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Seznam použitého značení a zkratek 
 

Symboly/Zkratky  Název  

CEN Evropský výbor pro normalizaci  

COPQ Model sledující ztráty z kvality 

CWQC Základ moderních systémů managementu kvality / Company 
Wide Quality Control 

ČR Česká republika 

DQS Certifikační společnost Definite Quality Systems 

DOE Design of Experiments / Plánování experimentů 

EQA Evropská cena za kvalitu 

EFQM Evropská nadace pro management kvality / European 
Foundation for Quality Management 

FMEA 
Failure Mode and Efects Analysis / Analýza možných vad a 

jejich důsledků 

FTA Fault Tree Analysis / Stromová analýza poruch 

ISM Integrované systémy managementu  

ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci / International 
Organization for Standardization 

LD Large Drive – Divize velkých pohonů 

LRQA Certifikační společnost Lloyds Register Quality Assurance 

MBQA Cena za kvalitu Malcolma Baldridge 

MTU Messtechnische Unterlage - měřicí poklad 

NCC Non Conformity Cost - náklady na neshodu 

OTK Oddělení technické kontroly 

PAF Model metodiky pro měření výdajů v oblasti kvality                
/ Prevention, Appraisal a Failure 

PDCA Demingův cyklus tvorby změn 

PTU Prüftechnische Unterlage - zkušební podklad 

QM Quality Management 

TQM Total Quality Managment 

TTNZ Technicky a technologicky nevyhnutelné ztráty 
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0 ÚVOD 
 

 S pojmem kvalita se setkáváme na každém kroku. Tento pojem slýcháme u prodejců, 

vidíme na billboardech, čteme v tisku nebo se s ním setkáváme přímo jako spotřebitelé. 

Dobrou kvalitu přitom nevnímáme, bereme ji jako samozřejmost. Vnímáme až tu špatnou, 

a ta je spojena téměř vždy s nějakou nepříjemností. Toto jsou přímé kontakty s kvalitou. 

Další takový kontakt s kvalitou vede nepřímo přes naše peněženky. Za kvalitu, ale i 

nekvalitu, se platí! Všichni výrobci vynakládají určité prostředky na zajištění kvality svých 

výrobků, na prevenci a tyto náklady samozřejmě započítávají do ceny výrobků. Žádná 

přímá úměra mezi cenou výrobku a kvalitou ovšem neexistuje. I podnik vyrábějící 

špičkové výrobky s vysokou cenou, který ovšem méně špičkově zvládá svoje vnitřní 

procesy, může na trh přinést nekvalitní výrobek.  

 

 Co to ale ta KVALITA vlastně je! Nechci zde uvádět přesné definice, kterých je určitě 

mnoho. Já osobně si pod kvalitním výrobkem představuji produkt, který plní po dobu své 

životnosti veškeré funkce, pro které jsem si jej pořizoval, je jednoduše ovladatelný a 

snadno se udržuje. Zkrátka nejsou s ním potíže. Každý člověk vnímá kvalitu svým 

osobitým způsobem. 

 

 Ve svoji diplomové práci se budu věnovat pohledu podniku na kvalitu, protože kvalita  

v rozhodující míře ovlivňuje hospodářské výsledky podniku. Kvalita již dávno není výraz 

používaný jen v přímé výrobě produktů, zasahuje veškeré činnosti v podniku. Spolupráce 

všech oblastí má při zajišťování kvality rozhodující úlohu. Cílem mojí diplomové práce je 

zamyslet se nad požadavky fungujícího systému řízení kvality. Ve vybraném podniku 

analyzuji stav systému řízení kvality, zda tento systém je funkční a vhodný. Hlavním cílem 

práce je odhalení případných slabin a oblastí k jeho rozvoji do budoucna. 

 

Jednotlivé kroky diplomové práce jsou následující: 

- přehled základních koncepcí řízení kvality a jejich základních principů, 

- analýza stávající situace systému managementu kvality ve vybraném strojírenském 

podniku, 

- posouzení případných slabin systému, 

- návrh řešení  a doporučení ke snížení neshodné výroby a rozvoje systému 

managementu kvality. 
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1 MANAGEMENT KVALITY, HISTORIE 
 

 Kvalita hrála odedávna svou roli v dějinách lidstva. Kvalitnější obydlí, nástroje a 

především zbraně dělaly lidi úspěšnějšími, mocnějšími. Lidé porovnávali výrobky a  kladli 

si otázku, do jaké míry se jim práce zdařila, jakou užitnou hodnotu výrobky mají a jestli se 

dosažené výsledky shodují s jejich představami. Přesto všechno kvalita jako věda je příliš 

mladá. Její rozvoj je prudký až od roku 1975, kdy kvalita přestala spočívat jen na 

jednotlivcích jako byl dělník nebo kontrolor. Mezi nejvýznamnější velikány v oblasti 

managementu kvality patřili následující vědci: Deming, Ishikawa, Juran, Feigenbaum, 

Taguchi, Crosby aj. Tabulka č.1 ukazuje vývoj managementu kvality s jeho mezníky. 

 

Tab. 1  Vývoj managementu kvality [3] 

Rok Typ modelu Charakter role 

1900 Model řemeslné výroby Dělníka 

1920 Model výroby s technickou kontrolou Technické kontroly 

1940 Model výroby s výběrovou kontrolou Statistické metody v technické 

kontrole 

1960 Model s regulací procesů CWQC – Company Wide 

Quality Control 

1975 Model s koncepcí TQM Všech procesů v organizaci 

1987 Model s kriteriálními standardy Norem ISO řady 9000 

1999 Model s integrací systému Integrované systémy 

managementu - ISM 

 

 

 Koncepce TQM, která vznikla v roce 1975, se neustále zdokonaluje a vyvíjí i 

v současnosti. Od roku 1987 se koncepce kvality začaly standardizovat, začaly se 

dokumentovat veškeré podnikové procesy, vznikaly normy ISO řady 9000. Takto vypadal 

vývoj managementu kvality ve světě. V ČR byly aplikovány tyto moderní systémy až po 

roce 2000, kdy vláda České republiky svým usnesením přijala oficiální Národní politiku 

podpory kvality. Cílem této politiky je vytvořit prostředí, v němž je kvalita vyžadována a 

prosazována jako přirozená součást života společnosti [7]. Od tohoto roku stát podporuje a 

financuje aktivity v oblasti kvality a výdaje každoročně zvyšuje. 
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2 TERMINOLOGIE V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY 
 

2.1 Znaky kvality produktu 

 

 Znak kvality je určitá vlastnost produktu nebo procesu, která produkty nebo procesy od 

sebe odlišuje. Podle znaku kvality a její úrovně jsme schopni rozlišit celkovou kvalitu 

produktu nebo procesu. Znaky kvality musíme umět změřit, jinak bychom je nemohli 

porovnávat. Jednotlivé znaky, vlastnosti výrobku, znázorňuje obrázek č.1. Tyto vlastnosti 

jsou následující:  

• funkčnost - jen bezchybně fungující výrobek má šanci na úspěch, 

• estetická působivost - design hraje nemalou roli při prodeji, 

• ovladatelnost - co možná nejjednodušší ovladatelnost je velmi důležitá, 

• zdravotní nezávadnost - dnes již podmínkou na trhu, 

• trvanlivost - výrobek nemění po dobu životnosti svůj stav, 

• spolehlivost - po celou dobu deklarované životnosti výrobek plní svoje funkce, 

• udržovatelnost - výrobek je udržován v provozním stavu s nízkými náklady, 

• opravitelnost - pokud vznikne porucha, musí být možnost opravy. 

 

 
Obr. 1  Vlastnosti výrobku 

. 
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2.2 Systém managementu kvality 

 

 Systém managementu kvality sestává ze čtyř procesů: 

• plánování kvality, 

• řízení kvality, 

• prokazování kvality, 

• zlepšování kvality. 

 

 Přitom pořadí v jakém jsou uvedeny je důležité. Jsou to jednotlivé kroky od stanovení 

cílů, přes plnění či zavedení těchto cílů, až k prokázání důvěryhodnosti či nového 

standardu, který je pro nás závazný. Zlepšováním kvality se opět ocitneme na začátku u 

plánování a koloběh se může opakovat s tím, že prokážeme nový lepší standard. 

 

 Těmito procesy řídíme veškeré oblasti a činnosti potřebné pro splnění požadavků 

zákazníků. Jinými slovy řídíme vše od příchodu požadavku, přes plánovací procesy uvnitř 

podniku, spojených s nákupem materiálů, samotnou výrobu až po prodej výrobku, jeho 

dopravu k zákazníkovi, či jeho ekologickou likvidaci. Na konci je vždy zpětná vazba od 

zákazníka, která dává podněty pro další zlepšení kvality. 
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Normy ISO ř. 9000 

Míra komplexnosti 

Koncepce ISO    

Zákazníci 

ISO/TS16949 atd. 

Koncepce 
odvětvových 

standardů   

Vybrané ZS 

Modely excelence 

Koncepce TQM    

Všechny ZS 

ZS – Zainteresovaná    
         strana 

Náročnost na zdroje a 
znalosti 

3 KONCEPCE MANAGEMENTU KVALITY 
 

 Koncepce a principy managementu kvality používané v dnešní podnikové praxi jsou 

výsledkem historického vývoje. Rozvoj průmyslu, objevy nových technologií a objevy 

nových statistických metod nastartovaly velký rozvoj systémů managementu kvality, který 

přišel ve 20. století. Dnes rozlišujeme tři základní koncepce managementu kvality: 

• koncepce odvětvových standardů, 

• koncepce TQM, 

• koncepce dle ISO. 

 

 Jednotlivé koncepce se od sebe odlišují náročností na zdroje, znalostmi zaměstnanců a 

orientací. Všechny koncepce systémů managementu kvality stavějí na shodných 

principech. Jde o zásady k nimž se v celém světě dospělo na základě mnohaletých 

zkušeností jednotlivých podniků, manažerů, popř. certifikačních subjektů. Obrázek č.2 

znázorňuje jednotlivé koncepce a jejich nároky. Zatímco normy ISO řady 9000 se orientují 

na zákazníka, odvětvové standardy na vybrané zainteresované strany a koncepce TQM 

působí již na všechny zainteresované strany a je ze všech modelů nejkomplexnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Koncepce managementu kvality [3] 
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3.1 Koncepce odvětvových standardů   

 

 Tato koncepce vznikla u jednotlivých velkých podniků respektive výrobních odvětví. 

Managementy těchto podniků zabudovávaly svoje požadavky na fungující systémy 

managementu kvality do svých podnikových norem. Pro jednotlivá odvětví tak vznikaly 

nové standardy, jimiž se jednotlivé podniky těchto odvětví řídily. Tyto standardy jsou 

v mnohém náročnější než požadavky norem ISO řady 9000 a přitom respektují strukturu 

těchto norem. Mezi takové standardy patří např. ISO/TS16949 platný pro automobilový 

průmysl nebo IRIS pro výrobce kolejových vozidel a mnohé další.  

 

3.2 Koncepce Total Quality Management 

 

 Je velmi otevřenou filozofií, jejíž princip není tak svázán s normami a předpisy, ale 

využívá veškerá pozitiva pro rozvoj podniku. Koncepce TQM vyžaduje zralou organizaci, 

zákaznicky orientovanou, neustále se zlepšující, se zapojením všech pracovníků. 

Zlepšování je založené na sebehodnocení, které provádí pracovníci daných organizací. 

Výsledky sebehodnocení se srovnávají v cenách za kvalitu, kde organizace může získat 

v Evropě ocenění jako je např. EQA (Evropská cena za kvalitu) nebo EFQM Model 

Excelence. Základní rámec EFQM Modelu Excelence znázorňuje obrázek č.3. 

 

 
Obr. 3  Základní rámec EFQM Modelu Excelence [3] 
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 Model Excelence EFQM má celkem 9 kritérií s rozdílným bodovým ohodnocením, z 

nichž 5 zastupuje předpoklady a zbývající 4 dosažené výsledky v organizaci. Každé 

kritérium je rozpracováno do podkritérií  (celkem jich je 32). 

 

3.3 Koncepce  dle ISO 

 

 Jedná se o normy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). 

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) tyto normy schválil jako evropské normy ISO řady 

9000. Základem pro budování systému je norma ISO 9001:2008. Norma definuje 

požadavky na systém managementu kvality pro libovolnou organizaci, která potřebuje 

prokazovat svoji schopnost stále vyrábět dané výrobky, které splňují požadavky zákazníka. 

Normy jsou universální pro libovolnou organizaci. 

 

 Prvním krokem při zavádění systému v organizaci by měla být norma ISO 9000 a ISO 

9001, pomocí nichž je možno dosáhnout první úrovně výkonnosti. Poté mohou být 

uplatňovány postupy popsané v ISO 9004, které jsou určeny pro zlepšování základního 

stupně. 

 

Význam jednotlivých norem je : 

• ISO 9000 v ČR ČSN EN ISO 9000:2005 - popisuje základy a zásady systémů 

managementu kvality a specifikuje terminologii systémů managementu kvality; 

• ISO 9001 v ČR ČSN EN ISO 9001:2008 - specifikuje požadavky na systém 

managementu kvality. Podle této normy se zavádí systém managementu kvality; 

• ISO 9004 v ČR ČSN EN ISO 9004:2000 - poskytuje směrnice, které berou v úvahu 

jak efektivnost, tak účinnost systémů managementu kvality. Používá se pro 

zlepšování již fungujících systémů. 

 

Rozdíly mezi koncepcemi  dle ISO a TQM a jednotlivé principy znázorňuje tabulka č.2. 
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Tab. 2 Rozdíly mezi principy ISO a TQM 

Principy podle ISO řady 9000 Principy TQM podle EFQM Modelu 

Excelence 

1. Orientace na zákazníka 1. Orientace na zákazníka 

2. Vůdcovství 2. Vedení lidí a týmová práce 

3. Zapojení zaměstnanců 3. Rozvoj a zapojení zaměstnanců 

4. Procesní přístup 4.  Orientace na procesy 

5. Systémový přístup k managementu 5. Odpovědnost vůči okolí 

6. Neustálé zlepšování 6. Neustálé zlepšování 

7. Orientace na fakta při rozhodování 7. Měřitelnost výsledků 

8. Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli 8. Partnerství s dodavateli 

 

 Pojem vůdcovství je u principu TQM nahrazen pokrokovějším vedením lidí a týmovou 

prací. Správným vedením lidí se zpravidla dosahuje lepších výsledků. Týmovou prací se 

procesy urychlují a tým je schopen zvážit větší množství kombinací (co hlava, to nápad). 

 

 Dále princip TQM vyzdvihuje potřebu rozvoje zaměstnanců. Specialisté na svém 

pracovišti jsou zárukou zdravého podniku. Princip TQM také zkoumá vlivy podniku na 

okolí. Hlavním ukazatelem je např. znečišťování ovzduší a vod, popř. zapojení se podniku 

do veřejného života regionu.  

 

 Další důležitým bodem principu TQM je měřitelnost výsledků. Namísto pouhého 

konstatování o zlepšení nás zajímá především o kolik jsme se zlepšili. Důležité jsou trendy 

a zdůvodnění zlepšujících se nebo zhoršujících se trendů.  

 

 Mezi podnikem a jednotlivými dodavateli se stávají partneři. Jde především o neustálý 

vývoj vedoucí ke zlepšování. 
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4 ÚLOHA MANAGEMENTU V SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

KVALITY 
 

 Jak se ke kvalitě staví vrcholové vedení firmy, tak se k ní chovají i všichni ostatní. 

Minimum povinností je zdůrazněno i v souboru norem ISO řady 9000. Jedním z kroků je 

stanovení politiky kvality a cílů kvality. Management by měl popsat vize a mise organizace 

a měl by vytvářet zdroje pro rozšiřování systému řízení kvality. V neposlední řadě by se 

měl přesvědčit o funkčnosti a vhodnosti systému řízení kvality a měl by pravidelně a 

vhodně informovat o výsledcích a plánech do budoucna všechny zaměstnance podniku. 

 

 Měl by formovat podnikovou kulturu a měl by ji také sledovat a vyhodnocovat. 

Podnikovou kulturu nelze ihned změnit, je velice setrvačná a dlouhodobě se mění. 

Podniková kultura je úzce spojena s etikou, která by neměla vybočovat z etických zásad 

společnosti. K prosazení etických zásad v organizacích řada z nich vydává pro své 

zaměstnance tzv. etické kodexy. Etický kodex popisuje principy chování, jednání, 

vystupování apod. Management by se měl řídit také mimo podnik etickými zásadami. 

 

 Co by management neměl dělat je pouhé alibistické vydávání směrnic a příkazů při 

prvním zjištění problémů. Měl by nejdřív najít důvody problémů a potom je řešit. 

Management by měl vystupovat jako tým. Je také nevhodné, jestliže člen managementu 

negativně komentuje rozhodnutí managementu. Rozhodnutí by mělo být týmové, měl by se 

jím řídit celý tým a hlavně toto rozhodnutí prosazovat a pozitivně vysvětlovat. Slova typu : 

„Já jsem jim to říkal“ nebo „ Oni mě vůbec neposlouchali“ svědčí o nesourodosti týmu 

managementu podniku. Ten je pak vnímán zaměstnanci negativně, což taktéž negativně 

působí na management kvality a prosazování managementu kvality. 
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5 KVALITA VE VÝROBĚ 
  

 V této kapitole vysvětlím význam kvality v předvýrobních, výrobních a povýrobních 

etapách a vliv řízení výroby na kvalitu. Rovněž se zmíním o nákladech na kvalitu a 

představím některé metody a nástroje v managementu kvality. 

 

5.1  Kvalita v předvýrobních etapách 

 

 Každý výrobek má svůj životní cyklus a musí projít jednotlivými fázemi. Na začátku je 

vždy průzkum trhu a na jeho konci je likvidace produktu. Tyto různé fáze znázorňuje tzv. 

spirála kvality (obrázek č.4). V každé jednotlivé fázi se nesmí podcenit význam kvality, 

jinak může dojít k chybám a následně ke ztrátě zákazníka, produktu, či k vícenákladům 

k odstranění nedostatků. Problematický je zde čas, kdy se vznikem neshody je spojeno jisté 

časové prodlení uvedení výrobku do používání, což může mít negativní vliv na reakce 

zákazníků a trhu. Z toho plyne, že je nanejvýš nutné identifikovat a eliminovat neshody již 

od prvních předvýrobních etap. 

 

 
Obr. 4  Spirála kvality [3] 

 

Průzkum trhu 

Výzkum a vývoj 
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Odbyt a servis 
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          0 
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 19 

5.2  Kvalita ve výrobních etapách 

  

 Aby mohla organizace účinně řídit výrobu, potřebuje k tomu dostupné informace o 

produktu a pracovních instrukcích a možnost využít vhodná zařízení. Nedílnou součástí 

řízení výroby je monitorování a měření, ke kterému je třeba mít vhodná monitorovací a 

měřící zařízení. Zavádí se nový pojem „operativní management kvality“. Hlavním cílem 

operativního managementu kvality je zabránit snižování kvality během výrobního procesu, 

popř.obslužných a pomocných procesů. Do výrobního procesu přitom vstupuje materiál, 

lidé, stroje a zařízení, metody a měření (kontrola). Veškeré tyto vstupy jsou možným 

zdrojem neshod a na všechny tyto vstupy musí organizace působit preventivně, aby 

omezila vznik neshodných výrobků. 

 

5.3 Kvalita v povýrobních etapách 

  

 Úspěšným prodejem výrobku ještě nekončí vztah výrobce k výrobku. Pomocí tzv.po 

prodejních aktivit zjišťuje výrobce reakce zákazníků na produkt, na poskytované služby 

paralelně s produktem a image během prodeje. Je samozřejmé, že výrobce nese 

odpovědnost za výrobek i po prodeji. V posledních letech je pojem odpovědnosti za 

výrobek chápán jako ručení za škody způsobené výrobkem, které je spojeno i s povinností 

hradit škody. 

 

5.4 Metody a nástroje v managementu kvality 

  

Základní nástroje - uplatňují se při řešení problémů operativního managementu kvality. 

Mezi základní nástroje patří: 

• kontrolní tabulky – formuláře, do kterých se vepisují druhy neshod a četnost, jsou 

určeny k systematickému sběru dat potřebných pro řízení kvality, 

• histogramy – sloupcové grafy představují grafické znázornění intervalového 

rozdělení četnosti, poskytují rychlou informaci o tvaru rozdělení statistického 

souboru, o jeho statistických charakteristikách (poloze, variabilitě), 

• vývojový diagram – je grafickým zobrazením posloupnosti a vzájemné návaznosti 

všech kroků – etap procesu, 
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• diagram příčin a následků – Ishikawův diagram „rybí kosti“ je grafickým 

znázorněním faktorů, které ovlivňují výsledek, je nástrojem pro analýzu možných 

příčin určitého následku, 

• Paretův diagram – 20% příčin způsobuje 80% problémů s kvalitou, umožňuje 

odstranit podstatné faktory od méně podstatných a ukázat, kam zaměřit úsilí při 

odstraňování nedostatků v procesu zabezpečení kvality, 

• bodové diagramy – graficky zobrazují závislosti dvou veličin, četnost a tvar 

závislosti, 

• regulační diagram – slouží ke stálému grafickému zaznamenávání dat z procesu 

v časovém sledu a znázornění klíčových ukazatelů kvality tak, aby na jejich základě 

bylo možno proces regulovat. 

 

Nové nástroje kvality - uplatňují se při plánování kvality a jsou to: 

• afinitní diagram - slouží k identifikaci problémů, 

• diagram vzájemných vztahů - slouží k identifikaci problémů, 

• systematický (stromový diagram) - slouží k návrhu řešení problémů, 

• maticový diagram - slouží k návrhu řešení problémů, 

• analýza údajů v matici - slouží k návrhu řešení problémů, 

• diagram PDPC - slouží k plánování postupu řešení,  

• síťový graf - slouží k plánování postupu řešení. 

 

Ostatní nástroje jsou : 

• FMEA (Failure Mode and Efects Analysis / Analýza možných vad a jejich 

 důsledků), 

• FTA (Fault Tree Analysis / Stromová analýza poruch), 

• audity, 

• KVP, 

• 5S. 

 

5.5 Náklady na kvalitu a ekonomika 

 
 Kvalita produkce přímo ovlivňuje podíl na trhu a ziskovost podniku a naopak. 

Přitom nekvalita se šíří mnohem větším účinkem než kvalita. Přínosy a pozitivní ohlasy na 
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kvalitu jsou  velmi obtížně kvantifikovatelné. Je nutné, aby podnik řídil náklady 

vynakládané na kvalitu a měl přehled, co jej kvalita vlastně stojí. Náklady na kvalitu 

můžeme rozdělit na jednorázové a provozní. Jednorázové jsou spojeny s vybudováním 

koncepcí managementu kvality, provozní zahrnují náklady na oddělení kvality, měření, 

certifikace atd. 

 

 Abychom mohli s náklady na kvalitu pracovat, musíme je sledovat a vyhodnocovat. Ke 

sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu existuje několik modelů: 

• model PAF  (zkratka anglických výrazů Prevention, Appraisal a Failure), 

• model COPQ  (Cost of Poor Duality), 

• model procesních nákladů, 

• model výdajů na životní cyklus. 

Základní odlišnosti těchto modelů uvádím v tabulce č.3 

  

Tab. 3 Základní odlišnosti modelů finančních měření [2] 

                       Model 

Skupina výdajů 
Model PAF 

Model 
COPQ 

Model 
procesních 

nákladů 

Model výdajů 
na životní 

cyklus 

Výdaje na interní vady x x x x 

Výdaje na externí vady x x x x 

Výdaje na hodnocení x  x x 

Výdaje na prevenci x  x x 

Promrhané investice a příležitosti  x x  

Škody na prostředí  x   
Výdaje vztahující se ke kvalitě u 
uživatele    x 
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6 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 

 Pro cíl své diplomové práce jsem si zvolil firmu, ve které pracuji. Výrobním 

programem tohoto závodu je výroba nízkonapěťových asynchronních elektromotorů, 

osových výšek 56 mm až 200 mm, o výkonech v rozmezí 0,15 kW až 30 kW. Maximální 

celkové vyráběné množství elektromotorů je 1 800 000 kusů ročně, před krizí tento závod 

vyráběl 1 600 000 ks elektromotorů. 

 

6.1 Historie společnosti a její etapy vývoje 

 

 Tento závod patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních 

elektromotorů. Mezi hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, kompresorů a 

klimatizačních zařízení. Závod byl založen 30.9.1904 pod názvem Ludwig Doczekal & 

Company – podnik pro výrobu elektrických zařízení. V roce 1924 byla uzavřena smlouva o 

vzájemném společenství se společností Siemens a dne 21.12.1926 vzniká nová akciová 

společnost Siemens Elektrotechnika. V roce 1945 spadá závod jako všechny závody 

v Československu pod státní správu. Dne 1.6.1994 byla schválena vládou ČR privatizace a 

tímto začíná nová éra tohoto závodu. 

 

6.2 Politika kvality 

 

 Veškerá činnost pracovníků závodu je v prvé řadě zaměřena na zajišťování vysoké 

spokojenosti zákazníků s dodávanými elektromotory a souvisejícími službami, současně s 

trvalou snahou dosahovat pozitivní výsledek hospodaření. Všichni vedoucí pracovníci 

závodu mají také odpovědnost za neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu 

kvality. 

Tato politika je podporována a dále rozvíjena následujícími principy: 

• všechna předepsaná opatření k zajištění kvality jsou dodržována, 

• každý nese vlastní odpovědnost za svou práci, vadná práce nesmí být předaná k 

další operaci, 

• snahou každého pracovníka musí být soustavně optimalizovat opatření k zajištění 

kvality prostřednictvím metod procesu Systematického zlepšování kvality, 
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• všechny změny týkající se procesů a organizačních směrnic musí být odsouhlaseny 

vlastníky procesu a QM. Tím je zajištěn další vývoj v souladu s normou. 

Aktualizace dokumentace je zajišťovaná prostřednictvím QM (procesy) a IT 

(organizační směrnice), 

• změny pracovních předpisů přísluší odpovědným útvarům a jsou jimi 

odpovídajícím způsobem řízeny  [10]. 

 

6.2.1 Návrh na opatření č.1  

 

 Politika kvality má být úderná, krátká, srozumitelná a neustále aktualizovaná 

s výhledem cílů kvality na delší časové období. Text doporučuji drobně upravit, u principů 

doporučuji vypustit poslední dvě odrážky a doplnit text týkající se managementu firmy a 

etických hodnot. 

 

Nový návrh: 

 Veškerá činnost pracovníků závodu je na profesionální úrovni a je zaměřena na 

zajišťování vysoké spokojenosti zákazníků s dodávanými produkty a souvisejícími 

službami, současně s trvalou snahou dosahovat pozitivní výsledek hospodaření. Všichni 

vedoucí pracovníci závodu jsou odpovědni za neustálé zlepšování efektivnosti systému 

managementu kvality. 

 

Tato politika je podporována a dále rozvíjena následujícími principy: 

• všechna předepsaná opatření k zajištění kvality jsou dodržována a aktualizována, 

• každý nese vlastní odpovědnost za svou práci, vadná práce nesmí být předaná k 

další operaci, 

• každý pracovník zodpovídá za kvalitu svého procesu a neustálé zlepšování tohoto 

procesu, 

• každý pracovník ctí etické hodnoty a buduje pozitivní firemní kulturu, 

• vrcholový management firmy zajišťuje zdroje k prosazování a rozvoji systému 

managementu kvality. 

 

 Text navíc doplnit o jednotlivé cíle v oblasti kvality do roku 2015. Vytvořit desatero 

firemní kultury. 
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6.3 Vize závodu 

 

 Jako největší výrobce asynchronních elektromotorů osové výšky 56-200 mm chceme: 

• rozhodujícím způsobem určovat trend vývoje elektromotorů, 

• zákazníkům nabízet spolehlivé dodávky v požadovaných termínech a perfektní 

servis, 

• dodávat výrobky s vysokou kvalitou, technickou úrovní a splňující ekologické 

požadavky, 

• trvalým zlepšováním procesů a spoluprací s dodavateli a zákazníky udržet vedoucí 

pozici na trhu.  

 

Těchto cílů dosahujeme s týmem motivovaných a vzdělaných pracovníků [10]. 

 

6.3.1 Návrh na opatření č.2 

 

 V podniku jsem zjišťoval, jakým způsobem zaměstnanci vnímají text vizí závodu. 

Z deseti dotázaných jich sedm odpovědělo, že nejvíce jim vadí text „perfektní servis“. 

Proto navrhuji nahradit text „perfektní servis“ za text „servis na profesionální úrovni“. 

   

6.4 Mise závodu 

 

 Vyvíjet a vyrábět elektromotory vybavené všemi funkcemi, které nejefektivnějším 

způsobem přemění elektrickou energii na mechanickou a umožní zákazníkům její 

všestranné využití ve všech jimi požadovaných aplikacích [10]. 

 

6.5 Certifikáty závodu 

 

 V dnešní době odběratelé vyžadují potvrzeni o zvládnutí procesů a o kvalitě produktů. 

Z tohoto důvodu se podnik začal o certifikáty zajímat. Do roku 2010 získal následující 

certifikáty: 

• 22.9.1995 – udělen certifikát systému managementu kvality dle normy EN ISO 

9001:1994 firmou LRQA (Lloyds Register Quality Assurance). 
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• 13.8.2002 - udělen certifikát systému managementu kvality dle normy EN ISO 

9001:2000 firmou DQS GmbH (Definite Quality Systems). 

• 11.8.2006 – udělen certifikát systému enviromentálního managementu dle normy 

EN ISO 14001:2005 firmou DQS GmbH (Definite Quality Systems) [10]. 

 

6.6 Organizační struktura závodu 

 

    Organizační struktura se neustále vyvíjí dle potřeb celého koncernu. Pro tento obchodní 

rok je platné následující organizační schéma závodu (viz. obr.č.5). Mimo toto schéma 

existuje začlenění tohoto závodu do struktury divize LD (Large Drive) koncernu. Plánování 

cílů vychází taktéž z cílů divize LD. 

 

Obr. 5 Organizační schéma závodu  
 

 Podnik je řízen dvěma řediteli závodu - ředitelem pro výrobní část a ředitelem pro 

ekonomickou část. Rozhodující pravomoc spadá pod ředitele výrobní části.  

 

ŘEDITEL ZÁVODU PRO 
VÝROBNÍ ČÁST 

ŘEDITEL ZÁVODU PRO 
EKONOMICKOU ČÁST 

P D3 - VÝVOJ 
ELEKTROMOTORŮ 

PT – PŘÍPRAVA 
VÝROBY 

QM – ŘÍZENÍ 
KVALITY 

FM – OBSLUHA 
VÝROBY 

EP  - EKOLOGIE 

PIE – PROJEKTY A 
PRŮMYSLOVÉ 
INŽENÝRSTVÍ 

SRE – SIEMENS REAL 
ESTATE 

IT - INFORMATIKA 

PQ – CENY A 
NABÍDKY 

LOG - LOGISTIKA 

CC – KONTROLING A 
KALKULACE 

HR R6 
PERSONALISTIKA 

F - SLÉVÁRNA 

C - KOMPONENTY 

 ASV – MONTÁŽ 
AH 63-132 VARIANT 

ASS – MONTÁŽ 
AH 63-132 STANDARD 

AL – MONTÁŽ  
AH 160-200 

VÝROBA 
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6.7 Popis jednotlivých částí závodu 

 

VÝROBA – se dělí na menší celky : komponenty, montáž motorů AH160-200, montáž 

standardních motorů AH 63-132, montáž variantních motorů AH 63-132 a slévárnu. 

Největším výrobním celkem je slévárna, která je odlišná i svoji technologií od zbytku 

závodu. 

 

• Slévárna – výroba částí elektromotorů odléváním šedé litiny nebo tlakovým litím 

hliníkové slitiny. Odlévání se realizuje do kokil, písku nebo tlakových licích forem. 

Existuje zde i pracoviště pro výrobu a opravy kokil a pracoviště údržby tlakových 

licích forem. Tavící pece jsou elektrické, jedna pro tavení hliníku a jedna pro tavení 

šedé litiny. 

 

• Komponenty – zahrnuje výrobu komponentů pro montážní pracoviště a ostatní 

podniky koncernu. Těmito komponenty jsou: výroba hřídelů, výroba rotorových 

svazků a rotorů s vinutím, výroba kompletních rotorů s hřídelí, výroba statorových 

svazků a navijárenské práce, což představuje výrobu statorových vinutí a 

kompletaci teplotních a jiných čidel do vinutí. Vinutí se zatahují ručně či strojně do 

statorových svazků. Provádí se zde i vkládání izolací do svazků a konečná 

impregnace. Impregnace slouží k zvětšení mezi závitové izolace a ke snížení 

elektrického hluku. 

 

• Montážní pracoviště – provádí výrobu elektromotorů dle výrobních zakázek. 

Kompletují se zde skladové elektromotory a zákaznické elektromotory. Provádí se 

povrchová úprava elektromotorů a zkoušení elektromotorů. Montážní pracoviště 

jsou dělena do menších celků a to: 

• montáž AH 160-200, 

• montáž standardních motorů AH 63-132, 

• montáž variantních motorů AH 63-132. 

 

 Toto členění je z důvodu odlišného způsobu montáže, či odlišného řízení a plánování 

montáže a přidělování nákladů k těmto pracovištím. 
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OBSLUHA VÝROBY - zabezpečuje investiční celky pro výrobu, opravy a údržbu strojů, 

zařízení a budov. Provádí plánování oprav a údržby jednotlivých strojů. 

 

VÝVOJ ELEKTROMOTORŮ - hlavní náplní je technicky vyjasňovat dotazy zákazníků 

a zákaznické zakázky, vyvíjet nová technická řešení. Udržuje a archivuje výkresovou 

dokumentaci, sleduje a shromažďuje normy (ČSN, EN….) týkající se jednotlivých částí 

elektromotorů v rámci celého světa. 

 

SIEMENS REAL ESTATE - organizuje ostrahu závodu, kontroluje dodržování směrnic a 

vnitřních předpisů závodu, plánuje a provádí audity k dodržování směrnic a vnitřních 

předpisů. 

 

EKOLOGIE - zabezpečuje otázku ekologie závodu, nakládání s odpady, odstraňování 

ekologické zátěže, plánuje a provádí ekologické audity, jedná se státními orgány 

v otázkách ekologie. 

 

PŘÍPRAVA VÝROBY - zabezpečuje technologické poradenství pro výrobu. Dále provádí 

měření a plánování spotřeby času na jednotlivých pracovištích, navrhuje nová 

technologická řešení pro výrobu komponentů a elektromotorů, navrhuje uspořádání 

jednotlivých technologií a skladových ploch. 

 

LOGISTIKA - nese zodpovědnost za příjem a zpracování zakázek, poptávek a dodávek 

zákazníkům. Provádí plánování výroby dle přijmu zakázek. Zabezpečuje nákup materiálů 

pro výrobu a sleduje a optimalizuje skladové zásoby nakupovaných materiálů a vyrobených 

elektromotorů. 

 

CENY A NABÍDKY  - stanovuje prodejní ceny komponentů a elektromotorů. 

 

INFORMATIKA - zabezpečuje informační technologie, hardware, software. V řídícím 

systému SAP R/3 zhotovuje programy dle přání koncových uživatelů, provádí zálohování a 

údržbu dat systému. 

 

KONTROLING A KALKULACE - provádí ekonomické rozbory, výkaznictví, výpočet 

kalkulací, stanovuje rozpočtová pravidla, sestavuje kalkulační schéma. 
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ŘÍZENÍ KVALITY - má na starosti kontrolu výrobních oddělení v oblasti dodržování 

kvality, stanovuje měřítka kvality, zabezpečuje metrologickou část závodu. Spolupracuje 

s auditorskými firmami a provádí interní audity kvality. Organizační schéma je znázorněno 

na obrázku č.6 i s počty osob zajišťujících danou oblast (počet je uveden v závorce). 

 

 Obr. 6  Organizační schéma útvaru řízení kvality 

 

6.7.1 Návrh na opatření č.3   

 

 Lidé z útvaru kvality nemají být určeni na ověřování shody, nýbrž mají zajišťovat 

prevenci na základě analýz a rozborů vzniklých neshod. Mají aplikovat systémy 

managementu kvality a metodicky vést ostatní útvary. Proto navrhuji přesun části lidí 

z inspekce kvality pod jednotlivé výrobní celky. Tyto výrobní celky se stávají 

samostatnými profit-centry, s vlastním vedením, s vlastním ekonomem. V takovém případě 

je vhodnější začlenit inspekci kvality přímo výrobě, která si daleko lépe může řídit svoje 

vnitřní náklady. Část lidí z inspekce kvality, která zůstane přidělena na útvar řízení kvality, 

bude provádět namátková měření a audity výrobních celků. V případě zjištění nedostatků 

budou výrobní celky zatíženy vzniklými vícenáklady, které budou zahrnovat i náklady 

střediska řízení kvality nutné ke zjištění neshody a provedení nápravných opatření.  
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7 ČLENĚNÍ VÍCENÁKLADŮ NA NESHODNÉ VÝROBKY 
 

 Členění vícenákladů na neshodu je trojí. Jedno členění slouží pro výpočet prémií 

dělnickým profesím (obrázek č.7), druhé členění slouží pro výpočet prémií technicko- 

hospodářským pracovníkům (obrázek č.8) a třetí členění je dle metodiky nadřízené divize 

LD – Large Drive  (obrázek č.9).  

 

Členění pro prémie dělníků

TTNZ  = 

 = VÍCENÁKLADY PŘED DODÁNÍM
BEZ ODCHYLEKNESHODY

REKLAMACE  = VÍCENÁKLADY PO DODÁNÍ =
VÍCENÁKLADY 

PRO 
PRÉMIE 

 DĚLNÍKŮ

TECHNOLOGICKY NUTNÉ ZTRÁTY

 
Obr. 7  Členění vícenákladů pro prémie dělníků [10] 
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KOMPLEXNÍ 
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Obr. 8  Členění vícenákladů pro prémie THP [10] 
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Obr. 9  Členění vícenákladů dle metodiky divize Large Drive LD [10] 
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7.1 Popis jednotlivých druhů vícenákladů na neshodu 

 

 Vysvětlení jednotlivých pojmů a způsob účtování je popsáno jak v dostupné literatuře, 

tak v podnikových směrnicích závodu. Jednotlivé druhy vícenákladů na neshodu jsou: 

 

Neshodné výrobky -  patří sem výrobky, což jsou materiály, polotovary, součásti výrobků 

apod., které vykazují neshodu s parametry předepsanými výrobní dokumentací nebo 

nemohou plnit požadovanou funkci, pro kterou byly vyrobeny. Tyto musí být vyřazeny 

z výrobního procesu nebo s vynaložením dalších vícenákladů opraveny. Do neshod nepatří 

technologicky a technicky nevyhnutelné ztráty, vadné výrobky vzniklé při zavádění nových 

strojů, nových přípravků a nástrojů, nových materiálů, vadné výrobky vzniklé při 

ověřování výzkumných nebo vývojových prací, přebytečné a neupotřebitelné výrobky 

vzniklé při realizaci konstrukčních a technologických změn, výrobky nakupované s 

podílem vad odpovídajícím platným ČSN, výrobky, u nichž došlo k poškození, které 

vzniklo nahodilou, nepředvídanou událostí, živelnou pohromou, manka v inventurách 

materiálů, součástí a výrobků. 

  

Podle opravitelnosti lze neshody dělit na: 

• neopravitelné - jenž nejsou způsobilé k použití pro účel, pro který byly vyrobeny a 

jejichž oprava je technicky nemožná nebo ekonomicky nevýhodná,  

• opravitelné - které lze použít pouze po opravě. Při rozhodování o opravě se berou v 

úvahu hlediska hospodárnosti. 

 

 Toto dělení má vliv na způsob účtování vícenákladů. Další neshody mohou být 

zaviněné dodavatelem materiálu či polotovaru. Tyto vícenáklady se účtují dle způsobu 

zjištění. Neshody náleží do skupiny vícenákladů na interní vady – neshody před 

dodáním. 

 

Odchylky - tímto názvem se označují přechodné, časově nebo počtem kusů omezené 

úpravy konstrukce nebo technologie výrobku, vynucené různými okolnostmi např. 

materiálového, konstrukčního nebo technologického charakteru. Podle charakteru je nutné 

změnit konstrukční, technologické a kontrolní postupy ve výrobě. Odchylky náleží do 

skupiny vícenákladů na interní vady – neshody před dodáním. 
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TTNZ - technicky a technologicky nevyhnutelné ztráty, tj. neshody způsobené technologií 

nebo stavem strojů ve výrobním procesu. Jsou způsobeny různým stupněm propracovanosti 

použitých výrobních postupů a celkové přesnosti výrobních zařízení, atd. Vznikají i při 

dokonalém dodržování technologické kázně ve výrobním procesu. Tyto vícenáklady jsou 

např. spojené se změnami technologie nebo produkovaných výrobků, s odstávkami, 

čištěním nebo seřizováním strojů a výrobních zařízení, dochází k nim v důsledku 

destruktivních zkoušek, prováděných při kontrole kvality výrobků nebo při ověřování 

nových výrobků a technologií. Tyto vícenáklady nejsou plánovány divizí LD, závod 

provádí sledování nad rámec divize. Divize je poté převezme a oddělení prodeje je 

započítává do výsledné ceny produktu – určitou procentní sazbou se zvýší ceny. TTNZ 

náleží do skupiny vícenákladů na hodnocení. 

 

Reklamace - zahrnují veškeré náklady u uznaných reklamací v záruce, případně náklady 

na vstřícné jednání. Jedná se o náklady na reklamace celých elektromotorů, náhradních dílů 

i komponentů dodávaných i v rámci obchodní oblasti LD. Reklamace náleží do skupiny 

vícenákladů na externí vady – neshody po dodání. 

 

Prostoje – jsou čekací doby ve výrobě z důvodu chybějícího materiálu, opravy nebo 

poruchy stroje nebo jednostrojové obsluhy na pracovišti s obsluhou dvoustrojovou. 

Prostoje náleží do skupiny vícenákladů nevyužité příležitosti. 

 

 V dalších částech budu rozebírat tzv. komplexní vícenáklady, tj. neshodné výrobky, 

odchylky, TTNZ, reklamace a prostoje. 

 

7.1.1 Návrh na opatření č.4  

 

 Dle mého názoru lze se strukturou jakou podnik používá pro sledování komplexních 

vícenákladů dále pracovat. Otázkou je, zda není přehlednější zvolit strukturu komplexnější, 

kde by měl management firmy veškeré výdaje na zajištění kvality pohromadě. Z názvu 

„komplexní vícenáklady“ si totiž každý může odvodit, že další náklady na kvalitu již 

neexistují. V kapitole 5.5 uvádím jednotlivé modely finančních měření. Podnik nevyužívá 

ani jednoho modelu, vykazuje jen neúplnou kombinaci ukazatelů z modelu PAF a COPQ. 

Jako nejvýhodnější model k měření se jeví model procesních nákladů. Ten sdružuje 

veškeré důležité výdaje na kvalitu.  
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Proto navrhuji pro první etapu tuto strukturu: 

 

• VÍCENÁKLADY PŘED DODÁNÍM   - neshodné výrobky;  

                                                                             - odchylky; 

• VÍCENÁKLADY PO DODÁNÍ  - reklamace; 

• VÍCENÁKLADY NA HODNOCENÍ - TTNZ; 

                                                                            -  interní posuzování shody; 

       - externí posuzování shody; 

• NEVYUŽITÉ PŘÍLEŽITOSTI  - prostoje; 

                                                                             - NCC (Non Conformity Cost); 

       - ztráty z investic a vývoje. 

  

Obsah nových položek je následující. 

 

Interní posuzování shody - obsahuje kompletní náklady střediska kvality a interní náklady 

na ověření a správu systému managementu kvality včetně nákupu norem, zákonů a 

vyhlášek. 

 

Externí posuzování shody – celkové výdaje na externí firmy, či poradce posuzující shodu. 

 

NCC náklady – tyto náklady na neshody obsahují inventurní rozdíly, penále, odpisy 

pohledávek, likvidace neupotřebitelného materiálu, ztráty z krádeží atd. 

 

Ztráty z investic a vývoje – ztráty z nečinnosti investic, z nevyužití plánované kapacity a 

ztráty z vývojových projektů, které se nezrealizovaly, nebo které se zastavily. 

 

 Strukturu ještě nepovažuji za konečnou, navrhuji sestavit tým a připravit strukturu 

přesně na míru závodu i s návrhem způsobu účtování, či identifikace nákladů. Výstupem 

týmu by měla být struktura podobná modelu procesních nákladů. Vše by mělo být popsáno 

v  organizační směrnici. 

 

 

 



 33 

7.2 Měřící a zkušební podklady 

 

     Vlastníkem procesu definování těchto podkladů je divize LD, útvar kvality. Účelem je 

sjednotit jednotlivé podklady pro všechny výrobní závody. Nejvyšším cílem je vytvoření 

společné databanky s výsledky měření z typové zkoušky, přesahující rámec jednoho 

závodu. 

 

 Měřící a zkušební podklady jsou dvojí:  

• MTU (Messtechnische Unterlage) měřicí poklad 

• PTU (Prüftechnische Unterlage) zkušební podklad 

 

 Měřicí a zkušební prostředky a zkušební znaky se stanoví, sjednotí a odsouhlasí tak, 

aby měřicí a zkušební výsledky ve všech závodech byly srovnatelné a bylo možné je 

využívat společně a aby se pracovalo podle aktuálních a jednotných postupů a pracovních 

pokynů. Změny jsou řízené a musí je nejdříve odsouhlasit všechny strany. Přístup 

k aktuálním verzím je na intranetu závodu. Tento způsob považuji za maximálně úspěšný a 

prospěšný. 

 

7.3 Řízení s neshodnými výrobky 

 

 Účelem řízení s neshodnými výrobky je zjistit neshodné výrobky co nejblíže místu 

jejich vzniku, evidovat je a zajistit jejich vyřazení z výrobního procesu a zabránit tak jejich 

dalšímu předávání na další pracoviště. Dalším účelem je zastavit činnosti produkující 

neshody, zjistit příčiny vzniku neshod a zavést nápravná opatření proti opakování jejich 

vzniku. V poslední řadě poskytovat informace o objemu a příčinách neshod výrobním 

útvarům, útvarům přípravy výroby a vedení závodu. 

 

 Nezpracovatelný materiál vzniklý při řízení neshod je odpadem a je s ním nakládáno 

dle platných zákonů. Přehled o odprodaném množství odpadů vede útvar obsluhy výroby. 

Výnosy z prodeje odpadu se zúčtovávají proti vícenákladům z neshody. 

 

 Tímto řízením s neshodnými výrobky procházejí všechny neshody. Výjimku tvoří 

neshody, které zaměstnanec opraví aniž na jejich opravu použije další materiál nebo se to 
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projeví jakýmkoliv způsobem v jeho mzdě. V tomto případě je řízení o neshodách omezeno 

pouze na zjištění a vytřídění neshod.  

 

Zjištění neshodných výrobků  - pokud neshodu zjistí vstupní  kontrola při vstupní 

přejímce, postupují zaměstnanci dle Obchodního zákoníku nebo smluv s dodavateli a dle 

platných směrnic realizují řízení s neshodnými výrobky. Informace jdou na útvar 

zásobování, kde řeší vzniklý problém. Pokud zjistí zaměstnanec vyrábějící výrobek nebo 

zaměstnanec provádějící kontrolu v průběhu výrobního cyklu u výrobku vadu nebo má 

pochyby o jeho kvalitě, má povinnosti takový výrobek ihned vyřadit z výrobního procesu. 

V případě pochyb si vyžádá přezkoušení vyřazeného výrobku výrobní kontrolou. Seznam 

neshodných výrobků s popisem vady a poslední provedenou operací předá výrobní kontrole 

k řízení neshod. Vše probíhá papírovou formou.  

 

Izolování neshodných výrobků - po zjištění neshod mistr dílny určí a vhodným způsobem 

označí místo pro odkládání a manipulaci s neshodnými výrobky, např. červeným nápisem. 

Zaměstnanec, který zjistil neshodu označí červeně (křídou, značkovačem) viditelně závadu 

na výrobku nebo jej odděleně uloží a do výkazu práce nebo do záznamu pro neshodné 

řízení provede záznam o vyřazení neshodného výrobku. Mistr dílny zajistí průběžné 

odvážení neshodných výrobků z pracoviště.  

 

Evidence neshodných výrobků - pracovník výrobní kontroly vystaví k danému číslu 

neshodného výrobku doklad tzv. hlášení kvality. Hlášení kvality slouží k vygenerování 

statistické zakázky na sledování vícenákladů vztahujících se k neshodám, přiřazení 

střediska zjištění neshody, střediska zavinění neshody, popisu (kódu) příčiny vzniku 

neshody a popisu (kódu) vady. Vše probíhá papírovou formou. 

 

Výrobní zakázka na neshodné výrobky - slouží pouze k vyčíslení nákladů na materiál, 

mzdu a výrobní režii spotřebovanou při vyrobení neshodného výrobku a odečtení výnosu z 

prodeje druhotných surovin. Tato výrobní zakázka neslouží pro opětovné zaplánování 

neshodného dílce do výrobního plánu. Zakázka je statistická, což znamená, že náklady se 

na ní pouze kumulují. Vzniklé vícenáklady se účtují na střediska zavinění neshody. 

 

Zjišťování příčin a nápravná opatření - při stanovení a sledování nápravných a 

preventivních opatření se postupuje podle směrnice, kde jsou do detailu rozpracovány 

všechny kroky. K ověření účinků nápravných opatření využívají pracovníci kvality 



 35 

výpočetní systém SAP R/3. Zde v modulu QM provede pracovník určitá nastavení u 

sledovaného materiálu tak, aby se automaticky vygenerovaly kontrolní dávky u nejbližší 

výrobní zakázky. Pro stanovení příčin a nápravných opatření se svolává tzv. Zmetková 

komise. Svolání této komise zajistí vedoucí útvaru, v jehož působnosti neshodné výrobky 

vznikly nebo vedoucí útvaru kvality a organizuje ji jako svůj poradní orgán pro řešení 

složitých a závažných případů výskytu neshod. Výstupem komise je protokol s popisem 

neshodného výrobku, zodpovědnými osobami za vznik nápravných opatření a termínem 

nápravných opatření. 

 

Zaplánování náhradní výroby – neprobíhá automaticky, probíhá až když obdrží plánovač 

výroby hlášení kvality. Poté zaplánuje do výroby novou výrobní zakázku na množství dle 

hlášení kvality v prvním možném výrobním termínu. 

 

7.3.1 Návrh na opatření č.5  

 

  Tento návrh se týká sběru dat a následného zaplánování do výroby. Sběr dat probíhá 

papírovou formou, což přináší určité časové zpoždění. Než se hlášení dostane 

k pracovníkovi, který jej ručně zadá (opíše) do výpočetního systému, ztratí se tím 

minimálně jedna výrobní směna, při nedisciplinovanosti předávajících i několik směn. Celé 

řízení neshod se tímto zpomaluje, což má za následek pozdější dodávky zakázek 

zákazníkům, popř. nekompletní dodávky. Proto navrhuji ve spolupráci s útvarem 

informatiky připravit rozhraní mezi výpočetním systémem a hlášením neshod tak, aby se 

data po zaznamenání ihned přenesla do výpočetního systému a automaticky se 

vygenerovala náhradní výrobní zakázka a interní zakázka na sledování vícenákladů. 

Snímání dat by se provádělo pomocí čárového kódu. Ručně by se naváděla jen množství 

neshod, středisko vzniku neshody, kód vady a středisko viníka neshody. Před realizací je 

nutné zpracovat projekt s vyčíslením přínosu pro závod, naplánovat a ke schválení 

předložit potřebné investiční prostředky. 
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8 ANALÝZA NESHODNÉ VÝROBY 
 

 Dle členění neshodné výroby z kapitoly č.7 jsem provedl analýzu neshodné výroby 

z údajů pro obchodní rok 2008/2009. Veškeré hodnoty jsou zde uváděny v procentech 

z obratu. Absolutní hodnoty vícenákladů z neshodné výroby jsou tajným údajem, který 

nemohu v moji diplomové práci uvádět, pro příklad uvádím jen obrázek č.10 s absolutními 

hodnotami bez uvedení těchto hodnot. Jde pouze o znázornění absolutní výše vícenákladů 

na neshodné výrobky. Grafy se budou týkat jednotlivých druhů komplexních vícenákladů 

dle dosavadní systematiky závodu. 
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Obr. 10 Komplexní vícenáklady dle let v absolutních částkách 

 

 Graf zachycuje objemy vícenákladů z neshodné výroby. Objemy jsou v řádu desítek 

milionů korun. Objemy jsou závislé na obratech, které podnik v jednotlivých letech 

realizoval, což znamená, že toto měřítko nic neříká o vývoji vícenákladů z neshodné 

výroby. Je zde pouze patrný negativní vývoj od roku 2007. Ten je způsoben zavedením 

nového systematického sledování a vykazování vícenákladů na neshodné výrobky a 

částečně navýšením obratu o cca 25% v letech 2007 a 2008 a 36% v roce 2009. 

 

 Lepší přehled o trendu vývoje vícenákladů je možno vidět na obrázku č.11. Graf 

ukazuje procento vícenákladů z obratu v jednotlivých letech. Je zde také zachycen 

negativní vývoj v roku 2007 způsobený změnou systematiky sledování a přiřazování 

nákladů. Od tohoto roku je patrný pozitivní vývoj, kde rok 2009 vykazuje zlepšení o 0,1%, 

což v absolutních částkách znamená změnu v řádu jednotek milionů korun. 
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Komplexní vícenáklady - % z obratu
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Obr. 11 Komplexní vícenáklady dle let v procentech z obratu 

 

8.1 Analýza neshodné výroby roku 2009 

 

 Průměrné procento vícenákladů z neshodné výroby mělo v roce 2009 hodnotu 1,6%. 

Jak se tento průměr vyvíjel v jednotlivých čtvrtletích je patrné z obrázku č.12. 

 

Komplexní vícenáklady - % z obatu dle čtvrtletí
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Obr. 12 Komplexní vícenáklady dle čtvrtletí 

 

 Procento v jednotlivých čtvrtletích je nelineární, změny obzvláště mezi prvním a 

druhým čtvrtletím jsou patrné. Tento výkyv v prvním čtvrtletí byl způsoben zvýšeným 

příchodem nových pracovníků v důsledku pozitivního vývoje  přijmu zakázek, a jejich 

zapracováním a dalšími vlivy, jenž budou v další části vysvětleny. 
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 Měsíční kumulativní vývoj jednotlivých druhů vícenákladů a vliv na komplexní 

vícenáklady ukazuje obrázek č.13. Červenou čarou je naznačeno plánované roční procento 

vícenákladů. Toto procento bylo překročeno v měsících říjen, prosinec a duben. V ostatních 

měsících je procento komplexních vícenákladů nižší než plánovaná hodnota. V měsíci říjnu 

je hlavním důvodem začátek obchodního roku, kdy závěrem starého obchodního roku se 

minimalizují stavy zásob a rozpracované výroby a probíhají inventury.  
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Obr. 13  Vliv jednotlivých druhů vícenákladů dle měsíců 

 

8.1.1 Návrh na opatření č.6  

 

 Stanovit maximální limit snížení hladiny skladových zásob a rozpracované výroby 

v posledním čtvrtletí daného obchodního roku. Vývoj zásob a rozpracované výroby nesmí 

být skokový, s výjimkou hotových výrobků, které jsou určeny pro prodej. Hotové výrobky 

nemají negativní vliv na prostoje, TTNZ a odchylky jako je tomu u rozpracované výroby. 

Povolené procento snížení zásob dohodnout z útvarem controlingu. Nutno dohodnout 
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způsob účtování dohadných položek na možný vznik odchylek, prostojů a TTNZ 

v následujícím období. Systematika musí být odsouhlasena s divizí LD. 

 

8.2 Analýza neshod dle měsíců 

 

 Cílová hodnota byla stanovena ve výši 0,35% z obratu. K překročení došlo pouze 

v měsíci říjnu a měsíci dubnu. Z grafu (obr.č.14) je patrné, že v předešlých měsících 

docházelo ke zkreslování řízení neshodné výroby. Toto zkreslování je pochopitelné, 

protože ukazatele kvality mají vliv na vyplácení prémií. Cílová hodnota tohoto ukazatele 

kvality byla splněna jak je znázorněno semaforem (zelená barva znamená splnění 

ukazatele, žlutá barva znamená překročení ukazatele o max.0,02%, červená barva znamená 

nesplnění ukazatele, kde skutečné hodnoty přesáhly cíl o více než 0,02%). 
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   Obr. 14  Vývoj neshodné výroby dle jednotlivých měsíců 

8.2.1 Návrh na opatření č.7 

 

 Proti záměrnému zkreslování neshodné výroby výrobními celky je nutné doplnit do 

systému prémií sankce pro pracovníky provádějící řízení neshod a vedoucí pracovníky 

výrobních úseků. Tyto sankce by měly být zásadní. Při opakovaném zkreslování nařídit 

nepřetržitý dohled pracovníků oddělení kvality. Náklady na tento dohled účtovat na 
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středisko, kde je dohled prováděn. Délku doby dohledu navrhuji jeden týden před koncem 

měsíce po dobu minimálně tří měsíců. 

 

8.3 Analýza technicky a technologicky nevyhnutelných ztrát dle 

měsíců 

 

 Cílová hodnota byla stanovena ve výši 0,68% z obratu. Z tohoto údaje vidíme, že 

TTNZ mají podstatný vliv na komplexní vícenáklady podniku. K překročení cílové 

hodnoty došlo celkem v šesti měsících. Z grafu (obr.č.15) je patrné, že v prvním kvartále 

byla cílová hodnota překročena celkem dvakrát. Na překročení v prvním měsíci měl vliv 

závěr předchozího obchodního roku, kdy stavy zásob a nedokončené výroby se 

minimalizují. To má za následek menší výrobní série a tím nutnost častějšího seřizování a 

nastavování strojů. Na překročení ve třetím měsíci mělo vliv nedostatečné vykazování 

TTNZ v měsíci předchozím. Průměrné hodnoty z obou měsíců se dostávají na hodnotu 

0,67%, což je pod hranicí cílové hodnoty. V závěru obchodního roku je vidět časté 

překračování cílové hodnoty. Toto překračování bylo způsobeno velkým příjmem zakázek 

a větší potřebou rychlé reakce na plnění těchto zakázek. Tím se zkracovaly výrobní série 

což vedlo ke zvýšení TTNZ. Jak je znázorněno semaforem, tato cílová hodnota byla také 

splněna. 

                                                         

Vývoj TTNZ v % z obratu

0,72%

0,86%

0,74%

0,58%

0,74%

0,49%

0,91%

0,43%

0,52%
0,57%

0,68%

0,82%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

 10/08  11/08  12/08  01/09  02/09  03/09  04/09  05/09  06/09  07/09  08/09  09/09

Měsíc

%
 z

 o
br

at
u

TTNZ v % z obratu
Cíl 0,68%

 
Obr. 15  Vývoj TTNZ dle jednotlivých měsíců 
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 Nyní k jednotlivým podílům příčin TTNZ, které jsou znázorněny v tabulce č.4. Největší 

podíly 33% a 17% jsou znázorněny u kódu příčin spojených se strojem a to s názvy 

seřizování stroje a spouštění stroje. Další největší podíl 12% má příčina chybná funkce 

nástroje. V závěru je vidět příčina chybná funkce stroje s podílem 10%. Tyto příčiny 

ovlivňují tvorbu TTNZ ze 72%. 

 

Tab. 4  Podíl jednotlivých příčin TTNZ 

Nejčastější kódy příčiny TTNZ 
% podíl z 

vícenákladů 
TTNZ 

Seřizování stroje 33% 

Spouštění stroje 17% 

Chybná funkce nástroje 12% 

Chybná funkce stroje 10% 

Celkový % podíl 72% 
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Obr.16 Procentní podíly počtu TTNZ a nákladů na TTNZ 
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 Obrázek č. 16 ukazuje kombinaci procentního podílu počtu jednotlivých druhů TTNZ 

(udává kolikrát se TTNZ vyskytla) a procentního podílu vícenákladů na TTNZ (udává jaké 

procento z celkového množství vícenákladů daná TTNZ zaujímá). Absolutní hodnoty 

nemohu z důvodu citlivých údajů poskytnout. Červenou čarou jsou naznačeny TTNZ, které 

ovlivňují jak vícenáklady z TTNZ, tak množství TTNZ více než o 80%. Tyto typy TTNZ 

jsou následující :  slévárenské TTNZ (viz. tab.č.5), 

     ostatní TTNZ (viz. tab.č.6), 

    rozměrové TTNZ (viz. tab.č.7), 

    TTNZ vzniklé při lisování plechu (viz. tab.č.8). 

 

 V následujících tabulkách č.5 až 8 jsou znázorněny nejčastější typy TTNZ. Podíl z 

celkových vícenákladů je vždy větší než 80%. Tento podíl zaujímají tři, nebo v jednom 

případě čtyři typy TTNZ. Pokud bychom dokázali ovlivnit snížení výskytu těchto TTNZ, 

došlo by k podstatnému snížení vícenákladů. 

 

Tab. 5  Typy slévárenských TTNZ (technicky a technologicky nevyhnutelné ztráty) 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6  Typy ostatních TTNZ (technicky a technologicky nevyhnutelné ztráty) 

 

Typy ostatních TTNZ  
% podíl 

vícenákladů 

Ostatní-ložiskový štít                   24% 

Ostatní-odlitky                          31% 

Ostatní-rotorový paket s klecí              29% 

Celkový % podíl 84% 

 

Typy slévárenských  TTNZ  
% podíl 

vícenákladů 

Nezaběhnutí tekutého kovu                41% 

Řediny v odlitku                          22% 

„Zavaleniny“ v odlitku                      17% 

Celkový % podíl 80% 
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Tab. 7  Typy rozměrových TTNZ (technicky a technologicky nevyhnutelné ztráty) 

 

Typy rozměrových TTNZ  
% podíl 

vícenákladů 

Ložiskový průměr špatný-hřídel            32% 

Rozměrové odchylky (průměry)-

hřídel       20% 

Rozměrové vady-odlitky                   20% 

Chyba tvaru a polohy-rotor               12% 

Celkový % podíl 84% 

 

Tab. 8  Typy  TTNZ (technicky a technologicky nevyhnutelné ztráty) vzniklé při lisování 

    plechů 

Typy TTNZ při lisování plechů 
% podíl 

vícenákladů 

Vytlačený odpad-statorový plech           60% 

Velká jehla-statorový a rotorový 

plech         22% 

Vytlačený odpad-rotorový plech          12% 

Celkový % podíl 94% 

 

 

8.3.1 Návrh na opatření č.8 

 

 Jak jsem již uvedl, ukazatel TTNZ má podstatný vliv na komplexní vícenáklady. Jak 

uvádí literatura (kniha Moderní systémy řízení jakosti) a jednotlivé koncepce managementu 

kvality, management podniku má zajišťovat dostatečné zdroje pro zlepšování výkonnosti 

managementu kvality. V tomto případě se jedná o zajištění investičních prostředků na 

nákup strojního parku, kde dochází vlivem stáří a opotřebení stroje k nárůstu TTNZ 

(častější přeseřizování stroje z důvodu změny přesnosti stroje). Toto zajištění investičních 

prostředků kombinovat s pravidelnými, předem plánovanými opravami a kontrolami 

strojního parku. Ke kontrolám doporučuji využít nabídek firem zabývajících se 

tribotechnikou, kteří jsou schopni analyzovat stav stroje a navrhnout vhodná řešení. U 

příčiny „chybná funkce nástroje“ doporučuji sledovat životnosti jednotlivých nástrojů a při 

dosažení 90% celkové životnosti nástroje zavést častější kontroly vyrobených dílců. 
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 Dále doporučuji sestavit týmy, které předloží návrhy ke snížení jednotlivých druhů 

TTNZ uvedených v tabulkách č. 5 až 8. Zrealizovaná nápravná opatření sníží podstatně 

vícenáklady na TTNZ.  

 

8.4 Analýza prostojů dle měsíců 
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Obr. 17  Vývoj prostojů dle jednotlivých měsíců 

 

 Cílová hodnota byla stanovena ve výši 0,15% z obratu. Jak uvádí graf  (obr.č.17) pouze 

ve dvou měsících se podařilo tuto hodnotu splnit.Jak naznačuje semafor, cílová hodnota 

nebyla splněna. Příčiny tohoto neplnění jsou velký příjem zakázek a tím maximální 

vytížení jednotlivých pracovišť. Sebemenší negativní vlivy ve výrobě, jako např. výpadky 

neshodných výrobků, opožděné dodávky komponentů a materiálu, výkyvy v plánování 

výrobních zakázek aj., měly vliv na prostoje. Obzvláště velký vliv na prostoje měl 

nedostatek „dynamo plechu“ na světových trzích, kdy pracovníci úseku lisovna čekali na 

dodávky plechu. Dalším negativním vlivem je vliv předchozího obchodního roku, kdy se 

zásoby materiálů, nedokončené výroby a polotovarů snižují na minimální mez. Tento vliv 

je popsán v kapitole 8.1 a nápravná opatření jsou uvedena v kapitole 8.1.1. 
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8.5 Analýza odchylek dle měsíců 

 

    Cílová hodnota byla stanovena ve výši 0,20% z obratu. Jak naznačuje semafor, byla 

tato hodnota překročena o max. 0,02%. Jak je zřejmé z grafu (obr.č.18), cílové hodnoty 

byly překračovány v první půli roku. Důvodem těchto výkyvů byl přetlak zakázek před 

krizí, která podnik zasáhla v měsíci březnu. Od tohoto měsíce se dramaticky snížily 

výrobní zakázky v průměru asi o 50%. Z grafu je patrné, že podnik nemá zvládnuté procesy 

pro výrobu nacházející se u maxima celkové kapacity podniku. Jakákoliv nepatrná chyba se 

pak projeví ve výrobním a plánovacím procesu. Podnik nemá možnost náhradní výroby, 

jedinou možností je neshodné výrobky zpracovat ve výrobě na tzv.odchylku, pokud to úsek 

konstrukce a kvality povolí. Tyto neshodné výrobky nesmí v žádném případě narušit 

bezporuchový chod produktu, či jeho funkce. Zpracovávají se dílce, které leží nepatrně 

mimo toleranční pole, či dílce podobné. 
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Obr. 18  Vývoj odchylek dle jednotlivých měsíců 
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Tab. 9  Nejčastější příčiny odchylek 

Nejčastější příčiny odchylek 
% podíl z 

vícenákladů 
TTNZ 

Nevyhovující stav stroje                 26% 

Dodatečná operace                        15% 

Nevyhovující nástroj                     12% 

Rozběh nástroje                          12% 

Jiné pracoviště                          5% 

Rozběh stroje                            5% 

Celkový % podíl 74% 

 

 V tabulce č.9 jsou uvedeny nejčastější příčiny odchylek a jejich procentní podíl 

k celkovým vícenákladům odchylek. Pokud by se podařilo snížit těchto šest příčin, podaří 

se podstatným způsobem snížit celkové vícenáklady na odchylky. 

 

8.5.1 Návrh na opatření č. 9 

 

 Ponížit roční maximálně vyráběné množství na hranici, kde podnik ještě zvládá svoje 

výrobní procesy. Udělat analýzu všech pracovišť a zjistit jejich maximální průtočnost. Pro 

případ zachování stávající maximální roční kapacity podniku, připravit podnikový plán na 

nákup dílců, jenž  jsou za hranicí průtočnosti jednotlivých pracovišť. U pracovišť je nutné 

počítat s průměrným procentem neshodné výroby, které pracoviště vykazuje. Toto procento 

každoročně aktualizovat. 

   

 Dále navrhuji sestavit tým, který předloží návrh na snížení příčin odchylek uvedených 

v tabulce č.9. 

 

8.6 Analýza reklamací dle měsíců 

 

 Cílová hodnota reklamací byla stanovena ve výši 0,22% z obratu (viz.obr.19). Jak 

naznačuje semafor, byla cílová hodnota dodržena. Ačkoliv toto procento patří do 

skupiny nižších procent vícenákladů, jeho následky pro image firmy jsou zásadní. 

Reklamace nám jinými slovy říkají, že v podniku selhaly veškeré kontrolní mechanizmy. 

Co je ale daleko důležitější, reklamace jsou viditelné pro okolí firmy a přímo zasahují 
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spotřebitele, zákazníky, kteří jsou nuceni řešit vzniklé problémy s nekvalitním výrobkem. 

Část reklamací tvoří reklamace neoprávněné, při nichž se nepodařilo zákazníkovi prokázat, 

že výrobek užíval dle návodu na obsluhu. Pro image firmy je lepší takové reklamace uznat 

jako oprávněné.                 
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Obr. 19  Vývoj reklamací dle jednotlivých měsíců 

 

 Vývoj reklamací od roku 2006 naznačuje, že trendy v této oblasti nejsou pozitivní. 

Procento reklamací z obratu má mírně růstovou tendenci. Následující tabulka č. 10 

prokazuje, že podstatný vliv na vývoj reklamací mají výrobní úseky, z nichž 0,17% výroba 

a 0,04% slévárna. Pouhých 0,01% připadá na ostatní útvary závodu. Červenou barvou jsou 

naznačeny skutečné hodnoty, které byly vyšší než plánované – jsou viditelné jen u 

výrobních úseků. 

 

Tab. 10  Podíl reklamací dle úseků 

VINÍK SKUTEČNOST PLÁN 

VÝROBA 0,17% 0,15% 

SLÉVÁRNA 0,04% 0,04% 

OSTATNÍ 

ÚTVARY 
0,01% 0,03% 

KONSTRUKCE 0,00% 0,00% 

CELKEM 0,23% 0,22% 
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 Jak je vidět z obrázku č.20, vývoj reklamací ve výrobním úseku, který má rozhodující 

vliv na reklamace (0,17%) je skokový. Procento reklamací se pohybuje od hodnoty 0,01% 

po 0,35%, což je příliš velký rozptyl. Nízké hodnoty reklamací v měsíci červnu jsou 

pravděpodobně způsobeny čerpáním dovolených u odběratelů. Reklamace pak přicházely 

v okolních měsících. 
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Obr. 20  Vývoj reklamací dle měsíců ve výrobních úsecích 

 

 Pokud si znázorníme tabulkou č. 11, jaký podíl na reklamacích mají jednotlivé výrobní 

úseky zjistíme, že největší podíl z celkových reklamací připadá na úsek navijárny, u 

reklamací na elektromotory připadá největší podíl na úsek montáže elektromotorů. Tabulka 

znázorňuje procento neshod z celkového objemu neshod a je rozdělena na část neshod dílců 

dodávaných zákazníkům a část neshod kompletních elektromotorů. 

 

Tab. 11  Podíl reklamací dle výrobních úseků 

Úsek vzniku neshody Reklamace - dílce Reklamace - elektromotory 

Navijárna 69% 22% 

Slévárna 20% 2% 

Lisovna 9% 0% 

Montáž elektromotorů 0% 42% 

Ostatní 2% 34% 
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 Jaké nejčastější příčiny neshod jsou důvodem reklamací elektromotorů znázorňuje 

tabulka č.12. Největší podíl reklamací 41%, připadá na elektrické vady. Při montáži 

elektromotorů vzniká 19% neshod, jenž jsou důvodem reklamace. Další větší podíl 

reklamací připadá na mechanické vady a to 17%. Za zmínku stojí ještě další vliv na 

reklamace, což je neshoda s objednávkou – zákazník dostává zboží, které si neobjednal. 

Tato neshoda vzniká jak při vyjasňování zakázky, tak v samotném výrobním procesu. 

 

Tab. 12  Nejčastější příčiny neshod při reklamacích elektromotorů 

Příčiny neshod % podíl- elektromotory 

Elektrické vady 41% 

Montážní vady 19% 

Mechanické vady 17% 

Neshoda s objednávkou 3% 

  

 Nápravná opatření u reklamací navrhovat nebudu. Pokud budou působit nápravná 

opatření z ostatních oblastí, bude to mít kladný účinek i na vývoj reklamací, kde se mnoho 

neshod zachytí přímo při výrobním procesu. Jedinou výjimkou jsou reklamace způsobené 

transportními škodami. Pozitivní je, že závod účtuje veškeré náklady spojené s těmito 

reklamacemi na přepravce. Negativní vliv spokojenosti zákazníka ale stále zůstává, což by 

závod neměl podceňovat. 

 

8.7 Analýza neshodné výroby ve výrobních úsecích 

 

 Největší podíl neshodné výroby vzniká ve výrobních úsecích. Jen nepatrná část vzniká 

v důsledku špatné práce technologů nebo konstruktérů, popř. pracovníků jiných útvarů 

závodu. Celou výrobu si rozdělíme na útvar slévárna a zbytek výrobního úseku. Zbytek 

výrobního úseku zahrnuje úsek navijárny svazků, dělírny svitků plechu, lisovny 

statorových a rotorových plechů, úsek obrobny dílců a úsek montážních pracovišť 

elektromotorů. 

 

 Měsíční průběh neshodné výroby ve zbytku výrobního úseku je znázorněn na obrázku 

č.21. Cílová hodnota, která je naznačena červenou přímkou, byla překročena pouze 

v měsíci listopadu. Zbylé měsíce vykazují lepší výsledky než byl plán. Průměrná hodnota 

skutečné neshodné výroby byla 0,10%. Toto má jistou vypovídající schopnost, plán byl 
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postaven příliš „měkce“ – v plánu se nezohlednily veškeré změny ve výrobních úsecích. 

Nebylo zde zohledněno např. větší procento nákupu navijárenských činností od cizích 

firem, kdy veškeré vícenáklady spojené s neshodnou výrobou se účtují na dodavatele, popř. 

nákup nových strojů. 
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Obr. 21  Průběh neshodné výroby ve výrobních úsecích dle měsíců 

 

 Jedním z výrobních útvarů, který se odlišuje od ostatních výrobních útvarů výskytem 

neshodné výroby, je útvar slévárna. Jestliže porovnáme plánované hodnoty neshodné 

výroby ve slévárně se zbytkem výrobních útvarů podniku, je výskyt neshod ve slévárně 

téměř dvojnásobný. Na obrázku č. 22 je znázorněn měsíční průběh neshodné výroby ve 

slévárně. 
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Vývoj  neshodné výroby - SLÉVÁRNA  
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Obr. 22  Průběh neshodné výroby dle měsíců ve slévárně 

 

 Na obrázku je znázorněna plánovaná hodnota neshodné výroby ve slévárně červenou 

přímkou. Průběh v jednotlivých měsících je skokový. Jediné možné vysvětlení těchto 

skokových změn je nepravidelné vykazování neshodné výroby ve slévárně. Je nemožné, 

aby změny mezi jednotlivými měsíci byly větší jak 100%. Cílová hodnota neshodné výroby 

byla překročena v měsíci říjnu, dubnu a září. Důvodem bylo vždy pozdní vykázání 

neshodné výroby, což je nejpatrnější v měsících říjnu a září, kdy v měsíci říjnu není 

vykázána žádná neshodná výroba, vše je vykázáno až v následujícím měsíci. 

 

 V následující části provedu rozbor jednotlivých příčin neshodné výroby. V podniku se 

přiřazují jednotlivým neshodám tzv. kódy neshod a kódy příčin. Těchto kódů neshod je 

celkem 125, kódů příčin je celkem 7. V následující tabulce č.13 je uveden přehled 

procentního vlivu jednotlivých příčin na vícenáklady z neshodné výroby. V tabulce je 

uvedeno jen 5 příčin z celkového počtu 7. Zbývající dvě příčiny slouží pro sledování 

neshod od dodavatelů a sledování výnosů z prodeje druhotných surovin – tyto vícenáklady 

jsou záporné, což znamená pro závod výnos. 

  

 Nyní k jednotlivým podílům příčin. Největší podíl 60% je patrný u kódu příčiny 

s názvem neurčitá příčina. Druhý největší podíl 30% má příčina chyba pracovníka. Dalšími 
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příčinami jsou vada materiálu s podílem 9% a na závěr se zanedbatelným podílem příčiny 

chybná konstrukční dokumentace a chyba stroje. 

 

 Z tabulky č.13 vyplývá, že pracovníci provádějící rozbor příčin si nejčastěji vybírají 

„únikovou“ neurčenou příčinu. Z dalšího rozboru jsem zjistil, že tento postup používají 

v rozhodující míře pracovníci úseku slévárny. Tímto zjednodušováním stanovení příčiny 

znehodnocují význam tohoto kódování příčin. Z těchto podkladů nelze dělat žádné závěry, 

nelze stanovit žádná nápravná opatření, kódování příčiny v tomto stavu je zcela zbytečné. 

Jediný závěr, který lze z tohoto přehledu udělat je ten, že je potřeba více školit jednotlivé 

pracovníky, že je potřeba neustále opakovat principy politiky kvality uvedené v kapitole 

6.2. 

 

Tab. 13  Podíl jednotlivých příčin neshodné výroby ve výrobních úsecích 

Kód příčiny 
% podíl z 
celkových 

vícenákladů 

Neurčená příčina                         60,02% 

Chyba pracovníka                         30,23% 

Vada materiálu                           9,40% 

Chybná konstrukční dokumentace           0,33% 

Chyba stroje                             0,01% 

Celkový součet 100,00% 

  

 

 Obrázek č. 23 ukazuje kombinaci procentního podílu počtu neshod (udává kolikrát se 

neshoda vyskytla) a procentního podílu vícenákladů na neshodné výrobky (udává jaké 

procento z celkového množství vícenákladů daná neshoda zaujímá). Absolutní hodnoty 

nemohu z důvodu citlivých údajů poskytnout. Červenou čarou jsou naznačeny neshody, 

které ovlivňují jak vícenáklady z neshod, tak množství neshod více než o 80%.  

Tyto neshody jsou následující :  slévárenské vady, 

       mechanická poškození,  

      zkraty vinutí.  
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Podíly počtu neshod a nákladů na neshody
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Obr.23 Procentní podíly počtu neshod a nákladů na neshody 

 

Slévárenské vady : 

U slévárenských vad jsou to tyto typy neshod s následujícími podíly vícenákladů na 

neshodné výrobky (tab.č.14). 

 

Tab. 14  Nejčastější výskyt druhů slévárenských vad 

Typ neshodné výroby 
% podíl 

vícenákladů 

Nezaběhnutí tekutého kovu                7% 

Řediny v odlitku                          35% 

„Zavaleniny“ v odlitku                     39% 

Celkový % podíl 81% 

 

Těmito neshodami by se měl úsek slévárny a řízení kvality ve větší míře zabývat. 

 

Mechanická poškození : 

U mechanických poškození jsou to tyto typy neshod s následujícími podíly vícenákladů na 

neshodné výrobky (tab.č.15). 
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Tab. 15  Nejčastější výskyt druhů mechanických poškození 

Typ neshodné výroby 
% podíl 

vícenákladů 

Mechanicky poškozené  

3-fázové vinutí     
50% 

Mechanicky poškozený 

statorový svazek nenavinutý 
29% 

Poškození odlitků                       11% 

Celkový % podíl 90% 

 

Těmito mechanickými poškozeními by se měl úsek řízení kvality ve větší míře zabývat. 

 

Zkraty vinutí :  

U zkratů vinutí to jsou tyto typy neshod s následujícími podíly vícenákladů na neshodné 

výrobky (tab.č.16). 

 

Tab. 16  Nejčastější výskyt druhů zkratů vinutí 

Typ neshodné výroby 
% podíl 

vícenákladů 

Zkrat na kostru 3-fázového 

vinutí         
49% 

Závitový zkrat 3-fázového vinutí       32% 

Zkrat mezi fázemi 3-fázového 

vinutí        
18% 

Celkový % podíl 99% 

 

8.7.1 Návrh na opatření č. 10 

 

 Při plánování ukazatelů kvality vycházet z průběhu ukazatele za celé období. Pokud je 

vývoj ukazatelů kvality za poslední půlrok, či poslední čtvrtletí lepší než průměr za celý 

rok, do plánu stanovit průměrnou hodnotu ukazatele za toto zvolené období. Tímto 

způsobem se mohou zohlednit v plánu ukazatelů změny, jež se ve výrobních úsecích za 

poslední období udály. Pokud jsou pro nastávající období známé další změny ovlivňující 

vznik neshodné výroby, i tyto změny je nutné v plánu zohlednit. Plánování nových 

ukazatelů na nové období by se měli aktivně účastnit i zástupci výrobních útvarů a 

technických útvarů (nejen jako posluchači, nýbrž jako tvůrci, partneři). 
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8.7.2 Návrh na opatření č. 11 

 

 Pro zabezpečení pravidelného vykazování neshodné výroby zavést při měsíčních 

změnách větších jak 25% povinnost zdůvodnit tyto změny a informovat vedení závodu o 

příčinách těchto změn. Vedení závodu na základě zdůvodnění přijme nápravná opatření, 

např.dohled pracovníka útvaru řízení kvality, jež je popsán v nápravném opatření č.7 apod. 

Toto by platilo jen při skokových změnách. Útvar řízení kvality by určoval, který úsek a za 

které měsíce by měl zdůvodnění předložit i s termínem splnění tohoto úkolu. 

 

8.7.3 Návrh na opatření č. 12 

 

 Kódy příčin rozšířit o další možné příčiny vzniku neshodných výrobků ve slévárně. 

Navrhuji používat tyto nové příčiny : nedostatečné odplynění tekutého kovu, nečistoty 

v tekutém kovu, nízká teplota tekutého kovu a špatná konstrukce kokily nebo formy. Při 

větším výskytu použití příčiny neurčitá příčina, žádat zdůvodnění, proč byla použita právě 

tato příčina vzniku neshodného výrobku. 

 

8.7.4 Návrh na opatření č. 13 

  

 U typů neshod uvedených v tabulkách č. 14, 15 a 16, které představují více než 80% 

vícenákladů na neshodné výrobky, navrhuji sestavit týmy určené k předložení návrhů na 

zlepšení stávajícího stavu neshodné výroby. Pokud se podaří snížit tyto neshody, 

podstatnou měrou se tím ovlivní výše vícenákladů na neshodné výrobky. 
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9 ZÁVĚR 
 

 Diplomová práce se zabývá analýzou a systematizací neshodných výrobků ve vybraném 

strojírenském podniku. Cílem práce je nalézt slabá místa v systému řízení managementu kvality 

a navrhnout opatření ke zlepšení systému managementu kvality a snížení vícenákladů  

z neshodné výroby. Aby nebyla porušena návaznost jednotlivých opatření, zařadil jsem tyto 

opatření ihned za popisované oblasti, kde jsem cítil potřebu provést změny stávajícího stavu. 

  

 V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti systému řízení kvality, známé 

koncepce managementu kvality, úloha managementu podniku ve všech výrobních etapách a 

jiné pojmy z oblasti kvality využitelné v praktické části diplomové práce.  

 

 V další části diplomové práce je proveden rozbor a analýza současného stavu systému 

managementu kvality a stavu neshodných výrobků. Nejdříve je proveden rozbor definicí 

politiky kvality, vizí a misí závodu. Tyto definice by měly být formulovány jasně a měly by být 

pro všechny zaměstnance srozumitelné, měli by se s nimi ztotožnit. Proto jsem provedl návrhy 

na opatření č. 1 a 2, kterými se mění texty politiky kvality a vize závodu. Tento návrh jsem 

předal k posouzení vybraným zaměstnancům závodu. Návrh přijali pozitivně. 

 

 V kapitolách 6.6 a 6.7 popisuji organizační strukturu závodu a jednotlivé úseky závodu. 

Další návrh na opatření č.3 se týká úseku řízení kvality. Zaměstnanci tohoto úseku mají 

zajišťovat prevenci a mají budovat systém managementu kvality. Touto navrhovanou změnou 

předpokládám snížení vícenákladů z neshodné výroby a zkvalitnění systému managementu 

kvality. Vhodnost navrhovaného opatření se nyní nedá ověřit, nejdříve se změna musí 

zrealizovat a poté vyhodnotit. 

 

 V kapitole č. 7.1.1 navrhuji v opatření č.4 jinou strukturu sledování nákladů na kvalitu. 

Dosavadní struktura nedávala komplexní přehled o nákladech na zajištění kvality. Navrhované 

řešení využívá modelu procesních nákladů a je dle mého názoru vhodné a lehce proveditelné. 

 

 V návrhu na opatření č. 5 se zabývám  metodikou sběru dat neshodných výrobků. 

Dosavadní způsob zabírá mnoho času, jenž by mohli pracovníci úseku řízení kvality věnovat 

prevenci. Navrhované řešení je nutné nejdříve rozpracovat, naplánovat a pro realizaci získat 

investiční prostředky. Navrhované řešení je vhodné a nutné. 
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 Dále se od kapitoly č.8 zabývám analýzou neshodné výroby a návrhem opatření na její 

snížení. Jako srovnávací jednotky jsou v  analýze  použity pouze procenta z obratu nebo 

procenta z celkového objemu vícenákladů na kvalitu. Absolutní hodnoty vícenákladů na kvalitu 

nemohu poskytnout z důvodu tajných informací. K analýze jsem použil databázi z roku 2009. 

Následné návrhy na opatření č.6 až 13 týkající se neshodné výroby jsou použitelné a vhodné. 

Při realizaci těchto opatření dojde ke snížení nákladů neshodné výroby a dojde k systematičtější 

práci v oblasti prevence. Při zajišťování údajů pro vypracování diplomové práce jsem nenarazil 

na informaci týkající se prevence, veškeré informace mě přesvědčovaly o tom, že podnik 

pracuje ve větší míře s již existujícími problémy v oblasti neshodné výroby na jejich 

odstranění. Jedinou prevencí jsou audity, které provádí útvar řízení kvality dle sestaveného 

plánu auditů. Víceméně jestli mohu zhodnotit systém řízení kvality jako celek v tomto 

strojírenském podniku, mohu říci, že je funkční a vede ke snižování neshodné výroby, což 

naznačují meziroční srovnání vícenákladů na neshodné výrobky, jenž mají snižující se 

tendenci. 

 

 Na závěr mohu konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. Veškeré body zadání 

diplomové práce jsem vypracoval. Na základě analýz jsem provedl návrh opatření ke 

zlepšení stávajícího stavu a provedl jsem závěrečné zhodnocení. Nyní záleží jen na 

managementu firmy, zda jednotlivá navrhovaná opatření zrealizuje. Pokud budou 

navrhovaná opatření zrealizována, měla by se snížit neshodná výroba, což povede 

k posílení konkurenceschopnosti vyráběných výrobků a větší spokojenosti zákazníků. 
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