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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá snižováním nákladů na neshodné výrobky  při výrobě  světlometů 

pro automobil  Citroën  C3 v závodě světelné  techniky v podniku Visteon-Autopalu,  s.r.o. 

Zaměřuje  se  na  stanovení  zmetkovitosti  a  vyčíslení  materiálových  nákladů  u  všech 

vyráběných  dílců  tohoto  světlometu.  Převážná  část  diplomové  práce  je  věnována  analýze 

zmetkovitosti,  jejichž  hlavním  cílem  je  určení  nejzávažnějších  problémů  souvisejících  s 

jakostí  výrobku  a  nalezení  nápravných  opatření,  které  povedou  ke  snížení  nákladů  na 

neshodné produkty.

Klíčová slova

Neshodný výrobek, zmetkovitost, náklady na neshodné výrobky

Abstract

My thesis deals with reduction of costs for discrepant products while producing headlamps for 

Citroën C3 cars in the Visteon-Autopal ltd. Plant, Lighting Division. Its aim is to determine 

the wastage rate and figure out material costs for all produced parts of this headlamp. The 

major part of this thesis is devoted to the wastage rate analysis; its main target is to define the 

most significant problems related to the product quality, finding corrective steps that will lead 

to decrease of costs for discrepant products. 
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1. ÚVOD

Hlavním cílem  každého  podniku  je  maximalizace  zisku.  K  dalším  cílům,  kterých  se 

podnik  snaží  dosáhnout,  patří  kromě  zvyšování  jeho  tržní  hodnoty,  také  zvyšování 

konkurenceschopnosti, hospodárnosti a efektivity a zajištění likvidity firmy.

Maximalizace zisku je tedy dlouhodobým primárním podnikovým cílem, jehož dosažení 

je  ovlivněno  mnoha  faktory.  Mezi  zásadní  faktory,  jenž  vedou  k  maximalizaci  zisku 

řadíme  např.  snižování  nákladů,  maximalizaci  příjmů,  využití  moderních  technologií, 

moderních managerských přístupů a zlepšování organizace práce a mnoho dalších.

Aby firma vykázala  zisk,  musí  výnosy převyšovat  náklady.  To znamená,  že obdržené 

úhrady za prodané zboží a služby jsou vyšší než prostředky, které podnik musel vynaložit 

na  jejich  vytvoření.  Zaměřování  firmy  na  zisk  je  pochopitelné,  neboť  zisk  zajišťuje 

prostředky,  díky nimž může podnik fungovat  nebo se dále  rozvíjet  (investovat,  růst  a 

podobně).

U  většiny  firem  je  součástí  podnikové  strategie,  která  má  vést  k  dosažení  cílů, 

vyhledávání úspor a snižování nákladů. Snižování nákladů je ovlivněno mnoha činiteli 

(výrobní sortiment, objem produkce, výrobní technologie, produktivita práce, ceny vstupů 

atd.). Postupy snižování nákladů ve firmách mohou být rozdílné, podstatou je vycházet ze 

znalostí  konkrétních  podmínek  daného  podniku  a  na  základě  těchto  znalostí  náklady 

aktivně řídit.  Mezi časté kroky,  kterých se v podnicích využívá ke snižování nákladů, 

patří zeštíhlování výroby, úspory materiálů a energií, efektivní využití pracovní doby a 

pracovních  sil,  maximální  využití  výrobních  kapacit,  zrychlování  obratu  zásob, 

racionalizace procesů, zavedení outsourcingu či propouštění zaměstnanců.

Nákladová  struktura  by  měla  být  úzce  provázána  s  hlavními  cíli  firmy.  Úkolem 

strategického řízení nákladů je zajišťovat dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti. 

Nejen  aktivní  řízení  nákladů  v  podniku  vede  k  dosažení  konkureneceschopnosti. 

Podstatnou  součástí  podnikové  strategie  je  rovněž  orientace  na  zákazníka.  Úlohou 

systému managementu  je  dosažení  maximální  spokojenosti  zákazníka,  a  to  především 

neustálým  zlepšováním  kvality  výrobků  a  poskytovaných  služeb  s  vynaložením 

optimálních nákladů.

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na jakost vybraného produktu vyráběného ve 

společnosti Visteon-Autopal, vyčíslit materiálové náklady na neshodné výrobky a pokusit 
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se navrhnout opatření, která by vedla ke snížení zmetkovitosti, k minimalizaci nákladů na 

vadné výrobky i  nevýrobní materiál,  neboť zvyšování  kvality  a minimalizace nákladů 

patří k hlavním podmínkám a znakům konkurenceschopného podniku.

1.1. Téma

Optimalizace nákladů závodu Plant Lighting Headlamps Nový Jičín

1.2. Cíle diplomové práce

1.) Optimalizace nákladů pomocí zlepšovacích procesů

Optimization of costs for discrepancy products by means of improvement processes

2.) Snížení nákladů na vadné výrobky a na nevýrobní materiál

Non-productive material costs decrease

3.) Zvyšování konkurenceschopnosti a rentability závodu

Competitive levels increase as well as the plant profitability
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2. NÁKLADY PODNIKU

Náklady  vyjadřují  účelné  a  účelové  vynaložení  prostředků  a  práce  při  uskutečňování 

hospodářské činnosti podniku (účelné -  racionální, přiměřené výsledku činnosti, účelové 

-  vyjadřuje vztah k výkonu). Představují v penězích vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a 

živé práce na výrobu a realizaci produkce.

Náklady nabíhají v podniku v průběhu reprodukčního procesu nepřetržitě, proto je třeba 

vymezit časový interval, za který je vhodné náklady sledovat.

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

Klasifikační  hlediska  mohou  být  různá  a  jsou  dána  účelem  sledování  nákladů  [1]. 

Strategické  a  systematické  sledování  nákladů  a  vhodné  změny  v  nákladové  struktuře 

mohou společnostem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost.

2.1. Klasifikace nákladů

Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné třídění.

Za hlavní hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle [1]:

- nákladových druhů,

- položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic,

- závislosti na objemu výroby,

- místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti.

2.2. Druhové členění nákladů

Je  soustřeďování  nákladů  do  stejnorodých  skupin  spojených  s  činností  jednotlivých 

výrobních faktorů (materiál, práce, dlouhodobý majetek, atd.). Druhové členění nákladů 

odpovídá na otázku: „Co bylo spotřebováno?”[2].

 Mezi základní nákladové druhy patří:

- spotřeba materiálu a energie,

- služby nakoupené od externích dodavatelů (spotřeba energie, opravy, výkony spojů, 

náklady na reklamu, nájemné,  cestovné),
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- odpisy  dlouhodobého  majetku  (odpisy  hmotného  a  nehmotného  dlouhodobého 

majetku),

- osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální  zabezpečení, sociální náklady),

- daně a poplatky a ostatní provozní náklady (pokuty, penále, úroky z prodlení),

- finanční náklady (nákladové úroky),

- tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním  nákladům,

- mimořádné náklady (manka a škody).

Z výše uvedené struktury nákladů vyplývá, že v druhovém členění jsou zachycovány v 

podstatě náklady externí, tj. takové náklady, které vznikají spotřebou prostředků a práce, 

které si podnik zajišťuje nákupem. Tyto náklady mají charakter nákladů jednoduchých, v 

rámci daného nákladového druhu je v podniku dále nelze rozložit [1].

2.3. Kalkulační členění nákladů 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, 

tj. na určitý výrobek, práci nebo službu, a to na jejich kalkulační jednici (např. tunu, kus). 

Při tomto členění nákladů je tudíž třeba přiřadit  všechny náklady příslušnému nositeli 

(hledisko  příčinné  souvislosti)  a  zároveň  přihlížet  k  možnosti  početně  technického 

přiřazení nákladů k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti) [1]. 

Kalkulačním tříděním nákladů lze odpovědět na otázku: „Na co byly náklady vynaloženy 

(na které výrobky či služby)?”

Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici  rozeznáváme dvě hlavní skupiny 

nákladů:

- přímé náklady -  přímo souvisí s konkrétním druhem výkonu, jsou přímo zjistitelné 

měřením nebo vážením na kalkulační jednici, patří zde náklady jednicové (dle účelového 

třídění  nákladů),  patří  zde  náklady  režijní,  související  s jedním  druhem  výkonu  jako 

celku,

- nepřímé  náklady -  nejsou  vázány  k jednomu  druhu  výkonu,  zajišťují  průběh 

výrobního procesu podniku v širších souvislostech, náklady souhrnné, nelze je zjistit nebo 

stanovit přímo na kalkulační jednici, patří zde většina režijních nákladů.
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Jednotlivé  složky  nákladů  se  vyčíslují  v  kalkulačních  položkách,  které  tvoří  tzv. 

všeobecný kalkulační vzorec, jehož struktura je následující viz Tab. 1:

Tab. 1: Typový kalkulační vzorec

Typový kalkulační vzorec
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Výrobní režie
1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu)
5. Správní režie
1. – 5. Vlastní náklady výkonu
6. Odbytové náklady
1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu
7. Zisk (ztráta)
1. – 7. Cena výkonu (základní)

Přímý materiál - do této položky patří veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, 

pomocný i ostatní materiál, jejichž spotřebu lze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační 

jednici.

Přímé mzdy - tato položka zahrnuje mzdy, které lze stanovit (zjistit) přímo na kalkulační 

jednici. Jsou to zpravidla mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové) včetně příplatků, 

doplatků ke mzdám,  prémií a odměn zahrnovaných do nákladů.

Ostatní přímé náklady - v této položce se vykazují další významné technologické, popř. 

i jiné náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně přiřazovat přímo 

jednotlivým kalkulačním jednicím. Patří k nim např. spotřeba technologického paliva a 

energie,  odpisy speciálních  nástrojů a  přípravků v používání,  případně  odpisy dalších 

složek  investičního  majetku,  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  zdravotní  pojištění 

hrazené zaměstnavatelem, připadající ke mzdám v položce přímé mzdy apod.

Výrobní režie - do této položky se zahrnují náklady,  související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu, které nelze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici, např. jsou 

to  spotřeba  režijního  materiálu,  paliva,  odpisy  investičního  majetku,  režijní  mzdy, 
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pojistné vztažené  k těmto mzdám hrazené zaměstnavatelem a různé další  nakupované 

služby.

Správní režie - do této položky patří všechny náklady, související s řízením a správou 

podniku.

Odbytové náklady - do této položky patří náklady spojené s odbytovou činností, zejména

s prodejem a expedicí výrobků [1]. 

2.4. Členění nákladů v závislosti na objemu výroby

Pro manažerské rozhodování je důležité třídit náklady podle jejich závislosti na změnách 

objemu výroby:

- fixní  náklady (stálé)  - náklady,  které  se  ve  své  absolutní  výši  nemění  v  určitém 

rozmezí objemu výroby,  v přepočtu na jednici výroby tudíž budou mít tyto náklady s 

růstem  objemu  výroby  degresivní  charakter.  Příkladem  fixních  nákladů  jsou  odpisy 

hmotného  majetku  při  použití  lineární  odpisové  metody.  Fixní  náklady  však  nejsou 

absolutně  stálé.  Při  výraznější  změně  objemu  výroby  se  jejich  absolutní  výše  mění 

skokem na jinou úroveň. Jsou tudíž převážně závislé na čase,

- variabilní náklady (proměnné) - náklady měnící se ve své absolutní výši v závislosti 

na objemu výroby. Tato závislost může být proporcionální (jde o náklady proporcionálně 

proměnné), nebo proměnné náklady ve své absolutní výši rostou pomaleji, popř. rychleji 

než objem výroby [1].  Podle intenzity změny rozlišujeme:

- proporcionální  náklady   -  každá jednotka vyvolá  zvýšení  nákladů o přesně známou 

částku,  (např.  spotřeba  materiálu,  úkolové mzdy),  všechny jsou jednicové a  průměrné 

proporcionální  náklady  na  jednotku  činnosti  jsou  neměnné,  představují  základní  část 

variabilních nákladů,

- podproporcionální náklady   - v absolutní výši rostou pomaleji, než roste objem výkonů 

(výroby), vzrůstající objem výroby totiž vyvolává pokles nákladů na jednotku výroby, v 

úhrnu stoupají  s  růstem objemu  činnosti,  avšak  stoupají  pomaleji,  než  objem výroby 

(výkonů,  činnosti),  např.  náklady  na  údržbu  a  opravy  strojů,  jenž  jsou  sledovány  ve 

vztahu k počtu vyrobených kusů,
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- nadproporcionální náklady   - v absolutní výši rostou rychleji, než objem prováděných 

výkonů,  důsledkem  čehož  je  skutečnost,  že  rostou  i  náklady  na  jednotku  produkce 

(výkonu),  v  úhrnu  stoupají  s  růstem objemu  činnosti,  a  to  rychleji,  než  roste  objem 

činnosti,  neobjevují  se  často  a  jsou  považovány  za  výjimečný  stav,  (např.náklady 

vyvolané vzrůstem mezd díky přesčasové práci).

2.5. Analýza bodu zvratu

Bod zvratu představuje takové množství produkce, při kterém se tržby rovnají celkovým 

nákladům, v tomto okamžiku podnik nedosahuje ani zisku, ani ztráty, je třeba překročit 

určitý objem výroby, kdy budou pokryty jak fixní, tak i variabilní náklady, aby podnik 

začal dosahovat zisku. Bod zvratu pomáhá podniku definovat množství produkce, které je 

pro  podnik  výhodné  vyrábět,  popřípadě  nabízet.  Bod  zvratu  zachycuje  vztah  mezi 

náklady,  spotřebitelskou  poptávkou  a  ziskem [1].  Jedná  se  tedy  o  stav,  kdy  celkové 

příjmy se rovnají celkovým nákladům viz Obr. 1.

Tržby/náklady   (Kč)               Tržby

                      

       ZISK           Celkové náklady

                 BZ

           

ZTRÁTA                     Variabilní náklady

        Fixní náklady

    

            

   Qkr Objem prodaných výrobků (ks)

Obr. 1: Bod zvratu 
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Výpočet bodu zvratu   BZ:  vnp
FNBZ




FN...fixní náklady

VN...variabilní náklady celkem

vn...variabilní náklady na jednici (zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a přímou výrobní 

režii)

Výpočet tržeb   T   (Kč):  T = p * Q

p...cena za jeden kus

Q...množství (ks, t...)

Výpočet celkových nákladů   N   (Kč):  N = FN + vn*Q

N = FN + VN

Fixní  náklady  byly  vynaloženy,  aby  byla  zajištěna  výroba  a  výnosy  z  prodeje  všech 

produktů v celku. K návratnosti fixních nákladů dochází v bodě zvratu. Počáteční ztráta je 

postupně uhrazována, v kritickém bodě je uhrazena a od tohoto bodu dochází ke tvorbě 

zisku.

2.6. Členění nákladů podle místa jejich vzniku a okruhu odpovědnosti

Řízení  hospodárnosti  a účinnosti  není  vyčerpáno pouze účelovým spojením nákladů s 

činností,  která  vyvolala  jejich  vznik,  nýbrž  se  rozvíjí  dál  vztahem  ke  konkrétnímu 

vnitropodnikovému  útvaru,  v  němž  dílčí  činnost  probíhá  a  jehož  pracovníci  tedy 

odpovídají  za  racionální  vynaložení  či  zhodnocení  nákladů na tuto  činnost.  Základem 

členění  nákladů  podle  vnitropodnikových  útvarů  je  rozčlenění  podle  místa  vzniku 

nákladů, na které pak navazuje jejich další členění podle odpovědnosti. Za vznik nákladů 

jsou odpovědná tzv. „odpovědnostní" (hospodářská a nákladová) střediska. Liší se podle 

rozsahu  pravomoci  a  odpovědnosti,  v  návaznosti  na  stupeň  jejich  centralizace  a 

decentralizace. Rozdělení podniku na střediska je důsledkem struktury činnosti podniku, 
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jeho dekompozice.  Na první etapu rozdělení podniku, vytvoření organizační struktury, 

vnitřní hierarchie středisek, navazuje určitý způsob jejich spojení, který by měl umožnit 

zobrazit  kooperační vazby mezi útvary a určit  odpovědnost za úspory či  překračování 

nákladů výkonů.

Členění nákladů podle středisek uvnitř podniku vychází z organizační struktury podniku 

[3]:

- hospodářské středisko -  hierarchicky vyšší  typ,  má možnost ovlivnit   výši nákladů 

(např. volbou sortimentu, objemu výroby) i výši výnosů. Základním hodnotícím kriteriem 

je vnitropodnikový výsledek  hospodaření,        

- nákladové  středisko -  hierarchicky  nižší  typ,  má  přesně  zadaný  úkol  (sortiment, 

množství  –  např.  středisko  montáže)  a  ovlivňuje  tedy  hospodárnost  a  jakost  přesně 

zadaného úkolu. Základním hodnotícím kriteriem je rozdíl mezi skutečně  vynaloženými 

náklady a stanoveným nákladovým úkolem (tj. plán – skutečnost).

2.7. Náklady a jejich význam

Náklady tvoří rozhodující část koloběhu hospodářských prostředků podniku a vyjadřují 

proces tvorby nových hodnot.

Jednotlivé druhy nákladů mají v různých podnicích a v různých odvětvích různou výšku, 

a  to  zejména  proto,  že  výše nákladů je  ovlivněna  především výrobními  podmínkami, 

objemem výroby a oceněním práce.

Sledování nákladů má přispět k plnění ekonomických úloh typu:

- růst produktivity práce,

- zvyšování rentability,

- zvyšování kvality,

- růst zisku,

- snižování nákladů.

Proto je způsob sledování nákladů v každém podniku důležitým nástrojem podnikového, 

vnitropodnikového řízení a kontroly na všech stupních řízení. Při zkoumání nákladů je 

nutno poznat  jejich strukturu,  respektive  zkoumat  a  členit  náklady z  mnoha hledisek, 
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která jsou odvozena od potřeb řízení. Základem klasifikace jsou různé účely, pro něž se 

daný typ nákladů hodí. Správná klasifikace nákladů umožňuje:

- porovnat skutečné a plánované (rozpočtované) náklady,

- porovnat výsledky za různá časová období a zachytit trendy  vývoje nákladů,

- porovnat náklady v různých podnicích (pokud jsou k  dispozici  informace,  tak i z 

konkurenčních podniků),

- sloužit jako podklad pro kalkulace, rozpočty a tvorbu cen,

- odhalovat faktory, které mají vliv na snižování nákladů,

- určovat zdroje úspor.

3. KVALITA A KONKURENCESCHOPNOST

Kvalita  je  cestou k dokonalosti  organizace,  protože pro konkurenceschopnost  musíme 

reagovat přesně na potřeby a očekávání zákazníků a uživatelů. Kvalita zahrnuje motivaci 

a odpovědnost, a proto metody a chování organizace musí být založeny na iniciativě a 

zájmu o zákazníka. Je neoddiskutovatelným měřítkem efektivnosti. Snižováním nákladů, 

mobilizací  pracovníků,  podporou  inovací,  oživením  organizace  a  povzbuzováním 

iniciativ se kvalita stává řídící silou konkurenceschopnosti a tím i zaměstnanosti [4].

V současné době jsou jako kritické faktory úspěšnosti podniků uváděny: jakost, náklady, 

čas a znalosti. Podle normy ČSN  EN ISO 9000:2006 je jakost (kvalita) definována jako 

„stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“(stupeň – úroveň kvality 

lze  rozlišovat,  požadavky – jsou dány požadavky a očekáváními  externích  zákazníků, 

inherentní  charakteristika  – patří  takovému znaku výrobku, který je pro daný produkt 

typický).

Náklady představují snahu splnit požadavky s co nejmenší spotřebou zdrojů. Dosáhnout 

toho  co  nejrychleji,  souvisí  s  dalším  faktorem,  kterým  je  čas.  Jak  již  bylo  řečeno, 

posledním  významným  faktorem  úspěšnosti  jsou  znalosti.  Schopnost  organizace 

poskytnout svým zákazníkům co nejrychleji a s minimálními náklady to, co potřebují a 

očekávají, lze pouze za předpokladu dostatečného počtu skutečně odborně způsobilých a 

vhodně motivovaných zaměstnanců.
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3.1. Jakost

Jakost  je  rozhodujícím  faktorem  stabilní  ekonomické  výkonnosti  podniků.  Firmy  s 

moderními  systémy  managementu  jakosti  dosahují  dlouhodobě  podstatně  lepších 

výsledků než firmy s pouhou tradiční orientací  na prokazování jakosti prostřednictvím 

technické kontroly.  Systémy managementu  jakosti  se projevují  pozitivními  účinky jak 

uvnitř  podniku,  tak  i  v  jeho  okolí.  Interní  účinky  systému  managementu  jakosti  se 

generují rychleji, než účinky externí: klesá podíl neshod na celkových výkonech, stoupá 

výtěžnost materiálních vstupů i účinnost vnitropodnikových procesů, protože se zvyšuje 

rozsah správně provedené  práce  napoprvé.  To vše vede  ke zvyšování  výkonnosti  a  k 

redukci  nákladů.  Dominantním  externím  účinkem  systému  managementu  jakosti  je 

stoupající míra spokojenosti a loajality zákazníků. Tyto účinky jsou však dlouhodobějšího 

charakteru,  právě  ony jsou  však  garancí  trvalého  zlepšování  zisku,  finančních  toků a 

dalších výsledků podnikání [5].

3.2. Řízení jakosti

Automobilový  průmysl  patří  mezi  odvětví,  pro  která  je  typická  složitost  výrobních 

procesů a výrobků. V současné době, kdy nabídka převyšuje poptávku, je nutno hledat 

nové cesty vedoucí k úsporám nákladů, je třeba včas odhalit a zamezit nekvalitní výrobě.

Řízení  jakosti  je  třeba  chápat  jako  systém vzájemně  propojených  činností  a  opatření 

zaměřených na stanovení, udržování a zlepšování jakosti výrobků i služeb od návrhu a 

plánování nového výrobku, až po konečnou fázi, kdy se výrobek dostává až k zákazníkovi 

[6].

Součástí systému řízení jakosti by mělo být sledování a vyhodnocování nákladů a výdajů 

spojených se zajišťováním jakosti výrobků. Sledování a vyhodnocování nákladů na jakost 

patří mezi prvky ekonomiky jakosti [7].

Na základě získaných informací lze určit velikost ztrát, které jsou způsobeny nedostatky v 

zajišťování jakosti výrobků a je možné odhalit významné vlivy na jakost podnikového 

výkonu. Sledování a vyhodnocování nákladů na jakost vede k postupnému odstraňování 

zjištěných  nedostatků,  které  vyvolávají  zvýšené  náklady  podniku,  a  tím  umožňuje 

redukovat celkové náklady podniku.
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3.3. Kvalita produktu a výrobního procesu

Jakákoliv  výroba se potýká s řadou problémů a vznik neshodných dílců a výrobků je 

součástí  každého výrobního procesu.  Aby byly  náklady spojené s  kvalitou  výrobků a 

náklady na neshodné výrobky co nejnižší, je třeba problém s jakostí řešit již v samotném 

vzniku výrobního programu (v předvýrobních etapách) a následně během celého procesu 

výroby.  Jednou  z  často  používaných  metod,  které  se  používají  již  ve  fázi  vývoje  a 

přípravy výrobního programu je metoda FMEA.

FMEA  je zkratkou anglických slov Failure Mode and Efect Analysis, což je do češtiny 

překládáno jako analýza  možných  vad a  jejich  důsledků.  Cílem je  již  ve fázi  vývoje 

nového  výrobku  definovat  všechny  možné  vady související  s  daným výrobkem resp. 

procesem a pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat preventivní opatření. FMEA je 

metoda týmová. Tým by se měl skládat z lidí z různých úrovní organizace, kteří daný 

výrobek (proces)  znají,  mají  zkušenosti  nejlépe  i  z  jiných oborů,  jsou komunikativní. 

Ideální tým má 5 - 7 členů, ale lze se setkat i s týmy okolo 15 lidí. Důležité je zapojit 

fantazii a nebát se říci své myšlenky a názory. Ideální je mít jednoho znalého moderátora 

[3]. Metoda FMEA se rozděluje do dvou kategorií:

- FMEA výrobků,

- FMEA procesů.

K hlavním přínosům této metody patří:

- systémový přístup k prevenci nízké jakosti,

- možnost ohodnotit riziko možných vad a na jeho základě stanovit priority opatření ke 

zlepšení, 

- možnost optimalizovat návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi realizace,

- vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu,

- minimální náklady na její provedení v porovnání s náklady, které by mohly vzniknout 

při výskytu vad [5].

Na dosažení co nejkvalitnější výroby by se tedy měli podílet všichni zaměstnanci, a to od 

vrcholového managementu,  až  po operátory,  jejichž úkolem je  především mechanická 
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výroba jednotlivých součástí a kompletace finálního produktu. Všichni zaměstnanci by 

měli  být  seznámeni  se  strategii  a  cíli  podniku,  každý  by  měl  znát  své  pravomoci  a 

odpovědnosti, důležitá je také motivace zaměstnanců, která by měla vést k dosažení co 

nejlepších výsledků.

Na jakosti  výrobků se  podílí  celá  řada  faktorů,  základem kvalitní  výroby je  výrobní 

technologie, technické a technologické vybavení a zázemí podniku, kvalita a dostupnost 

používaných materiálů a v neposlední řadě výběr a školení pracovníků na jednotlivých 

pracovních pozicích.

Jakost je ovlivněna nejen vlastním výrobním procesem, důležitý je také výběr dodavatelů 

a navázání kvalitní spolupráce.

3.4. Výběr a hodnocení dodavatelů

Spolupráce  s  dodavateli  je  pro  většinu  podniků  klíčová.  O  výsledné  schopnosti 

uspokojovat požadavky zákazníků často rozhoduje už kvalita nakupovaných vstupů, která 

je přímo úměrná kvalitě vztahů s dodavateli. Výběr dodavatelů je tedy důležitou součástí 

kvalitního řízení výroby. Chybná volba dodavatele může vést ke ztrátám a k problémům, 

které  lze  těžko likvidovat  v průběhu samotného výrobního procesu,  proto by výběr  a 

hodnocení dodavatelů nemělo být podceňovaným tématem. 

Cílem hodnocení dodavatelů je:

- zajistit kvalitu dodávek tím, že se trvale zlepšuje kvalita dodavatelů,

- získat  maximálně  objektivní  informace  o  dodavateli  tím,  že  se  vyhodnotí  reálná 

zkušenost spolupráce s využitím objektivně měřitelných dat a subjektivních hodnocení ze 

strany co nejširšího počtu pracovníků společnosti,

- optimalizovat portfolio dodavatelů [8].

Kvalitu dodavatelských služeb nelze měřit přímými metodami, ale porovnáváním jejích 

vybraných ukazatelů s příslušnými referenčními hodnotami.

Za určující indikátor kvality dodavatelských služeb je často považována výkonnost, resp. 

spolehlivost dodavatelů, kterou lze hodnotit z různých hledisek: 
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- kvalita předmětu dodávek,

- plnění dodacích termínů, 

- dodržování objednávaného množství,

- dodržování sjednané ceny.

V  současné  době  je  velmi  častou  podmínkou  pro  případnou  spolupráci  certifikace 

dodavatele  dle  norem  ISO.  Při  udělování  ISO  -  certifikátu  jsou  prošetřeny  základní 

procesy  ve  výrobě,  při  skladování  apod.  Přitom  je  kladen  důraz  na  systémy,  které 

minimalizují různorodost pracovních procesů. Výhodou ISO 9000 je to, že normy jsou 

zaznamenány  v  jednotném katalogu  jako  standardy  a  kritéria,  které  dodavatelé  musí 

každý rok splnit, pokud si chtějí certifikát udržet. 

V případě  spolupráce  s   dodavatelem,  který disponuje ISO -  certifikátem,  se  zvyšuje 

jistota,  že  firma nakupuje od dodavatele,  který disponuje vysoce kvalitním systémem. 

Potřeba  ISO  -  certifikátu  jako  standardní  kritérium  pro  výběr  dodavatelů  ušetřila  v 

minulosti už miliony, protože podniky nemusejí vypracovávat žádné vlastní certifikáty o 

dodavatelích. Automobilový průmysl má vypracované vlastní ISO - kritéria, která musí 

splňovat všichni dodavatelé [9].

3.5. Náklady na jakost

Mezi hlavní cíle sledování nákladů na jakost patří:

- odhalování příčin vzniku problémů s jakosti,

- posuzování účinnosti systému řízení jakosti,

- posuzování účinnosti nápravných opatření,

- redukce celkových nákladů podniku.

Důležitou součástí sledování nákladů na jakost je vymezení rozhodujících nákladů, jenž 

by měly být klasifikovány jako náklady na jakost. Při této klasifikaci je třeba vycházet z 

konkrétních podmínek výroby a činnosti daného podniku.

Obecně lze náklady na jakost rozdělit do tří základních skupin:
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- náklady na jakost u výrobce,

- náklady na jakost u uživatele,

- společenské náklady.

3.6. Náklady na jakost u výrobce

Jedná se o výdaje vynaložené výrobcem a spojené s prevencí, hodnocením a vadami, aby 

bylo  dosaženo  požadavků  jakosti  v průběhu  marketingu,  vývoje,  zásobování,  výroby, 

instalace a užití. Jejich monitoring představuje velmi účinný nástroj managementu jakosti, 

protože má netušené možnosti  odkrývání příležitostí  ke zlepšování.  Tyto  náklady jsou 

tedy „obětovány" výrobcem na proces tvorby jakosti ve všech fázích výrobního procesu, 

od marketingového výzkumu až po ukončení záruční doby výrobku [7]. Výdaje vztahující 

se k jakosti členíme:

Výdaje na interní vady

Náklady vznikající uvnitř organizace v důsledku vad při plnění požadavků na jakost:

- ztráty z neopravitelných vad, což je hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která 

byla  vynaložena na výrobky vyřazené  interní  kontrolou jakosti  z dalšího zpracování  a 

používání,

- výdaje na práci při opravách opravitelných vad,

- ztráty  vzniklé  znehodnocením  materiálů  a  skladových  zásob  při  jejich  nešetrném 

zacházení v průběhu manipulačních a skladovacích operací,

- výdaje na procesní řízení neshodných výrobků,

- výdaje na speciální přípravky, které jsou nutné k opravám vadných výrobků,

- výdaje na likvidaci neopravitelných vadných výrobků (odvoz, šrotace apod.),

- výdaje na opakované ověřování shody u opravitelných vadných výrobků,

- ztráty z vadných dodávek, jestliže vady materiálu byly objeveny až po jejich přijetí,

- ztráty  v důsledku  nedodržení  plánovaného  náběhu  nových  procesů  výroby  a 

poskytování služeb,

- ztráty způsobené nižší výkonnosti procesů v porovnání se světovou špičkou.

Tato skupina nákladů je považována za nejméně nebezpečnou.
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Výdaje na externí vady

Náklady, které vznikají mimo organizaci až po dodání zákazníkovi v důsledku neplnění 

uživatelských  požadavků  na  jakost.  K  jejich  vzniku  dochází  až  v  průběhu  užívání 

výrobku, a to v důsledku nekvalitní práce dodavatele:

- výdaje na reklamace,

- výdaje na záruční servis,

- výdaje na penále a dodatečné výdaje při nedodržení dodacích termínů,

- výdaje na odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodržení požadavků na jakost,

- výdaje na stahování vadných výrobku z trhu.

Tyto náklady představují velmi nebezpečnou skupinu nákladů, jenž se vztahují k jakosti. 

Patří  zde náklady a  nenahraditelné  ztráty  vyplývající  ze  ztráty  důvěry u odběratelů  a 

zákazníků  (náklady  z  titulu  ztracených  příležitostí  a  náklady  vztahující  se  k 

nespokojenosti zákazníka).

Výdaje na hodnocení

Náklady spojené s procesy posuzování a prokazování shody, jedná se o náklady na testy, 

měření, kontroly, prověrky procesů i výrobků.

Výdaje na prevenci

Náklady na jakoukoliv činnost, která souvisí s předcházením a snižováním rizika výskytu 

vad,  výdaje  na  zlepšování  jakosti  prostřednictvím  korekcí,  výdaje  na  různé  analýzy 

jakosti atd.

Výdaje na prevenci představují jedinou podskupinu nákladů, u které lze nárůst považovat 

za pozitivní důsledek procesů zdokonalování.

Jednotlivé skupiny nákladů jsou vzájemně silně provázány. Při nekvalitní práci dochází 

ke  vzniku  interních  chyb,  z  tohoto  důvodu  dochází  k  nárůstu  nákladů  na  kontrolu  a 

prevenci.  Zvyšováním  nákladů  na  hodnocení  se  zabraňuje  průniku  vad  do  dalších 

výrobních  operací  a  vadný  výrobek  je  identifikován  ještě  před  expedicí.  Náklady  na 
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opravu nebo likvidaci vadného výrobku budou nižší, než kdyby se vadný výrobek dostal 

až k zákazníkovi.

4. OVĚŘOVÁNÍ SHODY VE VÝROBĚ

Proces  ověřování  shody ve  výrobě  je  tradičním způsobem zajišťování  jakosti  formou 

kontroly  a  zkoušení.  Systém  kontroly  jakosti  ve  výrobním  procesu  úzce  souvisí 

s činnostmi systému identifikace a sledovatelnosti a bezprostředně na něj navazuje systém 

řízení neshodných výrobků. Každý výrobek má mnoho kvalitativních a kvantitativních 

vlastností,  z  nichž  každá  má  svou  hodnotu.  Pro  prokázání  shody  produktu  musí 

organizace plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování [5].

K hlavní cílům kontroly jakosti ve výrobě patří :

- objektivní posouzení míry shody mezi požadavky a skutečností,

- identifikace odhalených neshod,

- zabránění  průniku  neshodných  výrobků  nejen  až  k odběrateli,  ale  na  každý  další 

stupeň zpracování,

- zajištění technologické kázně,

- odhalování neshod ve výrobním procesu, které by mohly vést k výrobě neshodných 

výrobků,

- zpracování výsledků kontroly s cílem odhalit příčiny neshodných výrobků a přijímání 

realizace nápravných opatření.

Pracovníci  útvaru zajišťující  kontrolu jakosti  nejsou odpovědní  za úroveň dosahované 

jakosti, ale pouze za účinné a hospodárné odhalení neshodných výrobků či neshodných 

operací,  jejich  identifikaci,  zajištění  oddělení  neshodných  výrobků  od  shodných,  za 

analýzu procesu a předání výsledků analýzy odpovědným pracovníkům [6].

4.1. Účinnost a hospodárnost kontroly jakosti

Konkrétní  systém  kontroly  jakosti  v  organizaci  by  měl  být  definován  ve  vztahu  k 
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výrobnímu procesu,  výrobku nebo ke specifickým znakům jakosti.  Je  tvořen různými 

druhy a formami kontroly tak,  aby hlavních cílů  kontroly bylo dosahováno trvale a s 

vysokou účinností, ale současně při minimálních nákladech. Je třeba hledat takové formy, 

které budou předcházet příchodu neshodného materiálu a surovin do podniku a realizaci 

neshodných výrobků. Mezi nejčastější formy kontroly patří:

- vstupní kontrola na straně odběratele – s růstem důvěry na základě dlouhodobé 

spolupráce s dodavatelem může přecházet přes výběrovou, namátkovou kontrolu až ke 

zrušení vstupní kontroly, 

- sebekontrola –  nahrazuje  práci  specializovaných  pracovníků  technické  kontroly, 

kontrolní  operace  provádí  přímo  obsluha  stroje,  která  ihned  kontroluje  výsledky  své 

práce, kontroluje znaky jakosti průběžně během procesu nebo kontroluje vývoj parametrů 

procesu a  podle  něj  usuzuje  na  stav  jakosti  produktu,  výsledky ihned vyhodnocuje  a 

využívá jich při další práci, nejčastější formou sebekontroly je 100%-ní kontrola [5].

4.2. Identifikovatelnost a sledovatelnost v systémech jakosti

Identifikovatelnost lze  chápat  jako  vlastnost  výrobku,  umožňující  jeho  okamžité 

rozpoznání  ve  výrobním  či  jiném  procesu.  Sledovatelnost je  schopnost  zpětně  určit 

informace  o výrobku (kdy,  kde,  kým,  jak a  z čeho byl  vyroben).  Důležitý  je  vhodný 

způsob  identifikace  výrobků.  Pro  identifikaci  výrobků  se  používají  barevné  značky, 

etikety, nálepky, visačky, osobní razítka se jménem nebo číslem pracovníka apod.

Tyto identifikační prostředky poskytují informaci o výrobku a o jeho konkrétním stavu. 

Jinou  formou  vyjádření  stavu  daného  výrobku  je  označení  určitou  barvou,  např.  u 

neshodných  výrobků,  podle  toho,  jak  budou  dále  použity  (čekající  na  rozhodnutí, 

neshodné opravitelné výrobky, neshodné výrobky neopravitelné).

Používá-li systém kontroly prvního vyrobeného kusu (např. na směně), musí být tento 

první kus označen a evidován.

Způsoby identifikace  se  liší  podle  typu  a  složitosti  výroby.  V sériové  výrobě  jsou  to 

většinou různé formy štítků, samolepicích etiket, čárkových kódů.
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4.3. Řízení neshodných produktů

Proces  řízení  neshod  je  součástí  systému  zabezpečování  jakosti  v každé  organizaci. 

Neshodou se rozumí každá odchylka od požadovaného stavu. Tyto odchylky musí být 

odhalovány, musí být přijímána rozhodnutí, aby odchylky nezpůsobily plýtvání zdrojů. V 

rámci zabezpečování jakosti ve výrobě je třeba problémy s jakostí řešit v různých etapách 

výrobního procesu. S dalším vývojem managementu jakosti zaměřeného především na 

prevenci  bude  rozsah  činností  představující  řízení  neshod  klesat  s  poklesem  podílů 

neshodných výrobků. Avšak ze samé podstaty principu neustálého zdokonalování procesů 

plyne, že procesy řízení neshod nezaniknou.

Základní pojmy:

Neshoda – odchylka od specifikovaných požadavků.

Vada – výrobek není stoprocentně schopen plnit funkci, pro kterou je určen.

Neshodný  výrobek –  materiál,  polotovar,  díl,  hotový  výrobek,  který  nevyhovuje 

specifikaci.

Použitelný  neshodný  výrobek –  neshodný  výrobek,  který  po  odstranění  neshod 

přepracováním, opravou nebo po dohodě s odběratelem lze uvolnit do výrobního procesu 

nebo expedice.

Nepoužitelný neshodný výrobek – neshodný výrobek, který nelze použít k původnímu 

ani žádnému jinému účelu.

Přepracování – činnost, která vede k odstranění neshody na neshodném výrobku, tak aby 

splnil specifické požadavky.

Oprava – činnost, která vede k odstranění neshody na neshodném výrobku, výrobek bude 

schopen  plnit  funkci,  pro  kterou  byl   určen,  ale  nemusí  být  shodný  se  specifickými 

požadavky.
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Základní kroky při řízení neshodných výrobků:

- zjištění  neshodného  produktu –  neshodný  produkt  může  být  odhalen  během 

kontrolních operací prováděných pracovníky technické kontroly nebo obsluhou stroje, v 

průběhu zkoušení operací nebo přímo v průběhu výrobního procesu,

- označení  neshodného  produktu  stanoveným  identifikačním  znakem  a  jejich 

separace  – tento  krok  je  třeba  provést  co  nejdříve  po  zjištění  neshodného produktu, 

zjištěné  neshodné  produkty  se  fyzicky  označují  vybranou  barvou  a  záznamem  do 

průvodní dokumentace, aby nedošlo k jejich neúmyslnému použití ve výrobním procesu, 

je  vhodné  mít  na  výrobních  plochách  jasně  určené  místo  pro  uložení  neshodných 

produktů,

- záznam  o  neshodě –  představuje  základní  informaci  pro  analýzu  neshodných 

produktů,

- přezkoumání shody – je nutné definovat pravděpodobné příčiny vzniku neshodných 

produktů, zaznamenat je, rozhodnout o formě vypořádání neshodných produktů a stanovit 

zodpovědnost  za  realizaci  zvoleného  způsobu  vypořádání,  při  stanovení  konkrétního 

způsobu vypořádání  neshodného produktu je  nutné vzít  v  úvahu ztráty  a  vícenáklady 

jednotlivých variant vypořádání a zvolit variantu s minimálními negativními dopady,

- vypořádání  neshody –  realizace  předchozího  rozhodnutí  o  konkrétní  formě 

vypořádání neshodného produktu,

- kalkulace  nákladů  a  ztrát –  vyčíslení  a  proúčtování  vícenákladů  spojených  s 

víceprací ve formě opravy nebo přepracování, ztráty spojené s prodejem za nižší cenu, 

ztráty tržeb spojené s nerealizovanými nepoužitelnými produkty, náklady na likvidaci,

- řešení škod – součástí hodnocení neshody je i posouzení míry zavinění konkrétního 

pracovníka na vzniku neshodného produktu,

- rozbory neshod – v pravidelných časových intervalech je třeba zpracovat rozbory 

neshod a jejich příčin s cílem přijmout opatření k nápravě nebo preventivní opatření,

- realizace opatření k nápravě a kontrola jejich účinnosti [5].

4.4. Opatření k nápravě a preventivní opatření

K hlavním cílům budování  systému  managementu  jakosti  je  vytvoření  podmínek  pro 

systematickou minimalizaci odchylek skutečného plnění požadavků od jeho specifikace. 
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Nástroje umožňující dosažení uvedeného cíle jsou:

- okamžitá opatření – opatření vedoucí k odstranění neshody,

- opatření k nápravě – opatření, které odstraní příčiny neshody a zajistí, že se neshoda 

nebude opakovat,

- preventivní opatření – opatření, které má zabránit vzniku potencionální neshody a 

odstranit příčiny jejího potenciálního výskytu [5].

5. EKONOMICKO – TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU

5.1. Základní informace 

Název : Visteon–Autopal, s.r.o.

Právní forma podnikání : právnická osoba

Sídlo organizace : Lužická 14, Nový Jičín, 741 01

5.2. Předmět činnosti podniku

Visteon-Autopal  s.r.o.  je  centrem světového vývoje  a  výroby světelné,  klimatizační  a 

chladicí  techniky,  forem  a  nástrojů  pro  automobilový  průmysl.  Výrobky  společnosti 

směřují přibližně dvaceti automobilovým značkám, 57% je tvořeno světelnou technikou a 

43% chladící  a  klimatizační  technikou.  Visteon-Autopal  dodává své výrobky hlavním 

výrobcům automobilů  včetně firem Aston Martin,  Audi,  Fiat,  Ford,  Daimler-Chrysler, 

General  Motors, Jaguar, Kia,  Mercedes-Benz, Porsche, PSA Peugeot-Citroen,  Renault, 

Seat, Škoda Auto, Volvo a VW.

V současné době patří firma mezi přední výrobce automobilové světelné a klimatizační 

techniky.  Visteon-Autopal  se  zařadil  mezi  nejvýznamnější  firmy  „Sdružení 

automobilového průmyslu”, je druhým největším exportérem v českém automobilovém 

průmyslu a pravidelně je vyhlašován jednou z nejúspěšnějších firem v soutěži Czech Top 

100.
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5.3. Historie firmy

Autopal  je  firma  s dlouholetou  a  bohatou  tradicí.  Společnost  vznikla  z malého 

klempířství,  které  založil  4.  října  1879  řemeslník  Josef  Rotter.  Vedle  běžných 

klempířských prací byla výroba zaměřena na kočárové svítilny a svítilny pro selské vozy. 

S rostoucím  počtem  zakázek  došlo  k rozšíření  výroby  a  vybudování  továrního 

podniku.Výrobky  byly  prodávávány  ve  všech  zemích  tehdejší  rakousko-uherské 

monarchie i za jejími hranicemi. Později se přidala výroba svíčkových, petrolejových a 

acetylénových svítilen kočárových lamp a lamp pro motorová vozidla.

V roce  1949  byl  zřizovací  listinou  Ministerstva  průmyslu  ustanoven  národní  podnik 

Autopal a 1.dubna 1993 se Autopal stal společností s ručením omezeným.

Hlavním  historickým  milníkem  se  stal  13.červenec  1993,  kdy  byl  dovršen  proces 

privatizace a tímto dnem byl  Autopal s.r.o. převeden do vlastnictví  automobilky Ford 

Motor Company. 

V současnosti patří do korporace amerického výrobce automobilových součástek Visteon. 

Ten se v roce 2000 oddělil od americké automobilky Ford Motor. Ford je stále hlavním 

zákazníkem firmy a na jejích tržbách se podílí více než třetinou [9].

5.4. Partnerské závody Visteon–Autopalu

Společnost Visteon–Autopal je tvořena čtyřmi závody, jenž jsou situovány ve městech 

Nový Jičín, Hluk a Rychvald. Celkem firma zaměstnává více než 3000 zaměstnanců.

Hlavní závod v Novém Jičíně je specializován především na výrobu světelné techniky, 

klimatizačních komponentů, chladičů a tepelných výměníků.

NOVÝ JIČÍN – Závod 01 -   závod světelné techniky   

Závod  „světlomety” se  nachází  v  areálu  závodu  Visteon-Autopal  v  Novém  Jičíně. 

Výrobní provozy jsou situovány do dvou samostatných výrobních hal M1 a M3. V těchto 

halách  se  výroba  soustředí  na  výrobu  světlometů.  Kromě  zákazníka  Ford  vzrostlo 

portfolio  zákazníků  o  světlomety  pro  VW,  PSA  a  Land  Rover.  Obě  výrobní  haly 

disponují  všemi  technologiemi,  které  jsou  nutné  pro výrobu světlometů  – vstřikování 
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plastů, mycí zařízení, lakovací linky, pokovení a montážní pracoviště. Na každé výrobní 

hale je výroba rozdělena na dvě části – předvýrobní technologická oblast a výrobní oblast, 

kterou tvoří montážní linky. V tomto závodě pracuje 432 zaměstnanců a v minulém roce 

zde byly vyrobeny necelé 3 miliony světlometů.

Závod  „zadní svítilny” se nachází taktéž v areálu Visteon-Autopalu v Novém Jičíně. 

Závod je  situován do  dvou budov,  které  jsou označeny M2 a  HB.  Obě budovy jsou 

vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. Tento závod je vysoce standardizován. Všechny 

vstřikovací  lisy  pocházejí  od  firmy  Engel  a  pokovovací  vakuové  zařízení  od  firmy 

Arzuffi.  Další  hlavní  technologií  je  svařování,  kde  závod  spolupracuje  se  dvěmi 

špičkovými firmami Bielomatika Branson. Výrobní proces je organizován podle výrobků 

a  zákazníků.  Závod  je  rozdělen  na  čtyři  výrobní  jednotky,  které  se  specializují  na 

jednotlivé  zákazníky  PSA,  Ford,  VW,  projektorové  jednotky  a  aftermarket.  V  tomto 

závodě pracuje 532 zaměstnanců.

Nástrojárna – závod, jenž organizačně patří pod divizi světelné techniky. Hlavní činností 

nástrojárny je výroba postupových nástrojů, forem pro vstřikování plastů, jednoúčelových 

strojů, měřidel a přípravků pro klimatizační systémy. V současné době zaměstnává 234 

pracovníků.  Významnou  součástí  nástrojárny  je  i  vlastní  oddělení  konstrukce  a 

programování využívající moderní softwarová vybavení.

Součástí  závodu  01  je „Technické  centrum  světelné  techniky” (výzkum  a  vývoj, 

laboratoř, prototypová dílna).

NOVÝ JIČÍN - Závod 02 - závod klimatizační techniky 

Závod klimatizační techniky byl založen v roce 1908. Ročně se v tomto závodě vyrobí až 

deset milionu kusů klimatizačních hadic a akumulátorů pro přední světové automobilky. 

V tomto závodě pracuje 977 zaměstnanců. 

Součástí závodu 02 je „Technické centrum klimatizační a chladící techniky“ (výzkum 

a vývoj, laboratoř, prototypová dílna).
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Mezi přední zákazníky tohoto závodu patří Aston Martin, Mercedes, Ford, Jaguar, Land 

Rover, Porsche, Peugeot, Renault, VW, Volvo a Seat.

HLUK – Závod 03

Závod  03  se  nachází  v  jihomoravském městě  Hluk,  nedaleko  Uherského  Hradiště,  v 

tomto  závodě  pracuje  508  zaměstnanců.  Tento  závod  je  vývojovým  centrem 

automobilové  chladící  techniky  pro  Evropu.  Zaměřuje  se  zejména  na  chladiče, 

kondenzátory, chladiče plnícího vzduchu a chladiče recirkulace výfukových plynů. Závod 

rovněž podporuje závod 02 výrobou klimatizačních sestav a má svou vlastní lisovnu pro 

interní použití. Organizace závodu je rozdělena na tři business týmy, přičemž každý má 

na starosti jiné výrobky: 

- pájení v ochranné atmosféře pro Al tepelné výměníky,

- kondenzátory, chladiče,

- klimatizační sestavy.

Mezi přední zákazníky tohoto závodu patří Ford, PSA, Audi, Porsche a Fiat.

RYCHVALD – Závod 04

 

Závod  04  byl  založen  v  roce  1969  a  nachází  se  nedaleko  Ostravy,  pracuje  zde  340 

zaměstnanců. Ročně se zde vyrobí více než tři čtvrtě milionu kusů výrobků, mezi něž 

patří světlomety, zadní svítilny či přídavná osvětlení automobilů. Významnou část výroby 

tvoří servisní díly, důležitá je i zákaznická podpora. V posledních dvou letech se závod 

rozrostl  o  divizi  klimatizační  techniky.  Závod  Rychvald  se  vyznačuje  vysokou 

různorodostí výroby a je orientován na nízkoobjemové zakázky, jenž jsou vysoce náročné 

na  organizaci  výrobních  procesů  a  plánování.  Je  rozdělen  do  tří  celků,  které  jsou 

samostatnými hospodářskými středisky:

- středisko výroby předních světlometů,

- středisko výroby zadních svítilen,
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- středisko výroby malých a přídavných svítilen (mlhová světla, zpětná světla a brzdových 

svítilen).

Mezi přední zákazníky tohoto závodu patří Ford, Škoda, PSA, Jaguar, Audi, Opel a Seat.

5.5. Strategie společnosti Visteon – Autopalu      

Vedení společnosti vyhlásilo strategii zaměřenou především na:

- vytvoření efektivní organizace, jenž bude vyrábět bezpečně, s jasnými pravomocemi a 

odpovědnostmi. Stanovené cíle musí vést k exkluzivitě, vzájemné podpoře a respektování 

vlastních lidí,

- zajištění rozvoje, v budoucnu zvýšit výnosy na základě růstu ziskových obchodů a 

vybudovat prostředí, které bude reagovat na nové, neobvyklé příležitosti růstu a pronikání 

na trhy,

- dosažení  technické špičky,  vytvořit  partnerství  nezbytně nutné pro efektivní  rozvoj 

dodávky, zajištění stabilních podmínek pro plynulý průběh výrobního procesu,

- dosažení  vynikajících  výsledků  v  hospodaření,  vybudovat  pověst  schopného 

dodavatele přes štíhlou výrobu, dobře zavedený systém řízení a vylepšené výrobkové a 

procesní schopnosti díky důslednému využití statistických metod [9].

5.6. Politika jakosti ve společnosti Visteon - Autopalu

Politika společnosti Visteon-Autopalu se řídí třemi základními myšlenkami:

- být partnerem všem zákazníkům při konstrukci a výrobě nejlepších vozidel na světě 

tím,  že  bude  docházet  ke  spojení  schopnosti  v  automobilové  oblasti  s  provozní 

dokonalostí v bezpečnosti, jakosti a rychlosti,

- zmocňovat   pracovníky  podniku  k  poskytování  řešení   zákazníkům a  budovat  síť 

dlouhodobých, vzájemně výhodných obchodních vztahů,

- splnění závazku k neustálému zlepšování budou prokazovat naše opatření a účinnost 

našich operativních systémů a procesů [9].
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5.7. Budování systému managementu jakosti

Jednou  z  vizí  podniku  je  být  nejlepším  dodavatelem  automobilových  komponentů  a 

systémů, být partnerem zákazníkům a pomáhat jim vyrábět nejlepší automobily na světě. 

Hlavním dlouhodobým cílem společnosti je trvalá orientace na zákazníka, která směřuje k 

posílení  pozice  jak na domácím,  tak na světovém trhu.  Za účelem naplnění  této  vize 

musel podnik certifikovat systém řízení podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001, dále 

dle  požadavků amerických  automobilek  QS a dle  požadavků německých  automobilek 

VDA 6.1.

ČSN  EN  ISO  9001 -  v  této  normě  jsou  specifikovány  požadavky  na  systém 

managementu  jakosti  v  případech,  kdy organizace  potřebuje  prokázat  svoji  schopnost 

trvale  poskytovat  výrobek,  který  splňuje  požadavky zákazníka  a  příslušné  požadavky 

předpisů  a  kdy má  v úmyslu  zvyšovat  spokojenost  zákazníka,  a  to  efektivní  aplikací 

tohoto  systému,  včetně  procesů  pro  jeho  neustálé  zlepšování  [10].  Zavedení  systému 

řízení kvality zvyšuje image firmy, ale zároveň přináší mnoho užitku uvnitř firmy. Řeší 

komplexně  všechny  procesy  např.  vstupy  materiální,  personální,  školení  pracovníků, 

zadávání výroby,  postup výroby,  interní kontrolní činnost,  neustálé zlepšování,  systém 

veškeré firemní řízené dokumentace včetně archivování, uzavírání smluv atd.

Zavedením a správnou implementací této normy v organizaci by mělo vést:

- ke  zvýšení  konkurenceschopnosti  podniku  (udržení  stávající  klientely,  snadnější 

získávání nových zákazníků, posílení pozice ve výběrových řízeních),

- k  zefektivnění  činností  v  organizaci  (jasné  definování  povinností,  pravomocí  a 

odpovědností, maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace, zavedení 

procesního řízení, jistota plnění legislativních požadavků),

- ke  zvýšení  spokojenosti  zákazníka  (zavedení  zpětné  vazby  mezi  organizací  a 

zákazníkem,  vybudování  vzájemně  výhodných  vztahů  s  dodavateli  a  zákazníky, 

vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů),

- ke zvýšení jakosti (zvýšení kvality produktů (výsledků práce) společnosti,  efektivní 

předcházení  možným  problémům,  reklamacím,  neshodám,  zavedení  principů  řešení 

vzniklých problémů, zavedení procesů kontinuálního zlepšování).
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QS 9000 -  je  oborová  norma  automobilového  průmyslu.  Byla  vypracovaná  skupinou 

Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje jednak plné znění normy ISO 9001 plus další 

požadavky  zejména  z  oblasti  zavádění  nových  výrobků,  schvalování  výrobků 

zákazníkem, uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. 

Požadavkům  této  normy  musí  vyhovět  v  různém  stupni  každý  dodavatel  do 

automobilového průmyslu [11].

VDA  6 -   Svazek  VDA  6  pojednává  o  prověřování  systému  managementu  jakosti. 

Základem jsou normy ISO a další požadavky automobilového průmyslu. Nejdůležitější 

jsou VDA 6.1 - auditování systému jakosti, VDA 6.3 - auditování procesu a VDA 6.5 - 

auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné 

požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových 

výrobků apod. [11].
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6. PRAKTICKÁ ČÁST

V této diplomové práci bych chtěla navázat na svou bakalářskou práci, ve které jsem se 

věnovala analýze zmetkovitosti hlavních světlometů vyráběných ve Visteon-Autopalu v 

závodě světelné techniky v Novém Jičíně.

Zmetkovitost  je  jedním  z  hlavních  ukazatelů  kvality,  jehož  sledováním,  správným 

vyhodnocením a následným zavedením nápravných opatření, můžeme dosáhnout zlepšení 

kvality výrobků a snížení nákladů na neshodné výrobky.

Výrobou  nekvalitních  výrobků  či  dokonce  zmetků  dochází  k  plýtvání  materiálů, 

pracovních sil a k neopodstatněnému opotřebování strojů a zařízení. Tato skutečnost se 

pak projeví zvýšením nákladů na výrobu a snížením produktivity práce. Rozbor kvality v 

průběhu výrobního procesu lze provádět na základě stanovení míry zmetkovitosti.

Jak jsem již zmínila v úvodu této práce, náklady třídíme dle různých kritérií a dle účelu 

sledování. Ráda bych tedy svou pozornost zaměřila na náklady související se vznikem 

neshodných  výrobků  a  náklady  na  nevýrobní  materiál  v  jednom ze  závodu  podniku 

Visteon-Autopal, konkrétně v závodě světlomety (Plant Lighting Headlamps).

Úkolem této diplomové práce je zaměřit se na vybraný produkt, jenž se v současné době 

potýká  s  největšími  problémy,  co  se  jakosti  týče,  u  něhož  ukazatel  zmetkovitosti 

podstatně  převyšuje  povolený  limit  a  náklady na  jakost  stoupají.  Cílem této  práce  je 

porovnání  tohoto  ukazatele  kvality  v  tříměsíčním časovém intervalu,  a  to  před  a  po 

zavedení  nápravných  opatření  pomocí  navržených  zlepšovacích  procesů  a  úsporných 

opatření  a  ve  finančním  vyjádření  vyhodnotit  pokles  respektive  nárůst  nákladů  na 

neshodné výrobky (zmetky).

28



7. ZÁVOD SVĚTLOMETY (Plant Lighting Headlamps)

V současné době jsou hlavními výrobními programy tohoto závodu  světlomety:

- MONDEO CD 345,

- LAND ROVER L 359, 

- FOCUS C 307 MCA, 

- OPEL MERIVA, 

- CITROËN A515, 

- BERLINGO M59, 

- VW SLW.

Výrobní proces probíhá ve dvou výrobních halách M1 a M3. V obou těchto halách je 

výroba  rozdělena  do  dvou  částí  (hospodářských  středisek).  První  výrobní  částí  je 

předvýrobní technologická oblast (předmontáž) a druhou výrobní částí je výrobní oblast 

(montážní linka).

U všech výrobních programů jsou pravidelně sledovány náklady na neshodné výrobky 

(materiálové  náklady)  a  ukazatel  zmetkovitosti.  Výsledky,  kterých  bylo  dosaženo 

dlouhodobým sledováním u všech výrobních programů jsou uvedeny v Tab. 2.

Tab. 2: Výsledky zmetkovitosti

Výrobek
Náklady na zmetky 

(vícenáklad) [Kč]

Náklady  na 

prodej  [Kč]

Zmetkovitost 

[%]
MONDEO CD 345 1026199 16650748 6,16
LAND ROVER L 359 94421 9782501 0,97
FOCUS C307 MCA 1423075 33847254 4,2
OPEL MERIVA 703097 8576604 8,2
CITROËN 515 418187 3873500 10,8
BERLINGO M59 199428 2933949 6,8
VW SLW 26423 9133280 0,29
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Uvedené hodnoty zmetkovitosti u jednotlivých výrobků byly  stanoveny podle vzorce pro 

výpočet zmetkovitosti viz Vzorec 1.

Zmetkovitost= Náklady na zmetky
Náklady na prodej

∗100 [%]

                          Vzorec 1: Výpočet zmetkovitosti

Zmetkovitost – vyjadřuje procento vyrobených kusů, jenž nesplňují požadavky kvality a 

musí být vyřazeny z procesu další výroby. 

Náklady na zmetky – počet neshodných kusů vyjádřených v Kč. 

Náklady na zmetky (rovněž bývají označovány jako náklady na neshodné výrobky nebo 

materiálové  náklady)  představují  pouze  náklady  na  použitý  materiál  -  na  výrobu 

jednotlivých  dílců  světlometů,  např.  vstřikovací  granulát,  laky,  ředidla  atd.  a  náklady 

dalších  součástí,  jenž  nejsou  v  podniku  vyráběny,  ale  jsou  nakupovány  od  externích 

dodavatelů, např. žárovky, clonky, kabeláže a další.

Náklady na prodej – počet prodaných kusů vyjádřených v Kč.

 Výsledky zmetkovitosti všech sledovaných typů světlometů znázorňuje Obr. 2.

Obr. 2: Výsledky zmetkovitosti
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Takto  vyjádřena  zmetkovitost  by  neměla  přesahovat  hodnotu  2,5%,  je-li  hodnota 

překročena, projeví se tato skutečnost ve finančním ohodnocení zaměstnanců, kdy jim 

nejsou vypláceny prémie.

Na základě  tohoto  dlouhodobého sledování  a  porovnávání  se  jako nejproblematičtější 

ukázal světlomet  CITROËN A515 viz Obr. 3. Hodnota zmetkovitosti dosáhla  10,8%, 

proto se ve své diplomové práci zaměřím právě na něj.

 Obr. 3: Světlomet Citroën A515

8. SVĚTLOMET CITROËN A515

Světlomet  A515  se  vyrábí  na  vůz  Citroën  C3  viz  Obr.  4,  který  se  montuje  ve 

francouzském městě  Aulnay v továrně PSA, jenž ve všech bodech splňuje požadavky 

značky na kvalitu a je držitelem certifikátu kvality ISO 9001. 

Obr. 4: Citroën C3
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PSA  –  francouzský  výrobce  osobních  a  nákladních  automobilů  a  motocyklů,  jehož 

výrobky jsou prodávány pod značkami Peugeot a Citroën.

8.1. Charakteristika základních dílců

Hlavními a nejdražšími dílci každého světlometu jsou sklo, maska, parabola, pouzdro a 

kabeláž. Sklo, maska, parabola i pouzdro se vyrábějí přímo ve Visteon-Autopalu, ostatní 

dílce  podnik  nakupuje od externích  dodavatelů.  Kompletní  seznam dílců  je  uveden v 

příloze č.1.- seznam komponent Citroën A515.

Sklo viz Obr. 5 – součást, jenž celý světlomet uzavírá. Výroba tohoto dílce je rozdělena 

do dvou fází (vstřikování a lakování). V porovnání s ostatními komponenty dochází při 

výrobě tohoto dílce ke vzniku nejvyššího počtu neshodných výrobků. Cena materiálu pro 

výrobu 1 ks skla činí 68,20 Kč – tato součást je tedy nejdražším dílcem.

Maska viz Obr. 5 – součást, která tvoří hlavní design světlometu. Výroba tohoto dílce je 

taktéž rozdělena do dvou fází (vstřikování a kovení).  Cena materiálu pro výrobu 1 ks 

masky činí 28,50 Kč.

               Obr. 5: Sklo + Maska

Parabola viz Obr. 6 – součást, jejíž tvar ovlivňuje svítivost celého světlometu. Výroba 

tohoto dílce probíhá ve třech fázích (vstřikování, polévání a kovení). Cena materiálu pro 

výrobu 1 ks paraboly činí 19,60 Kč.

                  Obr. 6: Parabola
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Pouzdro viz Obr. 7 – součást, která tvoří tělo celého světlometu,  má na sobě fixační 

prvky,  pomocí  kterých  se  celý  světlomet  uchycuje  do  karoserie  auta.  Vyrábí  se 

vstřikováním. Cena materiálu pro výrobu 1 ks pouzdra činí 23,50 Kč.

Obr. 7: Pouzdro

Cena základní verze světlometu CITROËN A515 činí 322,70 Kč (cena spotřebovaného 

materiálu).  Pro přehlednost  jsou  ceny nejdůležitějších  a  zároveň nejproblematičtějších 

komponent uvedeny v následující tabulce Tab. 3:

Tab. 3: Ceny komponent

Dílec Cena materiálu [Kč]
Sklo 68,20
Maska 28,50
Pouzdro 23,50
Parabola 19,60
Kabeláž 37,80
Ostatní dílce 145,10
Celkem 322,70

     

8.2. Výroba světlometu Citroën A515

Výroba světlometu  CITROËN A515 je  rozdělena  do dvou fází.  První  část  výrobního 

procesu je prováděna na tzv. předmontáži, kde  se vyrábí jednotlivé hlavní dílce – sklo, 

pouzdro, maska a parabola. Finální výrobek je pak kompletován ve druhé části výrobního 

procesu na tzv. montáži.
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8.2.1. Výroba skla

Podle pracovního postupu se před zpracováním materiál (polykarbonát MAKROLON AL 

2647, 0,930 kg) suší ve speciálním zařízení při teplotě  125 °C +(-) 5 °C  po dobu 6 hod +

(-)  2  hod.  Následuje  první  výrobní  operace  –  vstřikování,  kdy  materiál  vstupuje  do 

automatického stroje s robotem. Po ukončení cyklu je pomocí robota vyjmut pár skel, 

která jsou dále vložena do stříhacího přípravku, kde dojde k odstranění vtoků. Výstřiknutá 

skla zbavená přetoků jsou uložena na dopravník s ionizačním zařízením a dále pokračují 

tyto ionizované díly do technologicky odděleného čistého prostoru, v němž probíhá druhá 

výrobní operace -  lakování. Operátoři na tomto pracovišti musí pracovat v ochranném 

oděvu a používat jen antistatické rukavice. Při manipulaci se sklem si musí počínat tak, 

aby sklo nebylo manipulací poškozeno. Operátoři  odebírají sklo z dopravního pásu od 

vstřikování, ořezávají případné přetoky, kontrolují všechny kusy po vstřikování (100%- ní 

kontrola). Vadné kusy odloží do označené bedny, vadné kusy zapíší do hodinové stability 

zmetků. Sklo bez vady nasadí na závěs dopravníku, který projede lakovací linkou (HARD 

COAT),  po  průjezdu je  tedy  každé  sklo  polakované.  Po  skončení  lakování  sundávají 

operátoři sklo ze závěsů a zkontrolují každý kus (100%- ní kontrola). Na vadných kusech 

vadu označí, odloží na dopravníkový pás a vyřadí do označené bedny. Dobré kusy po 

kontrole opatří potiskem (kód a datum) a odloží na dopravní pás.

8.2.2. Výroba masky

Podle pracovního postupu se před zpracováním materiál (polykarbonát MAKROLON AL 

2647 nebo regenerát, 0,510 kg) suší ve speciálním zařízení při teplotě  125 °C +(-) 5 °C 

po dobu 6 hod +(-) 2 hod. Následuje první výrobní operace – vstřikování, kdy materiál 

vstupuje do automatického stroje s robotem. Po ukončení cyklu je zdvih vyjmut robotem 

a odložen na dopravník, nad kterým je umístěn ionizátor s ofukem. Operátor musí uchopit 

zdvih  v rukavicích,  vložit  do  stříhacího  zařízení,  odstřihnout  vtok  a  případné  přetoky 

odstranit ořezávacím nástrojem. Provádí se 100%-ní kontrola, hotové kusy se odkládají na 

další operaci, vadné kusy se vyřazují do označených beden. Druhou výrobní operací je 

kovení.  Operátoři  odebírají  výlisky z dopravníku,  navěšují  dobré  kusy na  závěsy  (při 

manipulaci  s dílci  používají  bílé  rukavice).  Navěšené  dílce  projíždějí  vakuovacím 

zařízením,  kde  dochází  k pokovení  dílců  vrstvou  hliníku  a  plasilu  (ochranná  vrstva 

antikoroze). Všechny dílce se 100%-ně kontrolují. Vadné kusy se vyřazují do označených 
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beden. Dobré kusy se označí potiskem (kód a datum) a odloží na dopravníkový pás.

8.2.3. Kompletace sklo + maska

Sklo s maskou jsou kompletovány ještě na úrovni předmontáže. Operátor uchopí sklo z 

dopravníku, vizuálně jej zkontroluje, popřípadě ořeže kapky laku. Poté si nachystá masku, 

vizuálně ji zkontroluje a založí do ní filtr blinkru, který se zasune do skla a dochází k 

sešroubování skla a masky. Zkompletované dílce se uloží do označené bedny,  zvlášť se 

ukládají pravé a levé kusy.

8.2.4. Výroba paraboly

První výrobní operací je  vstřikování. Do automatického stroje s robotem je vstřikován 

materiál  (Tetradur  RMAP-BMC250-AANT),  který  se  před  samotným  zpracováním 

vizuálně kontroluje.  Po ukončení  cyklu  je dílec  vyjmut robotem a odložen na pásový 

dopravník.  Forma  je  ofouknuta  stlačeným  vzduchem.  Operátoři  používají  při  práci 

ochranné rukavice, ochranné brýle a respirátor. Je prováděna 100%-ní kontrola výlisků, 

přetoky na okraji se odstraňují pilníkem. Hotové kusy se navěšují na závěs. Vadné kusy 

se vyřazují  do označených beden. Následuje  čištění -  závěs, na kterém jsou navěšeny 

vylisované  dílce  se  uchopí  pomocí  manipulátoru  a  přemístí  z transportního  vozíku na 

dopravník linky EISENMANN pro čištění  parabol.  Na této  čistící  lince jsou paraboly 

oplachovány. Další výrobní operací je polévání (lakování), jenž probíhá v lakovací lince 

(GALATEK).  Po  procesu  čištění  parabol  se  pomocí  manipulátoru  svěsí  závěs 

z dopravníku čistící linky a upevní se do dopravníku lakovací linky. Po ukončení operace 

se závěs vyjme z dopravníku a odloží na transportní vozík. Provádí se 100%-ní kontrola 

všech polakovaných dílců, vozík se přemístí do prostoru další operace. Vadné kusy se 

vyřadí do označených beden. Poslední výrobní operací je kovení, kdy se paraboly svěsí 

ze závěsu lakovací linky a navěsí na závěs vakuového zařízení na dopravníku (operátoři 

používají  bílé  rukavice).  Dílce  se  ofukují  ionizovaným vzduchem (operátoři  při  práci 

používají ochranné brýle). Plocha se pokoví vrstvou hliníku a plasilu (ochranná vrstva 

antikoroze). Po pokovení se paraboly svěšují ze závěsu a provádí se 100%-ní kontrola. 

Dobré kusy se označí a uloží do čisté bedny (zvlášť pravé a levé kusy). Vadné kusy se 

vyřadí do označené bedny.
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8.2.5. Výroba pouzdra

Výroba pouzdra zahrnuje pouze jednu výrobní operaci – vstřikování. Do automatického 

stroje je vstřikován materiál (granulát  PPTD 20 - HMU 208 – polypropylen, 0,685 kg), 

který se před samotným zpracováním vizuálně kontroluje a suší v sušícím zařízení při 

teplotě 70°C +(-) 10 °C a po dobu 2 hod +(-) 1 hod. Po ukončení cyklu jsou pouzdra 

vyhozena na skluz a odtud dopravníkem vyvezena k opracování. Operátor musí každý kus 

uchopit  a  ofouknout  vzduchem  pod  ionizační  lištou.  Případné  přetoky  se  odstraňují 

nožem.  Po  začištění  se  každý  kus  znovu  ofukuje  vzduchem  pod  ionizační  lištou 

k odstranění statického náboje. Provádí se 100%-ní kontrola. Do pouzdra se dále pomocí 

speciálního přípravku vloží kabeláž a elektrický korektor. Hotové kusy se neukládají do 

beden, ale zavěšují na vozík. Vzhledem k nízké zmetkovitosti u tohoto dílce se v této 

práci dále výrobou pouzdra zabývat nebudu.

9. VZNIK NESHODNÝCH DÍLCŮ

Neshodné výrobky vzniklé při jakékoliv výrobní operaci je třeba zachytit a zabránit jejich 

pokračování v dalších fázích výrobního procesu. V žádném případě by vadné produkty 

neměly  opustit  expedici.  Objevení  závady  až  u  zákazníka  představuje  velmi  závažné 

problémy a mnohem větší náklady spojené s odstraňováním tohoto problému.

Ke sběru dat dochází u každé výrobní operace, pracovníci jsou povinni kontrolovat každý 

dílec dle stanovených požadavků kvality. V případě zjištění závady je třeba rozlišit, zda 

se jedná o závadu, která se nedá odstranit nebo je možné problém opravit a zajištěný dílec 

či výrobek může dále postupovat výrobním procesem. 

Jakýkoliv neshodný dílec nebo výrobek musí být separován, aby bylo znemožněno jeho 

použití  v  dalším  procesu  výroby.  Každý  neshodný  výrobek,  který  je  pověřeným 

pracovníkem zachycen a  odstraněn z další výroby, musí být řádně označen. Neshodné 

dílce nebo výrobky se třídí a ukládají do palet označených červeným štítkem a převážejí 

se do izolátoru zmetků.

Pracovníci jsou povinni rozepsat jednotlivé závady do hodinových stabilit pro neshodné 

výrobky. Pro provedení analýzy zmetkovitosti, pro zjišťování příčin nekvalitní výroby je 

velmi  důležité,  aby  pracovníci  správně  identifikovali  závadu  a  správně  zapsali  počet 
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shodných i neshodných výrobků, které byly na jejich směně vyrobeny. Každá závada má 

svůj název a kód, seznam všech závad včetně kódů je uveden v  příloze č.2 - seznam 

závad a kódů. Při každém výskytu neshodných dílců a výrobků je nutno provést nápravná 

opatření.

10. IDENTIFIKACE A ZNAČENÍ

Problémy  týkající  se  kvality  výrobků  jsou  součástí  jakéhokoliv  výrobního  procesu  v 

kterémkoliv  průmyslovém odvětví.  Cílem každého podniku  je  maximální  spokojenost 

zákazníka s daným výrobkem. Požadavky zákazníka se vztahují ke kvalitě výrobku, jenž 

by měl být vyroben s adekvátními náklady, snahou podniku je vyrábět s co nejnižšími 

náklady, úkolem  managementu jakosti je tedy zajištění kvality a snižování nákladů na 

neshodné výrobky.

Aby bylo možné problémy s kvalitou výrobků a celkově vysokou zmetkovitostí řešit, je 

zapotřebí  provádět  každodenní  monitoring  vyráběných  produktů,  dosažené  výsledky 

analyzovat a vyhodnocovat.

Pro sledování  a  vyhodnocování  nákladů  na  neshodné výrobky je  podstatné,  aby byly 

veškeré  použité  materiály,  jednotlivé  dílce  a  stejně  tak  hotové  výrobky  v  případě 

jakéhokoliv  problému  snadno dohledatelné.  Způsob identifikace  a  označování  dílců  a 

hotových výrobků ve všech etapách výroby je podstatou monitorovacího procesu. 

10.1. Označování materiálů, dílců a výrobků

V podniku Visteon–Autopalu existuje přesně definovaný postup pro identifikaci výrobků, 

dílců nebo materiálů. V případě, že kdokoliv najde neoznačený výrobek, materiál nebo 

přepravní box, je povinen předat informaci nadřízenému a identifikovat jej jako podezřelý 

pomocí žlutého štítku viz Obr. 8. Pokud je materiál, dílec nebo výrobek po provedených 

zkouškách vyhovující,  je  onačen zeleným štítkem viz  Obr.  9,  pokud je  nevyhovující, 

označí se červeným štítkem viz Obr. 10.
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Obr. 8: Podezřelá dodávka

Obr. 9: Vyhovující

              Obr. 10: Nevyhovující
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10.2. Identifikace materiálů a dílců

Každý materiál nebo dílec dovezený do příjmu zboží musí mít na obalu řádně vyznačeno 

identifikační číslo a musí být uvedeno množství. Pracovníci příjmu vypíši příjemku zboží, 

následně  je  provedena  vstupní  kontrola  a  identifikace  dle  vnitropodnikové  směrnice. 

Materiál nebo dílec pak putuje do skladu, kde dochází k fyzickému převzetí. Následně je 

materiál nebo dílec zaevidován a uložen ve skladu. Ze skladu je pak dle potřeby dílen 

materiál nebo dílec vyskladněn a převezen do dílny. V souladu s plánem kontrol musí být 

každá dodávka označena  identifikačním štítkem,  aby bylo  evidentní,  kam a za jakým 

účelem jednotlivé dodávky směřují (zeleně označená dodávka je určena ke zpracování, 

žlutá  dodávka  k  prošetření,  červená  dodávka  ke  šrotaci).  Pracovníci  jsou  povinni 

zkontrolovat identifikaci před každým převzetím dílce či materiálu z palety nebo bedny.

10.3. Identifikace hotových výrobků

Před  montáží  finálního  výrobku  se  musí  pověření  pracovníci  přesvědčit  o  stavu 

montovaných dílců (zda se nejedná o dílce označené žlutým nebo červeným štítkem), 

musí zkontrolovat počet kusů v dodávce. Po provedené montáži musí být každý finální 

výrobek označen dle požadavku zákazníka, hotové výrobky jsou zabaleny do kontejneru, 

kartonu  apod.  Musí  být  uvedeno  množství  kusů  v  kontejneru.  Kontejner  je  následně 

označen přilepením balícího  lístku.  Následuje  100%-ní  audit,  který provádí  pracovník 

oddělení  řízení  jakosti.  Na základě  provedeného auditu  je  kontejner  označen modrým 

štítkem – schváleno viz Obr. 10 nebo žlutým štítkem – pozastaveno viz Obr. 11.

   Obr. 10: Schváleno                                 Obr. 11: Pozastaveno
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11. VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ

Sledování zmetkovitosti a nákladů na neshodné výrobky bylo prováděno ve třech po sobě 

následujících  měsících,  konkrétně  se  jednalo  o  měsíce  říjen  2010,  listopad  2010  a 

prosinec 2010.

Na  základě  provedené  analýzy  zmetkovitosti  a  zjištěných  výsledků  byly  vybrány 

nejzávažnější problémy týkající se jakosti výrobku a zavedena nápravná opatření, která 

by měla vést ke snížení počtu vyrobených neshodných výrobků a současně ke snížení 

materiálových nákladů. 

11.1. Výsledky sledování - sklo

Vyčíslena hodnota zmetkovitosti dosahovala při výrobě tohoto dílce v říjnu  50,33%, v 

listopadu  55,34% a  v  prosinci  39,58%.  Průměrná  hodnota  zmetkovitosti  za  tyto 

sledované měsíce je  47,00%. Z této hodnoty vyplývá, že celá tříměsíční produkce byla 

téměř z poloviny zmetková. Mezi nejčastěji vyskytované závady, které se na takto vysoké 

hodnotě podílely,  patřily nečistoty, kapky laku, vadný ořez a bubliny.

Materiálové  náklady  na  neshodné  dílce  činily  3  032  336  Kč.  Zjištěné  výsledky jsou 

uvedeny v Tab. 4.

Tab. 4: Sklo - Výsledky sledování 
Sklo Sledované období Celkem

Druh závady říjen listopad prosinec (ks) (%)
Nečistoty 3 229 3 442 4 086 10 756 24,19
Kapky laku 1 315 2 449 1 814 5 578 12,55
Bubliny 1 142 2 175 1 741 5 058 11,38
Vadný ořez 653 1 835 2 206 4 694 10,56
Poškrábané 1 078 1 394 2 187 4 660 10,48
Seřízení stroje 970 874 1 594 3 438 7,73
Ostatní 1 110 926 1 070 3 106 6,98
Zmetky ze zásob 1 102 1 098 765 2 964 6,67
Šmouhy 616 394 72 1 082 2,43
Studený spoj 138 399 514 1 050 2,36
Mastné 259 358 262 878 1,98
Vměstky 130 398 291 818 1,84
Stříbření 4 88 287 379 0,85
Neshodné ks 11 744 15 830 16 889 44 462
Vyrobené ks 23 336 28 606 42 667 94 609

Zmetkovitost (%) 50,33 55,34 39,58 47
Materiálové náklady (Kč) 800 941 1 079 579 1 151 816 3 032 336
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11.2. Výsledky sledování - maska

Vyčíslena hodnota zmetkovitosti dosahovala při výrobě tohoto dílce v říjnu  55,83%, v 

listopadu  46,15% a  v  prosinci  54,22%.  Průměrná  hodnota  zmetkovitosti  za  tyto 

sledované měsíce je 51,92%. Z této hodnoty vyplývá, že celá tříměsíční produkce byla  z 

větší poloviny zmetková. Mezi nejčastěji vyskytované závady, které se na takto vysoké 

hodnotě podílely,  patřily nečistoty, háčky v dezénu a tvarová nestálost.  

Materiálové  náklady  na  neshodné  dílce  činily 1 292 213 Kč.  Zjištěné  výsledky jsou 

uvedeny v Tab. 5.

Tab. 5: Maska - výsledky sledování 
Maska Sledované období Celkem

Druh závady říjen listopad prosinec (ks) (%)
Nečistoty 3 304 2 510 6 098 11 911 26,27
Háčky v dezénu 1 911 1 230 2 726 5 867 12,94
Tvarová nestálost 653 1 835 2 316 4 804 10,6
Černé tečky 852 1 354 1 930 4 135 9,12
Stříbření 651 1 279 1 350 3 280 7,23
Bílé tečky 816 1 127 1 335 3 278 7,23
Al tečky 1 134 1 647 166 2 947 6,5
Mastné 730 842 1 192 2 765 6,1
Otisk prstu 691 566 1 271 2 529 5,58
Studený spoj 213 406 560 1 179 2,6
Seřízení stroje 491 216 388 1 095 2,42
Vlasy z lisování 195 222 370 788 1,74
Ostatní 134 188 440 762 1,68
Neshodné ks 11 775 13 423 20 142 45 341
Vyrobené ks 21 091 29 088 37 152 87 331

Zmetkovitost (%) 55,83 46,15 54,22 51,92
Materiálové náklady (Kč) 335 593 382 561 574 058 1 292 213

11.3. Výsledky sledování - parabola

Vyčíslena hodnota zmetkovitosti dosahovala při výrobě tohoto dílce v říjnu  59,32%, v 

listopadu  57,33% a  v  prosinci  40,24%.  Průměrná  hodnota  zmetkovitosti  za  tyto 

sledované měsíce je 51,29%. Z této hodnoty vyplývá, že celá tříměsíční produkce byla  z 

větší poloviny zmetková. Mezi nejčastěji vyskytované závady, které se na takto vysoké 

hodnotě podílely, patřily nečistoty,  zatekliny laku a pórovitost.  

Materiálové  náklady  na  neshodné  dílce  činily 1 020 078  Kč.  Zjištěné  výsledky  jsou 

uvedeny v Tab. 6.
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Tab. 6: Parabola - výsledky sledování 
Parabola Sledované období Celkem

Druh závady říjen listopad prosinec (ks) (%)
Nečistoty 3 780 6 267 6 193 16 240 31,20
Zatekliny laku 6 434 2 131 730 9 295 17,86
Pórovité 2 033 2 425 2 114 6 571 12,63
Demontáž 653 1 870 2 338 4 861 9,34
Mastné 426 1 365 1 476 3 266 6,28
Poškrábané 2 216 286 309 2 811 5,40
Prasklé / uštíplé 506 893 978 2 376 4,57
Krupice 378 870 701 1 948 3,74
Bílé tečky 1 450 96 373 1 919 3,69
Seřízení stroje 131 781 226 1 138 2,19
Matné 446 314 274 1 033 1,98
Ostatní 234 161 191 586 1,13
Neshodné ks 18 686 17 458 15 901 52 045
Vyrobené ks 31 502 30 452 39 512 101 466

Zmetkovitost (%) 59,32 57,33 40,24 51,29
Materiálové náklady (Kč) 366 238 342 185 311 656 1 020 078

11.4. Výsledky sledování – montáž

Vyčíslena hodnota zmetkovitosti dosahovala při kompletaci světlometu v říjnu 3,40%, v 

listopadu 5,22% a v prosinci 5,21%. Průměrná hodnota zmetkovitosti za tyto sledované 

měsíce je 4,54%. Mezi nejčastěji vyskytované závady, které se na zmetkovitosti podílely, 

patřily především vady lepení, netěsnost a naražené ozubení.

Při stanovování materiálových nákladů na této výrobní operaci je třeba brát v úvahu, že 

zadržené neshodné výrobky, které nesplňují požadavky kvality a jsou určeny ke šrotaci, 

putují na demontáž. Na tomto pracovišti jsou demontovány veškeré funkční součásti, jenž 

jsou následně znovu vráceny do výroby, jedná se především o kabeláže, motorky, žárovky 

atd. Proto je třeba při vyčíslování materiálových nákladů odečíst od celkové materiálové 

hodnoty světlometu (322,70 Kč) materiálové hodnoty těchto vrácených komponent.

Materiálové  náklady  na  neshodné  dílce  činily 848  937  Kč.  Zjištěné  výsledky  jsou 

uvedeny v Tab. 7.
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Tab. 7: Montáž - výsledky sledování
Montáž Sledované období Celkem

Druh závady říjen listopad prosinec (ks) (%)
Vady lepení 442 416 583 1 442 23,87
Netěsnost 350 486 231 1 067 17,67
Naražené ozubení 0 441 537 978 16,19
Vzhled. vada - montáž 210 289 110 610 10,09
Vzhled. vada - parabola 251 187 76 514 8,52
SC Body 148 273 53 474 7,84
Nekompletnost výrobku 104 126 85 314 5,21
Vadné převody 0 174 7 181 2,99
Vzhledová vada - sklo 64 53 36 153 2,53
Prasklé pouzdro 37 52 34 123 2,04
Vadná kabeláž 38 30 23 90 1,50
Neseřiditelný světlomet 28 16 5 49 0,81
Ulomený lokátor 18 19 6 43 0,72
Ostatní 0 0 2 2 0,03
Neshodné ks 1 690 2 561 1 789 6 039
Vyrobené ks 49 754 49 018 34 353 133 124

Zmetkovitost (%) 3,4 5,22 5,21 4,54
Materiálové náklady (Kč) 237 597 359 965 251 375 848 937

12. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Na základě  dosažených  výsledků byly  u  jednotlivých  dílců  vybrány závady,  které  se 

velkou  měrou  podílely  na  vyčíslené  hodnotě  zmetkovitosti.  Za  účelem  zlepšení 

dosavadního stavu byla  navržena a zavedena nápravná opatření,  jenž by měla vést  ke 

snížení  sledovaného  ukazatele  zmetkovitosti  a  především  ke  snížení  materiálových 

nákladů na neshodné výrobky.

12.1. Nápravná opatření – sklo

V případě tohoto dílce jsou největším problémem nečistoty. Závady v podobě nečistot se 

vyskytují  nejen při výrobě skla pro světlomet A515, ale u všech výrobních programů. 

Tento  problém  je  řešen  tzv.  čistým  prostorem  –  dílce  jsou  ze  vstřikovacího  stroje 

odebírány v prostoru, kde se zaměstnanci mohou pohybovat pouze v antistatickém oděvu 

a při manipulaci s dílcem používají speciální rukavice. V tomto prostoru jsou vylisovaná 

skla  také  polakována  a  ukládána  do  beden.  Místnosti  jsou  klimatizovány,  aby  byla 

prašnost z okolních dílen minimalizována.
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Mezi další závady, které v současné době způsobují značné problémy, patří vzhledová 

vada – bubliny, kapky laku a vadný ořez.  

Bubliny - při procesu polévání lakem dochází ke vzniku bublin, které po vytvrzení během 

manipulace  prasknou.  K prasknutí  často  dochází  během procesu   zatlačování  skla  do 

pouzdra,  kdy úlomky následně  napadají  do světlometu.  Statická  elektřina  způsobí,  že 

úlomky přilnou ke sklu a je téměř nemožné je poté  odstranit viz Obr. 12.

  

Obr. 12: Vzhledová vada – bublina

Nápravné opatření spočívá ve změně hustoty laku. Během polévání bublina vznikne, ale 

praskne ještě před vytvrzením.

Kapka laku –  na  konci  procesu  polévání  lakem přebytek  laku  vytvoří  kapku,  která 

obvykle steče na hranu skla. Po vytvrzení kapka vytvoří nerovnost a po zatlačení  skla do 

pouzdra může mít nežádoucí vliv na rozměrovost výrobku viz Obr. 13.

          Obr. 13: Kapka laku                            Obr. 14: Šablona
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Opatření spočívá v geometrickém nastavení šablony, pomocí které  lze redukovat velikost 

kapky a také  ji přemístit viz Obr. 14.

Vadný ořez – špatný stav formy způsobuje přetoky na výlisku, proto je nutné je ořezávat. 

Špatně oříznutý nebo neoříznutý přetok může způsobit nerovnost,  která opět bude mít 

vliv na rozměrovost výrobku viz Obr. 15.

Obr. 15: Přetok

Řešením tohoto problému je oprava formy, školení a stabilizace týmu provádějícího ořez.

12.2. Nápravná opatření – maska

Stejně jako u předchozího dílce patří nečistoty k nejvíce vyskytovaným vadám. Kromě 

nečistot se na vysoké hodnotě zmetkovitosti podílí závady v podobě háčků v dezénu a 

tvarová nestálost.

Nečistoty – zákazník schválil výrobu z regranulátu 50:50. Výhodou je cenová  úspora, ale 

může se stát, že dojde ke kontaminaci tohoto materiálu, která způsobuje vznik nečistot. 

Tyto nečistoty se projeví po procesu kovení.

Problém lze minimalizovat odstavením kontaminovaného materiálu nebo změnou poměru 

regranulátu.
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Háček v dezénu – jedná se o vizuální vadu viz Obr. 16. Tato vada je způsobena ostrými 

přechody ve tvaru formy.

Obr. 16: Háček v dezénu

Tento problém lze řešit úpravou formy,  tak aby byly odstraněny přechody rádiusem a 

leštěním formy.

Tvarová  nestálost –  nevhodně  zvolený  materiál  masky  způsoboval  deformace  při 

změnách teploty viz Obr.17 a Obr.18. Docházelo k praskání a smršťování,  které mělo 

dopad na  kvalitu výrobku. Smrštění masky způsobilo, že vkládaný ozdobný prvek tzv. 

„fake filter” se deformoval.

Obr.17: Tvarová nestálost – vypuklina Obr.18: Tvarová nestálost – mezera

Odstranění tohoto problému bylo vyřešeno změnou materiálu z PA na PC.
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12.3. Nápravná opatření – parabola

Stejně jako u skla a masky patří k zásadním problémům nečistoty. Kromě těchto vad se 

na zmetkovitosti podílí vysokou měrou zatekliny laku a pórovitost.

Zatekliny laku – během procesu lakování dochází k větší kumulaci laku v místech, kde 

jsou např. ostré hrany. U polakované paraboly před procesem vytvrzení  může dojít k 

uvolnění nahromaděného laku v ostré hraně – rozlití. To se projeví  až po procesu kovení, 

kdy nanesená hliníková vrstva zvýrazní zateklé místo viz Obr. 19.

Obr. 19: Zateklina laku

K omezení  počtu zateklin  je třeba upravit  formu, aby byly odstraněny ostré přechody 

rádiusem.

Pórovitost –  tečení  materiálu  zbrzdí  naplnění  oblasti  dálkového  světla  a  zbývající 

materiál začne obtékat dané místo a uzavírat vzduch. Po polakování a pokovení  paraboly 

se defekt (pór)  více zvýrazní  viz Obr. 20. V některých případech se může projevit také 

jako nečistota viz Obr. 21.

     Obr. 20: Pór             Obr. 21: Pór – nečistota
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Nápravné opatření  je řešeno vyfrézováním tokového kanálu (rozšířením)  dle  Obr.  22, 

pomocí kterého dojde k  stejnoměrnému naplnění formy.

Obr. 22: Rozšíření tokového kanálu

12.4. Nápravná opatření – montáž

Montáž  je  finální  výrobní  etapa,  kde  dochází  ke  kompletaci  všech  dílců  a  součástí, 

výstupem je tedy hotový výrobek, který je po výstupní kontrole připraven k expedici. 

Vznikají zde neshodné výrobky v důsledku nekvalitní kompletace nebo se jedná o kusy, 

které nesplní požadavky testů  svítivosti  či  netěsnosti.  Odhalovány jsou vady výrobků, 

které i přes prováděnou kontrolu, nejsou zachyceny na pracovištích předmontáže.

Největší problémy způsobují neshodné kusy s vadným lepením, netěsností a naraženým 

ozubením.

Vadné lepení – problém duplicitních nástrojů skla. Duplicity nejsou rozměrově  identické 

(rozdílné tloušťky stěn). Při natlačování skla robotem dochází ke kolizi s  pouzdrem.

K odstranění tohoto problému je třeba provést úpravu formy, tzn. sjednotit tloušťku stěn 

dle skla 01 a zaoblit hranu viz Obr. 23.

Obr. 23: Zaoblení hrany
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Netěsnost – problém při  návrhu dělící  roviny pouzdra v oblasti  dosedací plochy  pro 

těsnící  kroužek objímky blinkru.  Dělící  rovina  je  situována  přímo  v  místě   těsnícího 

kroužku viz Obr. 24.

Obr. 24: Dělící rovina

Opatření spočívá ve výrobě nových vložek s větším průměrem, tím se docílí posunu dělící 

roviny mimo oblast těsnícího kroužku. 

Naražené ozubení - během kompletace seřizovacího soukolí (zalisování)  docházelo ke 

kolizi ozubení. 

Pro  odstranění  problému  byla  navržena  změna  přípravku  tak,  aby  soukolí  bylo 

zkompletováno  ještě před zalisováním. Tím se zabrání možnému vzniku kolize viz Obr. 

25 a Obr. 26.

            Obr. 25: Před úpravou  Obr. 26: Po úpravě
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13. ÚČINNOST NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

Sledování  zmetkovitosti  a  materiálových  nákladů  na  neshodné  výrobky  probíhalo  po 

zavedení nápravných opatření po dobu následujících tří měsíců. Dosažené výsledky byly 

porovnány  s  výsledky  předcházejících  tří  měsíců,  čímž  byla  vyhodnocena  účinnost 

nápravných opatření.

13.1. Sklo – dosažené výsledky po zavedení nápravných opatření

Dosažené  výsledky jsou uvedeny v Tab.  8.  Po zavedení  nápravných opatření  došlo k 

následujícím změnám:

- nečistoty: nárůst o 12,7% (před 24,19%, po 36,89%), 

- kapky laku: pokles o 9,35% (před 12,55%, po 3,2%),

- bubliny: pokles o 10,25% (před 11,38%, po 1,13%),

- vadný ořez: pokles o 5,93% (před 10,56%, po 4,63%).

Tab. 8: Sklo - výsledky po zavedení nápravných opatření

Sklo Sledované období Celkem
Druh závady leden únor březen (ks) (%)

Nečistoty 6 398 6 149 1 242 13 789 36,89
Demontáž 1 922 2 034 267 4 222 11,3
Stříbření 2 301 869 702 3 872 10,36
Zmetky ze zásob 1 562 1 986 74 3 622 9,69
Poškrábané 1 329 1 507 179 3 015 8,07
Seřízení stroje 1 482 258 583 2 323 6,22
Ostatní 782 801 409 1 992 5,33
Vadný ořez 1 003 340 389 1 732 4,63
Kapky laku 426 648 122 1 196 3,2
Šmouhy 48 415 6 470 1,26
Bubliny 113 238 70 421 1,13
Studený spoj 290 62 42 394 1,06
Mastné 141 82 103 326 0,87
Neshodné ks 17 797 15 388 4 189 37 374
Vyrobené ks 65 050 74 681 18 460 158 190

Zmetkovitost (%) 27,36 20,61 22,69 23,63
Materiálové náklady (Kč) 1 213 742 1 049 462 285 676 2 548 880

Materiálové náklady na neshodné výrobky činily 2 548 880 Kč. Účinnost nápravných 

opatření u vybraných závad je graficky znázorněna viz Graf 1.
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Graf 1: Sklo – účinnost nápravných opatření

13.2. Maska – dosažené výsledky po zavedení nápravných opatření

Dosažené  výsledky jsou uvedeny v Tab.  9.  Po zavedení  nápravných opatření  došlo k 

následujícím změnám:

- nečistoty: pokles o 14,89% (před 26,27%, po 11,38%),

- háčky v dezénu: pokles o 12,94% (před 12,94%, po 0%) - závada odstraněna,

- tvarová nestálost: pokles o 10,6% (před 10,6%, po 0%) - závada odstraněna.

Tab. 9: Maska - výsledky po zavedení nápravných opatření

Maska Sledované období Celkem
Druh závady leden únor březen (ks) (%)

Poškrábané 3 536 3 336 566 7 438 15,88
Stříbření 3 542 3 279 344 7 165 15,30
Černé tečky 2 628 2 693 478 5 799 12,38
Nečistoty 2 362 2 385 582 5 329 11,38
Demontáž 1 894 2 035 272 4 202 8,97
Bílé tečky 1 544 1 495 297 3 336 7,12
Studený spoj 1 691 1 140 232 3 063 6,54
Al tečky 1 122 1 041 226 2 390 5,10
Mastné 1 022 878 179 2 079 4,44
Otisk prstu 752 828 357 1 937 4,14
Ostatní 631 998 116 1 745 3,73
Seřízení stroje 714 288 178 1 181 2,52
Spálené 224 273 34 530 1,13
Zmetky ze zásob 196 116 0 312 0,67
Prasklé / uštíplé 126 74 26 226 0,48
Vlasy z lisování 74 16 14 104 0,22
Neshodné ks 22 059 20 874 3 903 46 836
Vyrobené ks 72 781 77 506 16 317 166 603

Zmetkovitost (%) 30,31 26,93 23,92 28,11
Materiálové náklady (Kč) 628 687 594 898 111 241 1 334 826
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Materiálové náklady na neshodné výrobky činily  1 334 826 Kč. Účinnost nápravných 

opatření u vybraných závad je graficky znázorněna viz Graf 2.

Graf 2: Maska – účinnost nápravných opatření

13.3. Parabola – dosažené výsledky po zavedení nápravných opatření

Dosažené výsledky jsou uvedeny v Tab. 10. Po zavedení nápravných opatření došlo k 

následujícím změnám:

- nečistoty: nárůst o 6,28% (před 32,20%, po 37,48%),

- zatekliny laku: pokles o 9,91% (před 17,86%, po 7,95%),

- pórovité: pokles o 9,33 % (před 12,63%, po 3,33%).
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Tab. 10: Parabola - výsledky po zavedení nápravných opatření

Parabola Sledované období Celkem
Druh závady leden únor březen (ks) (%)

Nečistoty 9 270 7 812 1 902 18 984 37,48
Poškrábané 3 336 1 968 1 347 6 651 13,13
Demontáž 1 922 2 038 274 4 234 8,36
Zatekliny laku 1 757 1 550 721 4 027 7,95
Mastné 2 226 1 470 37 3 733 7,37
Spálené 1 662 1 434 338 3 434 6,78
Ostatní 1 122 1 020 224 2 366 4,67
Prasklé / uštíplé 770 801 156 1 727 3,41
Pórovité 1 184 448 52 1 684 3,33
Krupice 951 403 194 1 549 3,06
Seřízení stroje 338 336 102 775 1,53
Bílé tečky 375 242 41 658 1,30
Otisk prstu 240 135 37 412 0,81
Matné 237 127 46 410 0,81
Neshodné ks 25 390 19 784 5 470 50 645
Vyrobené ks 76 266 70 973 20 936 168 174

Zmetkovitost (%) 33,29 27,88 26,13 30,11
Materiálové náklady (Kč) 497 652 387 766 107 220 992 638

Materiálové  náklady  na  neshodné  výrobky  činily  992  638  Kč.  Účinnost  nápravných 

opatření u vybraných závad je graficky znázorněna viz Graf 3.

Graf 3: Parabola – účinnost nápravných opatření

13.4. Montáž – dosažené výsledky po zavedení nápravných opatření

Dosažené výsledky jsou uvedeny v Tab. 11. Po zavedení nápravných opatření došlo k 

následujícím změnám:

- vady lepení: pokles o 7,34% (před 23,87%, po 16,53%),
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- netěsnost: pokles o 15,84% (před 17,67%, po 1,83%),

- naražené ozubení: pokles o 16,19% (před 16,19%, po 0%) - závada odstraněna.

Tab. 11: Montáž - výsledky po zavedení nápravných opatření

Montáž Sledované období Celkem
Druh závady leden únor březen (ks) (%)

Vzhled. vada - sklo 372 476 303 1 151 21,43
Vzhled. vada - montáž 442 307 226 974 18,14
Vady lepení 312 215 361 888 16,53
Vzhled. vada - parabola 208 222 211 642 11,94
SC Body 191 169 184 544 10,13
Nekompletnost výrobku 151 145 118 414 7,70
Ulomený lokátor 53 94 39 186 3,47
Vadné převody 25 22 116 162 3,02
Prasklé pouzdro 60 50 47 157 2,92
Vadná kabeláž 47 46 30 123 2,29
Netěsnost 34 36 29 98 1,83
Neseřiditelný světlomet 3 10 19 33 0,61
Naražené ozubení 0 0 0 0 0,00
Ostatní 0 0 0 0 0,00
Neshodné ks 1 898 1 792 1 683 5 373
Vyrobené ks 45 033 48 028 42 990 136 051

Zmetkovitost (%) 4,21 3,73 3,92 3,95
Materiálové náklady (Kč) 267 552 252 396 237 096 757 044

Materiálové  náklady  na  neshodné  výrobky  činily  757  044  Kč.  Účinnost  nápravných 

opatření u vybraných závad je graficky znázorněna viz Graf 4.

Graf 4: Montáž – účinnost nápravných opatření
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14. NÁKLADY NA NEVÝROBNÍ MATERIÁL

Do  skupiny  nákladů  na  nevýrobní  materiál  patří  zejména  pracovní  oděv  a  pracovní 

pomůcky. 

Zaměstnanci na všech dílnách fasují pracovní oděv a obuv (montérky a tričko dvakrát 

ročně,  obuv  jednou  za  dva  roky).  Dle  vnitropodnikových  předpisů  jsou  zaměstnanci 

povinni pohybovat se na pracovištích pouze v tomto předepsaném oděvu (obuvi). Povinné 

jsou také ochranné brýle, které musí používat nejen zaměstnanci dílen, ale všichni, kteří 

se na dílně pohybují. 

Za účelem úspory nákladů na nevýrobní materiál v podobě pracovních oděvů (obuvi) byl 

vybrán dodavatel, jehož nabídka splňovala veškeré podmínky, týkající se požadavků na 

druh  a  kvalitu  materiálu  a  pořizovací  náklady  byly  nejnižší  ve  srovnání  s  ostatními 

nabídkami.

Na  některá  pracoviště  je  předepsán  speciální  antistatický  oděv,  který  je nezbytnou 

součástí pracovních i výrobních činností v prostředí náročném na čistotu a bezprašnost. 

Tento oděv zabraňuje pronikání  prachových částic  do okolního prostoru,  bariéru tvoří 

celá  tkanina,  ne  pouze  vložený  film  či  potahový  materiál.  Používáním  tohoto 

antistatického oděvu se výrazně snižuje vznik neshodných výrobků, které jsou určeny k 

vyzmetkování z důvodu závad v podobě nečistot. 

Jak již bylo zmiňováno v předchozích kapitolách, patří nečistoty k nejproblematičtějším 

závadám  u  všech  vyráběných  dílců  i  celých  zkompletovaných  světlometů,  proto  je 

používání antistatických oděvů nutností. Nevýhodou těchto oděvů je jejich jednorázové 

použití, cena jednoho antistatického overalu je 300 Kč.

Dříve zaměstnanci  pracující  v tzv.  čistém prostoru fasovali  nový antistatický  oděv na 

každé směně, náklady na jednoho pracovníka činily 1 500 Kč týdně. V současné době 

mají pracovníci nárok pouze na jeden antistatický oblek týdně, měsíční náklady na tento 

speciální oděv jsou tedy zhruba 5 x nižší ve srovnání s předchozím obdobím, aniž by tato 

úsporná opatření vedla ke zvýšenému výskytu nečistot.

Totéž se týká pracovních rukavic (cena 1 páru je 36,50 Kč),  zaměstnanci  měli  nárok 

fasovat jedny nové rukavice denně, použité rukavice se po skončení směny vyhazovaly. 
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Náklady na rukavice byly účinně sníženy jejich praním a vícenásobným použitím.

15. KONKURENCE A RENTABILITA ZÁVODU

Snahou  Visteon–Autopalu  je  být  jedním  z  nejlepších  světových  dodavatelů 

automobilových komponent. Aby byl podnik schopen držet krok s konkurencí, je třeba 

zaměřit se na základní faktory úspěšnosti, mezi které patří již zmiňovaná kvalita výrobků, 

nízká nákladovost, schopnost rychle reagovat na změny a požadavky zákazníků. Toho je 

možno dosáhnout prostřednictvím odborně způsobilých a motivovaných zaměstnanců. 

Za tímto účelem je třeba zaměstnance neustále vzdělávat, školit a motivovat.

15.1. Školení pracovníků 

Pracovníci  na  jednotlivých  výrobních  operacích  jsou  pravidelně  seznamováni  s 

předepsanými  pracovními  postupy,  s  požadavky  zákazníka,  jenž  se  týkají  kvality 

produktu.  

Jednou  z  forem školení  operátorů  na  výrobní  lince  je  tzv.  „kalibrace  pracovníků”. 

Podstata spočívá ve sjednocení názorů na konkrétní závadu. Školení a testování provádějí 

pracovníci oddělení řízení jakosti, kteří učí operátory rozlišovat a ohodnotit danou závadu 

tak,  aby  nedocházelo  ke zbytečnému  zmetkování  nebo naopak,  aby závadný  výrobek 

neprošel až k zákazníkovi, čímž by narůstaly počty reklamací.  

15.2. Motivace pracovníků

Jednou z  možností  motivace  zaměstnanců  ve Visteon-Autopalu  je  tzv.  zlepšovatelský 

program „Š.A.N.C.E.” 

Š.A.N.C.E. je název zlepšovatelského programu, který společnost Visteon-Autopal nabízí 

všem svým zaměstnancům bez rozdílu pracovního zařazení. Cílem programu je realizovat 

nápady, které přinesou peníze a prosperitu nejen firmě, ale i autorům (zlepšovatelům). 

Pod samotným názvem Š.A.N.C.E. se skrývá dvojí význam s jednotným cílem:

-  dát  šanci  všem  zaměstnancům  dovést  firmu  vlastními  nápady  k  modernizačním, 
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technologickým a  organizačním  změnám  (právě  zaměstnanci  na  jednotlivých  úsecích 

nejlépe vědí, co se dá dělat ještě kvalitněji, rychleji, úsporněji a bezpečněji),

- název  Š.A.N.C.E. se dá rozšifrovat na následující vypovídající hesla:

Š - šikovnost

A - aktivita

N – nápady

C - cílevědomost

E – efektivita

Na  základě  účinnosti  zavedeného  zlepšovatelského  programu  jsou  pak  jejich  autoři 

finančně odměňování.

15.3. Preventivní údržba

Minimální náklady,  které jsou jedním ze znaků konkurenceschopného podniku jsou do 

velké  míry ovlivněny stavem výrobních  zařízení,  proto  je  v  podniku Visteon-Autopal 

kladen  značný  důraz  na  preventivní  údržbu,  prostřednictvím  této  formy  údržby  lze 

náklady na jakost  minimalizovat  ve všech  etapách  výrobního procesu,  tedy  přímo  ve 

výrobě,  kontrole  i  opravě.  Preventivní  údržba  představuje  provádění  pravidelných 

prohlídek, údržby a technických kontrol výrobních strojů a zařízení. Perfektní stav strojů 

a výrobního zařízení hraje klíčovou roli při zajišťování stability výrobního procesu. Pro 

štíhlou výrobu je bezvadný stav výrobního zařízení klíčovým faktorem, protože jakákoliv 

abnormalita  ve funkci strojů, nástrojů, přípravků, nářadí,  přepravních systémů atd. má 

obrovské důsledky pro celý proces a na jeho kvalitu.
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16. ZÁVĚR

V této  diplomové  práci  jsem se  zabývala  stanovením  nákladů  na  neshodné  výrobky 

(materiálové náklady) u světlometu CITROËN A515, který je vyráběn v novojičínském 

podniku Visteon-Autopal. V současné době se potýká s největšími problémy, jenž mají 

vliv  na  vysokou  hodnotu  zmetkovitosti  a  náklady  na  neshodné  výrobky  jsou  velmi 

vysoké, proto jsem se ve své práci zaměřila právě na tento světlomet.

V  teoretické  části  jsem  charakterizovala  podnik  Visteon-Autopal,  věnovala  jsem  se 

nákladům podniku, jejich rozdělení a popsala jsem systém managementu jakosti tohoto 

podniku.

V praktické části jsem se v největší míře zabývala materiálovými náklady na neshodné 

výrobky. Po tříměsíčním sledování byly vytypovány závady, které se při výrobě tohoto 

světlometu vyskytují nejčastěji. Za účelem snížení těchto závad byla navržena nápravná 

opatření, jejichž účinnost byla sledována a vyhodnocena v následujících třech měsících. 

Při výrobě všech dílců způsobují největší problémy nečistoty, jejichž výskyt je omezen 

výrobou v tzv. čistých prostorách a používáním antistatických oděvů a rukavic,  přesto 

však problém nečistot  patří  k těm nejzásadnějším a těžko odstranitelným.Vzhledem k 

tomu, že se nedaří  snížit  zmetkovitost  u nečistot,  bylo přistoupeno k zakrytování  lisů. 

Podle propočtů by mělo dojít ke snížení této závady o cca 5% u všech skel. 

Až  na  nečistoty  došlo  po  zavedení  nápravných  opatření  ke  snížení  zmetkovitosti 

(současně ke snížení materiálových nákladů) u všech vytypovaných závad, v některých 

případech  se  podařilo  závadu  odstranit  úplně.  Nejefektivněji  se  zavedení  nápravných 

opatření projevilo při výrobě paraboly, kdy došlo k úplnému odstranění dvou problémů 

(háčky v dezénu a tvarová nestálost) a při kompletaci finálního světlometu, kdy byla zcela 

odstraněna jedna závada (naražené ozubení).

Na všech výrobních operacích došlo rovněž k celkovému poklesu zmetkovitosti,  před 

zavedením nápravných opatření byla produkce zmetků u jednotlivých dílců velmi vysoká 

(sklo  47%,  maska  51,92%,  parabola  51,29%),  následně  došlo  k  výraznému  snížení 
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zmetkovitosti (sklo 23,63%, maska 28,11%, parabola 30,11%). Co se týče montáže klesla 

hodnota zmetkovitosti z původních 4,57% na hodnotu 3,95%.

Přestože  zavedená  nápravná  opatření  měla  pozitivní  účinek,  jsou  vyčíslené  hodnoty 

zmetkovitosti stále vysoké, podstatně se zvýšil počet dalších závad, které se podílejí na 

celkové  hodnotě  zmetkovitosti,  proto  je  třeba  i  nadále  průběh  výroby  monitorovat  a 

vyhodnocovat.

Za účelem kvalitní produkce je třeba zaměstnance na jednotlivých výrobních operacích 

neustále  školit  a  motivovat.  Rovněž  úloha  preventivní  údržby  by  neměla  být 

podceňována,  stav  strojů  a  zařízení  má  na  kvalitu  výrobků  jeden  z  nejpodstatnějších 

vlivů.

Mezi  zásadní  příčiny  vzniku  neshodných  výrobků,  které  mají  velký  podíl  na  nárůstu 

materiálových nákladů, patří problém najímání agenturních pracovníků. Ti jsou obvykle 

přijímání na krátkou dobu a velmi často nepracují na jednom pracovišti, proto je jejich 

zapracování ve výrobním procesu náročné. Aby byla jejich práce bezchybná a nevedla k 

nekvalitní výrobě, je třeba tyto zaměstnance zaučit a proškolit, což není možné, pokud se 

každý den nacházejí na jiném pracovišti. S agenturními pracovníky je obvykle uzavírána 

pracovní  smlouva na dobu 1 týdne,  proto jim chybí  dostatečná  motivace,  která  by je 

stimulovala  k  maximálnímu  výkonu.  Z  tohoto  důvodu  bych  doporučovala,  aby 

nedocházelo na jednotlivých pracovních pozicích k neustálému střídání zaměstnanců.

Kromě materiálových nákladů na neshodné výrobky, jsem se krátce věnovala také snížení 

nákladů na nevýrobní materiál v podobě pracovních pomůcek, především antistatických 

oděvů a rukavic. V rámci úspor bylo omezeno množství, na které mají pracovníci nárok, 

aniž by došlo k růstu materiálových nákladů v podobě vadných výrobků.
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18. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – seznam komponent Citroën A515

Příloha č. 2  – seznam závad a kódů Citroën A515
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Příloha č. 1 – seznam komponent Citroën A515

Pouzdro - P VP9PVX-13100-AC
Pouzdro - L VP9PVX-13A045-AC
Šroub korektoru VP9PVX-13032-AC
Korektor VP9PVX-13K198-AB
Kabeláž VP9PVX-13A006-AD
Pivot VP4M5X-13032-CC
Seřizovací šroub 3CLX-13032-AAA
Bílý pastorek YU3X-13C113-BAA

4SHX-13B160-AAA
O-kroužek 4SHX-17213-ACA
Žárovka W5W VP4SPX-13465-A1A
Výrobní štítek VP9PVX-9F946-EA
Výrobní štítek VP9PVX-9F946-TA
Parabola EU - P VP9PVX-13N086-AC
Parabola EU - L VP9PVX-13N087-AC
Parabola UK - P VP9PVX-13N086-BC
Parabola UK - L VP9PVX-13N087-BC
Clonka VP9PVX-13B774-AA
Pérko H7 VP4SHX-13031-ABC
Žárovka H7 VP93BG-13009-B1A
Žárovka H1 VP94BG-13009-B1A
Pérko H1 4SHX-13031-AAB
Držák - fix VP4M5X-13121-AA
Držák horizontální VP9PVX-13121-AA
Držák korektoru YU3X-13121-ACB
Šroub VP9PVX-13D028-BA
Lepidlo RMAP-HMADHSV-AABK
Maska - P VP9PVX-10456-AB
Maska - L VP9PVX-10457-AB
Fake filtr bílý - P VP9PVX-13C196-EC
Fake filtr bílý - L VP9PVX-13C196-FC
Fake filtr černý - P VP9PVX-13C196-GC
Fake filtr černý - L VP9PVX-13C196-HC
Filtr FTI - P VP9PVX-13C196-AB
Filtr FTI - L VP9PVX-13C196-BB
Šroub masky VP2M5X-13D028-CA
Sklo - P VP9PVX-13060-AC
Sklo - L VP9PVX-13K182-AC
Gumová krytka VP9PVX-13K046-AB
Objímka blinkru VP4VFX-13A382-BA
Žárovka PY21W VP4SPX-13466-D1A
Kolínko F5VB-13C126-AB
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-AC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-BC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-CC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-DC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-FC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-GC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-HC
Identifikační štítek - BF VP9PVX-9F946-JC
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-KA
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-LA
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-MA
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-NA
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-UA
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-PA
Identifikační štítek - ČF VP9PVX-9F946-RA

Horizontální převod (PSK)



Příloha č. 2  – seznam závad a kódů Citroën A515

Operace: vtřikování, polévání, kovení 58 VRASKY
01 AL TECKY 59 VTOKY
02 BILE TECKY 60 VYSOKY NANOS LAKU
03 BUBLINY 61 VZHLEDOVA VADA
04 CERNE SMOUHY 62 ZADRENE
05 CERNE TECKY 63 ZAPRASENE
06 DEFORMACE 64 ZBORCENY VYLISEK
07 HACKY V DEZENU 65 ZRNITY POVRCH
08 KAPKY LAKU 66 ZVLNENE
09 KOLECKA Z MYCKY 67 ZATEKLINY LAKU
10 KRUPICE 68 VADNE OPRACOVANI
11 LESKLE 69 VELKY PRUMER PARKOVACKY
12 MASTNE 70 KAPKY VODY
13 MATNE 71 DEMONTAZ
14 MLECNE,MLHOVINA 72 NABOURANE BEHEM DOPRAVY
15 NAMOZENE ZASKOKY 73 NECISTOTY OD ZAVESU
16 NARAZENE 74 VADNA STOPA
17 NARAZENY KRCEK Montáž
18 NECISTOTY N01 DEFORMACE
19 NEDODRZENE ROZMERY N02 HRUDKY LEPIDLA
20 NEDOKOVENE N03 CHYBI LEPIDLO
21 NEDOSTRIK N04 DEMONTAZ SVETLOMETU
22 NEROVNOMERNY LESK N05 KRIVE POUZDRO - LEPENI
23 NEVYTVRZENE N06 NARAZENE OZUBENI
24 OTISK PRSTU N07 NEKOMPLETNOST
25 OTREPY N08 NEROVNA HRANA INNRU
26 POMERANC N09 NESERIDITELNY SVETLOMET
27 POROVITE N10 NETESNOST
28 POSKRABANE N11 NETESNOST BLINKRU
29 POSTRILENE LAKEM N12 NETESNOST PREVODU BEZ POJISTKY
30 PRASKLE N13 NETESNOST PREVODU S POJISTKOU
31 PRASKLY LAK N14 NEZACVAKLY BEZEL
32 PRETOKY N15 PRASKLE POUZDRO
33 PROPADLINY N16 SC BODY
34 PUCHYRE N17 SKLO OD LEPIDLA
35 RYHY N18 SVETELNA ZKOUSKA
36 POSKRABANE Z LISU N19 ULOMENY LOKATOR
37 SERIZENI STROJE N20 VADNA KABELAZ
38 SLABE N21 VADNA KABELAZ - BLINKR
39 SLABY NANOS LAKU N22 VADNA KABELAZ - EASYFIT
40 SLEPENE LAKEM N23 VADNE DRL
41 SLOUPANE N24 VADNE LEPENI
42 SMOUHY N25 VADNE PREVODY
43 SPADLE V PECI N26 VYMENA U ZAKAZNIKA
44 SPALENE N27 VYPADLA MASKA
45 STRIBRENI N28 VYPADLY INNER
46 STRZENY ZAVIT N29 VZHLEDOVA VADA - FTI
47 STUDENY SPOJ N30 VZHLEDOVA VADA - MASKA
48 TOKOVE CARY N31 VZHLEDOVA VADA - PARABOLA
49 TRHLINA N32 VZHLEDOVA VADA - SKLO
50 ULOMENE N33 ZAMENA SKLA
51 USTIPLE N34 ZANENA POUZDRA
52 VADNE POKOVENI N35 ZMETEK Z N.D.
53 VADNE POLITE N36 ZMETKY VINIK DODAVATEL
54 VADNY OREZ N37 KRIVE POUZDRO - I.CAST
55 VADNY ZAVIT N38 NEFUNKCNI ELEKTROKOREKTOR
56 VLASY Z LISOVANI N39 VADNY POTISK
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