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Abstrakt 

 

Diplomová práce pojednává o optimalizaci řízení kontroly výrobního procesu ve firmě 

FAVEA, spol. s.r.o. Úvodní teoretická kapitola je zaměřena na specifikaci daných pojmů 

týkajících se kontroly, kontrolních systémů a plánování, technických kontrol produktů, 

výrobního procesu a managementu jakosti. Praktická část je zaměřena na farmaceutický 

podnik FAVEA, spol. s.r.o. Zde je stručně popsána historie podniku, vize, předmět podnikání. 

Následující kapitoly charakterizují popis současného stavu řízení toku materiálu, monitoring 

v podniku, GMP systém, interní audit, zmetkovitost vybraného produktu, specifikace oddělení 

výroby tablet a jeho kontrola. Poslední kapitola má za cíl zhodnocení stavu a navržení nového 

řešení pro firmu FAVEA v oddělení výroby tablet.  
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Abstract 

This thesis deals with the optimization of production process control in the company FAVEA, 

spol. Ltd. The theoretical part is focused on the specification of the concepts related to 

control, control systems and planning, technical inspections of products, production processes 

and quality management. The practical part is focused on pharmaceutical company FAVEA 

Co., Ltd. In this practical part is briefly described the company's history, its vision and object 

of business. The following chapters describe the current state description of material flow 

management, monitoring in the enterprise, GMP system, internal audit, scrap of selected 

product, specifications tablet production department and its control. Goal of the last chapter is 

to evaluate the situation and design a new solution for the company FAVEA in the tablets 

production department. 
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Úvod 

Kontrola patří mezi hlavní činnosti podniků. Díky ní se naskytne firmě široký rozhled nad 

rozsáhlou škálou aktivit. Vychýlení od cílů bývá odstraněno. Dochází k zajištění souladu 

provedených aktivit s očekávanými. V případě splnění očekávání lze konstatovat, že je 

kontrola efektivní.  

 

Kontrolní systémy bývají pro každý podnik specifické. Vyskytují se v nich ovšem obdobné 

elementy. Kontrolní systém, který je považován za efektivní, je charakteristický tím, jak 

příznivě docílí podnik svého záměru. K předurčení, zdali bude kontrolní systém úspěšný, 

slouží kontrolní metody. Dle charakteru instituce je stanoveno, jaké kontrolní techniky budou 

aplikovány. 

 

Lze uvést příklad, kdy dojde k porovnání farmaceutického průmyslu se strojírenským. 

V tomto případě je jednoznačné, že se u těchto typů podniků bude vyskytovat naprosto 

odlišný způsob kontrolních metod. U malých firem pro změnu není potřeba tolik formálních 

pravidel jako u větších organizací.  

 

Kontrolu lze specifikovat také jako proces měření a klasifikaci výsledků cílů propojených 

s potenciálními nápravnými činy. Při každém průběhu kontroly je nutnost podniku si stanovit 

svůj základní cíl, který je potřeba dosáhnout. Dále se firma zaměří na určení problému. 

Následně zjišťuje jeho příčiny a poté se snaží navrhnout optimální řešení a kroky, podle 

kterých by měla firma postupovat.  

 

Cíl této diplomové práce je zaměřen na provedení zhodnocení a popis současného stavu řízení 

kontroly výrobního procesu ve firmě FAVEA, spol. s.r.o. Vyhodnocení výsledků a navržení 

možného řešení optimalizace kontroly a zlepšení současného stavu.  
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1 Kontrola a plánování 

Dle LEDNICKÉHO lze kontrolu charakterizovat jako zpětnou vazbu, která podává 

informace o splnění plánu a povinností. Bývá také nazývána „siamským dvojčetem“ 

plánování.  

 

Kontrola je specifická svým včasným a hospodárným zjišťováním, rozborem a přijetím 

závěrů k odchylkám, jež v direktivním procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem (plánem) a 

jeho realizací.[1] 

 

Proces plánování je možno definovat různorodými variantami. Obsah je však vždy stejný: 

 

 Plánování, rozpočet a následná kontrola – nejdůležitější funkce managementu. 

Rozpočet poskytuje kontrolní mechanismus. Díky němu se můžeme ujistit, zda-li je 

dosahováno plánovaných skutečností v povolených odchylkách a v případě odchýlení 

nad povolený rámec vzniká možnost reakce.  

 

 Úloha plánování by měla být zakotvena v identifikaci, co se v budoucnosti stane, 

nastanou-li jisté skutečnosti, abychom byli schopni zabraňovat možnému šoku a 

změnám podmínek.  

 

 Plánování považujeme za projektování potenciálních důsledků nynějších 

rozhodnutí.[2] 

 

1.1 Typy kontrol 

LEDNICKÝ člení kontroly podle těchto různých kritérií: 

 

1 Podle povahy záležitostí procházejících kontrolou 

1.1 Kontrola prostředků nutných k činnosti (dokumentace, pracovníci, zdroje) 

1.2 Kontrola výsledků činnosti (efektivnost, jakost, rozvoj, výsledky) 

 

2 Podle obsahu kontrolní činnosti – kontrola výzkumu, výroby atd. 
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3 Podle úrovně řízení 

3.1 Strategická kontrola 

3.2 Kontrola operativního řízení 

 

4 Podle charakteru provádění 

4.1 Pravidelná a nepravidelná (nárazová, překvapivá) 

4.2 Externí a interní 

4.3 Preventivní, průběžná, následná 

4.4 Dílčí, komplexní 

4.5 Přímá (fyzická) a nepřímá (podle dokumentace)[1] 

 

1.2 Důležité termíny specifikovány dle Lednického 

 

 Kontrolní proces 

 

Obecně představuje tři základní pochody, jimiž je stanovení kontrolních kritérií 

(standardů), srovnání skutečně vykonané práce s dříve stanovenými standardy, 

identifikace odchylek od plánů a jejich korekce.  

 

 Standardy 

 

Standardy - měřítka kontroly mohou být vyjádřeny následovně: 

 

 fyzicky (počet zákazníků, počet kusů) 

 finančně (náklady, zisk, tržby) 

 programově (termíny, čas) 

 nekvantifikovatelně (úsudek, dojem, názor)  

 

 Kritický kontrolní bod 

 

 okamžik sledovaného procesu již předem stanovený, kdy je podle standardu 

prováděno měření vykonané práce a práce plánované (srovnání skutečnosti 

s plánem) 
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 Efektivnost kontroly 

 

 představuje přínosnost kontroly => hospodárnost při provádění kontroly, správné 

načasování, kvalita kontroly, legitimnost kontroly, včasné pojednání závěrů a 

jejich realizace  

 

Kontrolní činnost je nedílnou součástí aktivit manažerů podniku na všech řídících stupních. 

Smysl kontroly spočívá v přesvědčení, že direktivní realita se rozvíjí žádoucím směrem a 

bude docíleno vytyčených záměrů.[1] 

 

Nejobecnější postup kontroly: 

 

 určení kontrolních kritérií a kontrolních bodů v rámci produktivního procesu, 

porovnání reality s plánem a identifikace odchylek včetně stanovení na jejich 

odstranění 

 

Na kontrolu bývá obvykle pohlíženo z pohledu zaměstnanců (podřízených) negativně, a proto 

je velmi důležité prosazení profesionality při jejím provádění. Základem se stává pravidelnost 

kontrol podložených plánem a uskutečňování nahodilých kontrol v souladu s dodržením 

veškerých zásad korektnosti.[1] 

 

Jelikož kontrola úzce souvisí s plánováním, je zde nezbytné uvést také tuto problematiku a 

více ji přiblížit.  

1.3 Plánování 

 

Řízení a zpracování strategie firmy a plánů je základní a prioritní úkol vrcholového vedení, 

přičemž participace vrcholových manažerů, zejména potom nejvyššího představitele firmy, na 

tvorbě strategie a strategických plánů je nezastupitelná.  

 

Strategické plánování je založeno na poznání, hodnocení a racionálním uplatňování poznatků 

o objektivních vývojových tendencích v řízení a stává se jediným z nejvýznamnějších aktivit 

vedoucích pracovníků. 
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Cílem je zajišťovat, aby i v podmínkách rizika, nejistoty a mnohdy i neurčitosti bylo možné 

zpracovat takovou strategií, díky které se zvýší pravděpodobnost dosažení kladného výsledku 

a firemní prosperity.[3] 

 

1.3.1 Členění plánů 

 

Členění podnikových plánů je výhodné pro zlepšení orientace v systému firemního plánování.  

 

Příklad možné klasifikace plánů dle jednotlivých hledisek nabízí VEBER, který člení plány 

z hlediska:  

 

 časového 

 úrovně rozhodovacího procesu 

 věcné náplně plánu 

 účelu plánu[3] 

1.3.1.1 Členění dle časového hlediska 

 

Plánování firmy má většinou podobu kaskádovitou. To znamená, že firemní plánování 

vychází z dlouhodobých plánů, na něž navazují střednědobé plány a nakonec krátkodobé 

plány. Významově podobné hledisko je členění na strategické, taktické a operativní plány. 

Předpokladem fungujícího systému plánování je, že jednotlivé typy plánů musí být vzájemně 

konzistentní.  

 

Hierarchicky nadřazený strategický plán se tudíž stává východiskem pro zpracování 

podřízených taktických a operativních plánů. Zároveň je nutno zajistit, aby taktické a 

strategické plány nebyly v rozporu se strategickým firemním plánem. Z praktického hlediska 

se může jednat o autorizované divizní a funkční manažery určené k sestavování takových 

plánů, které respektují omezení stanovená na vyšší úrovni managementu.[3] 
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Členění dle časového hlediska: 

 

A) DLOUHODOBÉ STRATEGICKÉ PLÁNY 

 

 časové vymezení závislé na předmětu podnikání, životním cyklu produktů, 

dynamice vývoje podnikatelského prostředí apod. 

 zpracování strategických plánů (dlouhodobých) je kompromis mezi nárokem 

na věcnou přesnost plánu a požadavkem na časový rámec pokrývajíc plán 

 v průmyslové praxi (v oborech charakterizovaných výraznou a nadstandardní 

dynamikou vývoje prostředí) je běžné vypracovávat dlouhodobé strategické 

plány na dobu 5-10 let 

 pro obory s jasněji a snadněji predikovatelnou perspektivou (charakteristický 

těžební průmysl, nebo oblasti komoditní chemie) jsou zpracovávány 

dlouhodobé strategické plány na 10-15 let 

 nejsou výjimkou ani plány přesahující 25 let 

 aktualizace plánů prováděna neperiodicky jednou za 3-5 let 

 

B) STŘEDNĚDOBÉ STRATEGICKÉ PLÁNY 

 

 nejdůležitější plánovací nástroj firmy 

 strategická orientace podniku se nejzřetelněji profiluje pomocí střednědobých 

strategických plánů 

 plány zahrnují akcent, kterým je nejen variantní přístup k rozvoji firmy, ale 

rovněž popis a vyhodnocení reakce firmy na proměnlivost vývoje 

podnikatelského prostředí 

 střednědobé strategické plány pracují s relativní vysokou mírou přesnosti i při 

uchování pohledu na delší časový horizont rozvoje podniku 

 zpracovávají se rolovacím procesem na 3-5 let 

 zpracování střednědobého strategického plánu je ovlivněno stanovisky 

klíčových stakeholders[3] 
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C) TAKTICKÉ ROČNÍ PLÁNY 

 

 elementární řídící dokument pro manažery 

 dle něj jsou posuzovány vlohy firmy naplnit rozvojový program a současně je 

také významným měřítkem efektivnosti práce manažerů 

 taktický roční plán (v případě, že systém strategického řízení firmy plní své 

funkce) je rozpracováním a upřesněním nadřazeného střednědobého 

strategického plánu pro určité období  

 nástrojem naplňování podnikové strategie se stal taktický roční plán  

 

D) OPERATIVNÍ PLÁNY 

 

 jsou zpracováním taktických a strategických plánů na nejnižší úroveň 

 možnost pokrytí kvartálně, měsíčně, týdenně  

 hodnotné operativní plánování obohacené o průběžné vyhodnocování těchto 

plánů je podmínkou funkčnosti firemního strategického plánu[3] 

 

1.3.1.2 Členění dle věcné náplně 

 

 členění plánů dle jejich věcné podstaty respektuje tzv. funkční členění plánů, 

které jsou v mnoha případech identické s plány útvarů nebo odpovědnostních 

středisek 

 

Strategické plány, které jsou členěny z hlediska věcné náplně, obyčejně zahrnují tyto funkční 

plány:[3] 

 

1) MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ PLÁNY 

 

 zahrnují plán prodejů v množstevním i finančním vyjádření 

 další složkou je i plán nákladů spojených s podporou prodeje 

 v závislosti na organizačním začlenění nákupu řeší nákup surovinových, 

případně i ostatních vstupů 
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2) PLÁNY VÝROBY 

 

 určuje ze strategického pohledu předpokládané množství vyrobené produkce 

v příslušné sortimentní skladbě včetně nezbytné úrovně rozpracovanosti a 

vyvozuje opatření k zajištění těchto cílů  

 plánuje počty a načasování výrobních operací, nezbytnou provozní dobu, 

případně takt výrobní linky, využití výrobních kapacit atd. 

 

3) PLÁN ŘÍZENÍ JAKOSTI 

 

 charakterizuje ho rozsah a náklady na ověření kvality vstupních surovin, 

rozpracované a výstupní produkce 

 plánuje registrační či homologační procesy, ověřování a audity regulatorními 

orgány a zákazníky 

 specifikuje prověřování smluvních dodavatelů 

 plánuje certifikační a recertifikační procesy  

 

4) PLÁN ÚDRŽBY 

 

 zahrnuje rozsah, zajištění, náklady na preventivní a operativní údržbu včetně 

externích kooperací 

 

5) PLÁN VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÉHO ROZVOJE 

 

 řeší věcný rozsah a náklady na plánované aktivity ve výzkumu, vývoji a 

technickém rozvoji 

 specifikuje nákladovost externích kooperací 

 

6) PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKY 

 

 zabývá se zajištěním a nákladovostí logistických operací v rámci vstupní, 

vnitrozávodové a výstupní logistiky 
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 součást plánu zahrnuje výběr hlavních i záložních dodavatelů, stanovení 

optimální úrovně skladových zásob, frekvence zásobovacích cyklů a 

v neposlední řadě způsob logistické obsluhy různých zákaznických segmentů 

 

7) PLÁN LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

 řeší a plánuje počty pracovních míst, kvalifikační nároky, způsob získávání 

pracovníků a náklady na pracovní sílu 

 plánuje rozsah, zaměření a náklady firemního vzdělávání, plán firemních 

benefitů, hodnocení pracovníků 

 

8) INVESTIČNÍ PLÁN 

 

 řeší optimální alokaci investičních prostředků na jednotlivé investiční záměry 

 zajišťuje optimální výběr portfolia investic z hlediska úhrnné výnosnosti tohoto 

portfolia, přijatelné úrovně rizika a dalších kritérií 

 součástí je posouzení komerční životaschopnosti zvoleného portfolia investic 

 

9) FINANČNÍ PLÁN 

 

 konsoliduje a provazuje předchozí plány do celofiremního přehledu výnosů a 

nákladů, bilance majetku a struktury Cash Flow  

 smyslem finančního plánu je posouzení výnosově-nákladových charakteristik 

jednotlivých strategických variant při analyzovaných scénářích vývoje 

podnikatelského prostředí 

 zároveň je součástí specifikace a kritické zhodnocení bilance majetku a 

kapitálu společnosti včetně určení dlouhodobě optimální kapitálové struktury 

podniku 

 za cíl je považován nález optimálního financujícího mixu pro zvolenou 

strategickou variantu[3] 
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1.3.1.3 Členění dle úrovně rozhodovacího procesu 

 

 členění plánů podle úrovně rozhodovacího procesu respektuje hierarchickou 

strukturu firmy a orientuje se na formulaci plánů dle samostatných úrovní 

pravomoci a odpovědnosti 

 odpovědnostní úroveň nižšího charakteru zpracovává vymezený plán na 

základě přesně a jasně vymezeného zadání, které se odvíjí od plánu na vyšší 

odpovědnostní úrovni 

 plány jsou zpracovány simultánně 

 návrhy plánu na nižší úrovni respektují rozpracování firemních cílů 

formulovaných vlastníky[3] 

 

Členění plánů dle úrovně rozhodovacího procesu: 

 

1) PLÁNY NA ÚROVNI FIRMY 

 

 zpracovány bez ohledu na skutečnost, zdali je společnost členěna funkčně, 

divizionálně nebo procesně 

 firemní (korporátní) strategické plány podávají výsledný obraz o strategické 

orientaci firmy, její potenciální finanční výkonnosti a naplňování představ 

klíčových stakeholders 

 

2) PLÁNY NA ÚROVNI DIVIZÍ 

 

 zpracovány pro situace, kdy firma respektuje divizionální organizační strukturu 

 organizační struktura je specifická pro firmy s různými výrobními programy, 

kde konsolidace těchto výrobních programů do jednotlivých divizí zajišťuje 

nezbytnou specializaci a těsnější sepětí s podnikatelským prostředím 

 kvalitní zpracování divizních strategických plánů vyžaduje hlubší porozumění 

funkčnosti vnitrodivizních procesů 
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3) PLÁNY NA ÚROVNI TÝMŮ A PROCESŮ 

 

 představují rozpracování strategických plánů na úroveň nejnižších 

organizačních jednotek 

 v praxi tak vznikají dle útvarového členění obchodní a marketingové plány, 

výrobní plány, plány výzkumu a vývoje a další 

 týmové plány jsou uplatňovány ve firmách, kde je těžištěm aktivit týmová 

práce 

 jedná se o autonomní pracovní týmy a projektové týmy 

 za specifický případ lze pokládat tvorbu strategických plánů v procesně 

orientované firmě, kde je objektem plánování některý z firemních procesů[3] 

 

1.3.1.4 Členění dle účelu 

 

Plány firem, ať už podle členění z pohledu časového hlediska nebo věcného, jsou předmětem 

zájmů různých zájmových skupin (stakeholders), které tyto plány pro jisté účely vyžadují. 

Formulace plánů dle účelu vychází z informačních potřeb příslušné zájmové skupiny. Plány 

jsou zaměřené na uspokojení informačních potřeb jednotlivých stakeholders s tím, že rozsah 

poskytnutých informací musí být přísně kontrolován, aby nedošlo k úniku informací. 

Poskytnuté plány se liší členěním i mírou detailu v závislosti na tom, která zájmová skupina si 

příslušný plán vyžádala.[3] 
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2 Technická kontrola produktů 

Procesy technické kontroly jsou nedílnou součástí procesů managementu jakosti při realizaci 

produktu.  

 

Kontrolu lze v souladu s normou ČSN EN ISO 9000[2] charakterizovat jako hodnocení shody 

pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo 

srovnáváním. 

 

Základním cílem technické kontroly je získat důkaz o tom, že objekt kontroly (např. hotový 

produkt, polotovar, zpracovaná informace apod.) je ve shodě s požadavky, které byly 

stanoveny v příslušných dokumentech (normách, výkresech, postupech atd.). Tento důkaz 

musí být vždy zaznamenán do vhodných typů záznamů o technické kontrole tím, kdo 

kontrolní operaci uskutečnil.[5] 

 

2.1 Další cíle technické kontroly 

 

 odhalovat neshody v kontrolovaných produktech a bránit dalšímu zpracování 

neshodných produktů  

 monitorovat dodržování technologických podmínek výroby nebo poskytování služby  

 identifikovat produkty, které nejsou ve shodě s požadavky  

 poskytovat záznamy o technické kontrole k dalšímu zpracování dat s cílem zejména 

odhalit příčiny vzniku neshod 

 

Technická kontrola by v procesech realizace produktů měla být účinným filtrem, který 

zachytává všechny produkty, které nejsou ve shodě s požadavky. Rozsah technické kontroly, 

použité kontrolní metody a některé další charakteristiky závisejí zejména na složitosti 

procesů, požadované přesnosti získaných důkazů, požadavcích na posuzování shody 

definovaných závaznými normami a předpisy, resp. na dalších faktorech.[5] 

 

Vstupní kontrolou jsou chápány veškeré činnosti ověřování shody vstupních materiálů a 

informací vstupujících do procesů organizace. Mohou mít charakter kontroly množství a 
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jakosti dodávek, kontroly úplnosti a správnosti projektů apod. Operační kontrolou jsou 

všechny aktivity, které se realizují při ověřování shody přímo ve výrobě nebo poskytování 

služby. Výstupní kontrola je pak obvykle zaměřena na ověřování jakosti, kompletnosti a 

funkčnosti hotových produktů před expedicí zákazníkům.  

 

Rozsahem technické kontroly se myslí zejména to, kolik realizované produkce ověřujeme. 

Stoprocentní kontrola znamená, že pracovníci provádějící kontrolní operace musí ověřit 

všechny produkty. Tento druh kontroly by měl být nasazován pouze v těch případech, kdy 

jsou výrobní procesy nezpůsobilé plnit požadavky na jakost nebo pokud to vyžaduje kontrolní 

dokumentace. Stoprocentní kontrola je totiž velmi pracná a nákladná bez stoprocentní záruky 

zachycení všech neshod. Navíc například v případech destruktivních zkoušek je zcela 

nepoužitelná.[5] 

 

Výběrová kontrola je založena na principu statistických výběrů z celé vyrobené dávky. Na 

základě výsledků kontroly výběru se usuzuje o jakosti celé dávky výrobků. 

Nejhospodárnějšími typy výběrových kontrol jsou tzv. statistické přejímky. Namátkové 

kontroly nemají přesně určený objem kontrolované produkce, vše zde závisí na možnostech a 

zdrojích technické kontroly, resp. obsluhy strojů. 

 

Důležitým aspektem technické kontroly je to, do jaké míry její výsledky mohou bezprostředně 

ovlivnit průběh procesů. Tzv. aktivní kontrola je ověřováním, u kterého zjištěné výsledky lze 

využít k bezprostřednímu ovlivnění procesu výroby nebo poskytování služby. Technická 

kontrola, jejíž výsledky nemohou bezprostředně ovlivňovat průběh proces, jsou označována 

jako pasivní kontrola. Takovou kontrolou je například kontrola dávky vyrobené dopolední 

směnou až v odpoledních hodinách.[5] 

 

Technickou kontrolu mohou provádět buď specializovaní zaměstnanci – techničtí kontroloři 

nebo přímo obsluhy strojů nebo zaměstnanci vykonávající činnosti, jejichž výsledky jsou 

ověřovány. Kontrola, kterou provádí (a odpovídá za její výsledky) ten, kdo se přímo podílí na 

výrobě, se označuje jako samokontrola.  
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2.2 Používání samokontroly 

 

Používání samokontroly má některé zajímavé efekty: 

 

 je formou zapojení zaměstnanců výroby do problematiky zabezpečování jakosti  

 umožňuje rychlou zpětnou vazbu do procesu výroby (např. rychlé seřízení strojů, 

výměnu nářadí apod.)  

 snižuje výšku mzdových nákladů na zaměstnance technické kontroly[5] 
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3 Výroba a výrobní proces 

 

Dle KEŘKOVSKÉHO je výrobní proces realizován „výrobním systémem“ – jedná se o 

transformaci výrobních faktorů na zboží (služby).  

 

Výroba je činnost, jejímž výsledkem je poskytování služeb, které přinášejí současný nebo 

budoucí užitek.[18] 

 

3.1 Výrobní proces  

 

Výrobní proces je determinován: 

 

 určením výrobku/služby 

 varietou a množstvím výrobků/služeb 

 použitými technologiemi, uspořádáním a organizací výroby 

 stabilitou výroby a schopností reagovat na poptávku[4] 

 

Kromě výše uvedeného je výrobní proces ovlivňován i některými dalšími aspekty; obvykle je 

zde možnost volby.  

 

Výroba a výrobní procesy existují nejen ve výrobních organizacích (v průmyslu a 

stavebnictví, v zemědělství atd.), ale i ve všech organizacích poskytujících služby – 

v nemocnicích, v bankách, v dopravě, ve školách, v poradenských firmách atd. Je potřeba je 

správně identifikovat a řídit, a to včetně strategické úrovně.  

 

Výroba a výrobní procesy úzce souvisejí s ostatními firemními procesy a funkcemi a jejich 

konkrétní náplň se dle typu případu může lišit. Výrobu lze dále chápat v užším a širším 

pojetí/záběru a v tomto ohledu je důležité, co zahrnuje výrobní proces, co je výrobek/služba a 

kdo je zákazník.[4] 

 

 

 



16 

 

Výhody širšího přístupu k pojetí „výroby“ jsou zjevné: 

 

 potřebná integrace firemních funkcí a procesů za účelem naplňování hlavních 

strategických cílů 

 koncentrace a koordinace potřebných zdrojů 

 řešení problémů (ne)koordinace firemních funkcí a procesů, které při užším 

(klasickém) přístupu k pojetí „výroby“ zůstanou skryty 

 

Uspořádání a struktura konkrétních výrob a jejich řízení (výrobní systémy) závisí na 

charakteru výrobku (resp. služby), trhu, objemu výroby, charakteru poptávky, použitých 

technologiích a některých dalších faktorech. Výrobní systémy/procesy poté bývají 

klasifikovány dle následujících hledisek.[4] 

 

3.2 Výrobní proces podle míry plynulosti 

Podle míry plynulosti výrobního procesu bývá rozlišována výroba: 

 

A) PLYNULÁ 

B) PŘERUŠOVANÁ 

 

Typickým příkladem plynulé výroby (nepřetržité) lze uvést např. zpracování ropy v rafinerii 

nebo výrobu surové oceli. Výroba v těchto případech probíhá z technologických či jiných 

důvodů prakticky nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Pouze přerušení 

vyvolaná nutnými opravami výrobního zařízení lze brát jako výjimku.  

 

U přerušované výroby je možno výrobu po určitých částech výrobního procesu přerušit a 

pokračovat jindy. Tato výroba má předem určený čas. Při přerušované výrobě bývá běžně 

výrobní proces po určitých částech (tzv. operacích) uskutečněných na určitém pracovišti 

přerušován. Následně pokračuje na dalším (v některých případech i na tomtéž) pracovišti. 

Přerušovaná výroba je typická např. pro strojírenství.  

 

Jako kritérium posouzení, jestli jde o plynulou či přerušovanou výrobu, může posloužit 

skutečnost, zda zpracovávané výroby po zpracování na jednom pracovišti přecházejí na 

navazující pracoviště plynule bez možnosti ovlivňovat operativně tento přechod ze strany 



17 

 

řídících orgánů (plynulá výroba), či s možností přechodu na následující pracoviště ovlivňovat 

(přerušovaná výroba), například měnit termín zpracování, měnit pracoviště, které daný úkol 

zpracuje, atd.[4] 

 

Nutno brát v úvahu ekonomické aspekty při rozhodování o tom, jestli bude výroba 

organizována jako plynulá či přerušovaná. Zajištění výroby plynulé, tj. výroby probíhající i 

v noci, o víkendech, svátcích, bývá zpravidla nákladnější, co se týká zajištění potřebných 

podmínek a prostředí pro pracovníky (doprava, stravování, osvětlení, příplatky za práci 

v noci, o víkendech a svátcích).  

 

Na druhou stranu ovšem u přerušování výrobního procesu při přerušované výrobě prodlužuje 

průběžné doby výroby, zvyšuje výrobní zásoby a vyvolává kolísání výkonnosti, případně i 

kvality výroby (např. po zahájení práce, před jejím ukončením), což většinou vede ke 

zvyšování výrobních nákladů. Naproti tomu v přerušované výrobě většinou existují lepší 

podmínky pro údržbu zařízení a nápravu důsledků výpadků a poruch (například v případě 

potřeby dalších výrobních kapacit je možné pracovat mimořádně o víkendu).  

 

Výroba se rozlišuje dle množství a počtu druhů výrobků: 

 kusová, resp. malosériová 

 sériová 

 hromadná  

 

Rozdíl mezi kusovou, sériovou a hromadnou výrobou spočívá ve velikosti zpracovaného 

množství (sérií) výrobků a způsobu přidělování potřebných výrobních faktorů, např. 

charakteru uspořádání a využívání strojního vybavení, míře specializace pracovníků atd. Pro 

sériovou a hromadnou výrobu bývají obvykle používány speciální stroje. Zpravidla se jedná o 

vysoce automatizované s nízkou potřebou pracovní síly, uspořádané do linek, kde výstupy 

jednoho pracoviště jsou automaticky přepravovány jako vstupy na následující pracoviště.[4] 

 

Kusová výroba obvykle bývá uskutečňována ve velmi malých množstvích za pomoci 

univerzálních strojů a zařízení. Množství druhů výrobku (varieta) většinou bývá velké. 

Výroba jednotlivých výrobků se buď opakuje (opakovaná kusová výroba), nebo neopakuje 

(neopakovaná kusová výroba). V situaci, kdy je kusová výroba uskutečňována pouze na 

základě objednávek konkrétních zákazníků, hovoří se o zakázkové výrobě. Průběh výrobního 
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procesu se u kusové výroby neustále mění, zejména v závislosti na momentálním výrobním 

programu. Zařízení kusové výroby je ve srovnání se zařízením sériové a hromadné výroby 

komplikovanější. 

 

Jako typické příklady kusové výroby lze uvést: 

 zakázkové krejčovství 

 opravy rodinných domků 

 pojištění rizikových klientů (herci, sportovci, artisté) 

 nebo strojírenskou výrobu dle individuálních specifikací zákazníků 

 

U výroby sériové se výrobky vyrábí v dávkách – sériích, kdy po dokončení série jednoho 

výrobku dochází k přechodu na výrobu dalšího výrobku. V situaci, kdy se série jednotlivých 

výrobků opakují pravidelně a jsou stejně velké, se hovoří o rytmické sériové výrobě. 

V opačném případě jde o nerytmickou sériovou výrobu. Průběh výrobního procesu je výroby 

sériové méně proměnlivý (stabilnější) než v případě kusové výroby.[4] 

 

Jeden druh výrobku ve velkém množství se vyrábí formou hromadné výroby. Průběh 

výrobního procesu se po celou dobu výroby pravidelně opakuje a je do jisté míry stabilizován. 

Jako nejvyšší forma hromadné výroby bývá označována proudová výroba. Jejím 

charakteristickým znakem je plynulý optimalizovaný tok rozpracovaných výrobků mezi 

pracovišti.  

 

K typickým příkladům sériové výroby náleží výroba textilní konfekce, skupinová výstavba 

nových bytů, výroba sportovních motocyklů atd. Blíže hromadné výrobě naproti tomu bude 

výroba oděvů a obuvi pro armádu, výroba spotřebních předmětů pro masovou spotřebu (např. 

žárovky, automobily, toaletní papír), průmyslová výroba cukrářských výrobků, výroba panelů 

pro hromadnou výstavbu bytů. Rozdíly charakteru používaných technologií a organizace 

výroby v jednotlivých typech výroby se odrážejí ve struktuře a výši nákladů tak, jak je 

schematicky vyjádřeno na Obr. 1.  
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Kusová výroba je charakteristická nízkými fixními náklady a objemem výroby strmě 

rostoucími variabilními, tudíž i celkovými náklady Nk. U hromadné výroby jsou obvykle 

vysoké fixní náklady a s objemem výroby pouze velice mírně rostoucí variabilní náklady a 

celkové náklady Nh. Sériová výroba Ns leží mezi těmito krajními případy.[4] 

 

 

Obr. 1 Struktura nákladů v závislosti na objemu kusové, sériové a hromadné výroby [4] 

 

Kusová, sériová a hromadná výroba se rovněž velmi liší z hlediska možnosti vyhovět 

individuálním přáním zákazníka, případně stupněm funkční různorodosti výrobků tak, jak je 

to schematicky vyjádřeno na Obr. 2.  

 

Největší prostor pro vyhovění individuálním přáním a potřebám zákazníka existuje v případě 

kusové výroby. Toto ovšem bývá obtížné, ne-li nemožné, v případě sériové a hromadné 

výroby.[4] 
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Obr. 2 Možnost přizpůsobení výrobku individuálním požadavkům zákazníka 

v jednotlivých typech výroby [4] 

 

Většinou nelze říct, že by v jednom podniku existoval jen jeden z výše zmíněných typů 

výroby. Například i v podnicích s typickou hromadnou výrobou lze nalézt provozy, v nichž se 

výroba blíží podmínkám kusové výroby (například ve strojírenských podnicích údržba, 

nářaďovna).[4] 

3.3 Výrobní funkce 

 

Výrobní funkce si klade za svůj cíl vyrábět konkurenceschopné výrobky s nízkými náklady, 

které jsou pro zákazníka hodnotné. V případě zdařilých a dosažených cílů podniku, může být 

výrobní funkce dané firmy označena za silnou. V případě opačném je nutné, aby byla značena 

jako slabá.  

 

Existují čtyři hlavní faktory, které určují silné a slabé stránky výroby: 

 míra hospodárnosti 

 zkušenostní efekt 

 efekt životního cyklu výrobního procesu a  

 pružná výrobní technologie[6] 

Míra hospodárnosti 

Míra hospodárnosti je charakterizovaná jako vztah mezi nákladovými výhodami a velikostí 

podílu podniku na trhu. Míra hospodárnosti je vyšší u podniku s větším podílem na trhu 
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z důvodu, že tento podnik je schopen rozpustit fixní náklady do většího počtu výrobků a tak 

vyrobit jednotku výroby s nižšími náklady.[6] 

 

Zkušenostní efekt 

Nižších nákladů lze docílit i zkušenostním efektem. Míní se jím snižování nákladů na 

jednotku výroby při kumulovaném nárůstu výroby. Vztah nákladů na jednotku výroby a 

kumulovaného počtu vyrobených produktů je vyjádřen tzv. zkušenostní křivkou. Tato křivka 

znamená, že na základě získaných zkušeností po vyrobení jistého počtu výrobků je možno 

každou další jednotku vyrobit s nižšími náklady.[6] 

 

Efekt životního cyklu výrobního procesu 

Vychází ze vztahu mezi výrobním procesem a výrobkovou strukturou. Efektivnost výrobního 

procesu bude optimální, když jeho předmětem bude odpovídající výrobková struktura.[6] 

 

Flexibilní výrobní technologie 

Pružná výrobní technologie využívá výhodu nízkých nákladů hromadné výroby a schopnost 

kusové výroby přizpůsobit výrobek konkrétním požadavkům zákazníka. Jako příklad je 

možné uvést výrobu aut. Flexibilní výrobní technologie pomáhá automobilkám snížit náklady 

díky standardizace součástí, ze kterých jsou auta montována. Současně umožňuje reagovat na 

specifická přání zákazníků, které se týkají vnitřního vybavení auta, obsahu motoru, barvy 

karoserie atd. Výrobní technologie flexibilní jsou založeny na výpočetní technice.  

 

Vytvářeny jsou tak, aby: 

 zvýšily využití zařízení určeného pro výrobu prostřednictvím optimálnějšího časového 

rozpisu 

 snížily potřebný čas na technickou přípravu výroby a výrobu 

 vylepšily kontrolu kvality na všech pracovištích výrobního procesu[6] 
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4 Management jakosti a kontrolní systémy 

4.1 Vymezení a činnosti managementu jakosti  

Managementem jakosti se rozumí koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, 

pokud se týká jakosti. Jakost výrobku nelze zajišťovat amatérským individualismem. 

Vyžaduje to komplexně řízenou a koordinovanou činnost, kterou může zajišťovat pouze 

speciálně vytvořený ucelený soubor ověřených činností, přístupů a metod, které vedoucí 

pracovníci („manažeři“) užívají k zvládnutí specifických činností („manažerských funkcí“) 

nezbytných k dosažení cílů příslušné organizace. Uvedené se značí jako management (angl. to 

manage = řídit). Má-li management zajišťovat jakost výrobků produkovaných určitou 

organizací, pak se jedná o management jakosti. Jeho vymezení uvádí norma ČSN EN ISO 

9000:2006.  

 

Management kvality je ideální nástroj pro zvýšení jakosti produktů, procesů a různých 

činností u jakékoli organizace. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní a další 

společnosti. Také ale o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce 

apod.[9] 

 

Management jakosti je disciplína, která se snaží pomáhat dosáhnout v podnikání určité 

kvality.  Zahrnuje filosofii, ekonomiku, marketing a operační výzkum.[10] Organizace, které 

nepodceňují management kvality, dosahují vyšší produktivity.[11] TQM – Total quality 

management je filozofie celkového zapojení organizace do vylepšení všech aspektů kvality 

produktu nebo služba poskytována organizací. Možnost pojetí také jako Total Quality Control 

(TQC), Total Quality Leadership (TQL) a další.[12] 

 

Termín jakost 

Jakost – běžně se používá i název kvalita. Jakost je stupeň splnění požadavků vlastnostmi 

hodnoceného objektu (výrobku, procesu,…). Tyto vlastnosti nazýváme znaky jakosti, které 

jsou hodnoceny z hlediska potřeb zákazníka.[15] Jakost je running target, stále se měnící cíl, 

který může být konkrétně definován pouze okolím. Jisté je, že kvalita se stala jedním 

z dominujících kritérií ovlivňujících koupi určitého výrobku nebo využití určité služby. Je na 

ni nahlíženo jako na základní faktor určující výkonnost organizace.[14] 
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Zajištění jakosti 

Zajištění jakosti je technický, ekonomický a sociální proces, který je jedním z nejdůležitějších 

nástrojů prevence rizika. Nejde pouze o jakost výrobků nebo hmotných procesů, ale také o 

jakost v nejširším pojetí, tj. především o jakost managementu a rozhodování.[13] 

4.2 Kontrolní systémy 

 

Existují různé postupy, které mají zabezpečit záchyt negativních kroků při výrobě. Pro 

přiblížení problematiky budou uvedeny následovně.  

4.2.1 Správná výrobní praxe (GMP)  

 

V odborném jazyce je často nazývána ve zkratce GMP (Good Manufacturing Practice). Dle 

definice představuje správná výrobní praxe postup, díky kterému by mělo dojít k zabezpečení 

záchytu možných negativních postupů při výrobě a tím i negativních účinků léčiva při jeho 

vzniku. Výroba léčiv na území ČR musí splňovat zákonem stanovené požadavky správné 

výrobní praxe. Taktéž je potřeba, aby byla v souladu s registrační dokumentací a rozhodnutím 

o registraci.  

 

Výrobcem léčiv se rozumí jakákoliv osoba, fyzická nebo právnická, vykonávající činnosti, 

pro které je vyžadováno povolení dle znění zákona o léčivu č.79/1997 Sb. Léčivé přípravky 

jsou oprávněny vyrábět osoby, kterým tato činnost byla povolena SÚKL (Státní ústav pro 

kontrolu léčiv).  

 

Povolení se vztahuje i k výrobě léčivých přípravků s cílem vývozu nebo za účelem klinického 

hodnocení. Povolení k výrobě se týká výroby úplné, dílčí nebo jakýchkoli výrobních postupů, 

které zahrnují přebalování, balení nebo úpravy balení. Povolení k výrobě se vztahuje i na 

léčivé přípravky dovážené ze třetích zemí, tj. mimo Evropskou unii. Dovozce těchto 

přípravků zajišťuje, aby výroba byla v souladu se standardy správné výrobní praxe EU. 

Výrobce musí také zohledňovat při přezkoumání svých výrobních postupů vědecký a 

technický pokrok.[7] 

 

 

 

 



24 

 

Povinnosti výrobce: 

 zabezpečovat systém jakosti, provádět opakovaně jeho vnitřní kontroly a případně 

přijímat všechna nezbytná nápravná opatření 

 pro své činnosti mít dostatečný počet kvalifikovaných a proškolených zaměstnanců 

 zajistit rozvržení a konstrukci prostorů a výrobních zařízení tak, aby vyhovovaly 

požadavkům pro správnou výrobní praxi 

 vést o svých činnostech rozsáhlou dokumentaci (jasnou, bezchybnou a 

aktualizovanou)[7] 

 

4.2.2 Metodiky a normy ISO  

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ang. International Organization for 

Standardization, ISO) v Ženevě definovala sérii předpisů ISO 9000 jako systémový standard 

aplikovatelný na jakýkoli produkt, službu, nebo proces, který má být respektován 

v mezinárodním hospodářském prostředí. ISO byly poprvé publikovány v roce 1987, 

revidovány v roce 1994 a zatím naposled aktualizovány v roce 2000 („ISO 9000 2000 

Standards“).[8] 

 

Řada ISO 9000 2000 obsahuje: 

 

 ISO 9000 – obsahuje definice klíčových termínů a aktů, které jsou obsaženy v dalších 

normách řady 

 ISO 9001 – nastavuje požadavky pro organizace, jejichž podnikatelské procesy 

zahrnují celou škálu množství od výzkumu a vývoje, od výroby až po instalaci a 

služby 

 ISO 9004 – obsahuje předpisy a návody pro zlepšování výkonnosti 

 

Pokud se management společnosti rozhodne, že bude implementovat systém řízení 

kvality, který splní požadavky kvalitních standardů ISO, pak očekává, že takový 

přístup: 

 

 může vylepšit kvalitu procesů podniku, následně zlepší kvalitu jejích produktů nebo 

služeb se současným snížením nákladů na nekvalitní produkci 
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 zvýší její konkurenceschopnost na trhu 

 uspokojí očekávání cílové skupiny zákazníků 

 slní požadavek nějakého nadřízeného subjektu (zahraničního vlastníka, vlády, apod.)  

 

Ve všech těchto případech se budování systémů řízení kvality a podnikového prostředí 

vstřícného ke zlepšování procesů podle předpisů norem řady ISO 9001 2000 musí stát jedním 

ze strategických cílů podniku a musí být top managementem podporováno dlouhodobě a 

pečlivě.[8] 

 

 Implementace systému řízení kvality podle ISO 9001 2000 probíhá v těchto fázích: 

 

 provedení rozdílové analýzy skutečného stavu vzhledem k požadavkům příslušné 

normy ISO 

 tvorba plánu implementace (v angličtině: Systém Development Plan) 

 aplikace plánu 

 interní audit potvrzující dosažitelnost stavu, který je formulován v požadavcích ISO 

 externí audit a certifikace podle příslušné normy ISO  

 

Významnost systému ISO a jeho důvody: 

 

 orientován přímo na kvalitu – zlepšená kvalita podnikových procesů 

 je považován za mezinárodní standard – je podporován národními úřady ve více než 

120 zemích a je také jedním z témat, ve kterých jsou vytvořeny předpoklady 

k internacionálnímu porozumění 

 je orientován systémově, což je naprosto nezastupitelným přístupem k budování 

kvality, kdy nestačí jen motivace zaměstnanců, pokud není podpořena institucionálně 

správnými metodikami, postupy a procedurami, správně vytvořenými strukturami a 

standardy[8] 
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5 FAVEA, spol. s.r.o.  

5.1 Historie podniku 

Česká farmaceutická společnost FAVEA, spol. s.r.o. nabízí od roku 1994 svým partnerům 

kompletní služby související s vývojem, výrobou, registrací doplňků stravy, kosmetiky a 

potravinářských substancí.[17] 

5.1.1 Klíčové okamžiky firmy FAVEA, spol. s.r.o. 

 

Rok 1994  

Založení společnosti FAVEA, spol. s r.o. Do obchodního rejstříku zapsána dne 27. dubna 

1994. 

Rok 1998  

Po čtyřletém experimentování je firma jako jedna z prvních, která instalovala linku pro 

mikronizaci látek, díky které 50 až 100x zmenšuje rozměr částic. Tím přináší zvýšenou 

biologickou dostupnost látek. 

Rok 2000  

Zavedena metoda šetrného lisování tablet a sledování zrání tablet SOFT TABLETTING. Je 

vhodná pro průmyslové zpracování mikronizátů nebo separátů s biologicky aktivními 

proteiny. 

Rok 2001 

Síla týmového řešení se naplno projevila při řešení grantových cílů, kdy podnik společně s 

akademickými pracovišti získali za zvýšení biologické dostupnosti polyfenolů cenu inovace 

roku 2001. 

Rok 2002 

Sledování celosvětových trendů a požadavky zákazníků vyústily v zavedení výroby 

submikronových disperzí v tekutém stavu a jejich konzervace bez syntetických přísad 

(preservative free). 

Rok 2003 

Po vstupu do Evropské unie ve spolupráci s německou firmou Sabine Maurer byla zavedena 

do průmyslového měřítka výroba nanočástic. Přestoupilo se tak ze světa mikrokosmu do světa 

kvantového. 
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Rok 2004 

Kouzlo sférických částic vedlo chemický průmysl Favea k zavedení výroby pelet. 

Následujícího roku došlo k vyvinutí formy s postupným uvolňováním.  

Rok 2006 

Poznatky z imunologie a dostupnost lokálních surovin (mléka a kolostra) se staly motivujícím 

podnětem k vyřešení separace biologicky aktivních proteinů, jejich sprejového sušení nebo 

lyofilizace a aplikace do lékových forem – tablet, opět použitím metod Soft tabletting. 

Rok 2007 

Další krok v projektech s postupným uvolňováním pojednává o zavedení výroby 

dvouvrstvých tablet umožňujících rychlý nástup účinku jedné složky kombinovat s pomalým 

uvolňováním složky druhé.  

Rok 2008 

V roce 2008 provedeny experimentální práce pro zavedení PAT technologií u procesních 

zařízení pro výrobu pevných lékových forem za pomoci infračervené spektroskopie v blízké 

oblasti. Využívány jsou systémy firem Nicolet a Yokogawa. Ta dává možnost lépe pochopit 

nejmodernější úroveň používaných procesů a garanci špičkových produktů, jež firma 

nabízí.[17] 

5.2 Charakteristika firmy FAVEA, spol. s.r.o.  

FAVEA, spol. s r.o. je ryze českou farmaceutickou společností. Byla založena dne 27. dubna 

1994. Základní kapitál společnosti činí 20 000 000 Kč.  

Za cíl si klade (pomocí aplikací moderních poznatků z medicíny a farmaceutických 

technologií) pomáhat lidem v péči o jejich zdraví. 

Klíčovou vlastností produktů, zvyšující jejich unikátnost, je využití moderních 

farmaceutických technologií. Pomocí mikro a nanotechnologických postupů se mění fyzikální 

vlastnosti doplňků stravy či léčiv. Tím dochází ke zvýšení jejich účinnosti, snížení toxicity a 

nežádoucích účinků.  

Společnost má zkušenosti s exportem zboží a služeb také do zemí Evropy (Ruska, Ukrajiny, 

Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Francie). Organizační strukturu společnosti lze 

nalézt v Příloze 1. 



28 

 

 

Obr. 3 Sídlo společnosti v Kopřivnici [19] 

 

Tab. 1 Celkový obrat firmy FAVEA, spol. s.r.o. v letech 2008 – 2012 v tis. Kč 

Rok Obrat firmy v tis. Kč Rozdíl v % 

2008 104 090  

2009 98 398 -5,47 

2010 97 220 -1,20 

2011 126 356 29,97 

2012 212 294 68,01 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 1 nám ukazuje celkový obrat firmy FAVEA, spol. s.r.o. v letech 2008 – 2012 v tis. Kč, 

lze z nich vysledovat, že v letech 2008 – 2010 se celkový obrat pohyboval ve stejných 

intencích, jen s minimálními odchylkami a měl svůj vrchol v roce 2008, což je dáno dobrou 

ekonomickou situací v České republice, tak i ve farmaceutickém průmyslu v roce 2008. 

V letech 2011 a 2012 prudce stoupnul celkový obrat firmy z důvodu zavedení zakázkové 

výroby pro další firmy. A firma věří, že obrat bude ještě v dalších letech růst. Grafické 

znázornění je uvedeno v Příloze 2. 

5.2.1 Vize 

Ambiciózní společnost se díky aplikaci nejmodernějších postupů farmaceutické technologie 

hodlá stát jedním ze tří nejvýznamnějších výrobců doplňků stravy v Česku. Firma dále 

poskytuje kreativnímu týmu pracovníků co nejkvalitnější podmínky k vykonávání práce a 

možnost realizace originálních idejí. Za hlavní prioritu si podnik klade kvalitu.  

5.2.2 Předmět podnikání, předmět činnosti 

Předmět podnikání zahrnuje výrobu kosmetických přípravků, výrobu ostatních 

potravinářských výrobků, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poradenství a 

konzultace (validace čistých prostor, technologického vybavení a technologických procesů), 



29 

 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo 

společenských věd, výroba nesterilních tuhých jednodávkových lékových forem (tablety, 

tobolky, čípky, pesary).  

 

Předmět činnosti je realizován výrobou a prodejem doplňků stravy ve formě in bulk, 

v blistrech nebo v zákaznickém balení (krabičkách, dózách) a kosmetiky. Dále pak 

konzultační činností a přípravou a realizací projektů v oblasti výstavby a vybavování tzv. 

čistých prostor pro farmaceutickou výrobu. Firma provádí výrobní činnosti v budově 

v Kopřivnici a také v budově v Kopřivnici - Lubina. Skladové prostory se nachází 

v Kopřivnici. Kanceláře se nachází na obou pobočkách (Kopřivnice, Kopřivnice-Lubina). 

Účetnictví, evidence, včetně skladové a mzdové jsou realizovány na softwarovém produktu 

Pohoda, Pamica na PC síti.  

5.2.3 Sortiment – rozsah činnosti 

 výroba doplňků stravy a kosmetiky 

 od roku 2011 se společnost Favea zaměřila na vývoj a výrobu forem s modifikovaným 

uvolňováním 

 výroba léčiv a suplementů pro společnost Helvetia Pharma  

 jsou vyráběny smluvně onkologika a také suplementy stravy z oblasti perorální 

vakcinace 

 zakázková výroba doplňků stravy a kosmetiky 

 výzkumné a vývojové práce na novém centru Biotechnologie 

 snaha o zachycení současných trendů suplementů, jedním z nich je i výzkum a 

budoucí výroba v oblasti prebiotik a probiotik. 

 inženýrská a dodavatelská činnost 

5.2.4 Marketing, trh, odbyt 

Společnost sleduje vývoj a směry obchodů na trhu s doplňky stravy, aby byla schopna 

reagovat v konkurenčním prostředí. Z tohoto důvodu dochází k investování společnosti do 

svého rozvoje, vývoje a zajišťuje v rámci možností lepší podmínky pro služby zákazníkům. 

Veškerou komunikaci se zákazníky a zajišťování nejlepšího možného servisu směrem 

k zákazníkům má na starosti výkonný ředitel.  
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6 Výrobní proces firmy 

6.1 Standardní operační postup (SOP) 
 

Firma nepoužívá ISO, ale GMP systém.  

 

1) Cíl 

Standardní operační postup určuje způsoby tvorby, evidence dokumentace na oddělení QC a 

mibi (mikrobiologie) QC R&D.  

 

2) Odpovědnosti a pravomoci 

SOP je závazný pro všechny pracovníky oddělení QC (kvality, jakosti) a mibi QC R&D. 

 

3) Dokumentace na oddělení QC a mibi QC R&D je členěna: 

 předpisovou dokumentaci 

 záznamovou dokumentaci 

 protokoly 

 zprávy 

 

Tvorba dokumentace je řízena navazujícím dokumentem SOP-QA-001. Evidenci vydaných 

dokumentů vede oddělení jištění jakosti.  

 

4) Předpisová dokumentace 

 a) Standardní operační postup 

 popisuje metodiku rutinních postupů dle pravidel Správné výrobní praxe 

 b) Pracovní instrukce 

 popisuje jednotlivé postupy kontroly, přípravy apod.  

 c) Návod k obsluze měřidel 

 soubor pokynů pro ovládání měřidel 

 d) Metrologická kniha měřidla 

 ucelený metrologický dokument o měřidle 

 e) Specifikace 

 soubor závazných kritérií pro hodnocení materiálu 
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5) Záznamová dokumentace 

a) Kniha vzorků a produktů  

 tato kniha je vedena v elektronické podobě a je uložena na disku 

 je pravidelně kontrolována manažerem QA/QC  

 po zkontrolování provede manažer uzamčení buněk, resp. řádků, které se 

vztahují již k uzavřenému procesu propouštění daného vzorku (suroviny, 

produkty, meziprodukty, obaly, kosmetika, protokoly, kalibrační listy, léčiva, 

veterinaria, analytika)  

 vhodným programem pro tuto činnost je Excel 

 knihy jsou členěny podle roků a podle pracoviště oddělení QC: Kopřivnice, 

Lubina 

 na oddělení QC Lubina se značí certifikáty v Knize vzorků s počátečním 

písmenem L, např.: L001/09/S 

 na konci roku se kniha vytiskne z elektronické podoby do tištěné a založí na 

oddělení QC archivu 

b) Kniha odběrů a vzorků 

 vedena v elektronické podobě, je uložena na disku 

 pravidelně 1x denně kontrolována manažerem QA/QC  

 po provedení kontroly proběhne uzamčení buněk  

 kniha se na konci roku vytiskne do tištěné podoby, je založena do archivu 

oddělení QC 

c) Pracovní kniha 

 v pracovní knize se vedou záznamy o provedených zkouškách v laboratořích, 

např. zkouška na hmotnostní stejnoměrnost, průměrnou hmotnost tablet, 

rozpadavost tablet, sypná hmotnost, sypný úhel, sítová analýza, měření sušiny, 

vodivost, pH apod.  

 v pracovní knize oddělení mibi QC R&D se vedou záznamy o 

mikrobiologických zkouškách; mikrobiologická nezávadnost, spady, stěry 

apod.  

d) Záznamová kniha o standardizaci odměrných roztoků 

 v záznamové knize o standardizaci odměrných roztoků se vedou záznamy o 

faktorizaci, standardizaci na oddělení QC 

e) Záznamová kniha o přípravě roztoků 
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 vedou se zde záznamy o přípravě na oddělení QC 

f) Záznamová kniha o mikroskopii 

 v záznamové knize o mikroskopii jsou k nalezení záznamy o mikroskopické 

analýze 

g) Záznamová kniha o Karl Fisher titraci 

 zde jsou uvedeny záznamy o stanovení titru odměrného roztoku a o 

semimikrostanovení vody ve vzorcích, kde se uvádí: číslo šarže odměrného 

roztoku, číslo šarže rozpouštědla, číslo šarže vzorku, datum a podpis analytika 

h) Pracovní deník – Aqua purificata 

 v pracovním deníku se vedou záznamy o chemické analýze čištěné vody na 

oddělení QC 

i) Pracovní deník – Kontrola hmotnosti 

 uvádí záznamy o kontrole hmotnosti (hmotnostní stejnoměrnosti) u hotového 

léčivého veterinárního přípravku 

j) Provozní deník 

 vydává se pro měřidla 

k) Kniha vzorkovací místnosti 

 evidují se odběry vzorků 

l) Kniha o evidenci jedů 

 obsahuje spotřeby jedů v laboratoři QC  

m) Kniha o odpadech 

 zápis záznamů o evidenci odpadů vzniklých při laboratorních analýzách  

n) Kniha o znehodnocení sekundárního obalu 

 informace týkající se sekundárního obalu 

o) Kniha protokolů o zkoušce 

 zahrnuje veškeré údaje týkající se analytických zkoušek  

p) Evidenční kniha chemikálií 

 evidence příchozích a vyřazených chemikálií v laboratoři  

 

6) Protokoly a zprávy 

 certifikáty o analýze, validační protokol a zpráva, vzorkovací protokol, protokol o 

odběru vzorků, protokol o zkoušce 
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7) Evidenční dokumentace 

 certifikáty od dodavatelů materiálů, protokoly o zkouškách z externích laboratoří 

 

8) Archivace 

 zahrnuje všechny vydané dokumenty na oddělení QC 

6.2 Monitoring ve firmě FAVEA  

Správný operační postup určuje způsob monitorování teploty, vlhkosti, tlakových poměrů ve 

skladovacích, výrobních prostorách a na oddělení QC.  

1) Monitoring teploty a vlhkosti 

Ve společnosti Favea je zajišťován termohygrometry. Každý termohygrometr je určen svou 

pozicí ve skladovacím, kontrolním či výrobním prostoru. Teplota a relativní vlhkost se 

monitoruje denně. Naměřené hodnoty se zaznamenávají do evidenčních monitorovacích listů 

teploty a vlhkosti k danému měsíci v roce, které jsou umístěné u jednotlivých 

termohygrometrů na výše uvedených místech. Mezní limity pro vlhkost a teplotu jsou: 

teplota do 25 ºC a relativní vlhkost do 80 %.  

 

2) Monitoring teploty v lednici QC 

Zajišťován je kalibrovaným teploměrem. Teplota se monitoruje denně. Mezní limit pro 

teplotu v chladničce: teplota 2-8 ºC.  

 

3) Monitoring přetlaků 

Monitoring tlakových rozdílů je zavedený ve výrobě u vstupu do čistého prostoru 

v provozovně Favea Kopřivnice. Měření zabezpečují měřidla diferenciálního tlaku 

Magnehelic. Každé měřidlo je určeno svojí pozicí. Mezní limity přetlaků jsou: minimální 

hodnota přetlaku: 10 Pa.  

 

4) Monitoring čištěné vody 

Spočívá v kontrole její kvality dle platného Českého lékopisu. Monitoruje se 1x měsíčně, 

přičemž se provádí chemický a mikrobiologický rozbor čištěné vody.  
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5) Mikrobiologický monitoring pitné vody  

Spočívá v kontrole její kvality dle platné vyhlášky o pitné vodě. Monitoruje se 1x měsíčně. 

Provádí se mikrobiologický rozbor pitné vody (provádí mikrobiologická laboratoř).  

 

6) Mikrobiologický monitoring prostředí 

Provádí se spadovou metodou 1x měsíčně.  

 

7) Mikrobiologický monitoring pracovníků 

Provádí se 1x za čtvrtletí stěrovou a otiskovou metodou.  

 

8) Mikrobiologický monitoring zařízení 

Provádí se jedenkrát ročně stěrovou metodou.  

 

9) Monitoring čistých prostor  

Probíhá 1x ročně pomocí vlastního zařízení počítače prachových částic AMC (NKO-VY-234) 

ve formě validace čistých prostor (dle SOP-QA-016).  

 

10) Vyhodnocení monitoringu 

Monitoring čištěné vody, pitné vody, prostředí, pracovníků a zařízení se vyhodnocuje vždy na 

konci roku, po provedení všech odběrů a následných analýz. Vyhodnocení provádí manažer 

kontroly jakosti a v tištěné podobě jej zakládá na oddělení jištění jakosti. Monitoring teploty, 

vlhkosti a přetlaků se vyhodnocuje vždy po uzavření evidence monitoringu daného měsíce. 

Vyhodnocení provádí pracovník QC.  

6.3 Popis současného stavu - řízení toku materiálu 
 

1. Nákup vstupních materiálů 

Za nákup materiálů ve firmě Favea odpovídá pracovník nákupu, který jej provádí na základě 

požadavků výroby. Materiál pro léčiva se nakupuje od schválených dodavatelů v souladu 

s registrační dokumentací. 

  

 

 

 

 



35 

 

2. Příjem vstupních materiálů 

Příjem vstupních materiálů řídí v příjmové části Favea její skladník. Při příjmu suroviny 

proběhne kontrola, která vypadá následovně: 

 kontroluje se, zda byl materiál dopraven dohodnutým způsobem 

 zda materiál nevykazuje zřejmé vady 

 

V případě, že je materiál poškozen, neoznačen nebo dopraven mimo dohodnuté podmínky, 

informuje skladník oddělení kvality a po dohodě s pracovníkem QC může skladník materiál 

odmítnout převzít. V tomto případě se provádí zápis do přepravního listu, kde jsou uvedeny 

jisté náležitosti (datum a hodina dodávky, odmítnutý materiál, jeho výrobce – dodavatele a 

dopravce, číslo dopravního prostředku a důvod odmítnutí dodávky; stručný popis zřejmé 

vady).  

 

O zamítnutí informuje skladník pracovníka nákupu a oddělení QA a předá na oddělení kopii 

přepravního listu. Pokud dodávka nevykazuje zjevné vady, skladník zkontroluje, zda název na 

obalové jednotce a dodané množství je shodné s údaji na dodacím listě. K dodávce je potřeba, 

aby byl přiložen Certifikát o jakosti a v případě první dodávky suroviny také 

bezpečnostní list (MSDS).  

 

3. Evidence příjmu 

Převzatý materiál je evidován skladníkem v Příjmové knize vstupních materiálů. Pro zápis o 

příjmu se užije systému Pohoda. Je zavedena také příjmová kniha v programu Excel, která se 

pravidelně tiskne. Po uzavření kalendářního roku se kniha archivuje po dobu jednoho roku ve 

skladu.  

 

4. Označení materiálu 

Skladník označí každou přijatou obalovou jednotku surovin nebo obalů bílým interním 

štítkem obalové jednotky s určitými údaji (např. interní název materiálu, jméno dodavatele 

atd.).  

 

5. Vzorkování materiálu 

Oddělení kvality denně kontroluje knihu příjmů a vzorkuje daný materiál. Štítek je umístěn na 

obalovou jednotku poblíž bílého interního štítku. Pracovník QC dále kontroluje: zda skladník 

materiál správně označil.  
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6. Karanténa nepropuštěných materiálů 

Po vzorkování je materiál přemístěn do oddělených skladovacích prostor karantény, kde čeká 

na rozhodnutí o propuštění. Nachází se tedy ve „stavu karantény“. Materiál z karantény 

nemůže být přemístěn na jiné místo skladovacího prostoru, ani použít k jakémukoliv dalšímu 

zpracování.  

 

7. Propouštění vstupních materiálů 

Na základě výsledků kontroly a zkoušení vydává oddělení QC Certifikát o analýze (CoA), 

který je písemným dokladem o propuštění nebo zamítnutí vstupních materiálů. Vyhotovuje se 

ve dvou zhotoveních, která obsahují údaje (např. název suroviny, dodavatele, množství, atd.).  

Úkol skladníka je zde následovný: vyskladní propuštěný materiál z karantény do skladu 

shodných surovin a své paré Certifikátu o analýze archivuje ve skladové dokumentaci.  

 

8. Vadné vstupní materiály a postup jejich reklamace 

V případě, že je materiál na základě kontroly zamítnut, odchylka od specifikace je takového 

charakteru, že materiál nelze použít, musí pracovník QC neprodleně označit každou obalovou 

jednotku červeným štítkem vadného materiálu.  

 

Skladník vyskladní zamítnutý materiál z karantény do skladovacího prostoru vadných 

materiálů, který je fyzicky výrazně oddělen od ostatních skladovacích prostor a své paré 

Certifikátu o analýze archivuje ve skladové dokumentaci. Vadný materiál dále podléhá 

reklamačnímu řízení.  

 

9. Vstupní materiály propuštěny s odchylkou 

Pokud je při kontrole zajištěna odchylka a pokud je odchylka takového charakteru, že je 

možné materiál použít, je materiál propuštěn s odchylkou. Označení materiálu je doplněno 

bílým štítkem „vyhovuje s odchylkou“.  

 

10. Zásady skladování 

Pro zabezpečení trvalé jakosti skladovaných materiálů je pracovní povinností skladníka 

pravidelně kontrolovat skladovací podmínky ve skladovacích prostorách. Povinnost zdejšího 

skladníka je následovná:  
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 dbá na to, aby jednotlivé materiály byly uchovány za podmínek uvedených na 

obale, nebo je podle povahy materiálu určí oddělení QC v případě, že na obale 

uvedeny nejsou 

 

V prostorách skladu je během dne 1x měřena teplota a vlhkost, která se zaznamenává do 

záznamového listu. K tomu se využívá pracovních měřidel, která podléhají Metrologickému 

řádu Favea. Předepsaná teplota ve skladu je 25 ºC. Skladník průběžně provádí kontrolu 

platnosti doby expirace materiálů. Také dbá na to, aby jednotlivé suroviny, uložené ve skladu, 

byly řádně uzavřeny a označeny po každém využití. Pro léčivé přípravky je zde sklad léčiv.  

 

11. Převedení vstupních materiálů do výroby 

Na základě příkazu a požadavků oddělení výroby, připraví skladník požadovaná množství 

příslušných propuštěných materiálů v originálních obalech a v požadované kvalitě do 

výrobních prostor. U každého vyskladňovaného materiálu zkontroluje interní štítek obalové 

jednotky na shodnost s požadavkem výroby. Zkontrolovaný materiál skladník předá 

operátorům ve výrobě, kteří rovněž překontrolují označení na obalu vyskladňovaného 

materiálu porovnáním s údaji v operačním listě. Pouze v případě shodnosti porovnávaných 

údajů mohou operátoři přijmout materiál do výroby.  

 

12. Výroba 

Na základě výrobního plánu je výroba řízena manažerem oddělení dle platných postupů 

daných dokumentací oddělení výroby a schválených oddělením QA. Jakékoliv odchylky od 

platného (dokumentovaného) postupu musí být zaznamenány a řešeny ve spolupráci 

manažera výroby a manažera oddělení QA. Výrobní část je ukončena produktem „in bulk“, 

označeným číslem šarže, který je převeden na sklad meziproduktů, kde čeká na propuštění. 

Všechny obalové jednotky s rozpracovanými produkty se v každé fázi značí bílým 

identifikačním štítkem meziproduktů.  

 

Pro trvalé zabezpečení jakosti skladovaných finálních produktů je pracovní povinností 

pracovníků výroby pravidelně kontrolovat a zapisovat teplotu a vlhkost ve výrobních 

prostorách.  
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13. Vzorkování meziproduktů a mezioperační kontrola doplňků stravy a kosmetiky 

Po ukončení výroby meziproduktu provádí mezioperační kontrolu v případě doplňků stravy a 

kosmetiky pracovníci výroby dle požadavků předepsaných v operačním listu. Pracovníci 

výroby provedou požadovanou analýzu a její výsledky zaznamenají. Zároveň označí každou 

obalovou jednotku identifikačním štítkem meziproduktů.  

 

14. Vzorkování meziproduktů a mezioperační kontrola léčivých přípravků a léčivých 

látek 

O ukončení výroby meziproduktu a požadavku na analýzu informuje mistr výroby oddělení 

QC. Pracovník oddělení QC odebere vzorek meziproduktu, který přenese do laboratoře QC 

k analýze. Laboratoř provede požadovanou analýzu a její výsledky zapíše. Zároveň označí 

každou obalovou jednotku vedle identifikačního štítku, zeleným štítkem „propuštěno“.  

 

15. Meziprodukty – odchylky 

Pokud meziprodukt vykazuje alespoň jeden analytický znak mimo definovaná rozmezí 

specifikace – odchylku, je určen pracovníkem oddělení QC jako neshodný. Pracovník QC 

označí tento materiál červeným štítkem „neshoda“. Je upozorněn mistr výroby a fyzicky jej 

oddělí od ostatních materiálů tak, aby nemohl být použit pro další zpracování. Odchylka je 

dále řešena dle standardního operačního postupu.  

 

V případě likvidace meziproduktu je pořízen manažerem oddělení výroby zápis, který 

obsahuje jisté údaje (např. název likvidovaného materiálu, důvod likvidace atd.). V případě 

přepracování šarže rozhodne manažer oddělení výroby o způsobu přepracování a vypracuje 

postup. Přepracovaná šarže je vrácena do výroby pod svým původním číslem. Po skončení 

přepracování podléhá přepracovaný meziprodukt shodným kontrolním mechanizmům jako 

nově vyrobený meziprodukt.  

 

16. Balení 

Shodný meziprodukt je po uvolnění k adjustaci vyskladněn ze skladu meziproduktů do 

adjustačního prostoru, kde je připraven i obalový materiál. Meziprodukt je adjustován dle 

požadavku uvedeného ve specifikaci. Hotový produkt je po zabalení ovzorkován, označen a 

převeden do karanténní části skladu hotových výrobků, kde čeká na propuštění.  
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17. Vzorkování finálních produktů 

V průběhu adjustace je provádí pověřený pracovník oddělení QC v souladu se vzorkovacím 

plánem, daným SOP. Do operačního listu zaznamená počet odebraných vzorků.  

 

18. Karanténa finálních produktů 

Rozumí se jí fyzicky oddělená část skladového prostoru finálních produktů, ve které je 

materiál umístěn do doby, než je propuštěn. Každá paleta je viditelně označena paletovým 

štítkem se žlutým štítkem karantény. Materiál nesmí být z karantény expedován ani přemístěn 

na jiné místo skladovacího prostoru.  

 

19. Propouštění finálních produktů 

Pracovník QC provede kontrolu výrobní dokumentace. V případě vyhovujících parametrů 

kompletnosti a příslušné kvality finálního produktu vystaví CoA a do OL zapíše jeho číslo, 

správnost stvrzuje podpisem. O propuštění léčiva rozhoduje po kontrole dokumentace o 

výrobě a kontrole kvalifikovaná osoba oddělení kvality, formou Propouštěcího protokolu. O 

propouštění finálního produktu informuje QP manažera výroby a QC. Na pokyn manažera je 

převeden propuštěný finální produkt ze statusu karantény do statusu shodný materiál. Žlutý 

štítek je přelepen zeleným a skladník je oprávněn nyní produkt expedovat.  

 

20. Skladování finálních produktů 

Výrobek je ve skladových prostorách uchováván za předepsaných podmínek skladování a 

jakákoliv manipulace s ním je prováděna výhradně na pokyn manažera oddělení výroby. Pro 

zabezpečení trvalé jakosti skladovaných finálních produktů je pracovní povinností skladníka 

pravidelně kontrolovat skladovací podmínky ve skladovacích prostorách (měření teploty, 

vlhkosti atd.). V případě překročení teploty informuje skladník oddělení QC. Pracovník QC 

posoudí závažnost vzniklé situace. Zároveň provede kontrolu, zda se ve skladu nachází 

termolabilní produkty a v kladném případě zajistí společně s oddělením výroby jejich 

přemístění do skladu s vyhovující teplotou. Léčivé přípravky jsou skladovány ve skladu léčiv.  

 

21. Expedice finálních produktů 

Expedice finálního produktu je prováděna zásadně jen na příkaz manažera oddělení výroby. 

Prodej je zabezpečen na základně smluvních vztahů mezi výrobcem Favea a jeho 

odběratelem. Pro každý uvolněný produkt je vždy vystaven dodací list finálního produktu, 

který musí obsahovat jméno, adresu, IČO a další potřebné informace. Pro uvolnění léčiva se 
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postupuje podle jednotlivě domluvených smluvních podmínek odběratelů. Před expedicí 

finálního produktu je povinností skladníka zkontrolovat, zda jsou expedované šarže finálního 

produktu řádně propuštěny podle pravidel správné operační praxe. Pokud šarže splňuje 

požadavky na expedici, připojí skladník na dodací list svůj podpis. Finální produkt je 

oprávněn vyskladnit na dopravní prostředek po předání dodacího listu zástupci (řidiči) 

odběratele.  

6.4 Interní audit 

Cílem standardního operačního postupu je stanovení postupu provádění interních auditů ve 

společnosti Favea, spol. s. r. o. a určení jejich četností. Účelem auditů je prověření systému 

jakosti ve vlastní společnosti, kontrola skutečného stavu a srovnání s požadovaným stavem.  

 

Odpovědnostní pracovníci: 

 manažer jištění a kontroly jakosti (QA/QC) 

 vedoucí auditor 

 interní auditor 

 manažeři oddělení/úseků 

 pracovníci firmy 

 

Podle rozsahu se může audit týkat celé společnosti, zpravidla však bývá omezen na určitou 

dílčí oblast činnosti (dle Plánu interních auditů). Audit je komplexnější prověrka posuzující 

určitou činnost jako celek, přičemž audit umožňuje odhalit slabá místa a přejít možným 

potížím. Cílem vnitřní inspekce je posoudit, jsou-li pracovníci, budovy a zařízení, 

dokumentace, výrobní postupy, kontroly jakosti, distribuce, reklamace zcela v souladu se 

zásadami zabezpečování jakosti.  

 

Plán interních auditů na příslušný kalendářní rok navrhuje a schvaluje manažer QA/QC. 

Měnit roční plán auditů může pouze manažer QA/QC.  
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Průběh auditu lze rozčlenit do více částí. 

 

A) Plánování a příprava auditu 

 stanovení účelu, oblasti kontroly, jmenování týmu, určení úlohy členů a další. 

 

B) Provedení auditu 

 úvod, představení týmu, zástupcům auditovaného oddělení je vysvětlen průběh 

plánovaného auditu, seznámení s programem a cílem auditu, kontrola dokumentace ke 

sledované problematice, porovnání implementace dokumentace, porada týmu auditorů 

 

C) Závěr auditu 

 závěrečná schůzka s odpovědnými pracovníky a oznámení s výsledky auditu 

 shrnou se nejdůležitější poznatky 

 zhodnotí se závazy z hlediska jejich závažnosti 

 je sepsán protokol z interního auditu 

 nejpozději do dvou pracovních dnů po provedení interního auditu pak vedoucí auditor 

nebo pověřený interní auditor sepíše zprávu z interního auditu 

 

Kontrola provedených nápravných opatření 

 je prováděna vedoucím auditorů spolu s vedoucími manažery oddělení a spolu 

s manažerem QA/QC nebo QP, nápravná opatření musí být provedena do termínu, na 

kterém se zodpovědní vedoucí pracovníci dohodnou s pověřeným vedoucím 

auditorem 

 

6.5 Kontrola těsnosti blistrů 
 

Cílem této pracovní instrukce je stanovit správné pracovní návyky a standardizaci práce při 

provádění testu na kontrolu těsnosti blistrů. Účelem prováděné kontroly těsnosti blistrů je 

zjištění, zda blistry odpovídají požadavkům na správné (těsné) zablistrování tablet nebo 

tobolek do blistrovacích materiálů (folie). Cílem je kontrola procesu blistrování zajišťujícího 

uzavření tablet nebo tobolek v blistru a tím i zajištění podmínek odpovídajících předepsaným 

podmínkám balená a skladování.  
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Popis metody kontroly 

Do exsikátoru se vpraví vodný roztok methylenové modři v takovém množství, aby testovaný 

blistr byl po vložení do roztoku cca 2 cm pod hladinou. Exsikátor je vakuován na hodnotu 

podtlaku -30 kPa po dobu 3 min. Po třech minutách je prostor v exsikátoru zavzdušněn a 

z testovací nádobky jsou vyňaty blistry, které jsou po osušení zkontrolovány.  

 

Netěsnost blistru se projeví zabarvením tablety nebo tobolky nasátým barevným roztokem. 

Pro kontrolu správného fungování zařízení se v každé sérii vždy testuje 1 poškozený blistr 

(propíchnutím Alu folie). Výsledek je zapsán do formuláře- štítku.  

 

Rozsah a četnost kontroly 

Při zahájení blistrování a pak kontrolně po ukončení procesu blistrování odebere pověřený 

pracovník z blistrovacího stroje 10 blistrů a podrobí je kontrole těsnosti. Nevyhoví-li některý 

z 10 kontrolovaných blistrů, provede se opakovaná kontrola dalších 20 blistrů. Pokud po této 

kontrole bude zbarveno víc než 1 tobolka, přeruší se blistrování a provede se vyčištění 

svařovacích a vodících válců. Po opětovném zahájení blistrování se provede další kontrola 

těsnosti blistrů. 

 

Čištění zařízení a likvidace odpadu 

Minimálně 1x za dva týdny je exsikátor a testovací nádobka vyčištěna. Zbytky prázdných 

blistrů, tablet či tobolek z testu se likvidují jako odpad.   
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7 Oddělení výroby tablet 
 

Na základě praxe, kterou autorka vykonávala ve firmě FAVEA spol. s.r.o., bylo zvoleno 

oddělení výroby tablet jako ideální místo k analýze procesu kontroly výroby, jelikož právě 

tabletování tvoří jednu z nejdůležitějších a nejpřínosnějších oddělení firmy. Je zde také kladen 

velký důraz na výrobní proces jako takový a následnou kvalitu výsledných produktů (tablet), 

která je zajištěna důkladnou kontrolou během celé výroby. 

7.1 Oddělení výroby tablet a jeho kontrola 

Před užitím tabletovacího zařízení je potřeba provést kontrolu mechanikem. Po provedené 

kontrole je možno zahájit provoz.  

 

A) Tabletovací lis JCMCO JC-DH-29 DB 

Tento stroj slouží k lisování tabletoviny do tablet požadovaných parametrů – tvaru, pevnosti a 

hmotnosti.  

 

Příprava tabletovacího lisu 

 provede mechanik 

 kontrola vizuální čistoty zařízení po předchozí šarži, kontrola hladkého chodu, vnitřní 

test stroje 

 kontrola nastavení plnění – dávkování 

 kontrola minimálního lisovacího přepisovacího tlaku  

 do násypky se nasype tabletovací směs, dojde k nastavení parametrů tablet 

 spuštění odsavače 

 během lisovaní je potřeba zkontrolovat uzavření veškerých krytů strojů 

 

Průběh tabletování a kontrola 

Pověřeným pracovníkem je vyplněna průvodka stroje, která je umístěna na tabletovací 

zařízení a zároveň je proveden záznam do provozní knihy. Provede se kontrola čistoty stroje, 

správnost formátů razidel a kontrolu pak zapíše pracovník do operačního listu. Na počátku 

tabletování nastaví mechanik tabletovací lis na požadované parametry tablet a společně 

s pracovníkem výroby zapíší údaje do OL. V průběhu lisování probíhá kontrola tablet pomocí 

testů mistrovou výroby nebo pracovníkem QC. Po ukončení testu potvrdí správnost procesu 

tabletování mistrová výroby nebo pracovník QC zapsáním do operačního listu. V průběhu 
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lisování dochází k doplňování zásobní násypky, která se může kontrolovat pomocným 

zrcátkem. Během tabletování pracovník v pravidelných intervalech kontroluje vzhled tablet, 

pevnost, hmotnost a parametry, které opět zapisuje do operačního listu. Čištění tabletovacího 

zařízení probíhá pomocí pitné vody do vizuální čistoty. Po procesu „tabletování“ se produkt 

váží (vždy 10 určitých tablet). 

 

B) Váhy Sartorius Combics 1 

Váha s rozsahem do 30 Kg. Provozní teplota je stanovena od -10 C do 40 C.  

 

Kontrola před užitím: 

 k vyrovnání nerovných ploch na místě instalace slouží nivelizace.  

 kontrola vah, zdali se nemohou třást nebo převrátit 

 po ukončení vážení je potřeba váhy vyčistit 

 

K přístroji je vydán provozní deník, ve kterém se vedou veškeré záznamy týkající se kontroly 

přístroje, záznamy o poruše, záznamy o auditech, servisních kontrolách či přemístění 

přístroje. V případě, že pracovník zjistí jakoukoliv odchylku měření přístroje, zjištěnou 

skutečnost ihned nahlásí metrologovi, oddělení QC či svému nadřízenému, který je povinen 

informovat o dané skutečnosti metrologa společnosti.  

 

Následně je zkoušena také tvrdost a rozměr tablet. K tomu slouží tvrdoměr, který bude 

následně charakterizován.  

 

C) Tvrdoměr SOTAX HT 1 

Tvrdoměr Sotax HT1 je určen k testování tvrdosti tablet, přičemž je schopen změřit tvrdost, 

délku, šířku a výši tablety. Pokud je přístroj propojen s váhami, je možné také měřit hmotnost 

tablety.  

 

Kontrola přístroje  

K přístroji je vydán provozní deník (zobrazuje záznamy o veškeré kontrole přístroje). Po 

provedení kontroly tvrdosti a váhy tablet, se dále pracuje s tabletami v potahovacím zařízení, 

kde tabletky získají požadované zbarvení, případně je provedeno potažení bezbarvé.  
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D) Potahovací zařízení Patrick 100 

Potahovací zařízení Patrick 100 slouží ve firmě FAVEA k potahování tablet potahovací 

emulzí v proudu horkého vzduchu. Zařízení se skládá z vlastní potahovačky. Další část tvoří 

vzduchotechnické jednotky, které zajišťují v požadovaném množství a teplotě vstupní a 

odtahový vzduch. Poslední část potahovačky je elektrický rozvaděč RM 1.10. Vlastní 

potahování tablet probíhá v perforovaném nerezovém potahovacím bubnu. Zde dochází 

k oprášení tablet při ohřevu. Před aplikováním nástřiku je potřeba zahřátí tablet na potřebnou 

teplotu. Tento ohřev je zajišťován prostřednictvím vzduchotechnické jednotky. Odtah 

horkého vzduchu je zajištěn klimatizační jednotkou přes odtahovací límec, který těsně přiléhá 

na potahovací buben. Zařízení umožňuje monitorovat vstupní i výstupní teplotu vzduchu. 

Pokud jsou tablety nahřáty dostatečně, může se nanášet potahovací emulze. Emulze je 

nanášena šesti potahovacími tryskami SCHLICK, které jsou umístěny na rameni uvnitř 

potahovacího bubnu. Kontrola stroje před uvedením do chodu probíhá vizuálně, také kontrolu 

provádí mechanik.  

 

E) Průmyslový vysavač Urban Standart 2 

Stroj slouží ve společnosti FAVEA k odtahům od strojů a zařízení. Tyto průmyslové vysavače 

jsou propojeny s rameny Nederman, pryžovou hadicí. Zařízení jsou určeny k odsávání 

prachových částic. Hlavní části stroje tvoří ventilátorová a filtrační skříň. Zařízení se nejprve 

vizuálně zkontroluje před použitím, dále se kontroluje připojení na odsávací hadici. Také 

proběhne kontrola upevnění prachové nádoby a její zajištění ocelovou klipsnou atd.  

 

7.2 Tabletování - zmetkovitost 

Pojem zmetkovitost lze charakterizovat jako počet nepovedených výrobků za určitý časový 

úsek. K určení zmetkovitosti byl zvolen doplněk stravy na žilní systém XYZ, který byl 

vytvořen na tabletovacím lisu JCMCO JC-DH-29 DB, následně byl převážen na váze 

Sartorius Combics 1a testován na tvrdoměru SOTAX HT 1. 

V následujících tabulkách Tab. 2 – Tab. 14 lze vidět zmetkovitost doplňku stravy na žilní 

systém XYZ, její grafické znázornění lze nalézt v Příloze 3. Dle objednávky firmy ABC bylo 

vyrobeno celkem 7 500 Kg doplňku stravy na žilní systém XYZ, měření a následná kontrola 

na zmetkovitost daného produktu probíhala ve 13 dnech v roce 2012. Z tabulek lze 

vysledovat, že zmetkovitost byla maximálně 1,5 % v jedné dávce, ovšem lze nalézt i dvě 
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odchylky, kdy hmotnost nalisovaných tablet činila více než předepsané množství, což bylo 

dáno chybou na vstupu, kdy zřejmě mechanik dal do stroje více tabletoviny. Průměrná 

zmetkovitost činila 0,323 %. 

 

Každá tabulka ukazuje zmetkovitost za danou šarži daného dne. Jedna dávka (tabletování) 

činila 100 Kg, pouze jedna šarže tvořila celkem 300 Kg (z důvodu objednávky zadavatele) 

ostatní šarže měly hmotnost 600 Kg. 

 

Tab. 2 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 28.2. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 98,540 1,460 

B 100,000 99,588 0,412 

C 100,000 99,635 0,365 

Celkem 300,000 297,763 2,237 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 2 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 28.2. 2012. Proběhly zde 

celkem 3 dávky tabletování po 100 Kg ,celková hmotnost nalisovaných tablet byla 297,763 

Kg a celková ztráta činila 2,237 Kg. U tabletování A se objevila největší ztráta ze ze všech 

zkoumaných dávek a činila 1,460 Kg.  

 

Tab. 3 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 19.1. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,195 0,805 

B 100,000 99,330 0,670 

C 100,000 99,760 0,240 

D 100,000 99,780 0,220 

E 100,000 99,900 0,100 

F 100,000 99,980 0,020 

Celkem 600,000 597,945 2,055 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 3 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 19.1. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 597,945 

Kg  a celková ztráta činila 2,055 Kg 
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Tab. 4 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 9.1. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,280 0,720 

B 100,000 99,220 0,780 

C 100,000 99,780 0,220 

D 100,000 99,820 0,180 

E 100,000 102,150 -2,150 

F 100,000 99,778 0,222 

Celkem 600,000 600,028 -0,028 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 4 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 9.1. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg ce,lková hmotnost nalisovaných tablet byla 600,028 

Kg a celková ztráta činila -0,028 Kg. Pouze tento den se celkově nevyskytla žádná ztráta, je to 

dáno zřejmě chybou u tabletování E, kdy bylo zřejmě přidáno na vstupu více tabletoviny, 

jelikož výsledná hmotnost nalisovaných tablet přesahovala předepsanou hmotnost  o 2,150 

Kg. 

 

Tab. 5 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 23.5. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,760 0,240 

B 100,000 99,300 0,700 

C 100,000 99,630 0,370 

D 100,000 99,600 0,400 

E 100,000 99,680 0,320 

F 100,000 99,930 0,070 

Celkem 600,000 597,900 2,100 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 5 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 23.5. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 597,900 

Kg a celková ztráta činila 2,100 Kg. 
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Tab. 6 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 30.5. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,520 0,480 

B 100,000 99,700 0,300 

C 100,000 99,700 0,300 

D 100,000 99,700 0,300 

E 100,000 99,900 0,100 

F 100,000 99,480 0,520 

Celkem 600,000 598,000 2,000 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 6 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 30.5. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 598,000 

Kg a ztráta činila 2,000 Kg. 

 

Tab. 7 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 26.6. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,250 0,750 

B 100,000 99,690 0,310 

C 100,000 99,160 0,840 

D 100,000 99,820 0,180 

E 100,000 99,840 0,160 

F 100,000 99,700 0,300 

Celkem 600,000 597,460 2,540 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 7 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 26.6. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 597,460 

Kg a celková ztráta činila 2,540 Kg. 
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Tab. 8 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 28.6. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,170 0,830 

B 100,000 99,380 0,620 

C 100,000 99,663 0,337 

D 100,000 99,890 0,110 

E 100,000 99,530 0,470 

F 100,000 99,640 0,360 

Celkem 600,000 597,293 2,727 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 8 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 28.6. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg,  celková hmotnost nalisovaných tablet byla 597,293 

Kg a celková ztráta činila 2,727 Kg. 

 

Tab. 9 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 16.7. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,650 0,350 

B 100,000 99,700 0,300 

C 100,000 99,700 0,300 

D 100,000 99,700 0,300 

E 100,000 99,700 0,300 

F 100,000 99,150 0,850 

Celkem 600,000 597,600 2,400 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 9 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 16.7. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 597,600 

Kg a celková ztráta činila 2,400 Kg. 
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Tab. 10 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 17.7. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,800 0,200 

B 100,000 99,860 0,140 

C 100,000 99,860 0,140 

D 100,000 99,890 0,110 

E 100,000 98,755 1,245 

F 100,000 99,870 0,130 

Celkem 600,000 598,035 1,965 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 10 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 17.7. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 598,035 

Kg a celková ztráta činila 1,965 Kg. 

 

Tab. 11 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 19.7. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,870 0,130 

B 100,000 99,650 0,350 

C 100,000 99,650 0,350 

D 100,000 101,020 -1,020 

E 100,000 99,517 0,483 

F 100,000 99,667 0,333 

Celkem 600,000 599,374 0,626 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 11 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 19.7. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 599,374 

Kg a celková ztráta činila 0,626 Kg. Tato nízká velikost celkové ztráty je dána tím, že u 

tabletování D, zřejmě došlo ke stejné chybě jako tabletování E z 9.1. 2012, kdy bylo zřejmě 

přidáno na vstupu více tabletoviny. 
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Tab. 12 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 24.7. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,650 0,350 

B 100,000 99,950 0,050 

C 100,000 99,100 0,900 

D 100,000 99,710 0,290 

E 100,000 99,740 0,260 

F 100,000 99,450 0,550 

Celkem 600,000 597,600 2,400 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 12 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 24.7. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 597,600 

Kg a celková ztráta činila 2,400 Kg. 

 

Tab. 13 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 11.9. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,900 0,100 

B 100,000 99,800 0,200 

C 100,000 99,900 0,100 

D 100,000 99,770 0,230 

E 100,000 99,740 0,260 

F 100,000 99,500 0,500 

Celkem 600,000 598,610 1,390 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 13 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 11.9. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 598,610 

Kg a celková ztráta činila 1,390 Kg. 
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Tab. 14 Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 2.10. 2012 (šarže) 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg 
Hmotnost nalisovaných 

tablet celkem v Kg 
Ztráta v Kg 

A 100,000 99,700 0,3 

B 100,000 99,650 0,350 

C 100,000 99,873 0,127 

D 100,000 99,572 0,428 

E 100,000 99,900 0,100 

F 100,000 99,485 0,515 

Celkem 600,000 598,180 1,820 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Tab. 14 ukazuje výrobu doplňku stravy na žilní systém XYZ ze dne 2.10. 2012. Proběhlo zde 

celkem 6 dávek tabletování po 100 Kg, celková hmotnost nalisovaných tablet byla 598,180 

Kg a celková ztráta činila 1,820 Kg. 

 

Tab. 15 Procentní podíl zmetkovitosti daných výrob 

Tabletování Celkem předepsáno v Kg Zmetkovitost v Kg Procentní podíl 

1 300,000 2,237 0,746 % 

2 600,000 2,055 0,343 % 

3 600,000 -0,028 0 % 

4 600,000 2,100 0,350 % 

5 600,000 2,000 0,333 % 

6 600,000 2,540 0,423 % 

7 600,000 2,727 0,455 % 

8 600,000 2,400 0,400 % 

9 600,000 1,965 0,328 % 

10 600,000 0,626 0,104 % 

11 600,000 2,400 0,400 % 

12 600,000 1,390 0,232 % 

13 600,000 1,820 0,303 % 

Celkem 7500,000 24,232  

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

Z Tab. 15 lze vypočíst průměrnou zmetkovitost, která se vypočte podílem zmetkovitosti v Kg 

a celkem předepsaného  množství v Kg. 

 

Průměrná zmetkovitost = 24,232/7500 = 0,00323 

Průměrná zmetkovitost za danou výrobu ve zkoumaném časovém období činila 0,323 %.  
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Grafické zpracování průměrné zmetkovitosti ukazuje Obr. 4. 

 

Z celkového množství 7 500 Kg tvořily zmetky celkem 24,23 Kg, tato ztráta může být 

způsobena tím, že stroj nedokáže vyvinout potřebné množství tlaku na zpracování tablety. Je 

to z důvodu dlouhodobějšího působení stroje bez proběhnutí další technické kontroly 

mechanikem s vyjímkou prvotní kontroly před zahájením výroby, kdy mechanik nastavuje 

parametry a hodnoty rozměrů potenciálních tablet. 

 

 

Obr. 4 Podíl zmetkovitosti na celkové výrobě 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.]  

Kvalitní 

výrobek 

99,68% 

Zmetkovitost 

0,32% 
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8 Zhodnocení stavu, kontroly a navržení nového řešení pro 
firmu FAVEA, oddělení výroby tablet 

 

Ve výše uvedené kapitole o oddělení výroby tablet a její kontroly je popsán průběh výrobního 

procesu a prováděných kontrol. Také jsou zde charakterizovány jednotlivé užívané stroje. V 

oddělení tabletování dochází k průběžným kontrolám kvality tablet v časovém rozmezí co 15-

20 minut. Tuto pravidelnou kontrolu provádí sama mistrová výroby. 

 

Kontrola obnáší vážení tablet (vždy po 10 kusech), zkoušku tvrdosti, délky, šířky a výše 

tablet. Všechny tyto kroky a jejich výsledky musí být zapsány v operačním deníku.  

 

Po delších časových prodlevách navštěvuje úsek výroby tablet také zaměstnankyně z oddělení 

kvality, která taktéž provádí namátkovou kontrolu, během níž zkontroluje, zdali se dodržují 

podnikem stanovená pravidla pro výrobu tablet, hygienické zásady a taktéž provede kontrolu 

shodující se s činností mistrové, tedy vážení tablet, zkoušku tvrdosti, délky, šířky a vizuální 

kontrolu.  

 

Z důvodu prováděných kontrol tablet v delších časových intervalech se můžou vyskytovat 

drobné odchylky od původního plánu výroby, kdy dochází ke ztrátám. Podrobně je tato 

problematika rozvedena v kapitole zabývající se zmetkovitostí produktů, ke které se vztahují 

dané grafy znázorňující ztráty u konkrétních šarží produktu na žilní systém. Snížení 

zmetkovitosti produktu by mělo být docíleno především tím, aby obsluha strojů přesněji 

vážila  množství sypaného prášku, aby nedocházelo k přebytku, popřípadě úbytku, dále by to 

měly být častější kontroly od mechanika.  

 

Dosavadní stav není pro firmu příliš výhodný, neboť zaměstnankyně u tabletovacího zařízení 

během rychlejšího provozu a při plnění svých úkolů nestačí provádět již zmíněné kontroly 

včas, tudíž může dojít k případnému opoždění doplňování práškového materiálu do 

tabletovačky, následného odnětí tablet a jejich přesypání z mísy do pytle, ze kterého se pak 

tablety přemisťují do potahovacího zařízení.  

 

V průběhu tohoto výrobního procesu je nutné, aby probíhala povinná kontrola jakosti tablet, 

tedy proces měření tvrdosti, hmotnosti atd. a zároveň nedocházelo k žádným časovým či 
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materiálním ztrátám. Proto by bylo optimálním řešením zaměstnat pomocnou pracovní sílu, 

která by vykonávala tyto již zmíněné kontrolní kroky. 

 

Aby pro firmu bylo řešení problému nejméně nákladné a zároveň efektivní, mým 

doporučením je tedy zaměstnání zdravotně postižené osoby, která by byla schopna vykonávat 

tyto manuálně jednoduché úkoly - měření tvrdosti, vážení tablet a zápis do operačního listu. 

To bude mít za následek úsporu času a vyšší výkonnost paní mistrové při výrobě tablet a 

práce s nimi.  

 

Farmaceutický podnik tímto krokem pomůže k větší zaměstnanosti zdravotně postižených 

osob. Zároveň bude pobírat státem dotované příspěvky na zaměstnanou osobu.  

 

Příspěvek zaměstnavateli náleží měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů 

na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění, které za sebe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu 

daného zaměstnance. Nejvyšší částka je 8000 Kč za zdravotně postiženou osobu. 

 

Pokud vezmeme v potaz, že by zaměstnanec se zdravotním postižením měl brát hrubou mzdu  

10 000 Kč, jsou celkové roční náklady zaměstnavatele  cca 160 800 Kč, když firma využije 

nejvyšší možnou částku za zdravotně postiženou osobu, lze  od ní odečíst ještě 96 000 Kč. 

Předpokládaná investice na dalšího zaměstnance se zdravotním postižením, která tedy činí cca 

64 800  Kč ročně, by se měla firmě vrátit v řádech několika měsíců, jelikož dojde k lepší 

kontrole výrobního procesu a s tím souvisejícímu úbytku zmetkovosti.  
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Závěr 
 
Dnešní ekonomická situace nutí vrcholný management podniků šetřit téměř na všem. Ve 

farmaceutickém průmyslu se velký důraz klade na snižování nákladů výrobního procesu, za 

předpokladu stejného množství produkce a stejné kvality výsledného produktu. Je tedy důležité 

věnovat se výrobnímu procesu a optimalizovat a kontrolovat jeho řízení. 

 

Tato diplomová práce se zabývala řízením kontroly výrobního procesu a návrhem řešení jeho 

optimalizace. V teoretické části byla obecně charakterizována kontrola, typy kontrol, 

plánování, technická kontrola produktů, management jakosti a kontrolní systémy (ISO, 

GMP), výrobní proces a ostatní důležité termíny s nimi spojené. 

 

V praktické části je možné nalézt charakteristiku farmaceutického podniku FAVEA, spol. 

s.r.o., jejímž předmětem podnikání je výroba kosmetických přípravků, výroba ostatních 

potravinářských výrobků, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poradenství a 

konzultace (validace čistých prostor, technologického vybavení a technologických procesů), 

výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd, výroba nesterilních tuhých 

jednodávkových lékových forem (tablety, tobolky, čípky, pesary) atd.  

 

Dále praktická část popisuje výrobní proces firmy FAVEA, standardní operační postup, jímž 

se firma řídí, monitoring, kdy SOP určuje způsob monitorování teploty, vlhkosti, tlakových 

poměrů ve skladovacích, výrobních prostorách a na oddělení QC. Je zmíněn také popis 

současného stavu a řízení toku materiálu.  

 

Hlavním cílem práce bylo optimalizovat výrobní proces. Aby nedocházelo k žádným 

časovým či materiálním ztrátám a prostojům, bylo by optimálním řešením zaměstnat 

pomocnou pracovní sílu. Jako nejefektivnější řešení bych doporučila zaměstnat zdravotně 

postiženou osobu, jelikož podnik tímto krokem pomůže k větší zaměstnanosti zdravotně 

postižených osob a zároveň bude pobírat státem dotované příspěvky na zaměstnanou osobu.  

 

Firma FAVEA spol. s.r.o. je na trhu již více než 20 let a v posledních letech se její obrat více 

než zdvojnásobil. Je to dáno nejen kvalitou produktů, které jsou exportovány do zemí Evropy, 

ale také kvalitním zázemím firmy, ve které má precizní výrobní proces a jeho následná 

kontrola své nezastupitelné místo. 
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Obr. Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 28.6. 2012 (šarže) 
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Obr. Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 16.7. 2012 (šarže) 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

 

 

99,17 

99,38 99,663 

99,89 99,53 

99,64 

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

A B C D E F

Celkem předepsáno v Kg

Hmotnost nalisovaných
tablet celkem v Kg

99,65 99,7 99,7 99,7 

99,7 

99,15 

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

A B C D E F

Celkem předepsáno v Kg

Hmotnost nalisovaných
tablet celkem v Kg



 

 

 

 

Obr. Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 17.7. 2012 (šarže) 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

 

Obr. Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 19.7. 2012 (šarže) 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 

 

 

 

99,8 99,86 99,86 
99,89 

98,755 

99,87 

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

A B C D E F

Celkem předepsáno v Kg

Hmotnost nalisovaných
tablet celkem v Kg

99,87 
99,65 99,65 

101,02 

99,517 
99,667 

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

A B C D E F

Celkem předepsáno v Kg

Hmotnost nalisovaných
tablet celkem v Kg



 

 

 

Obr. Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 24.7. 2012 (šarže) 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 
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ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 
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Obr. Tabletování – zmetkovitost: výroba ze dne 2.10. 2012 (šarže) 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti FAVEA, spol. s. r. o.] 
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