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Příloha č. 2 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 



Příloha č. 3 
 
 

SSSEEEZZZNNNAAAMMM   VVVÝÝÝRRROOOBBBKKKŮŮŮ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII       
AAALLLBBBAAA    CCCRRR    SSSPPPOOOLLL ...    SSS    RRR ...OOO ...    

 
 
KKKaaannnccceee lll ááářřř ssskkkééé    žžž iiiddd lll eee :::    111333    kkksss    

 BARI 
 BATA 
 BRAVO 
 DONA 
 EKO  
 EMA 
 INTEGRA 
 MATRIX 
 REFLEX 
 SIENA 
 SITA 
 TARA 
 ZORO 

 
 
 

KKKaaannnccceee lll ááářřř ssskkkááá   kkkřřř eeesss lllaaa:::    999    kkksss    
 ATHENA 
 GAMMA 
 LUNA 
 MARLI  
 NONSTOP 
 PALERMO 
 PAVIA 
 SAFÍR 
 STELLA 

 
 
 

KKKooonnnfff eeerrreeennnčččnnn ííí    žžž iiiddd lll eee :::    999    kkksss    
 BERNI 
 ESPACE 
 FLOU 
 IMPERIA 
 SQUARE 
 VALENCIA 
 WENDY 
 SHELL 
 STAR 

 
 
 



   

KKKuuuccchhhyyyňňňssskkkééé    aaa   rrr eeesss tttaaauuurrraaačččnnn ííí    žžž iiiddd lll eee :::    444222    kkksss    
 ALCO 
 ALCOLA 
 ALTAIR 
 ARCTUR 
 ARCTURUS 
 CANOPUS 
 CAROLI 
 CEFEUS 
 DENEB 
 DENEBOTA 
 DRACO 
 DRACOTA 
 GEMMA 
 HAMMAL 
 KENTAUR 
 KOMETA 
 MARS 
 MERKUR 
 METEOR 
 NEPTUN 
 ODYSEA 
 ORION 
 PEGAS 
 PISA 
 PISELA 
 PISELINA 
 POLARIS 
 POLUX 
 RIGEL 
 SATURN 
 SCORPIUS 
 SIESTA 
 SIESTINA 
 SIRIUS 
 SPICA 
 TAURUS 
 URAN 
 VEGA 
 VEGATA 
 VENUŠE 
 VIRGO 
 VIRGOLA 

 
 
 
 
 
 



 
EEEkkkooonnnooommmiii ccckkkééé    aaa   ppp lll aaasss tttooovvvééé    žžž iiiddd lll eee :::    222    kkksss    

 EKONOM 
 TRIBECA 

 
   

DDDřřřeeevvvěěěnnnééé    žžž iiiddd lll eee    –––    ssskkkooořřřeeeppp iiinnnyyy :::    777    kkksss    
 ALFA 
 KAMILA 
 LILLY 
 OCUN 
 OPOLA 
 TULIP 
 VIOLA 

   

   

DDDěěě tttssskkkééé    žžž iiiddd lll eee :::    222    kkksss    
 FESTA 
 JUMBO 

 
 
BBBaaarrrooovvvééé    aaa   ppprrraaacccooovvvnnn ííí    žžž iiiddd lll eee :::    222    kkksss    

 BAROVÉ 
 PRACOVNÍ 

   

   

PPPooohhhooovvvkkkyyy    aaa   mmmuuu lll ttt iii ssseeedddááákkkyyy :::    666    kkksss    
 FLOU 
 IMPERIA 
 JOY 
 GODOT 
 SELY 
 SHELL 

 
 
DDDoooppp lllňňňkkkyyy :::    

 STOLKY – 2 druhy 
 VĚŠÁKY – 5 druhů 
 PODRUČKY – 30 druhů 

 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 4 
 
 
 

VVVZZZOOORRRKKKYYY   VVVYYYBBBRRRAAANNNÝÝÝCCCHHH   VVVÝÝÝRRROOOBBBKKKŮŮŮ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII    AAALLLBBBAAA    

CCCRRR    SSSPPPOOOLLL ...    SSS    RRR ...OOO ...    
 
 
 

                             
 

kancelářská židle             kancelářská židle              kancelářská židle           kancelářská židle    
  „INTEGRA“                   „REFLEX“                   „MARTIX“                     „EMA“                
 
 
 

                                                 

 

     kancelářské křeslo           kancelářské křeslo          kancelářské křeslo           kancelářské křeslo    
         „GAMMA“                  „PALERMO“               „NONSTOP“                  „LUNA“                
 
 
 
 
 

                      
 

     konferenční židle          čalouněná konfer.židle     dřevěná konfer.židle            plastová židle 
      „IMPERIA“                   „VALENCIA“                 „BERNI“                  „TRIBECA“ 
 
 
 
 



 

                                         

 
restaurační židle            restaurační židle             kavárenská židle             dřevěná židle           
    „SPICA“                     „DRACOTA“                       „PISA“                      „OCUN“                    
 
 
 
 
   
 

                                   

 
kuchyňská židle              kuchyňská židle               kuchyňská židle               dřevěná židle    
      „ALCO“                       „ORION“                     „VENUŠE“                     „VIOLA“      
 
 
 
 
          

                        
 
 

              čalouněný  multisedák                                              dřevěný multisedák 
                      „SHELL“                                                                „FLOU“ 
 
 
 
 
 
 



           
 

 
             čalouněný  multisedák                                        kombinovaný multisedák   
                     „SELY“                                         „IMPERIA“     
 
 
 
 

          
 
                čalouněné multifunkční sezení                                   plastový multisedák 
                             „GODOT“                                                        „GODOT“     
 
  

 

                               
 
       konferenční stolek                 pracovní židle                    věšák                     věšák 
          „STOLEK S2“                       „NORA“                    „COSMOS“          „DOMENICO“ 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 5 
 

 
 

Zdroj: interní materiály firmy 
 



Příloha č. 6 
 

 
 

Zdroj: interní materiály firmy 



Příloha č. 7 
 

 
 
ALBA CR spol. s r.o. 
Masarykovo náměstí 26 
250 83   Škvorec 
 
 
Provozovna : 
ALBA CR spol. s r.o. 
Šenovská 32 
710 00 Ostrava 10 
 
 
 
 
 
 

  PROVOZNÍ 
 a  

  PRACOVNÍ ŘÁD 
 
 
 

 
 
 
 
Obsah : 

1. činnost společnosti ALBA CR spol. s r.o. 
2. popis a rozčlenění provozovny (areálu) 
3. popis jednotlivých pracovišť 
4. pracovní řád - interní všeobecné předpisy 

 
 
 
 
 
               …………………………………. 
                 Vilém Hrček - ředitel pobočky                                                v Ostravě dne 1.1.2010 
 

 
 
 

ALBA CR  spol. s r.o., Šenovská 32, 710 00 0strava 10, tel  59 613 42 46 –7, Fax 59 513 6388  
IČO 62909134      DIČ CZ  62909134      Bank. spojení: KB Praha 9,   číslo účtu 19-2269990237/0100 



 
                 1. 

 
 Činnost společnosti ALBA CR spol. s r.o. 

 
ALBA CR spol.s r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 26, 250 83 je vlastníkem 

nemovitosti, na které se nachází ostravská provozovna na ul. Šenovská 32, 710 00 Ostrava 10. 
Její činnost spočívá dle živnostenského oprávnění v koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
a prodej, dále ve zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a za poslední co se vztahuje 
k ostravské provozovně je kompletace a montáž nábytku. 

 
 
 
 
Naše firma je zaměřena na prodej a distribuci  kancelářských  židlí  a  křesel. Výrobní 

proces – kompletace a montáž nábytku spočívá v těchto bodech: 
 
 
• návoz materiálu do skladových prostor  
• příprava materiálu 
• řezání potahových látek 
• lepení 
• čalounění 
• kompletace a montáž očalouněných komponentů 
• balení dle druhu a povahy zboží 
• skladování  
• expedice 
 
 
 
 
Z výše uvedených bodů je zřejmé, že nepatříme mezi výrobní firmy, které si samy 

vyrábějí různé polotovary (komponenty), tzn. že v naší firmě nedochází k technologickým 
procesům jako je např. svařování, komaxitování, moření či lakování , ale jedná se pouze o 
kompletaci. 
 
 
 
 

V ostravské provozovně je v této chvíli zaměstnáno 19 pracovníků, z čehož 4 osoby jsou 
zaměstnány ve správní budově jako technickohospodářský zaměstnanec (příjem zakázek, 
fakturační pracoviště a denní kancelářská agenda). Ve zbytku týmu jsou skladníci, montážníci, 
čalounice a řidič. Směnnost je ranní. 
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2. 
 

Popis a rozčlenění provozovny (areálu) 
 

V současné době se využívají pouze dvě budovy. Správní budova a dlouhá hala podél vnitřní 
komunikace v areálu. 
 

Správní budova: 
Skládá se ze suterénu a nadzemního patra a dále I.patra, které je bez využití. V suterénu 
budovy nalezneme zázemí pro tepelné čerpadlo, malý příruční sklad, šatny pro zaměstnance 
spolu se sociálním zařízením, denní místnost (kuchyňka, která obsahuje pouze mikrovlnou 
troubu a rychlovaznou konvici, jelikož jídlo pro zaměstnance si firma nechává dovážet), 
ostatní místnosti jsou bez využití. V nadzemním patře po pravé straně od schodiště se 
nachází vzorková prodejna, obchodní oddělení, kancelář ředitele pobočky a denní místnost 
pro administrativu. V této části se nachází běžné kancelářské vybavení jako počítače, 
telefony, fax, kopírka, zabezpečovací technika apod.  
 

Dlouhá přízemní jednopatrová budova: 
V této části provozovny dochází ke kompletaci a montáži nábytku. Hala je rozdělena na tři 
sekce. Kompletace cca. 500 m2, expedice cca. 220 m2 a sklad cca. 500 m2.  
 

3. 
 

Popis jednotlivých pracovišť 
 

Sklad:  
Zde se nachází různé komponenty kancelářských židlí a křesel. Jedná se zejména o zásobu 
jednotlivých komponentů jako dřevěné či plastové dílce, mechaniky, písty, kolečka, potahové 
látky, molitany a balící materiál. Komponenty jsou ve většině případů zabalené v originálních 
obalech od našich dodavatelů a na paletách. Některé zboží je pouze volně ložené na paletách. 
Na tomto pracovišti je v zadní části  ukotven do podlahy certifikovaný regálový systém, který 
byl dodán autorizovanou firmou včetně montáže. Manipulace zboží je zajišťována pomocí 
ručně vedeného paletového vozíku , popř. el.vozíku taktéž ručně vedeného. Počet osob: 1  
 

Expedice: 
V tomto prostoru je umístěn sklad hotových výrobků. Hotové výrobky se z dílny naváží pomocí 
ručně vedeného paletového vozíku či pomocí rudly. Samotná expedice probíhá buď ruční 
nakládkou nebo nakládkou vysokozdvižným vozíkem. Počet osob: 1 
 

Kompletace: 
Zde se nachází sociální zařízení pro zaměstnance, šicí pracoviště, sklad hořlavých kapalin, 
kompresorovna, lepící a čalounické pracoviště, úsek pro řezání látky a pracoviště montážní.V 
této hale je uskladněn taky nejvíce používaný materiál. Všechny pracoviště byly umístěny pod 
okny, aby byla dodržena co největší intenzita denního světla. Počet osob: 11 
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Technologický postup: 
Návoz materiálu  - se provádí opět pomocí ručního paletového vozíku či rudly. Řezání potahových 
látek - zde se čalounické látky připravují na daný rozměr pomocí elektrické řezačky nebo 
klasickými nůžkami. Tak jako ostatní materiál z přípravy tak i nařezaná látka směřuje na lepící 
pracoviště.  Samostatná příprava materiálu spočívá v jeho vybalení kartónových či fóliových obalů. 
Dochází ke kontrole komponentů zda jsou v pořádku zda odpovídají dané kvalitě a jakosti 
a zkontrolovaný materiál směřuje na lepení, jak je výše uvedeno. Lepící pracoviště a okolo něj je 
stanovena 5-ti metrová ochranná plocha, ve které je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 
Veškerá technologie zde a do 5-ti metrů je v nevýbušném prostředí včetně osvětlení. Zásoba 
čalounického lepidla je uschována v požárním úseku „sklad hořlavých kapalin“, který je opatřen 
samovolným větráním, keramickou nepropustnou vanou pro případ úniku lepidla, požárními 
dveřmi, světlem v nevýbušném prostředí a zvýšeným prahem. Sklad byl vytvořen na základě 
autorizovaného projektanta a výstavba proběhla akreditovanou firmou. Revize byly zajištěny a jsou 
pravidelně obnovovány.  Samotné lepení  (nanášení lepidla) probíhá pouze ve vytvořeném 
stříkacím pracovišti s nuceným odsáváním Terno S250 v nevýbušném prostředí. Toto odsávání 
musí být zapnuto po celou dobu nanášení  a zasychání  lepidla. Nanášení  lepidla je prováděno 
pomocí ruční nízkotlaké stříkací pistole, přívod lepidla od přepravního obalu je řešen plastovou 
hadicí v antistatickém provedení. Lepidlo se nanáší např. na molitany, látky či vnitřní komponenty 
jednotlivých sedáků a opěráků. Po nanesení lepidla a jeho následného odvětrání jsou připraveny 
k dalšímu výrobnímu postupu.Veškeré vodivé díly v lepícím pracovišti a ve skladu hořlavých 
kapalin jsou uzemněny. Čalounění -  zaměstnanci na pozici střílečka pracují s pneumatickou 
čalounickou pistolí a  čalounickým lisem. Jde o klasické čalounické tzv. střílení. Zde na tomto 
pracovišti je nutno dodržovat opatření za účelem omezení vlivu vibrací přenášených na ruce od 
pneumatické sponkovačky a to tak, že každý čtvrtý pracovní den provádí střílečka jinou práci, která 
je zařazena do 1. nebo 2.kategorie a dále absolvují periodické vyšetření u závodního lékaře 
preventivní péči se zaměřením na zátěž rukou vibracemi v termínu 1 x za 2 roky. Šicí pracoviště – 
zde máme dva šicí stroje, které jsou umístěny taktéž pod okny a okna jsou vybavena žaluziemi pro 
nežádoucí odrazy denního světla. Dochází zde k prošívání a šití zejména se jedná o kancelářská 
křesla. Šičky mají na svém pracovišti samostatný stůl, který slouží k odkládání komponentů, ale 
hlavně ke kreslení – označování látek dle různých šablon. Stříhání potahové látky je řešeno pomocí 
klasických ručník nůžek. Kompletace a montáž očalouněných či šitých komponentů – pracovníci 
zde na očalouněné polotovary montují pomocí ručního elektrického nářadí mechaniky, područky, 
zkrátka dokončují daný výrobek. Hotový výrobek – židle se dle povahy zabalí do příslušného kartónu 
nebo fixační fólie. Závěrem montážní pracovník zboží označí a takto připravené (zabalené) zboží je 
převezeno skladníkem na konec směny do expediční části. Manipulace ručním paletovým vozíkem 
nebo rudlí. Dále jako firma zajišťujeme opravy našich modelů jako např. přečalounění, výměna 
mechaniky, plynového pístu a podobně. 
 

Skladová hala se šicí dílnou: 
Tato hala je používána ke skladování komponentů pro kancelářské židle jako: kovové konstrukce 
(podnože), molitany, potahové látky, plastové kříže apod. V dílně, která nese název „šicí dílna“ 
pracují 3 osoby. Na šicím pracovišti dochází k identickému technologickému postupu, který je 
popsán výše. Rozdíl je pouze v tom, že zde pracovníci prošívají  polotovary kancelářských křesel. 
I v této hale platí přísný zákaz kouření a vstup či manipulace s otevřeným ohněm.  
 

 Ostatní haly: 
Zatím bez využití nebo se používají jako sklady komponentů kancelářských židlí.  
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4. 
 

Pracovní řád – interní  všeobecné předpisy a opatření 
 

Základní ustanovení: dodržovat zásady slušného chování, svědomitě plnit pracovní 
povinnosti. 

Platnost pracovního řádu 

Tato směrnice platí pro zaměstnance v pracovním poměru společnosti ALBA CR spol. s r.o. 
Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalšího ustanovení, 
z ustanovení pracovněprávních předpisů nebo z uzavřené dohody. 

Hlášení pracovního úrazu 

• za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly 
zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 
působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  

• postižený, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního 
úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit odpovědného zaměstnance 
společnosti ALBA CR spol. s r.o.  

 

Základní povinnosti zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou povinní plnit a dodržovat zejména dále uvedená ustanovení pracovního řádu: 

• Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 
zaměstnavatele a pověřeného vedoucího zaměstnance a dodržovat zásady vzájemné 
spolupráce s ostatními zaměstnanci.  

• Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, 
plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly dané zaměstnanci příkazem 
zaměstnavatele či pracovním příkazem pověřeného zástupce zaměstnavatele.  

• Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat ostatní 
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména pak dodržování obecně 
platných a vnitřních předpisů zaměstnavatele.  

• Řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat 
majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat 
v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.  

• Jednat samostatně a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by 
mohlo ohrozit důvěru zaměstnavatele.  

 
ALBA CR  spol. s r.o., Šenovská 32, 710 00 0strava 10, tel  59 613 42 46 –7, Fax 59 513 6388  

IČO 62909134      DIČ CZ  62909134      Bank. spojení: KB Praha 9,   číslo účtu 19-2269990237/0100 



 

 

 

• Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se zaměstnanec dozvěděl při výkonu 
práce u zaměstnavatele, a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.  

• Zaměstnanec v souvislosti s výkonem zaměstnaneckého poměru se zavazuje nepřijímat 
dary nebo jiné požitky a výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných 
zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni.  

 

Práva zaměstnance, další povinnosti zaměstnance 

• Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 
o nevyhnutelných rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před 
jejich působením.  

• Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 
bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život a zdraví, popřípadě život a zdraví jiných 
osob, nebo hmotnou škodu na majetku vlastním či cizím.  

• Zaměstnanec je povinen v průběhu pracovního poměru dbát na svou vlastní bezpečnost, 
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
pracovní činnost.  

• Zaměstnanec je povinen dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, 
bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, dodržovat ostatní předpisy 
a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování 
na pracovišti a stanovené pracovní postupy. Porušení tohoto článku smlouvy může být 
důvodem k ukončení pracovního poměru.  

• Zaměstnanec je povinen dodržovat předpisy a pokyny k zajištění požární ochrany 
a zúčastňovat se školení požární ochrany a v případě potřeby aktivně pomáhat při 
zdolávání požáru.  

• Zaměstnanec je povinen se zúčastnit školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem 
v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se případným zkouškám 
a lékařským prohlídkám stanoveným právními předpisy.  

• Zaměstnanec ze zákona nesmí používat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na 
pracovišti v pracovní době i mimo obvyklou pracovní dobu, nesmí nastupovat pod jejich 
vlivem do práce a musí dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích.  

• Zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli u kterého vykonává pracovní 
činnost, nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob či 
způsobit hmotnou škodu.  

• Zaměstnanec se zavazuje používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných 
pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit.  

• Zaměstnanec se zavazuje dodržovat pořádek na pracovišti zaměstnavatele.  
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Dále zejména platí : 

1) Na jednotlivé pracoviště platí přísný zákaz vstupu nezaměstnaným osobám. Cizí osoba 
může na jednotlivá pracoviště vstoupit pouze na pokyn odpovědného pracovníka firmy. 

2) Ve veškerých budovách, halách platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz 
kouření. Pro kuřáky jsou vyčleněny kuřácké venkovní prostory, a to  před kompresorovnou 
pro dělníky a před správní budovou (hlavním vchodem) pro technickohospodářské 
zaměstnance. 

3) Platí všeobecný zákaz požívání jakýchkoliv omamných a alkoholických látek v pracovní době. 
4) Ve skladu hořlavých kapalin je uskladněno čalounické lepidlo, které je ve 200 litrových 

kovových sudech a jedná se hořlavinu I.stupně. Zde platí opět zvýšená opatrnost 
a přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Větrání je zajištěno samovolnými 
větracími otvory. 

5) V případě, že dojde k úniku lepidla na dílně nebo ve skladu hořlavých kapalin je nutno 
použít sanační přípravek, který bude na provozovně skladován jako nebezpečný odpad do 
doby odvezení. 

6) V kompresorovně je přísný zákaz sahat zejména na kompresor a jiné tlakové zařízení.   
7) Firma má zpracovaný požární řád a organizační směrnice, se kterými jsou zaměstnanci 

pravidelně jednou ročně seznámeni, opakovaně proškoleni.  
8) Požární vrata, které rozdělují sklad a expedici musí být uzavřeny. Otevřeny mohou být 

pouze po  dobu nezbytně nutnou, tj. v době manipulace se zbožím. 
9) ALBA CR spol. s r.o. má zajištěnou zdravotní péči u závodního lékaře. 
10) Pracovníci, na pozici střílečka mají zajištěnou pravidelnou zdravotní kontrolu 1 x za dva 

roky. Dále zde platí nařízení, že každý čtvrtý den musí vykonávat tento pracovník jinou 
práci než střílení čalounickou pneumatickou pistolí. 

11) Dopravní manipulační uličky jsou naznačeny dle platných norem a při jízdě 
s manipulační technikou je nutné dbát zvýšené opatrnosti.   

12) Zaměstnanci nesmí požívat na pracovištích žádné jídlo a tekutiny, ke stravování je 
vytvořena denní místnost pro zaměstnance, která se nachází v suterénu správní budovy. 

13) Firma má interní směrnici pro ochranné pracovní pomůcky. 
14) Při kompletaci a montáži nábytku vznikají v provozovně odpady, které je nutné třídit. 

Všichni pracovníci jsou povinni odpad třídit dle jednotlivých odpadních skupin. Firma 
má vytvořené odpadní místa do kterých se odpady skladují před odvozem. Odvoz a 
likvidaci odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen a.s. 

15) Firma zajišťuje opakovaně pravidelné revize nařízené platnými normami. 
16) Jakékoliv firemní vozidlo nebo manipulační vozík s vlastním pohonem smí řídit pouze 

osoba, která má platné řidičské oprávnění dané skupiny dále je pravidelně proškolována 
a musí být zaměstnancem společnosti ALBA CR spol. s r.o.  
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Zdroj: interní materiály firmy 



     Příloha č. 8 
 

 
 

      *Nehodící se škrtněte. 
 
 
     Zdroj: interní materiály firmy 
 
 



 
Příloha č. 9 
 

   
PPPOOOPPPIIISSS   JJJEEEDDDNNNOOOTTTLLLIIIVVVÝÝÝCCCHHH   TTTYYYPPPŮŮŮ   EEEXXXTTTEEERRRNNNÍÍÍCCCHHH   SSSEEELLLHHHÁÁÁNNNÍÍÍ    VVVEEE   

SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII    AAALLLBBBAAA    CCCRRR    SSSPPPOOOLLL ...    SSS    RRR ...OOO ...    
 
 
 

 

Kříž bez kovové vložky  

Jedná se o skrytou vadu komponentu, dodavatel dodal vadný komponent. Při vstupní kontrole 

tuto vadu nelze odhalit, zpravidla ji odhalí až zákazník při konečné montáži výrobku dle 

návodu. Vada se projeví tak, že píst nelze na kříž nasadit. U tohoto typu vady se zákazníkovi 

zasílá obratem nový kříž nylonový nebo kovový dle typu židle. 

 

Prasklé nylonové kolečko 

Jedná se o skrytou vadu komponentu, dodavatel dodal vadný komponent. Nylonové kolečko není 

dostatečně tvrzeno (není pružné) a držák kolečka se ohne nebo zlomí. Při vstupní kontrole tuto 

vadu nelze odhalit, zpravidla ji odhalí až zákazník během používání výrobku. Zákazníkovi se pak 

zasílá nová sada nylonových koleček dle typu židle.  

 

Vadný píst  

Jedná se o skrytou vadu komponentu, dodavatel dodal vadný komponent. Při vstupní kontrole 

tuto vadu nelze odhalit, zpravidla ji odhalí až zákazník při konečné montáži výrobku dle 

návodu. Vada se projeví tak, že židle není polohovatelná vertikálně. U tohoto typu vady se 

zákazníkovi zasílá obratem nový píst dle typu židle. 

 

Vada v látce 

Jedná se o skrytou vadu látky, která není rozpoznatelná při stříhání (zjistí-li pracovník kaz 

v látce při stříhání, odstřihne ho po celé šířce látky). Vada se projeví vždy až používáním 

výrobku tak, že látka v určitém místě zřídne. Při uznání reklamace je nutno rozlišovat, zde se 

jedná skutečně o vadu látky nebo o kaz způsobený nesprávným zacházením. Je-li reklamace 

uznána, dochází k přečalounění. 

 

 

 

 



 

Prosáklé lepidlo 

Vada způsobená nadbytečným nanesením lepidla na lepícím pracovišti. Každá látka má jinou 

strukturu, jinak propouští lepidlo. Pouze zkušený a řádně proškolený pracovník dokáže správně 

odhadnou množství nanášeného lepidla. Jedná se o estetickou vadu, která je vizuálně 

rozpoznatelná a zpravidla je zachycena při kompletaci výrobku montážním pracovníkem nebo u 

výstupní kontroly mistrem výroby. Reklamuje-li tuto vadu zákazník, po uznání reklamace 

dochází k přečalounění výrobku. 

 

Vady z nedostatku lepidla  

Vada způsobená nedostatečným nanesením lepidla na lepícím pracovišti. Látka nekopíruje 

tvar sedáku či opěráku – jedná se o estetickou vadu. Látka se může i uvolnit. Tato vada je 

jen v některých případech zachycena při kompletaci výrobku montážním pracovníkem nebo 

u výstupní kontroly mistrem výroby. K uvolnění látky zpravidla dochází až během doby 

používání. Odstranění vady se také realizuje přečalouněním. 

 

Vyvrásněná textilie   

Vada je způsobena nesprávnou manipulací s pneumatickým lisem a pneumatickou pistolí při 

konečné fázi čalounění výrobku. Na oblé části sedáku nebo opěráku není látka správně 

vyrovnaná nebo zahnutá pod molitan a výlisek. Jedná se o estetickou vadu, která je vizuálně 

rozpoznatelná a zpravidla je zachycena při kompletaci výrobku montážním pracovníkem nebo u 

výstupní kontroly mistrem výroby. Po uplatnění reklamace se provede odsponkování zadní 

části, vyrovnání látky a oprava sponkování pneumatickou pistolí. 

 

Šikmé čalounění  

Tato vada nastává pouze u vzorovaného typu látky a vzniká na lepícím pracovišti, kdy 

pracovník nesprávně nalepí látku na molitan. Jedná se o estetickou vadu, která je vizuálně 

rozpoznatelná a zpravidla je zachycena v dalších fázích výroby – při čalounění (pokud není 

ještě lepidlo zaschlé, může čalouník látku ještě vyrovnat), při kompletaci výrobku montážním 

pracovníkem nebo u výstupní kontroly mistrem výroby. Náprava se provádí kompletním 

přečalouněním. 

 

 

 



Prasklý kryt  opěradla  

Vada vzniklá nesprávnou manipulací montážního pracovníka. K prasknutí dochází při 

nasazování zadního krytu opěradla na očalouněnou část opěradla. Všechny části komponentů 

musí být ihned po zadání do výroby převezeny ze skladu do výrobní haly, kde je vyšší teplota a 

plastové části pak nejsou tak křehké a nepraskají. Montážní pracovník si prasknutí nevšiml 

nebo ho nezodpovědně přehlédl. Není-li vada zachycena výstupní kontrolou, dochází 

k nežádoucím reklamacím, které se řeší opravou výrobku u zákazníka. 

 

Chybné označení výrobku  

Vada způsobená chybným označením výrobku montážním pracovníkem. K zákazníkovi se pak 

dostává jiný typ výrobku nebo jiné provedení téhož typu výrobku. Ihned po zjištění této vady je 

vyslán řidič s požadovaným výrobkem, aby provedl výměnu u zákazníka. 

 

Scházející komponent 

Tato vada, kdy v balení schází určitý komponent (píst, kolečka, područky, atd.), 

je zapříčiněna montážním pracovníkem. Scházející komponent je zákazníkovi v převážné 

většině případů neprodleně zaslán sběrnou službou. 

 

Jiný typ komponentu v balení 

Tato vada, kdy v balení zákazník nalezne jiný typ komponentu a nemůže tudíž provést 

finální montáž, je rovněž zapříčiněna nepozorností montážního pracovníka. Výměnu 

komponentu provádí vyslaný pracovník firmy u zákazníka. 

 

Zašpinění čalounění 

Ve výjimečných případech dochází k reklamacím souvisejícím se zamaštěním čalouněných částí. 

Vadu způsobil montážní pracovník, který nedal píst do sáčku a ten pak při přepravě zašpinil sedák 

nebo opěrák výrobku. Vadu lze odstranit jen přečalouněním. 

 

Nesprávná manipulace při  přepravě  

Nešetrným zacházením při přepravě může dojít k různým oděrkám nebo vrypům do nylonových 

částí výrobku. Za manipulaci s výrobkem při přepravě je zodpovědný řidič. Při reklamaci tohoto 

typu je vyslán k zákazníkovi pověřený pracovník, který zpravidla provede výměnu vadného 

komponentu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Příloha č. 10 
 

TTTAAABBBUUULLLKKKAAA   PPPRRROOO   SSSEEESSSTTTRRROOOJJJEEENNNÍÍÍ       
PPPAAARRREEETTTOOOVVVAAA   DDDIIIAAAGGGRRRAAAMMMUUU    

 

Označení Typy externích neshod  
Četnosti výskytu 

externích 
neshod 

Kumulativní 
četnosti 

externích neshod 

Relativní 
kumulativní 

četnosti (v %) 

B Prasklé nylonové kolečko 23 23 21 
L Jiný typ komponentu 21 44 39 
K Scházející komponent 14 58 52 
C Vadný píst 9 67 60 
J Chybné označení výrobku 8 75 67 
G Vyvrásněná textilie 7 82 73 
A Kříž bez kovové vložky 5 87 78 
E Prosáklé lepidlo 4 91 81 
H Šikmé čalounění 4 95 85 
I Prasklý kryt opěradla 4 99 88 
M Zašpinění čalounění 4 103 92 
D Vada v látce 3 106 95 
F Vady z nedostatku lepidla 3 109 97 
N Nesprávná manipulace při přepravě 3 112 100 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Typy externích neshod v roce 2010
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 



Příloha č. 11 
 
 

PPPOOORRROOOVVVNNNÁÁÁNNNÍÍÍ    BBBOOODDDOOOVVVÉÉÉHHHOOO   HHHOOODDDNNNOOOCCCEEENNNÍÍÍ       
UUU   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÍÍÍ    VVVEEERRRZZZEEE   AAA   MMMOOODDDIIIFFFIIIKKKOOOVVVAAANNNÉÉÉ   VVVEEERRRZZZEEE   MMMAAATTTIIICCCEEE   

QQQFFFDDD   
   

 
 

 
 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 



Příloha č. 12 
 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 


