
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

Aktualizace směrnic souvisejících s kvalitou produktů 

 

Revision of Directives related to quality of products 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013        Ondřej Forst 



 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je aktualizovat směrnice používané ve společnosti 

PILSEN STEEL s.r.o. související s kvalitou produktů.  Na základě zjištěných nedostatků ve 

směrnicích bude vytvořen návrh jejich revizí včetně chybějící dokumentace v souladu 

s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO 10013/TR.  

V teoretické části jsou popsány základní principy a koncepce systému managementu 

kvality se zaměřením na řešenou problematiku.  

V praktické části je provedena analýza současného stavu v oblasti směrnic související 

s kvalitou produktů ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. a následná aktualizace vybraných 

částí směrnic. 

 

Klíčová slova 

Systém managementu kvality, normy ISO, tvorba dokumentů, dokumentace, návrh 

opatření. 

 

 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is to update the Directive relating to the quality of 

products used in the company PILSEN STEEL Ltd. Based on detected weaknesses in the 

proposal directives for their revision, including of missing documentation in accordance with 

the requirements of ISO 9001:2009 and ISO 10013/TR. 

The theoretical part there are described basic principles and concepts of quality 

management system, focusing on the issues solved. 

In the practical part analyzes the current state of directives relating to the quality of 

products at PILSEN STEEL Ltd. and subsequent updating of selected parts of the guidelines. 

 

Keywords 

Quality Management System, ISO standards, document creation, documentation, design 

measures. 
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ÚVOD 

V současném zostřujícím se konkurenčním prostředí je stále těžší udržet se na předních 

příčkách trhu, a to i pro společnost s dlouholetou tradicí, mimořádnými technickými 

dovednostmi i dosavadním velmi uznávaným světovým renomé. I pro ni je nutné se zaměřit 

na vývoj a produkci stále lepších a zejména kvalitnějších výrobků. Dodavatel, který není 

schopný dodávat výrobky v požadované kvalitě, je u předních světových výrobců ve všech 

oborech předem vyřazen z boje o získání zakázek. Plnění požadavků zákazníka je hlavním 

cílem managementu kvality.  Proto je ve stále větším počtu podniků a organizací zaměřena 

pozornost na zlepšování procesů a jejich certifikace dle norem ISO. [7]   

 

Cílem této bakalářské práce je provést revizi směrnic společnosti  PILSEN STEEL s.r.o., 

které souvisejí s řízením  kvality a zpracovat konkrétní návrhy na doplnění a zlepšení. Jsou 

vybrány směrnice zásadní pro systém kontroly výrobků, pro řízení neshod ve výrobě, pro 

analýzu příčin neshod a pro analýzu dopadu péče o kvalitu a její výsledky na hospodaření 

společnosti. Tyto směrnice a jejich naplňování v praxi jsou obvykle jedním z hlavních témat 

při auditech zákazníků. 

 

Směrnice popisují procesy:  

• Řízení neshodného výrobku 

• Monitorování a měření 

• Sledování nákladů na kvalitu 

 

Hlavním úkolem této práce je prostudovat jednotlivé směrnice a navrhnout změny, které 

povedou ke zlepšení kvality a snížení neshod ve společnosti. V případě zjištění, že některé 

aspekty nejsou ve směrnicích popsány vůbec, budou směrnice aktualizovány formou změn, 

případně dopracováním chybějících dokumentů a jejich zaevidováním do systému.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Systém managementu kvality 

Plnit požadavky zákazníků není pouze otázkou výroby, ale celého produkčního cyklu. 

Kvalita musí obsáhnout vše, co vede k výsledku. Nejedná se pouze o kvalitu výrobku, služeb, 

ale také o kvalitu procesů, zdrojů a v neposlední řadě o kvalitu systému řízení. Všechny tyto 

části se vzájemně podmiňují a doplňují. Proto se v celém světě rozvíjí tzv. systémy 

managementu kvality. Systém managementu kvality lze stručně charakterizovat jako tu část 

podnikového managementu, která je zaměřena na dosahování maximální spokojenosti 

zákazníka a dalších zainteresovaných stran s vynaložením co nejnižších nákladů. 

Bez managementu kvality jako součásti systému řízení nemůže existovat žádná 

organizace, neboť je souhrnem činností pro řízení podniku s ohledem na kvalitu. Tento proces 

musí být plánovaný, systematický a koordinovaný a musí zahrnovat všechny oblasti činnosti 

podniku. Jeho hlavním cílem je plně uspokojit zákazníka v celém rozsahu jeho potřeb a 

představ. Systém managementu kvality je proto nutné chápat jako základní podmínku 

existence společnosti bez ohledu na její zaměření a postavení na trhu. 

Návrh a implementace systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány: 

a) prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými s tímto 

prostředím 

b) jejími měnícími se potřebami  

c) jejími konkrétními cíli 

d) poskytovanými produkty 

e) používanými procesy 

f) velikostí a strukturou organizace 

1.1. Koncepce systému managementu kvality 

Nastavení managementu kvality si vyžaduje, vzhledem k jedinečnosti procesů různých 

činností, řadu variantních přístupů – koncepcí systému managementu kvality. V současné 

době se jedná o tyto základní koncepce: 

Koncepce norem ISO 

Organizací ISO byly vypracovány společné zásady managementu kvality a kritéria 

pro posuzování jejich naplňování a dodržování. Normy jsou obecné – nerozlišují 
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výrobní a nevýrobní organizace, nezávisí na velikosti organizace. Každá řada norem 

ISO tvoří soubor norem, zabývajících se určitým tématem. Vždy jedna norma z řady 

obsahuje požadavky, které musejí být splněny v případě, že si podnik chce nechat 

systém certifikovat. Ostatní normy řady jsou vysvětlující a uvádí doporučené postupy 

pro plnění požadavků.  

Koncepce odvětvových standardů 

Tyto standardy obvykle navazují na normy řady ISO a jsou doplněny specifickými 

požadavky, které jsou uplatňovány pouze v rámci jednotlivých výrobních odvětví 

(zdravotnictví, potravinářství, letectví, zbrojní průmysl). Nejvíce propracované jsou 

v současné době předpisy pro management kvality v jaderném a automobilovém 

průmyslu.  

Koncepce TQM 

Total Quality Management představuje filozofii managementu, která využívá 

všech metod, které vedou k rozvoji organizace. Není založena na předem 

definovaných požadavcích na rozdíl od předchozích standardů, a proto ji nelze 

certifikovat. 

1.2. Přehled norem řady ČSN EN ISO 9000 

V současné době je soustava norem ISO řady 9000 v České republice tvořena čtyřmi 

základními standardy: 

• ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - základní principy a 

slovník – obsahuje výklad osmi zásad managementu jakosti a výkladový slovník 

termínů používaných v tomto oboru [10] 

• ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – požadavky – norma 

specifikuje požadavky na systém managementu kvality. Organizace ji mohou 

používat pro interní aplikaci, v případě certifikace se jedná o referenční dokument, 

který obsahuje požadavky, jejichž plnění certifikační orgán prověřuje. Certifikace 

systému managementu kvality dodavatele může být smluvním požadavkem 

zákazníka. [11] 

• ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality – norma slouží jako návod na dosahování trvale udržitelných 
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úspěchů organizace působící v neustále měnícím se prostředí. Norma neslouží pro 

certifikaci systémů managementu kvality, ale pouze jako interní nástroj pro rozvoj 

organizace. Vyznačuje se širším pohledem na systém managementu kvality než 

norma ISO 9001. 

• ČSN EN ISO 19 011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu 

kvality – norma popisuje zásady a řízení při auditování systémů managementu, 

požadavky na auditory a další požadavky na audity první a druhou stranou. 

 

S normami řady ISO 9000 souvisí také některé další normy, které však již nejsou 

součástí této soustavy:  

ČSN ISO 3534-2 Statistika – Slovník a značky – Část 2: Statistické řízení 

ČSN EN ISO 10012 Systém managementu měření – Požadavky na procesy 

měření a měřící vybavení 

ČSN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu 

jakosti 

ČSN ISO/TR 10017 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001 

ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy 

1.2.1. Norma ČSN EN ISO 9001:2009 

Požadavky na systém managementu kvality popsané v této mezinárodní normě 

jsou základními požadavky, jejichž naplněním má podnik vytvořený předpoklad pro 

dodávání produktu v požadované kvalitě. Tato mezinárodní norma může být použita 

interně, externí strany včetně certifikačních orgánů jí používají při posuzování 

schopnosti organizace plnit její požadavky a současně požadavky zákazníka, zákonů a 

předpisů aplikovaných na produkt a vlastní požadavky organizace. [11] 

Základním pojetím této normy je skutečnost, že systém managementu kvality je 

považován za soubor na sebe navazujících procesů. Organizace musí být schopna 

uskutečňovat procesy, jimiž realizuje požadavky externích zákazníků do podoby 

produktů splňujícících tyto požadavky. Procesy musí být podle těchto požadavků 

plánovány, zabezpečeny odpovídajícími zdroji a řízeny s uplatněním zpětné 

vazby.[11] 

V této normě jsou definovány požadavky na systém managementu kvality v pěti 

kapitolách a jejich procesní návaznost je znázorněna na obrázku 1. 
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kapitola 4. Systém managementu kvality 

4.1 Všeobecné požadavky - základní požadavky na systém managementu kvality 

organizace: vytvořit, dokumentovat, implementovat, udržovat systém a neustále 

zlepšovat jeho efektivnost 

4.2 Požadavky na dokumentaci – systém musí zahrnovat dokumentované 

prohlášení o politice kvality a cílech kvality. 

kapitola 5. Odpovědnost vedení  

5.1 Angažovanost a aktivita managementu – orientována na úlohy vrcholového 

vedení organizací v systému managementu kvality, zejména stanovování politiky a 

cíle kvality, přezkoumávání systému managementu a zajišťování zdrojů, komunikace 

v rámci organizace o důležitosti plnit požadavky zákazníků. 

5.2 Zaměření na zákazníka – vrcholové vedení zdůrazňuje důležitost plnění 

požadavků zákazníka s cílem zvýšit jeho spokojenost. 

5.3 Politika kvality – vrcholové vedení vyhlašuje politiku kvality, která musí 

odpovídat záměrům organizace a je v pravidelných intervalech přezkoumávána. 

5.4 Plánování – vrcholovým vedením musí být zajištěno, aby plnění požadavků 

systému managementu kvality bylo plánováno a aby cíle kvality byly v souladu 

s politikou kvality a byly měřitelné. 

5.5 Odpovědnost a pravomoc – vrcholové vedení stanovuje odpovědnosti a 

pravomoci pro jednotlivé skupiny zaměstnanců, jmenuje představitele managementu 

kvality. 

5.6 Přezkoumání systému managementu – vrcholové vedení přezkoumává 

pravidelně systémy managementu kvality, závěry jsou archivovány. 

kapitola 6. Management zdrojů  

6.1 Poskytování zdrojů – organizace musí určovat a poskytovat zdroje pro 

zlepšování spokojenosti zákazníka. 

6.2 Lidské zdroje – systém managementu musí zajistit, že všechny činnosti 

související s kvalitou vykonávají pouze pracovníci, kteří jsou pro tyto činnosti 

způsobilí na základě vzdělání, praxe a osobních znalostí a dovedností. 
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6.3 Infrastruktura – organizace musí určovat, poskytovat a udržovat 

infrastrukturu (budovy, pracovní prostory, hardware, software.) potřebnou pro 

dosažení shody s požadavky na produkt. 

6.4 Pracovní prostředí – organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí 

potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt. 

kapitola 7. Realizace produktu  

7.1 Plánování a realizace produktu - organizace musí plánovat a vytvářet 

procesy potřebné pro realizaci produktu, které musí být v souladu s požadavky 

ostatních procesů systému managementu kvality. 

7.2 Procesy týkající se zákazníka – část zaměřená na požadavky specifikované 

zákazníkem, přezkoumání požadavků na produkt a na komunikaci se zákazníkem ve 

všech etapách životního cyklu produktu. 

7.3 Návrh a vývoj – zahrnuje tyto kategorie  

o Plánování návrhu a vývoje produktu 

o Vstupy pro návrh a vývoj 

o Výstupy z návrhu a vývoje 

o Přezkoumání návrhu a vývoje 

o Ověřování návrhu a vývoje 

o Validace návrhu a vývoje 

o Řízení změn návrhu a vývoje 

 

Společnost PILSEN STEEL s.r.o. návrh a vývoj výrobků neprovádí, zabývá se 

kusovou výrobou podle dokumentace zákazníků. Proto je bod 7.3 ze systému 

vyloučen.  

 

7.4 Nákup – Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval 

specifikovaným požadavkům, proto musí provádět hodnocení vedoucí k výběru 

nejoptimálnějších dodavatelů. 

7.5 Výroba a poskytování služeb – Organizace musí plánovat  

a realizovat výrobu a poskytování služeb za daných podmínek. Důležitá je identifikace 

produktu, monitorování a měření v průběhu realizace produktu. 
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7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení – Organizace musí zajistit 

zařízení, které bude provádět monitorování a měření a bude poskytovat důkazy o 

shodě produktu. 

kapitola 8. Měření, analýza, zlepšování  

8.1 Obecně – požadavky na měření, monitorování a na neustálé zlepšování 

8.2 Monitorování a měření – Organizace musí realizovat monitorování a měření 

produktů, výkonnosti procesů a spokojenosti zákazníků. 

8.3 Řízení neshodného produktu – Organizace musí zajišťovat, aby produkt, 

který neodpovídá stanoveným požadavkům, byl identifikován a řízen tak, aby se 

zabránilo jeho použití nebo dodání. 

8.4 Analýza dat – Organizace musí shromažďovat a analyzovat data z různých 

měření za podpory vhodných statistických metod. 

8.5 Zlepšování – Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému 

managementu kvality na základě auditů, analýz dat, nápravných a preventivních 

opatření a přezkoumávání systému managementu kvality. 

 

 

Obrázek 1 - Procesní model systému managementu kvality [11] 
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2. Dokumentace systému kvality 

Dokumentace definuje postupy řízení procesů provádění činností. Funguje jako 

standardizační prvek, ve kterém jsou jednoznačně vymezeny odpovědnosti, pravomoci, 

zabezpečení efektivnosti, vynakládaní prostředků apod. Dále dokládá provádění takových 

záznamů, ze kterých lze i následně doložit správné provádění určité činnosti. Dokumentace 

systému managementu kvality podle normy ISO 9001 musí obsahovat: [11] 

 

a) dokumentované prohlášení o politice jakosti a cílech jakosti 

b) příručku kvality 

c) dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou 

d) dokumenty včetně záznamů, určené organizaci jako potřebné k zajištění efektivního 

plánování, fungování a řízení svých procesů 

 

Rozsah dokumentace systému managementu kvality se může lišit v různých organizacích 

s ohledem na: 

a) velikost organizace a druh činnosti 

b) složitost procesů a jejich vzájemné působení 

c) odbornou způsobilosti zaměstnanců 

 

Základním dokumentem Systému managementu kvality je Politika kvality. Prostředkem 

pro naplňování Politiky kvality jsou dokumentované cíle kvality. Systém je popsán 

v dokumentovaných postupech, které mimo jiné udávají i záznamy sloužící k prokazování 

průběhu procesů a dosažení požadované kvality.  

 

Návodem pro tvorbu dokumentace může být norma ČSN ISO/TR 10013:2002. V její 

příloze je nákres typické hierarchie systému managementu jakosti. [12] Jeho pyramidová 

struktura je stejná jako obrázek č. 2.  
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Příručka kvality 

 

Postupy systému 

managementu kvality 
 

Pracovní instrukce a ostatní dokumenty 

systému managementu kvality 

 

Obrázek 2 - Hierarchie dokumentace systému managementu kvality [12] 

 

2.1. Příručka kvality 

Příručka kvality je stěžejním dokumentem každého systému managementu kvality. 

Popisuje, jak daná organizace ve svém prostředí aplikuje obecné požadavky určitého 

standardu, zpravidla ISO 9001. V tomto stěžejním dokumentu je přehledně specifikován 

systém managementu kvality organizace pro nasměrování a řízení organizace s ohledem 

na kvalitu.[6] 

2.2. Postupy systému managementu kvality 

Střední příčkou dokumentace jsou dokumentované postupy. Popisují takové činnosti 

managementu kvality, které zahrnují celý proces. Mohou se odkazovat na pracovní 

instrukce, jež se týkají úkolů pouze jednoho postupového kroku v procesu a specifikují 

způsob provádění určité jedné činnosti. Organizace by měla specifikovat strukturu a 

formát dokumentovaných postupů jakoukoliv vhodnou metodou, která bude v souladu s 

jejími potřebami. Všechny ostatní dokumenty systému managementu kvality jsou pro 

správné fungování celého systému základem, na kterém je třeba pyramidu vystavět. Pokud 

ji začneme stavět jinde než na základech, tak, byť bude dle norem formálně správně, 

nebude v organizaci přijata a celému systému hrozí zhroucení. Dále budou popsány 

dokumenty tvořící základní kameny dokumentace systému managementu kvality. 
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2.3. Pracovní instrukce a ostatní dokumenty systému managementu 

kvality 

Pracovní instrukce 

Pracovní instrukce by měly být vypracovány a udržovány tak, aby popisovaly 

funkční požadavky na všechny činnosti, které by mohly být nepříznivě ovlivněny 

nedostatkem takovýchto instrukcí. Struktura, formát a úroveň podrobnosti použité 

v pracovních instrukcích by měly přesně odpovídat potřebám zaměstnanců organizace 

a záviset na složitosti prací, použitých metodách, provedeném školení, dovednostech a 

kvalifikaci těchto zaměstnanců.[12] 

Formuláře 

Formuláře se zhotovují s cílem zaznamenávat údaje dokládající soulad 

s požadavky systému managementu kvality. Formuláře by měly obsahovat název, 

identifikační číslo, úroveň a datum revize. Odkazy na formuláře by měly být 

v příručce kvality v dokumentovaných postupech, v pracovních instrukcích nebo by 

měly být jejich přílohou.[12]  

Plány kvality 

Plán jakosti tvoří součást dokumentace systému managementu kvality. Slouží 

k identifikaci a dokumentaci naplňování požadavků organizace, které jsou jednotné 

pro jednotlivé produkty, procesy, nebo smlouvy. Cílem je ukázat, jak lze použít 

dokumentovaný systém managementu kvality i k řešení určité situace. [12]  

Specifikace 

Specifikace jsou dokumenty sloužící k vyjádření požadavků na výrobek, službu či 

proces. Jejich součástí mohou být výkresy výrobků, požadavky na zkoušení, podklady 

pro tvorbu technologického postupu apod. [12] 

Externí dokumenty 

Způsob řízení externích dokumentů by měla stanovovat organizace 

v dokumentovaném systému managementu jakosti. Externí dokumenty zahrnují 

zákaznické specifikace, formuláře nebo další dokumenty používané pro činnost 

organizace, které však nebyly jí samotnou vytvořeny. [12] 



18 

 

Záznamy 

Záznamy představují dokumenty, v nichž jsou poskytovány důkazy o provedených 

činnostech nebo uvedeny výsledky, kterých organizace dosáhla. Do této kategorie 

systému managementu jakosti patří například záznamy o přezkoumávání systému 

managementu jakosti, o vzdělávání zaměstnanců, či záznamy o výsledcích interních 

auditů. V rámci dokumentace systému managementu jakosti je nutné určit 

odpovědnosti za provádění záznamů.[12] 
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3. Historie a profil společnosti 

Společnost PILSEN STEEL s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici výroby ve Škodových 

závodech zahájené v roce 1859. Tehdy hrabě Waldstein otevřel v Plzni pobočku své slévárny 

a strojírny. Do továrny v roce 1866 nastoupil na pozici hlavního inženýra Emil Škoda, 

strojírenský odborník a dynamický podnikatel, který ji v r. 1869 koupil. Svůj závod rozšířil  

a v osmdesátých letech 19. století založil na svou dobu velmi moderní ocelárnu, jež se stala 

jednou z nejdůležitějších částí továrny. Ocelárna byla schopná dodávat odlitky o hmotnosti 

desítek tun. Ocelové odlitky a později výkovky pro velké osobní a válečné lodě se staly vedle 

cukrovarů významnými exportními obory Škodovy továrny. 

Pro další rozvoj závodu mělo zásadní význam zavedení zbrojní výroby. Od roku 1886 se 

zde vyráběly lodní dělové pancéřové věže a o dva roky později byly odlity první ocelové 

pancéřové desky pro potřeby nově vybudované zbrojovky. Ta v devadesátých letech přebrala 

hlavní roli výroby závodu. 

V roce 1899 vznikla ze stále se rozšiřujícího podniku akciová společnost. 

Začátkem 20. století byl výrobní program rozdělen na strojírnu, mostárnu, zbrojovku dále 

výrobu železničních dvoukolí a ocelárnu. Ještě před vypuknutím první světové války se staly 

Škodovy závody největší zbrojovkou Rakouska-Uherska. Dodávaly jak námořnictvu, tak 

pozemním silám především těžká děla a munici. V roce 1917 pracovalo ve Škodových 

závodech asi 32 tisíc zaměstnanců. 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl podnik za složitých ekonomických 

podmínek poválečné Evropy přetransformován z výlučně zbrojního na mnohooborový 

koncern. Výrobní program zahrnoval vedle tradičních i nové komodity - např. parní 

lokomotivy či tabákové stroje. Z dalších významných rozšíření lze uvést např. spojení 

s automobilkou Laurin & Klement v Mladé Boleslavi z roku 1925. O rok později bylo 

zakoupeno letecké oddělení v Praze a přeměněno v továrnu Avia. 

V roce 1923 byla do obchodního rejstříku zapsána ochranná známka - okřídlený šíp v 

kruhu. Od poloviny třicátých let vzrostl vlivem zhoršující se politické situace v Evropě objem 

výroby zbraní. Konec druhé světové války způsobil podniku značné škody - při náletech bylo 

v podstatě zničeno 70 % areálu. V roce 1946 byl koncern zestátněn. Postupně se od 

Škodových závodů opět oddělovaly jeho části, jako např. automobilka Mladá Boleslav, 

letecká továrna v Praze, závody na Slovensku a další továrny na potravinářská zařízení. 

Společnost se zaměřila zejména na výrobu zařízení pro těžké strojírenství, investiční 
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průmyslovou výstavbu, hromadnou dopravu a energetiku. Export směřoval převážně do zemí 

tehdejšího socialistického bloku. 

Začátkem šedesátých let sdružoval podnik Škoda opět větší komplex závodů, které 

zajišťovaly výrobu: zařízení pro energetiku, dopravní zařízení, elektrické stroje, zařízení pro 

metalurgický průmysl atd. V tomto období došlo rovněž k největšímu rozmachu metalurgické 

výroby v závodu Hutě. Od té doby se rozsah celkové výroby snižoval, výrobky se stávaly 

náročnějšími a rostly také požadavky na jejich kvalitu. 

Začátkem sedmdesátých let došlo opět k zúžení výrobního programu. Vysoké postavení si 

zachovala energetika (parní turbíny, jaderná energetika), další přední místa výroby patřila 

dopravním zařízením, těžkým obráběcím strojům, zařízením válcoven atd. 

Po roce 1989 nastává pro koncern ŠKODA období transformace ze státního podniku do 

akciové společnosti. Je to období spojené s hledáním nejen optimálního výrobního programu, 

ale i s rozšiřováním obchodních kontaktů a hledáním jiných, než do té doby preferovaných 

trhů zemí RVHP, které se po roce 1989 zhroutily. To mělo nepříznivý vliv na poptávku po 

metalurgických výrobcích, jejichž výroba tím podstatně poklesla. Avšak v následujících 

letech, s přibývajícími zahraničními zákazníky se rozsah slévárenské výroby začal postupně 

zvětšovat. Současně se zvyšovali požadavky na kvalitu s podstatně kratšími dodacími 

lhůtami. 

V roce 1993 se společnost ŠKODA koncern transformovala na holdingové uspořádání. 

Z bývalých závodů koncernu ŠKODA se staly dceřiné společnosti s r.o., jako právě ŠKODA, 

HUTĚ, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. V roce 2004 byly obě společnosti 

prodány a včleněny do nadnárodní skupiny ruského koncernu OMZ. 

Obchodní jméno PILSEN STEEL s.r.o. vzniklo v r. 2007 současně s fúzí společností 

ŠKODA HUTĚ Plzeň s.r.o. a společnosti ŠKODA STEEL s.r.o. (dříve ŠKODA, KOVÁRNY, 

Plzeň, s.r.o.). Zatím poslední prodej se uskutečnil v roce 2010, a to holdingové skupině 

UNITED GROUP S. A, v jejímž vlastnictví je v době zpracování této práce. 

PILSEN STEEL s.r.o. se etablovala na pozici významného světového dodavatele širokého 

portfolia výrobků: ocelových ingotů, ocelových odlitků o vysoké hmotnosti, odlitků z šedé a 

tvárné litiny (až do 300 tun), zalomených hřídelí, válců pro válcování oceli, rotorů turbín, 

výkovků a odlitků pro lodní stavitelství a energetiku a opracované výkovky pro další obory, a 

to o hmotnosti jedné až osmdesáti tun. Jako prosperující společnost rovněž navazuje na 

předešlé úspěchy: 
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• v kategorii monoblokových zalomených hřídelí s hmotností nad 7 tun pro lodní i 

stacionární čtyřtaktní dieselové a plynové motory 

• v oblasti hřídelí pro větrné elektrárny s výkonem 1,5 MW 

• ve výrobě nejtěžších odlitků z oceli a šedé i tvárné litiny (cca do 150 tun) převážně 

pro stavbu tvářecích a obráběcích strojů a vodní i parní energetiku 

• v dodávkách schránek na vyhořelé jaderné palivo typu Castor 

 

V současnosti PILSEN STEEL s.r.o. vlastní celý výrobní cyklus, od výroby oceli až po 

finální opracování hotových výkovků nebo odlitků. Jako dynamická společnost, která si chce 

udržet přední pozici na trhu, klade jednoznačně důraz na naplňování pojmů jako kvalita, 

dodací kázeň, stabilita, profesionalita, dynamika, flexibilní přístup a komunikace se 

zákazníkem. 

Logo společnosti 

Logo je v základní formě provedeno v modré barvě na bílém pozadí. 

Značka a symbol PILSEN STEEL je hlavním označením společnosti. Používá se tam, kde 

je potřeba zvýraznit obchodní jméno PILSEN STEEL. 

Skládá se ze dvou fragmentů: 

a) SYMBOL - pět kruhových výsečí v odstínech modré (viz. design manuál společnosti) 

b) jméno PILSEN STEEL - označení společnosti 

 

Obrázek 3 - Logo společnosti 

Historie značky: 

1. Název PILSEN STEEL v tradiční modré barvě vyjadřuje přináležitost značky k 

odvětví ocelářství a zároveň původ značky z tradičního průmyslového regionu – 

Plzně. 
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2. Značka začíná děleným kruhem, který doplňuje přináležitost k odvětví ocelářství o 

přináležitost k odvětví strojírenství. 

3. Pět dílků kruhu je pět kontinentů, kam se PILSEN STEEL, který je součástí a středem 

kruhu, orientuje. 

4. Neúplný dělený kruh uzavřený slovem (dílkem) PILSEN vyjadřuje silnou pozici 

značky PILSEN STEEL mezi předními světovými producenty v odvětvích, které 

společnost obsluhuje. 

5. Prostorové a barevné odlišení dílků kruhu ukazuje na strategický a dynamický vývoj 

společnosti krok za krokem, vždy však s návratem k tradičním hodnotám značky 

PILSEN STEEL. 

6. Síla a typ písma je vyjádřením kvality, stability a tradice. Jeho mírné naklonění pak 

dodává logu a značce dynamiku odpovídající segmentům strojírenství a ocelářství. 

7. Celková vizualizace tedy komunikuje společnost – značku jako kvalitní, stabilní, 

dynamickou a zodpovědnou s tradičními hodnotami. 
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4. Řízení dokumentů a záznamů v  PILSEN STEEL s.r.o. 

Průběh jednotlivých procesů, odpovědností a zodpovědnosti za organizační jednotky jsou 

popsány v interních dokumentech legislativy společnosti PILSEN STELL s.r.o. Mají 

aplikovanou pyramidovou strukturu, která vychází z obecně platných legislativních 

požadavků, požadavků aktuálního vydání normy ISO 9001, požadavků norem  

a jiných souvisejících předpisů. Tato pyramidová struktura interních dokumentů je 

znázorněna na obr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Pyramidová struktura dokumentů pro řízení společnosti [13] 

 

1. Zakladatelská listina,  

Stanovy 

2. Rozhodnutí Valné hromady 

(jediného společníka) 

3. Organizační řád 

4. Rozhodnutí Jednatele,  

5. Organizační normy společnosti 

6. Příručka kvality 

7. Rozhodnutí Generálního ředitele společnosti 

8. Předpisy systému managementu kvality, bezpečnosti práce a ekologie 

9. Pokyny ředitelů, vedoucích provozů a úseků 
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4.1. Všeobecná pravidla pro řízení dokumentů  

a) Příprava, vydávání a změny dokumentů, které upřesňují požadavky na kvalitu 

nebo předepisují činnosti ovlivňující kvalitu, jako jsou příručka kvality, nákupní 

specifikace, předpisy, pracovní postupy a výkresy, musí být řízeny, aby se 

zajistilo používání správných dokumentů v aktuální revizi v místě provádění 

činnosti. 

b) Dokumenty předepisující činnosti ovlivňující kvalitu musí zahrnovat nebo se 

odkazovat na vhodná kritéria přijatelnosti pro stanovení uspokojivého dokončení 

předepsané činnosti. 

c) Dokumenty musí být před vlastním zpracováním přezkoumávány z hlediska 

potřebnosti a přiměřenosti, a to ve vztahu k předepsaným požadavkům a již 

existující dokumentaci. 

d) Při vytváření a revidování dokumentů musí být zohledněna zpětná vazba 

vycházející ze zkušeností s popisovanými procesy a činnostmi, tzn. že dokumenty 

musí být vytvářeny a aktualizovány v souladu s praktickými poznatky. 

e) Dokumenty jako směrnice, postupy, výkresy apod. musí být označeny tak, aby 

byla prokázána jejich jedinečnost, stav revize a platnost.  

f) Všechny dokumenty související s výrobkem musí být jednoznačně 

identifikovatelné a přiřaditelné k danému výrobku. 

g) U všech dokumentů musí být identifikován zpracovatel a (je-li to vhodné) 

schvalovatel. 

h) Dokumenty v přípravné fázi nebo v připomínkovém řízení se minimálně na první 

straně označují tak, aby byly jasně odlišeny od vydaných platných dokumentů. 

i) Při odkazech na jiný dokument se neuvádí číslo revize tohoto dokumentu, aby při 

jeho případné změně nebo nové revizi nemusel být odkaz rovněž upravován. 

j) Dokumenty musí být rozepsány do takové úrovně detailu, který vyžaduje 

popisovaná činnost (např. podmínky výkonu činnosti, kvalifikační požadavky na 

personál, apod.). 

k) Osoby, které dokument přezkoumávají, musí mít přístup k informacím, na jejichž 

základě má být přezkoumání provedeno, a musí být kompetentní  

v oblasti, které se přezkoumání týká. 
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l) Pro dokumenty, kdy není schvalovatel určen jiným předpisem platí, že 

schvalovatelem dokumentu je jiný pracovník než ten, který dokument zpracoval, 

zpravidla přímý nadřízený zpracovatele. 

m) Důkaz o schválení dokumentů – originál s podpisem schvalujícího – se uchovává 

po stanovenou dobu. 

n) Distribuce řízených dokumentů v písemné podobě musí probíhat s využitím 

rozdělovníků, aby bylo zajištěno, že všichni uživatelé dokumentu budou 

seznámeni s případnými změnami v jeho užívání. Rozdělovník (papírový nebo 

elektronický) je udržován a uchováván v úseku nebo útvaru, který distribuci 

provedl. 

o) Řízené výtisky/kopie dokumentů musí být jednoznačně identifikovány.  

p) Pokud jsou kopie řízených dokumentů distribuované za účelem, kdy se 

nepředpokládá jejich další řízení, musí být jasně označeny jako neřízené, aby 

nemohlo docházet k nechtěnému používání zastaralých výtisků. Zodpovědnost za 

používání takového dokumentu leží na jeho uživateli. 

q) Pokud nastane potřeba vydání dokumentu platného po omezenou dobu, je takový 

dokument řízen stejně jako dokument s neomezenou platností. Přechodně platný 

dokument má jasně označenou dobu platnosti (od-do) a po ukončení této doby je 

buď stažen z užívání, nebo je doba jeho platnosti prodloužena. 

r) Při změně/revizi dokumentu musí být jiné dokumenty, kterých se změna dotýká, 

rovněž změněny/revidovány, a to v přiměřeném termínu. 

s) Oznámení o zrušení dokumentu musí jednoznačně identifikovat dokument jeho 

názvem, číslem, revizí a změnou a dále musí uvést datum účinnosti zrušení. 

t) Oznámení o zrušení dokumentu musí být distribuováno všem jeho uživatelům, 

aby bylo zabráněno používání neplatných dokumentů. 

u) Dokument, který je zrušený, se stáhne z užívání. Pokud je dále uchováván pro 

informaci, označí se jako neplatný. 

v) Oznámení o vydání revize dokumentu automaticky ukončuje platnost předchozí 

revize, pokud není stanoveno jinak. Ukončení platnosti dokumentu tímto 

způsobem se neoznamuje. 
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4.2. Typy dokumentů používaných ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Typy dokumentů používaných ve 

společnosti PILSEN STEEL s.r.o. 

Řídící dokumenty 

společnosti 

Zakladatelská listina 

Etický kodex Organizační 

Směrnice SMK  

(QS, TS, QP, QK, QZ) 
Předpisy BOZP a 

ekologické směrnice 

Rozhodnutí 

Interní 

dokumentované 

postupy systému 

managementu 

Zkušební návody pro 

NDT 

Záznamy 

Tiskopisy 

Ostatní interní 

dokumenty 

Externí dokumenty 

Rozhodnutí PRE 

Dokumenty používané 

ve společnosti 

Příručka kvality 

dle ISO 9001 

Rozhodnutí VPRE 

Rozhodnutí GŘ 

Stanovy 

Organizační řád 

Rozhodnutí Jednatele 

Pokyny 

Rozhodnutí VH 

(jediného společníka) 

Etický kodex 
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Struktura dokumentů používaných v naší společnosti je uvedena na obr. 5. Vyznačeny 

jsou interní dokumentované postupy - Směrnice Systému managementu kvality, jehož 

součástí jsou i tyto směrnice: 

QS 8.3/01 rev. 5 Řízení neshodného výrobku 

QS 8.2/02 rev. 6 Monitorování a měření 

QS8.2/03 Rev.4 Sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu 

Aktualizace a návrh na revizi uvedených norem je úkolem této bakalářské práce. 

Navrhované změny jsou popsány v kapitole č. 6  

Příručka kvality 

Příručka kvality je dokument vypracovaný na základě požadavků ISO 9001, který 

popisuje systém managementu kvality ve společnosti a základní procesy se vztahem 

ke kvalitě.  

Příručku kvality zpracovává úsek MJL a podpisem schvaluje Generální ředitel 

společnosti.[13] 

Organizační normy 

Organizační normy určují a popisují odborné činnosti, povinnosti a odpovědnosti 

jednotlivých organizačních jednotek uvnitř společnosti. Jsou závazné pro všechny 

zaměstnance společnosti, kteří jsou povinni se s nimi seznámit po jejich distribuci. 

Organizační normy zpracovávají odborné úseky a útvary ve spolupráci s úsekem 

MJL. Organizační normy autorizuje svým podpisem vedoucí úseku zpracovatele 

normy a schvaluje Generální ředitel společnosti. Některé vybrané normy schvaluje 

jednatel na návrh Generálního ředitele. Podpisový řád společnosti vypracovává 

Generální ředitel, vydává jednatel a schvaluje Jediný společník.  

Originály dokumentů jsou uloženy v úseku MJL a distribuce probíhá elektronickou 

cestou, která je detailně popsána v Organizační normě – „Řízení dokumentů a 

záznamů“. 

Směrnice systému managementu kvality 

Technicko-organizační směrnice (QS), technologické směrnice (TS), pracovní 

postupy (QP), zkušební postupy (QZ) a kalibrační postupy (QK) jsou určeny k popisu 

procesů a činností v rámci společnosti. Účelnost vzniku těchto dokumentů posuzuje 

vedoucí MJL, který také rozhodne o zpracování s ohledem na související dokumenty. 
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Vlastní zpracování dokumentů provádí odpovědný pracovník - zpracovatel dokumentu 

- určený vedoucím MJL nebo vedoucím útvaru, kterého se popisovaná činnost týká. 

Platná vydání směrnic SMK jsou umístěna v síti Intranet a jsou přístupná pro 

všechny zaměstnance. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Charakteristika vybraných směrnic souvisejících s kvalitou 

výrobků 

V této kapitole budou popsány vybrané směrnice a jejich současný stav. Jelikož se 

jedná o směrnice související s kontrolními procesy, jsou důkladněji popsány činnosti 

Technické kontroly.  

Z pohledu organizační struktury je zřejmé, že tento útvar musí být nezávislý na výrobě 

a je proto přímo podřízený top managementu [4]. 

5.1. Řízení neshodného výrobku (QS 8.3/01 rev. 5) 

Tato směrnice stanovuje proces řízení neshod zjištěných při provádění výrobních a 

souvisejících procesů, neshod zjištěných při monitorování, kontrole a zkoušení produktů a 

neshod zjištěných po expedici produktů. Obrázek 6 graficky znázorňuje tento proces 

pomocí postupového diagramu. 

Směrnice je rozdělena do těchto kapitol: 

a) zjištění a evidence neshod 

Neshody mohou být zjištěny: 

• při vstupní kontrole dodávek 

• při provádění vlastních procesů 

• při monitorování, kontrole a zkoušení produktů 

• v průběhu předávání výrobků zástupci zákazníka 

• po předání výrobku zákazníkovi 

 

b) činnost pracovníků Technické kontroly (TK) při zjištění neshody 

Pracovníci Technické kontroly provádějí kontrolu provedení výrobních operací a 

kontrolu produktů podle údajů uvedených v průvodkách zpracovaných útvary 

Technické přípravy výroby provozů. Kontrola se provádí v jednotlivých fázích výroby 

na kontrolních pracovištích nebo na pracovištích, jež umožňují snadné ověřování 

shody výrobního provedení s výrobní dokumentací. 
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Provedení předepsaných kontrolních operací musí být potvrzeno v průvodce 

výroby, a to uvedením data kontrolních operací a otiskem osobního razítka pracovníka 

TK. Dále je vystaven příslušný zkušební protokol a (je-li požadován) rovněž 

rozměrový náčrt. 

 

c) dokladování neshody 

K dokladování popisu a řešení neshody, ke stanovení nápravných opatření a ke 

kontrole jejich účinnosti se používá formulář "Evidenční list neshody" (ELN). 

ELN je vždy vystaven v provozu, kde byla neshoda zjištěna a je předán 

příslušnému útvaru viníka, který provede rozbor neshody a stanoví nápravná opatření. 

V případě náhradní výroby a proúčtování se používá formulář „Kontrolní nález“ 

(KN). 

KN vystaví vedoucí TK příslušného provozu, kde byl neshodný výrobek zjištěn. 

V KN uvede přesnou identifikaci výrobku včetně střediska viníka. Dále jsou v tomto 

formuláři uvedeny náklady k proúčtování. Důležitou informací je, zda je požadované 

náhradní plnění. Tuto informaci sdělí úsek prodeje na základě projednání vzniku 

neshodného výrobku se zákazníkem. 

 

d) Rozhodování o neshodě 

O vyřazení výrobku jako neopravitelného, respektive o posouzení výrobku jako 

opravitelného, rozhoduje vedoucí TK provozu na základě předpisů platných pro 

příslušný produkt. Má právo přizvat ke konzultaci pracovníky zainteresovaných útvarů 

a provozů. V kontraktu může být ustanoveno, že o posouzení případné neshody 

rozhodne zákazník. V tom případě jsou zákazníkovi poskytnuty všechny dostupné 

údaje a zákazník sám rozhodne o tom, jak bude s neshodným výrobkem naloženo.  

 

Zpravidla volí z následujících možností: 

• neshodný výrobek zákazník použije s neshodou na původně zamýšlené použití 

• neshodný výrobek zákazník použije na jiné, než původně zamýšlené použití 

• neshodný výrobek bude opraven a použit na původně zamýšlené použití 

• neshodný výrobek zákazník odmítne přijmout. 

 

  



31 

 

e) Předcházení opakovaným vadám 

Za účelem snížení možnosti vzniku vadného výrobku před zahájením vlastní 

výroby popř. v průběhu výrobního procesu musí být přijata opatření, která vedou k 

vyloučení nebo omezení výskytu opakovaných vad. Za realizaci těchto opatření 

zodpovídají vedoucí útvarů, které jsou o nich informováni nebo vedoucí těch úseků, 

v nichž tyto chyby u předchozích výrobků byly zaviněny (např. chyby na výrobních 

výkresech, nedostatečná zajištěnost speciálními výrobními přípravky, měřidly, chybný 

technologický postup, nevhodná volba výrobního zařízení). Útvary Technické 

přípravy výroby přihlíží při stanovení výrobního postupu a způsobu výroby k 

informacím získaným z předchozí výroby, z průběhu zkoušek, kontrol, přejímek a 

řešení předchozích neshod. 

Jsou-li opatření přijímána na Komisích jakosti v provozech, musí být tato opatření 

uvedena v zápisech z jednání. 

Směrnice Řízení neshodného výrobku úzce souvisí se směrnicí „Opatření k 

nápravě a prevenci“, která řídí procesy a zodpovědnosti pro stanovení preventivních a 

nápravných opatření. 

 

f) Zpráva o kvalitě výroby pro vrcholové vedení 

Náklady na vadné výrobky se souhrnně zpracovávají podle provozů do souhrnných 

zpráv a předkládají se vrcholovému vedení v měsíčních intervalech. Ztráty jsou 

zpracovávány kumulativně a za příslušné kalendářní období. 

Každý vedoucí provozu stanoví cíle jakosti pro kalendářní rok. Dosažené výsledky 

jsou vyhodnocovány 1x měsíčně útvarem Účtárna, odkud jsou tyto výsledky předány 

ke grafickému zpracování Útvaru Managementu jakosti. 

Cíle kvality jsou projednávány na poradách vedení provozů, kde v případě 

nepříznivých výsledků jsou navrhnuta nápravná opatření. 
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ALGORITMUS ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Řízení neshody 
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5.2. Monitorování a měření (QS 8.2/02 rev. 6) 

Tento dokument slouží k vymezení základních činností útvarů technické kontroly s 

cílem zabezpečit požadovanou kvalitu výroby. Stanovuje povinnosti a odpovědnosti 

pracovníků technické kontroly při kontrole procesů a výrobků a odpovědnosti za 

související procesy. Odpovědnost za udržování této směrnice v aktuálním stavu, za 

provádění změn a za výklad jejího obsahu má vedoucí úseku Technická kontrola.  

Pracovníci zodpovědní za kvalitu výrobků v provozech mají pravomoc pozastavit 

výrobu a iniciovat, případně provést opatření k odstranění problémů v kvalitě. Pracovníci 

TK/Pr mají povinnost a právo nepovolit expedici neshodných výrobků. O vyřazení 

výrobku z výrobního procesu má právo rozhodnout vedoucí TK/Pr. 

Směrnice má tyto části: 

a) Stanovení kontrolních a zkušebních operací 

Při stanovení kontrolních a zkušebních operací vychází technolog z výrobního a 

zkušebního plánu (MPP) a technické specifikace. Požadované kontroly a zkoušky řadí 

chronologicky do technologického postupu (průvodky) mezi operace výrobní. Jedná se 

o všechny kontrolní operace týkající se vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. 

Předepíše-li technolog kontrolní operaci v průvodce, musí uvést, co má být 

kontrolováno, jakým způsobem a jakými měřidly. 

Předpis kontrolních a zkušebních operací v průvodkách musí být v souladu  s 

výrobními a zkušebními plány, technickými specifikacemi, konstrukční dokumentací a 

technickými dodacími podmínkami.  

 

b) Vstupní kontrola nakupovaného materiálu 

Objednávající útvar je povinen v požadavku, který je zasílán do útvaru Nákup 

uvést patřičné normy a specifikace, podle nichž bude provedena vstupní kontrola. 

Neexistuje-li na objednávané zboží norma, je objednávající útvar povinen v 

požadavku specifikovat kritéria, podle nichž proběhne vstupní kontrola. Písemným 

podkladem pro vstupní kontrolu je objednávka došlého zboží dodaná pracovníkem 

úseku Nákup a příjemka vystavená pracovníkem přijímajícím zboží. Příjemka musí 

být vystavena zvlášť pro každou dodávku viz. směrnice – Nakupování. 
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Vstupní kontrola je rozdělena na: 

• Vstupní kontrolu hutních materiálů, surovin a přísad – specifické činnosti 

v Ocelárně 

• Zkoušení při vstupní kontrole 

• Vstupní kontrolu výrobků opracovaných v kooperaci 

• Vstupní kontrolu výrobků dodaných zákazníkem 

 

c) Mezioperační kontrola 

Pracovníci mezioperační kontroly provádějí kontrolu a měření na svých 

kontrolních pracovištích nebo přímo na výrobních pracovištích, případně na 

zkušebnách. Kontrolu a měření (kromě měření speciálních) provádějí zpravidla až po 

kontrole provedené dělníkem. V případě nepřítomnosti pracovníka TK/Pr na směně 

má právo potvrdit kontrolní operaci mistr daného pracoviště osobním razítkem, datem 

a podpisem. 

 

d) Rozměrová kontrola 

Rozměrovou kontrolu provádí pracovník TK/Pr na základě platného výkresu za 

použití měřidel, která jsou uvedena v průvodce výrobku. 

 

e) Kontrola mechanických hodnot  

Činnost a výkony zkušebny se řídí podle příslušných návodek ke zkoušení. 

Podkladem pro odběr vzorků a provedení zkoušek je dále: 

• technologický postup (průvodka) 

• průvodka tepelného zpracování se zaznamenaným tepelným režimem 

• výrobní a zkušební plán (MPP), technická specifikace 

• výkresová dokumentace a Technicko - dodací podmínky (TDP) 

 

f) Defektoskopie 

Pracovníci defektoskopie (zaměstnanci společnosti a zaměstnanci externí 

společnosti RTD Quality Services s.r.o.) zajišťují zkoušení výrobku ve fázi 

rozpracované výroby nebo konečného výrobku některou z metod nedestruktivního 

zkoušení. Požadavky na tyto zkoušky jsou chronologicky vpraveny do 



35 

 

technologických postupů a jsou stanoveny útvarem TPV/Pr, včetně kritérií pro 

vyhodnocení zkoušek. 

 

g) Vizuální kontrola 

Vizuální kontrolu provádí pověření pracovníci TK/Pr v průběhu výroby na všech 

výrobcích společnosti vyrobených na základě uzavřených smluv s odběrateli nebo 

zpracovaných dle dohod o provedení prací v kooperaci. 

 

h) Činnosti pracovníků inspekčního oddělení a pracovníků výstupní kontroly 

Činnost inspektorů – inspektor shromažďuje a kontroluje správnost a kompletnost 

dokumentace určené pro zákazníka na základě specifikace výrobku a požadavku 

zákazníka uvedené v objednávce. Dále organizuje a zajišťuje přejímku za účasti 

zákazníka nebo přejímací společnosti. 

Činnost pracovníků TK/Pr při výstupní kontrole -  Pracovník TK/Pr zajišťuje 

kontrolu konečných operací na výrobku, interní přejímku ve spolupráci s inspekčním 

oddělením a zajišťuje kontrolu zcela dokončeného výrobku podle rozměrového 

protokolu, výrobní dokumentace, výrobního a zkušebního plánu a technické 

specifikace předávané na TK/Pr v předstihu příslušnými obchodními a technickými 

útvary.  

Výstupní kontrole podléhají všechny výrobky společnosti vyrobené na základě 

uzavřených kupních smluv s odběrateli nebo zpracovaných dle dohod o provedení 

prací v kooperaci. 

 

Další činnosti výstupní kontroly: 

• Uvolnění výrobku ke konzervaci a balení 

• Kontrola konzervace 

• Kontrola balení 

• Vydání osvědčení o kontrole jakosti a kompletnosti výrobku a provedené práce 

5.3. Sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu (QS 8.2/03 Rev.4) 

Směrnice popisuje proces zavedení jednotného sledování a vyhodnocování nákladů na 

kvalitu.  
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Náklady na kvalitu - celkové výdaje vynaložené ve společnosti, které jsou spojené 

s kvalitou výrobku nebo služby. Zahrnují všechny náklady vynaložené pro dosažení 

požadavků na kvalitu v průběhu předvýrobních, výrobních i povýrobních etap, 

kontrolních a monitorovacích procesů. i náklady s těmito procesy související (vzdělávání 

personálu, kalibrace zařízení apod.) 

Náklady na kvalitu jsou členěny do 4 skupin: 

• náklady na interní vady - náklady vzniklé uvnitř společnosti v důsledku vad při 

plnění požadavků na kvalitu 

• náklady na externí vady - náklady vzniklé mimo společnost po dodání 

zákazníkovi, zapříčiněné nesplněním požadavků na kvalitu 

• náklady na hodnocení - náklady na doložení a prokázání, že bylo dosaženo 

definovaných požadavků na kvalitu a náklady na certifikaci systému managementu 

kvality i certifikaci výrobků. 

• náklady na prevenci - náklady na jakoukoliv činnost vztahující se na 

vyšetřování, předcházení nebo snižování rizika výskytu vad a náklady na trvalé 

zvyšování kvality výrobků a Systému managementu kvality. 

 

Účtované interní vady: 

• Vadné výrobky opravitelné vnitřní 

• Vadné výrobky neopravitelné vnitřní 

• Ztráty z prošlé reklamační lhůty u subdodavatelů 

• Škody vzniklé nevhodným sledováním 

• Ostatní škody z důvodu neplnění požadavků na kvalitu 

• Náhrady od dodavatelů za vadné výrobky vnitřní 

• Náhrady od vlastních zaměstnanců za vadné výrobky 

 

Účtované externí vady: 

• Vadné výrobky opravitelné vnější tuzemské 

• Vadné výrobky opravitelné vnější zahraniční 

• Vadné výrobky vzniklé z nejasných obchodních podmínek 

• Dobropisy za vadné výrobky neopravitelné vnější 

• Pokuty a penále z odpovědnosti za vady tuzemské a zahraniční 

• Náhrady škod z odpovědnosti za vady tuzemské a zahraniční 
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• Náklady na soudní spory týkající se kvality výrobků a služeb 

• Náklady na přepravu vadných výrobků vnějších 

• Náklady na cestovné spojené se zajištěním kvality a vyřizování reklamací 

• Náhrady od dodavatelů za vadné výrobky vnější 

 

Účtované náklady na hodnocení: 

• Náklady na všechny druhy technické kontroly 

• Náklady na provoz laboratoří, zkušeben a měrových středisek 

• Náklady na činnost externích zkušeben 

• Náklady na certifikaci nebo schvalování výrobků 

• Náklady na externí inspekci a přejímky jakosti 

• Náklady na externí kalibraci měřidel 

 

Účtované náklady na prevenci: 

• Náklady na činnost organizačních prvků systému managementu kvality 

• Náklady na poradenskou činnost při budování systému managementu kvality 

• Náklady na výchovné programy ke kvalitě 

• Spotřeba režijního materiálu určeného pro výchovné programy ke kvalitě 

• Náklady na certifikaci a recertifikaci systému managementu kvality 

• Náklady na měření přesnosti strojů, na preventivní prohlídky 

 

Tento soubor účetních položek monitoruje náklady vynakládané společností na 

činnosti související s kvalitou vyráběných produktů a jejím prokazováním. Účetní osnova 

je pro všechny provozy stejná, proto je možné analyzovat použitá data z více hledisek. 
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6. Aktualizace a optimalizace vybraných směrnic souvisejících 

s kvalitou výrobků 

Řízení dokumentů ve společnosti se řídí podle Všeobecných pravidel, které jsou uvedeny 

v kapitole 4.1. Mezi tyto pravidla patří také aktualizace a revize dokumentů, směrnic. 

Směrnice se revidují v případě potřeby nebo po uplynutí tří let od vydání poslední revize nebo 

změny. 

6.1. Řízení neshodného výrobku (QS 8.3/01) 

V této směrnici jsem uznal za vhodné a důležité pro řízení neshodného výrobku, 

zavedení Paretovy analýzy, která je vhodná pro stanovení příčin a nápravných opatření ve 

společnosti. 

6.1.1. Zavedení Paretovy analýzy 

Při auditech zákazníků je často poukazováno na nedostatečné rozbory a analýzy 

příčin neshodného výrobku.  

V současné době je používaný systém Evidenčních listů neshody. (ELN). Slouží k 

dokladování popisu a řešení každé jednotlivé neshody, ke stanovení nápravných 

opatření a ke kontrole jejich účinnosti. I přesto ale není nedostačující. Sice uspokojivě 

řeší každou jednotlivou neshodu, ale nevyhodnocuje její závažnost a hlavně neřeší 

případnou opakovatelnost stejných nebo podobných příčin vzniku neshod. 

K detailnějšímu rozboru napomůže používání Paretova principu. 

Paretův princip: Ital Vilfredo Pareto v 19. století vysledoval, že 80% bohatství 

vlastní 20% obyvatelstva.  

Pro oblast řízení jakosti použil poprvé aplikaci známého Paretova principu 

americký odborník pro jakost J.M.Juran. Dokázal, že 80-95% problémů s jakostí je 

způsobeno malým počtem příčin (5-20%). [8] 

Paretova analýza je technika využívající Paretova principu v rámci procesu řízení 

neshod ke stanovení priorit. Realizuje se na základě konstrukce Paretova diagramu 

(grafické zobrazení dat uspořádaných dle četnosti pomocí sloupcového grafu). Cílem 

Paretovy analýzy je oddělit podstatné příčiny určitého problému od méně podstatných 

a ukázat, kam přednostně zaměřit úsilí při zlepšování procesů. [8] 
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Účelem této analýzy je stanovení jednotného postupu při řešení neshod a stanovení 

jejich příčin. Cílem je zvýšit úspěšnost v odhalování příčin vad, zvýšit osobní 

zodpovědnost zúčastněných a zajistit transparentnost rozborů.  

Výsledky Paretovy analýzy je vhodné využívat jako podklady jednání tzv. „Komisí 

jakosti“. 

Komise jakosti – jedná se o pravidelné schůzky určeného týmu, které svolává 

vedoucí TK společnosti nebo vedoucí TK provozu. Jejich účelem je jednání o 

významných neshodách v určitém období. Z každého takového jednání je pořízen 

zápis s úkoly a závěry. Postup při řešení neshod je rozdílný. Je třeba rozlišit, jedná-li 

se o neshodu na výrobku vyráběném opakovaně, jejíž příčiny byly již v minulosti 

analyzovány nebo jedná-li se o neshodu při výrobě prvního kusu nebo prvního kusu po 

změně parametrů výroby.  

V celém procesu nalezení příčin zjištěné vady lze uplatnit následující postup, který 

je také graficky znázorněn na obrázku 7. 

a) Sestavení řešitelského týmu  

Dobře sestavený tým je základním předpokladem pro úspěch analýzy. Ideální 

počet členů týmu jsou čtyři až sedm. Členové týmu by měli být z různých oddělení, 

znalí problému, komunikativní a schopní týmové práce. Za sestavení týmů zodpovídá 

vedoucí TK společnosti nebo vedoucí TK provozu, který současně řídí provedení celé 

analýzy. 

b) Vygenerování možných příčin neshody formou brainstormingu 

Jednotliví členové týmu jsou vyzváni k individuálnímu nalezení všech možných 

příčin vzniku konkrétní řešené neshody. 

c) Ohodnocení závažnosti jednotlivých příčin 

Každý člen týmu je vyzván k přidělení bodů jednotlivým možným příčinám. Počet 

bodů, který má každý člen týmu k dispozici na rozdělení určí vedoucí, zpravidla 2/3 

z celkového počtu vygenerovaných neshod. Body jsou přidělovány podle 

subjektivního názoru každého člena týmu a vyjadřují pravděpodobnost, do jaké míry 

mohla příčina neshodu skutečně způsobit. Po přidělení bodů se body u jednotlivých 

názorů sečtou. 

d) Paretova analýza 

Aplikace Paretova principu (80:20) v jednoduchém grafickém vyjádření 

skutečnosti, že na většinu následků má vliv jen malý počet příčin. Do grafu se zanesou 

příčiny podle úrovně přidělených bodů jednotlivých členů týmu. [1] 
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e) Vyplnění FTA formuláře  

Tým vybere z Paretova grafu příčiny, které v součtu odpovídají cca 80% na pravé 

svislé ose. Jednotlivé příčiny jsou zaneseny do sloupce „Faktory“ do řádku, který 

nejvíce odpovídá povaze faktoru. Ke každému faktoru se přiřadí v pomocných 

sloupcích kontrolní body, standardy (směrnice, interní předpisy) a skutečná data 

zjištěná z procesu, který vyprodukoval neshodu. Ve sloupci „Usnesení“ je uveden 

konečný týmový návrh řešení pro zlepšení současného stavu daného faktoru.  

f) Stanovení konkrétních úkolů, termínů a zodpovědností do Evidenčního listu 

neshody 

Po kompletním vyplnění formuláře se údaje ze sloupce „ Faktory“ přenesou do 

ELN jako možné příčiny neshody a údaje ze sloupce „Usnesení“ se přenesou do ELN 

jako stanovená nápravná opatření a doplní se o termíny a osoby zodpovědné za 

provedení. Vyplněný formulář je přílohou ELN. 
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ALGORITMUS PARETOVY ANALÝZY – DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Algoritmus Paretovy analýzy 
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6.1.2. Rozbor příčin 

Dalším návrhem na změnu je zdůraznit způsob vyplňování údaje „Rozbor příčin“ 

ve stávajícím formuláři ELN. Základní příčina neshody musí být vždy analyzována a 

uvedena. Kromě vyřešení dané neshody jsou tyto informace dále použity do rozborů 

neshod předkládaných vedení společnosti. Tyto důležité údaje byly doplněny do 

tabulky č. 1 

 

FUNKCE 
ČINNOST 

Zaměstnanec 
společnosti 

Příslušný 
vedoucí 

pracovník 

Vedoucí 
TK/Pr 

Vedoucí 
útvaru 
viníka 

Vedoucí 
Úseku TK 
společnosti 

GŘ 

Zjištění neshody O I I I I  

Shromáždění informací o 
neshodě, Vystavení 
Evidenčního listu neshody 

 S O I I I 

Evidence neshody 
(přidělení čísla). Kontrola 
popisu neshody a 
identifikačních znaků  

S S O I   

Provedení rozboru 
neshody, stanovení 
základní příčiny 

 S S O I  

Navržení nápravného 
opatření, termínu 
zavedení a kritérií pro 
stanovení účinnosti 

 S V O   

Realizace nápravného 
opatření  I I O   

Kontrola účinnosti 
nápravného opatření  S O I I I 

Provedení trvalých změn 
Oprava stávající 
dokumentace s 
nápravným opatřením 
související 

 I I O   

Zprávy o vadných 
výrobcích  I I I O I 

 

O - odpovídá (výrobní proces, technologie) 

I - je informován 

V – schvaluje 

S – spolupracuje 

 

Tabulka 1 - Matice odpovědnosti při řízení neshodného produktu 
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6.2. Monitorování a měření (QS 8.2/02 rev. 6) 

Při předávání zakázky (přijetí přejímky) musí být pracovník Inspekčního oddělení 

informován útvarem Výr/PR o připravenosti a termínu plánované přejímky, a to formou 

Interní objednávky přejímky. Následně útvar TK/IO/Pr vytváří dokumentaci pro 

zákazníka. Tento proces popisuje/ošetřuje směrnice QS8.2/02 rev.6. Při jejím 

prostudování (její revizi) byly zjištěny níže popsané nedostatky, k nimž jsou uvedeny 

následující návrhy na změnu či doplnění. 

• Vytvoření řízeného dokumentu „Interní objednávka přejímky“ 

• Doplnění termínů do dokumentace pro zákazníka; změny provedené ve směrnici 

jsou vyznačeny v popisu činnosti pracovníka Inspekčního oddělení Technické 

kontroly příslušného provozu (TK/IO/Pr). 

• Vytvoření řízeného dokumentu „Osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku“, kdy 

Doposud je užíváno Prohlášení o shodě a kompletnosti jako součástí Inspekčního 

certifikátu.  

 

6.2.1. Činnost inspektorů  

Pracovník TK/IO/Pr má přesně vymezené povinnosti v dané chronologické 

posloupnosti. Po předání zakázkového listu na TK/IO/Pr provede příslušný inspektor 

kontrolu jeho úplnosti. V případě zjištění nesrovnalostí upozorní pracovníka P/Pr, 

který je povinen tyto nesrovnalosti vyjasnit se zákazníkem nebo s TPV/Pr. Pokud 

zákazník požaduje přejímku prostřednictvím jím zvolené klasifikační společnosti, 

objedná pracovník P/Pr – tuto službu neprodleně po jejím písemném potvrzení 

zákazníkem.  

Poté následuje hlavní činnost pracovníka TK/IO/Pr, tj. sledovat průběh výroby 

jemu přiřazených výrobků. Připravuje podklady dle zakázkového listu a shromažďuje 

výsledky interních zkoušek. Po obdržení požadovaného protokolu od příslušného 

oddělení je povinen provést jeho kontrolu a porovnat jej s TDP. Pokud je výsledek 

zkoušky vyhovující, přiřadí protokolu identifikační číslo a zapíše ho do souboru 

protokolů k související zakázce. Pokud nevyhovuje, postupuje dle směrnice „ Řízení 

neshodného produktu“. 

V případě, že zákazník nebo jeho zástupce požaduje být přítomen při dílčích 

přejímkách nebo při závěrečné přejímce, je opět odpovědností příslušného inspektora 
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včas informovat o termínech. Jemu oznamuje připravenost výrobku k přejímce 

dispečer zakázky nebo příslušný mistr, a to v předstihu minimálně pět pracovních dnů 

před termínem expedice dle kupní smlouvy vyplněním tiskopisu „Interní objednávka 

přejímky“. 

Vyzvání zákazníka nebo jeho zástupce provádí pracovník TK/IO/Pr formou e-

mailu, jehož kopii zasílá pracovníkovi P/Pr. Jednotlivé objednávky s různými termíny 

a druhy přejímky toutéž společností nebo stejným zástupcem zákazníka se kumulují 

pokud možno do jednoho termínu návštěvy přejímače. V takovém případě, a zejména 

při případném posunutí data přejímky, je nutná spolupráce pracovníka TK/IO/Pr 

s vedoucím VÝR/Pr. 

V okamžiku, kdy se zákazník nebo jeho zástupce vyjádří k navrhovanému termínu 

přejímky, informuje pracovník TK/IO/Pr příslušné útvary – P/Pr, VÝR/Pr, TK/Pr a 

zahájí přípravu na přejímku. Kompletuje dokumentaci dle zakázkového listu a zajistí 

průběh přejímky po organizační stránce s jednotlivými odbornými útvary. Zároveň na 

základě specifikace požadavků zákazníka, vystaví inspektor „Osvědčení o kvalitě a 

kompletnosti výrobku“, kterým dokladuje shodu výrobku s objednávkou a požadavky 

zákazníka. Tento dokument je vystaven ve vícejazyčném provedení a obsahuje 

všechny důležité informace k identifikaci výrobku.  

Další činnosti inspektora jsou detailněji popsány ve směrnici „ Monitorování a 

měření“. 

Pro zpřesnění činností pracovníků TK/IO/Pr byl zaevidován nový interní 

dokument „Interní objednávky přejímky“ a „ Osvědčení o kvalitě a kompletnosti 

výrobku“.  Tiskopisy jsou uvedeny jako příloha A a B. Se změnou ve směrnici byla 

upravena také „Matice odpovědnosti – výstupní kontrola, TK/IO/Pr“, viz tabulka č.1. 

6.3. Sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu (QS 8.2/03) 

Analýza nákladů na kvalitu je ve společnosti PILSEN STEEL málo využívanou 

možností při stanovení priorit pro neustálé zlepšování procesů. 

Spolu s náklady na nekvalitu jsou sledovány také náklady na zajištění kvality. 

Problémy s nekvalitou mohou ve skutečnosti způsobit ztrátu několikanásobně vyšší, 

protože mohou vést k nedůvěře zákazníka. Při opakovaných problémech s kvalitou může 

dojít k úplné ztrátě zákazníka. 
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Návrhem na doplnění směrnice „Sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu“ je 

názorné grafické znázornění měsíčního vyhodnocení zmetkovitosti celé společnosti 

PILSEN STEEL s.r.o. a jednotlivých provozů – Ocelárna, Kovárna, Slévárna a Obrábění. 

Pro vyhodnocení je použito měsíčních výkazů tržeb, hodnota nepoužitelných neshodných 

výrobků – zmetků a procentuální poměr těchto dvou ukazatelů.  

Jako příklad grafického znázornění, (viz obr. 6 - 10), je využito údajů z roku 2011. 

Podklady z roku 2012 nebyly použity z důvodu ovlivnění výsledků tříměsíční odstávkou 

výroby. 

 

 

Obrázek 8 - Vyhodnocení zmetkovitosti PILSEN STEEL s. r. o. v roce 2011 
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Obrázek 9 - Vyhodnocení zmetkovitosti provozu Slévárna v roce 2011 

 

 

 

Obrázek 10 - Vyhodnocení zmetkovitosti v provoze Kovárna v roce 2011 
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Obrázek 11 - Vyhodnocení zmetkovitosti v provoze Ocelárna v roce 2011 

 

 

 

 

Obrázek 12 - Vyhodnocení zmetkovitosti v provoze Obrábění v roce 2011 
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Z hodnot grafů na obrázcích č. 6 – č. 10 lze vyvodit, na které provozy by se společnost 

měla zaměřit při redukci nákladů na nekvalitu. Z uvedených grafů je patrné, že v měsících 

listopad a prosinec je zmetkovitost daleko větší než v měsících předcházejících. Tato 

skutečnost je ovlivněna snahou o uzavření všech neshod před roční finanční uzávěrkou a 

minimalizováním finanční zátěže z reklamací do dalšího účetního období. 

Tyto grafy budou reportovány vedoucím Technické kontroly společnosti na poradách 

vedení a na poradách jednotlivých provozů. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat stávající směrnice související s kvalitou výrobků 

v PILSEN STEEL s.r.o. s důrazem na činnost útvaru Technické kontroly, navrhnout opatření 

ke zlepšení a předložit směrnice k revizi. 

V úvodní teoretické části jsou uvedeny základní pojmy systému managementu kvality se 

zaměřením na ty, které se vztahují k tématu bakalářské práce. Jedná se především o popis 

norem řady ČSN EN ISO 9000 a Dokumentace systému kvality. 

V druhé části je představena společnost PILSEN STEEL s.r.o. z hlediska její historie a 

současnosti. Dále je popsán její systém managementu kvality, řízení dokumentů a záznamů. 

Směrnice analyzované v této bakalářské práci jsou zásadní pro systém kontroly a řízení 

neshod a pro analýzu příčin neshod. Při rozboru směrnic se ukázalo několik nedostatků, které 

jsou v práci jednotlivě podrobně popsány. Na základě těchto zjištění byly v nejkratším 

možném časovém horizontu zavedeny (realizovány) změny dokumentaci managementu 

systému kvality. Došlo k vytvoření a uplatnění nových formulářů „Interní objednávka 

přejímky“ a „Osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobků“. V otázce stanovení a 

specifikování nových činností pracovníků Technické kontroly, byly tyto činnosti doplněny do 

„Matice odpovědnosti – výstupní kontrola, TK/IO/Pr“ a budou vyhodnocovány metodou 

Paretovy analýzy. 

U analýzy směrnice „Sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu“ se jeví jako vhodné 

a praktické řešení sledovat náklady na zmetkovitost v závislosti na měsíčních tržbách pomocí 

grafického znázornění. Grafické znázornění slouží k reportům pro vrcholové vedení a je 

dobrou pomůckou při analýze plnění kvality výrobků jednotlivými provozy. 

Závěrem lze konstatovat, že analýzy vybraných směrnic byly skutečně přínosem. Tím je 

možné považovat cíl bakalářské práce za splněný. V praxi bude znamenat zavedení 

uvedených změn zlepšení nejen vlastních kontrolních procesů, ale i zlepšení komunikace a 

ujasnění odpovědnosti jednotlivých pracovníků oddělení Technické kontroly. Je zřejmé, že 

respektování zákazníků a kladení důrazu na plnění jejich neustále se zvyšujících požadavků 

zejména z oblasti kvality je nutné i pro společnost s takovými zkušenostmi, tradicí a 

celosvětovým renomé jakou bezesporu PILSEN STEEL s.r.o. představuje. A že je stále co 

v managementu kvality zlepšovat dokázala i tato bakalářská práce. 
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Příloha A: Interní objednávka přejímky 

 

Interní objednávka přejímky 

Přejímací společnost:  

Přejímka v budově č.:  

Položka:  

 Přepravní 

stojan:  

Zakázkové číslo:  Název:  

Běžné číslo:  

Výrobní příkaz 

č.:  

Číslo výkovku/modelu:  

Bude připraveno k NDT přejímce dne:  MT   UT   PT   

Bude připraveno ke konečné přejímce dne:  

Přejímku objednává:  Dne:  

 Podpis:  

 



 

 

Příloha B:  Osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku 

 

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ 

A KOMPLETNOSTI VÝROBKU / 

CERTIFICATE OF GOOD QUALITY AND 

COMPLETENESS OF PRODUCT / 

QUALITÄTSZERTIFIKAT / 

Číslo/No./Nr./

№: 

1 
Č. inspekčního cert. / Inspection cert. No. 

Abnahmeprüfzeugnis Nr. / Инспекционный 
 

2 
Zákazník – heslo / Customer – project 

Besteller – projekt / Заказчик – проект  
 

3 
Číslo objednávky / Order No. 

Bestellung Nr. / № контракта  
 

4 
Zakázkové číslo / Contract No. 

Auftrag Nr. / № заказа  
 

5 
Název – č. modelu / Part – Pattern No. 

Produktnamen – Modell Nr. / Деталь – № 
 

6 
Technické dodací podmínky / TD specification 

Technische Bedingungen / Условия поставки  
 

7 
Číslo výkresu / Drawing No. 

Zeichnungs – Nr. / № чертежа  
 

8 
Číslo odlitku/výkovku – Casting/Forging No.  

Gussstück/Schmiedestück Nr. – № отливки/ 
 

9 
Číslo tavby / Heat No. 

Schmelze Nr. / № плавки  
 

10 
Materiál / Material 

Werkstoff / Материал 
 

11 
Hmotnost / Weight  

Gewicht / Вес 
 

12 
Poznámka / Remarks 

Bemerkungen / Примечания  
 

Prohlašujeme, že uvedené výrobky jsou provedeny podle objednávky, schválených výkresů, platných norem, technických 

podmínek a jsou kompletní. 

We declare herewith that the above mentioned products have been manufactured according to the order, approved drawings, 

valid standards and specifications and are complete. 

Wir erklären, dass die genannten Erzeugnisse laut der Bestellung, genehmighten Zeichnungen, gültigen Normen, technischen 

Bedingungen durchgeführt sind und sind vollständig. 

Мы потверждаем, что в этом протоколе настаящее изделие соотвествует заказу, принятым чертежам, действующим 

стандартам, техническим условиям и поставляется комплетно. 

Plzeň – datum vystavení / Issued on / Ausfertigungsdatum / Дата оформлениe:       

Inspektor jakosti / Výstupní kontrola 

Jméno a podpis: 

Quality inspector / Final Inspection Office 

 



 

Příloha C: Paretova analýza pro obecný p

Opracováno pod rozm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paretova analýza pro obecný případ 

Opracováno pod rozměr 

 

řípad neshody – 



 

 

Příloha D: Vyplněný FTA formulář pro obecný případ neshody – 

Opracováno pod rozměr 

 


