrh úvodního prostředí databáze. 

 

Při založení nového záznamu bude pověřená osoba vyzvána k založení tzv. 

evidenční karty, ve které budou zaznamenány nejenom identifikační a základní údaje o 

využitelném materiálu, ale budou zde přiloženy doprovodné soubory jako například 

ultrazvukové zprávy s vyhodnocením vad, výsledky zkoušení mechanických vlastností, 

schématické zobrazení vad, výsledky metalografických analýz nebo fotopřílohy.  

Právo zápisu do evidenční karty bude mít jen určitá skupina zaměstnanců. Týká 

se to především těch, kteří budou za fyzický stav materiálu zodpovědní.  

Návrh evidenční karty je zobrazen na obr. 24. 
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Záznam č. 2/2015 
Evidenční karta - výrobek vadný 

neopravitelný / využitelný 
stav využito 

                

Název Tyč   
 

typ vady UZ     

Materiál S355J2G3+N 
 

ID číslo 21244     

zakázka 9-312-1142-5 
 

tavba F41788     

                

                

Přílohy :  UZ_1.pdf 
 

Foto_1.jpg 
 

  

  UZ_2.pdf 
 

Foto_2.jpg 
 

  

  MH.doc 
   

  

                

                

datum  popis          záznam provedl 

                

15.6.2015 uskladnění  
   

Peroutka    

6.8.2015 vyskladnit k využití na zak. 6-218-5454-5 pol.4 Dobrovolná 

9.8.2015 vyskladněno a připraveno k převozu do střediska 3 Peroutka    

21.9.2015 materiál finančně převeden na 6-218-5454-5 Dobrovolná 

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

                

                

21.9.2015 
 

vyřazeno z evidence 
 

Dobrovolná 

                

 

Obr. 24: Návrh evidenční skladové karty materiálu 
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4.2.4 Úprava stávající systémové dokumentace 

Všechny předchozí zmíněné úpravy a změny musí být formou revize začleněny 

do stávající systémové dokumentace. Zde je důležité všem, kterých se změny budou 

týkat, upravit a definovat příslušné pravomoce a zodpovědnosti. Důležitým prvkem je 

proškolení jednotlivých zaměstnanců s provedenými změnami a následná kontrola 

dodržování předepsaných činností za pomoci interních auditů.  

4.2.5 Podpora vedení a motivace zaměstnanců 

Stávající proces řízení využitelných neshodných produktů nelze upravit bez 

podpory nejvyššího vedení a to především z toho důvodu, že do něj vstupují a podílejí 

se na něm zaměstnanci více útvarů - výroba, řízení jakosti, technologie, controlling. 

Schéma vzájemného působení mezi podnikovými útvary znázorňuje obr. 25.  

 

Obr. 25: Schéma vzájemného působení zainteresovaných stran 

 

Zavedení změn se bezprostředně bude týkat všech, a proto zlepšováním tohoto 

procesu se nemá smysl zabývat bez podpory top managementu. Je třeba upravit 

nejenom jednotlivé činnosti v procesu řízení, ale i zajistit realizaci navrhovaných změn, 

jako je vybudování skladových prostor nebo vytvoření centrální databáze vyřazeného 

materiálu. 
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Samotné využívání vyřazeného materiálu je možné podpořit vhodným 

motivačním programem. Zadat požadavek na výrobu materiálu je jistě snadnější, než jít 

do rizika využití vadného kusu, které se ve svém důsledku nemusí podařit. Technici 

musí věnovat daleko více času posouzení možnosti vzniku rizik a z toho důvodu, by 

každé zdařené využití mělo být adekvátně ohodnoceno finanční odměnou. Vytvořením 

motivačního programu by se tak zcela jistě podpořila snaha vyřazený materiál dále 

využívat.  

4.2.6 Monitoring využitelnosti materiálu 

Využitelnost materiálu, lze v případě této práce, definovat jako účelnou 

transformaci zmetkovaného materiálu spotřebovaného na výrobu kvalitních produktů. 

Ve své podstatě jsou tímto procesem z nekvalitních vstupů vyráběny kvalitní výstupy. 

Nabízí se zde několik možností, jak nastavit sledování a vyhodnocování tohoto procesu. 

Potřebuje však podnik pravidelný reporting z této oblasti? Určitě ano. Tímto způsobem 

získané informace jsou vstupem pro následnou modernizaci procesů a přijímání 

nápravných a preventivních opatření. Zde, stejně jako všude jinde, platí Baťova věta: 

„Co nelze měřit, nelze řídit.“  

Pro pravidelné vyhodnocování výkonnosti by bylo ideální vytvořit jednoduchý 

ukazatel, jehož cílem by bylo se zaměřit se na přidanou hodnotu tohoto procesu. Mimo 

pravidelné statistiky aktuálního stavu zásob na skladech je jednou z možností 

implementace ukazatele využitelnosti materiálu. 

 
 

100
kgMV

kgMkV
uV     [%]     (1) 

uV …… ukazatel využitelnosti 

MkV …… hmotnost vyřazeného materiálu k využití  

MV …… hmotnost využitého materiálu za hodnocené období 

Pro finanční controling, lze tento ukazatel rovněž použít, pouze s tím rozdílem, 

že namísto hmotnosti, bude počítáno s materiálovými náklady.   
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5 ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Jestliže chceme proces zefektivňovat a optimalizovat musíme si být nejprve jisti 

tím, že je dostatečně účinný a funkční.  

 „Proces je účinný tehdy, pokud jeho výstup dosahuje plánovaných a 

požadovaných parametrů, a to jak kvalitativních, tak i kvantitativních. Naproti tomu 

proces je efektivní, je-li při dosažení všech požadovaných a plánovaných parametrů 

dosaženo přidané hodnoty, kterou interní či externí zákazník ocení.“ [3]  

V této práci by proveden rozbor současného stavu a bylo zjištěno značné 

množství nedostatků, které potvrzují, že proces řízení využitelných neshodných 

produktů ve své podstatě neexistuje. Aby mohl být tento proces optimalizován, musí 

nejdříve dojít k realizaci změn a opatření, nastavení hodnotících parametrů a dále musí 

být věnována pozornost průběžnému sledování jeho výstupů. V tomto případě se 

dostáváme na úplný začátek tohoto cyklu, tedy k definování a nastavení tohoto procesu. 

Srovnání původního stavu a stavu po návrhu opatření uvádí tabulka níže. 

 

Tab. 1: Porovnání stavu před a po zavedení opatření 

 
Současný stav Stav po realizaci 

Skladování prostory Nevymezeny  

Střediskové sklady     

               x                  

Lokalizované sklady 

Řízená evidence materiálu Bez evidence Doporučeno zavedení 

Seznam materiálu k využití Nevyhovující stav Interní databáze 

Motivační program Není zaveden Doporučeno zavedení 

Interní kontroly procesu Neprobíhají Doporučeno zavedení 

Sledování využitelnosti Neprobíhá 

Doporučeno zavedení – 

ukazatel výkonnosti 

procesu (1) 
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6 ZÁVĚR 

Firmy se rozvíjejí, mění a rostou. Fluktuací a odchodem klíčových zaměstnanců 

se vytrácejí znalosti a postupně se tak nastavené procesy mohou začít komplikovat a 

ztrácet svůj význam. Pokud se jedná o dlouhodobě neřešenou problematiku, tak jako 

tomu bylo v případě této práce, může se zcela snadno stát, že proces bude existovat jen 

na papíře. 

Procesy, pokud jsou v rámci firem adekvátně nastaveny, dokáží interní činnosti 

zrychlit, zprůhlednit a zjednodušit. Jejich správné nastavení je v dnešní době cesta, která 

vede nejenom ke zvyšování výkonnosti organizace, ale současně dokáže snižovat i 

interní náklady. Málokdy se však proces podaří správně nastavit ihned na jeho počátku. 

O to více je však třeba se průběžně věnovat zlepšování a hledat optimální míru jejich 

nastavení.  Je to obdobné jako se založením vlastní firmy. Musíte se soustředit na 

hledání oblastí, která přinášejí zisk a naopak snažit se eliminovat a předcházet 

zbytečným nákladům a ztrátám. 

Tato práce byla zaměřena na proces řízení využitelných neshodných produktů 

v oblasti těžkého strojírenství. Cílem bylo zjistit a odhalit kritické oblasti, které 

z dlouhodobého hlediska zapříčinily nefunkčnost celého procesu. Na základě provedené 

analýzy byly navrženy opatření pro jeho zlepšení.   

Ačkoliv se může zdát snadné procesy nastavit a zdokumentovat, nejedná se o 

jednoduchou činnost, zvláště tehdy, pokud skutečně chcete, aby vše správně fungovalo. 

Je potřeba si uvědomit vliv a dopad jednotlivých činností, umět správně posoudit jejich 

důležitost a důležitost jejich výstupů. Stejně jako produkty, tak i procesy, by měly 

podléhat pravidelným kontrolám a inovativním návrhům, ktéré mají směřovat 

k optimalizaci nastavených činností. 
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