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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem na sledování a vyhodnocování nákladů na 

kvalitu. Autor se pečlivě věnuje významu finančního měření kvality a jeho přínosu pro 

všechny zainteresované strany. V teoretické části jsou definovány náklady na kvalitu a poté 

jsou rozděleny do skupin. Jsou představeny hlavní modely finančního měření kvality. V 

praktické části je popsán postup zavedení zvolené metodiky na sledování a vyhodnocování 

nákladů na kvalitu v konkrétním výrobním podniku, který dosud nemá finanční měření 

kvality zavedeno. Jako optimální model je vybrán rozšířený model PAF. Dle navrţené 

metodiky jsou vybrány konkrétní nákladové poloţky v podniku, a je představen návod na 

jejich sledování a vyhodnocování. Poté následuje návrh analýzy dat včetně vhodných 

výpočtových vztahů. Pro prosazení cílených opatření ke zlepšení výkonnosti je doporučeno 

pravidelné přezkoumávání výsledků vedením.  

Klíčová slova: systém managementu kvality, finanční měření, náklady na kvalitu, 

model PAF, neustálé zlepšování. 

 

Abstract  

This thesis is focused on a concept of monitoring and evaluation of quality costs. The 

author is attentively pursuing the importance of financial measuring of quality and its 

contribution for all sides interested. In the theoretical part are defined quality costs and then 

they are split into groups. Main models for financial measuring of quality are presented. In the 

practical part is described the process of implementation of chosen method for monitoring and 

evaluation of quality costs in a particular manufacturing company, which has so far no 

financial measuring of quality implemented. As an optimal model was chosen extended PAF 

model. According to suggested methodology particular cost items in the company are selected 

and a manual for their monitoring and evaluation is presented. After the selection follows a 

suggestion of data analysis including suitable calculation relations. For enforcement of target 

actions for efficiency improvement it is recommended a regular revision of results by 

company Top-management. 

Keywords: quality management system, financial measuring, quality costs, PAF 

model, continual improvement.  
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Seznam použitých cizojazyčných zkratek 

PAF – zkratka anglických výrazů prevention, appraisal a failure – prevence, hodnocení, 

selhání (vady). Pouţití u modelu PAF. 

TQM – Total Quality Management – komplexní metoda řízení, která klade důraz na řízení 

kvality ve všech dimenzích ţivota organizace. Tím se stává metodou strategického řízení a 

manaţerskou filozofií pro veškeré konání organizace.  

COPQ – Cost of Poor Quality – náklady na tzv. špatnou kvalitu, vady – náklady nutné na 

dosaţení poţadované kvality. Pouţití u modelu COPQ. 

CNQ – Cost of Non-Quality – náklady na nekvalitu – vícenáklady vzniklé z důvodu 

nedosaţení kvality 

COQ – Cost of Quality – náklady na kvalitu – vynaloţené náklady k dosaţení kvality 

SAP – Systems – Applications – Products in data processing – Informační modulový 

softwarový systém pro podporu řízení podniku. Název převzatý od názvu německé 

společnosti SAP AG, která se zaměřuje na tento druh software. 
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Úvod 

 

Cílem této diplomové práce je představit moţné způsoby sledování nákladů na kvalitu 

a navrhnout postup pro sledování těchto nákladů ve společnosti 5M s.r.o. Důraz bude kladen 

na pochopení významu nákladů na kvalitu, s cílem porozumění a aplikace celé problematiky 

především zadávající společností. 

Úvodem diplomové práce bude důkladně vysvětleno, co to náklady na kvalitu jsou. 

Budou definovány jednotlivé druhy nákladů na kvalitu. Tyto náklady budou rozděleny do 

jednotlivých skupin s vysvětlením jejich významu. Potom popíšu význam a účel sledování a 

vyhodnocování těchto nákladů. Dále bude představeno několik modelů pro práci s náklady na 

kvalitu.  

V praktické části bude zvolen způsob nejvíce vyhovující vybranému podniku a pro 

tento podnik bude vytvořen konkrétní postup zavedení sledování a vyhodnocování nákladů na 

kvalitu včetně návrhu zpracování výstupů. Součástí návrhu bude také popis přizpůsobení 

okolního prostředí v podniku a upozornění na rizika při aplikaci popisované metody. 

Po vytvoření vlastního návrhu jsou v této diplomové práci také zmíněny náměty pro práci 

s výsledky analýz a je naznačen postup pro zavádění vhodných opatření ke zlepšení.  

Sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu není v této diplomové práci chápáno jako 

povinnost podniku splnit poţadavky norem. Jde o účinný nástroj pro zavádění cílených 

opatření na cestě trvalého zlepšování a zvyšování výkonnosti podniku. 

  



  11 

 

1. Teoretická východiska měření nákladů na kvalitu 

1.1 Kvalita a její měření 

Pojem kvalita bývá obecně označením vlastnosti nějaké věci, jevu. Kořeny posuzování 

kvality sahají aţ do starověku k Aristotelovi a scholastice. Kvalita je zde hodnocením 

smyslového vnímání vlastností poznáním, tedy hodnocením subjektivním (1). Vývojem lidské 

společnosti a především rozvojem obchodu však začalo být nutné vedle subjektivního 

vnímání kvality zavést také objektivním hodnocení kvality. Dochází ke kvantitativnímu 

posuzování kvalitativních znaků za pomoci měřitelných veličin.  

Vyuţíváním měřitelných veličin kvality hovoříme o měření kvality a následně             

o měření v systémech kvality. Hodnotit samotnou kvalitu bez měření jenom jako úroveň 

spokojenosti výrobce se svými výsledky, nebo jako spokojenost zákazníka s kvalitou 

dodaného zboţí, by nemělo dostatečný efekt pro další hodnocení a zlepšování produkce. 

Kvalita je definována v normě ČSN EN ISO 9000:2005 jako stupeň plnění poţadavků pomocí 

inherentních
1
 znaků(2).  

Prvními pouţívanými měřitelnými veličinami byla hmotnost a délka. Od porovnávání 

předmětů s částmi lidského těla (loket, palec, atd.) lidé ve středověku přecházeli 

k dohodnutým měřidlům platným pro celá společenství. Vznikaly první vzory, ztělesňující 

měřenou veličinu. Pozdějším vývojem se ukázalo, ţe je moţné posuzovat měřitelnými 

veličinami také ostatní kvalitativní znaky, například teplotu, tón, barvu, ale i vykonanou práci. 

V dnešní době je pro definování měřených veličin zavedena celosvětově „Soustava SI“ - 

mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin. V ČR ukládá povinnost 

pouţívání jednotek „Soustavy SI“ zákon č. 505/1990 Sb. (Zákon o metrologii). 

Proces měření je definován v normě ČSN EN ISO 9000:2005 v čl. 3.10.2 jako soubor 

úkonů ke stanovení hodnoty veličiny (2). Pro tuto diplomovou práci budu rozlišovat měření 

technická, kdy se výsledky měření vztahují k výstupům z procesů, tedy k vlastním výrobkům. 

A dále měření systémová, která umoţňují poznat a definovat chování organizačního systému. 

Takové výsledky jsou klíčové pro strategické rozhodování na nejrůznějších úrovních řízení. 

Výsledkem měření jsou data, která však mají správnou vypovídající hodnotu aţ po jejich 

správném sběru, vyhodnocení a vhodné interpretaci výsledků.  

  

                                                 
1
 Inherentní (z lat. in - v a haereo - vězet v něčem) znamená bytostně daný, neoddělitelný, neodmyslitelný. 

Charakterizuje atributy věcí, jeţ nejsou přidané a nahodilé, nýbrţ plynou ze samé povahy příslušné věci.(1)  
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1.2 Náklady na kvalitu  

Definici nákladů na kvalitu uvedl slovník Evropské organizace pro kvalitu(3) v roce 

1989. Hovoří se zde o tom, ţe jsou to celkové náklady vynaloţené výrobcem, uţivatelem  

a společností spojené s kvalitou výrobku. 

Vlastní pojem „náklady“ je z ekonomického hlediska definován jako peněţně oceněná 

spotřeba výrobních vstupů, která je vyvolána tvorbou výnosů (1). Vedle toho pojmy „příjem“ 

a „výdaj“ znamenají peněţní toky v organizaci. Z uvedeného vyplývá, ţe pokud chceme 

zjistit, jak velkou reálnou zátěţ tvoří poloţka kvality, nestačí počítat pouze s výdaji, které nám 

poskytuje účetnictví organizace, ale bereme v úvahu také vypočtené ztráty. Tyto ztráty 

nemusí být výdaji ve smyslu Cash-flow, ale jde také o další finančně ohodnotitelné náklady 

vyvolané tvorbou výnosů. V dalším textu bude poloţkou náklad myšleno spotřebování vstupu 

a to jak hmotného tak nehmotného, a poloţkou výdaj bude myšlena výše finanční úhrady za 

konkrétní nákladovou poloţku. 

Problematikou ekonomiky kvality se zabývají jiţ práce v padesátých letech minulého 

století. První systémy spojené s náklady na kvalitu počítají s takovým systémem kvality, který 

je zaloţený na penězích. Sčítá dohromady poloţky spojené s kontrolou produktu a náklady 

vyvolané neschopností produktů plnit zákaznické poţadavky(4). Výsledkem je zpráva, která 

nám přináší konkrétní údaje o celkové výši nákladů na kvalitu. Tato zpráva je však spíše 

zajímavá pro vedení společnosti či akcionáře společnosti a její vypovídací schopnost nám 

dokáţe pouze posoudit okamţitý stav. Dochází zde k posilování mýtu, ţe kvalita je obecně 

drahá, lepší kvalita vyţaduje více nákladů a proto se náklady na kvalitu musí sniţovat za 

kaţdou cenu. Při dalším zkoumání těchto komplexních hodnocení zjistíme, ţe nejsme takto 

schopni reagovat na jednotlivé poloţky a zavádět přiměřená opatření pro posuzování              

a případné sniţování nákladů na kvalitu.  

Nabízí se zde otázka, zda daná konkrétní hodnota nákladů na kvalitu je ještě přiměřeně 

nízká, nebo zdali uţ je příliš vysoká. Podrobným zkoumáním samotného zadání tématu, zda 

vlastně máme hovořit o nákladech na kvalitu, nebo o nákladech na nekvalitu, docházíme        

k zjištění, ţe náklady na kvalitu je třeba přiměřeně roztřídit. 

Jiţ upřesňování zadání této diplomové práce, zda budou zkoumány náklady na kvalitu, 

nebo náklady na tzv. „nekvalitu“ naznačilo směr dalšího řešení. Pojem nekvalita se objevuje  
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v díle H. J. Harringtona
2
 (5) Poor-Quality Cost(6). Náklady na nekvalitu (CNQ) jsou zde 

definovány jako: „všechny náklady vynakládané na to, aby se pracovníkům umoţnilo 

vykonávat práci správně a na to, aby byl výstup práce přijatelný“ – tzv. Faigenbaumův
3
 

model. K těmto nákladům je dle Harringtona třeba přidat všechny ty náklady, které jsou 

vynakládané podnikem i uţivatelem proto, ţe výrobek, nebo sluţba neodpovídali specifikaci 

nebo očekávání zákazníků. 

Vzhledem k tomu, ţe pojem nekvalita v současné normativní základně de facto 

neexistuje, budu pracovat pouze s pojmem kvalita. Potřeba roztřídění nákladů na kvalitu však 

vyţaduje další moţnost dělení. Toto dělení nám umoţňuje norma ČSN EN ISO 9000:2005 

v poznámce 1: termín „kvalita“ se můţe pouţívat s přívlastky, např. špatná, dobrá nebo 

vynikající(2). 

Rozdělíme-li kvalitu na dobrou a špatnou, jiţ se nám daří oddělovat od sebe náklady, 

které vynakládáme proto, abychom dosáhli lepších výsledků a náklady, které vznikají proto, 

ţe těchto výsledků schopni dosáhnout nejsme. Dobrá kvalita by se zde tedy dala posuzovat 

jako správné pouţívání zdrojů, zatímco jako špatnou kvalitu bychom nazývali jejich plýtvání. 

Faigenbaumův model nákladů na kvalitu byl v průběhu let na základě zkušeností 

renomovaných světových firem zpřesněn a rozšířen, a dnes představuje účinný nástroj 

managementu, vyuţívaný pro řízení aktivit k zlepšení kvality a pro měření účinnosti systému 

totálního managementu kvality. Tento systém, pouţívající hodnotící náklady na kvalitu byl 

pouţit v mnoha podnicích například: IBM, Westinghause, Honeywell, General Electric, ITT, 

Baton, Digital Equipment, General Motors(6). 

1.3 Měření nákladů na kvalitu 

Ekonomickými aspekty kvality se menší podniky obvykle nezabývají v uceleném 

konceptu. Většinou se omezuji na evidování ztrát z interních neshod a zákaznických 

reklamací (7). Ostatní náklady na kvalitu jsou evidovány jako nutná provozní reţie. Součástí 

této práce bude poukázání na to, ţe podstata ekonomiky kvality je takto vnímána špatně.  

                                                 
2
 Dr. H. James Harrington (*1929) – zaměstnán 30 let ve společnosti IBM jako hlavní inţenýr a projektový 

manaţer. Nyní předseda představenstva Harringtonova ústavu. Podílel se 10 let na tvorbě norem řady ISO 9000 

a ISO 14000. Autor 35 publikací. Řídil mnoho společností a organizací pro jakost – více viz zdroj(5) 
3
 Armand V. Faigenbaum (*1922) – v 60. letech min. století zaměstnanec General Electric, tvůrce konceptu 

TQM. V letech 1961 aţ 1963 prezident American Society for Quality.  
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Porovnáme-li chování dvou hlavních účastníků finančního trhu, dodavatele                  

a odběratele nebo přesněji v tomto případě výrobce a uţivatele, můţeme si všimnout zcela 

odlišného vnímání hodnoty produktu.  

 

Obrázek 1: Vnímání hodnoty produktu – podstata ekonomiky kvality (8) 

Jak ukazuje obrázek 1, hodnota kaţdého výrobku je u výrobce tvořena náklady na 

vznik tohoto výrobku, tedy souhrnem všech nákladů spotřebovaných na danou jednotku. 

Zatímco cena je smluvní hodnota, za kterou je uţivatel ochoten výrobek koupit. Rozdílem 

těchto poloţek je zisk. Vlastní cena výrobku je vstupní investicí pro uţivatele, ke které během 

ţivota produktu přibývají další náklady, ať uţ jsou to provozní náklady na udrţování výrobku 

v pouţitelném stavu, nebo je to ztráta z nedisponibility, kdy není moţné výrobek pouţívat 

například z důvodu poruchy. Hovoříme zde o nákladech na ţivotní cyklus výrobku.  

Pohled uţivatele je však zaměřen ještě dál. Zákazníka nebo uţivatele trápí ještě i jiné 

problémy neţ samotného výrobce. Zajímá ho především, jestli bude mít z nákupu výrobku 

předpokládaný uţitek, zda výrobek bude plnit očekávanou funkci, jestli bude provoz 

bezporuchový, zda bude mít v případě poruchy zajištěnou bezodkladnou pomoc a nakonec 

nebude mít problém s likvidací při doţití výrobku. Pokud v tomto neuspokojíme zákazníka, 

začne hledat výhodnější nabídky u konkurence a můţe se z něj stát pro nás zákazníkem 

ztraceným. Jistě není pochyb, ţe hlavním zájmem zákazníka je, aby za zaplacenou cenu získal 

výrobek s co nejlepšími uţitnými vlastnostmi a přitom měl co nejmenší starosti a případné 

náklady při jeho uţívání. Zjednodušeně: za přijatelnou cenu maximální kvalita. 
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Co ale chce a také potřebuje výrobce? Stačí nám zde zkrácená definice, ţe podnikání 

je cílevědomá činnost za účelem dosaţení zisku. Zisk chce výrobce samozřejmě co nejvyšší. 

Vezmeme-li z předešlého textu, ţe cena výrobku je stanovena smluvně se zákazníkem, v míře 

jakou nám dovolí trh v porovnání s konkurencí, potom docházíme k zjištění, ţe výši zisku 

dokáţeme regulovat pouze sniţováním vlastních nákladů.  

Existuje spousta cest, jak náklady firmy sniţovat. Především sniţováním nákladů na 

vstupy, zefektivňováním vlastních procesů, nebo potlačováním zbytečných procesů. Jednou 

z moţností je také cesta sniţování nákladů na kvalitu. B.G. Dale ve své knize Quality Costing 

uvádí, ţe 30 aţ 35 % nákladů britských firem tvoří tzv. náklady na kvalitu (9). Tato 

odhadovaná výše platí spíš pro organizace poskytující sluţby. Pro výrobní organizace se tento 

odhad pohybuje poněkud níţe. Nicméně lze očekávat, ţe s přihlédnutím k výkonnosti 

organizace bude činit podíl nákladů na kvalitu v průměru kolem 15-30% - viz tabulka 1. 

Budeme-li z těchto odhadů vycházet, otevírá se nám prostor pro významné zvýšení zisku 

firmy.  

Typ organizace 
Podíl neshod k 

tržbám 

Průměrně výkonná, poskytující 
služby 

30 – 40 % 

Průměrně výkonná, výrobní 15 – 30% 

S nadprůměrnou výkonností 5 – 15% 

S vynikající výkonností Méně než 1 % 

Tabulka 1: Odhadovaná úroveň nákladů na neshody (10) 

Postupným vývojem chce dříve nebo později kaţdý podnik vyjádřit a následně 

sledovat své náklady na kvalitu nebo lépe vyjádřeno náklady vztahující se ke kvalitě.           

Na samém počátku stojí rozhodnutí vedení, pramenící z reálných potřeb podniku. Rozsah 

sledování nákladů na kvalitu se volí obvykle podle toho, jaký pro nás toto sledování bude mít 

přínos, a jak nás to ekonomicky zatíţí.  

Další úvahy budou vycházet z díla Phila Crosbyho(11). Rozděluje náklady na kvalitu 

(náklady na prevenci, náklady na kontrolu, náklady na vady), všímá si, ţe čím je podnik více 

vyspělý, více kompetentní, více vyspělý v oblasti kvality, tím je vnímání jeho nekvality 

přesnější. Tedy, na počátku (v nejistotě), náklady na nekvalitu přesahují většinou 20% obratu, 

zatímco na konci, po zvládnutí přístupu (v jistotě) zbývají ještě nejméně 3% těchto nákladů. 

Péčí o kvalitu se dle Crosbyho náklady na kvalitu nezvyšují, ale výrazně sniţují. Důsledkem 

je při neměnných cenách zvyšováním zisku. Zvláštní odměnou můţe vzniknout i moţnost, ţe 
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zvyšování kvality bude pro zákazníky natolik atraktivní, ţe budou ochotni akceptovat i vyšší 

ceny. I přes zvýšení jednorázových nákladů na pořízení výrobku uvítají pokles provozních 

nákladů a ztrát z nedisponibility. Toto tvrzení ukazuje i poslední sloupec obrázku 1.  

Pro konečné obhájení měření nákladů na kvalitu si poloţme otázku: kolik by nás stálo, 

kdybychom neudělali v oblasti kvality vůbec nic? Pokud bychom nezavedli ţádná preventivní 

a kontrolní opatření, výrazně by nám stouply náklady na externí vady a výroba by se začala 

vlivem neustálých reklamací zpomalovat. Ve skutečnosti by se nejednalo o náklady na 

kvalitu, neboť ty jsou z ekonomického hlediska efektivně vynaloţenými prostředky, ale spíše 

o ztráty způsobené nedokonalými či chybějícími procesy managementu kvality. Zákazník by 

ztratil důvěru a o své místo na trhu bychom zřejmě zcela přišli. 

1.4 Rozdělení nákladů na kvalitu 

Při výběru poloţek pro měření nákladů na kvalitu je poměrně sloţité „zviditelnit“ ty 

nákladové poloţky, které jsou dosud skryty v reţijních nákladech. Při prosazování metodiky 

sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu se nakonec v podniku zjistí potřeby řešit také 

mnohé další problémy managementu. 

 

 

 

Všechny nákladové poloţky v podniku spojené s kvalitou lze dle obrázku 2 seřadit do 

několika základních skupin: 

Náklady na 
kvalitu u výrobce 

Náklady na jakost 

Náklady na 
kvalitu u 

uživatele 

Společenské 
náklady na 

kvalitu 

na interní vady 

na externí vady 

na hodnocení 

na prevenci 

na udržování 
provozu 

z titulu 
nedisponibility 

na prevenci a odstranění 
ekologických škod na 
prostředí 

na promrhané 
investice a příležitosti 

na škody na 
prostředí 

Obrázek 2: Dekompozice nákladů na kvalitu (8) 
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 náklady na interní vady, 

 náklady na externí vady, 

 náklady na hodnocení, 

 náklady na prevenci, 

 promrhané investice a příleţitosti, 

 škody na prostředí, 

 náklady vztahující se ke kvalitě u uţivatele. 

1.5 Náklady na interní vady 

Náklady na interní vady vznikají zpravidla vlastním odhalením a oproti nákladům na 

externí vady jsou pro výrobce méně nebezpečné, protoţe o nich zákazník nemusí ani vědět. 

Většina organizací o těchto nákladech určité informace má a navíc je jejich rizikový potenciál 

obvykle mnohem menší neţ např. u nákladů na externí vady. 

Náklady na interní vady (viz obrázek 3) jsou totiţ náklady vznikající uvnitř organizace 

v důsledku vad při plnění poţadavků na kvalitu a poţadavků stanovených legislativou, kdyţ 

tyto vady byly odhaleny ještě před dodáním zákazníkovi. Patří mezi ně: 

 náklady vztahující se k vadám návrhu a vývoje, 

 náklady na vady vzniklé při výrobě a poskytování sluţby, 

 náklady vztahující se ke kvalitě dodávek, 

 další náklady na interní vady. 

 

 
 
 
 

 

 

Náklady na vady 
při výrobě a 
poskytování 

služeb 

Náklady na interní vady 

Náklady 
vztahující se 

k vadám 
dodávek 

Náklady 
vztahující se 

k vadám návrhu 
a vývoje 

Další náklady na 

interní vady 

Obrázek 3: Základní struktura nákladů na interní vady (12) 
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Mezi nejčastější poloţky nákladů na interní vady lze zařadit: 

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

byla vynaloţena na výrobky vyřazené interní kontrolou kvality z dalšího zpracování   

a pouţívání, 

 náklady na práci při opravách opravitelných vad výrobků, tj. příslušná část mzdových, 

materiálových a reţijních výdajů spojených s nutným přepracováním a uvedením do 

stavu shody se specifikacemi, 

 náklady na přepracování a opravy neshod v objednávkách, fakturách a v další interní 

dokumentaci výrobce, resp. dodavatele, 

 ztráty znehodnocením materiálů a skladových zásob při jejich nešetrném zacházení     

v průběhu manipulačních a skladovacích operací, patří sem i část skladové reţie 

spojené s odstraněním těchto ztrát, 

 náklady na procesy řízení neshodných produktů, tj. aktivity spojené s identifikací, 

separací a vypořádáním neshodných výrobků a sluţeb, 

 hodnota přesčasů, způsobených organizačními a technickými problémy, 

 náklady na speciální přípravky a zařízení potřebná k opravám vadných výrobků, jsou 

rovny jejich výrobním nákladům (pokud si je organizace zhotovuje sama) nebo jejich 

cenám při nakupování, 

 výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných výrobků, tj. výdaje na odvoz, 

sešrotování, spalování apod., 

 náklady na opakované ověřování shody u opravitelných vadných výrobků - mají sice 

povahu nákladů na hodnocení, ale kořenovou příčinu lze identifikovat ve vadných 

výrobcích, 

 ztráty z vadných dodávek, pokud byly vady v dodávaných materiálech a výrobcích 

odhaleny aţ po jejich přijetí, mohou zahrnovat i náklady na třídění, přepracování, 

ztráty na výkonech organizace s tím spojených apod., 

 náklady na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje, tj. na opravy veškeré 

dokumentace, opakované přezkoumání, ověření, validace návrhu apod., 

 ztráty na majetku zákazníka, který byl organizaci zákazníkem dočasně předán a po 

dobu jeho skladování, oprav apod. došlo k jeho poškození, resp. zničení, 

 ztráty na vlastním majetku v důsledku poţárů a dalších bezpečnostních incidentů, 

 ztráty v důsledku nedodrţení plánovaného náběhu nových procesů výroby                   

a poskytování sluţeb, rovnající se odhadovaným ztrátám trţeb, 
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 ztráty z neplánované nedisponibility potřebných zařízení pro zabezpečení procesů, 

včetně dodatečných nákladů na hledání a vyuţívání náhradních řešení, náklady 

spojené s odstávkou zařízení při plánované údrţbě nejsou součástí této poloţky, 

 náklady na nutné analýzy příčin vzniku vad, ať uţ jsou tyto analýzy realizovány na 

jakémkoliv místě v organizaci, 

 škody a manka zjištěná jako rozdíl mezi evidovaným a skutečným objemem materiálů, 

zařízení, měřidel, nářadí apod. 

Tyto poloţky se liší dle konkrétních organizací a je třeba je umět správně vyhledat 

ohodnotit a zařadit. Účinnými metodami managementu kvality je lze výrazně eliminovat, 

někdy i zcela odstranit. 

1.6 Náklady na externí vady 

Náklady na externí vady jsou náklady vyvolané. Náklady na externí vady jsou náklady 

vznikající v důsledku neplnění poţadavků zákazníků a legislativních poţadavků po dodání 

zákazníkovi. Svou podstatou představují mimořádně nebezpečnou skupinu nákladů 

vztahujících se ke kvalitě. Zatímco u nákladů na interní vady šlo o nedostatky, které byly 

odhaleny ještě před tím, neţ na ně upozornil zákazník, zde jde jednoznačně o náklady a někdy 

doslova o nenahraditelné ztráty odvislé i od ztráty důvěry odběratelů a finálních spotřebitelů. 

Mnohé zkušenosti navíc potvrzují, ţe jejich ekonomický potenciál je aţ tisícinásobný             

v porovnání s náklady na interní vady (12). 

Typickými poloţkami jsou (viz obrázek 4): 

 náklady z titulu vadných dodávek 

 náklady vztahující se k nespokojenosti zákazníků 

 
 
 

 

Náklady 
vztahující se 

k nespokojenosti 
zákazníků 

Náklady na externí vady 

Náklady z titulu 
vadných 
dodávek 

Obrázek 4: Základní struktura nákladů na externí vady (12) 
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Protoţe tyto náklady vţdy souvisejí se ztrátou důvěry zákazníků, je jejich ekonomický 

potenciál mnohem větší neţ u nákladů na interní vady. 

Patří sem následující druhy nákladů: 

 náklady na reklamace, včetně výdajů na cestovné, náhradní plnění, opakované 

ověřování shody atd., 

 celkové náklady na záruční servis, které mohou být i celkovými náklady na činnost 

externích servisních středisek; jejich výše je kromě reálně dosaţené kvality produktů 

samozřejmě ovlivněna i délkou záruční doby u konkrétních výrobků, 

 náklady na skladování a expedici náhradních dílů - i kdyţ produkce náhradních dílů 

můţe být pro některé dodavatele výnosným obchodem, ze zákaznického hlediska jde 

při obstarávání si náhradních dílů vţdy o problém, sniţující míru jeho pozitivního 

vnímání dodávaných produktů; 

 celkové výdaje za prohrané soudní spory, protoţe ty vţdy vznikají jako důsledek 

neplnění závazků a poţadavků, 

 penále a dodatečné výdaje za nedodrţení dodacích termínů, včetně ztrát vyvolaných 

opoţděnými platbami odběratelů z tohoto důvodu, 

 náklady na odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodrţení smluvních 

poţadavků na kvalitu dodávek, 

 slevy z cen výrobků a sluţeb, u nichţ charakter jejich neshod nezhoršuje jejich 

funkčnost, ale neplní zcela stanovené poţadavky, 

 celkové ztráty stahováním vadných výrobků z trhu, zahrnující jak ušlé trţby, tak          

i náklady na realizaci procesů stahování, 

 náklady v souvislosti s tzv. odpovědností za výrobek, kdy je výrobce povinen 

poškozeným zákazníkům uhradit škody i po skončení záruční doby, 

 ztráty trhů, jeţ podle zkušeností bývají aţ z 66 % způsobeny neschopností plnit 

poţadavky zákazníků, kteří se posléze stávají zákazníky neloajálními, 

 náklady na hledání náhradních odběratelů a zákazníků, mající např. charakter výdajů 

za mimořádné reklamní kampaně, akviziční slevy apod., 

 ztráty způsobené zhoršením image dodavatele, tj. ztráty, jeţ nemusejí mít jen 

charakter ztrát konkrétních zákazníků, ale také dodatečných nákladů na eliminaci 

jejich pochybností o spolehlivosti a výkonnosti dodavatelské organizace. 
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1.7 Náklady na prevenci 

Náklady na prevenci jsou jedinou poloţkou v PAF modelech, které by měly vykazovat 

stálý růst. Jsou to takové činnosti, které zabraňují vzniku neshod a vedou i ke zlepšování 

kvality. Jsou to náklady řízené. 

Patří k nim tyto poloţky (viz obrázek 5): 

 náklady na rozvoj vztahů se zákazníky, 

 náklady na management kvality návrhu a vývoje, 

 náklady na management kvality dodávek, 

 náklady na management kvality při realizaci výrobků a sluţeb, 

 náklady na organizaci a správu systému managementu kvality, 

 náklady na procesy zlepšování, 

 další náklady preventivní povahy. 

 

 
 

V dobře fungujícím podniku s růstem nákladů na prevenci a nákladů na hodnocení klesají 

náklady na nesplnění kvalitativních poţadavků. 

1.8 Náklady na hodnocení 

Tyto náklady reprezentují efektivně vynakládané prostředky uvnitř organizace. 

Náklady na hodnocení jsou všechny náklady spojené s procesy posuzování a prokazování 

shody, které jdou na vrub výrobce. Existuje celá řada poloţek, které budou evidovány 

prakticky ve všech výrobních organizacích v těchto podskupinách (viz obrázek 6): 

 náklady na interní procesy posuzování shody, 

 náklady na externí procesy posuzování shody, 

Náklady na 
rozvoj vztahů se 

zákazníky 

Náklady na prevenci 

Náklady na 
management 
kvality návrhu 

Náklady na 
management 

kvality dodávek 

Náklady na 
management 

kvality při 
realizaci výrobku 

a služby 

Náklady na 
organizaci a 

správu systému 
managementu 

kvality 

Náklady na 
realizaci 
projektů 

zlepšování 

Další náklady na 

prevenci 

Obrázek 5: Základní struktura nákladů na prevenci (12) 
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 náklady na nákup a údrţbu měřících zařízení, 

 náklady na přezkoumání záznamů o hodnocení, 

 další náklady na hodnocení. 

 

 

1.9 Promrhané investice a příležitosti 

Tato podskupina nákladů vztahujících se ke kvalitě má nejčastěji jednu základní 

příčinu - špatná rozhodnutí určitých řídících struktur organizace. 

Ztráty z promrhaných investic a příleţitostí jsou zbytečné náklady organizace, 

související s nesprávným odhadem a rozhodnutím jednoho nebo více řídících pracovníků. 

Jejich identifikace a vyčíslení mohou být někdy velmi obtíţné ať proto, ţe vedení nenajde 

odvahu přiznat si vlastní omyly, ale i proto ţe tyto ztráty mohou být evidovány i s poměrně 

značným skluzem oproti termínu chybného rozhodnutí. Je proto nutné povaţovat za velmi 

uţitečné jejich zvaţování, coţ ostatně vyplyne z výčtu moţných poloţek. 

1.10 Škody na prostředí 

Do této skupiny nákladů na kvalitu patří náklady spojené s nedodrţování poţadavků 

na ţivotní prostředí včetně výdajů na uvedení stavu prostředí do původního stavu (13). Jedná 

se o poloţky, které si musí z titulu původce škod hradit sama organizace. Svou náplní jde          

o náklady vzniklé jako důsledek vlastní činnosti. Povinnost jejich úhrady vzniká v drtivé 

většině z titulu legislativní povinnosti.  

Mezi tyto poloţky patří například: 

 náklady na pokuty a penále za poškozování prostředí, 

Náklady na 
interní procesy 

posuzování 
shody 

Náklady na hodnocení 

Náklady na 
externí procesy 

posuzování 
shody 

Náklady na 
nákup a údržbu 

měřidel 

Náklady na 
přezkoumání 
záznamů a 

hodnocení 

Další náklady na 
hodnocení 

Obrázek 6: Základní struktura nákladů na hodnocení (12) 
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 náklady na léčení chorob z povolání a náklady související s případným odchodem 

pracovníků do invalidního důchodu z důvodů chorob z povolání, 

 náklady na dekontaminaci zeminy, vody, 

 náklady na eliminaci znečišťování ovzduší, 

 náklady na odstraňování škod po ekologických haváriích, 

 náklady na stavby a udrţování ekologických zařízení (čističky atd.), 

 náklady na recyklaci pouţitých materiálů, 

 náklady na likvidaci produktů, skládky odpadů, atd. 

Tato kategorie je ještě významnější, pokud se jedná o organizaci se zavedeným 

environmentálním systémem (např. ISO 14001, EMAS). V takovém případě by mělo být 

sledování a vyhodnocování uvedených poloţek samozřejmostí.   

1.11 Společenské náklady na kvalitu 

Podniky se musí zabývat také společenskými náklady na kvalitu. Tyto náklady 

představují celkové náklady společnosti na odstraňování škod způsobených nedodrţováním 

ekologického standardu výrobků, procesů, sluţeb.  

Jiţ ve fázi výzkumu a vývoje by měly být přijímána taková opatření, která by 

minimalizovala neţádoucí vlivy na prostředí v celém ţivotním cyklu výrobků („od kolébky 

do hrobu“). Souvisí s environmentálním managementem, LCA analýzou, normami             

ISO 14 000, EMAS, legislativou.  

Příklady společenských nákladů na kvalitu (12):  

 náklady na odstraňování škod na zdraví obyvatelstva  

 náklady státní správy, např. na tvorbu legislativy, činnost kontrolních orgánů 

 náklady na odstranění škod na ţivotním prostředí (dekontaminace půd a vody, obnova 

lesních porostů apod.) 

 náklady na výstavbu a provoz ekologických zařízení 

 náklady na likvidaci odpadů 

 náklady na obnovu a údrţbu staveb a komunikací (protiradonová opatření) 

 náklady na preventivní opatření, např. na tvorbu informačních systémů, osvětu 

obyvatelstva, podporu uţívání bezolovnatých benzínů 

Zařazení těchto nákladů mezi náklady na kvalitu plyne logicky ze samotného vývoje 

managementu kvality. Stlačení ekologických důsledků výroby do mantinelů udrţitelného 
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rozvoje začíná standardně patřit ke znakům kvality konečného produktu. Tyto náklady jsou 

přihlášením se k odpovědnosti za stav prostředí do budoucna ve smyslu trvale udrţitelného 

rozvoje lidské společnosti. 

1.12 Náklady vztahující se ke kvalitě u uživatele 

Jsou to náklady vztahující se ke kvalitě, které vznikají aţ jako důsledek vyuţívání 

produktů u jejich uţivatelů, zejména pak koncových spotřebitelů. Jsou brány v úvahu v jediné 

metodice měření nákladů, v modelu nákladů na ţivotní cyklus. Náklady vztahující se ke 

kvalitě u uţivatele jsou celkové náklady uţivatele na provoz a údrţbu pouţívaného systému, 

resp. zařízení, jakoţ i náklady z titulu jeho nedisponibility evidované za stanovenou dobu 

pouţívání (12). 

Náklady na výrobky dlouhodobého uţití nekončí pro zákazníka pouze jeho koupí, ale 

zákazník uvaţuje při rozhodování o koupi i náklady spojené s uţíváním výrobku po celou 

dobu jeho ţivotnosti. Zákazník se tedy rozhodne nejen podle ceny, ale i podle provozních 

nákladů a nákladů na likvidaci. Při koupi je pro uţivatele tedy rozhodující, jestli celkové 

přínosy za dobu vyuţití přesáhnou náklady na ţivotní cyklus.  

 
Náklady na ţivotní cyklus:  

 provozní náklady - náklady na provoz a údrţbu, 

 ztráty z nedisponibility - (např.: náklady na prostoje, ztráty z neopravitelných zmetků), 

 náklady na likvidaci - (např.: náklady na demontáţ výrobku u uţivatele, doprava při 

likvidaci, šrotování, recyklaci), 

  

 
   
 

1.13 Modely finančního měření 

Pokud budeme akceptovat předešlou analýzu nákladů vztahující se ke kvalitě, můţeme 

k jejich měření a monitorování vyuţít některé základní modely: 

Náklady na 
provoz a údržbu 

výrobku 

Náklady vztahující se ke kvalitě u uživatele 

Náklady z titulu 
nedisponibility 

výrobku 

Náklady na 
likvidaci výrobku 

po jeho dožití 

Obrázek 7: Základní struktura nákladů vztahujících se ke kvalitě u uţivatele (12) 
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 model PAF, 

 model COPQ, 

 model procesních nákladů, 

 model nákladů na ţivotní cyklus. 

Základní odlišnosti těchto modelů jsou uvedeny v tabulce 2. 

                          Model 
 

Skupina nákladů 
Model PAF 

Rozšířený 

model PAF 
Model COPQ 

Model 

procesních 

nákladů 

Model nákladů na 

životní cyklus 

Náklady na interní vady X X X X X 

Náklady na externí vady X X X X X 

Náklady na hodnocení X X  X X 

Náklady na prevenci X X  X X 

Promrhané investice a 

příležitosti 
 X X X  

Škody na prostředí  X X   

Náklady vztahující se ke 

kvalitě u uživatele 
    X 

Tabulka 2: Základní odlišnosti modelů ve finančním měření (12) 

1.14 Model PAF 

Model PAF je klasickým modelem pro finanční měření nákladů vztahujících se ke 

kvalitě (zkratka anglických výrazů prevention, appraisal a failure – prevence, hodnocení, 

selhání – vady). Za jeho vznikem v sedmdesátých letech výrazně stojí společnost General 

Electric(12). V roce 1990 byl standardizován v britské normě BS 6143 (14). Z tabulky 2 

vyplývá, ţe model PAF je zaloţen na členění všech poloţek nákladů vztahujících se ke kvalitě 

do čtyř základních podskupin: náklady na interní vady, náklady na externí vady, náklady na 

hodnocení a náklady na prevenci. Tento model odpovídá předchozí analýze a vyuţívá 

rozdělení nákladů na tzv. dobré a špatné (viz obrázek 8). 
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Obrázek 8: Rozdělení nákladů na kvalitu (15) 
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Členění je výhodné pro potřeby managementu kvality, protoţe umoţňuje přehledně 

sledovat, jak se náklady na preventivní opatření a zlepšování kvality zhodnocují poklesem 

všech zbývajících podskupin nákladů. Tento model je zřejmě nejrozšířenější jak v zahraničí, 

tak i v současné době mezi našimi organizacemi (10). Jeho význam nespočívá pouze 

v účelném rozdělení nákladových poloţek kvality, ale také v jejich sledování a hodnocení 

účinků. Má se za to, ţe přiměřeným zvyšováním nákladů na prevenci a regulovaných 

nákladech na hodnocení dojde ke sniţování nákladů na vady. Model je vhodný zejména pro 

organizace, které na cestě neustálého zlepšování došly k nutnosti sledovat náklady na kvalitu 

odděleně od provozní reţie. 

1.15 Rozšířený model PAF 

Klasický model PAF reprezentuje pouze náklady ve smyslu vlastních zájmů 

organizace. Posunem myšlení k uvědomění si společenské odpovědnosti a ve snaze uspokojit 

všechny zainteresované strany dochází k potřebě přidat k modelu další poloţky. Bereme také 

v úvahu ostatní náklady výrobce, s kterými základní model PAF nepočítá. Dochází tak 

v poslední době k rozšíření základního modelu PAF o následující poloţky(10): 

 škody na prostředí, 

 náklady na promrhané investice a příleţitosti. 

Tímto rozšířením se dostáváme také k nákladům vycházejícím z norem řady ISO 

14000 a dále k zachycením nákladů ve smyslu ztracených investic a příleţitostí, které 

základní model neumoţňoval. Přesto má mnoho organizací zájem tyto náklady řadit mezi 

náklady na kvalitu a sledovat je. 

1.16 Model COPQ 

Model COPQ (Cost of Poor Quality) byl v ČR představen experty Evropské unie v 

roce 1995 jako výsledek speciálního projektu, který byl řešen s cílem podpořit zavádění 

systémů managementu kvality v organizacích postkomunistických zemí (10). Model vychází               

z předpokladu, ţe neplnění poţadavků způsobuje výrobcům vţdy nezanedbatelné ekonomické 

ztráty. Jedinečnost modelu spočívá v tom, ţe se zaměřuje výhradně na mapování 

neproduktivních ztrát. Kromě nákladů na interní a externí vady (evidovaných i modelem 

PAF) pak uvaţuje s dalšími podskupinami nákladů. Tento model však není zrovna ideálním 

modelem současného pojetí kvality, poskytuje málo prostoru pro princip neustálého 

zlepšování. 
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1.17 Model procesních nákladů 

Model procesních nákladů je vyšším stupněm sledování nákladů na kvalitu. Je 

v souladu s koncepcí TQM(12). Je výjimečný tím, ţe nesleduje náklady spojené                     s 

konkrétními produkty, ale náklady na procesy, tedy na soubor činností měnících vstupy na 

výstupy.  

Pracuje pouze se dvěma skupinami nákladů. Dle britského standardu BS 6143-1 (16) 

je tvoří dvě skupiny nákladů:  

 náklady na shodu - celkové náklady na přeměnu vstupů na výstupy v určitém procesu, 

které jsou realizovány tím nejefektivnějším způsobem, 

 náklady na neshodu - ztráty, způsobené mrháním času, materiálů a dalších kapacit, 

spojených se vznikem neshod v rámci daného procesu.  

Náklady na shodu se povaţují s ohledem na stupeň vývoje podniku za dočasný ideál, 

od kterého se reálné náklady na proces budou vţdy lišit právě o skupinu nákladů na neshody. 

Analýza příčin vzniku nákladů na neshodu je pak vstupem pro zlepšování procesů. 

Model procesních nákladů reprezentuje moderní a velmi perspektivní přístup, protoţe 

vychází z potřeby poznání toho, kolik nás stojí nikoliv výstupy z procesů, ale procesy 

samotné. Podstata a postup aplikace modelu procesních nákladů je shrnuta do následujících 

deseti kroků, které vycházejí z principu procesního přístupu(10): 

1. Definování procesu  

2. Identifikace výstupů a zákazníků 

3. Identifikace vstupů a dodavatelů  

4. Identifikace zdrojů a regulátorů procesu 

5. Popis činností v procesu prostřednictvím vývojového diagramu 

6. Identifikace poloţek nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu 

7. Výpočet poloţek nákladů na shodu a neshodu v procesu 

8. Analýza příčin vzniku nákladů na neshodu v procesu 

9. Analýza moţností optimalizace nákladů na shodu v procesu 

10. Realizace projektu zlepšení výkonnosti procesu 

Náklady na shodu v procesu reprezentují minimální náklady na to, aby se mohl proces 

vůbec realizovat, a to tím nejefektivnějším způsobem. Náklady na neshodu v procesu jsou 

zbytečně promrhanými prostředky, které se reálně v jeho rámci spotřebují bez efektu.            
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V zásadě neplatí, ţe by pod náklady na shodu mohly být chápány náklady na prevenci            

a hodnocení podle modelu PAF, a pod náklady na neshodu náklady na interní a externí vady. 

S ohledem na skutečnost, ţe systém managementu kvality neustále vyvíjí tlak na 

procesní přístupy k řešení problémů, má právě tento model významnou roli v plánech             

a budoucím směřování podnikové ekonomiky. 

1.18 Model nákladů na životní cyklus 

Model nákladů na ţivotní cyklus slouţí k monitorování a měření nákladů u uţivatele 

(zákazníka)(12). Náklady na ţivotní cyklus jsou celkovými náklady uţivatele na nákup, 

instalaci a náklady na pouţívání určitého produktu za celou dobu jeho uţívání (viz obrázek 9). 

Kromě pořizovací ceny tak model sleduje celkové náklady uţivatelů, včetně ztrát                    

z nedisponibility, ztrát způsobených poruchovostí výrobku. Model předpokládá, ţe 

v pořizovací ceně výrobku jsou jiţ zakomponovány náklady vztahující se ke kvalitě u výrobce 

a také náklady na hodnocení, prevenci a interní vady. Jako jediný se orientuje právě na 

náklady u uţivatelů.  

Na základě koncepce trvale udrţitelného rozvoje je však tento model prakticky 

rozšiřován o náklady na ukončení ţivotního cyklu výrobku, neboť stále ještě zůstává značné 

břemeno těchto nákladů na samotném uţivateli. Problematice se podrobně věnuje norma ČSN 

EN 60300-3-3(17). 

 

Obrázek 9: Náklady na ţivotní cyklus u uţivatele (8) 

Model můţe být uţitečnou pomůckou finančních měření v systémech managementu 

kvality těch organizací, které dodávají výrobky dlouhodobého pouţívání a u nichţ vlastní 

pořizovací cena tvoří pouze menší část celkových nákladů na ţivotní cyklus výrobku. 

Náklady z titulu 
nedisponibility 

Náklady na životní cyklus u uživatele 

Náklady na 
udržování 
systému v 
provozu 

Náklady na 
vybudování 
prvotního 
systému 

Roční ztráty 
z prostojů 
systému 

Náklady na 
neshody při 

nedisponibilitě 

Roční náklady na 
provoz a údržbu 

Mimořádné 
náklady na 

provoz a údržbu 

Náklady na 
uvedení do 

provozu 

Jednorázové 
investice na 

nákup systému 

Náklady na 
ukončení 

životního cyklu 

Náklady na 
likvidaci systému 

Škody na 
prostředí 
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1.19 Optimalizace nákladů na kvalitu 

Optimalizací nákladů na kvalitu v tomto případě míníme poměr vynaloţených nákladů 

na zlepšení efektivity procesů a sníţení ztrát vzniklých chybnými procesy na straně jedné a na 

straně druhé mírou zisku plynoucího z těchto zlepšení. Z uvedeného plyne, ţe dosaţený efekt 

zavedených opatření je zároveň teoretickým zdrojem pro jejich financování.  

Pokud budeme investovat více do zajištění kvality v předvýrobních a počátečních 

výrobních krocích, předejdeme zbytečným nákladům za neshody na konci celého procesu      

a celý proces zlepšení bude efektivnější. Náklady na kvalitu nejsou ztracenou investicí, pokud 

jsou předem plánované a orientované především na prevenci a teprve potom na detekci. 

Kvalitu je třeba řídit, nikoliv tzv. „vykontrolovávat“. 

Efektivní ekonomika kvality by měla probíhat ve třech základních stupních(10): 

1. Monitorování nákladů na kvalitu - definování velikosti ztrát způsobených nedostatky 

v kvalitě. 

2. Monitorování přínosů zlepšování kvality - prostřednictvím monitorování a analýzy 

změn je moţné sledovat a posoudit vliv kvality na výsledky podnikání a odhalovat 

nedostatky. 

3. Tvorba cen produktů v závislosti na kvalitě - výrobek s vyšší kvalitou je konkurence-

schopnější, pro zákazníka zajímavější, jeho cena můţe být i vyšší pro jeho uţitné 

vlastnosti. Můţeme očekávat jeho delší setrvání na trhu. Konkurenceschopné výrobky 

umoţňuje podnikům produkovat pouze efektivní a smysluplný systém řízení kvality.  

Náklady na kvalitu jsou také důleţité pro pochopení příčin problémů. Podíváme-li se 

na náklady z hlediska procesního řízení nákladů(8), máme dvě kategorie nákladů:  

 náklady na činnosti, které jsou vykonávány správně jiţ napoprvé: náklady na shodu, 

 náklady, které zmizí, jestliţe všechny procesy budou bezchybné a výrobky a sluţby 

bezvadné: náklady na neshodu. 

Ekonomika kvality je tedy klíčovým prvkem managementu kvality a měla by být jeho 

neoddělitelnou součástí. Zvládnuté procesy dovedou prostřednictvím ekonomiky kvality 

poskytovat pro vrcholové vedení firem důleţitou informační banku, která činí z managementu 

kvality jednu z jistot strategického řízení (7). 
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2.  Analýza současného stavu sledování a vyhodnocování nákladů 

na kvalitu v dané společnosti. 

2.1 Společnost 5M s.r.o. 

Společnost 5M s.r.o. vznikla roku 1992(18). Hlavním oborem činnosti je výroba 

kompozitů a sendvičových panelů, coţ jsou materiály a komponenty pro pokrokové 

inovativní aplikace. Zakladatelé se problematikou lepení, kompozity a sendvičovými panely 

zabývali v leteckém průmyslu jiţ celou řadou let před zaloţením firmy. Kontinuita vývoje       

a výroby je delší neţ 20 let.  

Vlastní činnost zahrnuje procesy od vývoje přes výrobu materiálů, polotovarů             

a konečných výrobků aţ po prodej konečnému zákazníkovi. Společnost se orientuje 

především na speciální a náročné aplikace. Působením neustálých inovací přichází na trh 

kaţdý rok minimálně se dvěma novými výrobky. Většina výrobků pochází z vlastního vývoje, 

případně ze spolupráce s výzkumnými ústavy nebo univerzitami.  

Cílovými zákazníky společnosti jsou: 

 výrobci letadel (dopravních, cvičných, ultralightů), 

 výrobci kolejových vozidel a jejich příslušenství, 

 výrobci silničních vozidel (autobusy, nákladní i osobní automobily), 

 výrobci elektrotechnických zařízení a komponent, 

 výrobci textilních a tiskařských strojů, 

 výrobci sportovních potřeb (hokejky, surfová prkna, stěţně, plachty), 

 výrobci leteckých modelů, 

 stavební firmy (zpevňování konstrukcí), 

 stavitelé trolejových vedení. 

Společnost se zabývá širokou škálou produktů: 

 epoxidová lepidla, 

 kompozitní profily, 

 epoxidové pryskyřice a tvrdidla, 

 lepidla Semipreg / prepreg, 

 Sendvičové panely. 

http://www.5m.cz/cz/epoxidova-lepidla-1/
http://www.5m.cz/cz/kompozitni-profily/
http://www.5m.cz/cz/epoxidove-pryskyrice-a-tvrdidla/
http://www.5m.cz/cz/semipreg-prepreg-1/
http://www.5m.cz/cz/sendvicove-panely/
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Společnost se snaţí především specifickým výrobním programem a neustálými 

inovacemi být specialistou ve svém oboru. Díky tomu se stala také drţitelem ocenění „Firma 

roku 2010“. 

Firma vyniká vysokou odbornou úrovní. Kromě výborné znalosti českého trhu také 

pracuje na trzích zahraničních. Značnou část produkce společnost dodává zahraničním 

zákazníkům, převáţně do Švýcarska, Itálie, Německa, Slovenska a Slovinska. Značná část 

produkce má certifikáty a posudky kvality vydané například Výzkumným a zkušebním 

leteckým ústavem, Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, nebo Institutem pro 

testování a normalizaci. Firma je členem významných organizací. Je členem Hospodářské 

komory ČR organizace Composed with Composites a je zakládajícím členem Moravského 

leteckého klastru. Od roku 2010 také firma kooperuje se švýcarskou firmou SABA, výrobcem 

lepidla Ergo. Této firmě zajišťuje obchodní zastoupení v ČR. 

V současné době pracuje ve firmě 140 zaměstnanců. Výrobní plocha je o rozsahu  

5000 m². Tato výrobní plocha zahrnuje nově postavené výrobní haly a také vlastní vývojové 

pracoviště a laboratoř. V roce 2002 firma zřídila dceřinou společnost 5M Slovakia s.r.o.           

s cílem podpory obchodních aktivit v zahraniční. 

Jako hlavní myšlenku rozvoje si firma zvolila motto: 

„KDO NENÍ V ČELE PELOTONU, DÍVÁ SE JEN NA ZÁDA SOUPEŘŮ.“ 

Toto motto definuje firemní strategii, kdy chce být firma silně inovativní                      

a představovat špičku v tomto náročném oboru.  

2.2 Garance kvality 

Vlastníci společnosti 5M s.r.o. se rozhodli budovat tuto společnost tak, aby se stala 

významným hráčem v oboru kompozitů a sendvičů na globálním trhu, aby byla zákazníky 

vyhledávána a konkurencí respektována. 

Společnost je řízena způsobem, který je v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2009. Zavedený systém managementu kvality je podle uvedené normy certifikován. 

Vedle toho má společnost 5M s.r.o. implementovány a plní podmínky dalších standardů: 

 OH SAS 18001:1999 (ochrana zdraví a bezpečnosti), 

 ISO 14001:2004 (ochrana ţivotního prostředí), 

 SA 8000 (zásady zodpovědného podnikání). 
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 Plnění legislativních poţadavků je pro společnost 5M s.r.o. samozřejmostí. Aby vize 

mohla být naplněna, řídí se společnost následujícími principy: 

Pro zajištění konkurenceschopnosti a dlouhodobé perspektivy je zcela zásadním 

kritériem spokojený zákazník. Vyvíjí se maximální úsilí k tomu, aby poţadavky a očekávání 

zákazníka byly vţdy splněny, nebo překročeny. 

S důleţitými zákazníky se vytváří dlouhodobé partnerské vztahy na bázi oboustranné 

výhodnosti. Tím se zvyšuje loajálnost zákazníka a efektivita činnosti a posiluje vlastní 

konkurenceschopnost. 

Je prosazována a uplatňována strategie práce bez chyb, s cílem dosaţení nulového 

počtu neshod a reklamací. Je upřednostňována zásada prevence před řešením neshod              

v realizačních procesech. 

Společnost 5M s.r.o. se snaţí trvale dbát na zlepšování pracovních i sociálních 

podmínek svých zaměstnanců. Pracuje především na zvýšení technické a technologické 

vybavenosti pracovišť, na odstraňování namáhavé či nepříjemné práce a na zlepšování 

pracovního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována otázkám bezpečnosti a hygieny práce. 

Společnost 5M s.r.o. se snaţí, aby svým jednáním a kaţdodenními činy budovala své dobré 

jméno. 

2.3 Kritické hodnocení současného stavu 

Příručka kvality popisuje všechny výrobní procesy, a také proces výstupní kontroly. 

Zde je podrobně popsáno, jakým způsobem se provádí výstupní kontrola kaţdého konkrétního 

druhu výrobku, a jsou zde také uvedena pravidla, na základě kterých smí být výrobek 

uvolněn. Výrobky jsou na základě těchto dokumentu důsledně značeny, sledovány                  

a kontrolovány. Objem zákaznických reklamací dle sdělení představitele jakosti nepřekračuje 

stanovenou hranici. 

Dále bylo při konzultaci zjištěno, ţe: 

 vedení se nezabývá systematicky ekonomickými analýzami v systému managementu 

kvality, pouze dochází k odhalení a separaci neshodných dílů a přizpůsobení výroby 

neustálou úpravou technologie, 

 firma nezná reálnou výši svých ztrát vyvolaných neshodnou výrobou, 

 pracovníci z předvýrobních etap nemají informace, jak svými technologickými 

změnami ovlivňují skutečnou výši nákladů na kvalitu, 
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 vedení se nezaměřuje na náklady na kvalitu - tyto náklady nejsou cíleně směřovány, 

ale samy vznikají, 

 struktura poloţek nákladů na kvalitu není definována, 

 neexistuje dokumentovaný postup pro finanční měření nákladů na kvalitu, 

 nejsou systematicky analyzována data o neproduktivních nákladech, protoţe nejsou 

oddělována od běţné reţie, tedy není co analyzovat. 

2.4 Neshodná výroba 

Postup zacházení s neshodnými výrobky, zjištěnými během vstupní, mezioperační               

a výstupní kontroly je podrobně popsán v organizační směrnici firmy. Neshodné výrobky jsou 

označeny, separovány, tříděny. Na základě výsledků třídění se u některých výrobků přistupuje 

k jednání se zákazníkem s ţádostí o podmínečné uvolnění se sníţenou cenou. Zbylé neshodné 

díly, které nelze upotřebit, jsou zlikvidovány. 

Na společném setkání pracovníků vedoucí výroby sdělí pracovníkům, k jakým 

závadám dochází a na společných poradách představitelů výroby a TPV se stanovují případná 

nápravná opatření. 

Znamená to, ţe se sleduje pouze technická stránka výrobního procesu s cílem 

zkvalitněním výrobních metod sníţit mnoţství neshodných výrobků. Po ukončení výroby se 

pouze konstatuje, jestli se sníţil podíl neshodných výrobků z celkového vyrobeného 

mnoţství, tzn., jestli nápravná opatření splnila svůj účel, kvůli kterému byla stanovena.  

Neprovádí se rozbory nákladů na neshody, firma je orientována pouze na tvorbu 

přidané hodnoty. 
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3 Návrh systému sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu 

v dané společnosti. 

3.1 Metodika zavedení měření nákladů na kvalitu ve společnosti 5M s.r.o. 

Pro dosaţení cíle sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu je nutno postupovat 

systematicky. Pouţitá metoda musí vzít v úvahu skutečný stav a moţnosti konkrétní 

organizace. Výběr a tvorba metodiky jsou týmovou záleţitostí. Na jejím formování a zavedení 

do praxe se musí podílet nejenom pracovníci oddělení kvality a finančního oddělení, ale 

pracovníci všech oddělení, ve kterých náklady na kvalitu vznikají (např.: vývojové oddělení, 

přípravna materiálu, výroba, obchod, atd.). Tým musí mít oficiální zmocnění vrcholového 

vedení příslušné organizace. Ještě před tímto zmocněním je třeba, aby vrcholové vedení 

učinilo závazné rozhodnutí o tom, ţe náklady na kvalitu sledovány budou a ţe se jedná             

o významný cíl celé organizace. Teprve potom přichází na řadu otázka, jakým způsobem 

budou náklady vztahující se ke kvalitě sledovány a vyhodnocovány. 

Metodiku je nutno zpracovat do podoby řízeného dokumentu a její vhodnost                 

a následně účinnost by mělo přezkoumávat vedení, tak jak ukládá norma ČSN EN ISO 

9001:2009. Na správné zavedení metodiky je třeba stanovit odpovědnou osobu, která bude 

dohlíţet na plnění stanovených kroků.  

Pro správné vytvoření a zavedení metodiky byl primárně zvolen následující postup 

deseti kroků(4): 

 

1. Stanovení strategie a cílů měření nákladů vztahujících se ke kvalitě. 

2. Definování těchto nákladů a identifikace nákladových poloţek. 

3. Analýza současného stavu evidence nákladových poloţek. 

4. Návrh systému evidence nákladových poloţek. 

5. Návrh způsobu vyhodnocování dat o nákladech vztahujících se ke kvalitě. 

6. Návrh způsobu komunikace výsledků směrem k vrcholovému vedení. 

7. Realizace navrţených organizačních změn v podniku. 

8. Zavedení metodiky měření nákladů, vztahujících se ke kvalitě do praxe. 

9. Přezkoumávání vhodnosti metodiky měření nákladů vztahujících se ke kvalitě. 

10. Zlepšování a rozvoj metodiky měření nákladů vztahujících se ke kvalitě. 
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Tento postup směřuje systematicky k tvorbě a zavedení metodiky finančního měření 

v organizaci. Vlastní proces finančního měření potom sestává z kroků, které lze rozdělit do 

dvou hlavních skupin (viz obrázek 10).  

 

Obrázek 10: Etapy procesu finančního měření (12) 

Na prvním místě je to skupina kroků, které se provádějí jednorázově a jsou nutné pro 

tvorbu vlastní metodiky: 

 rozhodnutí systému managementu kvality, ţe organizace potřebuje, případně musí 

sledovat náklady na kvalitu. Přesvědčení vrcholového vedení ţe sledování nákladů 

spojených s kvalitou je potřebné, 

 jmenování týmu pro vytvoření analýzy současného stavu a pro návrh modelu 

finančního měření, 

 provedení analýzy současného stavu, posouzení dostupnosti potřebných dat a zvolení 

vhodného modelu pro finanční měření, 

 vytvoření metodiky sledování a vyhodnocování nákladů vztahujících se ke kvalitě, 

včetně výběru poloţek, které budou sledovány. 

Rozhodnutí o zavedení finančních měření v systému managementu kvality 

Rozhodnutí o změně struktury nákladů vztahujících se ke kvalitě 

Přezkoumání výsledků hodnocení vedením organizace 

Jmenování týmu pro analýzu současného stavu a návrh metodiky 
 

Výběr a tvorba metodiky pro finanční měření 

Sběr dat o nákladech vztahujících se ke kvalitě 

Analýza současného stavu dostupnosti dat pro finanční měření 

Analýza a vyhodnocení dat o nákladech vztahujících se ke kvalitě 

Realizace projektu zlepšování 
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Na druhém místě jsou v procesu finančního měření prováděny kroky, které se budou 

provádět pravidelně a to v dané posloupnosti dle vytvořené metodiky, po jejím zapracování 

do řízené dokumentace: 

 sběr dat k navrţeným nákladovým poloţkám vztahujícím se ke kvalitě, 

 analýza a vyhodnocení získaných dat o nákladech vztahujících se ke kvalitě, 

 přezkoumání získaných výsledků finančního měření vedením organizace, 

 rozhodnutí organizace o změně struktury nákladů vztahujících se ke kvalitě 

v konkrétních oblastech, 

 realizace navrţených změn cestou projektů zlepšování. 

Ve společnosti 5M s.r.o. bylo jiţ rozhodnutí o měření nákladů vztahujících se 

ke kvalitě učiněno. Stalo se tak na základě připomínek vzešlých z certifikačního auditu.  

Vzhledem k tomu, ţe vedení společnosti nepovaţovalo finanční měření nákladů na 

kvalitu z časového hlediska za prioritní poţadavek, nebyl primárně pro návrh metodiky 

jmenován tým, ale byla oslovena VŠB-TU Ostrava s poptávkou zpracování tématu jako 

diplomové práce. Konzultantem za společnost 5M s.r.o. byl pověřen manaţer kvality. 

Po zjištění, ţe společnost 5M s.r.o. neměla nikdy zaveden systém měření nákladů na 

kvalitu, a zároveň projevila zájem o efektivní, ale levnou metodu, pouţití modelu procesních 

nákladů aktuálně není vhodné. Po společné konzultaci byl učiněn závěr, ţe pro společnost  

5M s.r.o. bude nejvhodnější model PAF.  

Protoţe společnost 5M s.r.o. investuje také do vlastního vývoje, musíme počítat 

s náklady na promrhané investice. Bereme v úvahu skutečnost, ţe se jedná také o výrobu 

chemických látek, kde významnou roli hrají náklady spojené s ochranou ţivotního prostředí      

a likvidací případných souvisejících škod. Z těchto dvou uvedených důvodů byla zvolena 

rozšířená verze modelu PAF. 

3.2 Aplikace modelu PAF ve společnosti 5M s.r.o. – cíle, motivace 

Před zahájením tvorby metodiky sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu je 

třeba stanovit si cíle, kterých chceme dosáhnout. Nemusí být efektivní snaţit se sledovat za 

kaţdou cenu všechny náklady spojené s kvalitou, které se ve firmě vyskytují. Rozsah 

sledovaných nákladů je vhodné svým cílům přizpůsobit.  

Typickými cíly sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu (8) mohou být 

například: 
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 redukce celkových nákladů podniku, 

 posuzování účinnosti budovaného systému kvality, posuzování účinnosti 

preventivních nápravných opatření, 

 sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu ve vybraných oblastech či odděleních, 

 odhalování míst vzniku často opakujících se problémů a cílové působení formou 

opatření na taková místa, 

 sledování a optimalizace konkrétního procesu – přiblíţení se k modelu procesních 

nákladů. 

Na základě takto stanovených cílů se upraví rozsah sledovaných poloţek a vyřadí se ty 

poloţky, které pro daný cíl nejsou aktuálně důleţité a jejich sledování by bylo zbytečně 

pracné a málo uţitečné. 

Je nutno předpokládat, ţe do celého procesu bude zapojena řada pracovníků 

z nejrůznějších oblastí podniku. A to jak ve fázích tvorby metodiky, tak potom v celém 

průběhu sběru a zpracování dat. Vzhledem k tomu, ţe se jedná u naprosté většiny pracovníků 

o novinku, jsou nutná preventivní opatření právě ve smyslu vysvětlení stanovených cílů           

a nastínění moţných přínosů pro celou společnost. Opatření ve formě školení, psychologické 

osvěty a zdůraznění principu neustálého zlepšování je významné pro zachycení co 

nejvěrohodnějších výsledků. Pracovníci, kteří mají na starost sběr a distribuci dat, musí vědět, 

ţe se jim dostane následné pomoci, a nikoliv trestu v případě výskytu neuspokojivých 

výsledků. Mezi významné body osvěty patří například: 

 co to vlastně náklady na kvalitu jsou, které jsou přijatelné, kterým se chceme vyhnout, 

 jaký bude mít praktický význam jejich sledování, co to změní, 

 čeho lze trvalou prací s náklady na kvalitu dosáhnout, co očekáváme, 

 co bude pří sledování konkrétních nákladových poloţek od jednotlivých pracovníků 

vyţadováno, metody, četnost, 

 na co si musíme dávat pozor, moţné chyby při sběru dat. 

Dá se předpokládat, ţe jako první reakcí bude strach ze strany pracovníků, ţe pokud 

budou zjišťovány vyšší náklady na kvalitu v jejich působišti, bude tím ohroţeno jejich 

ohodnocení za vykonanou práci. Tyto obavy je třeba předem vyvrátit. Dalším moţným 

problémem se můţe stát neochota ke sběru dat. Tomuto problému předejdeme tak, ţe celá 

metodika bude součástí řízené dokumentace a k jednotlivým poloţkám budou určeni 

konkrétní pracovníci, kterým se sběr dat stane součástí plnění pracovních povinností. Důleţité 
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také je, aby celý systém sběru a vyhodnocení zastřešovala jedna odpovědná osoba disponující 

dostatečnou pravomocí vymahatelnosti plnění úkolů.  

Mimo to je třeba šířit v podniku příznivou atmosféru kolektivního zaměření na daný 

úkol. Zároveň je vhodné dát prostor kaţdému pracovníkovi, aby se mohl například cestou 

zlepšovacího návrhu vyjádřit k negativnímu hodnocení na jeho pracovišti. Formou vizualizace 

(nástěnky, grafy) je vhodné upozorňovat na dílčí výsledky plnění stanovených cílů. 

3.3 Identifikace a výběr nákladových položek 

V dalším kroku bude stanoveno, co bude v prostředí daného podniku povaţováno za 

náklady na kvalitu. Na prvním místě bude nutno všechny poloţky, které se nákladů na kvalitu 

týkají identifikovat a poté zařadit do správné kategorie. Přitom je akceptováno členění dle 

modelu PAF. Kaţdá nákladová poloţka bude následně specifikována, bude stanovena její 

náplň, obsah. Jako startovní pomůcka pro vyhledání a rozdělení nákladů poslouţí následující 

seznam (9): 

PAF model 

P – prevence (prevention): 

 průzkum trhu, 

 zjišťování a analyzování poţadavků zákazníků, 

 vypracování a zavedení metod řízení kvality, 

 činnost útvarů řízení kvality, 

 vybudování systému managementu kvality, 

 certifikace, 

 školení a vzdělávání personálu, 

 poradenská činnost, 

 informační systém, 

 externí audity a re-audity, interní audity systémů řízení kvality, 

 zjišťování a odstraňování příčin chyb ve výrobě, 

 tvorba podnikových norem. 

 

A - posuzování, vyhodnocení (appraisal): 

 vstupní kontrola materiálových a informačních vstupů, 

 kontrola dokumentace, 

 náklady na nákup a udrţení měřicích zařízení, 
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 kontrola skladových zásob, 

 interní a externí audity, 

 atestace hotových výrobků, 

 destrukční zkoušky, 

 zkoušky v autorizovaných zkušebnách, 

 provoz laboratoří. 

 

 

F – chyba (failure): 

 dostatečné přepracování opravitelných zmetků, 

 odstranění chyb vlivem špatného skladování, 

 ztráty z neopravitelných zmetků, 

 výroba dodatečného výrobku namísto chybového, 

 odstranění příčin chyb, 

 ztráty z důvodu sníţení ceny kvůli niţší kvalitě. 

 

Výběr a rozčlenění jednotlivých poloţek provedeme dle schématu (viz obrázek 11). 
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Obrázek 11: Postup rozčlenění poloţek nákladů na kvalitu (12) 
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nákladů s prevencí a 

zlepšováním? 
 

Zařazení do seznamu 
položek nákladů na 

prevenci. 

Souvisí položka 
nákladů s hodnocením 
a posuzováním shody? 

 

Zařazení do seznamu 
položek nákladů na 

hodnocení 

Souvisí položka 
nákladů s neplněním 

zákaznických 
specifikací? 

Zařazení do seznamu 
položek nákladů na interní 

vady. 

Souvisí položka 
nákladů s neplněním 

uživatelských 
požadavků? 

Zařazení do seznamu 
položek nákladů na externí 

vady. 

Souvisí položka 
nákladů s předchozím 

špatným rozhodnutím? 

Zařazení do seznamu 
položek nákladů na 

promrhaných investic a 
příležitostí. 

Souvisí položka 
nákladů 

s odstraňováním škod 

na prostředí? 

Zařazení do seznamu 
položek nákladů na 
odstranění škod na 

prostředí. 

Vyřazení položky ze 
sledovaných nákladů na 

kvalitu 

Další položka pro 
sledování nákladů na 

kvalitu? 

Konec – uzavření 
seznamů 

 

Začátek - první 
nákladová položka 

 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



  42 

 

Vybrané poloţky jsou následně zaznamenány do seznamů s uvedením čísla poloţky, 

názvem poloţky nákladů a podrobnějším popisem nákladové poloţky, jak naznačují tabulky 

3,4,5,6,7 a 8. Také je zapsán aktuální stav, zda je poloţka sledována. 

 

Tabulka 3: Náklady na prevenci navrţené ke sledování 

 

Tabulka 4: Náklady na hodnocení navrţené ke sledování 

 

Tabulka 5: Náklady na interní vady, navrţené ke sledování 
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Tabulka 6: Náklady na externí vady navrţené ke sledování 

 

Tabulka 7: Náklady na promrhané investice a příleţitosti navrţené ke sledování 

 

Tabulka 8: Náklady na likvidaci škod na prostředí navrţené na sledování 

 

Tabulky navrţených nákladů slouţí jako podklad k další analýze a určení zda dané poloţky 

má smysl v současné době sledovat. 

3.4 Analýza vybraných nákladových položek – systém jejich sledování 

Po vybrání nákladových poloţek se s největší pravděpodobností setkáme 

s významným problémem. Dosavadní systém účetní evidence není našim potřebám obvykle 

dostatečně uzpůsoben. Náklady jsou sledovány jako peněţní výdaje na syntetických účtech, 

v lepším případě s dalším rozlišením na analytických účtech podnikových účtových osnov. 

V některých účetnictvích najdeme dnes často i účtování na jednotlivá střediska. Z těchto 

údajů samozřejmě lze čerpat pro naše účely mnoho potřebných informací. Velká část poloţek 

ale bývá neprůhledně skryta v obecných reţijních nákladech. 

Naším dalším krokem tedy bude provedení analýzy zjištěných nákladových poloţek    

a jejich rozčlenění na dvě základní skupiny(8). První skupinu tvoří nákladové poloţky 

evidované a obvykle snadno dostupné v současném systému účetní evidence. Evidenci těchto 

poloţek můţeme nechat beze změn, pouze je důleţité dohodnout s ekonomickým oddělením 

způsob a četnost jejich předávání. Výhodou by bylo, kdyby takových poloţek byla většina.  
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Druhou skupinu tvoří dosud neevidované poloţky nákladů na kvalitu, o kterých jsme 

ale rozhodli, ţe jejich finanční měření je z hlediska sledování nákladů na kvalitu významné. 

Pro tuto skupinu poloţek bude nutné v dalším kroku navrhnout nový způsob jejich evidence. 

Systém sledování nákladů na kvalitu je nutno formovat především u poloţek, které 

doposud v podniku sledovány nejsou. Nicméně je dobré uvést v seznamech všechny poloţky, 

se kterými pro náš systém počítáme. Pro kaţdou poloţku je nutné navrhnout alespoň tyto 

údaje(8): 

 Místo sledování vybrané poloţky – odkud zjišťujeme sledovaná data. Důleţité je 

vybranou poloţku evidovat co nejblíţe místa jejího vzniku (např. náklady na nákup 

měřidel v oddělení nákupu, náklady na vstupní kontrolu v oddělení příjmu zboţí). 

 Odpovědnost za sledování příslušné poloţky – kdo zajišťuje sledování konkrétních dat 

k vybrané poloţce. Je nutné určit konkrétní osobu, která bude odpovědná za zajištění 

správnosti a úplnosti dodaných dat ve stanoveném časovém intervalu. 

 Předepsaný doklad pro zachycení sledovaných údajů – jak jsou data zapisována. 

Určený doklad je dán způsobem dostupné evidence v dané oblasti a je odvislý od 

způsobu aktuálního vedení evidencí. Jeho přílohou můţe být počítačová sestava 

z účetnictví, seznam prvotních dokladů, školící podpisová listina atd. 

 Periodicita shromáţdění dat pro přenos – jak často získané údaje přenášíme ke 

zpracování. Interval musí být stanovený v návaznosti na očekávané výsledky. 

 Místo, kde se budou shromaţďovat sesbíraná data – kam přenést výsledky. Do míst 

které jsme určili pro sběr dat, musí být data předávána ve stanovených intervalech.  

Co se týče praktického evidování nákladů na kvalitu, primárně lze začít formou 

dohledávání a zaznamenání dat. Toto je však velmi pracné. Lepší formou je plné přizpůsobení 

podnikového účetnictví, a to tak, ţe sledované náklady na kvalitu budou přímo analyticky 

rozlišeny na jednotlivých účtových třídách. V praxi se bude jednat především o třídu 5. 

Některé účetní programy také umoţňují přidat k účetnímu případu tzv. signifikátor, který 

definuje, ke kterému projektu, akci nebo procesu daná nákladová poloţka patří.  

Další variantou by bylo pro zachytávání nákladů na kvalitu vyuţít účtovou třídu 8 

určenou pro vnitropodnikové účtování. Tato metoda však není v ekonomických odděleních 

našich podniků dostatečně zaţitá. 
 

Při čerpání údajů z podnikového účetnictví platí důleţitá pravidla (8): 

 je třeba efektivně spolupracovat s pracovníky informační soustavy, 
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 je třeba zachytávat účel vynaloţených nákladů jiţ při objednávkách a dle tohoto 

prvotně stanoveného účelu poloţku zaúčtovat, 

 nákladové poloţky se musí účtovat pravdivě a nezkresleně, účetnictví musí být 

průkazné nejenom ve vztahu k finančnímu úřadu, tak jak ukládá legislativa ČR, ale 

především ve vztahu k vrcholovému vedení. Musí se potlačit zamlţování skutečného 

účelu nákupu a eliminovat tak skryté, případně neoprávněné nákupy. 

Management podniku musí rozhodnout o jednom místě v podniku, kam se budou 

informace o vybraných poloţkách z jednotlivých míst scházet. Na tomto místě musí pověřený 

pracovník: 

 prověřit správnost dodaných informací, 

 sumarizovat údaje a provést jejich vyhodnocení, 

 předloţit zprávu vrcholovému vedení, 

 archivovat zaznamenané údaje dle řízeného dokumentu o archivaci záznamů. 

V současné době nám umoţňuje výpočetní technika zcela novou alternativu sledování 

nákladů na kvalitu. Podniky propojují jednotlivé agendy do tzv. integrovaného systému. Ve 

velkých podnicích to například bývá systém SAP. Podobný systém lze zavést také ve 

středních podnicích typu společnosti 5M s.r.o. Tvorba takového systému musí být svěřena 

odborné softwarové firmě, která jej vytváří takzvaně „na míru“. Potom je moţné do 

takovéhoto systému přímo implementovat modul sledování nákladů na kvalitu dle uváděného 

modelu PAF. Většina údajů můţe být převáděna automaticky z účetnictví organizace. Zbylé 

takzvaně skryté náklady se doplní do připravených tabulek, ze kterých bude integrovaný 

systém čerpat údaje pro výpočty. Součástí integrovaného systému mohou být i analytické 

nástroje. 

3.5 Způsob zjištění navržených nákladů na prevenci  

Ve spolupráci se společností 5M s.r.o. byly vybrány předběţně poloţky nákladů na 

kvalitu, které by bylo moţné do budoucna sledovat. Zároveň byl u těchto vybraných poloţek 

určen způsob jejich obstarání, případně výpočet na základě zjištěných údajů. Je nutno 

podotknout, ţe u některých poloţek není moţné zjistit jejich výši zpětně. Pro zjištění jejich 

stavu nejsou aktuálně v podniku nastaveny podmínky. Jedná se především o poloţky, kde je 

počítáno se mzdovými náklady. 
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Ve společnosti 5M s.r.o. byly ke sledování nákladů na prevenci navrţeny následující 

poloţky: 

P01 Náklady na interní vzdělávání zaměstnanců a přezkoušení. 

Výpočet: odměna lektora + průměrný mzdový tarif jednotlivých pracovníků (účastnících se 

školení) x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

P02 Náklady na vzdělávání zaměstnanců externím subjektem.  

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady + 

fakturovaná cena nákupu externí sluţby. 

 

P03 Náklady na organizaci a správu systému managementu kvality. 

Výpočet: celkové náklady na certifikaci a správu oddělení kvality. 

 

P04 Náklady na zkoušky v rámci vývoje . 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady + 

fakturovaná cena nákupu externích zkoušek. 

 

P05 Náklady vzniklé při rozběhu zakázky. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

P06 Náklady na vztahy se zákazníky. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

P07 Náklady na zabezpečení kvality ve výrobě. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

P08 Náklady na podporu neustálého zlepšování . 

Výpočet: vyplacené odměny za podání, případně schválení návrhu. 

3.6 Způsob zjištění navržených nákladů na hodnocení  

Ve společnosti 5M s.r.o. byly ke sledování nákladů na hodnocení navrţeny následující 

poloţky: 

H01 Výdaje na nákup nových přístrojů, měřidel a monitorovacích zařízení. 
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Výpočet: celková cena za nákup nových přístrojů a měřidel a monitorovacích zařízení. 

 

H02 Výdaje na kalibraci měřidel prováděnou vlastní laboratoří . 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

H03 Výdaje na kalibraci měřidel prováděnou externí firmou. 

Výpočet: celková cena fakturovaná externí firmou. 

 

H04 Náklady na provoz vlastní laboratoře a zkušebny. 

Výpočet: celkové náklady na provoz. 

 

H05 Výdaje za sluţby externích laboratoří. 

Výpočet: celková cena fakturovaná externími zkušebnami a laboratořemi. 

 

H06 Náklady na běţnou údrţbu měřících a monitorovacích zařízení. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

H07 Celkové výdaje na posuzování způsobilosti strojů a procesů. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

H08 Náklady na výrobu vlastních měřících zařízení – šablon. 

Výpočet: celkové náklady na výrobu dle technologického postupu. 

 

H09 Výdaje na vstupní kontrolu. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

H10 Výdaje na mezioperační kontrolu. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

H11 Výdaje na výstupní kontrolu . 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

H12 Výdaje na certifikaci výrobků. 

Výpočet: celková cena fakturovaná externí firmou. 
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H13 Výdaje na certifikaci osob, systémů a výrobků. 

Výpočet: celková cena fakturovaná externí firmou. 

 

H14 Náklady na systém sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

3.7 Způsob zjištění navržených nákladů na interní vady 

Ve společnosti 5M s.r.o. byly ke sledování nákladů na interní vady navrţeny 

následující poloţky: 

I01 Ztráty z neopravitelných vad . 

Výpočet: hodnota vadných výrobků v Kč. 

 

I02 Celkové výdaje na práci při opravách opravitelných vad. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + materiál + reţijní náklady. 

 

I03 Náklady na proces řízení neshodných produktů. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

 

I04 Ztráty z vadných dodávek, pokud byly vady v dodávkách odhaleny aţ po jejich přijetí 

(a tyto vady se povedlo opravit). 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. +reţijní náklady. 

 

I05 Ztráty na výkonu při zastavení výroby. 

Výpočet: celkové ztráty způsobené zastavením (nebo částečným odstavením) výroby. 

 

I06 Ztráty při náhradě nedodaného vstupu draţším. 

Výpočet: cena pouţitého vstupu - cena navrţeného vstupu. 

 

I07 Ztráty při přepracování vadného výrobku na levnější. 

Výpočet: katalogová cena plánovaného výstupu - katalogová cena vzniklého výstupu. 

 

I08 Náklady na opravu forem pro pultruzní profily. 

Výpočet: celkové náklady na opravu forem pro pultruzní profily. 
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3.8 Způsob zjištění navržených nákladů na externí vady  

Ve společnosti 5M s.r.o. byly ke sledování nákladů na externí vady navrţeny 

následující poloţky: 

E01 Náklady na novovýrobu vrácených vadných výrobků. 

Výpočet: celková hodnota náhradní výroby. 

 

E02 Slevy, penále, náhradní plnění za niţší kvalitu. 

Výpočet: celková hodnota poskytnuté slevy za vady zjištěné u zákazníka. 

 

E03 Náklady na řešení reklamací . 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + materiál + reţijní 

náklady+cestovné. 

3.9 Způsob zjištění navržených nákladů na promrhané investice a příležitosti 

 

Ve společnosti 5M s.r.o. byly ke sledování nákladů na promrhané investice                   

a příleţitosti navrţeny následující poloţky: 

Z01 Ztráty trhů, ztráty způsobené zhoršením image dodavatele - (rozšířený paf).

 Výpočet: odhadovaná hodnota. 

 

Z02 Ztráty ze špatně vyřízených objednávek. 

Výpočet: cena obvyklá - cena sjednaná. 

 

Z03 Ztráty ze špatně zpracovaných návrhů zakázek. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. + reţijní náklady. 

3.10 Způsob zjištění navržených nákladů na odstranění škod na prostředí 

Ve společnosti 5M s.r.o. byly ke sledování nákladů na odstranění škod na prostředí 

navrţeny následující poloţky: 

S01 Celkové výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných výrobků. 

Výpočet: průměrný mzdový tarif pracovníků x pracnost v hod. +náklady na odvoz + reţijní 

náklady. 
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S02 Náklady na likvidaci zbytkového neupotřebitelného mnoţství materiálu . 

Výpočet: celková cena fakturovaná externí firmou. 

 

S03 Náklady na zpětný odběr kontaminovaných obalů. 

Výpočet: celková cena fakturovaná externí firmou. 

 

S04 Náklady na likvidaci neupotřebitelných obalů. 

Výpočet: Celková cena fakturovaná externí firmou. 

3.11 Analýza výsledků, způsob vyhodnocení dat 

Všechny údaje o zaznamenaných nákladech na kvalitu se shromáţdí v jednom 

centrálním místě v podniku, aby bylo moţné rychlé a přehledné uspořádání dat pro 

informování o vývoji těchto nákladů. 

K samotné evidenci kompletních nákladů na kvalitu můţe slouţit jakýkoliv systém, 

tabulka, případně databáze. Zcela jednoduchou tabulku nám nabízí samotná norma BS 

6143:1990 (14). Její zjednodušený vzhled je uveden v příloze 8. Náplň tabulky je jen 

ilustrativní, protoţe aktuálně není hodnota vybraných nákladů ve společnosti 5M s.r.o. známa. 

Následně se mohou pouţít některé analytické nástroje, nebo provést výpočet 

zvolených ukazatelů. 

Zde jsou uvedeny návrhy typických ukazatelů: 

 

1) Celkový objem nákladů na kvalitu u výrobce (12) 

 

𝑁𝑄𝑣 = 𝑁𝐼+𝑁𝐸 + 𝑁𝑃𝑃 + 𝑁Š𝑃+𝑁𝐻 + 𝑁𝑃              [Kč]        [1] 

 

NQv – celkový objem nákladů na kvalitu u výrobce za sledované období v Kč 

NI – náklady na interní vady v organizaci za sledované období v Kč 

NE – náklady na externí vady v organizaci za sledované období v Kč 

NPP – náklady na promrhané investice a příleţitosti za sledované období v Kč 

NŠP – náklady na škody na prostředí v organizaci za sledované období v Kč 

NH – náklady na hodnocení v organizaci za sledované období v Kč 

NP – náklady na prevenci v organizaci za sledované období v Kč 

Tento ukazatel je obecnou statistickou hodnotou, hovoří o tom, kolik nás celkově stály 

náklady na kvalitu, ale sám o sobě jako ukazatel má jen minimální význam(13). Pro cestu 

zlepšování výkonnosti je však důleţité jeho pouţití v následujících poměrových ukazatelích. 
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2) Změna celkových nákladů na kvalitu v čase (12): 

 

𝐼𝑁𝑄 =
𝑁𝑄𝑣2

𝑁𝑄𝑣1
                                                                               [2] 

 

NQv1 – objem nákladů vztahujících se ke kvalitě za období 1 v Kč 

NQv2 – objem nákladů vztahující se ke kvalitě za období 2 v Kč, přičemţ se předpokládá, ţe 

období 2 následuje bezprostředně po období 1 a obě období jsou stejně dlouhá. 

Tento poměrový index sleduje změnu nákladů na kvalitu v meziročním i jiném 

období. Tento poměrový index ale nabere v úvahu případné změny v organizaci.  

Proto je k němu ještě nutno přidat index výkonů (12): 

 

𝐼𝑉 =
𝑁𝑂2

𝑁𝑂1
            

                                                                          [3] 

NO1 – objem výkonů organizace za období 1 v Kč 

NO2 – objem výkonů organizace za období 2 v Kč 

Přičemţ pozitivní hodnotou bude, kdyţ hodnota IVQ bude ve stejném období niţší neţ 

hodnota IV. 

3) Poměrové ukazatele počítané ve vztahu k výsledkům celého podniku. Jejich 

hodnota je měřítkem stoupající výkonnosti a udává se obvykle v procentech.  

Tradičním ukazatelem je poměr všech neproduktivních výdajů k celkovým nákladům 

organizace (12): 

 

𝑃𝑉𝑁 =
𝑁𝐼+𝑁𝐸+𝑁𝑃𝑃+𝑁Š𝑃

𝑁𝐶
× 100            [%]                              [4] 

 

NC – celkové náklady organizace ve sledovaném období 

Hodnota PVN by se měla trvale sniţovat jako důsledek neustálého zlepšování. 

Dalším poměrovým ukazatelem ve vztahu k celkovým výsledkům organizace je poměr 

celkových nákladů na kvalitu dle vzorce [1] k celkovým nákladům organizace(13): 

 

𝑃 =
𝑁𝑄𝑣

𝑁𝐶
 × 100                        [%]                                         [5] 
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Tento poměr by měl taktéţ v důsledku neustálého zlepšování klesat.  

 

Mohou samozřejmě vznikat i různé další výpočty ve vztahu k celkovým výsledkům 

organizace, například poměr nákladů na kvalitu ve vztahu k trţbám, kde se můţe zobrazit 

případný zvýšený zájem zákazníka o kvalitnější výrobky. Je samozřejmě na konkrétní 

organizaci, do jaké míry je ten který výpočet významný a transparentní a zvolí si ho pro 

vlastní hodnocení. 

 

4) Další skupinou jsou poměrové ukazatele, které hodnotí změny ve vlastním modelu 

PAF.  

Prvním a významným poměrovým výpočtem je poměr vynaloţených nákladů na prevenci            

k celkovým nákladům na kvalitu(8):  

 

𝑃𝑝 =
𝑁𝑃

𝑁𝑄𝑣
 × 100                        [%]                                          [6] 

 

Hodnota souvisí s budováním a zdokonalováním systému kvality, a měla by se 

v období budování vţdy zvyšovat. 

Dalším poměrovým výpočtem je poměr výdajů na hodnocení k celkovým nákladům 

na kvalitu (8):  

 

𝑃𝐻 =
𝑁𝐻

𝑁𝑄𝑣
 × 100                        [%]                                          [7] 

 

Tato hodnota souvisí se zabezpečením plnění poţadavku zákazníka. Její trend je 

nevyzpytatelný, souvisí se snahou uspokojit zákaznické poţadavky a zabezpečit, aby se 

nedostal vadný výrobek k zákazníkovi. V období zahájení obchodních projektů lze očekávat 

růst, později mírný pokles a spíše stagnaci. 

Další dva výpočty souvisí s chybami. Na prvním místě je to poměr nákladů na interní 

vady ve vztahu k celkovým nákladům na kvalitu (8):  

 

𝑃𝐼 =
𝑁𝐼

𝑁𝑄𝑣
 × 100                        [%]                                          [8] 

 

  Hodnota tohoto výpočtu by měla mít trvale klesající trend a popisuje účinek zavedených 

preventivních opatření. Jindy je moţné očekávat zvýšení při zavedení nové, sloţitější výroby. 
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Dalším poměrovým výpočtem týkajícím se chyb je poměr nákladů na externí chyby 

k celkovým nákladům na kvalitu:  

 

𝑃𝐸 =
𝑁𝐸

𝑁𝑄𝑣
 × 100                        [%]                                          [9] 

 

Tento výpočet zobrazuje trend podílu nákladů na externí chyby ve vztahu k celkovým 

nákladům na kvalitu a dokresluje tak pohyb v základním modelu PAF. Uţitečné pro 

posouzení zavedeného sytému můţe být zanesení těchto čtyř výpočtů do jednoho grafu 

k posouzení vzájemné závislosti. 

Pro vlastní posouzení a obhájení filozofie modelu PAF navrhuji pouţít následující 

vzorec v literatuře nezjištěný: 

 

𝑃𝐴𝐹 =
𝑁𝑃+𝑁𝐻

𝑁𝐼+𝑁𝐸
 × 100                        [%]                            [10] 

 

Jedná se o poměr dobrých a špatných nákladů na kvalitu, které jsou definovány 

v první kapitole. Výsledek této hodnoty by měl po zavedení účinných opatření trvale růst. 

Důkazem správně a efektivně aplikovaného modelu PAF bude to, ţe zároveň s růstem zde 

zavedeného indexu PAF bude při relativně stejných výkonech současně klesat objem nákladů 

na kvalitu. 

5) Dalšími výpočty jsou poměrové ukazatele související s rozšířením modelu PAF. 

Záměrně nejsou přidány do předešlé skupiny, protoţe mají odlišnou filozofii. 

Na prvním místě je to poměr nákladů na promrhané investice a příleţitosti k celkovým 

nákladům na kvalitu. 

 

𝑃𝑃𝑃 =
𝑁𝑃𝑃

𝑁𝑄𝑣
 × 100                        [%]                                         [11] 

 

Samozřejmě, ţe chceme mít tyto náklady co nejniţší, na druhé straně tento index je 

soubojem mezi odvahou managementu a jeho špatným rozhodnutím. Slouţí pro poučení se 

z chyb. 

Posledním zmíněným výpočtem je poměr škod na prostředí k celkovým nákladům na 

kvalitu. 

 

𝑃Š𝑃 =
𝑁Š𝑃

𝑁𝑄𝑣
 × 100                        [%]                                        [12] 
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Také zde se snaţíme o nízké náklady, vstupuje sem však závazek ve smyslu 

certifikace ISO 14001:2004. Levně odstraněná škoda na prostředí ještě nemusí být škodou 

odstraněnou správně. Proto má index spíš evidenční povahu. 

Výčet samozřejmě není úplný a je na organizaci, který způsob výpočtu pro své účely 

zvolí. Důleţité je, aby byl vţdy stanoven cíl, který organizace sleduje. 

3.12 Přezkoumání vedením a navržení opatření 

Povinností vrcholového vedení dle ČSN EN ISO 9001:2009 je přezkoumávání systému 

managementu kvality (19). Toto přezkoumávání musí zahrnovat posouzení současného stavu, 

příleţitostí pro zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality, stanovení nových 

cílů kvality. Vstupem tohoto přezkoumání jsou mimo jiné dopady činností týkajících se 

kvality, jakoţ i výsledky řízení neshodných produktů (20). Aby bylo moţné provést 

přezkoumání vedením, musí vedení dostávat zprávy, které jsou dostatečně vypovídající          

o reálném stavu. Údaje o vývoji nákladů na kvalitu by měly být součástí těchto zpráv. Dle 

ČSN EN ISO 9004:2009 je vrcholové vedení odpovědné za zavádění finančních opatření, 

mimo jiné také za analýzu nákladů na prevence a opatření, a analýzu nákladů na interní a 

externí chyby(20). Navrţený model je vhodný právě pro poskytnutí údajů k analýze a 

účinnému zavádění finančních opatření. 

Očekává se, ţe vrcholové vedení pověří oddělení řízení kvality výběrem hodnocených dat       

a následně jejich analýzou. Za průběh sledování dat, jejich pravdivost a úplnost by však mělo 

být odpovědné ekonomické oddělení. Povinností vrcholových manaţerů nadále zůstává, ţe 

informace o nákladech na kvalitu budou pravidelně vyţadovat a podpoří vybudování systému, 

který jejich sledování a vyhodnocování umoţní.  

Aby bylo moţné efektivně dosáhnout očekávaných návrhů a rozhodnutí, musí zpráva pro 

vrcholové vedení splňovat určité poţadavky (8): 

 Výsledky musí být rychle identifikovatelné. Zajištěné důkazy musí být stručné ale 

dostatečně silné, aby bylo moţno přesvědčit vedení o účelnosti jejich projednávání, 

 zásadně je třeba předkládat názorná zobrazení výsledků formou grafů a názorných 

prezentací. K dispozici musí být okamţité údaje pro doloţení průkaznosti 

předkládaných výsledků, 

 zprávy o vývoji nákladů na kvalitu by jiţ měly být kromě samotných nápravných 

opatření doprovázeny konkrétními návrhy na preventivní opatření zajišťující do 

budoucna dosaţení vyšší úrovně. 
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Výstupem přezkoumání zprávy o vývoji nákladů na kvalitu vedením musí být 

rozhodnutí o opatřeních vedoucích ke zlepšování systému managementu kvality. Je třeba 

rozhodnout o dalším směru rozvoje systému managementu kvality.  

Do tohoto kroku patří také případný návrh, jak nově optimalizovat strukturu nákladů 

vztahujících se ke kvalitě:  

 jak a kolik investovat do prevence, aby bylo dosaţeno sníţení všech neproduktivních 

nákladů, 

 jak a kolik investovat do nákladů na hodnocení – prostředky a vybavení pro posouzení 

plnění shody se zákaznickými poţadavky, 

 jak a kde je nutno změnit přístup k odstraňování škod na prostředí, 

 které projekty zlepšování realizovat, jestliţe by výběrovým kritériem bylo právě 

sniţování neproduktivních nákladů.  

Smyslem měření nákladů na kvalitu není pouze získat údaje ke konstatování, ale 

především k odhalování všech míst a činností v organizaci, které nám poskytují nemalé 

rezervy k dalšímu sniţování zbytečných nákladů (13). 

3.13 Očekávaný přínos – neustálé zlepšování 

Politikou kvality kaţdé společnosti je dělat vše správně napoprvé. Náklady na kvalitu 

jsou finančním ukazatelem výkonnosti organizace. Jsou to náklady na takzvanou špatnou 

kvalitu, tedy na chyby, nebo náklady na zabezpečení kvality dobré. Mezi ně patří náklady na 

prevenci a hodnocení. Prevence slouţí právě k tomu, abychom udělali vše správně napoprvé, 

a hodnocení slouţí k posouzení, zdali se nám to povedlo. Do těchto nákladů patří také náklady 

na zavedení systému měření nákladů na kvalitu.  

Samotné náklady na prevenci tvoří na počátku obvykle nevýznamnou část celkových 

nákladů vztahujících se ke kvalitě v porovnání s náklady, které jsou vyvolány neschopností 

výrobce poţadavky plnit. Proto je významnou úlohou managementu měnit poměr nákladů 

mezi dobrou a špatnou kvalitou směrem k posílení té dobré. Tato úloha je plněna 

prostřednictvím projektů zlepšování. Na obrázku 12 je zobrazen vztah nákladů na chyby         

a nákladů na prevenci a hodnocení, tedy dobrých a špatných nákladů ve vztahu k celkovým 

nákladům na kvalitu.  
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Obrázek 12: Působení nákladů na kvalitu u výrobce v závislosti na úrovni kvality (21) 

 

Jedním z cílů z pohledu výrobce je mít náklady na kvalitu co nejniţší. Na straně druhé 

se chceme řídit politikou kvality, tedy dělat vše správně napoprvé a uspokojit zákazníka. To 

nám vyvolává nutnost zvyšovat náklady na prevenci a detekci chyb za cenu zvyšování 

celkových nákladů na kvalitu. V krajním případě by se tak mohlo stát, ţe dosáhneme vysoké 

kvality, ale cena za kvalitu vyroste do neúnosných hodnot a dojde tím k neúměrnému sníţení 

zisku. 

Byla by to samozřejmě pravda, pokud bychom bezhlavě tlačili na nákup vybavení pro 

hodnocení a chtěli se za kaţdou cenu zaměřit na preventivní působení ve všech oblastech, 

tedy i tam kde to není aktuálně nutné.  

Zde je třeba uvést, ţe obrázek 12 je pouze teoretickým východiskem současného 

stavu, neboť nezobrazuje předpokládanou dynamiku trvalého poklesu křivky celkových 

nákladů v čase. Tu naznačuje aţ obrázek 13.  

Pomyslnou laťku zlepšení je třeba posouvat jen velmi pomalu a v oblastech, kde je 

největší výskyt problémů. Management by měl vytipovat místa na základě zjištěných údajů 

z finančního měření, kde se dá v případě zlepšení očekávat významný přínos. Zlepšení je 

třeba zavádět uváţeně, postupně, ale neustále. 

Očekávat zlepšení lze také proto, ţe: 
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 náklady na prevenci, jejímţ důsledkem je pokles chybovosti, jsou obvykle niţší, neţ 

náklady na neshodnou výrobu. Mají navíc účinek i do budoucna.  

 náklady na hodnocení spočívající především v nákupu měřících prostředků a zaškolení 

personálu, ale také náklady na vybudování systému finančního měření jsou z velké 

části jednorázovou investicí a bude moţné předmět této investice vyuţívat i v příštích 

obdobích pouze s minimálními náklady na udrţování. 

Pokud budeme přiměřeně a účelně posilovat tyto dvě poloţky, můţe se sice stát, ţe 

v následujícím období po zavedení změny celkové náklady na kvalitu nezačnou strmě klesat, 

nebo i mírně vzrostou, v dalších obdobích by však logicky měl nastat celkový pokles většiny 

poloţek nákladů na kvalitu vlivem očekávaného sníţení nákladů na chyby, tak jak to ukazuje 

obrázek 13. 

Z výše uvedeného je správné v souvislosti s měřením nákladů na kvalitu zavést 

sledování trendů jednotlivých kategorií nákladových poloţek za více časových období (22).  

 

Obrázek 13: Efekt projektů neustálého zlepšování (22) 

 

Obrázek 13 ukazuje očekávaný trend vývoje nákladů na kvalitu po zavedení tohoto 

systému dle rozšířeného modelu PAF, jak jej popsal Nenadál v(8) a (22). 

V první fázi je očekáván po zavedení systému finančního měření značný nárůst 

nákladů na hodnocení. Souvisí to s náklady na samotné zavedení systému sledování nákladů 
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na kvalitu. Také náklady na prevenci v souvislosti s nutným uvedením všech pracovníků do 

problematiky, šířením pozitivní osvěty a posílení týmové práce porostou. Zároveň lze 

očekávat jiţ v počátku mírný pokles nákladů na chyby právě vlivem působení zmíněné 

prevence a posílení kolektivního zájmu. 

Ve druhé fázi jiţ na základě přezkoumání vedením a zavedením nových adekvátních 

opatření ke zlepšení lze výrazně očekávat pokles nákladů na chyby. Náklady na hodnocení 

budou ještě stále vyšší, souvisí s dobudováním systému. Zároveň bude nutné setrvat 

v posílení preventivních opatření a na základě navrţených změn ke zlepšení vtáhnout co 

nejvíce pracovníků do rozběhnutého projektu.  

Ve třetí fázi, po dobudování systému a opětovném přezkoumání vedením dojde 

k poklesu nákladů na hodnocení, neboť systém jiţ je dobudován, pouze se udrţuje. Náklady 

na prevenci mají stále mírně stoupající trend, souvisí s cílenou změnou myšlení směrem 

k neustálému zlepšování. U nákladů na chyby je očekáván trvale klesající trend. 

Předpokladem úspěchu k dosaţení těchto očekávaných výsledků je zapotřebí nastavit  

a udrţovat přijatelné podnikové prostředí(8): 

 trvalá zainteresovanost vedení, 

 týmová spolupráce napříč podnikem, 

 cílená příprava všech pracovníků, 

 zohlednění charakteru zavedené výroby, 

 pouţívání přesných vstupních údajů, 

 aplikace vhodných statistických metod, 

 zlepšování zavádět včas, ale postupnými kroky, 

 dát šanci aktivní účasti všech zaměstnanců. 
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4 Zhodnocení návrhu 

Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomiku kvality a její finanční měření ve 

výrobním podniku. Na počátku této diplomové práce bylo zadání společnosti 5M s.r.o. 

navrhnout systém sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu. Protoţe tato společnost 

neměla dosud zavedený ţádný systém sledování a vyhodnocování nákladů souvisejících 

s kvalitou, ale pouze evidenci odhadovaných nákladů na chyby, bylo nutné celou 

problematiku rozpracovat od začátku. 

V úvodní části této práce se podařilo za pomoci dostupných zdrojů definovat náklady 

na kvalitu. Bylo podrobně rozvedeno a dokázáno, ţe součástí nákladů na kvalitu nejsou pouze 

náklady na chyby, ale ţe se jedná o kompletní soubor nákladů s kvalitou a jejím 

zabezpečením související.  

Jednotlivé poloţky nákladů na kvalitu byly rozčleněny do kategorií. Jedná se               

o poloţky nákladů na chyby interní ve vztahu k vlastní výrobě a chyby externí ve vztahu 

k zákazníkovi. Dále jsou to náklady na prevenci, tedy k zajištění toho, abychom vyloučili 

vznik chyb ve výrobě a na cestě k zákazníkovi. K tomu, abychom dokázali posuzovat 

výsledky plnění zákaznického zadání, případné chyby ve výrobě odhalili, a abychom 

posoudili, zda opatření ke zlepšení dosahují poţadované účinnosti, slouţí náklady na 

hodnocení. Tuto čtveřici nákladů na kvalitu u výrobce doplňují náklady na likvidaci škod na 

prostředí a náklady na promrhané investice a příleţitosti. 

Teoretická analýza nákladů na kvalitu byla projednána se zástupcem zadavatelské 

společnosti 5M s.r.o. S ohledem na charakter výroby společnosti 5M s.r.o. byl pro sledování 

nákladů na kvalitu zvolen rozšířený model PAF. Zadavatelská společnost s tímto modelem 

souhlasila, s očekáváním vzniku takového systému sledování a vyhodnocování, který ukáţe, 

kolik náklady na kvalitu v dané společnosti skutečně stojí.  

Postupnou prací a následnými konzultacemi se podařilo sjednotit postoj ke sledování    

a vyhodnocování nákladů na kvalitu. Tento postoj spočíval v posunu od posuzování výše 

nákladů na neshodnou výrobu k vnímání navrhované metody jako nástroje pro účinné            

a efektivní zavedení nových opatření cestou k trvalému zlepšování. Tím se otevřela cesta 

k vytipování nově sledovaných poloţek. Zajištění úplnosti a pravdivosti nákladů na kvalitu, 

podle modelu PAF, je závislé na objektivních informacích získaných při sběru dat. Také 

záleţí na ochotě pracovníků, jak k problematice přistupují. V dané společnosti byl od počátku 
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znát zájem o danou problematiku, a ze strany oddělení řízení kvality také dobrou orientaci 

v řešeném tématu. 

Navrţený systém řešení metodou postupného sběru a zaznamenání dat s vyuţitím 

software Microsoft Office Excel 2007 byl přijat pozitivně vzhledem k téměř nulovým 

pořizovacím nákladům. Jak se ale nakonec ukázalo, tato výhoda se stala překáţkou. Celý 

systém, tak jak byl navrhnut, společnost 5M s.r.o. v této „levné“ podobě aplikovat nebude.  

Hlavním důvodem jsou vysoké nároky na zapojení mnoha pracovníků při sběru dat. 

Tato činnost by představovala pravidelná hlášení, dohledávání a často ruční sepisování údajů. 

Celý systém by musel koordinovat pracovník, bez jehoţ nekompromisního přístupu by se 

mohl celý systém zhroutit. Takovéto nároky by znamenaly v globálním pohledu velký nárůst 

neproduktivního času všech zainteresovaných pracovníků. Zdánlivě levný systém by se tak 

v konečném důsledku značně prodraţil. 

V dnešní době hraje důleţitou roli při řešení problémů tohoto typu výpočetní technika. 

Uvedenou překáţku by vyřešil vhodný software s přívětivým uţivatelským prostředím. 

Takový software musí být multiuţivatelský a bezpečný. V praxi potom probíhá sběr dat tak, 

ţe účel dané nákladové poloţky je definován jiţ při jejím prvotním vzniku, při plánování 

případně objednání. Ekonomické oddělení potom nákladovou poloţku zaeviduje jiţ 

s konkrétním přiřazením. Následně lze takové poloţky vyvoláním konkrétního příkazu 

v účetní evidenci snadno programově sumarizovat a vyhodnotit. 

Při poslední konzultaci ve společnosti 5M s.r.o. byla tato otázka otevřena jako velmi 

aktuální. Společnost se v současné době nachází v období zahájení budování integrovaného 

systému řízení. Principem tohoto integrovaného systému řízení bude vybudování 

softwarového prostředí pro více uţivatelských aplikací jediným softwarovým subjektem. 

Oslovená softwarová společnost jiţ začala na zakázku vytvářet jednotlivé moduly ať uţ pro 

řízení vlastní výroby, vedení skladových zásob, nebo také vedení účetnictví a další. Tyto 

moduly budou mezi sebou navzájem propojeny počítačovou sítí a bude moţná přímá výměna, 

případně sdílení dat. 

Tento projekt znamená novou příleţitost pro systém sledování a vyhodnocování 

nákladů na kvalitu. Zprovozněním účetního a výrobního modulu informačního systému 

vznikne dostupná databáze právě pro sledování nákladů na kvalitu.  
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Dle informací vedení společnosti 5M s.r.o. tato příznivá situace nastane jiţ na podzim 

2013 a pro vytvoření modulu sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu bude pouţita tato 

diplomová práce. 

Také jiţ vytvořené prostředí pro sledování a vyhodnocování nákladů v programu 

Microsoft Office Excel 2007 bude při tvorbě nového modulu integrovaného systému 

s největší pravděpodobností vyuţito. Bude vybrána pilotní oblast, pro kterou se sledování 

nákladů na kvalitu nejprve vyzkouší ručně tak, jak je to navrhnuto v této diplomové práci. Na 

základě výsledků a takto získaných zkušeností budou moci být poţadavky softwarové 

společnosti pověřené tvorbou integrovaného systému lépe a výstiţněji formulovány. Tento 

postup se mi zdá být tím nejlepším řešením, jaké mohla daná společnost zvolit.  

Vedení společnosti 5M s.r.o. má prostřednictvím této diplomové práce v rukou návrh 

systému sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu. Tento návrh poslouţí jako metodická 

opora pro zavedení systému sledování a vyhodnocování nákladů na kvalitu. Po zavedení 

systému lze v této diplomové práci nalézt také mnoţství námětů pro zvýšení výkonnosti 

organizace cestou neustálého zlepšování kvality.  
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Příloha 8: Tabulka pro vyhodnocení celkových nákladů, uvedené hodnoty pouze pro ilustraci 

(14). 

  

Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl Náklady na prevenci Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl

35 35 0 P01 Náklady na interní vzdělávání zaměstnanců a 

přezkoušení

20 20 0

35 35 0 P02 Náklady na vzdělávání zaměstnanců externím 

subjektem

20 20 0

20 20 0 P03 Náklady na organizaci a správu systému 

managementu kvality

15 15 0

25 25 0 P04 Náklady na zkoušky v rámci vývoje 12 12 0

25 25 0 P05 Náklady vzniklé při rozběhu zakázky 15 15 0

30 30 0 P06 Náklady na vztahy se zákazníky 5 5 0

35 35 0 P07 Náklady na zabezpečení kvality ve výrobě 10 10 0

30 30 0 P08 Náklady na podporu neustálého zlepšování 5 5 0

235 235 0 Celkové náklady na prevenci, % celkových Q nákladů 102 102 0

Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl Náklady na hodnocení Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl

35 35 0 H01 Výdaje na nákup nových přístrojů, měřidel a 

monitorovacích zařízení

20 20 0

25 25 0 H02 Výdaje na kalibraci měřidel prováděnou vlastní 

laboratoří

10 10 0

15 15 0 H03 Výdaje na kalibraci měřidel prováděnou externí 

firmou

12 12 0

45 45 0 H04 Náklady na provoz vlastní laboratoře a zkušebny 30 30 0

15 15 0 H05 Výdaje za služby externích laboratoří 12 12 0

15 15 0 H06 Náklady na běžnou údržbu měřících a monitorovacích 

zařízení

10 10 0

10 10 0 H07 Celkové výdaje na posuzování způsobilosti strojů a 

procesů

5 5 0

15 15 0 H08 Náklady na výrobu vlastních měřících zařízení - šablon 15 15 0

20 20 0 H09 Výdaje na vstupní kontrolu 10 10 0

10 10 0 H10 Výdaje na mezioperační kontrolu 5 5 0

20 20 0 H11 Výdaje na výstupní kontrolu 15 15 0

45 45 0 H12 Výdaje na certifikaci výrobků 30 30 0

15 15 0 H13 Výdaje na certifikaci osob, systémů a výrobků 5 5 0

28 28 0 H14 Náklady na systém sledování a vyhodnocování 

nákladů na kvalitu

2 2 0

313 313 0 Celkové náklady na hodnocení? , % celkových Q 

nákladů

181 181 0

Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl Náklady na interní vady Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl

50 50 0 I01 Ztráty z neopravitelných vad 125 125 0

44 44 0 I02 Celkové výdaje na práci při opravách opravitelných 

vad

85 85 0

12 12 0 I03 Náklady na proces řízení neshodných produktů 35 35 0

15 15 0 I04 Ztráty z vadných dodávek, pokud byly vady v 

dodávkách odhaleny až po jejich přijetí (a tyto vady 

se povedlo opravit)

65 65 0

6 6 0 I05 Ztráty na výkonu při zastavení výroby 15 15 0

8 8 0 I06 Ztráty při náhradě nedodaného vstupu dražším 8 8 0

3 3 0 I07 Ztráty při přepracování vadného výrobku na levnější 13 13 0

9 9 0 I08 Náklady na opravu forem pro pultruzní profily. 9 9 0

147 147 0 Celkové náklady na vnitřní neshody , % celkových Q 

nákladů

355 355 0

Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl Náklady na externí vady Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl

35 35 0 E01 Náklady na novovýrobu vrácených vadných výrobků 80 80 0

20 20 0 E02 Slevy, penále, náhradní plnění za nižší kvalitu 45 45 0

10 10 0 E03 Náklady na řešení reklamací 25 25 0

65 65 0 Celkové náklady na vnější neshody, % celkových Q 

nákladů

150 150 0

Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl Náklady na promrhané investice a příležitosti Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl

12 12 0 Z01 Ztráty trhů, ztráty způsobené zhoršením image 

dodavatele - (rozšířený paf)

25 25 0

10 10 0 Z02 Ztráty z špatně vyřízených objednávek? 20 20 0

13 13 0 Z03 Ztráty ze špatně zpracovaných návrhů zakázek. 15 15 0

35 35 0 Celkové náklady na vnější neshody, % celkových Q 

nákladů

60 60 0

Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl Náklady na odstranění následků škod na prostředí Rozpočet Skutečné výdaje Rozdíl

6 6 0 S01 Celkové výdaje spojené s likvidací neopravitelných 

vadných výrobků. 

12 12 0

15 15 0 S02 Náklady na likvidaci zbytkového neupotřebitelného 

množství materiálu

40 40 0

5 5 0 S03 Náklady na zpětný odběr kontaminovaných obalů 7 7 0

5 5 0 S04 Náklady na likvidaci neupotřebitelných obalů 10 10 0

31 31 0 Celkové náklady na vnější neshody, % celkových Q 

nákladů

69 69 0

760 760 0 Celkové náklady na jakost 788 788 0

Aktuální období Předchozí rok

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1

Aktuální rok
Odstranění škod na prostředí

Promrhané inv. a příležitosti

Externí neshody

Interní neshody

Hodnocení

Prevevce

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1

Předchozí rok
Odstranění škod na prostředí

Promrhané inv. a příležitosti

Externí neshody

Interní neshody

Hodnocení

Prevevce


