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Abstrakt 
Hlavním předmětem této bakalářské práce je systém řízení neshodného produktu – 

neodmyslitelná součást požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2008. 

Náplní praktické části je popis současného stavu řízení neshodného produktu 

organizace Hopax s.r.o., jeho analýza provedená za účelem nalezení slabých míst a návrh 

změn pro zlepšení tohoto systému. 

V rámci návrhu změn byly vytvořeny nové formuláře pro hlášení neshod a preventivní 

žádosti o změny, dále formuláře pro podrobný rozbor neshod a návrhů změn, tvorbu 

nápravných opatření a preventivních opatření. Mimo nové formuláře byla vytvořena ještě 

databáze pro elektronický záznam informací z kontroly, jejímž prostřednictvím je možno 

automaticky generovat navazující formuláře, shrnující grafické výstupy nebo ukazatele 

důležité pro přehled o zjištěných neshodných produktech. 

Teoretická část se zabývá problematikou procesu řízení neshodného produktu 

a požadavky standardů. 

Klíčová slova: neshoda, neshodný produkt, hlášení o neshodě, kontrola 

Abstract 
The main subject of this thesis is system of control of nonconforming product – 

an inherent part of the requirements of the standard ČSN EN ISO 9001:2008. 

The goal of thesis’ practical part is a description of current state of control of 

nonconforming products of organisation Hopax s.r.o. Its analysis is carried out in order to 

identify weaknesses and to suggest changes to improve the system. 

For reporting nonconformities and requesting preventive changes, for detailed analysis 

of nonconformities and proposals for changes, and for the creation of corrective and 

preventive actions new forms were proposed. Moreover, a new database was created in order 

to record information from control; it makes it possible to automatically generate follow-up 

forms, summarizing graphical outputs or indicators important for an overview of the 

identified nonconforming products. 

The theoretical part deals with nonconforming product management process and 

standards requirements. 

Keywords: defect, nonconforming product, reports of nonconformities, control 
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1 Úvod 
Cílem všech organizací angažujících se na trhu práce je zisk plynoucí z prodeje 

produktů. Pro úspěch a dlouhodobý profit z prodeje je zcela zásadní otázka 

konkurenceschopnosti jdoucí ruku v ruce s kvalitou expedovaných produktů. Dosahování 

požadované kvality těchto produktů vyžaduje adekvátní systémy managementu opírající se 

o příslušné standardy. 

Řízení neshodného produktu patří, jako součást normy ISO 9001 [2], mezi základní 

požadavky systému managementu kvality. Primárním cílem systému řízení neshodného 

produktu je zabránit jeho distribuci zákazníkovi. Fakticky je však úloha tohoto systému 

mnohem komplexnější. Mimo samotné zachycení neshodných produktů se rovněž zabývá 

jejich identifikací, správnou kategorizací, správou, analýzou a v neposlední řadě vyvozením 

důsledků v podobě vhodných opatření. Stěžejním pilířem systému je důsledná dokumentace 

usnadňující vyhledání příčin vzniku neshodného produktu, určení odpovědnosti 

a dlouhodobou analýzu. Proces řízení neshodného produktu se tak přímo podílí na neustálém 

zlepšování činností organizace. Je tedy žádoucí, aby byla celá organizace protkána sítí 

systému řízení neshodného produktu, který slučuje funkci obrannou, s cílem zachycení 

a řízení neshod, a preventivní, jejímž úkolem je vyhledávání a předcházení potenciálních 

neshod. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se zabývá 

řízením neshodného produktu v rámci systému managementu kvality a bezprostředně 

souvisejícími kontrolními činnostmi prováděnými za účelem odhalení neshod. 

Cílem praktické části této bakalářské práce je analýza a zdokonalení stávajícího 

systému řízení neshodných produktů organizace Hopax s.r.o. zejména v oblasti dokumentace, 

kde bude kladen důraz především na robustnost a transparentnost systému. 
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2 Řízení neshodného produktu v rámci systému managementu kvality  
Zájmem každé organizace je konkurenceschopnost. Nezbytností k dosažení tohoto cíle 

je vyrábět a prodávat kvalitní produkty. Základním předpokladem pro kvalitní produkci je 

transformace veškerých činností organizace do vzájemně navazujících procesů, které tvoří 

systém managementu kvality, umožňující organizaci efektivně řídit. 

Efektivní řízení vyžaduje neustálou informovanost o prostředcích organizace a stavu 

jejích jednotlivých procesů. Jedním z cílů efektivního řízení organizace, je spokojenost 

zákazníků implikovaná kvalitou produktů, danou synergií jejich kvantitativních 

a kvalitativních vlastností [1]. Organizace tedy usiluje nejen o minimalizaci vytváření neshod, 

ale především o zabránění poskytnutí neshodných produktů zákazníkovi. Za tímto účelem 

jsou v rámci systému managementu kvality aplikovány postupy pro odhalování neshodných 

výrobků, jejich eliminaci a neustálé zlepšování veškerých procesů. Tyto kroky jsou dle normy 

ISO 9001, kde jim je věnována kapitola 8, základními požadavky systému managementu 

kvality organizace.  

Stěžejním prvkem pro splnění těchto požadavků je kontrola. Bez kontroly poskytující 

výsledky by organizace neměla k dispozici potřebné informace pro své efektivní řízení, 

a nebyla by tak schopna naplnit výše uvedené cíle, resp. splnit výše uvedené požadavky. 

2.1 Posuzování shody 
Shoda – pozitivní indikace nebo rozhodnutí, že produkt splňuje příslušné požadavky, smlouvy 

nebo předpisy [6]. 

Posuzování shody je zabezpečováno prostřednictvím kontrolních činností 

prováděných za účelem porovnání vlastností objektu s požadavky specifikovanými příslušnou 

dokumentací. Výsledkem těchto činností je jednoznačné rozhodnutí o shodě či neshodě 

s konkrétním požadavkem. 

Organizace se při snaze vypořádat se s neshodami opírá o tři hlavní pilíře, kterými 

jsou kontrola, řízení produktů a dokumentace. Na jejich základě je vystavěn následující 

vývojový diagram znázorňující algoritmus procesu kontroly kvality; lze vidět na obrázku 1. 



3 
 

 

Obrázek 1: Algoritmus procesu kontroly jakosti [1] 
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2.1.1 Požadavek na kontrolu 
Požadavek na kontrolu je specifickým určením vlastnosti produktu, která musí být 

dodržena. 

2.1.2 Příprava na kontrolu 
Příprava dokumentace 

Organizace musí mít před zahájením samotné kontroly jasně stanoveny veškeré dílčí 

činnosti, které budou v průběhu kontroly vykonány, a zdroje nutné k realizaci těchto činností. 

Dokumentace musí obsahovat specifická kritéria umožňující jednoznačné posouzení shody na 

základě parametrů zjištěných specifikovanými činnostmi. 

Příprava kontrolní a měřicí techniky 

Na základě dokumentací určených zdrojů a činností se připraví příslušná technika, jež 

umožňuje zjistit dané parametry ve vyhovující přesnosti. 

Instruktáž kontrolorů 

Kontroloři jsou instruováni dle požadavků kladených na kontrolu tak, aby byli schopni 

je splnit. 

2.1.3 Kontrola 
Proces kontroly patří mezi základní činnosti organizace. Jeho význam tkví především 

v potřebě ověřovat a prokazovat shodu kvalitativních nebo kvantitativních vlastností produktu 

s požadavky stanovenými dokumentací. Na základě informací zjištěných v průběhu kontroly 

nebo zkoušení daného produktu je produkt v souladu s příslušnými předpisy identifikován 

a dle svého zařazení dále řízen. Výsledky kontroly jsou zpravidla zaznamenány do 

příslušných formulářů a zakládány za účelem jejich prokázání, ať už pro interní nebo externí 

potřeby. Primárním cílem procesu kontroly je odhalit neshodné produkty a poskytnout 

informace o kvalitě kontrolovaných produktů. Vzhledem k faktu, že kontrolní činnosti 

nepřidávají produktu žádnou přidanou hodnotu, stojí tyto činnosti mimo výrobu. Stejně tak by 

měly stát mimo odpovědnost za nízkou kvalitu vyráběných produktů, protože „kvalitu nelze 

vykontrolovat, nýbrž musí být vyrobena [1].“ Toto částečné zbavení odpovědnosti se však 

nevztahuje k odpovědnosti týkající se neodhalení neshodných produktů.  
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Činnosti v rámci kontroly jsou zpravidla realizovány primárně pracovníky oddělení 

technické kontroly – kontrolory. Mimo vlastní kontrolu jsou kontroloři angažováni i v dalších 

činnostech, například v řízení neshodného produktu. 

Vzhledem k rozličnému charakteru výroby v různých organizacích neexistuje 

univerzální systém kontroly, který by byl efektivně aplikovatelný ve všech typech organizací. 

Z toho důvodu je potřeba, aby byl systém kontroly sestaven s ohledem na potřeby a možnosti 

organizace tak, aby plnil vytyčené cíle s minimálními náklady, neboť přestože kontrolní 

činnosti hodnotu produktu nepřidávají, nejsou zanedbatelnou nákladovou položkou [4]. 

Následující tabulka 1 je přehledem běžných druhů a forem kontroly kvality používaných 

v podnikové praxi. 

Druhy kontrol uvedené v tabulce 1 jsou často kombinovány dle potřeb a možností 

organizací. Některé z vyjmenovaných druhů budou dále přiblíženy [5]. 

Objektivní kontrola 

Při objektivní kontrole se využívá metody měření srovnáváním, kdy je pomocí kalibru 

jednoznačně určena shoda či neshoda. 

Subjektivní kontrola 

Subjektivní kontrola klade oproti kontrole objektivní vyšší nároky na kontrolora, který 

posuzuje shodu pomocí svých smyslů. Nejběžnější je vizuální kontrola nebo srovnávání se 

vzorníkem. 

Stoprocentní kontrola 

Tento druh kontroly je aplikován především v kusové nebo malosériové výrobě, 

případně při náběhu velkosériové výroby nebo rizikových zakázkách. Přestože se jedná se o 

kontrolu všech objektů bez výjimky, není její účinnost stoprocentní. Za nevýhodu je 

považována časová náročnost. 

Výběrová kontrola 

Je aplikována především při kontrole větších dávek, kdy je z dávky vybrán předem 

daný počet vzorků, jež jsou jí podrobeny. Na základě zjištěných výsledků je celá dávka 

přijata, zamítnuta nebo podrobena jinému druhu kontroly. 
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Tabulka 1: Druhy a formy kontroly kvality [1] 

Hledisko členění Druh kontroly 

Objekt kontroly kontrola − surovin, materiálu 
hotových výrobků 

− nářadí 
− náhradních dílů 
− pomocného materiálu 
− dokumentace, údajů 
− strojů a zařízení 

Fáze životního cyklu kontrola − koncepce, prognóz 
− výzkumu a vývoje 
− technické dokumentace 
− výrobní 
− funkční zkoušky prototypu 
− atestace hotových výrobků 

Místo provádění kontroly  − výrobní pracoviště 
− pracoviště útvaru technické 

kontroly 
− laboratoře 
− zkušebny 
− nástrojárny 
− sklady 
− měrová střediska 

Použití měřidel a měřicích 

přístrojů 

kontrola − objektivní 
− subjektivní 

Rozsah kontroly kontrola − stoprocentní 
− výběrová 
− namátková 

Rozsah automatizace kontrola − ruční 
− mechanizovaná 
− automatizovaní 

Subjekt kontroly kontrola − primární 
− sekundární 
− automatizovaná 

Vliv zkušební metody na 

produkt 

metoda − destruktivní 
− nedestruktivní 

Začlenění do výrobního 

procesu 

kontrola − vstupní 
− operační 
− výstupní 
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Namátková kontrola 

U dlouhodobě bezvadných produktů je prováděna kontrola nepravidelně za účelem 

časové úspory. 

Primární kontrola 

Tento druh kontroly představuje především samokontrola, která bude dále podrobněji 

popsána. 

Sekundární kontrola 

Sekundární kontrola není prováděna pracovníkem, jehož práce je předmětem kontroly, 

ale jinou osobou, například technologem nebo kontrolorem. 

Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola figuruje na počátku procesu jako prvotní činnost ověření shody, ať už 

se jedná o posouzení kvalitativní nebo kvantitativní stránky předmětu kontroly [7]. 

Operační kontrola 

Operační kontrola zahrnuje činnosti ověřování shody produktu v průběhu daného 

procesu. 

Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola je závěrečným ověřením splnění požadavků na produkt stojící 

na konci procesu. 

Samokontrola 

Mimo výše uvedené formy kontroly má pro každou organizaci významný potenciál 

samokontrola, při které provádí pracovníci kontrolu své vlastní práce. Její výhodou je 

především pohotovost, protože se kontroluje nejen výsledek dané činnosti bezprostředně po 

jejím ukončení, ale také dílčí operace napříč celým průběhem činnosti daného pracovníka [7]. 

Odpadají tedy prodlevy, při nichž se čeká na výsledky kontroly, protože výsledky jsou 

dostupné okamžitě. Doba od dokončení výrobní operace po vyhodnocení výsledků kontroly 

se výrazně zkrátí, čímž se uspíší reakce na případnou neshodu. 

Mezi důležité podmínky pro fungování této formy kontroly patří zajištění potřebných 

zdrojů a podmínek, stanovení odpovědností, důkladné proškolení zaměstnanců v oblasti 

posuzování shody a motivování pracovníků k takovým činnostem [3].  
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Způsob zacházení s produktem po jeho podrobení kontrole je určen na základě 

výsledků kontrolních činností, kdy je jednoznačně určeno, jedná-li se o produkt shodný, či 

neshodný. 

2.2 Řízení shodného produktu 
V případě, že je produkt shledán shodným se specifikovanými požadavky, nakládá se 

dále s tímto produktem dle postupů stanovených výrobní dokumentací. Výrobek je v souladu 

s interními předpisy organizace identifikován jako shodný a je uvolněn k následující operaci. 

Pokud k pozitivní indikaci vyhovění se specifikovanými požadavky nedojde, je 

produkt shledán neshodným a dle tohoto stanoviska je náležitě řízen. 

2.3 Řízení neshodných produktů 
V rámci systému neshodných produktů jsou za účelem jednotnosti terminologie napříč 

organizacemi v normě ISO 9000 [8] stanoveny následující definice, doslovně převzaté 

z uvedené normy. 

„Neshoda – nesplnění požadavku.“  

„Vada – nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému použití.“  

„Přepracování – opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě 

s požadavky.“  

„Oprava – opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro zamýšlené 

použití.“  

„Výjimka – povolení použít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

požadavkům.“  

„Vyřazení – opatření provedené na neshodném produktu, aby se zabránilo jeho původně 

zamýšlenému použití.“  

„Uvolnění – povolení k postoupení do další etapy procesu.“  

  



9 
 

Neshodný produkt 

Jakýkoli produkt nevyhovující specifikovaným požadavkům je označován jako 

neshodný. Takové produkty musí organizace kategorizovat a dále řídit. Při prvotním dělením 

se určuje, jedná-li se o neshodný produkt vlastní, nebo cizí. 

Vlastní neshodný produkt vzniká uvnitř organizace a implikuje náklady jdoucí na její 

vrub. V ideálním případě je zachycen ještě před expedicí, což výrazně snižuje výši 

vícenákladů. Pokud je neshodný produkt objeven až u zákazníka, utrpí organizace mimo 

vícenákladů újmu také na své pověsti. 

Cizí neshodný produkt nebyl vytvořen vlastní organizací. Při jeho objevení 

se přistupuje k reklamačnímu řízení nebo k přepracování uvnitř vlastní organizace. Veškeré 

náklady jsou připisovány organizaci, která neshodu vyprodukovala [10]. 

Použitelný neshodný produkt může být, i přes svůj nevyhovující stav vůči příslušným 

specifikacím, použit organizací k jinému účelu než bylo původně zamýšleno nebo může být 

podroben opravě či přepracování. 

Nepoužitelný neshodný produkt je neshodným produktem, “který nelze použít 

k původnímu ani žádnému jinému účelu a lze jej vypořádat pouze fyzickou likvidací. [1]“ 

Řízení neshodného produktu je jednoznačným postupem stanoveným za účelem 

zabránění neshodnému produktu v jeho dalším použití nebo dodání. V rámci tohoto postupu 

musí být dle ISO 9001 organizací stanoveny odpovědnosti a pravomoci pro zacházení 

s takovým produktem. Přestože je postup pro řízení neshodného produktu rámcově určen, je 

nutné posuzovat každou neshodu individuálně s ohledem na okolnosti a podmínky jejího 

vzniku. Je tedy potřeba důkladně prozkoumat příčiny, jež vedly k neshodě, a na jejich základě 

rozhodnout o dalším postupu.  

Mimo neshody zjištěné z hlediska výroby tzv. ex post se systém řízení neshodného 

výrobku zaměřuje i na možné neshody a příčiny k nim vedoucí. Tyto preventivní činnosti jsou 

pro zlepšování celého systému zabezpečování kvality velmi důležité, protože se výrazně 

podepisují pod snižování podílu neshodných produktů. 

V následujícím vývojovém diagramu na obrázku 2 je znázorněna posloupnost 

základních kroků řízení neshodného produktu, které budou dále podrobněji popsány. 
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Obrázek 2: Vývojový diagram procesu řízení neshodných produktů [5] 
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2.3.1 Zjištění neshodného výrobku 
Odhalení neshody ve výrobním procesu je jednak důležitým krokem přispívajícím 

k vypořádání se s neshodami a k redukci zbytečného vynakládání prostředků organizace 

vysokou měrou, jednak startovním krokem pro řízení neshodného produktu. Z výše 

uvedených forem kontroly je zřejmé, že neshoda nemusí být objevena přímo kontrolorem. 

V takovém případě musí být informace předána pracovníkům technické kontroly buď přímo, 

nebo přes vedoucího pracovníka. 

Aby bylo možné odhalenou neshodu efektivně řídit, je potřeba ji identifikovat. 

2.3.2 Identifikace  

Identifikací se rozumí přiřadit produktu, nebo jeho části, identifikační znaky tak, aby 

podle nich bylo možné v budoucnosti jednoznačně určit, o jaký produkt se jedná v kterékoli 

fázi výroby. Oproti normě ISO/TS 16949 [9], která ukládá organizaci identifikovat všechny 

produkty, nabízí norma ISO 9001 úlevu slovy „je-li to vhodné“, jež umožňuje organizaci 

u některých produktů identifikaci neprovádět. Žádná z norem nestanovuje konkrétní metody 

identifikace neshodného produktu, takže v praxi může mít mnoho podob: 

• nálepky nebo štítky, které se připevňují k výrobku; 

• speciální prostory, krabice, sítě nebo koše, do nichž se produkt ukládá; 

• přímé popisy produktu; 

• barevné označení produktu; 

• čárové kódy umožňující elektronickou identifikaci; 

• ražení značek, kódů přímo do výrobku. 

Každá organizace si tedy, dle svých potřeb a možností, individuálně stanoví jednak 

vlastní způsob identifikace, jednak prostředky možné k identifikaci použít. Stěžejní je, aby 

byla identifikace dostatečně efektivní, robustní a trvanlivá ve vztahu k potřebným informacím 

a současně dostatečně srozumitelná s ohledem na personál. K tomu přispívá neměnnost 

identifikačních znaků v rámci celého výrobního i skladovacího procesu. Za identifikační 

znaky, které se zaznamenávají do příslušné dokumentace, se považují: „číslo výkresu, název 

produktu, položka, zakázka, číslo materiálu [1].“ 
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Základní cíle identifikace: 

• umožnit jednoznačné určení produktu a jeho stavu; 

• zabránit neplánovanému použití produktu nebo jeho dílů; 

• „vyjádřit výsledky kontroly a zkoušení; 

• vytvořit podmínky pro efektivní řízení neshodných produktů [1];“ 

• „vyjádřit příslušnost jednotlivých materiálů, subdodávek nebo dílů k finálnímu 

výrobku [5].“ 

2.3.3 Separace 
Náležitě identifikovaný neshodný produkt je nutné vyčlenit mimo výrobu. K tomuto 

účelu jsou určena konkrétní místa, kam je neshodný produkt umístěn. Norma ISO 9001 

podobu takových míst striktně neuvádí, proto si organizace dle svých potřeb volí jejich 

podobu sama. Nejčastěji je možno se setkat s následujícími řešeními: 

• barevně nebo jinak vyznačená místa na pracovišti; 

• koše; 

• klece; 

• kontejnery; 

• regály. 

2.3.4 Záznam o neshodě 
Záznam o neshodě má obvykle podobu formuláře, kde jsou zaznamenány zjištěné 

skutečnosti a okolnosti, na které je v dalším postupu řízení neshodného produktu nahlíženo 

jako na prvotní informace o neshodě. Mezi ně zpravidla patří popis neshody, místo a čas 

jejího vzniku, resp. odhalení. 

2.3.5 Přezkoumání neshody 
Přezkoumání neshody je krokem, v němž se odpovědné osoby podrobně zabývají 

zjištěnou neshodou. Obvykle není prováděno jednotlivcem, nýbrž týmem odborníků 

vybraných dle povahy nebo místa vzniku neshody. Má-li výroba sériový nebo hromadný 

charakter, lze v těchto případech přenechat přezkoumání snadno vyřešitelných neshod přímo 

na pracovníkovi, který neshodu objevil. V případě závažných nebo komplikovaných neshod 

se přenechává přezkoumání opět odbornému týmu. 
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Primárním úkolem v rámci přezkoumání neshody je definování příčin vzniku neshody 

a stanovení konkrétní formy vypořádání. Všechny informace musí být zaznamenány včetně 

odpovědností za realizaci. Podle těchto záznamů je následně prostřednictvím odpovědných 

osob aplikováno stanovené opatření, jenž vede k vyřešení neshody. 

Stanovení způsobu vypořádání závisí na více faktorech. V prvé řadě se zjišťuje, zda 

lze neshodný výrobek přepracovat. Pokud je přepracování z technologického hlediska možné, 

přistoupí se k odhadu vícenákladů implikovaných přepracováním. Stěžejní je posoudit výši 

těchto vícenákladů ve vztahu k celkovým nákladům na produkt. Není-li možné přepracování 

provést s únosnou výší vícenákladů, následuje oprava nebo se přistoupí ke komunikaci s 

odběratelem ohledně možnosti změny specifikací, případně udělení výjimky. V závislosti na 

stanoveném způsobu vypořádání se vytvoří příslušné záznamy [5]. 

Mimo jednoznačná rozhodnutí o použitelnosti nebo možnosti odstranění neshody je 

třeba dbát na nákladovou stránku možného řešení. Příkladem mohou být situace, kdy je 

v možnostech organizace neshodu odstranit, ale kroky vedoucí k tomuto cíli by výrobní 

proces příliš zatížily, ať už z hlediska ryze nákladového nebo časového. 

2.3.6 Vypořádání neshody 
Vypořádání neshody zahrnuje veškeré činnosti týkající se realizace stanoveného 

způsobu vypořádání s neshodou. 

2.3.7 Kalkulace nákladů a ztrát 
V předchozích krocích byly vícenáklady řešeny pouze v teoretické úrovni. Až teprve 

po reálném vypořádání neshody je možno zjistit přesnou hodnotu vícenákladů způsobených 

danou neshodou. Toto zjištění se provádí v rámci kalkulace nákladů shrnující vícenáklady 

a vícepráce „ve formě opravy nebo přepracování, ztráty spojené s prodejem za nižší cenu, 

ztráty tržeb spojené s nerealizovatelnými nepoužitelnými výrobky, náklady na likvidaci 

atd. [5]“  

2.3.8 Řešení škod 
„Cílem se musí stát vyhledání příčiny nedostatku, ne sankce vůči „viníkům“, 

a poukazování na nedostatky, ne jejich zastírání [5].“ 

U řešení škod je třeba mít na paměti, že hlavním úkolem je přispívat k neustálému 

zlepšování. Není žádoucí klást důraz na určení konkrétního viníka a jeho potrestáním, protože 

viníkem nemusí být nutně člověk; může se jednat například o skrytou vadu materiálu. Postihy 
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pracovníků by rovněž mohly mít negativní vliv jednak na účinnost samokontroly, jednak 

na komunikaci vedoucích pracovníků a kontrolorů s výrobními pracovníky. Je-li ovšem 

zjištěno zanedbání povinností, pak se stává sankce takřka nevyhnutelnou. 

2.3.9 Rozbory neshod 
Na základě zjištěných a zaznamenaných skutečností jsou zpracovávány souhrny 

neshod za určité období, které vedou k rozhodnutí o potřebě nápravných nebo preventivních 

opatřeních. 

2.4 Nápravná a preventivní opatření  
Pro problematiku nápravných a preventivních opatření jsou stanoveny následující 

definice doslovně převzaté z normy ISO 9000. 

 „Náprava – opatření k odstranění zjištěné neshody.“  

„Opatření k nápravě – opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí 

situace.“  

„Preventivní opatření – opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální situace.“  

V následující tabulce 2 jsou uvedeny výše definované pojmy a jejich význam ve vztahu 

k neshodám a jejich příčinám. 

Tabulka 2: Význam druhů opatření ve vztahu k neshodám a jejich příčinám [7] 

Činnost 
Neshoda Náprava Opatření k nápravě Preventivní 

opatření 
Už evidovaná 
neshoda 

Odstraňuje 
neshodu 

Zabraňuje opakovanému 
výskytu stejné neshody  

Příčina už evidované 
neshody Není odstraněna Je odstraněna  

Potenciální neshoda   Zabraňuje výskytu 
Příčina potenciální 
neshody   Je odstraněna 

 

2.4.1 Náprava 
Pokud po zjištění neshody není daný produkt určen k vyřazení, je zpravidla provedena 

náprava v podobě okamžitého opatření k odstranění dané neshody. Náprava se však nezabývá 

příčinou vzniku neshody, takže nepředstavuje komplexní řešení. Tímto problémem se zabývá 

opatření k nápravě. 
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2.4.2 Opatření k nápravě 
Opatření k nápravě je v rámci řízení neshodného produktu jedním z posledních kroků, 

které se přímo podílí na obnovení shody se specifikacemi [6]. 

V ideálním případě by každé neshodě náleželo opatření k nápravě, což je však 

nereálné jak z personálního, tak z ekonomického hlediska. Důvodem je především množství 

neshod, které neumožňuje individuální přístup ke každé z nich. V případech, kdy se jedná o 

neovlivnitelné příčiny, není nutné stanovovat opatření k nápravě [3]. 

Dle ISO 9001 je organizace povinna „stanovit požadavky na [2]: 

• vyhodnocování potřeb opatření, kterými se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou; 

• určování a implementaci potřebných opatření; 

• záznamy výsledků provedených opatření; 

• přezkoumávání efektivnosti provedených opatření.“ 

Samotné opatření k nápravě lze rozdělit do tří dílčích kroků znázorněných rovněž ve 

vývojovém diagramu na obrázku 3. 

Analýza příčin 

Jedná se o činnosti vedoucí k odhalení klíčové příčiny neshody. V mnoha případech 

jde o týmovou činnost využívající statistické metody jako histogram, Ishikawův diagram nebo 

Paretovu analýzu [7]. 

Návrh a realizace 

Tento krok spočívá v určení konkrétního postupu opatření k nápravě a odpovědností. 

Přezkoumání 

V rámci přezkoumání se zjišťuje účinnost realizovaného opatření k nápravě. 

Přezkoumání vede k rozhodnutí o zachování stávajícího opatření k nápravě nebo jeho změny. 

Ukončení procesu 

Prokázání účinnosti a efektivity opatření k nápravě vede ke zrušení dočasných 

opatření a následně k uvolnění procesu, v němž bylo opatření realizováno. 
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Obrázek 3: Vývojový diagram nápravného opatření [7] 
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2.4.3 Preventivní opatření  
Mimo opatření přijímaných na základě informací o zjištěných neshodách je rovněž 

důležitým prvkem neustálého zlepšování kvality tvorba preventivních opatření. Tato opatření 

jsou přijímána v důsledku objevení potenciálních výskytů neshod [6]. Z ekonomického 

hlediska mají preventivní opatření větší potenciál než opatření k nápravě, protože jejich 

realizace zabrání vzniku neshody, čímž eliminuje náklady spojené s vypořádáním neshody 

a ztrátou výroby [7]. 

Dle normy ISO 9001 musí organizace „vytvořit dokumentovaný postup pro stanovení 

požadavků na [2]: 

• určování potenciálních neshod a jejich příčin; 

• vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod; 

• určování a implementaci potřebných opatření; 

• záznamy výsledků provedených opatření; 

• přezkoumání efektivnosti provedených preventivních opatření.“  

3 Organizace Hopax s.r.o.  
V následující kapitole bude představena organizace Hopax s.r.o., jejíž systém řízení 

neshodného produktu je předmětem praktické části této bakalářské práce. 

Organizace Hopax s.r.o. byla založena 18. 1. 1994, kdy byla předmětem podnikání 

výroba ocelových konstrukcí bez opracování. V současnosti podniká organizace v šesti 

oblastech: 

• výroba svařenců včetně opracování; 

• výroba obrobků; 

• montáž hal a jiných ocelových konstrukcí; 

• montáž a servis jeřábů včetně jeřábových drah; 

• mezinárodní nákladní autodoprava; 

• autoservis osobních vozidel. [11, 12] 

Podnikatelskou činnost realizuje organizace ve 12 výrobních halách. Počet 

zaměstnanců organizace kolísá okolo hodnoty 250, což ji staví do role jednoho z významných 

zaměstnavatelů regionální úrovně. 
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3.1 Certifikáty  
Organizace HOPAX s.r.o. získala a obhájila řadu certifikací, které používá 

jako prezentaci svých kvalifikací [11]. 

První certifikace pro německé trhy provedena v roce 2002 společností SLV Hannover 

podle německých norem [11]: 

• DIN 18 800-7 Ocelové konstrukce; 

• DIN 15 018 Ocelové konstrukce jeřábů; 

• DIN 4132 Jeřábové dráhy [11]. 

V roce 2003 byl v organizaci zaveden a certifikován systém řízení kvality podle 

normy ISO 9001 a poté systém environmentálního managementu v souladu s normou 

ČSN EN ISO 14001:2005. 

Primárně se organizace Hopax s.r.o. zaměřuje na oblast svařovaných ocelových 

konstrukcí, které jsou certifikovány od roku 2005 podle norem EN ISO 3834-2 

a ČSN 73 2601. Organizace je pro tuto oblast certifikována firmou TÜV SÜD. Velký průkaz 

způsobilosti byl rozšířen pro výrobní činnosti podle odstavců normy  ČSN 73 2601 Z2 [11]:  

• ocelové konstrukce silničních a železničních mostů a další konstrukce navrhované; 

podle ČSN 73 6205 a technických předpisů Českých drah; 

• ocelové konstrukce jeřábů a jeřábových drah; 

• ocelové konstrukce vysokých stožárů podle ČSN 73 1430; 

• ocelové nosné konstrukce velkostrojů a rýpadel podle ČSN 27 7008; 

• ocelové konstrukce z ocelí vysoké pevnosti s mezí kluzu vyšší než 400 MPa; 

• ocelové konstrukce z patinujících ocelí; 

• ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů a prvků tvarovaných  za studena  podle 

ČSN 73 2602; 

• ocelové konstrukce z trubek podle ČSN 73 1403; 

• ocelové konstrukce s třecími spoji se šrouby  vysoké pevnosti  podle ČSN 73 1495. 

V rámci  rozšiřování zákaznického portfolia o odběratele ze Skandinávie byla 

organizace Hopax s.r.o. certifikována podle pravidel společnosti Det Norske Veritas pro 

oblast výroby svařenců dílů lodí a námořních plošin. Certifikaci provedla společnost 

Det Norske Veritas poprvé v roce 2005. 
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Od roku 2010 je organizace HOPAX s.r.o. oprávněná provádět: Výrobu, opravy 

a rekonstrukci dílů kolejových vozidel a výrobu náhradních dílů pro kolejová vozidla, a to 

díky certifikaci podle normy ČSN EN ISO 15085-2 s nejvyšší certifikační úrovní CL 1 

a současně podle předpisu ČD V95/5 [11]. 

Podobně s certifikací podle normy DIN EN ISO 15085-2 rovněž s nejvyšší certifikační 

úrovní CL 1 dodává svařence pro Bundes Bahn [11]. 

Organizace HOPAX s.r.o. vlastní certifikát pro výrobu tlakových lahví v souladu 

s evropskou směrnicí 97/23/EG [11]. 

3.2 Produkty 
Organizace Hopax s.r.o. disponuje rozmanitou škálou výrobních prostředků, díky 

kterým je schopna stabilně uspokojovat zákazníky z rozličných odvětví. Flexibilita organizace 

z hlediska produkce je spjata především s kusovým resp. malosériovým charakterem 

produkce. 

V současnosti patří mezi nejvýznamnější zakázky stavebnicové podvozky pro 

přepravu nadměrných nákladů a kompletní lodní jeřáby s nosností 50 tun. 

3.3 Organizační struktura řízení kvality 
Provádění kontroly je zabezpečováno pracovníky OTK pod vedením manažera 

kvality. Mezi pracovníky OTK patří mimo kontrolory rovněž skladník, pracovník výdejny 

a vedoucí lakovny, kterým je delegována odpovědnost a pravomoc k provádění kontroly 

svěřeného segmentu výroby. 

Manažer kvality zastřešuje proces Kontrola a ověřování kvality v celé organizaci 

Hopax s.r.o. 

Schéma na obrázku 4 znázorňuje organizační členění divize 1 organizace Hopax s.r.o. 

– Svařence a opracování, pro jejíž potřeby je praktická část této bakalářské práce primárně 

určena. 
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Obrázek 4: Organizační schéma kontroly kvality divize 1 organizace Hopax s.r.o. 
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4 Kontrola a ověřování produktu 
Cílem následující kapitoly je popis systému kontroly organizace Hopax s.r.o. 

v jednotlivých procesech. Popis obsahuje i zastávky produktu na stanovištích, kde je při níže 

uvedených operacích možno odhalit neshodu. 

Následující kapitola shrnuje informace získané v průběhu oborové praxe v této 

organizaci do záznamu současného stavu praktické aplikace interních předpisů uvedených 

v Příručce kvality organizace. 

Kontrola a ověřování se provádí za účelem ověření, zda byly plánované požadavky 

na produkt splněny. Kontrola je zabezpečována manažerem kvality a pracovníky řízení 

kvality. Manažer kvality ve spolupráci s technickou kanceláří určuje: 

• typy kontrol, které se mají provádět; 

• prostředky, které se mají používat; 

• četnost kontrol; 

• okamžik kontroly; 

• osoby pověřené kontrolou. 

Podproces Kontrola a ověřování kvality řídí OS Q 8.2-1 „Kontrola a ověřování 

kvality“. Vlastníkem podprocesu Kontrola a ověřování kvality je manažer kvality. 

4.1.1 Záznamy 

Záznamem je každý dokument obsahující informace o stavu produktu po určité 

operaci. Pořizují se přednostně na tiskopisy organizace Hopax s.r.o., kde jsou provedené 

činnosti potvrzovány formou podpisů, razítek nebo štítků. Na striktní žádost zákazníka, jsou 

záznamy tvořeny na jeho tiskopisech. 

4.1.2 Fáze kontroly 

Kontrola je prováděna ve čtyřech vzájemně propojených fázích, kterými se zabývají 

následující kroky. 

KROK 1 – Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola se dále dělí na dvě dílčí fáze podle vztahu materiálu k výrobku. 
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Vstupní kontrola materiálu vstupujícího do výrobku 

Kontrola shody se specifikovanými požadavky je dle povahy materiálu prováděna 

pracovníkem na konkrétní pozici. Úkolem této kontroly je zjišťování a prověřování kvality 

nakupovaného materiálu, subdodávek zákazníka, dílů příchozích z kooperace, polotovarů i 

hotových výrobků sloužících pro kompletaci zakázky. 

Kontrolu provádí: 

• hutní materiál – skladník; 

• svařovací materiál – pracovník výdejny; 

• spojovací materiál – pracovník výdejny; 

• nátěrové hmoty – vedoucí lakovny; 

• subdodávky zákazníka – OTK; 

• díly příchozí z kooperace – OTK. 

Kontroluje se zejména: 

• neporušenost obalu; 

• označení; 

• neporušenost zboží; 

• dokumenty kontroly, pokud ke zboží náleží; 

• rozměry, pokud jsou relevantní; 

• lhůta upotřebitelnosti. 

Vstupní kontrola ostatních materiálů 

U ostatních objednávek provádí kontrolu pracovník vystavující objednávku. Průběžné 

ověřování je prováděno podle plánovaných etap v procesech realizace produktu. Jde zejména 

o materiály, které nejsou přímou součástí produktu. Mezi ně se řadí: 

• režijní materiál; 

• spotřební materiál; 

• kancelářský materiál; 

• elektrické a pneumatické nářadí; 

• ruční nástroje; 

• strojní nástroje; 

• měřidla; 

• provozní kapaliny; 
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• pohonné hmoty; 

• hardware a software; 

• investice – stroje a zařízení. 

Kontroluje se zejména: 

• neporušenost obalu; 

• označení; 

• neporušenost zboží; 

• dokumenty kontroly, pokud ke zboží náleží; 

• rozměry, pokud jsou relevantní; 

• lhůta upotřebitelnosti. 

KROK 2 – Mezioperační kontrola 
Účelem mezioperační kontroly je kontrolovat a identifikovat produkty tak, aby byla 

zajištěna jejich shoda s požadavky stanovenými ve výrobní dokumentaci. V opačném případě 

musí mezioperační kontrola identifikovat neshodný výrobek. 

Kontrolu výrobku mezi dvěma navazujícími výrobními operacemi zabezpečuje 

manažer kvality, pracovníci řízení kvality, svářečský dozor a namátkově pracovníci technické 

kanceláře. Cílem mezioperační kontroly je redukce nákladů vzniklých řešením pozdě 

zjištěných neshod. 

Mezi speciální pracoviště mezioperační kontroly patří pracoviště pro rýsování 

a kontrolní montáž. 

Na pracovištích se provádí: 

• rozměrová kontrola výpalků včetně provedených úkosů; 

• rozměrová kontrola podsestav a sestav před svařením; 

• rozměrová kontrola svařenců po svaření a vyrovnání; 

• kontrola kompletnosti svařenců; 

• vizuální kontrola kvality svarů; 

• nedestruktivní zkoušení kvality svarů metodou penetrační kontroly, kontroly 

ultrazvukem, magnetické kontroly a kontroly prozářením; 

• zkoušky tvrdosti; 

• zkouška těsnosti; 

• tlaková zkouška; 
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• kontrola stupně přípravy povrchu; 

• rozměrová kontrola po opracování; 

• kontrola označení svařence; 

• kontrola přípravy povrchu: 

o kontrola odmaštění povrchu; 

o kontrola po otryskání povrchu – stupeň čistoty, drsnost a hloubka reliéfu; 

o kontrola zaprášení povrchu; 

o kontrola zasolení povrchu rozpustnými solemi; 

• kontrola přípravy a aplikace nátěrových hmot: 

o míchání nátěrových hmot - způsob míchání, čas míchání, doba natužení, doba 

zpracovatelnosti; 

o podmínky aplikace - teplota/vlhkost prostředí, teplota/rosný bod povrchu; 

o maskování nelakovaných ploch; 

o podetírání hran, svarů, rohů a koutů; 

o metoda aplikace, doba zasychání jednotlivých vrstev – čas přelakovatelnosti; 

o kontrola tlouštěk mokrého a suchého filmu; 

o kontrola souvislosti filmu; 

o odmaskování a očištění nelakovaných ploch. 

KROK 3 – Výstupní kontrola  
Cílem výstupní kontroly je potvrzení shody výrobku se stanovenými požadavky. 

Kontrolu provádí pracovníci OTK. 

KROK 4 – Samokontrola 
Každý zaměstnanec je povinen kontrolovat kvalitu vlastní prováděné operace 

a zjištěnou nekvalitu hlásit pracovníkovi OTK. 

4.1.3 Kontrola v rámci jednotlivých procesů 

Výše uvedené fáze jsou ve vztahu k odhalení neshody považovány za stěžejní kroky, 

které jsou využívány v rámci následujících procesů: 

• nákup; 

• skladování; 

• příprava; 

• výroba; 
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• expedice. 

Zádržné body jsou stanovené dokumentem Technologický postup nebo vyšším 

dokumentem Plán kontrol a zkoušek. 

KROK 1 – Ověřování nakupovaného produktu 
První obrannou linií zabezpečení kvality výrobku je nakupování od spolehlivých 

dodavatelů. Dodavatel se označuje za spolehlivého na základě interních statistik nákupčího 

vytvářených na základě kontroly shody nakupovaného produktu se specifikovanými 

požadavky v objednávce. V případě nutnosti je možno provést u dodavatele externí audit 

za účasti manažera kvality a garanta nákupu. U dodavatelů svařenců nebo svařovacího 

materiálu se účastní i svářečský inženýr. Výstupem této preventivní činnosti je zpráva 

z auditu, na jejímž základě se provede rozhodnutí o spolupráci s daným dodavatelem. Popsaná 

preventivní aktivita se běžně u dodavatelů neprovádí. 

KROK 2 – Skladování a příprava materiálu 
Nakoupené produkty jsou přejímány a kontrolovány v rámci tohoto procesu v souladu 

s OS Q 8.2-1 „Kontrola a ověřování jakosti“ a OS Q 8.3-1 „Řízení neshodného výrobku“. 

Po převzetí jsou produkty uloženy na určené místo ve skladech. Pokud je nehoda zjištěna až 

po přejímce, pak je materiál v souladu s OS Q 8.3-1 „Řízení neshodného výrobku“ umístěn 

do vyznačeného prostoru pro neshodný materiál. 

Proces Technika 

V rámci hlavního procesu Technika, sdružujícího postupy, plány a ostatní výrobní 

dokumenty, je možno odhalit neshodu především prostřednictvím samokontroly, protože zde 

nejsou předem stanovené postupy pro kontrolní činnosti. 

Proces Příprava 

Zabezpečuje přípravné operace týkající se materiálu pro proces Výroba. K základním 

operacím, zabezpečovaným tímto procesem z hlediska kontroly patří: 

• vstupní kontrola materiálů pro proces Výroba; 

• identifikace a uložení hutního materiálu. 

KROK 3 – Proces Výroba 
Výroba je procesem, na jehož konci stojí hotový výrobek. Z toho důvodu je v tomto 

procesu největší četnost kontrolních činností prováděných pracovníky OTK. Operátoři mají 

v průběhu výroby přímo na pracovišti k dispozici výrobní dokumentaci, dle které provádí 
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příslušné kontroly. Provedení a ukončení výrobní nebo kontrolní operace potvrzuje operátor 

podpisem do technologického postupu, což je signálem uvolnění pro další operaci. 

KROK 4 – Proces Expedice 
Expedice je závěrečným procesem týkajícím se balení výrobků, jejich uskladnění před 

vlastní expedicí a vybavení odesílacích dokladů. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu 

s vnitřními předpisy a dokumenty požadovanými zákazníkem. 

Vstupem do procesu Expedice je: 

• zakázkový list; 

• technické podklady pro balení; 

• dodací list. 

Výstupem procesu je výrobek naložený na dopravním prostředku vybavený 

průvodními a přepravními dokumenty. 

Kontrola v rámci procesu Expedice je zaměřena především na neporušenost obalu, 

zabezpečení výrobku proti poškození v průběhu přepravy a úplnost dokumentace náležící 

výrobku. 

5 Současný stav systému řízení neshodného produktu organizace Hopax 
s.r.o. 

Cílem praktické části této bakalářské práce je zdokonalení stávajícího systému řízení 

neshodných produktů organizace Hopax s.r.o. Prvním krokem pro zdokonalení současného 

systému je jeho analýza za účelem nalezení slabých míst. 

Následující podkapitola popisuje současný stav řízení neshodného produktu 

organizace Hopax s.r.o. Popis systému byl vytvořen na základě informací získaných 

prostřednictvím komunikace se zaměstnanci, kterých se problematika řízení neshodného 

produktu přímo týká. Jedná se tedy o popis fungování systému de facto. 

5.1 Interní pojmy a zkratky organizace Hopax s.r.o. 
Vícepráce 

Jedná se o náklady v podobě pracnosti nebo materiálu přesahující původně plánované 

hodnoty. Tyto náklady vznikají zaviněním zákazníka nebo jeho novým požadavkem nad 

rámec původně specifikovaných požadavků. Vícepráce hradí zákazník. 
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Vícenáklady 

Pojem představující náklady v podobě pracnosti nebo materiálu přesahující původně 

plánované hodnoty. Tyto náklady vznikají zaviněním kterékoli organizační jednotky nebo 

jednotlivce, který podléhá organizaci Hopax s.r.o. Vícenáklady hradí Hopax s.r.o. 

Oprava – odstranění neshody 

Kniha neshod – dokument pro záznam základních informací o neshodných produktech 

OTK – Oddělení technické kontroly 

MJ – Manažer kvality 

OS – organizační směrnice 

5.2 Úrovně odhalování neshod 
Nezbytností pro systém řízení neshodného produktu jsou zaměstnanci, kteří ho budou 

realizovat v praxi. K efektivitě aplikace systému přispívá přiřazení odpovědnosti za jednotlivé 

dílčí kroky systému. Pro analýzu současného stavu řízení neshodných produktů byla 

odpovědnost rozdělena do tří vzájemně spolupracujících úrovní, jak je lze vidět na obrázku 5, 

z nichž každá zajištuje v rámci systému řízení neshodného produktu jiné kroky. Objevení 

neshody a její následné řízení lze rozdělit do tří úrovní, jak je možno vidět na schématu toku 

informací o neshodě. 

 

Obrázek 5: Tok informací o neshodě 

  



28 
 

5.2.1 Výrobní úroveň 
Základem odhalení neshody je svědomitá samokontrola každého zaměstnance. Zjistí-li 

pracovník při samokontrole práce odchylku od dokumentace, která není snadno odstranitelná 

nebo opravitelná, neprodleně předá tuto informaci příslušnému pracovníkovi technické 

kontroly nebo svému vedoucímu. 

5.2.2 Operativní úroveň 
Operativní úroveň tvoří informační most mezi výrobní a rozhodovací úrovní. Zahrnuje 

pracovníky OTK a vedoucí výroby, resp. mistry. Jejich úkolem je zjišťování neshod 

vyskytujících se ve výrobním procesu, jejich označení, separace a prvotní filtrace na malé 

a závažné neshody. V případě malé, lehce opravitelné nebo odstranitelné neshody, kdy 

nevznikají vícenáklady, zajistí pracovník OTK okamžitou nápravu a netvoří záznam. Tyto 

neshody jsou řešeny pouze slovní domluvou vedoucího a kontrolora. Jedná-li se o závažnou 

neshodu, tedy vyžaduje-li náprava větší množství prostředků nebo úpravu technologického 

postupu, informuje pracovník OTK manažera kvality nebo projekt manažera. Stejný postup 

se provádí v případě zjištění neshody v dokumentaci.  

Úkolem této úrovně je také separace a identifikace výrobků v souladu s kapitolou 

7.5.3 Příručky kvality [12], a to v podobě nalepovacích štítků zelené a červené barvy nebo 

nesmazatelného popisu daného výrobku. 

5.2.3 Rozhodovací úroveň 
Hlavní úlohu zde hraje manažer kvality a projekt manažer, kteří zodpovídají 

za bezvadnost zakázky. Při řešení neshod s technologicky náročnější problematikou 

konzultují řešení neshody ještě s technologem. 

V rámci rozhodovací úrovně se na základě upozornění operativní úrovně individuálně 

řeší neshody a dokumentace s tím spjatá v podobě vyčíslení neshod, vícenákladů, vícepráce 

a stanovení preventivních a nápravných opatření. Konkrétní částky se určují ve spolupráci 

s vedoucím výroby. Prostřednictvím operativní úrovně se následně rozhodnutí implementuje 

do výroby. 
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Obrázek 6: Diagram řízení neshodného produktu organizace Hopax s.r.o. 
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5.3 Diagram postupu řízení neshodného produktu 
Současný postup řízení neshodného produktu je na obrázku 6 znázorněn pomocí 

vývojového diagramu obsahujícího barevné označení, které poukazuje na zajištění daného 

kroku příslušnou úrovní z obrázku 5. Interní dokumentace organizace grafickou posloupnost 

systému řízení neshodného produktu neobsahuje. Proto byl na základě pozorování aplikace 

systému řízení neshodného produktu vypracován následující vývojový diagram, který bude 

dále podrobněji popsán a srovnán s vývojovým diagramem řízení neshodného produktu 

uvedeným v teoretické části této bakalářské práce. 

5.3.1 Kontrola shody 
Kontrola shody je prováděna jednak přímo pracovníkem provádějícím na výrobku 

danou operaci, jednak kontrolorem, a to vizuálně, porovnáváním s kalibry nebo měřením. 

5.3.2 Uvolnění 
Signálem pro uvolnění je zelené označení zkontrolovaného kusu popisem nebo 

štítkem. Uvolnění je stvrzeno záznamem v podobě podpisu nebo razítka pracovníka OTK 

u operace kontrola v technologickém postupu. 

5.3.3 Identifikace 
Prvotní identifikace má podobu signálu zadržení v podobě štítku červené barvy 

s nápisem „NESHODNÝ KUS – ZADRŽENO OTK“ nebo červeným popisem 

„NESHODNÝ KUS“. 

5.3.4 Separace 
Neshodné výrobky jsou umístěny do speciálních míst k tomu určených, aby se 

zamezilo jejich možnému použití ve výrobě. Tyto místa mají podobu regálů nebo klecí a jsou 

přítomny ve všech halách. Je-li výrobek kvůli svým rozměrům obtížně přesunutelný, zůstává 

na svém místě, kde je pod kontrolou příslušného pracovníka OTK. 

5.3.5 Záznam do Knihy neshod 

Manažer kvality na základě informací od pracovníků OTK zaznamená neshodu do 

Knihy neshod. 
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5.3.6 Možná oprava 

Neshodný produkt opravitelný – je označen červenou barvou, a stanoví se technologie 

opravy. Po opravě je produkt opětovně zkontrolován, přeměřen, a jakmile je tento výrobek 

shledán shodným, je červené označení odstraněno a nahrazeno zeleným štítkem signalizujícím 

uvolnění k další operaci. 

Neshodný produkt neopravitelný – je výrobek, jehož parametry neodpovídají 

požadavkům zákazníka a nelze ho dodatečně opravit. Takový produkt je označen červeným 

nápisem „ZMETEK“, je nadále považován jako neshodný neopravitelný a je vyloučen 

z procesu. V tomto případě je dalším krokem rozhodnutí o možnosti výjimky. 

5.3.7 Oprava 

Tímto pojmem se rozumí realizace činností vedoucích k nápravě neshody do stavu 

určeného příslušnými specifikacemi. Opravu zaručuje vedoucí pracoviště realizujícího 

opravu. 

5.3.8 Možnost výjimky 

Produkt akceptovatelný pod podmínkou – po dohodě technické kanceláře a útvaru 

řízení kvality se udělí produktu výjimka – zejména pro povrchové vady, není-li snížená jeho 

funkčnost. Závažnější neshoda je projednána se zákazníkem. Výjimka se poznamená v Knize 

neshod. 

V případě, že výjimka není možná, přejde se k rozhodnutí o možnosti jiného použití. 

5.3.9 Jiné použití 

Je-li produkt shledán vhodným pro použití v jiné zakázce nebo se očekává jeho odběr 

v budoucnosti, je tento výrobek skladován. V opačném případě je produkt označen jako 

zmetek.  

5.3.10 Vyřazení 

Produkty označené jako zmetky jsou umístěny do kontejneru pro kovový odpad. 
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5.3.11 Kalkulace 

Kalkulaci zabezpečuje manažer kvality nebo manažer zakázky. Jedná se o vyčíslení 

vícenákladů spojených s operacemi opravy a přepracování [1]. Výsledky se zapisují do 

příslušného zakázkového listu a Knihy neshod. 

5.3.12 Řešení škod 

V rámci řešení škod se posuzuje míra zavinění zaměstnanců. Zaznamená-li vedoucí 

pracovník vyšší četnost neshod zaviněných jednotlivcem, pak je oprávněn postihnout viníka 

na finančních prémiích. 

5.3.13 Rozbor neshod 

Rozbor neshod tvoří můstek mezi řešením škod a stanovením nápravného opatření. 

V rámci tohoto kroku se shrnují a analyzují dostupné informace. Výsledkem je rozhodnutí o 

potřebě opatření k nápravě  

5.3.14 Opatření k nápravě 

Jedná se o shrnutí informací o neshodě do stávajícího formuláře Opatření k nápravě – 

příloha 1 – a vytvoření posloupností činností, jejichž implementace do daného procesu 

povede k zamezení budoucího vzniku dané neshody. 

V čtvrtletním časovém intervalu se provádí shrnutí provedených opatření. Výstupem 

této činnosti je zpráva předávaná vedení organizace. 

5.3.15 Shrnutí 

Z uvedeného diagramu je patrná slabina v oblasti dokumentace neshody, která se 

nachází v porovnání s vývojovým diagramem řízení neshodného produktu z odborné 

literatury [1] na obrázku 2 poměrně nízko resp. daleko od zjištění neshody. Tím, že vytvoření 

dokumentu o neshodě předchází rozhodnutí o významnosti neshody, se ztrácí přehled 

o neshodách, které by se pak v součtu mohly projevit jako významná ztráta prostředků. 

Malosériový, resp. kusový charakter výroby organizace Hopax s.r.o. klade v otázce 

kategorizace odhalených neshod na kontrolory vysoké nároky, protože závažnost neshody 

nebo její faktický dopad na finanční stránku věci nemusí být snadno odhalitelný. Neshody, 

které přijdou kontrolorům triviální, mohou být pro zákazníka naprosto zásadní. 
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Nezaznamenání zjištěných neshod je tedy pro organizaci nejen z hlediska obchodních vztahů, 

ale rovněž pro vlastní zisk informací o zakázkách nežádoucí. Absence písemných záznamů 

pak ztěžuje dokazování pochybení jak notorickým hříšníkům, tak komukoli jinému. 

Eskalace výrobního tempa organizace má však tendenci dokumentaci potlačovat. Je 

třeba brát zřetel na fakt, že cílem je vytvoření prostředí, kde bude dokumentace sloužit 

potřebám lidí, nikoli lidé potřebám dokumentace, a současně bude podporovat transparentnost 

systému. Úkol tedy spočívá v nalezení cesty vedoucí k dokumentaci schůdné pro pracovníky 

technické kontroly, kteří tak ztratí důvod se jí vyhýbat. 

6 Nové úpravy systému řízení neshodného produktu 
Náplní této bakalářské práce je vytvoření návrhu na zlepšení systému neshodných 

produktů. V rámci oborové praxe se podařilo návrh uvést do procesu jeho vlastní realizace, 

což vedlo k vytvoření nových interních směrnic, v nichž je popsán nový systém řízení 

neshodného produktu, a které se rovněž zabývají související problematikou opatření 

k nápravě a prevenci. Prototypy těchto směrnic jsou uvedeny jako příloha 6 a 7 této práce. 

Vzhledem k informacím uvedeným v přiložených směrnicích bude náplní této kapitoly 

především popis nových prvků vytvořených pro potřeby nového systému řízení neshodných 

produktů. 

Dílčím cílem nového systému řízení neshodného produktu je zvýšení počtu 

zaznamenaných neshod, a to za účelem zlepšení přehledu o neshodách a možnosti efektivněji 

odhalovat slabá místa ve výrobě. 

Zaznamenání každé objevené neshody je pro organizaci Hopax s.r.o. vzhledem 

k charakteru výroby kontraproduktivní, a to z důvodu, že mnohé objevené neshody jsou velmi 

snadno a bez významných ztrát prostředků odstranitelné. Takový přístup k tvorbě záznamů 

o neshodách by rovněž vedl nejen k zahlcování administrativních kapacit, ale především 

k nadměrnému vytěžování kontrolorů a řešitelů neshod administrativními činnostmi. Proto 

bude důraz kladen především na důslednou kategorizaci neshod. 

Neshody budou posuzovány z hlediska implikace nákladů. Dokumentovány budou 

pouze neshody implikující vícenáklady nebo vícepráce. V opačném případě pracovník OTK 

pouze označí produkt červeným signálem. 
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6.1 Interní pojmy organizace upravené pro potřeby nového systému 
Nekvalita vnitřní 

Neshody zjištěné uvnitř organizace Hopax s.r.o.: 

• vícenáklady na opravu; 

• upozornění OTK – bez nákladů. 

Vnitřní neshoda bez hlášení 

Jsou-li zjištěny drobné nedostatky, výrobek je zastaven a opatřen červeným signálem, 

neshody jsou vyznačeny červeným popisem, vícenáklady nevznikají a dokončení je v rámci 

plánované kalkulace. Na opakující se problém je možné upozornit Žádankou o změnu. 

Vnitřní neshoda s hlášením 

Jde o neshody, u nichž je nutné provést neplánované operace nebo použít extra 

materiál. Výrobek je zastaven červeným signálem a Hlášením o neshodě je požadována 

odchylka nebo postup opravy. Není-li oprava možná, je takový produkt vyřazen nebo určen k 

jinému použití. 

Neopodstatněné náklady 

Rozumí se jimi operace nebo materiál, které po zrušení nesnižují kvalitu nebo užitnou 

hodnotu výrobku. 

Riziko potenciální neshody 

Neshoda ještě nenastala, ale je nutné se rizikem zabývat. 

6.2 Nový diagram řízení neshodného produktu 
Nový diagram systému řízení neshodného produktu – obrázek 7 – se od původního 

nijak zásadně neliší, protože byl důraz kladen především na oblast dokumentace. Ze shrnutí 

v kapitole 5.2.15 vyplynula z porovnání s diagramy v odborné literatuře potřeba posunout 

zaznamenání neshody v posloupnosti tak, aby byly zaznamenány neshody ihned po jejich 

zjištění. Tato vize se ve výsledku ukázala jako nežádoucí, a to zejména z důvodu charakteru 

výroby organizace Hopax s.r.o. Pokud by byl aplikován systém záznamu neshod dle odborné 

literatury, vedla by jeho realizace k zahlcení systému záznamy se zanedbatelnou vypovídající 

hodnotou, což by ústilo v nepřehlednost a ztrátu efektivity celého systému. Pro realizaci 

takového systému nemá organizace Hopax s.r.o. ani lidské zdroje schopné produkovat 

dokumenty v takovém rozsahu, aniž by nezanedbávaly své primární činnosti. 
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Obrázek 7: Nový diagram řízení neshodného produktu organizace Hopax s.r.o. 

  

HoN

ZoN

ZoN

ZoN

DNV
DNV

Hlášení o neshodě

Kontrola shody

Identifikace 

Oprava

Separace

Konec

Začátek

Shoda
?

Možná 
oprava

?Možná 
výjimka

?
Souhlas 

zákazníka
?

Ano

NeAno

Ne

Vyřazení

Jiné 
použití

?

Kalkulace

Uvolnění

NeAno

Ne

Jiné použití

Vznikají
vícenáklady, 

vícepráce
?

Ano

Ne

Ano

1. Výrobní úroveň
2. Operativní úroveň
3. Rozhodovací úroveň
* DNV - databáze neshodných

výrobků

Opatření k nápravě

Rozbor neshody

Řešení škod

Opatření k 
nápravě

?

AnoNe

Oprava

Ano
Ne

Záznam o neshodě

OkN



36 
 

Z uvedených důvodu byl nový systém upraven především pro potřeby zaměstnanců 

podílejících se na fungování systému řízení neshodných produktů. Nový systém byl tedy 

vytvořen jednak v souladu s požadavky vedení organizace na dokumentaci neshodných 

produktů, jednak s ohledem na průzkum mezi samotnými pracovníky OTK. 

6.3 Nové prvky systému řízení neshodného produktu 
Nový systém řízení neshodného produktu se oproti starému liší především o nově 

vytvořené prvky, jejichž popis je obsahem následujících podkapitol. 

6.3.1 Hlášení o neshodě 
Hlášení o neshodě – obrázek 8 – bylo vytvořeno za účelem zlepšení dokumentace 

neshodných produktů. Jedná se o formulář sloužící k záznamu prvotních informací o neshodě 

implikující vícenáklady nebo vícepráce. Hlášení o neshodě má podobu propisovacího bloku 

velikosti A6, a vyplňuje ho kontrolor. Originál je odevzdán administrativnímu pracovníkovi 

OTK, který svým podpisem stvrzuje převzetí Hlášení o neshodě a informace z hlášení vloží 

do databáze. Kopii si kontrolor zakládá. 

 

Obrázek 8: Hlášení o neshodě 
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6.3.2 Nová databáze změn a neshodných produktů  
Pro potřeby nového systému řízení neshodných produktů byla v aplikaci Excel 

vytvořena databáze – obrázky 9 a 10 – pro záznam informací z formulářů Hlášení o neshodě a 

Žádanky o změnu do elektronické podoby. Tato databáze nahrazuje Knihu neshod a je 

vyplňována administrativním pracovníkem OTK. Ten rovněž přiřazuje neshodám 

identifikační čísla a zaznamenává doplňující informace o neshodě. 

Součástí databáze jsou pomocí maker naprogramovaná tlačítka, jež shrnují 

zaznamenaná data a usnadňují orientaci v databázi. Vedle nich se z dostupných dat 

automaticky tvoří kontingenční grafy poskytující přehledy o počtech neshod odhalených 

kontrolory v jednotlivých měsících a nákladech na neshody, sčítaných dle středisek výskytu 

neshod, v jednotlivých měsících. 

Pasivním obranným prvkem jsou upozornění zobrazovaná při zadání jiných než 

předpokládaných dat. Tato upozornění jsou současně návodem pro případné provedení změn 

v možnostech rozevíracích menu zobrazujících se při aktivaci buněk. 

 

Obrázek 9: Nová databáze změn a neshodných produktů 1 

 

Obrázek 10: Nová databáze změn a neshodných produktů 2 
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Rozšířený filtr 

Za účelem zjednodušení orientace v databázi byl vytvořen předdefinovaný rozšířený 

filtr – oblast 1 na obrázku 9 –, pomocí kterého je možno z databáze separovat záznamy 

s požadovanými parametry. S ohledem na potřeby zaměstnanců byly vybrány pro nastavování 

filtru kategorie typ, opatření a vícepráce. U kategorie typ je v rozevíracím menu na výběr 

prázdné pole, změna nebo neshoda. U zbývajících dvou kategorií jsou na výběr rovněž tři 

možnosti, a to prázdné pole, ano nebo ne. Po nastavení parametrů lze stiskem tlačítka 

„SPUSŤ rozšířený filtr“ nástroj aktivovat a separovat záznamy s požadovanými parametry. 

Pro návrat do původního stavu bylo vytvořeno tlačítko „ZRUŠ rozšířený filtr“, jehož aktivací 

dojde k zobrazení všech záznamů a jejich seřazení podle identifikačního čísla. 

Sumární tlačítka 

V souladu s politikou zlepšování transparentnosti procesů organizace Hopax s.r.o. a 

zaměření pozornosti na únik prostředků v souvislosti s neshodnými produkty byla jako 

součást databáze, pro možnost snadného a okamžitého přehledu, vytvořena tlačítka shrnující 

náklady vzhledem k následujícím kategoriím: řešitel, zákazník, kontrolor, kvartál. Každé 

z uvedených kategorií náleží vlastní tlačítko. Tlačítka jsou situována v oblasti 2 na obrázku 9. 

Pro názornost je na obrázku 11 ukázán výstup po stisku tlačítka „kvartál“. U ostatních 

sumárních tlačítek je výstup analogický k uvedenému příkladu. 

 

Obrázek 11: Výstup po stisku tlačítka suma kvartál 

Průměrové tlačítko 

Pomocí tlačítka „průměr na neshodu/změnu“ – oblast 4 na obrázku 9 – dochází ke 

shrnutí a průměrování nákladů na změny a neshody. Výstup po stisku tohoto tlačítka lze vidět 

na obrázku 12. 
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Obrázek 12: Výstup po stisku tlačítka průměr na neshodu/změnu 

Defaultní tlačítko 

Tlačítko s označením „CA“ – clear all – slouží k přechodu z výstupů po stisku 

sumárních tlačítek a průměrového tlačítka. Prostřednictvím tohoto tlačítka – oblast 3 

na obrázku 9 – se uživateli zobrazí veškeré záznamy seřazené podle velikosti identifikačního 

čísla. 

Generování Záznamu o neshodě; Žádosti o změnu 

Jednoduchou operací je možno z databáze vygenerovat formulář Záznam o neshodě 

resp. Žádost o změnu – příloha 5 –, v němž budou obsažena již zaznamenaná data, což 

výrazně snižuje riziko možné chyby při opětovném přepisování a zároveň usnadňuje práci 

řešiteli neshody, resp. žádosti o změnu. 

Generování se provádí prostřednictvím řádku 17, do kterého se nakopíruje 

požadovaný záznam, z něhož je požadováno převést data. Data vložená do tohoto řádku se 

automaticky vepíší do formuláře v listu 2 – příloha 5. 

 

Kontingenční grafy 

Pro grafické výstupy z databáze byly zvoleny kontingenční grafy, které poskytují 

okamžitý přehled o počtech zjištění kontrolorů a výši nákladů jednotlivých středisek 

v jednotlivých měsících. Pro vytvoření grafu musí uživatel pouze aktualizovat pole grafu. Po 

této aktualizaci se automaticky vytvoří kontingenční tabulka a příslušný graf. Tento způsob 

zobrazení byl vybrán také z důvodu snadného filtrování znázorněných dat, které je umožněno 

rozevíracími menu – oblast 1 na obrázcích 13 a 14 – umístěnými v každém z vytvořených 

grafů. Popsané kontingenční grafy jsou ukázány na obrázcích 13 a 14. 
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Obrázek 13: Kontingenční graf 1 

 

Obrázek 14: Kontingenční graf 2 

6.3.3 Záznam o neshodě; Žádost o změnu 
Jede o univerzální formulář formátu A4, v jehož záhlaví se zaškrtnutím příslušného 

checkboxu určí, jedná-li se o Záznam o neshodě, nebo Žádost o změnu. 

Formulář slouží ke komplexnímu shrnutí informací o problému, na který upozorňuje 

Záznam o neshodě nebo Žádost o změnu. Mimo základních informací automaticky vypsaných 

z databáze obsahuje formulář informace o přezkoumání problému, komunikaci se 

zákazníkem, postupu vypořádání a kalkulaci. 
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Na základě informací zjištěných při řešení problému se následně provede rozhodnutí o 

potřebě Opatření k nápravě, resp. Opatření k prevenci. V případě potřeby jednoho z opatření 

je do formuláře zaznamenáno identifikační číslo příslušného formuláře opatření. 

Mimo automaticky vypsaných informací z databáze zaznamenává řešitel do formuláře: 

• podrobné informace o předmětu řešení; 

• informace o příčině vedoucí k neshodě, resp. žádosti o změnu; 

• návrh na řešení problému; 

• výsledek komunikace se zákazníkem; 

• postup opravy, minuty a materiál v podobě standardního kusovníku a postup 

s indexem oprava; 

• kalkulace vícenákladů, resp. vícepráce; 

• vyjádření viníka, pokud byl objeven; 

• závěrečné rozhodnutí o potřebě opatření k nápravě, resp. preventivního opatření; 

• datum uzavření neshody a podpis. 

Řešitel dále: 

• předá podklady obchodnímu referentovi formou Žádosti o odchylku; 

• zajistí provedení opravy, resp. realizaci změny ve výrobních podkladech; 

• žádost vrací administrativnímu pracovníkovi OTK. 

Je-li v rámci řešení neshody odhalen konkrétní viník, je zaznamenán do Záznamu 

o neshodě, kde je uvedeno i viníkovo vyjádření k situaci. 

Administrativní pracovník OTK zaznamená údaje ze Záznamu o neshodě, 

resp. Žádosti o odchylku do databáze. 

6.3.4 Žádanka o změnu 
Žádanka o neshodu – obrázek 15 – byla vytvořena jako nástroj prevence, a to za 

účelem eliminace vyhýbání se odpovědnosti a možnosti vyjádření potřeby zaměstnanců 

změnit stávající stav. K potřebě podobného nástroje vedla vzrůstající vlna nevole zapříčiněná 

přehazováním odpovědností mezi zaměstnanci na základě slovní domluvy. 

Žádanku vydává pracovník OTK na základě potřeby změnit výkres, kusovník, postup 

výroby s cílem zrušit nepotřebný materiál, zbytečnou operaci, odstranit potenciální riziko 

vzniku neshody. 
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Obrázek 15: Formulář Žádanka o změnu 

6.4 Opatření k nápravě a prevenci 
Nové změny se dotkly i problematiky opatření k nápravě a prevenci. Původní 

myšlenka univerzálnosti formuláře Záznam o neshodě, resp. Žádost o změnu, u něhož bylo 

původně zamýšleno, že bude zastupovat i opatření k nápravě, resp. prevenci, se neuskutečnila, 

protože opatření k nápravě a prevenci je určeno i pro oblasti BOZP a EMS, pro které systém 

řízení neshodného produktu není přímo určen. 

Vzhledem k zaměření nových prvků systému řízení neshodných produktů došlo 

ke zjednodušení stávajících formulářů opatření k nápravě a prevenci. Nové formuláře jsou 

přiloženy k práci jako příloha 1 a 2. 

6.5 Vazby interních pojmů a nových prvků z hlediska zbytečných nákladů 
Schéma na obrázku 16 znázorňuje postavení výše uvedených pojmů vzhledem 

ke zbytečným nákladům. Tento grafický přehled je názornou ukázkou postavení nového 

systému řízení neshodných produktů a jeho prvků vzhledem ke zbytečným nákladům, 

představujícím značné úniky prostředků, o nichž bude díky novému systému větší přehled než 

dosud. 
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Obrázek 16: Postavení nových prvků systému řízení neshodných produktů ve vztahu ke zbytečným nákladům 
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7 Závěr 
Cílem této bakalářské práce byl návrh změn procesu řízení neshodných produktů 

v organizaci Hopax s.r.o.  

V teoretické části jsou podány informace o problematice systému řízení neshodných 

produktů ve vztahu k požadavkům standardu ISO 9001 [2], a to z toho důvodu, že systém 

managementu kvality organizace, jejíž systém řízení neshodného produktu je předmětem 

praktické části této bakalářské práce, je certifikován dle uvedeného standardu. V rámci 

komplexního popisu systému řízení neshodných produktů byl kladen rovněž důraz na 

posloupnost dílčích kroků, důkazem čehož jsou do textu zakomponované vývojové diagramy, 

které sloužily také pro srovnání s diagramy vytvořenými v praktické části. Nedílnou součástí 

popsané problematiky je posuzování shody, jehož popis byl zaměřen především na druhy a 

formy kontroly kvality. Mezi stěžejní prvky systému neodmyslitelně patří nápravná a 

preventivní opatření, jimž byla, z důvodu provázanosti s řízením neshodných produktů, 

věnována jedna z teoretických podkapitol. 

Další pasáž práce podává informace o organizaci Hopax s.r.o. Mimo obecné údaje o 

společnosti je poukázáno na charakter výroby a dosažené certifikace, což nastiňuje oblast 

působení organizace na trhu. 

Hlavním cílem praktické části této práce je návrh na změnu systému řízení 

neshodného produktu. Z toho důvodu je podrobně popsán stávající systém a na základě jeho 

analýzy, kdy byly využity nejen poznatky z teorie, ale rovněž informace získané v průběhu 

oborové praxe přímo ve výrobě, navrženy změny tohoto systému. 

V rámci navrhovaných změn byly vytvořeny nové, v organizaci Hopax s.r.o. dosud 

nepoužívané prvky, týkající se především dokumentace neshodných produktů a návrhů změn 

užitečných pro preventivní činnosti. Nově vytvořenými prvky jsou: 

• formulář Hlášení o neshodě; 

• formulář Žádanka o změnu; 

• formulář Záznam o neshodě; Záznam o změnu; 

• databáze pro záznam neshod a změn. 

Mimo nově vytvořené prvky byly navíc upraveny stávající formuláře pro opatření 

k nápravě a prevenci.  
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Navrhované změny nejsou zanedbatelnou změnou stávajícího systému, proto byly 

v souladu s těmito změnami navrženy nové organizační směrnice řízení neshodného produktu 

a opatření k nápravě a prevenci, které jsou v současnosti v procesu schvalování. 

Charakter výroby a eskalace výrobního tempa organizace Hopax s.r.o. staví mnohdy 

zaměstnance při odhalování a vyhodnocování neshodných produktů do sporných situací, 

v nichž jsou fakta pro rozhodování nejednoznačná, což klade na zaměstnance vysoké nároky. 

Z toho důvodu byli budoucí uživatelé nového systému řízení neshodného produktu zapojeni 

formou diskuse do jeho vývoje, aby systém mohl spojit jak požadavky uživatelů, tak 

požadavky standardů a představy vedení. 
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Příloha 1: Formulář Opatření k nápravě 

 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ 
 Id.č.OkN:  

ON YY-XXX 

identifikace a popis neshody: 
 

Id.č.ZoN: ON YY-XXX 
pracoviště: 
zakázka: 
jiné: 

zpracoval: dne: 
příčina neshody: 
 
 
 
 
 
odpovědost: 

 

postup opravy následku: 
 
 
 
za realizaci odpovídá: 
plánovaný datum: 

 
 
 
podpis: 
dne: 

postup odstranění příčiny: 
 
 
 
 
 
 
za realizaci odpovídá: 
plánovaný datum: 

 
 
 
 
 
 
 
podpis: 
dne: 

zpracoval: MJ, OTK, EK, BT, PT *) dne: 

přezkoumání provedeného opatření: 
 

zpracoval: MJ, EK, BT, PT *) dne: 
 

QMS 
EMS 
BMS 

*) 
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Příloha 2: Formulář Opatření k prevenci 

 OPATŘENÍ K PREVENCI  
Id.č. OkP:  

OP YY-XXX 

identifikace a popis potenciální neshody: Id.č.ŽoZ: ON YY-XXX 
pracoviště: 
zakázka: 
jiné: 

zpracoval: dne: 
příčina potenciální neshody: 
 
 
 
 

potřeba opatření pro zamezení potenciální neshody: 
 *)         opatření je nutné 
            opatření není nutné – důvod: 

postup odstranění příčiny potenciálníneshody: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za realizaci odpovídá: 
plánovaný datum: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podpis: 
dne: 

zpracoval: MJ, OTK, EK, BT, PT *) dne: 
přezkoumání provedeného opatření: 
 

zpracoval: MJ, EK, BT, PT *) dne: 
*) označit 

QMS 
EMS 
BMS 

*) 



50 
 

 

 

 

 

Příloha 3: Štítek Neshodný výrobek 

 

 

 

 

Příloha 4: Štítek Neshodný výrobek 

 

 

 

 

podpis neshody:

podpis OTK: datum:

Zak./ks:

Neshodný výrobek-zadrženo OTK

podpis operátor OTK datum
zám:
svařeč:
žíhání:
lakovna:
oprac:
tryskání:
lakování:
expedici

Zak./ks:

Uvolněno pro další operaci
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/ . .

/ /

DR č.:

Číslo výkresu: Počet ks:
Popis neshody:

   záznam o neshodě Id. číslo:

   žádost o změnu
Číslo zakázky: Zákazník:

Středisko vzniku neshody:
Zjistil: Datum:

Upřesnění neshody/ změny:

Příčina neshody/ změny:

Návrh řešení:

Informován (vedoucí, mistr):
Řešitel: Datum: Podpis:

jiné použití; vrátit dodavateli;
  žádost o změnu; ______________________________________________________
  žádost o odchylku; oprava; zmetek;

Zákazník odchylku/změnu:
 povoluje; nepovoluje; povoluje s výhradou; _____________________

Strana 1/2
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Příloha 5: Formulář Záznam o neshodě, Žádost o změnu 

Vícenáklady:

Vícepráce:

NE / ANO

NE / ANO

Uzavření neshody:

Postup vypořádání, Kalkulace

č popis hod cena zapsal datum

2
1

4
3

Celkem:
5

1
č popis č. faktury/ dod. listu hod sazba cena

3
2

5
4

Strana 2/2

sazba

Opatření k prevenci: Id. číslo opatření:

Datum: Podpis:

Vyjádření viníka:

Opatření k nápravě: Id. číslo opatření:

Celkem:

Viník:
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