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Abstrakt  

Tato práce se zabývá přístupy k ověřování shody dodávek. Pro pochopení problému 

bylo nutné vysvětlit a popsat souvislosti mezi systémem managementu jakosti a procesem 

nákupu, ve kterém je začleněno ověřování shody dodávek. Zjištěné poznatky jsem vyuţil k 

sestavení dotazníku, kterým jsem ověřil pouţívané principy k ověřování shodných dodávek v 

Českých organizacích. Průzkumu se účastnilo 42% respondentů z 60 organizací. 

Nadpoloviční většina byly velké strojírenské nebo automobilové organizace s koncepcí ISO a 

sériovou výrobou. Na základě šetření lze konstatovat, ţe činnosti k ověřování shody dodávek 

si organizace provádějí sami a stále se vyskytuje značné mnoţství neefektivních přístupů k 

ověřování shody dodávek (např. 100 % kontrola). 

Klíčová slova 

Jakost; nákup; shoda dodávek; poţadavek; statistická přejímka 

Abstract 

This bachelor thesis is verifying compliances of supply. In order to understand the 

problem, it was necessary to explain and describe the connection between quality 

management system and purchasing process in which conformity of supply is incorporated. 

Findings led to assemble questionnaire where I have verified the principles for verifying 

conforming supply in Czech organizations. Study involved 42% of respondents from 60 

organizations. An absolute majority of respondents were big automotive and engineering 

organizations with ISO concept and serial production. From survey I can conclude that the 

activities of the supply compliance verification is being done by organizations themselves. 

However there is still considerable amount of ineffective approach in supply compliance 

verification (e.g. 100% control). 
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Úvod 

Ověřování shody dodávek představuje bezesporu jeden z nejtradičnějších procesů i 

v klasickém pojetí nakupování a bude nesporně i součástí všech programů partnerství 

s dodavateli v budoucnosti. Protoţe tak jako neexistuje na světě nic dokonalého, nedá se 

předpokládat ani to, ţe by se v dodávaných výrobcích nebo sluţbách nikdy nevyskytly ţádné 

odchylky od odběratelem specifikovaných poţadavků, jeţ jsou označovány jako neshody [7]. 

Pod pojmem ověřování shody dodávek budeme chápat proces, v jehoţ rámci obchodní 

partneři (tzn. odběratel a dodavatel) potvrzují na základě objektivních důkazů, ţe 

specifikované poţadavky na dodávky byly nebo nebyly splněny [7]. 

Problematika ověřování shody dodávek je v současné době v českých organizacích 

oproti západním zemím mírně zastaralá. Současným světovým trendem je zefektivnění 

procesů ověřování shody dodávek pomocí statistických metod, jimiţ je např. statistická 

regulace procesů nebo statistická přejímka.  

V bakalářské práci se snaţím popsat systém managementu jakosti, začlenění procesu 

nakupování do systému managementu jakosti a jejich propojení s procesem ověřování shody 

dodávek za pomocí vyuţití současných norem. K vytvoření obrazu o stavu vyuţívání principů 

k ověřování shody dodávek u Českých organizací jsem připravil dotazníkové šetření a 

zpracoval jeho výsledky. 

Cílem průzkumu bylo získat informace o přístupech k ověřování shody dodávek v 

průmyslových organizacích a na základě těchto informací vyhodnotit, která z variant přístupů 

ověřování shody dodávek se v současnosti nejvíce v Českých organizacích vyuţívá a jaké 

další souvislosti se k daným přístupům váţí.  
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Zkratky 

BP – bakalářská práce 

SMJ – systém managementu jakosti 

SPC – statistická regulace procesů 

RD – regulační diagram 

TQM - total quality management (celkové řízení kvality) 

ISO - mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for  

Standardization) 

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení  

kritických kontrolních bodů) 

SP – statistická přejímka 

Definice vybraných pojmů 

V této BP se setkáme opakovaně s níţe uvedenými pojmy: 

Nakupování: jedná se o proces, ve kterém odběratel získává za poplatek vstupy a zdroje, 

které jsou potřebné k realizaci vlastního produktu [7]. 

Dodavatel: organizace nebo osoba, která poskytuje produkt [7]. 

Dodávka: jakýkoliv nakupovaný produkt, který můţe mít charakter informace, polotovarů, 

sluţeb, resp. hotových výrobků hmotné povahy [7]. 

Odběratel: organizace nebo osoba, která nakupuje dodávky [7]. 

Organizace: skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů [7]. 

Management: koordinované činnosti k vedení a řízení organizace [7]. 

Systém managementu: systém pro stanovení politiky a cílů a k dosaţení těchto cílů [7]. 

Kontrola: je hodnocení shody pozorováním a posouzením doplněné podle vhodnosti 

měřením, zkoušením nebo srovnáváním [7]. 

Ověřování: potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, ţe specifikované 

poţadavky byly splněny [7]. 

Specifikace: dokument, v němţ jsou stanoveny poţadavky [7]. 

Zainteresovaná strana: osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu 

organizace [7].  

Zákazník: organizace nebo osoba, která přijímá produkt [7]. 
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1. Pojednání o systému managementu jakosti 

1.1. Vysvětlení pojmu jakost 

Problematika budování a rozvoje systémů managementu jakosti je v současné době 

mimořádně aktuální a ţivá. Vyplývá to z faktu, ţe světová ekonomika je dnes extrémně 

otevřená a naprostá většina oborů se pohybuje ve velmi ostrém konkurenčním prostředí. Je 

přitom známou skutečností, ţe naprostá většina světových manaţerů mezi klíčovými faktory 

úspěšnosti organizací uvádí také jakost svých produktů. Je nutné si připomenout, co budeme 

mít na mysli pod pojmem „jakost“ [7]. 

V posledních desetiletích se můţeme setkat s celou řadou různých definic. Uveďme si 

alespoň některé z nich tak, jak je definovali někteří z významných osobností: 

- Jakost je způsobilost pro uţití [3]. (Juran a Defoe, 2010)  

- Jakost je shoda s poţadavky [3].  (Crosby, 1979) 

- Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamţiku své expedice společnosti 

způsobí [7]. (Taguchi) 

- Jakost je dynamický stav spojený s produkty, sluţbami, lidmi, procesy a 

prostředím, které splňuje nebo překračuje očekávání a pomáhá vytvářet vyšší 

hodnotu [3]. (Goetsch a Davis, 2007) 

- Jakost je to, co za ni povaţuje zákazník [7]. (Feibenbaum)  

Za oficiální definici povaţujme tu z aktuální verze normy ČSN EN ISO 9000:2009 

[13], kde se uvádí, ţe kvalita/jakost je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“. Definice nemusí být pro kaţdého hned srozumitelná, a proto se ji pokusíme 

stručně vysvětlit:  

- v definici je uveden výraz „stupeň“, coţ činí z jakosti měřitelnou kategorii, 

jejíţ úroveň jsme schopni rozlišovat; 

- poţadavky jsou obvykle dány kombinací poţadavků externích zákazníků (tzn. 

jejich potřeb a očekávání), dalších zainteresovaných stran a také legislativy; 

- výraz „inherentní charakteristika“ patří takovému znaku výrobku, sluţby 

apod., který je pro daný produkt typický (např. vůně pro parfém, výkon pro 

jakýkoliv motor apod.). [5] 
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Na základě definice a vysvětlení vybraných pojmů z ní lze říci, ţe jakost představuje 

komplexní vlastnosti výrobků, sluţeb, informací, lidí i systémů, projevujících se určitou 

mírou schopnosti plnit poţadavky, které jsou na ně kladeny. A zároveň je vlastností, která 

umoţňuje různé produkty podobného charakteru rozlišovat a přiřazovat jim rozdílnou 

hodnotu. Pojem kvalita je synonymem k pojmu jakost [5].  

1.2. Management jakosti a systém managementu jakosti 

Je-li jakost koncový bod, pak management jakosti je přístup a způsob jak se k němu 

dostat. V souladu s tím je třeba také rozvíjet a vhodně chápat to, co se rozumí myšlenkou. V 

této souvislosti není ţádná jednoduchá definice, která vystihuje tuto oblast, místo toho 

musíme vzít v úvahu hlavní zásady, které jsou klíčovým tématem [3]. 

Celosvětově uznávaným faktem je, ţe schopnost uspokojovat poţadavky se nedá 

zabezpečit samou výrobou výrobků, resp. při bezprostředním poskytování sluţeb – podíl 

těchto fází je totiţ naprosto zanedbatelný, asi 4%. Rozhodující jsou procesy, které výrobě a 

poskytování sluţeb předcházejí, coţ logicky vede k tomu, ţe je nanejvýš ţádoucí 

v jakýchkoliv organizacích rozvíjet určité subsystémy řízení, pro které se vţilo označení 

„systémy managementu jakosti“. Normou ČSN EN ISO 9000:2009 je SMJ definován jako 

„koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti“. Mezi tyto 

činnosti patří plánování, řízení, prokazování a zlepšování jakosti [5]. Členění čtyř hlavních 

souborů je zobrazeno na Obr. 1.1.  

Obr. 1.1: Soubory procesů managementu jakosti v souladu s [13] 
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Tyto čtyři rozsáhlé soubory procesů a činností pak nemohou být v organizacích 

prováděny bez vzájemné koordinace a harmonizace v rámci tzv. systémů managementu 

jakosti. Systém managementu jakosti lze chápat jako soubor vzájemně souvisejících prvků, 

který je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má garantovat 

maximalizaci spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů. 

Jako prvky systému přitom chápejme procesy, lidi, materiály, informace i zařízení, kterých 

v rámci celé organizace hospodárně vyuţíváme, aniţ bychom ohrozili schopnost svých 

produktů plnit poţadavky [5]. 

1.3. Principy a koncepce systému managementu jakosti 

Pod pojmem „princip“ lze chápat základní pravidlo, výchozí myšlenku a strategickou 

zásadu, na které je vytvářen a rozvíjen jakýkoliv SMJ. I přes odlišné pojetí a struktury zásad 

v různých modelech systému řízení, lze konstatovat, ţe v současnosti je obecně uznáváno 

minimálně jedenáct základních principů pro efektivní SMJ. Přehled těchto principů uvádí 

Obr. 1.2 [5]. 

 

Obr. 1.2: Základní principy moderního managementu jakosti [5] 

 

 Principy uvedené na Obr. 1.2 nejsou seřazeny podle významnosti a v jiných zdrojích 

mohou být i s menším počtem principů, jelikoţ někteří autoři spojují znázorněné principy [3]. 

Tyto principy jsou popsány v odborné literatuře [5, 7 atd.].  

Jedinečnost procesů různých činností organizací v podnikatelském i neziskovém 

sektoru si vyţádala řadu variantních přístupů k managementu jakosti. Smyslem toho jsou tzv. 

koncepce systému managementu jakosti, kterými chápejme základní strategické přístupy 
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k vytváření a rozvoji těchto SMJ v praxi jednotlivých organizací. V současné době ve 

světovém měřítku rozlišujeme tři základní koncepce rozvoje SMJ [7]:  

- koncepce odvětvových standardů; 

- koncepce TQM;  

- koncepce ISO. 

Koncepcí managementu jakosti chápeme strategický přístup k naplňování obecných 

zásad a principů managementu jakosti [7]. Tyto koncepce se liší svou náročností na zdroje a 

na znalosti lidí, a také tím, na jaké zainteresované strany se orientují. Na základě těchto 

pohledů je moţné znázornit je tak, jak je uvedeno na Obr. 1.3 [5]. 

 

Obr. 1.3: Koncepce managementu jakosti [5] 

 

Z Obr. 1.3 je patrné, ţe nejnáročnější koncepcí je koncepce TQM zahrnující všechny 

zainteresované strany.  

Koncepce TQM 

Přístup TQM byl koncipován během druhé poloviny dvacátého století zejména v 

Japonsku, následně v USA a Evropě. Tento přístup se vyznačuje tím, ţe není zaloţen na 

předem přesně definovaných poţadavcích. TQM je v zásadě filozofií managementu, která se 

neustále rozvíjí a obohacuje a která si velmi úspěšně razí cestu v mnoha světových 

organizacích. Koncepce TQM se do praxe prosazuje díky práci organizací s tzv. modely 
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excelence. Ty obvykle reprezentují soubory doporučení pro všechny oblasti systémů 

managementu a jsou univerzálně aplikovatelné ve všech typech organizací [7]. Modely 

excelence jsou charakterizovány v odborné literatuře [5,7 atd.]. 

Koncepce odvětvových standardů 

V sedmdesátých letech minulého století pociťovaly mnohé, zejména zahraniční 

korporace a společnosti vnitřní potřebu vytváření systematických přístupů k zabezpečování a 

zlepšování jakosti. Poţadavky na tyto systémy zaznamenaly do norem, které měly platnost v 

rámci jednotlivých organizací, resp. celých výrobních odvětví (např. automobilového 

průmyslu apod.). Museli se jimi řídit i všichni dodavatelé těchto firem [7]. 

V současnosti existuje ve světě i mnoho dalších odvětvových standardů (např. norma 

ČSN ISO/TS 16949, definující poţadavky na systémy managementu jakosti u dodavatelů 

automobilového průmyslu). I kdyţ se odvětvové standardy vyznačují různými přístupy, přesto 

mají několik společných znaků [7]:  

a) obvykle respektují strukturu a poţadavky univerzálního standardu, který definuje 

poţadavky na systémy managementu jakosti a který nese označení ISO 9001;  

b) jsou náročnější neţ poţadavky definované všeobecně platnými standardy ISO řady 

9000;  

c) zohledňují specifika jednotlivých odvětví tím, ţe k základním poţadavkům normy 

ISO 9001 přidávají další specifické poţadavky (např. na značení dílů v automobilovém 

průmyslu, dobu uchovávání záznamů apod.),  

d) nemají generický charakter, tzn. neplatí všeobecně pro všechna odvětví ekonomiky,  

e) mohou se stát základem k certifikaci systémů managementu jakosti, která je v 

mnoha směrech povinná (např. zákonem o potravinách se i u nás povinně vyţaduje certifikace 

systému HACCP ve všech provozovnách, které nakládají s potravinami, včetně např. i 

cateringových firem) [7]. Bliţší charakteristiku koncepce odvětvových standardů nalezneme 

v odborných publikacích [5,7 atd.] 

Koncepce ISO 

Vytvoření a pouţívání norem, jakými jsou standardy ISO řady 9000, si vynutila 

globalizace trţního prostředí. Proto byly vypracovány společné zásady managementu a 

kritéria pro posuzování jejich naplňování a praktické dodrţování. Tímto opatřením se má 

minimalizovat počet kolizí v bilaterálních obchodních vztazích, jeţ by v rámci mezinárodního 
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obchodu ohroţovaly zájmy jednotlivých spotřebitelů i celého společenství [7]. Mezi 

charakteristické rysy této koncepce patří:  

 Normy ISO ř. 9000 mají generický (universální) charakter, tj. nezávisí ani na 

charakteru procesů, ani na povaze produktů – jsou aplikovatelné jak ve 

výrobních organizacích, tak i v podnicích sluţeb, bez ohledu na jejich velikost.  

 Normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Aţ v okamţiku, 

kdy se dodavatel zaváţe odběrateli, ţe aplikuje u sebe systém managementu 

jakosti podle těchto norem, stává se zejména kriteriální norma ISO 9001 pro 

daného producenta závazným předpisem. Protoţe odběratelé dnes uţ zcela 

běţně po svých dodavatelích vyţadují systémy managementu jakosti 

konformní s poţadavky norem ISO 9001, je moţné konstatovat, ţe nejenom 

tato norma, ale i ostatní standardy ISO ř. 9000 tvoří velmi závaţnou součást 

legislativy v obchodním styku a to i z pohledu legislativy EU – jsou i normami 

evropskými [7]. 

V současné době platná soustava norem ISO ř. 9000, která je v ČR zavedena jako řada 

norem ČSN EN ISO 900x je tvořena čtyřmi základními standardy [7]:  

 ČSN EN ISO 9000:2009 Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník;  

 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Poţadavky;  

 EN ISO 9004:2010 Řízení organizací pro trvale udrţitelný úspěch – Přístup 

managementu kvality;  

 ČSN EN ISO 19 011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu [7]. 

 Bliţší charakteristiku koncepcí ISO nalezneme v odborných publikacích [5,7 atd.]. 
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2. Začlenění procesu nákupu v systému managementu jakosti 

2.1. Nákup 

Nákup je nedílnou součástí fungování organizace. Skládá se ze souborů činností 

souvisejících se stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení chodu podniku a je 

spojen s jejich obstaráváním, dopravou, příjmem, řízením zásob a případnou úpravou před 

předáním do výroby, kontrolou a reklamací nekvalitních vstupů.  

Všechny výrobky nebo sluţby jsou z větší či menší míry závislé na různých vstupech a 

subdodávkách. Kromě klasických nákupů hmotných vstupů (surovin, polotovarů, materiálů, 

kompletačních dílů) je potřeba pamatovat i na pořizování sluţeb nebo i různých činností 

zabezpečovaných subdodavatelsky. Čím větší je podíl externích vstupů, tím důslednější musí 

být přístupy řízení jakosti při opatřování vstupů. [12] 

Dodávkou materiálu nekončí úloha nákupu. Vytvoření trvalých dodavatelsko-

odběratelských vztahů, které jsou předpokladem dalšího vývoje dodavatelského řetězce, 

vyţaduje trvalé sledování a hodnocení dodavatelů na základě vlastních podnikových kritérií. 

Hodnocení bude zahrnovat předpoklady dodavatelských schopností, ale i výsledky skutečné 

realizace dodávek [8]. 

Rozdělení nákupu pro danou problematiku 

Nákup se dá dělit podle různých hledisek. Pro problematiku ověřování shody dodávek 

je vhodné rozdělit nákup dle významu a podmínek nákupu jednotlivých materiálů na: 

a) Strategický nákup: řeší strategické materiály, stroje a zařízení, dodávané materiály 

na korporátní úrovni – úkoly orientované na trh a spojené s uzavíráním smluv. 

b) Operativní nákup: úkoly spojené s tokem materiálu a zboţí, vyřizování 

objednávek předepsaných materiálů, reklamace, výběrová řízení pro nestrategické 

materiály [1]. 

Na základě tohoto rozdělení, by mělo být jasné, ţe problematika ověřování shody 

dodávek patří do operativního nákupu. 



10 

 

2.2. Význam procesu nákupu v systému managementu jakosti 

Význam managementu jakosti v nakupování je odvozen od podílu hodnoty 

nakupovaných vstupů na celkové hodnotě finálních produktů, které organizace umisťuje na 

trzích. V nezanedbatelném počtu přetrvává v organizacích pohled na procesy nákupu podle 

tradičního pohledu, oproti tomu, co se snaţí SMJ překonat aplikací principů partnerství s 

dodavateli, viz následující tab. 1: 

 

Tab. 1: Pohledy na procesy nakupování [7] 

 

Proč je aktivitám procesu nákupu přičítán zásadní význam? Z několika pochopitelných 

důvodů: 

a) u velké většiny produktů je typické, že jejich hodnota je výrazně ovlivňována 

hodnotou nakupovaných vstupů. Tento podíl činí i více neţ 70% a zjednodušeně 

můţeme konstatovat, ţe podobným podílem je jakostí dodávek ovlivňována i 

jakost finálních produktů, 

Aspekt nakupování Tradiční pohled Moderní pohled 

Vztahy mezi dodavatelem a 

odběratelem 

Protivníci, bez vzájemné 

důvěry 
Spolupracující partneři 

Délka vztahů Krátkodobé vztahy Dlouhodobé vztahy 

Kritéria jakosti dodávek Shoda s poţadavky norem 
Vhodnost k pouţití u 

zákazníků 

Metody zabezpečování 

jakosti 
Kontrola a ověřování shody Prevence a zlepšování 

Komunikace s dodavateli 
Zřídkavá a formální, 

orientovaná na smlouvy 

Pravidelná, zaměřená na 

výměnu zkušeností 

Báze dodavatelů Mnoho dodavatelů Pečlivě vybraní dodavatelé 

Strategický přístup k 

dodavatelům 
Řízení nápravných opatření Řízení procesů a vztahů 

Plány pro nakupování 

Sestavování bez ohledu na 

poţadavky konečných 

zákazníků 

Integrovány s plány 

konečných zákazníků 

Rozhodovací kritérium Cena dodávek Úplné náklady zásobování 

Klíč k úspěšnému nákupu Schopnost vyjednávat 
Schopnost vyhledávat 

příleţitosti ke zlepšování 
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b) mnoho organizací eviduje opakující se nezanedbatelné výdaje spojené s nízkou 

jakostí dodávek, kdy vyskytující se neshody v dodávkách mohou výrazně ovlivnit 

výkonnost odběratelů, 

c) dodavatelé i odběratelé jsou na sobě vzájemně závislí, 

d) v celém světě je zřetelný trend zejména větších organizací k soustřeďování 

pozornosti výhradně na strategické funkce (marketing, vývoj, prodej a servis, 

management jakosti), zatímco další procesy (např. výroba) jsou vytlačovány do 

míst s nejniţšími náklady, 

e) čím dál tím intenzivněji se prosazují v logistice koncepce dodávek právě včas (Just-

in-Time). Pokud se velikost dodávky výrazně redukuje na několik málo kusů 

dopravených s téměř minutovou přesností, musí i rozsah neshod v těchto 

dodávkách dramaticky klesat, 

f) jakost dodávek a vztahy s renomovanými dodavateli pomáhají udržovat dobré 

jméno odběratelů. Řídicí pracovníci se před potenciálními zákazníky chválí 

nejenom vlastními certifikáty, ale i tím, ţe nakupují výhradně od dodavatelů, kteří 

jsou pro dodávky uznáni nezávislými certifikačními orgány, 

g) útvary nákupu a procesy jsou v současnosti považovány za druhé nejdůležitější 

místo tvorby zisku a zvyšování ekonomické výkonnosti organizací [6]. 

 

2.3. Souvislost nákupu a systému managementu jakosti 

Jaká je vlastně souvislost mezi SMJ a nákupem? Na tuto otázku nám odpoví norma 

ČSN EN ISO 9001:2009 [14], podle které se v současnosti certifikují organizace. Organizace 

tento certifikát vyuţívají jako konkurenční výhodu nebo to jsou vyţadované podmínky 

spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem.  

Souvislost mezi nákupem a normou ČSN EN ISO 9001:2009 je tedy v jejím obsahu, 

ve kterém je procesu nakupování vyčleněna celá kapitola 7.4. Nákup. V této kapitole se píše:  

a) Proces nákupu 

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným 

poţadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na 

nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následné realizaci 

produktu nebo na konečný produkt [14].  
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Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat 

produkt v souladu s poţadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich výběr, 

hodnocení a opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a udrţovány záznamy o výsledcích 

hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení [14]. 

b) Informace pro nákup 

Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen a podle 

okolností má zahrnovat:  

a) poţadavky na schvalování produktů, postupů, procesů a zařízení, 

b) poţadavky na kvalifikaci pracovníků a  

c) poţadavky na systém managementu kvality. 

Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných poţadavků na nákup dříve, neţ 

je sdělí dodavateli [14]. 

c) Ověřování nakupovaného produktu 

Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro 

zajištění toho, ţe nakupovaný produkt splňuje specifikované poţadavky nákupu. V případě, 

ţe organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách dodavatele, musí 

organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění 

produktu [14]. 

V současnosti je zpracován návrh nové normy s pracovním označením ISO/DIS 

9001:2015, ve které se píše: 

Typ a rozsah řízení externího poskytování procesů, produktů a služeb 

Při určování typu a rozsahu prvků řízení, které se pouţívají pro externí zajišťování 

procesů, produktů a sluţeb, musí organizace vzít v úvahu: 

a) moţný dopad externě zajišťovaných procesů, produktů a sluţeb na schopnost 

organizace i nadále plnit poţadavky zákazníků a aplikovatelné poţadavky 

zákonů a předpisů; 

b) vnímanou efektivnost prvků řízení pouţívaných externím poskytovatelem [16]. 

Organizace musí stanovit a implementovat ověřování a jiné činnosti nezbytné pro 

zajištění, aby externě zajišťované procesy, produkty a sluţby nepříznivě neovlivňovaly 

schopnost organizace i nadále dodávat svým zákazníkům shodné produkty a sluţby [16]. 
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Procesy nebo funkce organizace, které jsou zajišťovány externím poskytovatelem, 

zůstávají v rámci systémů managementu kvality organizace; v souladu s tím musí organizace 

brát v úvahu výše uvedené body a) a b) a stanovit jak prvky řízení, které chce uplatňovat ve 

vztahu k externímu poskytovateli, tak prvky řízení, které chce uplatňovat na výstup 

výsledného procesu [16]. 

2.4. Rozšířené požadavky nákupu pro automobilový průmysl 

Podmínky spolupráce jsou rozšířeny především v automobilovém průmyslu, který se 

řídí další normou ČSN P ISO/TS 16 949 [15], podle které se tyto společnosti taktéţ 

certifikují. 

Pro organizace působící v automobilovém průmyslu jsou poţadavky na nákup ještě 

rozšířeny a vyţaduje se aby: 

- nakupované výrobky nebo materiály pouţité v produktu byly ve shodě se zákony a 

předpisy, 

- organizace rozvíjela SMJ dodavatele, základním krokem je shoda s ČSN EN ISO 

9001:2009, 

- dodavatelé organizace byly certifikovány třetí stranou (pokud zákazník nestanovuje 

jinak), 

- organizace nakupovala výrobky, materiály nebo sluţby jen ze schválených zdrojů 

(pokud to není ve smlouvě uvedeno jinak), 

- pouţití zdrojů určených zákazníkem, nezbavuje organizaci odpovědnosti za kvalitu 

produktů, 

- organizace prokazovaly kvalitu nakupovaného produktu, 

- organizace monitorovala výkonnost dodavatelů a podporovala je v monitorování 

svých výrobních procesů [15]. 

Propojení obou norem je pro organizace, které se jimi řídí, výhodné kvůli 

automatickému zavedení některých činností jiţ u jejich dodavatelů. Pokud dodavatel 

dostatečně prokáţe kvalitu produktu, tak organizace jiţ nemusí prokazovat danou kvalitu 

znovu, pokud to není nutné, ale za danou kvalitu přebírá odpovědnost. Jak se ověřování shody 

dodávek provádí a jaké postupy ověřování existují, nalezneme v následující kapitole. 
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3. Ověřování shody dodávek  

3.1. Současné přístupy k ověřování shody dodávek 

Vztahy mezi odběrateli a dodavateli jsou v praxi různé. Bývají ovlivňovány především 

výsledky ověřování shody dodávek, ve které vidí rozhodující nástroj zabezpečování jakosti. Z 

pohledu současných trendů je toto mylná představa. Ověřování shody dodávek má poskytovat 

hlavně důkaz o shodě, ale k tomu má ještě funkci jakéhosi filtru, na který se často zapomíná. 

Tento filtr nám v organizaci má zabránit ke zpracovávání a vyuţívání dodávky, které mají 

odchylky od poţadovaného stavu. Názornou ukázkou vyuţívání filtru mohou být statistické 

přejímky, které se v praxi trochu opomíjejí. 

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 poţaduje, aby organizace vytvořila a prováděla 

kontroly nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, ţe zakoupený produkt splňuje 

stanovené poţadavky na nákup. Automobilové dodatky také vyţadují, aby organizace měla 

zavedený systém, který zajistí kvalitu zakoupeného produktu za pomocí jednoho nebo více z 

pěti definovaných metod [2]. Tyto metody jsou charakterizované v normě ČSN P ISO/TS 16 

949 [15]. 

Organizace většinou vycházejí při ověřování shody z toho, ţe odběratelé po dodání 

určitého mnoţství nakupovaného zboţí podrobí tuto dodávku vstupní kontrole (mnoţstevní i 

ověřování jakosti). V praxi se setkáváme se snahou, aby ověřování shody prováděl dodavatel 

těsně před expedicí svých produktů odběratelům, kterým pak poskytuje i záznamy o 

výsledcích tohoto ověřování. Některé organizace prakticky všechny prvky nakupují od 

dodavatelů, nebo přímo od zákazníků, pro které sestavují celek (např. PC nebo automobil). 

Tento typ organizací vstupní ověřování shody prvků vůbec nerealizují, protoţe by to bylo 

neefektivní [6]. Tento trend je viditelný například u organizací zabývajících se výrobou 

počítačů či v automobilovém průmyslu. K odhalování vadných součástek dochází aţ při 

testování celků, při kterých jsou vady detekovány a následně i reklamovány. U výrobců 

počítačů je výhodnější vyměnit celou vadnou součást, neţ zjišťovat, co způsobuje daný 

problém. V automobilové organizaci je brán zřetel na identifikaci součástí, aby při případném 

zjištění závady mohl být daný kus co nejdříve vyměněn za zcela identickou součást a aby bylo 

moţné zjistit, kde k dané závadě došlo a případně tomuto vzniku závady předcházet. 

Osm základních variant vztahů mezi odběrateli a dodavateli odvozených od aktivit 

ověřování shody, které jsou rozšířeny o míru prevence vůči výskytu a odhalení neshod v 
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dodávkách. Těchto osm variant stanovil Kaoru Ishikawa v jedné z posledních publikací a 

parafrázuje je Jaroslav Nenadál ve svých knihách [6, 7]. Výše zmíněné varianty jsou uvedeny 

v tabulce 2. 

Tab. 2: Varianty ověřování shody dodávek [6] 

Varianta  Dodavatel Odběratel 

Míra a 

efektivnost 

prevence vůči 

neshodám 

A Bez výstupní kontroly 
Přijímá vše, 100 %-ní 

kontrola aţ ve výrobě 
Ţádná 

B 
Bez motivace k 

zabezpečování jakosti 

100 %-ní kontrola na 

vstupu 
Minimální 

C 
100 %-ní kontrola na 

výstupu 

100 %-ní kontrola na 

vstupu 
Velmi malá 

D 
100 %-ní kontrola na 

výstupu 

Výběrová kontrola na 

vstupu 
Střední 

E 

100 %-ní kontrola ve 

výrobě, výběrová na 

výstupu 

Výběrová kontrola na 

vstupu 
Střední 

F 
SPC ve výrobě, výběrová 

kontrola na výstupu 

Namátková kontrola na 

vstupu 
Vysoká 

G 
SPC ve výrobě, namátková 

kontrola na výstupu 

Namátková kontrola na 

vstupu 
Velmi vysoká 

H 
Stabilita procesů umoţňuje 

zrušit výstupní kontrolu 
Akceptovaná kontrola Maximální 

SPC značí tzv. statistickou regulaci procesů. 

 

Varianty A a B 

První dvě varianty se mohou zdát zastaralé, ale na základě výsledků průzkumu se s 

těmito variantami stále setkáváme i v praxi. U obou partnerů (odběratel a dodavatel) chybějí 

systematické přístupy k zabezpečování a zlepšování jakosti. Zejména u mikropodniků a 

malých podniků se setkáváme s něčím, co se dá přirovnat k variantě B z tab. 2. Je neţádoucí, 

ţe podobná praxe způsobuje odběrateli nemalé ekonomické ztráty, které jsou způsobeny 

značnými lidskými a finančními zdroji. Při stoprocentní kontrole se provádí kontrola kaţdého 
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kusu dodávky dle předepsaných poţadavků. Navíc je potvrzeno, ţe při tzv. 100% kontrole 

dochází k úniku aţ 15% neshod. To je zapříčiněno monotónní činností spojenou se 

stoprocentní kontrolou, v moţné únavě zaměstnanců provádějící kontrolu nebo v pouţití 

neseřízených měřidel atd. [6]. 

Varianta C 

Varianta C je ukázkou toho, k čemu směřuje vzájemná podezřívavost obchodních 

partnerů. Stejný typ kontroly se provádí dvakrát, coţ má za následek značné finanční a lidské 

zdroje a to negativně působí na ekonomiku obou partnerů. Výhodou této metody je, ţe 

opakovaná stoprocentní kontrola sníţí riziko nezachycení neshodných produktů a odhalí 

případné pochybení postupu ověřování dodávek ze strany dodavatele. To můţe mít za 

následek ukončení spolupráce nebo stanovení finančních sankcí pro dodavatele [6]. 

Varianta F, G a H 

Varianty F, G a H jsou spojovány s tzv. statistickou regulací procesů (SPC) u 

dodavatele. SPC je příkladem efektivního přístupu prevence výskytu neshod, zaloţený na 

neustálém sběru a vyhodnocování dat o chování různých procesů s cílem řídit proces, aby 

výstupy procesu byly dle specifikací poţadavků odběratele [6].  

Průběh procesu se totiţ vyznačuje určitou variabilitou, která se chápe jako přirozená 

vlastnost procesu. Uvědomění moţných příčin variability a jejich postupná redukce pak 

znamenají rovnoměrnější produkci dodavatele, ale i výrazné sníţení pravděpodobnosti 

výskytu neshod produktů. Kromě toho se sniţují náklady na ověřování shody a vytváří se 

záruka vyšší spokojenosti odběratelů díky spolehlivosti a stabilitě dodávek [5].  

Základním nástrojem statistické regulace procesů jsou tzv. regulační diagramy (RD), 

coţ jsou grafická znázornění vývoje variability procesů v čase. Postupy a tvorba RD jsou 

normovány a detailně popsány v odborných publikacích, viz např. [4, 5, 10], a existují také 

různé školící organizace (např. DTO), které se zabývají aplikací SPC a školení pracovníků v 

této oblasti. Statistická regulace procesů je v českých podnicích rozšířena jen zřídka, coţ 

souvisí s relativně omezenými znalostmi zaměstnanců (manaţerů) o principech, postupech a 

efektech aplikace statistické regulace. Převáţně se vyskytuje u dodavatelů pro automobilový 

průmysl [6]. 
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Varianta D a E 

Varianta D a E (tab. 2) byly schválně ponechány nakonec, jelikoţ vyuţívají přístupy 

tzv. výběrové kontroly dodávek. Mohou představovat přijatelnou efektivní alternativu, kdy 

není moţné uplatnit u dodavatele SPC. Principem výběrových kontrol je to, ţe podle předem 

dohodnutých pravidel a postupů se z celého objemu dodávky vytvoří reprezentativní výběr. 

Ten se následně určeným postupem zkontroluje a na základě výsledků ověřování shody 

tohoto výběru se konstatuje, zda bude celá dodávka přijata či ne. Za nejvhodnější aplikaci 

výběrových kontrol lze povaţovat tzv. statistickou přejímku [6].  

3.2. Pojmy vyčleněné k ověřování shody dodávek  

Na základě normy ČSN EN ISO 9000:2009, jeţ definuje základní principy a slovník 

pojmů v systémech managementu jakosti, uvádí tyto pojmy vztahující se ke shodě. Souvislost 

mezi těmito pojmy je znázorněna na Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1: Pojmy vztahující se ke shodě [13] 
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Z Obr. 3.1 jsou některé pojmy jasné, ale pro upřesnění je zde všechny vysvětlíme 

definicemi uvedenými v normě ČSN EN ISO 9000:2009. 

Požadavek – potřeba či očekávání, které jsou stanoveny, jsou závazné nebo se obecně 

předpokládají. Obecně předpokládané poţadavky chápeme jako zvyklost nebo běţnou praxi 

organizace, jejich zákazníků a jiných zainteresovaných stran, ţe se uvaţovaná potřeba nebo 

očekávání předpokládají. Poţadavek můţeme dále specifikovat přidáním rozlišujícího 

přívlastku (např. poţadavek na produkt, poţadavek zákazníka, atd.), bývá vytvářen různými 

zainteresovanými stranami, tento specifikovaný poţadavek je obvykle zahrnut v dokumentech 

[13]. 

Neshoda – nesplnění poţadavku [13]. 

Vada – nesplnění poţadavku ve vztahu [13]. 

Shoda - splnění poţadavku [13]. 

Uvolnění – povolení k postoupení do další etapy procesu [13]. 

Preventivní opatření – opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

neţádoucí potenciální situace. Preventivní opatření se provádí s cílem předejít výskytu 

neshody [13]. 

Nápravné opatření – opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné 

neţádoucí situace. Nápravné opatření se provádí s cílem zabránit opakovanému výskytu 

neshody [13]. 

Výjimka – povolení pouţít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

poţadavkům. Výjimka je obecně omezena na dodávku produktu, který má neshodné 

charakteristiky ve specifikovaných mezích po schválenou dobu nebo na mnoţství produktu 

[13]. 

Povolení odchylky – povolení vydané před realizací, odchýlit se od původně 

specifikovaných poţadavků na produkt. Obecně se uděluje pro omezené mnoţství produktu 

nebo na omezenou dobu a pro specifické pouţití [13]. 

Vyřazení – opatření provedené na neshodném produktu (recyklace, zničení), aby se 

zabránilo jeho původně zamýšlenému pouţití [13]. 

Náprava – opatření k odstranění neshody. Nápravou můţe být přepracování nebo 

přeřazení do jiné výroby [13]. 

Přeřazení do jiné třídy – změna kategorie poţadavků na kvalitu produktů, které mají 

stejné funkční pouţití neshodného produktu, aby byl ve shodě s poţadavky, které se liší od 

původních poţadavků [13]. 
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Přepracování – opatření provedené na neshodném poţadavku tak, aby byl ve shodě s 

poţadavky [13]. 

Oprava – Opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro 

zamýšlené pouţití. Oprava můţe ovlivnit nebo změnit části neshodného produktu [13]. 

3.3. Statistická přejímka 

Statistická přejímka je výběrová kontrola, při které se rozhoduje o přijetí či nepřijetí 

celé dávky produktů. K tomu se vyuţívají postupy, které jsou zaloţeny na výsledcích kontroly 

výběru.  

Kontrola výběru namísto celé dávky je hospodárnější. Kontroloři se zabývají menším 

mnoţstvím objektů, coţ má za následek pečlivější kontrolu. Při destruktivních zkouškách 

(zkoušky s poškozením) je výhoda výběru nejlepší moţná volba. Totéţ platí při kontrole 

sypkých materiálů, kdy testované mnoţství je vzhledem k jeho typu a mnoţství téměř 

nemoţné kontrolovat jinou metodou [12].  

Vyuţívání statistických přejímek jako typu vstupní kontroly je třeba zahrnout do 

smlouvy, včetně odkazu na příslušný postup přejímky tzv. přejímací plán.  

Statistické přejímky mají několik druhů (tab.3), ale všechny se vyznačují následujícími 

charakteristikami: 

a) jsou výběrové, tzn. ţe se ověřuje shoda jen u vybraného počtu kusů z celé dávky; 

b) jsou statistické, tedy zaloţené na principech matematické statistiky; 

c) jsou jednoznačné, protoţe je vţdy jasně stanoveno, jaký počet jednotek musí být z 

celé dávky odebrán k ověřování s jasným a s jakým výsledkem; 

d) jsou objektivní, protoţe pravidla a podmínky musí být vţdy předem dohodnuty 

odběratelem a dodavatelem[9]. 

Nejčastější důvody k uplatnění statistické přejímky v organizaci jsou: 

- 100% kontrola je příliš nákladná (velké dávky), 

- 100% kontrola nelze realizovat (destruktivní zkoušky, kontrola plynu, sypkých 

materiálů atd.), 

- 100% kontrola nemá 100% účinnost (kontrola kusu po kuse), 

- náklady na zpracování neshodného produktu nejsou velké [9]. 
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V praxi se vyskytuje několik různých druhů statistických přejímek, v tabulce 3 je 

uvedeno klasické rozdělení statistických přejímek. 

Tab. 3: Rozdělení statistických přejímek [6] 

Hledisko Druh statistické přejímky 

Charakter 

ověřovaného 

znaku 

- statistické přejímky měřením (ověřovaný znak má spojitý charakter) 

- statistické přejímky srovnáváním (ověřovaný znak má diskrétní 

charakter) 

Počet 

realizovaných 

výběrů 

- statistická přejímka jedním výběrem 

- statistická přejímka dvojím výběrem 

- statistická přejímka několikanásobným výběrem (počet výběrů můţe být 

aţ 7) 

- statistická přejímka tzv. sekvenčním výběrem 

Způsob 

nakládání s 

neshodnou 

dávkou 

- statistické přejímky bezopravné (zamítnutá dávka se celá vrací 

dodavateli) 

- statistické přejímky opravné (nepřijatá dávka se vytřídí 100% kontrolou 

u odběratele a dodavateli se vrací pouze neshodné jednotky) 

  

Četnost 

ověřování 

dávek 

- statistické přejímky ověřující všechny dodané dávky 

- statistické přejímky občasné, kdy se ověřuje shoda jen u kaţdé x-té 

dodané dávky 

 

V praxi je nutno jiţ při sestavování smlouvy mezi obchodními partnery, pamatovat na 

zvolený typ kontroly neshodných produktů. Pokud se partneři rozhodnou pro statistickou 

přejímku, tak se předpokládá, ţe se obě strany shodnout na druhu SP. Všechny typy SP jsou 

normovány a detailněji popsány v odborných publikacích, viz např. [4, 5, 9].  

3.4. Podmínky k ověřování shodných dodávek 

Ať uţ je obchodními partnery zvolen jakýkoliv přístupu k ověřování shody dodávek, 

jeho maximální vyuţití a účinnost realizace vyţaduje splnění některých známých 

předpokladů, které jsou pro vedení organizací brány za samozřejmost. Nicméně tyto 

předpoklady se v praxi často nedodrţují a to má za následek selhání aktivit ověřování shody. 

Proto je vhodné tyto podmínky uvést [6]. 

1. Dostupnost veškeré dokumentace, která se týká specifikací dodávek 

Zaměstnanci provádějící ověřování shody dodávek by měli mít k dispozici veškerou 

potřebnou dokumentaci. Ta by měla obsahovat poţadavky na znaky jakosti dodávek, 
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dohodnuté mnoţství dodávek, poţadavky na záznamy o jakosti předpokládané dodavatelem, 

specifikace balení a přepravy, dohodnuté postupy provedení ověřování shody atd. [6].  

2.  Způsobilost personálu provádějícího ověřování shody 

Ověřování shody dodávek by měli provádět zaměstnanci, kteří mají potřebnou 

kvalifikaci a odbornou způsobilost. Rozhodující v tomto případě nejsou ani tak jejich 

všeobecné znalosti, jako spíš jejich zkušenosti a speciální výcvik. Cílem výcviku je osvojení 

si vyţadovaných kontrolních technologií, čtení výkresů, způsobu zaznamenávání výsledků o 

shodě, zacházení s měřícími a zkušebními zařízeními a jejich obsluhou, metody vzorkování a 

další aspekty, které z pohledu lidského faktoru mohou ovlivnit ověřování shody dodávek [6]. 

3.  Motivace zaměstnanců provádějící ověřování shody 

Odborná způsobilost zaměstnanců provádějících ověřování shody dodávek nemusí být 

vţdy dostačující. Pro zlepšení koncentrace příslušných pracovníků je vhodná motivace 

správným řešením. Součásti motivování by mělo být vysvětlení důsledků, které plynou ze 

zanedbání určitých povinností ověřujícím zaměstnancem. V praxi to bývá zejména sráţkou ze 

mzdy, která se odvíjí od ekonomických ztrát způsobených proniknutím neshodné dávky k 

dalšímu zpracování v organizaci [6]. 

4.  Dokumentované postupy k ověřování shody dodávek 

Je povinnosti manaţerů obou obchodních partnerů, vybavit personál provádějící 

ověřování shody dodávek potřebnou dokumentací. Jedná se o podrobný popis všech činností 

souvisejících s ověřováním shody dodávek: od příjmu dodávky, přes způsob výběru vzorku, 

manipulaci se vzorky, identifikaci vzorku, aţ po zaznamenávání a informování výsledků. Tato 

dokumentace musí být přístupná přímo na pracovištích v aktuální verzi [6]. 

5.  Vybavenost potřebnou infrastrukturou 

Zaměstnanci vykonávající ověřovaní shody dodávek musejí být vybaveni všemi 

potřebnými přístroji, měřidly, softwary apod., garantujícími poţadovanou přesnost a 

spolehlivost ověřování shody. Při ověřování shody určitých znaků u dodavatele a zároveň i u 

odběratele, musí být splněny identické podmínky při realizaci kontroly. Například při měření 

stejným typem měřidla, se musí dodrţet stejné klimatické podmínky při měření [6]. 

6.  Čas pro ověřování shody 

Je moţné stanovit normy spotřeby času při ověřování shody dodávek podobně, jak se 

stanovují při výrobních činnostech. Pokud se stanoví normativy času ověřování shody 

dodávek, je neţádoucí, aby se z jakýchkoliv příčin tyto časy porušovaly [6]. 
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7.  Provázanost na sledování způsobilosti procesů u dodavatele 

Na základě informací z tabulky 2 vyplynulo, ţe volba postupů ověřování shody závisí 

na reálné způsobilosti procesů u dodavatele: čím je tato dlouhodobá způsobilost vyšší, tím 

jednodušší a méně nákladné postupy ověřování shody můţe odběratel aplikovat [6].  

8.  Návaznost na postupy řízení neshodných produktů u dodavatele 

Téměř kaţdá organizace jiţ vede dokumentované postupy pro nakládání s produkty, 

které mají odchylku od specifikací. Ty se týkají označení a popisu neshod, řešení způsobů, jak 

naloţit s neshodami a vedení spojených záznamů, přijímání určitých opatření k nápravě a 

podobně [6]. 

3.5. Zdroje informací o sledování závad během provozu 

Zdroje informací o sledování závad v provozu platí především pro automotive, ale tyto 

zdroje informací jsou inspirací i pro jiné odvětví. Pro plynulé řešení problémů, které vznikají 

v provozu (tzn. u konečného zákazníka), je nutný sběr a vyhodnocování údajů ze servisu a 

garancí. K tomuto účelu jsou k dispozici různé zdroje informací. Na základě VDA 2 [11] se 

především rozlišují tři zdroje informací: 

a) dlouhodobé sledování 

Ve většině případů mají výrobci automobilů k dispozici velmi detailní informace a 

údaje o četnosti a příčinách závad určitých komponentů. Tyto informace získávají převáţně z 

návštěv servisních dílen, případně od prodejců. Automobilky musí z hlediska potenciálních 

závad brát v úvahu vady u podobných produktů a důleţité poznatky jsou nuceni sdělit svým 

zákazníkům. Kromě systémů kvalitativních údajů zákazníků existuje velké mnoţství 

externích kvalitativních údajů, které by měly být vyuţívány v rámci dlouhodobého sledování 

(např. technické kontroly vozidel) [11]. 

b) systém včasného varování 

Při náběhu nových produktů a zavádění nových komplexních systémů je důleţité 

dostávat informace z provozu co nejdříve. Proto dodavatelé usilují o to, aby se k údajům 

dostali co nejrychleji. Výrobci automobilů proto zpřístupňují následující informace: 

- Systém hotline: V mnoha případech jsou výrobcem automobilů vybráni 

prodejci, kteří hlásí případné reklamace a závady přímo. Tyto údaje by měly 

být zpracovány spolu s výrobcem a výsledky vyuţívány pro zlepšení produktů. 
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- Hodně jezdící (vozový park): Zde se nabízí moţnost brzkého získání údajů a 

informací z provozu vozidla. 

- Návštěvy u prodejců: Přímý kontakt se zákazníkem přináší nejlepší informace. 

Po odsouhlasení výrobcem automobilu, by měl dodavatel vyhledat přímý 

kontakt v servisních dílnách. 

- Vrácené díly: Slouţí k přesné analýze problému, jsou to demontované a 

výrobci automobilů vrácené díly [11]. 

c) dotazování zákazníků 

Společně s firmami pro průzkum trhu se na spokojenost zákazníků ptají taktéţ výrobci 

automobilů. Výsledky dotazování slouţí v první řadě k vývoji nových produktů. Reklamace 

od zákazníků se paralelně s dříve nahromaděnými informacemi dostávají do vývoje a výroby, 

kde se vyuţívají ke zlepšování produktu a k optimalizaci výroby. Zde by se měl dodavatel 

zapojit a spoluvyhodnocovat pro něj důleţité údaje [11]. 

Podobnými způsoby sběru informací se snaţí sledovat závady i ostatní typy 

organizací, ale ne vţdy mají tak širokou moţnost spolupráce jako automobilky. 
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4. Postup průzkumu 

Ve výzkumných pracích se setkáváme s potřebou získat informace pro cíle výzkumu, 

popřípadě pro ověření našich předpokladů. K tomu nám slouţí různé metody dotazování. 

Mezi tyto metody patří osobní, telefonické, písemné nebo elektronické dotazování. Vzhledem 

k mým moţnostem jsem zvolil formu elektronického dotazování. 

Cílem průzkumu bylo získat informace o přístupech k ověřování shody dodávek v 

průmyslových organizacích a na základě těchto informací vyhodnotit, která z variant přístupů 

ověřování shody dodávek se v současnosti nejvíce v Českých organizacích vyuţívá a jaké 

další souvislosti se k daným přístupům váţí.  

4.1. Typ zvoleného průzkumu a jeho forma 

Pro získávání informací o přístupech k ověřování shody dodávek v průmyslových 

organizacích jsem zvolil elektronickou dotazníkovou formu. Vypracovaný dotazník (viz 

Příloha 1) jsem rozeslal pomocí e-mailů mezi firmy s převáţnou působností na území 

Moravskoslezského kraje. Rozhodl jsem se pro tuto formu, jelikoţ odpovídat na tento 

dotazník měli zástupci oddělení kvality, popřípadě zástupci oddělení obchodu. Při umístění 

dotazníku na některý volně přístupný web, by mohlo dojít k znehodnocení odpovědí, a to 

vzhledem k moţnosti odeslání odpovědí nekvalifikovanými jedinci. 

Zasílaný dotazník byl zhotoven v počítačovém programu Microsoft Word, který je 

nejrozšířenějším univerzálním nástrojem slouţícím ke zpracování textu. Práce s programem 

Microsoft Word patří mezi povinné dovednosti managementu organizací. Předpokládalo se, ţe 

zástupci zúčastněných podniků tento program vlastní a umějí s ním náleţitě pracovat. 

Nabízela se ještě moţnost vytvoření dotazníku ve formátu PDF, ale vzhledem k odlišným 

funkcím ve verzích programu Adobe Reader, který je nejčastějším programem k otevírání 

těchto souborů, jsem tuto moţnost zamítl. Tento program nepatří mezi tak rozšířené jako 

Word.  

4.2. Zisk kontaktů a reakce dotazovaných 

Ze zaslaných 60 dotazníků se vrátilo 42% vyplněných, coţ není nikterak oslnivý 

výsledek. Vyšší počet respondentů, kteří by se zapojili do výzkumu, by byl pro zobecnění 

výsledků uspokojivější, ale k tomu by byla potřebná databáze kontaktů na organizace ochotné 
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zapojit se do různých průzkumů. Pro vyplnění zaslaného dotazníku jsem vyhradil 50 denní 

časovou lhůtu, nicméně zástupci reagovali v rozmezí 10 dnů od obdrţení dotazníku. 

Kontakty na organizace jsem vyhledával převáţně na internetu, coţ nebylo vţdy 

uspokojivé, jelikoţ na velkém mnoţství webů byly pouze obecné kontakty. U těchto 

organizací jsem se setkal s neúspěchem, kdy mi odpověděl pouze jeden z pěti dotazovaných. 

Zbytek dotazovaných neprojevil ţádnou zpětnou vazbu. Převáţná většina vyplněných 

dotazníků je nashromáţděna od spoluţáků, kteří pracují na odděleních kvality. V BP jsou 

uvedeny pouze výsledky odpovědí, aby nedocházelo k prozrazení případných citlivých údajů 

o organizacích. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v páté kapitole. 

4.3. Rozdělení dotazníku  

Ze stavby dotazníku lze získat přehled o třech zkoumaných okruzích. V otázkách (1 aţ 

4) je rozdělení firem dle charakteru velikosti firmy, typu výroby, oblasti působení a 

zavedeného přístupu rozvoje SMJ. V následujících otázkách (5 aţ 9) je řešen přístup k 

ověřování shody dodávek. Zbývající otázky (10 aţ 13) vyplývají z odpovědí na otázku, zda 

podnik vyuţívá statistickou přejímku k ověřování shody dodávek. 
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5. Zjištění o přístupech k ověřování shody dodávek v Českých 

organizacích 

V této části jsou zpracovány výsledky průzkumu, které vycházejí z otázek uvedených 

v dotazníku (Příloha 1). Na základě zjištění plynoucích z průzkumu se v českých organizacích 

nevyuţívá moţnosti k zefektivnění procesů ověřování shody dodávek s vyuţitím statistických 

kontrol, a proto zde zmíním princip statistické přejímky srovnáním jedním výběrem. 

5.1. Výsledky odpovědí z dotazníku 

Výsledky odpovědí jsou znázorněny pomocí grafů vytvořených v programu Microsoft 

Excel. Odpovědi jsou převedeny na procentuální vyjádření, aby měly lepší vypovídající 

charakter.  

Otázka č. 1 zjišťuje rozdělení podniku do kategorií. K zařazení do kategorií poslouţila 

charakteristika uvedená u moţných odpovědí. Typy výroby byly charakterizovány počtem 

pracujících zaměstnanců a ročním obratem v eurech. Hlavním charakterem rozhodování se 

měl stát roční obrat organizace. Obr. 5.1 znázorňuje odpovědi na otázku a její znění. 

 

Obr. 5.1: Výsledek odpovědí na otázku 1 

 

Dotazníku se účastnili zástupci všech zvolených kategorií, a to i jeden zástupce 

kategorie mikropodniku. Na základě Obr. 5.1 je zřejmé, ţe v průzkumu se nadpoloviční 
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většinou zúčastnily velké organizace, které byly charakterizovány počtem zaměstnanců nad 

250 a s ročním obratem vyšším neţ 50 miliónů €. 

Otázka č. 2 se vztahuje k typu výroby v jednotlivých organizacích. Odpověď na tuto 

otázku je snad jasná, nicméně se objevila během odpovědí situace, kdy respondent avizoval 

kombinaci typu odpovědí. Tato kombinace byla z výsledků nakonec vynechána, aby 

nezkreslovala vypovídající hodnotu. Obr. 5.2 znázorňuje odpovědi na otázku a její znění. 

 

Obr. 5.2: Výsledek odpovědí na otázku 2 

 

Na výše uvedeném Obr. 5.2 můţeme vidět zastoupení všech odpovědí. Sériovou 

výrobu uplatňuje 54 % respondentů.  

Otázka č. 3 řeší zařazení organizace do průmyslového odvětví. Pro vrcholový 

management by tato otázka neměla být problémem. Moţnosti s jednou odpovědí byly 

přesunuty do společné skupiny s názvem „jiné“, jelikoţ samostatné odpovědi by měly za 

následek znepřehlednění výsledku. Obr. 5.3 znázorňuje odpovědi na otázku a její znění. 
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Obr. 5.3: Výsledek odpovědí na otázku 3 

 

Z Obr. 5.3 je patrné, ţe polovinu dotazovaných tvoří automobilové a strojní 

organizace. Do skupiny jiné patří např. energetické, elektrotechnické či výzkumné organizace. 

Zbylé odpovědi jsou na stejné úrovni, to by ale určitě změnil větší počet respondentů, protoţe 

stavebních organizací je v celé zemi velké mnoţství, oproti tomu chemické organizace jsou 

spíše vzácností. 

Otázka č. 4 se ptá na strategické přístupy rozvoje SMJ. I přes většinovou účast 

velkých organizací se v ţádné z dotazovaných firem nevyuţívá koncepce TQM. Obr. 5.4 nám 

znázorňuje rozloţení odpovědí na tuto otázku. 

 

Obr. 5.4: Výsledek odpovědí na otázku 4 
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Z Obr. 5.4 je patrné, ţe velká většina dotazovaných uplatňuje rozvoj SMJ pomocí 

koncepcí ISO. Dvě organizace přiznaly, ţe nemají zavedený SMJ. Jeden z nich je dotazovaný 

mikropodnik, který to pro jeho potřebu pokládá za zbytečnost. Druhá organizace sice nemá 

zavedený SMJ, nicméně odpověď doplnil komentářem, ţe podle koncepce ISO jiţ pracuje a 

čeká na udělení certifikátu. Koncepci odvětvových standardů vyuţívají na základě dotazníku 

převáţně automobilové organizace.  

Otázka č. 5 zkoumá, kdo a kdy ověřuje shodu dodávek. Dotazovaní v některých 

případech nevybrali pouze jednu z odpovědí, ale zvolili kombinaci ověřovaní shody u 

dodavatele a odběratele. Tyto odpovědi byly do výsledků průzkumu zařazeny, jelikoţ se 

některé organizace zabývají širší výrobou, a proto u nich dochází k této kombinaci způsobů 

ověřování shody dodávek. Obr. 5.5 znázorňuje odpovědi na otázku a její znění.  

 

Obr. 5.5: Výsledek odpovědí na otázku 5 

 

Z Obr. 5.5 nám plyne, ţe dotazované organizace z velké většiny provádějí kontrolu 

sami. Obvykle zařadí kontrolu na vstupu materiálu, mezi operacemi nebo na výstupu 

produktu. Organizace pouţívající pouze druh kontroly mezi operacemi se v praxi nevidí, 

protoţe to má negativní vliv na chod podniku. Z grafu je zřejmé, ţe 44% dotazovaných dává 

přednost kombinacím těchto tří typů kontrol. Kontrolu třetí stranou uplatňuje pouze jedna 

firma, která se zabývá výrobou automobilových součástí. Zbylé firmy nechávají proces 

kontroly dodávek na dodavateli. 
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Otázka č. 6 se týká metod ověřování shody dodávek, kdy dotazovaní odpovídali na 

otázku, jeţ je znázorněna na Obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6: Výsledek odpovědí na otázku 6 

Z Obr. 5.6 je patrné, ţe nejrozšířenějšími typy kontroly shody dodávek jsou tzv. 100% 

kontrola a namátková kontrola. Kontroly pomocí SPC se uplatňují především v 

automobilovém odvětví, coţ se na základě dotazníku potvrdilo. V dané otázce nikdo nevyuţil 

ţádnou z takových odpovědí, v nichţ organizace dodávku nekontrolují a spoléhají se na 

zavedený systém u dodavatele, nebo pouţívají pouze samostatnou výběrovou kontrolou 

(statistická přejímka), či přenechávají ověřování dodávky na akreditované externí firmě. Tyto 

metody jsou v současnosti u organizací neoblíbené, důvodem by mohlo být špatné povědomí 

organizací o statistickém zpracování dat a v případě ověření externí firmou by hrála roli 

moţná výše ceny poskytovaných sluţeb.  

Otázka č. 7 zjišťuje, jak organizace nakládají s neshodnými dávkami. 32 % 

respondentů se na základě širšího výrobního sortimentu produktů neshodlo pouze na jedné z 

moţných odpovědí a odpověděli nejčastěji formou jejich kombinace. Tyto kombinace jsem 

nakonec do výsledků průzkumu zakomponoval. Obr. 5.7 znázorňuje odpovědi na otázku a její 

znění. 
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Obr. 5.7: Výsledek odpovědí na otázku 7 

 

60 % zúčastněných pouţívá metodu vrácení dodavateli nebo opravení výrobku. Je 

překvapivé, ţe ţádná organizace nepouţívá pouze metodu přepracování. Nicméně tuto 

moţnost organizace vyuţívají ve spolupráci s ostatními moţnostmi, pokud moţnost 

přepracování není příliš nákladná. Pouze tři organizace, zabývající se automobilovou 

výrobou, pouţívají při zjištění neshodných dodávek pouze metodu vyřazení z výroby. 

Otázka č. 8 zkoumá, zda si organizace vedou dokumentované postupy ověřování 

shody dodávek. Obr. 5.8 znázorňuje odpovědi na otázku a její znění. 
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Obr. 5.8: Výsledek odpovědí na otázku 8 

 

S touto otázkou neměli účastníci dotazování ţádné problémy. Téměř všichni 

odpověděli kladně, ţe ve svých organizacích mají zavedené dokumentované postupy 

ověřování shody dodávek. Pouze dvě firmy odpověděly, ţe zavedený dokumentovaný postup 

ověřování shody nemají, protoţe neuplatňují strategické přístupy SMJ. 

Otázka č 9 je zaměřena na vyuţívání statistické přejímky při ověřování shody 

dodávek. Obr. 5.9 znázorňuje odpovědi na otázku a její znění. 

 

Obr. 5.9: Výsledek odpovědí na otázku 9 
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Z Obr. 5.9 je patrné, ţe statistickou přejímku téměř nikdo z dotazovaných nevyuţívají. 

Výjimkou jsou pouze dvě automobilové organizace, které kvůli odběrateli tuto moţnost 

pouţívají. 

Na základě výsledků otázky 9 jsou zbylé otázky (10, 11, 12 a 13 z dotazníku) tykající 

se upřesnění typů pouţívané statistické přejímky zbytečné, protoţe na tyto otázky odpovídaly 

pouze dvě organizace. Proto výsledky odpovědí na dané otázky nejsou zahrnuty ve výsledcích 

dotazování, jelikoţ nemají dostatečnou vypovídající hodnotu. 

5.2.  Komentář k zjištěným výsledkům z dotazníku 

Počet respondentů, kteří se zapojili do výzkumu, není příliš vysoký, proto se mohou 

některé výsledky průzkumu zdát překvapivé. Zajímavým zjištěním bylo, ţe při poloviční 

účasti automobilových a strojírenských organizací byly výsledky odpovědí srovnatelné s 

ostatními typy organizací.  

Teoreticky jsem přepokládal, ţe 100% kontrola se bude vyskytovat ojediněle. 

Nicméně stále existuje velké mnoţství organizací, které tento typ uplatňují, coţ nám dokládá 

38% respondentů. Otázkou zůstává, zda si tyto organizace uvědomují nevýhody 100% 

kontroly, popřípadě zda správně charakterizovaly metodu ověřování a nezaměnili 

namátkovou kontrolu za 100% kontrolu. 

Z dotazníku také plyne, ţe organizace nedůvěřují moderním postupům pro ověřování 

shody dodávek, jako je statistická přejímka nebo ověřování pomocí externí firmy. Většina 

firem proto provádí ověřování shody za pomoci vyuţití vlastních zdrojů.  

5.3. Možnost zefektivnění procesů ověřování shody dodávek 

Na základě zjištění plynoucích z průzkumu se v českých organizacích nevyuţívá šance 

k zefektivnění procesů ověřování shody dodávek za pomoci statistických kontrol, a proto zde 

uvedu princip statistické přejímky srovnáním jedním výběrem, která je tou nejjednodušší 

variantou. Postup této statistické přejímky je znázorněn schématem na obr. 5.10. 
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Obr. 5.10: Postup statistické přejímky srovnáním jedním výběrem [9] 

 

Předpokládejme, ţe odběratel nakoupí od dodavatele určitý objem dodávky. 

Náhodným výběrem realizuje výběr n jednotek, které podrobí 100% kontrole u všech 

specifikovaných znaků. Tím zjistí skutečný počet neshodných jednotek ve výběru, který je 

následně označen k (pro tento případ podle obr. 5.10). Tento počet se porovná s maximálně 

přípustným počtem neshodných jednotek ve výběru, tzv. přejímacím číslem Ac. O 

přejímacích číslech rozhodují tzv. přejímací plány, ve kterých jsou předem jasně stanovená 

pravidla pro objektivní posouzení o přijetí nebo zamítnutí ověřované dávky. Pokud je počet 

neshodných jednotek ve výběru menší nebo roven přejímacímu číslu, jsou nejenom výběr, ale 

i celá dávka hodnoceny jako vyhovující a odběratel můţe dávku přijmout k dalšímu 

zpracování. Pokud je ovšem počet neshodných jednotek ve výběru vyšší neţ stanovené 

přejímací číslo, odběratel celou dávku označí jako neshodnou a dále se s ní můţe vypořádat 

v souladu s příslušnými hledisky, jimiţ jsou statistické přejímky bezopravné, nebo statistické 

přejímky opravné [7]. 
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Závěr 

V bakalářské práci bylo poukázáno na vysvětlení pojmu jakost a stručně byl popsán 

systém managementu jakosti i jeho koncepce. Na základě normy ČSN EN ISO 9001:2009 

byly charakterizovány souvislosti mezi procesem nákupu a systémem managementu jakosti, 

jejich návaznost na problematiku k ověřování shody dodávek. 

Podle normy ČSN EN ISO 9000:2009 byly stanoveny pojmy vztahující se ke shodě. 

Stručně jsou uvedeny základní podmínky k ověřování shodných dodávek, které se často 

nedodrţují nebo přehlíţejí. V bakalářské práci je zmínka o získávání informací plynoucích ze 

sledování neshod během provozu zavedených v automotive, to se snaţí implementovat i jiné 

průmyslové organizace (např. strojírenské nebo stavební organizace). 

Součástí této práce bylo také provést průzkum přístupů k ověřování shody dodávek 

v průmyslových organizacích. Průzkumu se účastnily převáţně velké organizace 

z automobilového a strojírenského průmyslu se zavedenou koncepcí ISO.  

Na základě průzkumu bylo zjištěno, ţe České průmyslové organizace ve 44 % 

respondentů vyuţívají namátkovou kontrolu, která je efektivnější v odhalování a prevenci 

neshod. U 34 % respondentů vyšlo najevo, ţe stále vyuţívají tzv. 100 % kontrolu, která je 

neefektivní v prevenci vůči výskytu a odhalení neshod v dodávkách. U 84 % respondentů se 

ověřování dodávek provádí za pomoci vyuţití vlastních zdrojů na vstupu nebo výstupu 

dodávky případně jejich kombinací. Nejčastější metodou nakládání se zjištěnými neshodnými 

výrobky či dávkami je podle respondentů vrácení dodavateli nebo moţnost opravení výrobku. 

92 % respondentů má zavedené dokumentované postupy k ověřování shody dodávek. 

 Na základě výsledků otázky č. 9 bylo zjištěno, ţe statistickou přejímku vyuţívá jen 

malá část automobilových organizací, proto zbylé otázky (10 aţ 13), týkající se zařazení 

pouţívané statistické přejímky, neměly ţádnou vypovídající hodnotu. Z tohoto důvodu jsem 

popsal nejjednodušší statistickou přejímku srovnáním jedním výběrem, protoţe čím více se o 

statistických přejímkách bude mluvit nebo psát, tím více se vryje do povědomí vedoucích 

pracovníků, kteří ji následně mohou zavést v organizacích. 

 Výsledky z průzkumů musíme brát s rezervou, protoţe počet respondentů byl 

vzhledem k mnoţství Českých organizací poměrně nízký. 
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Příloha  

 Dotazník přístupů k ověřování shody dodávek 

 

Jmenuji se Jakub Sabela a jsem studentem třetího ročníku bakalářského studia oboru 

management jakosti na VŠB FMMI. Chtěl bych Vás poţádat o vyplnění tohoto dotazníku 

(netrvá déle neţ 5 minut), který je součástí mé bakalářské práce s názvem Analýza přístupů k 

ověřování shody dodávek. Vedoucím práce je prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. 

 Vaše odpovědi zaznamenejte kříţkem do příslušného rámečku nebo vypište 

slovně. Vyplněný dotazník prosím zašlete na e-mailovou adresu sabelajakub@gmail.com 

nebo jakub.sabebela.st@vsb.cz do 27.3.2015. Tento dotazník je anonymní a v BP budou 

prezentovány pouze výsledky odpovědí, nemusíte se tedy bát zasílat odpovědi z firemních čí 

soukromých e-mailů.  

 

Dotazník přístupů k ověřování shody dodávek 

1. Do jaké kategorie patří váš podnik? 

    mikropodnik (do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 milionů €) 

    malý podnik (do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 milionů €) 

    střední podnik (do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 milionů €) 

    velký podnik (nad 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší neţ 50 milionů €) 

2. Jaký typ výroby uplatňuje Vaše firma? 

    kusová výroba 

    sériová výroba 

    hromadná výroba 

3. O jaké odvětví průmyslu se jedná? 

    chemické 

    strojírenské 

    potravinářské  

    hutnické 

    energetické 

mailto:sabelajakub@gmail.com
mailto:jakub.sabebela.st@vsb.cz
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    stavební  

    spotřební 

    textilní 

    oděvní 

    dřevozpracující 

    obuvnické 

    polygrafické 

    zbrojní  

    sklářské 

    elektrotechnické 

    automobilové 

    jiné…………………………………………………(napište které) 

4. Který ze strategických přístupů rozvoje systémů managementu jakosti (SMJ) 

uplatňujete ve firmě? 

    koncepci TQM 

    koncepci ISO 

    koncepci odvětvových standardů 

    nemáme zavedený SMJ 

5. Kdo a kdy ověřuje shodu dodávky nejčastěji? 

    dodavatel 

    firma (Vy jakoţto odběratel) 

    na vstupu 

    mezi operacemi 

    na výstupu 

    kombinací moţností 

    třetí nezávislá strana (např. laboratoř) 

6. Jakou metodu ověřování shody v současnosti Vaše organizace vyuţívá především? 

    100% kontrola 

    výběrová kontrola (statistickou přejímku) 
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    namátková kontrola 

    pomocí statistické regulace procesu (SPC) + výběrová kontrola 

    pomocí SPC + namátková kontrola 

    nekontrolujeme, spoléháme na zavedený systém u dodavatele 

    necháváme ověření na externí firmě 

7. Jak nakládáte se zjištěnými neshodnými výrobky čí dávkami? 

    vyřazením z výroby 

    přepracováním výrobku 

    opravení výrobku pokud je to moţné 

    vrácením dodavateli 

8. Máte ve Vaší organizaci dokumentovány postupy ověřování shody dodávek? 

    ano 

    ne 

9. Vyuţíváte statistickou přejímku k ověřování shody dodávek? 

    ano 

    ne (na otázky 10 aţ 13 nemusíte odpovídat) 

10. Který druh statistické přejímky výběrem máte zavedený ve firmě? 

    statistická přejímka jedním výběrem 

    statistická přejímka dvojím výběrem 

    statistická přejímka několikanásobným výběrem 

    statistická přejímka sekvenčním (postupným) výběrem 

11. Kterou statistickou přejímku dle ověřovaného charakteru upřednostňujete? 

    statistická přejímka měřením (ověřovaný znak má spojitý charakter) 

    statistická přejímka srovnáním (ověřovaný znak má diskrétní charakter) 

12. Pokud upřednostňujete statistickou přejímku měřením, jaký přejímací plán pouţíváte 

nejčastěji? 

    "S" plány 

    "R" plány 
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    "" plány 

 

13. Vyuţíváte při statistické přejímce tzv. kontrolní úroveň, abyste motivovali dodavatele? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek dne. 

 


