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Abstrakt 

Diplomová práce na téma Kontrola a řízení kvality ve společnosti Strojírny a Stavby Třinec 

a.s. je rozdělená na dvě části. V první úvodní teoretické části se práce zabývá základní 

charakteristikou společnosti, managementem kvality, koncepci a principy managementu 

kvality, vrcholovým vedením v systému managementu kvality, ekonomii kvality, plánování 

kvality a neustálé zlepšování kvality. V druhé praktické části je analyzován současný systém 

řízení kvality ve sledované firmě, posuzován současný stav plnění všech definovaných 

požadavků dle směrnic a norem, definovány současné problémy a nedostatky v oblasti 

systému řízení kvality, navrženy opatření na zlepšení současného stavu a posouzení 

navrhnutých změn. 
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Abstract 

The thesis is called ,, Quality control and management in the company Machinery and 

Buildings Třinec as. " It  is divided into two parts.  The first theoretical part of the thesis deals 

with the basic characteristics of the company,quality management , concepts and principles of 

quality management, senior management in the quality management system, economy, quality 

planning and continuous quality improvement. The second part analyzes the current system of 

quality management in the studied company, evaluating the current status of compliance with 

all defined requirements  according to guidelines and standards.It also  defines the current 

problems and deficiencies in the quality management system . The measures are designed to 

improve the current situation and an assessment of the proposed changes. 

  

Keywords 

Control; management; quality; manufacturing; manufacturing proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Úvod ........................................................................................................................................ 1 

2 Charakteristika společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. .............................................. 3 

 2.1 Popis společnosti ............................................................................................................. 3 

 2.2 Rozdělení společnosti na provozy ................................................................................... 4 

 2.2.1 Mechanické dílny ..................................................................................................... 4 

 2.2.2 Soustružna válců ....................................................................................................... 4 

 2.2.3 Zámečnické dílny ..................................................................................................... 4 

 2.2.4 Elektrotechnické dílny .............................................................................................. 5 

 2.2.5 Žárotechnické dílny .................................................................................................. 5 

 2.2.6 Stavební dílny ........................................................................................................... 5 

 2.2.7 Útvar Konstrukce ...................................................................................................... 5 

 2.3 Životní prostředí .............................................................................................................. 5 

 2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) ............................................................... 6 

 2.5 Systém kvality ................................................................................................................. 6 

2.6 Finanční situace ................................................................................................................ 6 

3 Management kvality .............................................................................................................. 8 

 3.1 Význam kvality v tržním prostředí .................................................................................. 8 

 3.2 Evropská unie a zabezpečení kvality ............................................................................... 8 

4 Koncepce a principy managementu kvality ...................................................................... 10 

 4.1 Koncepce podnikových standardů ................................................................................. 10 

 4.2 Koncepce norem ISO..................................................................................................... 10 

 4.3 Koncepce TQM ............................................................................................................. 11 

 4.4 Principy managementu kvality ...................................................................................... 13 

 4.5 Administrativa v systému managementu kvality .......................................................... 13 

5 Vrcholová vedení v systému managementu kvality ......................................................... 15 

 5.1 Podniková kultura .......................................................................................................... 15 

 5.2 Zpracování politiky a cílů kvality .................................................................................. 15 

 5.3 Benchmarking managementu kvality ............................................................................ 15 

 5.4 Organizační struktury v systému kvality ....................................................................... 16 

6 Ekonomika kvality ............................................................................................................... 18 

 6.1 Význam ekonomiky kvality .......................................................................................... 18 

 6.2 Výdaje vztahující se ke kvalitě ...................................................................................... 19 

 6.2.1 Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce .............................................................. 19 

 6.2.2 Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele ............................................................ 19 

 6.2.3 Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě ........................................................... 20 

7 Plánování kvality ................................................................................................................. 21 

 7.1 Metodické přístupy k plánování kvality ........................................................................ 22 

 7.1.1 Plánování kvality produktů podle Jurana ............................................................... 22 

 7.1.2  Současné přístupy k plánování kvality výrobků .................................................... 24 

 7.2 Metody plánování kvality .............................................................................................. 25 

 7.2.1 Metoda QFD ........................................................................................................... 25 

 7.2.2 Přezkoumání návrhu ............................................................................................... 25 

 7.2.3 Metoda FMEA ........................................................................................................ 26 

8 Neustálé zlepšování kvality ................................................................................................. 28 

 8.1 Cyklus PDCA ................................................................................................................ 28 

 8.2 Strategie Six Sigma ....................................................................................................... 29 



 

 

9 Analýza současného systému řízení kvality ve sledované firmě ...................................... 30 

 9.1 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality  ............................................ 31 

 9.2 ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu ........................ 31 

 9.3 ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ...................................................................................................................................... 32 

 9.4 ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu projektu  .............................................. 32 

 9.5 Politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a 

managementu projektu (QMS, EMS, BOZP a MP) ............................................................. 33 

 9.5.1 Partnerství ............................................................................................................... 33 

 9.5.2 Lidé ......................................................................................................................... 33 

 9.5.3 Technologie ............................................................................................................ 34 

 9.5.4 Řízení ...................................................................................................................... 34 

 9.5.5 Závazky vedení společnosti .................................................................................... 34 

 9.6 Příručka kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

management projektu (QMS, EMS, BOZP a MP) ............................................................... 35 

 9.6.1 Typ dokumentace - Organizační ............................................................................ 36 

 9.6.2 Typ dokumentace - Řídicí  ..................................................................................... 36 

 9.6.3 Typ dokumentace - Technická ............................................................................... 36 

 9.6.4 Další typy dokumentů ............................................................................................. 37 

10.1 Mechanické dílny zmetková výroba a vícepráce za rok 2014 ...................................... 40 

 10.2 Přehled výskytu neshodných produktů za rok 2014 .................................................... 42 

 10.3 Analýza získaných dat ................................................................................................. 43 

 10.4 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) ......................... 44 

 10.4.1 Týmová analýza příčin a následků ....................................................................... 47 

11 Návrh opatření na zlepšení současného stavu a posouzení důsledku navržených změn 49 

Seznam použité literatury: ..................................................................................................... 52 

Seznam obrázků: .................................................................................................................... 56 

Seznam tabulek: ...................................................................................................................... 56 

Seznam příloh: ........................................................................................................................ 56



1 

 

1 Úvod 

Kvalita neboli jakost jsou synonyma. V praxi se obvykle jakost používá v oblasti výroby, 

v souvislosti s výrobky. V ostatních oblastech řízení společnosti a sektorů služeb se používá 

pojem kvalita.  

 

Pojem kvalita je již známá ze středověku, kdy lidé hodnotili své vytvořené výrobky a služby a 

dále je zdokonalovali. Kvalita produktů se dostala masivně do podvědomí společnosti 

v období průmyslové a řemeslné výroby, kdy je výrobci uplatňovali na trhu. Většina produktů 

byla tehdy shodná, avšak cenově rozlišná a měla jiné vlastnosti. A tady se dostáváme 

k vysvětlení pojmu kvality, jako naplnění určitých požadavků. 

 

Kvalita se dále vyvíjela s rozvojem obchodů a průmyslové výroby, která přinášela potřebu 

kontroly a zabránění nejasného podnikání. Od 50. let 20 století začaly stále více narůstat 

požadavky zákazníků na kvalitu produktu a služeb. Jejich důraz byl kladen zejména na 

spolehlivost, komfort, úspornost, vzhled, ale i na prodejní a poprodejní servis. V této době 

vzniká komplexní přístup řízení kvality, který se stává nejen konkurenční výhodou, ale i 

cestou k prosperitě. 

 

Kontrola a řízení kvality je v moderní rychlé době jedna z nejdůležitějších požadavků na 

udržení konkurenceschopnosti a zdravého podnikání každé společnosti. Společnosti vyrábějí 

produkty a poskytují služby, které splňují požadavky na kvalitu, cenu, termín dodání a dopadu 

na životní prostředí. Zákazníky a dodavatele považují společnosti za partnery a usilují o 

dosažení požadované kvality svých produktů a služeb. Snaží se plnit současné a budoucí 

požadavky zákazníků s cílem zvyšovat jejich spokojenost. 

 

Cílem diplomové práce bude analyzovat kontrolu a řízení kvality ve společnosti Strojírny a 

stavby Třinec a.s. pomocí získaných informací ve společnosti. Diplomová práce bude 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude popsána charakteristika 

společnosti, management kvality, koncepce a principy managementu kvality, vrcholová 

vedení v systému managementu kvality, ekonomika kvality, plánování kvality a neustálé 

zlepšování kvality. 

V praktické části diplomové práce bude analyzován současný systém řízení kvality ve 

sledované firmě, posuzován současný stav plnění všech definovaných požadavků dle směrnic 
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a norem, definovány současné problémy a nedostatky v oblasti systému řízení kvality, 

navrhnuty opatření na zlepšení současného stavu a posouzeny důsledky navrhnutých změn. 
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2 Charakteristika společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Dne 31. 8. 2013, došlo k přechodu části jmění společnosti Strojírny Třinec, a.s., tj. části 

podniku bez provozu Drobné kolejivo, na nástupnickou společnost D 5, akciová společnost, 

Třinec, která současně změnila svůj název na Strojírny a stavby Třinec, a.s. Spojením dvou 

společností vznikla jedna z největších dceřiných společností stoprocentně vlastněná 

TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s., která zaměstnává cca 1500 zaměstnanců.  

Výsledkem vzniku nové společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s., je silná společnost, která 

se prosazuje na trhu jak v České republice, tak v zahraničí, a to zejména v západní Evropě. 

Samozřejmostí je využívání společného působení, vzniklých vlivem přeměny, především 

v oblasti úspor nákladů. [16] 

2.1 Popis společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. vznikly dne 2. 11. 1993 zápisem do obchodního rejstříku 

vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 637 a sídlí v areálu společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Česká republika. 

Společnost se zaměřuje na zakázkovou strojírenskou výrobu, stavební činnost a ostatní 

opravářské a údržbářské činnosti, jak pro mateřskou společnost, tak pro externí domácí i 

zahraniční trhy. [16] 

V oblasti strojírenství se hlavně jedná o:  

 zakázkovou výrobu technologických celků a svařenců včetně opracování na CNC 

strojích, 

 ocelových konstrukcí, 

 tlakových nádob a komponentů pro energetiku, 

 jeřábů,  

 jednoúčelových zařízení,  

 manipulačních zařízení,  

 strojních součástí a náhradních dílů,  

 volně kovaných výkovků, 

 výrobu hutních válců pro válcování za tepla. 

V oblasti stavebnictví jsou zajišťovány především: 

 průmyslové stavby,  

 občanské stavby na klíč,  

 výstavba komunikací včetně oprav. 
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V rámci ostatních služeb společnosti je prováděna opravářská a údržbářská činnost: 

 strojních výrobních zařízení,  

 elektrických a stavebních zařízení,  

 renovace a opravy pryžových dopravních pásů,  

 pogumování válečků,  

 elektromontážní práce včetně oprav a revizí,  

 žárotechnické práce, 

 kalibrační služby. 

2.2 Rozdělení společnosti na provozy 

Organizační strukturu společnosti tvoří šest výrobních provozů, samostatný útvar konstrukce, 

organizační složku v Košicích a rekreační středisko (viz Příloha 1). 

2.2.1 Mechanické dílny 

V provozu jsou umístěny stroje a zařízení pro kusovou a malosériovou výrobu 

od nejjednodušších náhradních dílů až po části investičních celků, komplexní stroje, ocelové 

konstrukce železničních i silničních mostů a stavební ocelové konstrukce. Představuje 

uzavřený výrobní celek s širokými technologickými možnostmi. Pro rychle reakce 

na požadavky zákazníků je uzpůsoben i systém technické přípravy výroby a materiálového 

zabezpečení.  

Hlavní činnosti mechanických dílen je výroba a poskytování služeb. 

2.2.2 Soustružna válců 

V provozu soustružny válců se zajišťují celkové dodávky válců pro skupiny TŘINECKÉ  

ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL a částečně i pro jiné hutě ČR. Dále provoz zajišťuje 

opravy hutních železničních vozů, opravy drapáků, broušení bram, sochorů a bloků. 

Soustružna válců je vybavena moderní CNC technikou i staršími klasickými stroji. 

2.2.3 Zámečnické dílny 

Tento provoz je především zaměřen na výrobu ocelových konstrukcí, například na ocelové 

svařované konstrukce, komponenty pro jeřáby a jeřábové dráhy a příhradové konstrukce. 

Další činnosti, které zámečnické dílny zajišťují, jsou opravy a kalibrace vah, renovace a 

opravy pryžových dopravních pásů a opravy kovových částí procesem Metalock. 
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2.2.4 Elektrotechnické dílny 

Elektrotechnické dílny poskytují servis elektromontážních prací a opravy všech 

elektromotorů. Dále jsou schopny nabídnout například výrobu a montáž rozvaděčů, kalibrací 

přístrojů pro měření elektrotechnických veličin, kompletní monitoring provozu jeřábu a 

agregátů a opravy a údržbu výtahů. 

2.2.5 Žárotechnické dílny 

Hlavní pracovní činnosti žárotechnických dílen pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY jsou opravy 

licích pánví, vakuovacích stanic, mezipánví a pojízdných mísičů. Dále provoz zajišťuje 

opravy konvertoru včetně bourání vyzdívky, čistění hrdel a výměny odpichu, žárotechnické 

práce při opravách a rekonstrukcích vysokých pecí, opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích pecí, 

speciálních tepelných agregátů včetně torkretování. Zajišťují poradenskou činnost a revizi 

žáruvzdorných vyzdívek. 

2.2.6 Stavební dílny 

Stavební dílny se podílejí na investičních akcích pro speciální technologie související s hutní 

výrobou. Dále mimo skupinu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – MORAVIA STEEL se účastní 

klasických stavebních zakázek pozemních a dopravních staveb. 

2.2.7 Útvar Konstrukce 

Jejich hlavní činnosti je projektování strojírenských technologií, ocelových konstrukcí, 

zpracování realizační dokumentace strojně technologických zařízení hutí, válcoven a 

úpravárenských linek a zařízení, modelování v 3D a odborné konzultace. [16] 

 

2.3 Životní prostředí 

Ochrana životního prostředí ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. je řízená v souladu 

s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005. Vrcholové vedení věnuje ochraně životního 

prostředí náležitou pozornost a vynakládá dostatečné prostředky k realizaci stanovených cílů. 

Společnost usiluje o neustálé snižování spotřeby energií a materiálů včetně snižování 

množství vzniklých odpadů a zvyšování podílu jejich separace a následného využití. 
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2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Společnost zavedla, realizuje a neustále se snaží zlepšovat systém BOZP ve shodě 

s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008. Na základě přijaté politiky a cílů BOZP společnost 

dosahuje zvýšení prestiže, dosažení plné shody s legislativou, snížení rizika vzniku nehod 

a následných časových a finančních ztrát. 

2.5 Systém kvality 

Společnost důsledně realizuje, udržuje a zlepšuje systém dle požadavků normy ČSN EN ISO 

9001:2009. Společnost vyrábí výrobky a poskytuje služby, které splňují požadavky na kvalitu, 

termíny dodání, ceny a dopady na životní prostředí. Dodavatele a zákazníky považuje 

společnost za partnery a usiluje o dosažení požadované kvality svých výrobků a služeb.  

2.6 Finanční situace 

Tab. 1 Hospodářské ukazatelé společnosti od roku 2009 – 2013 (v tis. Kč) [16] 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Výsledek 

hospodaření 

po zdanění 

9 551 4 938 12 243 19 973 40 457 

Výnosy 

celkem 
779 400 979 144 949 802 993 052 2 090 138 

Tržby 

z prodeje 

výrobků, 

služeb 

a zboží 

744 644 927 129 923 403 971 414 2 035 507 

Přidaná 

hodnota 
266 211 263 059 269 656 277 095 635 961 

Aktiva 

celkem netto 
260 489 417 096 374 655 363 039 1 039 160 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

46 861 42 869 47 782 45 511 344 092 

Vlastní 

kapitál 
115 052 119 990 132 232 151 108 633 937 

Cizí kapitál 

vč. časového 

rozlišení 

145 437 297 106 242 423 211 931 405 223 

Zaměstnanci, 

průměrný 

přepočtený 

stav 

732 710 700 683 1 526 

 

Hospodářské ukazatele za období r. 2009 – 2012 (viz Tab. 1) jsou převzaty z výsledků 

hospodaření společnosti D 5, akciová společnost, Třinec (nyní Strojírny a stavby Třinec, a.s.) 
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jakožto nástupnické společnosti Strojírny Třinec, a.s. a nejsou plně srovnatelné s údaji roku 

2013. 

 

V roce 2013 realizovala společnost tržby za vlastní výrobky a služby v hodnotě 2 036 mil. Kč 

a dosáhla výsledku hospodaření po zdanění ve výši 40,5 mil. Kč. [16] 
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3 Management kvality 

Jedna z definicí kvality je, že kvalita je stupeň splnění požadavku souborem inherentních 

znaků. Jsou to požadavky, kterým odevzdáváme výsledky své práce, ale také požadavky, 

které jsou jednoznačně definovány závaznými předpisy v podobě, zákonů, vyhlášek a norem. 

Všechny tyto výstupy z procesů označuje norma ČSN ISO 9000:2001 jako produkt. Každý 

produkt má určité znaky kvality, které jsou pro ten, či jiný produkt inherentní neboli typické. 

Jedná se například o chuť chleba, pevnost pružiny v tahu, u traktorů výkon motoru a podobně. 

Znaky se rozdělují: [6] 

 kvantitativní  – měřitelné (rozměr tělesa, obsah vody, výkon čerpadla), 

 kvalitativní – nelze je popsat číselnou hodnotou (chuť, vůně, příjemné vystupování). 

3.1 Význam kvality v tržním prostředí 

Analýzy v 90. letech 20. století v Evropě jednoznačně prokázaly, že účinný management 

kvality vede: 

 k zlepšování ekonomických výsledků, 

 k rozvoji podnikové kultury a vedení lidí, 

 k vyššímu zájmu o požadavky zákazníků, 

 k významným změnám v osobním rozvoji zaměstnanců.  

Výsledky této analýzy by měly být inspirací pro všechny vrcholové manažery, kteří doposud 

váhají s tímto rozhodnutím a měli by tyto výsledky hodnotit, jako velmi důležité nejen pro 

osud systému managementu kvality, ale z dlouhodobé perspektivy jako přínos pro svou 

společnost. 

Účinný management kvality je důležitým ochranným faktorem před ztrátou trhu, stabilního 

ekonomického růstu společností, zdrojem šetření materiálů a energie. Ovlivňuje i 

makroekonomické ukazatele, je limitujícím faktorem udržitelného rozvoje v oblasti životního 

prostředí a významným faktorem ochrany spotřebitele. [6] 

3.2 Evropská unie a zabezpečení kvality 

Zabezpečování kvality v Evropské unii se dá charakterizovat tak, že kvalitnímu zboží nesmí 

byt bráněno v přístupu na trh Unie, a všechny výrobky uvedené na trh jsou zařazeny do dvou 

skupin, označované jako regulovaná a neregulovaná sféra. 

Do regulované sféry patří produkty, při jejichž použití by mohlo dojít k poškození zdraví. 

Jedná se například o hračky, zařízení pro ochranu osob, tlakové nádoby, aktivní 
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implantovatelné lékařské pomůcky. Tyto výrobky musí být od 1.1 1995 opatřeny značkou CE 

(Conformité Européenne – evropská shoda) a garantují, že výrobek splňuje požadavky na 

ochranu zdraví, bezpečnost, ochranu spotřebitele a prostředí. 

Do neregulované sféry se přiřazují produkty, u kterých jsou normy jen doporučující a záleží 

jen na konkrétní dohodě mezi dodavateli a odběrateli, jak tyto hodnoty znaků si ověří. 

Označení evropské shody CE není u těchto výrobků povinné. 

K posouzení shody s požadavky na kvalitu byl navržen modulární přístup (viz Tab. 2), který 

umožňuje posouzení shody během etapy návrhu výrobku i v průběhu jeho výroby. [6] 

 

Tab. 2 Schéma modulárního přístupu Evropské unie k posuzování shody [6], [15] 

A Vnitřní kontrola výroby 
Zahrnuje vnitřní kontrolu návrhu a výroby. V rámci tohoto 

modulu není požadován žádny zásah ze strany 

notifikovaného orgánu. 

B Typová zkouška 
Zahrnuje fázi návrhu a musí být následován modulem 

určeným k posuzování fáze výroby. Certifikát ES 

přezkoušení typu je vystaven notifikovaným orgánem. 

C Shoda s typem 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Stanovuje 

shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu 

vystaveného v modulu B. V rámci tohoto modulu není 

požadován žádný zásah ze strany notifikovaného orgánu. 

D Zajišťování kvality výroby 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází 

z normy EN ISO 9002 týkající se zabezpečení kvality a 

vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za 

schválení a dozor nad systémem kvality pro výrobu, kontrolu 

a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem. 

E 
Zabezpečování kvality 

výrobku 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází 

z normy EN ISO 9003 týkající se zabezpečení kvality a 

vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za 

schválení a dozor nad systémem kvality pro kontrolu a 

zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem. 

F Ověřování výrobku 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Notifikovaný 

orgán kontroluje shodu s typem podle certifikátu ES 

přezkoušení typu vystaveného podle modulu B a vystaví 

certifikát shody. 

G Ověřování celků 
Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Každý jednotlivý 

výrobek je přezkoušen notifikovaným orgánem, který vystaví 

certifikát shody. 

H 
Komplexní zajišťování 

kvality 

Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Vychází z normy EN 

ISO 9001 týkající se zabezpečování kvality a vyžaduje zásah 

notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor 

nad systémem kvality pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení 

hotového výrobku, zavedeným výrobcem. 

 

Je jasné, že i české podniky se musí přizpůsobit těmto přístupům a očekávat, že legislativní a 

technické podmínky Evropské unie týkající se zajišťování kvality se budou stále zpřísňovat. 

[6] 
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4 Koncepce a principy managementu kvality 

Management jakosti se v současné době ve světovém měřítku dělí na tři základní koncepce: 

 koncepce podnikových standardů, 

 koncepce norem ISO, 

 koncepce TQM. 

4.1 Koncepce podnikových standardů 

Koncepce podnikových standardů je ze všech tři koncepcí nejstarší. Již v sedmdesátých letech 

minulého století, zejména americké společnosti pociťovaly potřebu vytváření systému kvality. 

Požadavky na tyto systémy byly zaznamenány do norem, které měly a mají i dnes platnost 

v rámci jednotlivých společností a výrobních odvětví. Museli se jimi řídit i dodavatelé těchto 

společnosti. Nejstaršími podnikovými standarty k zajišťování kvality jsou postupy správné 

výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practise). Používají se v přepravě, skladování, 

farmaceutických výrobách a distribucí léků. 

Podnikové standarty se vyznačují těmito základními požadavky: 

 Uznávají platnou strukturu požadavků normy ISO 9001 a doplňují ji o další 

požadavky moderního managementu. 

 Vyžadují speciální požadavky, které jsou typické pro dané odvětví (například příjem 

výrobků přímo u dodavatele). 

 Nemají univerzální platnost pro všechna odvětví na rozdíl od norem ISO řady 9000. 

 Již v sobě zahrnují ochranu životního prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců. 

 Vyžadují postupy certifikace systému managementu, které jsou náročnější než normy 

ISO 9001. 

V moderní době je zaznamenáván nárůst podnikových standardů, podle některých informací 

je ve světě už více než šest desítek těchto standardů a většina má uveden jako důvod 

skutečnost, že aplikace norem ISO řady 9000 (a hlavně normy ISO 9001) nestačí k realizací 

moderně vedeného systému managementu kvality. [6] 

4.2 Koncepce norem ISO 

Globalizace tržního prostředí si vynutila vytvoření a používání norem ISO řady 9000, které 

byly zveřejněny Mezinárodní organizací ve švýcarském městě Ženeva v roce 1987. Tyto 
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normy se nezabývaly technickými požadavky na výrobky a procesy, ale zabývaly se pouze 

systémem kvality. Normy ISO řady 9000 prošly už dvěma zásadními revizemi, naposledy 

v roce 2000. Díky těmto normám si mohou společnosti řídit a vytvářet své systémy 

managementu kvality. [6] 

Některé charakteristické rysy této koncepce: [6], [8] 

 Normy ISO řady 9000 mají univerzální charakter. 

 Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale jen doporučující. Až v okamžiku, kdy se 

dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe používá systém managementu kvality dle těchto 

norem, stává se tato norma pro dodavatele závazná. 

 Dodržování norem ISO řady 9000 není zárukou pro naprostou loajalitu a spokojenost 

zákazníků i dobré ekonomické výsledky – koncepce ISO je jen začátkem cesty ke špičkové 

jakosti. 

 Normy ISO řady 9000 jsou souborem minimálních požadavků, které by společnosti 

měly implementovat.  

Soustava norem ISO 9000:2000, která je v České republice zavedena, jako ČSN EN ISO řady 

9000 je tvořená čtyřmi základními soubory norem: [3] 

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník.  

 ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu kvality – Požadavky. 

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

výkonnosti. 

 ČSN EN ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systémů managementu kvality 

a systému environmentálního managementu, týkající se ochrany životního prostředí.  

4.3 Koncepce TQM 

Koncepce označována TQM (Total Quality Management) existuje už delší dobu. V překladu 

do češtiny se používá označení komplexní (integrované, úplné) řízení kvality, byly 

formulovány během druhé poloviny dvacátého století především v Japonsku, postupně v USA 

a v Evropě. [6], [14]  

Koncepce TQM není svázána normami a předpisy jako koncepce ISO, ale je otevřeným 

systémem. Výstižná definice TQM je podle Corrigana, který hovoří, že „filozofie 
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managementu, formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo plné 

spokojenosti zákazníků díky neustálému zlepšování účinnosti podnikových procesů“. [1], [8] 

Nejvíce uznávaným modelem v Evropě je EFQM Model Excelence (viz Obr. 1), který byl 

formulován Evropskou nadací pro management kvality EFQM (European Foundation of 

Quality and Management).  

 

 

Obr. 1 Základní rámec EFQM Modelu Excelence [6] 

Základní principy TQM podle materiálů Evropské nadace pro management kvality 

(EFQM): [6] 

 orientace na zákazníka, 

 vedení lidí a týmová práce, 

 partnerství s dodavateli, 

 rozvoj a angažovanost lidí, 

 orientace na procesy, 

 neustálé zlepšování a inovace, 

 měřitelnost výsledků (interní a externí benchmarking), 

 odpovědnost vůči okolí (ochrana životního prostředí, bezpečnost práce).  
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4.4 Principy managementu kvality 

V dnešní době můžeme říci, že je respektováno minimálně jedenáct základních principů pro 

systémy managementu kvality v organizacích. 

Jedná se o tyto základní principy: 

 zaměření na zákazníka, 

 vůdcovství, 

 zapojení zaměstnanců, 

 učení se, 

 flexibilita, 

 procesní přístup, 

 systémový přístup k managementu, 

 neustále zlepšování, 

 management na základě faktů, 

 vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, 

 společenská odpovědnost. 

Všechny tyto základní principy managementu kvality jsou velice důležité pro organizaci a 

měly by být aktivně podporovány trvalým rozvojem všech řídicích pracovníků a vrcholovým 

managementem. [6] 

4.5 Administrativa v systému managementu kvality 

Většina koncepcí managementu kvality kladou významné nároky na řízení systémové 

dokumentace a záznamů (viz Obr. 2). Jsou to činnosti, které zaměstnanci organizací vnímají 

nejcitlivěji. Dokumentace v managementu kvality by měly zaměstnancům společnosti 

usnadňovat práci. [6] 

Dokumenty, které vytvářejí dokumentaci v obchodním závodě lze rozdělit na dvě skupiny: 

 specifikace, 

 záznamy. 

Specifikace definují nebo popisují produkty společnosti, její postupy, procesy nebo činnosti. 

Dokument tohoto typu může být například výrobní dokumentace, řídicí směrnice, předpisy, 

kontrolní postupy, předpisová nebo výkresová dokumentace, sdělení nebo rozhodnutí. U 

specifikací je potřeba, aby byly aktuální a aby pružně reagovaly na měnící se podmínky a 

prostředí. Tyto dokumenty se mění s časovým odstupem. 
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Záznamy jsou doklady o uskutečněné činnosti. Dokumentem této skupiny jsou například 

účetní doklady, záznamy o došlé a odeslané poště, zápisy z jednání, záznamy o provedených 

školeních, záznamy o provedených opatřeních, záznamy z provedených vstupních, 

mezioperačních a výstupních kontrol. Záznamy je třeba zajistit, ať nedochází ke změně 

informací, které tento dokument obsahuje. [9] 

U všech druhů společnosti rozlišujeme dva základní typy dokumentace: 

 Operativní dokumentace, která popisuje okamžité manažerské zásahy. 

 Systémová dokumentace, která je používána pro standardizaci činnosti, procesů a 

postupů. 

 

 

 

Obr. 2 Struktura systémové dokumentace managementu kvality [9] 

 

 

 

 

 

 

Záznamy 

Směrnice, řády, postupy, pracovní 
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5 Vrcholová vedení v systému managementu kvality 

Vedení na nejvyšší úrovni by mělo být příkladem vlastních zaměstnanců v systému 

managementu kvality, jinak hrozí, že se systém dostane do neřešitelné situace. 

5.1 Podniková kultura 

Je to soubor myšlenek, podnikových cílů, názoru, norem, pravidel, hodnot, postojů, 

společenského vědomí, přesvědčení, ale i zvyků, tradic, historie a hmotných podmínek. Tento 

soubor v podniku lidé vytvářejí, udržují a rozvíjejí. Podniková kultura slouží k podpoře všech 

pracovníků ve společnosti, k internímu a externímu rozvoji firmy a k růstu jejího dobrého 

jména. V České republice byla podniková kultura zavedena až po roce 1989. Management 

kvality se stává součástí komplexního systému podnikového řízení. Nejde jen o kvalitu 

výroby, ale celkově o systém řízení, o řízení lidských zdrojů, komunikací se zákazníky i 

s dalšími zainteresovanými stranami. Dojde-li ke snížení podnikové kultury, může dojít ke 

snížení kvality podnikových výkonů a tedy i ke snížení prosperity společnosti. Organizace si 

čím dál více cení znalosti a dovednosti svých zaměstnanců zvládat náročné úkoly, jejich 

ochotu a loajalitu, což umožňuje snadnější zvládání problémů s případnými změnami. [6] 

5.2 Zpracování politiky a cílů kvality 

Mezi prvními aktivitami vrcholového vedení společnosti by mělo být zpracování politiky a 

cílů kvality. Jedná se o stručné motivující vyhlášení vrcholových manažerů, ve kterém se 

přihlašují k závazkům managementu kvality. Podniková politika může být charakterizována 

několika větami, ve kterých se vrcholové vedení přihlásí k filozofii kvality a naznačí směr 

prosazování ve firmě.  

Význam přerozdělování politiky a cílu kvality je, že vytváří konkrétní naplňování strategie 

kvality a všem zaměstnancům je přibližuje natolik, aby se s nimi ztotožnili. [8] 

5.3 Benchmarking managementu kvality 

Benchmarking je průběžná analýza postavení firmy v konkurenčním prostředí. Analýzu pak 

vrcholové vedení používá k adekvátním strategickým rozhodnutím. 

Benchmarking je sled těchto činností: 

 identifikace objektu, 

 určení konkurentů, 

 výběr metody sběru dat, 
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 vyhodnocení dat a definování mezer, 

 definování budoucí hladiny vlastní výkonnosti, 

 vyhlášení a realizace projektu zlepšování, 

 realizace hladiny vlastní výkonnosti novým benchmarkingem. 

Několik doporučení pro všechny, kteří se rozhodnou konkurenční srovnávání využívat: [6] 

 Interní benchmarking je nejlepší forma učení mezi ostatními vnitropodnikovými 

útvary. 

 Je nutné vymezit odpovědnost a kompetence pro všechny členy týmu, kteří 

benchmarking uskutečňují. 

 V týmu musí pracovat zaměstnanci, kteří porovnávaný objekt znají a ovládají. 

 Při prvních analýzách tohoto typu bychom měli určit široké vymezení objektu 

benchmarkingu a dekomponovat na menší celky, u kterých určení charakteristiky výkonnosti 

bude poměrně jednoduché. 

 Benchmarking musíme vždy chápat jako nedílnou součást managementu kvality, 

strategického řízení společnosti a především jako vstup pro procesy zlepšování.  

5.4 Organizační struktury v systému kvality 

V každém manažerském systému je důležité rozdělení odpovědnosti, pravomoci a vazeb mezi 

organizačními články a funkcemi. Ve společnostech se proto vytvářejí různé organizační 

struktury, které mohou mít charakter struktur formálních nebo neformálních. 

Formální organizační struktury managementu kvality jsou články organizace, které jsou 

popsány v základních organizačních normách podniku, například ve statutu 

nebo organizačním řádu. Patří sem: [15] 

 Představitel vedení, jeden z členů vrcholového managementu společnosti. Ředitel 

podniku na něho přenáší kompetence, odpovědnost za budování, udržování a rozvoj systému 

kvality. 

 Podniková rada kvality je typická pro velké společnosti. Radí vrcholovému vedení a 

přijímá nejrůznější doporučení, projednává zprávy o kvalitě, prosazuje nové trendy 

managementu kvality do podnikového prostředí. 

 Útvary řízení kvality, které jsou typicky výkonnou složkou. 

Ať už organizační struktury v systému managementu kvality mají jakoukoli podobu, nesmíme 

zapomenout, že všechny tyto subsystémy jsou podřízeny řediteli dané organizace. 

Mezi neformální organizační struktury managementu kvality patří: 
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 Kroužky kvality jsou dobrovolné skupinky zaměstnanců jednoho útvaru, kteří si ve 

vlastním zájmu vybírají problém, aby ho vlastními silami za použití metod, ke kterým byli 

vyškoleni, definitivně vyřešili. 

 Týmy zlepšování kvality jsou skupiny vytvořené vrcholovým vedením pro řešení 

závažných projektů, které například vyplynou z benchmarkingu. 

 Týmy auditoru kvality. Náplní jejich činnosti jsou prověrky kvality. 

Pro obě organizační struktury, formální i neformální platí trvalá podpora všech členů 

vrcholového vedení společnosti, protože ta je minimálně tak důležitým motivátorem jako 

různé formy finanční zainteresovanosti na výsledcích. [15] 
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6 Ekonomika kvality 

Ekonomika kvality by měla být nedílným a klíčovým prvkem managementu kvality. 

Koncepce ISO se staví k ekonomice kvality přinejmenším rezervovaně. Zmínka existuje 

pouze v normě ČSN EN ISO 9004 : 2001. [8] 

6.1 Význam ekonomiky kvality 

Mnoho manažerů a techniků si myslí, že kvalita je především technická kategorie, ale není to 

pravda, protože jde zejména o kategorii ekonomickou se sociálním efektem. Kvalita je 

schopnost uspokojovat požadavky zákazníků a legislativy. Čím vyšší je tato vlastnost, tím 

vyšší je i spokojenost zákazníků. Zákazníci se pak v budoucnu zachovají tak, že zvýší objem 

nákupu produktů, se kterými byli spokojeni, nebo pozitivně referují tyto produkty jiným 

zákazníkům, kteří výrobky společnosti zatím nekupovali. Zákazníci si zaplatí i vyšší cenu za 

produkty lepší kvality, což vede k celkovým větším tržbám i vyšším objemům prodeje. Tyto 

efekty jsou externími projevy kvality produktů. [9] 

Podstata ekonomiky kvality spočívá ve třech oblastech: 

 monitorování nákladů na kvalitu u výrobce, uživatelé i v celé společnosti, 

 monitorování přínosů (efektů) zabezpečování a zlepšování kvality, 

 tvorba cen produktů v závislosti na jejich kvalitě. 

Výhody těchto ekonomických oblastí: 

Prostřednictvím monitoringu nákladů na kvalitu by bylo možné definovat: 

 všechny významné vlivy na zabezpečování kvality podnikových výkonů, 

 velikost ztrát, vyvolaných nedostatky kvality, 

 oblasti redukce celkových nákladů společnosti 

 určité ukazatele účinnosti systému kvality. 

Prostřednictvím monitoringu efektu kvality je možné: [8] 

 Vytvořit základnu pro utváření takové ceny, která by kopírovala skutečnou úroveň 

kvality výrobků i služeb při zachování výhodnosti pro oba účastníky trhu. 

 Kvantifikovat všechny pozitivní přínosy na výrobu a především v uživatelské sféře. 

 Sledovat vliv kvality na výsledky podnikání. 

 Odhalovat ty produkty, které jsou díky špičkové kvalitě nositeli podnikové prosperity.  
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6.2 Výdaje vztahující se ke kvalitě 

Chápeme je jako souhrn výdajů, které musí výrobce (dodavatel), uživatel (zákazník) a 

společnost vynaložit ve vztahu ke kvalitě produktů. Veškeré výdaje vztahující se ke kvalitě se 

rozdělují na tři základní oblasti výdajů: [6] 

 výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce, 

 výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele, 

 společenské výdaje vztahující se ke kvalitě.  

6.2.1 Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce 

Jedná se o celkové výdaje společnosti, dodávající na trh určité výrobky, které se vztahují k 

veškerým aktivitám managementu kvality. Jde o podstatnou část nákladu ve společnosti, která 

tvoří 30 až 35 % veškerých nákladů [10]. Přesné údaje v českých organizacích nejsou známy. 

Jsou totiž považovaný za důvěrné a v dostatečné přesnosti se sledují jen minimálně. Je to 

bohužel velká chyba, protože je zřejmé, že jakékoliv úspory těchto výdajů přinášejí zisk. 

V dnešní době existují k výdajům vztahujících se ke kvalitě u výrobců tyto přístupy: [2] 

 model PAF, 

 rozšířený model PAF, 

 model COPQ, 

 model procesních nákladů, 

 model snižování výdajů pomocí Taguchiho metod.  

6.2.2 Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele 

Uživatelé určitého výrobků musí v celém průběhu používání vynaložit finanční prostředky, 

které byly Mezinárodní elektronickou komisí (IEC) v roce 1989 označeny za náklady na 

životní cyklus a formulovány jako úplné náklady uživatele určitého systému nebo zařízení na 

jeho nákup a instalaci, jakož i náklady na využívání a udržování v průběhu stanovené doby 

života. Doba života je maximální životní cyklus produktu, který zahrnuje etapu tvorby jeho 

koncepce, vývoje, přípravy výroby, samotnou výrobu, užívání a likvidaci. Sledování nákladů 

na životní cyklus má význam jen u určité skupiny výrobků, kde odhad doby použití je delší 

než jeden rok a náklady na provoz a údržbu nejsou významné v porovnání s pořizovací cenou. 

[8] 

Výrobky, které budou mít vyšší náklady na životní cyklus v porovnání s konkurencí nebo 

budou výrobci trvale tuto kategorii podceňovat, nebudou pro spotřebitele lákavé. Je proto 
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nepochopitelné, že čeští výrobci nevyužívají sledování nákladů na životní cyklus jako nástroje 

odhalování a možnost ke zlepšování. [6] 

6.2.3 Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě 

Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě jsou z hlediska celosvětového měřítka nejméně 

prozkoumanou části. Jsou charakterizovány jako celkové výdaje společnosti na odstraňování 

škod způsobených porušováním ekologického standardu výrobků, procesů a služeb v průběhu 

jejich uskutečnění a využívání.  

Jedná se vlastně o výdaje hrazené z kapes daňových poplatníků prostřednictvím státního 

rozpočtu a rozpočtu obcí. Tyto společenské výdaje vztahující se ke kvalitě mohou být 

uspořádány do těchto skupin: [6] 

 výdaje statní zprávy na tvorbu legislativy a činnost kontrolních orgánů, 

 výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatelstva, 

 výdaje na výstavbu a provoz ekologických zařízení, 

 výdaje na likvidaci odpadů, 

 výdaje na odstraňování škod na životním prostředí, 

 výdaje na obnovu a údržbu staveb a komunikací, 

 ztráty vzniklé při smogových kalamitách, zejména ztráty na výkonech firem.  
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7 Plánování kvality 

Plánování kvality stručně charakterizoval americký odborník Juran jako „proces formování 

cílů kvality a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“ [5]. Plánování kvality je jedním ze tří 

základních procesů Juranovy trilogie kvality, která charakterizuje náplň managementu 

kvality: 

 plánování kvality, 

 řízení kvality, 

 zlepšování kvality. 

Pro potřebné dosažení kvality výrobků a prevencí neshod je plánování kvality základním 

východiskem. Je žádoucí hlavně v průběhu vývoje nových výrobků nebo procesů, před 

změnami výrobků nebo procesů nebo jako odezva po zajištění nedostatků ve kvalitě výrobků 

či procesů. Plánování kvality zahrnuje široké spektrum aktivit, jejichž prostřednictvím se 

uskutečňují a stanovují cíle v oblasti kvality. Patři zde: [11] 

 stanovení cílu kvality, 

 plánování systému managementu kvality, 

 plánování znaků kvality produktu, 

 analýza způsobilosti procesů, 

 plánování preventivních opatření, 

 plánování kontrol kvality. 

V dnešní době managementu kvality význam plánování kvality neustále narůstá a jsou 

důležité pro schopnost prosadit se v určitém oboru v porovnání s ostatními firmy. Větší část 

plánování kvality se již uskutečňuje v předvýrobních etapách a jejím cílem je získat potřebnou 

kvalitu navrhovaných výrobků a procesů. V moderní době se uznává, že o výsledné kvalitě 

produktu se až z 80 % rozhoduje již v předvýrobních etapách, tedy v průběhu plánování 

kvality produktů. Je to hlavně vyjádřeno tím, že v předvýrobních etapách vzniká více chyb 

(neshod) než ve fázích uskutečnění. Intenzita těchto chyb je dosud v předvýrobních etapách 

velice malá a narůstá až ve fázi výroby a užití (viz Obr. 3). [4]  
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Obr. 3 Časový nesoulad mezi vznikem a odstraňováním chyb (neshod) [4] 

Na základě těchto poznatků lze rozdělit plánování kvality produktů a shrnout do těchto bodů: 

[11] 

 Plánováním kvality produktů se předchází vzniku neshod při realizaci produktu a jeho 

užívání.  

 Plánování kvality produktů zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti zákazníků. 

 Správná realizace plánování kvality produktů je důležitým atributem 

konkurenceschopnosti organizace. 

 V předvýrobních etapách, ve kterých se plánování kvality produktů realizuje, vzniká 

nejvíce chyb (neshod).  

 Odstraňování neshod v průběhu plánování kvality produktu vyžaduje jen zlomek 

nákladů nezbytných k odstraňování neshod v průběhu realizace a užívání produktu.  

 Uplatňováním metod a postupů plánování kvality organizace prokazuje, že využila 

všech prostředků k prevenci neshod a dosažení spokojenosti zákazníků, a tak zvyšuje důvěru 

zákazníků k produktům organizace.  

7.1 Metodické přístupy k plánování kvality 

Součásti plánování kvality je i plánování kvality produktů. Pro plánování kvality produktů je 

zpracována řada metodických přístupu. 

7.1.1 Plánování kvality produktů podle Jurana 

1.  Určení zákazníků 

Kvalita navrhovaného produktů vychází z potřeb zákazníků a ze strategických cílu 

společnosti. Je třeba znát potenciální zákazníky, abychom určili jejich skutečné potřeby. 

2. Zjištění potřeb zákazníků 
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Je vhodné zjistit široké spektrum požadovaných informací. Zdroje mohou být: 

 ze zpráv návštěv obchodníků,  

 z průzkumu trhu,  

 servisní zprávy,  

 přímá interview se zákazníky, 

 dotazníky zasílané zákazníkům. 

3.  Překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce 

Zákazník své potřeby často nedefinuje v technických specifikacích, ale ve své řeči. Úkolem 

výrobce je přeložit tyto potřeby do konkrétních technických specifikací. Vyhovujícím 

nástrojem je metoda QFD. 

4.  Stanovení měřitelných parametrů 

Technické specifikace produktu jsou nejlépe formulovaná číselnými hodnotami měřitelných 

parametrů. 

5.   Zavedení měření 

Jestliže jsou požadavky zákazníka přeloženy do měřitelných parametrů produktu, musí mít 

výrobce schopnost tato příslušná měření realizovat nebo zajistit. 

6.  Vývoj výrobku 

V této fázi plánování kvality se vyvíjí výrobek shodný potřebám zákazníka. S výjimkou 

potřeb zákazníka je při rozvíjení výrobku nezbytné vzít v úvahu některé další možností jako 

jsou, zájmy dalších zainteresovaných stran, strategické záměry organizace, informace o 

potenciálních zdrojích a možnostech organizace, omezující faktory (např. platná legislativa). 

7.  Optimalizace návrhu výrobku 

Ideální je obvykle považován návrh, u něhož jsou stejnou měrou uspokojeny potřeby, jak 

zákazníka, tak i výrobce a jsou minimalizovány jejich kombinované náklady. Důležitými 

nástroji optimalizace navrhovaného výrobku je například přezkoumání návrhu a analýza 

možností vzniku vad a jejich následků (FMEA návrhu výrobků). 

8.  Vývoj procesu 

Už vývoj výrobku by měl probíhat za účasti technologů. Záměrem této účasti je 

v dostatečném předstihu odhadnout možnosti technologie ve vztahu k navrhovanému 

výrobku. Nedílnou součástí vývoje procesu je i návrh systému kontroly a řízení procesu. 

9.  Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu 

Optimalizace návrhu procesu používá podobných metod jako optimalizace návrhu výrobku 

(přezkoumání návrhu, FMEA procesu apod.). Významnou součástí ověřování vhodnosti 
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procesu je analýza jeho způsobilosti, jež popisuje schopnost procesu stále poskytovat výrobky 

splňující požadovaná kritéria kvality. 

10.  Převod procesů do výrobních instrukcí 

Jsou vyhodnoceny příslušné výrobní instrukce a optimální návrh výrobního procesu je 

uveden do provozního užívání. [11] 

7.1.2  Současné přístupy k plánování kvality výrobků 

V tradiční firemní struktuře byly za jednotlivé akce odpovědné různé útvary, které krok za 

krokem přebíraly odpovědnost za jejich realizaci. Tento sekvenční (fázový) přístup má však 

řadu chyb, jejichž hlavní příčinou je neuspokojivá komunikace mezi různými útvary. Z tohoto 

důvodu je tento přístup nevyhovující.  

V osmdesátých letech minulého století se proto začalo rozvíjet simultánní inženýrství (viz 

Obr. 4), při jehož použití jsou návrhy výrobků, návrhy procesů a vývoj všech dalších prvků 

úspěšnosti výrobků od počátku chápány jako integrovaný soubor činností a cílů. Veškeré 

aktivity probíhají zároveň a jsou provedeny týmem.  

Simultánní inženýrství je obsaženo v metodě plánování kvality výrobků postupem APQP 

(Advanced Product Quality Planning and Control Plan), využívaný zejména americkými 

automobilkami, Ford, Chrysler a General Motors. [11] 

 

Obr. 4 Plánování kvality výrobku dle postupu APQP [11] 

 

Účinnost plánování kvality lze zvýšit použitím vhodných metod a nástrojů. V požadavcích 

standardů v oblasti automobilového průmyslu je použití některých metod (analýzy systému 

měření, analýzy způsobilosti procesu a metody FMEA), striktně vyžadováno. 
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7.2 Metody plánování kvality 

Jak už bylo výše zmíněno, většinu plánování kvality nelze uskutečnit bez vhodných metod a 

nástrojů, tudíž pro tuto oblast jich byla vyvinuta celá řada. 

7.2.1 Metoda QFD 

Metoda QFD (Quality Function Deployment) je založena na principu maticového diagramu, 

která umožňuje transformaci potřeb zákazníka do znaků kvality navrhovaného výrobku a 

procesu jeho uskutečnění a další analýzy. Používá se v týmu a je nástrojem komunikace mezi 

odborníky z různých útvarů zapojených do vývoje výrobku. 

K hlavním přínosům metody QFD patří: [11] 

 zkrácení doby vývoje, 

 orientace na zákazníka (lepší plnění jeho požadavků), 

 méně konstrukčních a technologických změn, 

 vytváření báze informací pro plánování kvality, 

 nižší náklady na vývoj a realizaci nových výrobků, 

 dřívější identifikace rizikových oblastí a konfliktních znaků kvality, 

 lepší komunikace a spolupráce mezi odbornými útvary.  

Nejčastěji se metoda QFD používá při transformaci požadavků na výrobek do měřitelných 

znaků kvality výrobků. Grafickým výsledkem je kombinovaný maticový diagram nazývaný 

„dům kvality“. Vyhotovení diagramu probíhá v týmu, v němž jsou hlavně pracovníci 

marketingu a vývoje. [9] 

Metody QFD lze využit i v řadě dalších aplikací. Například ve čtyřmaticovém přístupu na 

„dům kvality“ navazuje aplikace na plánování parametru procesu, plánování způsobů řízení 

procesů a plánování kvality dílů. Je pak rozpoznáno celkem třicet různých aplikací metody 

QFD v tzv. matici matic. [6] 

7.2.2 Přezkoumání návrhu 

Neboli Design Review je plánované, dokumentované a nezávislé přezkoumání existujícího 

návrhu. Přezkoumání návrhu provádí tým zkušených a objektivních odborníků, kteří nejsou 

zapojeni do vývoje návrhu. Tým nepřebírá odpovědnost za návrh. Zásady přezkoumání 

návrhu mají oficiální průběh.  

Vybrané prvky přezkoumání návrhu: [11] 

 schopnost fungovat za očekávaných podmínek používání, 

 bezpečnost a slučitelnost s životním prostředím, 
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 nezáměrná a nesprávná použití, 

 schopnost zajistit požadované tolerance, 

 soulad s požadavky legislativy a předpisů, 

 skladovatelnost, snadnost instalace a likvidovatelnost, 

 přejímací kritéria, (vyjasněná přijímací kritéria výrobku se zákazníkem) 

 bezpečnost při poruše, 

 analýza možností vzniku vad a jejich následků (FMEA), 

 požadavky na označení a instrukce pro uživatele, 

 specifikace materiálů a jejich dostupnost, 

 vyrobitelnost.  

7.2.3 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) znamená v překladu „Analýza možností 

vzniku vad a jejich následků“. Představuje týmovou analýzu možností vzniku vad či neshod u 

posuzovaného výrobku nebo procesu, spojenou s ohodnocením jejich rizik, jež je 

východiskem pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik. Je důležitou 

součástí přezkoumání návrhu a její aplikací lze odhalit až 90 % možných neshod. [4] 

Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA a původně byla 

určena pro analýzu spolehlivosti v jaderné energetice a kosmického výzkumu [13]. Avšak 

velmi brzy si našla své uplatnění i v jiných oblastech a to hlavně v automobilovém průmyslu. 

Metody FMEA se používají zejména ve dvou základních aplikacích: [11] 

1. FMEA návrhu produktu – minimalizuje rizika možných vad u navrhovaného výrobku. 

2. FMEA procesu - analyzuje možnosti vzniku vad v průběhu navrhovaného procesu. 

Přínosy používání metody FMEA: 

 představuje systémový přístup k prevenci vad, 

 přispívá zvýšit spokojenost zákazníků, 

 náklady vynaložené na její provedení jsou jen zlomkem nákladů, které by mohly 

vzniknout při výskytu vad, 

 vytváří cenné informační databáze o výrobku nebo procesu, 

 umožňuje optimalizovat návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi realizace. 

Metoda FMEA se aplikuje, jak na nové nebo inovované výrobky nebo procesy, avšak 

můžeme ji použít i na stávající výrobky a procesy. 
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A) FMEA návrhu výrobků probíhá ve třech krocích. Napřed musíme analyzovat a 

zhodnotit současný stav. Je nutné vyhodnotit přehled všech možných vad, které by mohly 

nastat. U jednotlivých vad jsou pak analyzovány všechny možné následky, které mohou 

možné vady přinést. Potom tým urči u každé vady všechny možné příčiny, které mohly danou 

vadu vyvolat. Následuje vytvoření kontrolních zařízení, jak těmto vadám zabránit. Součástí 

analýzy je také posuzování dílčích kritérií: 

 význam vady, 

 pravděpodobnost výskytu vady, 

 odhalitelnost vady, 

 riziko důsledku vady. 

Kritéria hodnotíme bodově od 1 do 10 za pomoci tabulek. Abychom mohli stanovit všechna 

hodnocení, vypočítáme rizikové číslo (Risk Priority Number), které je součinem příslušných 

bodových hodnocení a slouží k vyčlenění nejrizikovějších vad neboli vad s nevyššími 

rizikovými čísly. Druhý krok je zpracování návrhu a opatření a posledním krokem FMEA 

návrhu výrobků je hodnocení stavu po uskutečnění opatření. [6], [11] 

 

B) FMEA procesu se provádí před zahájením výroby inovovaných či nových výrobků nebo 

při změnách technologického postupu. Postup analýzy FMEA procesu je totožný jako při 

FMEA návrhu produktu akorát, že příčiny možných vad tým nehledá v navrhovaném řešení 

produktu, ale v navrhovaném postupu realizace. 

FMEA procesu můžeme shrnout do třech bodů. První bod je analýza a hodnocení současného 

stavu, kde tým analyzuje jednotlivé dílčí operace procesu. Tým identifikuje všechny možné 

vady, které se mohou v průběhu operace daného produktů vyskytnout. Tým FMEA také 

analyzuje působení možných vad na zákazníka, a to jak vnitřního, tak vnějšího nebo na 

obsluhu procesu. Ke každé vadě tým FMEA vytýčí všechny možné příčiny, které by ji mohly 

způsobit. Na rozdíl od FMEA návrhu produktu se však všechny příčiny hledají v nedostatcích 

procesu. Následně se analyzuje stávající preventivní opatření a způsob kontroly, která 

umožňuje danou vadu nebo příčinu odhalit. Dále také stanovujeme hodnocení významu 

jednotlivých možných vad a výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou. 

Druhým bodem je návrh a realizace opatření ke snížení rizik a posledním třetím bodem je 

hodnocení rizik po uskutečnění opatření. [6], [11] 
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8 Neustálé zlepšování kvality 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších zásad využívaných při zavádění systémů řízení kvality, ale 

i environmentu a bezpečnosti. Zlepšování kvality musí být trvalým cílem organizace i cílem 

každého pracovníka [12]. Neustálé zlepšování v systému managementu kvality je podle 

současné terminologie chápáno jako část managementu kvality zaměřená na zvyšování 

schopnosti plnit požadavky na kvalitu [2]. Hlavním cílem je dosažení vyšší úrovně kvality 

v porovnání s minulým stavem. Zlepšování kvality by nemělo být chápáno jako jednorázová 

aktivita, která po dosažení určitého cíle končí. Proces neustálého zlepšování by měl být 

chápán jako nepřetržitý proces, ve kterém by dosažený zlepšený stav měl být východiskem 

pro další zlepšování, mělo by se jednat o trvalé zlepšování. [6] 

Neustálé zlepšování kvality je jedním ze základních předpokladů úspěšné společnosti. 

Existuje celá řada důvodů, mezi ně patří: Společnost musí stále odstraňovat jakékoliv vnitřní 

neefektivnosti, aby mohla výrobky nabízet za přijatelnou cenu a vytvářet tak přiměřený zisk, 

který je nezbytný pro rozvoj firmy. Požadavky zákazníku se rychle mění a jsou náročnější, 

vývoj vědy a techniky přináší nové možnosti ke zlepšování, konkurence na trhu se neustále 

mění, zvyšují se požadavky na kvalitu života. [7] 

8.1 Cyklus PDCA 

Uvedené kroky procesu neustálého zlepšování jsou rozpracováním Demingova cyklu PDCA 

(plánuj, vykonej, zkontroluj, reaguj), který je základním modelem zlepšování kvality (viz 

Obr. 5). Tento cyklus nemá konec a měl by se stále opakovat. Jednotlivé etapy cyklu 

vedoucího ke zvyšování kvality jsou vysvětlovány následovně: 

 P – plan – plánování, určení záměru zlepšení, 

 D – do – realizace, 

 C – check – kontrola, vyhodnocení zavedených opatření, 

 A – act – po úpravách a upřesnění je zlepšení trvale zavedeno. 

 

Obr. 5 Cyklus PDCA [12] 
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Firma musí směřovat vpřed, nejen když ji někdo externě kontroluje a hlídá, ale měla by díky 

výsledkům sebehodnocení zajišťovat neustálé zlepšování a inovace procesů. [12] 

V první fázi Plánuj (Plan) se na základě identifikovaných příležitosti k zlepšování a stanovení 

cílů vypracovává plán nápravných nebo preventivních opatření. V druhé fázi Vykonej (Do) se 

naplánované aktivity uskutečňují, obvykle v menším měřítku. V třetí fázi Zkontroluj (Check) 

se orientuje na měření a analýzu dosažených výsledků a jejich porovnání s plánovanými cíly. 

Poslední čtvrtá fáze Reaguj (Act) se odvíjí od výsledku tohoto porovnání a následně tyto 

hodnoty upravujeme. 

Neustále zlepšování kvality se provádí pomocí metodiky opatření k nápravě, patří zde metoda 

Quality Journal, metodika zlepšování pomocí preventivních opatření a skokové zlepšování 

nebo zlepšování po malých krocích.  

Ke zlepšování kvality v organizacích jsou zavedeny speciální týmy, které mají neustálou 

podporu vrcholového managementu. Členové týmu po dobu řešení by neměli být zatěžování 

jinými úkoly. Složení týmu musí odpovídat řešenému problému a členové by měli ovládat 

základní statistické nástroje a metody zlepšování kvality. [11] 

8.2 Strategie Six Sigma 

Je to filozofie zlepšování, která se zabývá především prevencí neshod, šetření nákladu a 

zkrácení předběžné doby výroby. Oproti některým jiným přístupům se do strategie Six Sigma 

zapojuje vrcholové vedení společnosti a je zavedena shora dolů. Název Six Sigma souvisí 

s minimálním výskytem neshod, kdy cílem je dosáhnou určité způsobilosti procesů, při níž je 

střední hodnota sledovaného znaku kvality od bližší toleranční meze vzdálená přinejmenším 

šest směrodatných odchylek. 

Hlavními fázemi zlepšování strategie Six Sigma jsou: 

 definování, 

 měření, 

 analýza, 

 zlepšování, 

 regulace. 

Typickým znakem strategie Six Sigma je vytvoření odvětví, které zajistí, aby pro činnosti 

zlepšování kvality byly k dispozici nezbytné zdroje. [6] 
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9 Analýza současného systému řízení kvality ve sledované 

firmě 

Firma Strojírny a stavby Třinec, a.s. má v současnosti zavedené čtyři systémy kvality dle 

normy: 

1 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky. 

2 ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu –  Požadavky 

s návodem na použití. 

3 ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci – Požadavky. 

4 ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu projektu – Směrnice pro 

management jakosti projektu. 

Firma vlastní certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality (QMS) od 

roku 1993, od roku 2000 vlastní certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy 

environmentálního managementu (EMS), od roku 2013 vlastní certifikát ČSN OHSAS 

18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a taktéž od 

roku 2013 vlastní certifikát ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu projektu (MP). 

 

Systém řízení kvality dle norem v organizačních útvarech: 

 Mechanické dílny (DM), ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN 

OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 10006:2004 

 Zámečnické dílny (DZ), ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN 

OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 10006:2004 

 Stavební dílny (DS), ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN 

OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 10006:2004 

 Soustružna válců (DC), ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN 

OHSAS 18001:2008 

 Elektrotechnické dílny (DE), ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, 

ČSN OHSAS 18001:2008  

 Žárotechnické dílny (DU), ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN 

OHSAS 18001:2008  
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9.1 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality  

Ve firmě se neustále prověřuje a vyhodnocuje systém řízení kvality. K tomuto účelu se 

stanovují prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. Společnost důsledně realizuje, udržuje a 

zlepšuje systém dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 (viz Příloha 2). 

Hlavní realizační procesy jsou:  

vývoj, výroba strojních zařízení a strojních dílů, ocelové konstrukce - výroba a staveništní 

montáž, volně kované výkovky a tepelné zpracování, výroba zkušebních vzorků, výroba 

válců, oprava hutních vozů, broušení hutních polotovarů, konstrukční práce, výroba a oprava 

prýžových výrobků, renovace a opravy elektrozařízení strojů elektromotorů, elektromontážní 

práce, výstavba a rekonstrukce bytových, průmyslových a dopravních staveb, žárotechnické 

práce, výroba asfaltových směsí, letní a zimní údržba silnic. Tyto procesy jsou identifikovány 

v příručce a řízeny dle popisu v kartách procesů. 

9.2 ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu 

Ochrana životního prostředí, ve kterém probíhají podnikatelské aktivity společnosti Strojírny 

a stavby Třinec, a.s. je řízena v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 (viz 

Příloha 3). Pro naplňování politiky environmentálního systému managementu (EMS) byly 

vedením společnosti stanoveny v roce 2014 náročné cíle, které se podařilo splnit. Přispěly k 

tomu především akce technického rozvoje zaměřené na snižování zatížení životního prostředí, 

spotřebou energií, odpady, snižování emisí. V roce 2014 byly splněny všechny zákonné 

požadavky a systémový audit provedený certifikační společností TÜV NORD neshledal 

žádné závažné neshody. Vrcholové vedení věnuje ochraně životního prostředí náležitou 

pozornost a vynakládá dostatečné prostředky k realizaci stanovených cílů. 

Společnost neustále monitoruje vliv na životní prostředí ve všech oblastech podnikatelské 

činnosti, spolupracuje s TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a. s. při postupném odstraňování 

starých ekologických zátěží v jejich areálu, usiluje o neustálé snižování spotřeby energií a 

materiálů včetně snižování množství vzniklých odpadů a zvyšování podílu jejich separace a 

následného využití. Společnost důsledně dbá, aby při styku s veřejností, orgány místních 

správ, státních institucí, zákazníky a dodavateli bezchybně obstála i v oblasti EMS. Tento 

přístup má vliv na včasné rozpoznání problémů spojených se životním prostředím, snížení 

nákladů úsporami energií, surovin a dalších zdrojů a snížení rizika nehod a havárií.  



32 

 

9.3 ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Společnost zavedla, realizuje a neustále se snaží zlepšovat systém bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) ve shodě s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 (viz Příloha 4). 

Jde o vytvoření aktivního přístupu k BOZP zaměstnanců, který vede k větší spokojenosti 

zaměstnanců, okolí a ke zvýšení konkurenceschopnosti. V roce 2014 byly splněny všechny 

zákonné požadavky a systémový audit provedený certifikační společností TÜV NORD Praha 

neshledal žádné závažné neshody. 

Společnost vytváří a udržuje povědomí o BOZP ve společnosti. Na základě přijaté politiky a 

cílů BOZP společnost dosahuje zvýšení prestiže, dosažení plné shody s legislativou, snížení 

rizika vzniku nehod a následných časových a finančních ztrát. Vedoucí zaměstnanci informují 

své zaměstnance o rizicích možného ohrožení a zabezpečují potřebné a pravidelné 

seznamování podřízených zaměstnanců s obecně závaznými právními předpisy, technickými 

normami a dokumentací systému řízení vztahujícími se k BOZP.  

9.4 ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu projektu  

Systém managementu projektu (MP) dle ČSN ISO 10006:2004 (viz Příloha 5) zajišťuje 

efektivní a účinné řízení projektů. 

Firma má zaveden systém managementu kvality projektů pro tyto obory: 

vývoj a řízení projektů staveb, rekonstrukce bytových, průmyslových a dopravních staveb, 

strojírensko – technologických zařízení, ocelových konstrukcí a jejích změn a odstraňování.  

9.5 Politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti, ochrany 

zdraví při práci a managementu projektu (QMS, EMS, BOZP a MP) 

 Tato politika stanovuje zásady rozvoje společnosti v klíčových oblastech partnerství, 

lidé, technologie a řízení. 

9.5.1 Partnerství 

 Dodavatele a zákazníky považuje firma za partnery. Snaží se o dosažení požadované 

kvality výrobků a služeb. Usiluje o plnění současných i budoucích požadavků našich partnerů 

s cílem zvyšovat jejich spokojenost. 
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 Oboustranně výhodné partnerské vztahy udržuje a rozvíjí společnost na základě 

serióznosti, vzájemné důvěry a otevřené komunikace. 

 Výrobky a služby splňují požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, které uplatňují orgány státní správy a naši zákazníci. Toto plnění 

firma vyžaduje i u dodavatelů. 

 Partnery a další zainteresované strany informují o významných skutečnostech z oblasti 

systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

 Snahou je neustále podporovat komunikaci uvnitř společnosti i se správními úřady a 

veřejností. 

9.5.2 Lidé 

 Společnost vede lidi k aktivní účasti při tvorbě a naplňování politiky kvality, ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Využívají všechny schopnosti a dovednosti lidí pro plnění požadavků systému 

managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Vytvářejí pracovní podmínky, které splňují požadavky na ochranu životního prostředí, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a umožňují lidem podávat očekávaný výkon. 

 Společnost efektivně komunikuje a rozvíjí lidský intelektuální kapitál, posiluje vědomí 

odpovědnosti za odvedenou práci, kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 

 Vede a motivujeme lidi k neustálému zlepšování. 

 Firma si uvědomuje, že spokojenost zaměstnanců vede ke zvyšování spokojenosti 

našich partnerů. 

9.5.3 Technologie 

 Společnost vyvíjí a zavádí nové produkty a výrobní technologie. 

 Vyrábí strojírenské výrobky, stavební celky a poskytuje služby, které splňují 

požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 Používá technologie a materiály, které splňují požadavky na kvalitu, ochranu 

životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uplatňované ve strojírenství a 

stavebnictví. 

 Snižuje spotřebu energií a materiálů a tím přispívá k ochraně životního prostředí. 

 Usiluje o snižování množství vznikajícího odpadu a snaží se předcházet jeho vzniku.  
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 Odpady třídí pro možnost jejich druhotného využití. 

 Realizací hlavních procesů zvyšují celkovou výkonnost společnosti. 

9.5.4 Řízení 

 Řízení kvality, ochranu životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

považuje společnost za stejně významné jako ostatní oblasti řízení. 

 V systému řízení kvality, ochrany životního prostřední a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci uplatňuje procesní model a systémový přístup. 

 Firma využívá projektové řízení a rozvíjí týmovou práci. 

 Proces realizace projektů je řízen dle certifikovaného managementu projektu 

stanoveného v mezinárodní normě 

 Uplatňuje zásady neustálého zlepšování a využívá metody průmyslového inženýrství s 

cílem udržet a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. 

 Zajišťuje způsobilost firemních procesů po stránce výkonnosti, prevence rizik a 

minimalizaci environmentálních dopadů. 

 Rozhoduje na základě relevantních informací s přispěním spolehlivých informačních 

technologií. 

 Reaguje na měnící se podnikatelské prostředí a na nové obecně závazné právní 

předpisy a normy. 

 Vedoucí zaměstnanci jdou příkladem v otevřené a efektivní komunikaci. 

9.5.5 Závazky vedení společnosti 

   Každý člen vedení v rámci svých kompetencí: 

 Zajišťuje lidské a materiální zdroje pro dosažení cílů, přezkoumává jejich 

dosažitelnost a přiměřenost. 

 Přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

normami v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Je příkladem naplňování principů v oblastech partnerství, lidé technologie, řízení a 

stejný přístup vyžaduje od všech dalších úrovní řízení. 

 Vytváří klima důvěry, otevřenosti, týmové spolupráce a přispívá k rozvoji firemní 

kultury. 

 Se zaměřuje na vnímání a odhalování i skrytých přání obchodních partnerů a 

zainteresovaných stran. 
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 Se zaměřuje na potlačování jakéhokoliv projevu korupčního jednání. 

  Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců: 

 Bezchybné dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k 

neustálému zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování 

nákladů na všech pracovištích. 

 Osobní zodpovědnost za kvalitu vlastní práce. 

 Dodržování stanovených zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Dodržování stanovených zásad a principů ochrany životního prostředí. 

 

9.6 Příručka kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a management projektu (QMS, EMS, BOZP a MP) 

Dokumentace:   

1. Účel a cíl 

Řízení dokumentů vyskytujících se v integrovaném systému managementu (IMS) a záznamů, 

které z nich vyplývají.  

Problematika je součástí procesů: 

 podpůrného procesu (PP), řízení a monitorování procesů, tvorba organizační struktury 

a kompetencí. 

2.  Oblast platnosti 

 Platí pro všechny organizační útvary (OÚ) společnosti. 

3. Odpovědnost 

 Odpovědnost za splnění požadavků norem má představitel managementu. 

4. Způsob zabezpečení 

 Přenesení požadavků norem do systému managementu společnosti je zajištěno 

zavedeným strukturovaným systémem dokumentace.  

 Výčet typů a rozdělení dokumentů do skupin. 

9.6.1 Typ dokumentace - Organizační  

 Organizační a kompetenční řád  - základní dokument systému řízení společnosti 

(vydán jako technicko - organizační pokyn TOP). Vymezuje organizační strukturu a stanoví 

systém vnitřního řízení společnosti.  
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 Příručka IMS -  základní dokument IMS, který popisuje a vymezuje systém v rozsahu 

plnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 

18001:2008 a ČSN ISO 10006:2004. Poskytuje základní přehled o struktuře a fungování IMS. 

Řízení a struktura příručky je popsána v TOP. 

 

 Technicko - organizační pokyny - rozpracovávají podrobněji postupy a činnosti 

stanovené v příručce. Vypracovávají se za účelem sjednocení a stanovení obecných pravidel, 

přesahujících zpravidla rámec odborné působnosti jednoho OÚ. Určují postup OÚ v procesu 

řízení a rozvoje integrovaného systému.  

 V TOP jsou stanoveny konkrétní postupy pro příslušné procesy s uvedením vstupů a 

výstupů daných činností a odpovědností za jejich provedení. Přehled TOP je uveden v Lotus 

Notes (LN). 

9.6.2 Typ dokumentace - Řídicí  

 Příkazy ředitele a odborných ředitelů jsou nástrojem pro operativní řízení. Upřesňují 

standardní postupy uvedené v TOP.  

 Zápisy z porad, záznamy průběhu projednávání a závěrů případně opatření, která z 

nich vyplývají. Představují hlavně nástroj operativního řízení.   

9.6.3 Typ dokumentace - Technická 

 Technická dokumentace pro řízení procesů - Detailní postupy zajišťování činností a 

operací v procesech jsou předepsány formou technologických předpisů (TPř) a prováděcích 

předpisů (PPř). Je v nich stanoveno: kdo, co, kdy a jak má provádět a forma dokumentování. 

Tyto předpisy navazují na TOP. 

 Technologické předpisy - představují souhrn technologických postupů a pravidel pro 

provádění výrobních nebo kontrolních operací ve vazbě na úroveň výrobních zařízení a 

požadavků zákazníka definovaných v kupní smlouvě.  

 Jedná se o výkresovou dokumentaci (VD), detailní technologický předpis (DTP), 

detailní předpis svařování (DTPS), Postup tepelného zpracování strojních součástí (TEPP), 

technologický postup (TP), zkušební postup (ZKP), kontrolní postup (KP), NC - programy 

(programy pro číslicově řízený obráběcí stroj). 

 Prováděcí předpisy představují dokumentaci, ve které jsou stanoveny detailní postupy. 

Určují kdo, co, kdy a jak má provádět a formu dokumentování. Tyto předpisy navazují 



37 

 

zpravidla na TOP. Jedná se o pracovní postupy (PPo), plány, seznamy, výpisy, zápisy, zprávy, 

předpisy.  

 Řízení výše uvedených dokumentů je popsáno v interní dokumentaci. 

9.6.4 Další typy dokumentů 

 Řády nebo předpisy, kterými se stabilizují důležité systémy nebo podsystémy. Určují 

strukturu základních pravidel vnitřního pořádku. 

 Řády určují základní vztahy mezi lidmi a činnostmi v procesu řízení, stanoví základní 

působení OÚ, jejich postavení v organizační struktuře, odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, 

práva a povinnosti zaměstnanců. Jedná se o proces kompetence a organizování Strojíren a 

staveb Třinec, a.s. (vydán formou TOP). 

 Technické normy, technické podmínky dodávek a obecně závazné právní předpisy -

přístup k technickým normám je zajištěn placeným přístupem k normám na www.unmz.cz 

(úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a jejich evidencí v 

programu Evinor (evidence technických norem) pověřenými zaměstnanci. Technické 

podmínky dodávek jsou řízeny jako součást obchodních případů. Obecně závazné předpisy 

jsou přístupné na www.mvcr.cz. (ministerstvo vnitra České republiky).  

 Software - zásady pro pořizování, evidenci, ověřování, provozování a zabezpečení 

software a dat před možným zneužitím a ztrátou jsou stanoveny v TOP. Pro každý software 

(skupinu software) je vyžadováno zpracování pracovního postupu, který konkretizuje 

požadavky na ošetřování daného software a jím produkovaných dat TOP.  

 Tiskopisy - pro vydávání a změnové řízení používaných tiskopisů je využíván postup 

v TOP. 

 Razítka - pro pořizování a evidenci razítek je stanoven postup. 

Dokumentace k projektům: 

Ve společnosti jsou využívány principy projektového řízení. Projektové řízení se využívá při 

vývoji výrobků a procesů. Řízení projektů technického rozvoje se popisuje v TOP. Pro 

koordinaci rozsáhlých a složitých zakázek formou projektů je ve společnosti zřízena funkce 

projektového manažera, který odpovídá za koordinaci zpracování a řízení dokumentace k 

projektu.  

Dodržování integrity integrovaného systému:  

http://www.unmz.cz/
http://www.mvcr.cz/
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Veškeré změny týkající se integrovaného systému jsou projednávány vedením společnosti v 

týdenních poradách vedení a v kvartální radě IMS. O rozhodnutích jsou prováděny záznamy v 

zápisech z těchto porad. Za zapracování rozhodnutí do dokumentace odpovídá příslušný člen 

vedení společnosti odpovědný za danou oblast IMS respektive vlastník příslušného procesu. 

Dohled nad integritou systému provádí představitel managementu kontrolou procesu 

přezkoumání a aktualizace interní dokumentace. Přehled interních dokumentů typu TOP a 

PPo je uveden v systému LN. 
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10 Definice současného problému a nedostatky v oblasti 

systému řízení kvality 

Nedostatky v oblastí řízení kvality byly vyhodnoceny jen v jednom organizačním útvaru a to 

v mechanických dílnách. V ostatních útvarech určení současného problému systému řízení 

kvality je buď nedostačující nebo ze získaných hodnot by byl problém lehce řešen nebo se 

nedá určit. 

10.1 Mechanické dílny zmetková výroba a vícepráce za rok 2014 

V tomto kroku byly analyzovaný všechny neshodné produkty a jejich náklady na opravy za 

rok 2014 (viz Tab. 3). 

Tab. 3 Hlášení zmetků a vícepráce za rok 2014 v útvaru mechanické dílny 

Pořadové 

číslo 
Výrobek Příčina vady 

Zmetek 

na konto 
Kusů 

Náklady v 

(Kč) 

01/01/14 Pístnice 
Podbroušen průměr mimo povolenou 

toleranci. 

DM 

 
1 10 732 

02/01/14 
Úpravy košů na 

defektoskopu 
Změna materiálu. DG  1 

 

85 297 

03/01/14 
Výroba nových 

dílů 
Reklamace 

Power 

Team, DG 
5 11 247 

04/02/14 

Plech 

P40 400x400, 

P40 300x300 

Nevyhovující UZ zkouška výpalku.  1+1 1645 

05/02/14 
Opracování 

turbínové skříně 
Špatná rozteč otvorů. DM 1 107 088 

06/02/14 
Plech P80 (90) 

330x355 
Špatně opracovaný výpalek. BM 2 Storno 

07/02/14 Vahadlo Ztráta výrobku. DM 2 Storno 

08/03/14 
Boční vedení 

pravé 
Vada rozměrů. BM 6 1 387 

09/03/14 Storno Storno.   Storno 

10/03/14 
Kužel 

EUROLLS 
Prasknutí 2 kusů v kalírně zkušeben. BM 2 687 

11/03/14 
Kolo hnací 

pojezdové 
Praskliny na pojezdové ploše kola. DM 1 16 570 

12/03/14 

Trubka 

250x250x3,9-

4,5m 

Překročena tolerance kolmosti. BM 2 22 299 



40 

 

13/03/14 Trubka 
Nelze opracovat do čista vnější 

průměr na 120 mm. 
 10 72 200 

14/03/14 
SElektrik, 

kontejnery 

Neshody na výkresové dokumentaci 

pro stroj na úpravu ledové plochy. 
DG 

2+2 

 
Storno 

15/05/14 
BEPRO 

180x180 

Překročena tolerance kolmosti u 3 

kusů. 
BM 3 21 088 

16/05/14 Klouzátko 
Nedošlo k odměření délky pro 

opracování. 
BM 4 Storno 

17/06/14 Nožová kazeta Není zhotovená dle VD. BM 2 43 658 

18/07/14 
WasserkastenBl

oomanlage 
Vada rozměrů. DM 2 61 148 

19/07/14 Nůž pro nůžky 
Nedostatečný přídavek pro obroušení 

z obou stran. 
DM 80 Storno 

20/07/14 
WELDED 

PART 

Plech tloušťky 60 nelze dokroužit na 

obou koncích. 
BM 1 9559 

21/07/14 
Základní deska 

zadní 
Nutná oprava rovnoběžnosti. DM 1 612 

22/07/14 
Nápravy - 

Výkovek 

Opakovaně nevyšly zkoušky 4x za 

přítomnosti přejímače ČD. Nelze 

použít pro zákazníka. 

DM 12 Storno 

23/07/14 Šnekový věnec 
Není dodržena rozteč mezi chody. 

Způsobena poruchou stroje. 
DM 1 65 962 

24/07/14 Kolo 750 
Chyba ve VD. Ø 490 u kola není 

tolerovaný. 
BM 2 7 496 

25/08/14 
Opracování 

kroužků 
Nedodržení parametrů dle VD. DM 8 13 537 

26/08/14 
Oprava kroužků 

včetně vyvážení 

Při opracování na soustruhu byl Ø 

156,2 mm zhotoven na 156 mm. 
DM 12 Storno 

27/08/14 Držák elektrod Velké vnitřní strukturální vady. DM 1 22 135 

28/09/14 
Trubka 

D168,3x4,5 
Ztráta materiálu. BM 2 

 

1 158 

29/09/14 
Trubka 

159x6x984 968 

Špatně sražená hrana (nevyhovující 

úhel) pro svar. 
DM 2+2 30 217 

30/10/14 Krycí plec Technologické riziko výroby. DM 1 10 292 

31/10/14 
Horní víko s 

poklopem 
Netěsnost svarů. DM 1 278 878 

32/10/14 Paletizační mísa Nevyhovující materiál. DM 1 55 310 

33/10/14 Přítlačná kladka Nevyhovující materiál. DM+DG 1 4 835 

34/10/14 Váleček Otvory zhotoveny zrcadlově.  1 3 767 
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35/10/14 
Dolní válec 

XRK 

Odpíchnul pracovník náboj Ø 45,6 

v délce 120 mm. 
BM 1 20 764 

36/11/14 
Páka pro 

koncovou klapu 
Nedodržený rozměr otvorů. BM 1 6 301 

37/11/14 
Výkovky 

Ø401/Ø160x149 

Záměna materiálů. Nutno vyrobit 

nové kusy. 
BM 2 10 878 

38/11/14 Ozubené kolo 
Záměna materiálů. Nutno vyrobit 

nové kusy. 
BM 1 3 421 

39/11/14 
Kolo pojezdové 

D300 

Záměna materiálů. Nutno vyrobit 

nové kusy. 
BM 1 7 969 

40/11/14 Hřídel V-kladky Došlo k prasknutí hřídele DM 1 1 418 

41/12/14 Válec kalibrační 
Zjištěny obvodové praskliny 

v nejužším průřezu. 
DM 4 120 362 

42/12/14 

Opracování 

dodaných 

pastorků 

Došlo k podsoustružení  Ø 440 mm 

na Ø 432,2 mm 
DM 1 298 389 
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10.2 Přehled výskytu neshodných produktů za rok 2014 

Ve výrobě produktů bylo sledováno šest procesů a to nevyhovující materiál, vada rozměrů, 

povrchová úprava, ztráta výrobků, vada svarů a neshody na výkresové dokumentaci. 

Následující tabulka (viz Tab. 4) poskytuje informace o počtu neshodných produktů a náklady, 

které vznikly v jednotlivých procesech za rok 2014. 

 

Tab. 4 Přehled počtů neshodných produktů a nákladů pro jednotlivé procesy za rok 2014 

Proces Náklady v (Kč) Počet 

neshodných 

produktů 

Náklady v 

(Kč)  

mechanické 

dílny 

Zmetek na 

konto 

mechanických 

dílen 

Nevyhovující 

materiál 

219 963 11 134 871  8 

Vady rozměrů 686 185 14 682 418  13 

Povrchová 

úprava 

139 037 4 139 037 4 

Ztráta výrobků 1 158 1 1158 1 

Vady svarů 289 170 2 289 170 2 

Neshody na 

výkresové 

dokumentaci 

92 793 2 7 496 1 

Celkem 1 428 306 34 1 254 150 28 

 

V levé části tabulky máme celkové náklady a počty neshodných produktů od zaměstnanců 

všech odborných útvarů a v pravé části tabulky jen náklady a vzniklé neshody výrobků 

zaměstnanců mechanických dílen. 

10.3 Analýza získaných dat 

Dalším krokem je vyhodnocení neshodných produktů mechanických dílen za rok 2014 (viz 

Tab. 5). Nejdříve byly určeny nejslabší místa (nejslabší procesy) výroby produktů, protože 

tam by bylo dobré směřovat první nápravná opatření. Identifikování toho procesu, který svou 

činnosti nejvíce zvyšuje tvorbu nákladu a neshodnou výrobu a následné zaměření se na tyto 
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procesy bude jednoznačně nejlepším řešením, jak snížit celkové náklady. K tomuto účelu 

využijeme  Paretův diagram (viz Obr. 6). 

 

Tab. 5 Označení procesů, četnosti, kumulativní četnosti a celkových nákladů na neshodné 

produkty v útvaru mechanické dílny za rok 2014 

Označení 

procesu 

Proces Četnost 

nákladů v % 

Kumulativní 

četnost 

Celkové 

náklady na 

vady v (Kč) 

1 Vady rozměrů 54 54 682 418 

2 Vady svarů 23 77 289 170 

3 Povrchová 

úprava 11 

 

88 

 

139 037 

4 Nevyhovující 

materiál 11 

 

99 

 

134 871 

5 Neshody na VD 1 100 7 496 

6 Ztráta výrobků 0,09 100 1 158 

Celkem  100 100 1 254 150 

  

 

Paretův diagram 

54%

23%

11% 11%

1% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6

četnosti

kumulovaně

 
Obr. 6 Paretův diagram neshodných produktů v mechanických dílnách za rok 2014 
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Uspořádáním dat Paretova diagramu u neshodných produktů v mechanických dílnách bylo 

zjištěno, že nejčastější vady spojené s nejvyššími náklady jsou u vad rozměrů, dále vad svarů, 

povrchové úpravy, nevyhovujícího materiálu, neshod na výkresové dokumentaci a nejmenší u 

ztrát produktů. Útvar mechanické dílny by se měl soustředit na dvě hlavní příčiny výskytu 

vysokých nákladů u neshodných produktů a to na vady rozměrů a vady svarů. Pomocí 

Ishikawova diagramu příčin a následků byly zjištěny všechny možné příčiny a následky vad. 

10.4 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) 

Nejprve byli zvoleni vhodní členové týmu, kteří všechny možné příčiny a jejich následky řeší 

pomocí Ishikawova diagramu. 

V prvním kroku byla nakreslena „páteř ryby“ a určen problém, který je vepsán na pravou 

stranu diagramu, tvoří „hlavu ryby“ (viz Obr. 7). 

 

 

 

 

Obr. 7 Základní část diagramu příčin a následků 

 

V druhém kroku tým definoval hlavní příčiny. Jestliže byl analyzován problém s kvalitou 

produktů většinou se využívá táto šestice oblastí a to lidé, stroj, materiál, metoda, prostředí, 

měření. Dále byly zakresleny do diagramu na hlavní větve „kosti ryby“. 

Tým formou brainstormingu určí všechny možné subpříčiny ve vztahu k hlavním příčinám. 

Otázky by měly být typu: „Jaký je základ každé klíčové příčiny, co by mohlo být jednou z 

příčin?“ Tyto větve nesmí účastníky omezovat, ale inspirovat a slouží k tomu, aby si udrželi 

přehled. 

Třetím krokem je úplné zhotovení diagramu příčin a následků. 

 

Pomocí Paretovy analýzy bylo zjištěno, že nejvíc neshodných produktů a nejčastější vady 

jsou spojené u vad rozměrů. Proto Ishikawův diagram příčin a následků je použit na produkty 

s vady rozměrů a zároveň bylo použito tohoto diagramu k řešení neshodných produktů, které 

za rok 2014 měly v útvaru mechanické dílny největší náklady. Jedná se o produkty, které jsou  

následkem v Ishikawově diagramu (viz Obr. 8,9). 

 

 

 

Problém 
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Obr. 8 Výsledný Ishikawův diagram příčin a následků 
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Obr. 9.Vypracovaný Ishikawův diagram příčin a následků 
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10.4.1 Týmová analýza příčin a následků 

Tým odborníků ve složení mistr, vedoucí provozu, dělník, student formou brainstormingu 

určili imaginárními body na stupnici od čtyř do jedné příčiny, kde číslo čtyři je 

nejpravděpodobnější příčina a číslo jedna příčina méně pravděpodobná. Výsledky byly 

zpracovány do tabulky (viz Tab. 6,7). 

 

Tab. 6 Týmová analýza opracování dodaných pastorků pro produkt PINIO GUSTO 

Opracování dodaných pastorků pro produkt PINIO GUSTO 

Profese Body 4 3 2 1 

Mistr Nepozornost 
Nepřesné 

měření 

Nastavení 

soustruhu 
Stres 

Vedoucí 

provozu 

Nepřesné 

měření 

Nevyhovující 

materiál 
Nepozornost 

Nastavení 

soustruhu 

Dělník 
Nepřesné 

měření 

Nastavení 

soustruhu 
Nepozornost 

Špatně 

stanovený 

technologický 

postup 

Student Nepozornost 
Nepřesné 

měření 

Nastavení 

soustruhu 

Nevyhovující 

materiál 

 

Výsledkem tohoto brainstormingu byly týmem definovány nejpravděpodobnější příčiny: 

 nepřesné měření (14 bodů), 

 nepozornost (12 bodů), 

 nastavení soustruhu (8 bodů), 

 nevyhovující materiál (4 body), 

 stres (1 bod), 

 špatně stanovený technologický postup (1 bod). 

 

Výsledkem týmového brainstormingu u opracování dodaných pastorků pro produkt PINIO 

GUSTO je, že nejpravděpodobnější příčina, kterou tým definoval je nepřesné měření. U 

tohoto neshodného produktů byly náklady vyměřeny na částku 298 389 Kč. 
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Tab. 7 Týmová analýza u produktů turbínová skříň 

Špatná rozteč otvorů u turbínové skříně 

Profese Body 4 3 2 1 

Mistr 
Nedostatečná 

kontrola 

Nevhodně 

zvolený 

program 

Nezpůsobilost 

stroje 

Nepropojené 

vazby vstupní a 

výstupní 

kontroly 

Vedoucí 

provozu 

Nevhodně 

zvolený 

program 

Nepropojené 

vazby vstupní a 

výstupní 

kontroly 

Nedostatečná 

kontrola 

Nepřesné 

měření 

Dělník 

Nevhodně 

zvolený 

program 

Nepropojené 

vazby vstupní a 

výstupní 

kontroly 

Nepřesné 

měření 

Nedostatečná 

kontrola 

Student 
Nezpůsobilost 

stroje 

Nepřesné 

měření 

Nedostatečná 

kontrola 
Únava 

 

Brainstormingem byly týmem definovány nejpravděpodobnější příčiny: 

 nevhodně zvolený program (11 bodů), 

 nedostatečná kontrola (9 bodů), 

 nepropojené vazby vstupní a výstupní kontroly (7 bodů), 

 nepřesné měření (6 bodů), 

 nezpůsobilost stroje (6 bodů), 

 únava (1 bod). 

 

Výsledkem týmového brainstormingu u produktů turbinová skříň bylo určeno, že 

nejpravděpodobnější příčina byla nevhodně stanovený program u stroje. U tohoto neshodného 

produktu byly náklady vyměřeny na částku 107 088 Kč. 
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11 Návrh opatření na zlepšení současného stavu a posouzení 

důsledku navržených změn  

Z výsledků Paretovy analýzy u neshodných produktů bylo zjištěno, že útvar mechanické dílny 

má za rok 2014 největší náklady ve vadách rozměrů a následně vad svarů. Dohromady tyto 

dva procesy ukazují 77 % všech nákladu zmetkové výroby. Pareto zjistil, že 80 % zmetků ve 

výrobě způsobuje 20 % příčin. Proto by bylo vhodné se zaměřit na odstranění  těchto příčin a 

snížit tím celkové náklady neshodných produktů v útvaru mechanické dílny. 

Návrh opatření na zlepšení současného stavu dle analýzy by měly směřovat jednoznačně na 

management a zaměstnance daného provozu.  

Úkolem managementu je vytvořit podmínky a prostředí pro smysluplnost a identitu. 

Zaměstnanci jsou hlavním důvodem, který ovlivňuje výrobní proces a proto je velice důležitá 

jejich podpora od managementu. Zaměstnanci by vedle odbornosti měli mít určité 

sebevědomí, rychlost a samostatnost. S pomocí těchto vlastností je třeba vytvořit dobrou 

firemní kulturu. Je nutné se dohodnout na zásadách práce s lidmi. Trend současné doby je, že 

vedoucí pracovníci musí umět dobře komunikovat se svými zaměstnanci. Významný je také 

vzájemný dialog. Je dobré konzultovat aktuální dění na pracovišti a motivovat zaměstnance k 

plnění zadaným úkolům. Důležité je také učení a koučování, které vede k rozvoji zaměstnance 

a k osvojení nových pracovních postupů. Další zásada je delegování a důvěra, což znamená 

přidělit zaměstnancům odpovídající pravomoci a zajistit, aby měli k dispozici podmínky a 

zdroje, které jsou k efektivnímu dokončení jejich práce potřebné. Nezbytná je pravidelná 

kontrola zaměstnanců. Každý úkol, který byl zaměstnanci zadán, by měl být i jejím 

nadřízeným zkontrolován, nejlépe osobně. Je třeba kontrolu provádět efektivně, především 

tak, abychom neoslabovali motivaci zaměstnanců. Nezkušení nebo noví zaměstnanci si 

vyžadují a zasluhují více pozornosti, u zkušených zaměstnanců může tentýž přístup vyvolávat 

demotivaci a odpor. Další zásadou je hodnocení zaměstnanců, kterou je třeba zaměstnanci 

předávat ihned, kdykoli je důvod jej pochválit, ale i kdykoli je třeba jej upozornit na chyby ve 

výkonu nebo pracovním chování. Pochválit zaměstnance, který odvedl dobrou práci, je 

podstatné z hlediska jeho motivace, ale i proto, abychom jej na jeho úspěch, kterého si nemusí 

být plně vědom, upozornili a jeho jednání nebo postup v dané situaci upevnili. Odměna 

(finanční nebo slovní) přicházející bezprostředně po úspěšném vykonání úkolu patří k 

nejdůležitějším předpokladům účinného vedení zaměstnanců. 
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V posledním kroku doporučuji a bylo by žádoucí pravidelné školení zaměstnanců útvarů 

mechanické dílny. Školení by se mělo uskutečnit minimálně jednou za šest měsíců a po 

školení by měl být sepsán test s následujícím vyhodnocením prospěl nebo neprospěl. Jestliže 

zaměstnanec neprospěje musí být opět proškolen a sepsán test, který prokáže jeho odborné 

znalostí. V případě neprospěchu navrhuji přeřazení tohoto stálého zaměstnance na jinou 

pozici a jestli se jedná o nového zaměstnance neuzavřít s ním pracovní poměr.  

Když chceme odstranit nežádoucí vlivy ve výrobě produktů nebo služeb je potřeba neustále 

obnovovat znalosti a dovednosti zaměstnanců a dbát na vzděláváni a výcvik. Samozřejmostí 

je i neustálá podpora vrcholového vedení společnosti. 
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12 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza současného systému řízení kvality ve společnosti 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. a snížení zmetkové výroby a vícepráce v provozu mechanické 

dílny za rok 2014. Ve výrobě produktů bylo identifikováno šest procesů, které vedly 

k nejčastějším příčinám vad. Pomocí Paterova diagramu neshodných produktů bylo zjištěno, 

že nejčastější vady spojené s nejvyššími náklady jsou u vad rozměrů, dále vad svarů, 

povrchové úpravy, nevyhovujícího materiálu, neshod na výkresové dokumentaci a nejmenší u 

ztrát produktů. Celkové náklady na tyto vady byly vyčísleny na částku 1 254 150 Kč. 

Pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků byly zjištěny všechny možné příčiny a 

následek vady. Ishikawův diagram byl použit na produkty s vady rozměrů a zároveň bylo 

použito tohoto diagramu k řešení neshodných produktů, které za rok 2014 měly v útvaru 

mechanické dílny největší náklady. Výsledkem bylo u prvního produktu nepřesné měření a u 

druhého analyzovaného produktu nevhodně zvolený program.  

Z výsledků Paretovy analýzy u neshodných produktů bylo dále zjištěno, že útvar mechanické 

dílny má za rok 2014 největší náklady ve vadách rozměrů a následně vad svarů. Dohromady 

tyto dva procesy dosahují 77 % všech nákladu zmetkové výroby. Pareto zjistil, že 80 % 

zmetků ve výrobě způsobuje 20 % příčin. Proto bylo důležité se zaměřit na odstranění  těchto 

příčin a snížit tím celkové náklady neshodných produktů v útvaru mechanické dílny. 

Náklady způsobené  těmito neshodnými produkty u vad rozměrů a vad svarů byly v roce 2014 

vyčísleny na částku 971 588 Kč. To znamená, pokud by byly odstraněny tyto náklady 

způsobené dvěma procesy měli bychom roční náklady jen 282 562 Kč. 

Je potřeba se zamyslet nad tím, kde zaměstnanci dělají největší chyby a s pomocí dobrého 

vedení neustále kontrolovat tyto zaměstnance, ať případné vady jsou, co nejmenší nebo 

nejlépe žádné. Důležité je také, aby zaměstnanci neměli strach se zeptat na něco, co nevědí a 

otevřeně a více komunikovali se svými nadřízenými. Nadřízený by zase měl zpětně umět 

vyslechnout chyby nebo nedostatky svých podřízených zaměstnanců. 

Na závěr bych chtěl poznamenat, že nikdo není dokonalý a lidé nejsou stroje bez chyb. Je ale 

důležité, aby se člověk s chyb poučil a příště už je neopakoval. 
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Seznam zkratek: 

APQP – Advanced Product Quality Planning and Control Plan, metoda plánování kvality 

výrobků; 

BOZP – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

BM – bývalá zkratka mechanických dílen; 

CE – Conformité Européenne, evropská shoda; 

COPQ – Cost of Poor Quality, metodika pro zjišťování nákladů na nízkou jakost; 

CNC – Computer Numercial Control, počítačem řízený obráběcí stroj; 

ČSN – Česká státní norma; 

DC – soustružna válců;  

DE – elektrotechnické dílny;  

DG – útvar konstrukce; 

DM – mechanické dílny; 

DS – stavební dílny;  

DTP – detailní technologický předpis; 

DTPS – detailní technologický předpis svařování; 

DU – žárotechnické dílny;  

DZ – zámečnické dílny;  

EFQM – European Foundation of Quality and Management, Evropská nadace pro 

management kvality; 

EMS – Environmental Management Systém, systém environmentálního managementu; 

EN – Evropská norma; 

ES – Evropská směrnice; 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis, analýza možností vzniku vad a jejich následků; 

GMP – Good Manufacturing Practise, postupy správné výrobní praxe;  

IEC – International Electrotechnical Commision, Mezinárodní úřad pro elektrotechniku; 

IMS – Information Management Systém, Systém řízení informací; 

ISO – lnternational Organization for Standardization, Mezinárodní organizace pro 

normalizaci; 

KP – kontrolní postup;  

LN – Lotus Notes, databázové prostředí;  

MP – systém managementu projektu;  

NC – Numeric Control, program pro číslicově řízený obráběcí stroj; 
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OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Specification, systém managenentu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

OÚ – organizační útvar;  

PAF – Prevention, Appraisal, Failure modely, metodika pro zjišťování nákladů na nízkou 

jakost; 

PDCA – Plan, Do, Check, Act, cyklus zlepšování procesů; 

PP – podpůrný proces; 

PPo – pracovní postupy;  

PPř – prováděcí předpisy ; 

QFD – Quality Function Deployment; 

QMS– Quality Management Systém, systém managementu kvality; 

TEPP – Postup tepelného zpracování strojních součástí; 

TOP – technicko - organizační pokyn; 

TP – technologický postup; 

TPř – technologický předpis; 

TQM – Total Quality Management, nejúčinnější systém řízení kvality; 

VD – výkresovou dokumentaci;  

ZKP – zkušební postup; 
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