
Přílohy 

Příloha 1 Certifikáty společnosti Siemens, s.r.o. [39] 

Certifikát managementu jakosti EN ISO 9001:2008  

 



Certifikát systému bezpečnosti práce BH OHSAS 18001:2007 

 

 

 



Certifikát systému pro ochranu životního prostředí EN ISO 14001:2004 

 

 



Příloha 2 Ukázka výrobků odštěpného závodu Frenštát pod Radhoštěm [33] 

 

Základní popis motoru Osová výška (mm) Výkon od-do (kW) 

Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko 

S litinovou kostrou – 1LG4 225 - 315 18,5 – 200 

S litinovou kostrou a 

vysokou účinnosti – 1LG6 
225 - 315 18,5 – 300 

S litinovou kostrou 

v zajištěném provedení – 

1MA6 

225 - 315 18,5 – 165 

S litinovou kostrou 

v zajištěném provedení – 

1MJ7 

225 - 315 18,5 - 165 

S litinovou kostrou 

s vysokou účinností bez 

ventilátoru – 1PP6 

225 - 315 18,5 – 200 

S litinovou kostrou bez 

ventilátoru – 1LP4 
225 - 315 5 – 67 

S litinovou kostrou bez 

ventilátoru – 1PP4 
225 - 315 18,5 - 200 

S litinovou kostrou pro 

dopravní použití – 1LP3 
200 – 400 6,3 – 66 

Pro vestavbu – 1PK4 225 - 315 18,5 – 200 

Pro vestavbu – 1PK6 225 - 315 18,5 - 200 

 

Obr. Standardní motor s litinovou kostrou [38] 

 

 

 

 

 

 

Společnost nabízí motor ve 12 základních barvách, dle výběru zákazníka. Elektromotor je 

odolný proti UV záření a proto se využívá v tropickém klimatickém prostředí.  



Obr. Elektromotor s litinovou kostrou 1LG4 [38] 

 

Tento typ elektromotoru je určen k pohonu průmyslových zařízení jakými jsou čerpadla, 

obráběcí stroje nebo lisy. Používá se v mírném klimatickém prostředí a při úpravě lze využít i 

v problematickém prostředí.  

Obr. Nevýbušný elektromotor 1MJ7 [38] 

 

 

 

 

 

 

Elektromotor tohoto typu se využívá na místech pravděpodobného vzniku výbušné atmosféry, 

vytvořené párami, plyny nebo mlhami. 

Obr. Motory odolné ohni [38] 

 

 

 

 

 

Motory odolné ohni se využívají hlavně při stavbě tunelů, tratí nebo výstavbě metra. [38] 



Příloha 3 Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Hana Vilímková a jsem studentka VŠB - TU Ostrava a ráda bych Vás 

požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník bude zaměřen na analýzu konkurenčního 

prostředí společnosti Siemens. Otázky budou rozděleny do tří skupin. První skupina otázek (1 

- 5) se bude týkat Vašich vztahů ke společnosti Siemens. Druhá skupina otázek (6 - 11) se 

zaměří na Vaše vztahy k ostatním dodavatelům. Třetí skupina otázek (12 - 16) se bude týkat 

vztahů uvnitř Vaší firmy. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 10 minut, veškeré Vaše 

poskytnuté informace budou anonymní a poslouží pouze pro účely mé diplomové práce. 

Dotazník nemusíte nikam složitě ukládat. Po vyplnění otázek jej stačí pouze dole odeslat. 

Předem Vám moc děkuji za ochotu.  

 

1. Jak dlouho spolupracujete se společností Siemens?  

spolupracujeme méně než 1 rok 

spolupracujeme více než 1 rok 

delší spolupráce 

 

2. Co oceňujete na této firmě?  

 

  
Více důležité Méně důležité Nedůležité 

 

kvalitu výrobků 
     

cenu 
     

nabízené produkty 
     

rychlost dodávek 
     

komunikaci 
     

značku 
     

spolehlivost 
     

 

3. Jakou formu objednávání výrobků využíváte?  

osobní 



telefonickou 

přes e-mail 

 

4. Vyhovuje Vám rychlost reakce na Vaše požadavky? (reklamace, objednávky)  

určitě ano 

ano 

ne 

rozhodně ne 

 

5. Doporučili byste produkty společnosti Siemens?  

určitě ano 

ano 

ne 

rozhodně ne 

 

6. Odebíráte obdobný produkt od jiných dodavatelů? (URČETE ALESPOŇ JEDNOHO) 

 
 

7. Jsou ceny produktů Vámi zvolenými dodavateli oproti společnosti Siemens:  

výhodnější 

stejné 

vyšší 



 

8. Jaký preferujete kontakt s těmito firmami?  

osobní 

telefonický 

faxový 

přes e-mail 

 

 

9. Jak hodnotíte jednotlivé služby jiných dodavatelů ve srovnání se společností Siemens?  

 

  
Nejlepší Dobrá Průměrná Špatná Nejhorší 

 

rychlost vyřizování 

objednávek        

plnění dodacích lhůt 
       

platební podmínky 
       

přizpůsobivost 

požadavků na změny        

reklamace 
       

 

10. Poskytují Vám vaši dodavatelé:  

množstevní slevy 

reklamní předměty 

společenské akce 

pozvánky na veletrhy 

 

11. Seřaďte jednotlivá kritéria podle důležitosti, při výběru nového dodavatele (od nejvíce 

důležité po nejméně důležité: 1 - 5) Pozn. Každé číslo lze použít pouze jednou  



  
1 2 3 4 5 

 

kvalita výrobků 
       

cena produktů 
       

platební podmínky 
       

dodací podmínky 
       

certifikace jakosti 

dodavatele        

 

12. Do kterých zemí dále vyvážíte produkty společnosti Siemens?  

EU 

Amerika 

Asie 

pouze ČR 

 

13. Ohodnoťte schopnosti Vašeho personálu:  

 

  
Nejlepší Dobré Průměrné Špatné Nejhorší 

 

odbornost 
       

rychlost 
       

ochota, vstřícnost 
       

celkové vystupování 
       

schopnost poradit 
       

 

 

14. Uveďte, které typy zaměstnaneckých výhod Váš podnik poskytuje:  

služební automobil 

služební mobilní telefon 

služební notebook 



příspěvek na stravování 

příspěvek na dopravu 

příspěvek na důchodové připojištění 

podpora vzdělávání zaměstnanců 

 

15. Jak vnímáte podporu Vašeho podniku ze strany státu?  

nízká 

střední 

vysoká 

 

16. Uveďte, jakou důležitost mají pro Vás uvedené zájmové skupiny (od nejdůležitější po 

nejméně důležitou: 1 - 5) Pozn. Každé číslo lze použít pouze jednou  

  
1 2 3 4 5 

 

zaměstnanci 
       

zákazníci 
       

dodavatelé 
       

věřitelé 
       

stát 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 Schéma postupu provádění certifikace v rámci CQS [30]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


