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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je Analýza ztrát z nízké kvality ve výrobní organizaci 

analyzována pomocí modelu COPQ, který vychází z předpokladu, že neplnění požadavků 

na jakost způsobuje vždy výrobcům nezanedbatelné ekonomické ztráty. První část práce 

obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury, jež se daným tématem zabývají. 

Jsou zde zahrnuty pojmy kvalita, management kvality a měření v systémech managementu 

kvality, což představuje teoretická východiska pro praktickou část práce. V druhé části práce 

je zahrnuto představení společnosti Vítkovice Cylinders a. s. Obsahuje také analýzu ztrát 

spojenou s nízkou kvalitou ve společnosti pomocí modelu COPQ a návrhy zlepšení.  

Klíčová slova 

jakost, management jakosti, náklady na kvalitu, model COPQ 

 

Abstract 

Theme of this thesis is Analysis of Costs Related to Poor Quality at Selected 

Organization, COPQ analysed using a model that is based on the assumption that non-

compliance with quality requirements for manufacturers always causes negligible economic 

losses. The first part of the thesis contains theoretical information which have been obtained 

from special literature connected to this theme. Included here are the concepts of quality, 

management quality, quality measurement systems what represent theoretical starting points 

for practical part of the work. The second part of the thesis includes Vitkovice Cylinders a. 

s. presentation. It also contains an analysis of costs related to poor quality at selected 

organization COPQ analysed using and proposals for improvement. 

Keywords 

quality, quality management, costs of quality, model COPQ 
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Seznam zkratek: 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

COPQ  Náklady na nízkou kvalitu 

TQM  Total Quality Management 

GMP  Správné výrobní praxe 

EFQM  Evropská nadace pro management kvality 

PAF  Zkratka anglických výrazů prevention, appraisal, failure 

EN  Evropská norma 

EU  Evropská unie 

MBNQA Model americké národní ceny 

ČSN  České technické normy 
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TÜV  Technické kontrolní sdružení 

OL  Ocelové láhve 

TP  Technické plyny 

CNG  Stlačený zemní plyn 

a. s.  Akciová společnost 

např.  například 

prac.  pracovník 

SMK  Systém managementu kvality 
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Úvod 

Jedním z důvodů, proč jsem si vybral pro svou bakalářskou práci téma z oblasti 

finančního měření v systémech managementu kvality, byl fakt, že s nejrůznějšími úvahami 

spojenými s ekonomickými dopady zhoršování, resp. zlepšování kvality výrobků a služeb 

se setkávají společnosti už dlouho a je mi proto velkou záhadou, že i přesto jakou má 

vysokou vypovídající schopnost, se tomuto druhu systémových měření v managementu 

kvality stále nevěnuje patřičná pozornost. Finanční měření v systémech managementu 

kvality představuje rozsáhlé téma a je možno aplikovat mnoho modelů pro měření a 

monitorování výdajů vztahujících se na kvalitu. V rámci bakalářské práce se zaměřím 

především na model COPQ, který se zaměřuje výhradně na mapování neproduktivních ztrát. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat ztráty z nízké kvality ve společnosti Vítkovice 

Cylinders a. s. a navrhnout zlepšení v daných oblastech. K dosažení tohoto cíle bude použit 

model COPQ. 

Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bude popisovat 

problematiku managementu kvality a finančního měření v systémech managementu kvality, 

resp. měření nákladů vztahujících se ke kvalitě. V části praktické bude představení 

společnosti Vítkovice Cylinders a. s., kterou jsem oslovil pro její vypracování. Tato 

společnost je od roku 1994 držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy 

EN ISO 9001 uděleného společností TÜV Cert a v následujících letech dostala řadu dalších 

certifikací a výrobkových aprobací, což svědčí o značných zkušenostech v dané oblasti. 

V praktické části bude hlavním úkolem analyzování ekonomických ztrát vztahujících se ke 

kvalitě, využitím modelu COPQ. 

K vypracování Bakalářské práce budou použity metody aktivního průzkumu 

literárních, případně jiných odborných zdrojů. Pro analýzu ztrát z nízké jakosti ve výrobní 

organizaci použiji údaje z materiálu společnosti Vítkovice Cylinders a. s. 
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1 Management kvality 

1.1 Kvalita (jakost) 

Jak uvádí [1], slovo „Jakost“(jehož plným synonymem je slovo „Kvalita“) se 

vyskytovalo už v jazycích používaných lidstvem před naším letopočtem. Patrně nejstarší 

definice tohoto pojmu, se kterou se lze setkat i v soudobých filozofických knihách je 

připisována Aristotelovi. Pro současné aplikace je však nevhodná. Ale zde připomínám, jak 

tento pojem vymezovali různí „guruové“ jakosti: 

Crosby: „Jakost je shoda s požadavky“ 

Feingenbaum: „Jakost je to co za ni považuje zákazník“ 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití“ 

Dle [6] normy ČSN EN ISO 9000:2006: 

,, Kvalita (jakost) je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. “ 

Je potřeba vysvětlit některé pojmy této definice, pro její porozumění:  

Požadavek je definován zákazníkem a je to potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny 

závazným předpisem nebo se obvykle předpokládají. 

Inherentní charakteristika je vnitřní vlastnosti objektu (produktu, procesu, systému, 

zdroje). Častěji označované jako „znaky jakosti“, můžeme členit na znaky měřitelné 

(parametry) a neměřitelné (atributy).  

1.2 Systém managementu kvality 

Systém managementu kvality lze charakterizovat jako část managementu společnosti, 

která zaručuje maximální spokojenost zákazníků nejefektivnějším způsobem (tzn. při 

minimálních nákladech). Na základních principech je postaven jakýkoliv systém 

managementu kvality. V rámci různých přístupů a koncepcí k managementu kvality existují 

určité odlišnosti v pojetí a struktuře těchto pravidel, ale i přesto podle autorů [1], můžeme 

určit jedenáct těchto principů, které jsou obecně respektovány. 

1. Zaměření na zákazníka  

Podstatou tohoto principu je tvrzení, že konečným arbitrem jsou externí zákazníci 

rozhodující o existenci společností. Společnosti by měly z tohoto důvodu dělat vše pro jejich 

trvalé uspokojování.  
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2. Vůdcovství  

Vedoucí zaměstnanci musí být pozitivním příkladem ostatním pracovníkům 

společnosti svým jednáním, postoji a chováním, které garantuje stálost účelu organizace a 

její strategické směřování.  

3. Zapojení zaměstnanců  

Uvolňování potenciálu pracovníků prostřednictvím sdílení kultury a hodnot 

společnosti, založené na důvěře a zmocnění pracovníků, podporuje aktivní zapojení 

zaměstnanců do všech činností společnosti.  

4. Učení se  

U tohoto principu se předpokládá, že systematický rozvoj způsobilosti pracovníků, 

jejich dovedností a znalostí je východiskem k budoucím úspěchům společnosti. 

5. Flexibilita  

Současný i budoucí úspěch na otevřených trzích vyžaduje tvořivost a schopnost rychle 

reagovat na všechny změny a podněty. Důležitá je tedy investice do infrastruktury 

společnosti, způsobů obchodování, nových technologií apod. 

6. Procesní přístup  

U tohoto principu je podstatou, že jestliže vzájemně související činnosti jsou chápány 

a řízeny jako procesy, tak společnosti pracuji efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší 

účinností. 

7. Systémový přístup k managementu  

Identifikace, pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá 

k vyšší účinnosti a efektivnosti při dosahování cílů společnosti.  

8. Neustálé zlepšování  

Všechny společnosti mají vždy dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by 

měly být orientovány na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované strany. 

Zlepšováním je pak myšleno veškeré aktivity, které následně vedou k nové úrovni 

výkonnosti procesů, produktů, zaměstnanců i systému managementu.  
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9. Management na základě faktů  

Podstatou je, aby správná a efektivní rozhodnutí vedoucích pracovníků byla založena 

na hluboké analýze informací a dat.  

10. Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli  

Tento princip upozorňuje, že každá společnost pracuje efektivněji, pokud rozvíjení 

vztahů organizace se svými dodavateli je založené na vzájemné důvěře, integraci a sdílení 

znalostí. 

11. Společenská odpovědnost  

Podstatou je, přijetí etického přístupu a vykonávání činností takovým způsobem, aby 

společnosti poskytovaly takové služby a aby byly respektovány legislativní požadavky, které 

jsou v souladu s dlouhodobými zájmy nejenom dané společnosti, ale i všech 

zainteresovaných stran.  

Téma bakalářské práce se váže zejména na principy neustálého zlepšování a 

management na základě faktů. 

1.3 Koncepce managementu kvality 

V poslední době se ve světě vyvinulo mnoho různých koncepcí systému managementu 

kvality. V současné době ve světovém měřítku převažují následující tři:  

 koncepce odvětvových standardů  

 koncepce ISO (International Organization for Standardization)  

 koncepce TQM (Total Quality Management)  

Tyto koncepce se liší různou náročností na znalosti lidí a zdroje, a také tím, na jaké 

zainteresované straně se orientují (např. u koncepce odvětvových standardů se zaměřují na 

vybrané zainteresované strany, u norem ISO se jedná o stranu zákazníků a koncepce TQM 

pak na všechny zainteresované strany). Na následujícím obrázku 1 můžete vidět znázornění 

koncepcí dle jejich náročnosti na zdroje a znalosti a jejich komplexnosti. 
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Obrázek 1 Základní koncepce managementu kvality 

Zdroj: částečně převzato z [1] 
 

1.3.1 Koncepce odvětvových standardů 

Tato koncepce je historicky nejstarší koncepcí managementu kvality. Odvětvové 

standardy nemají univerzální charakter jako normy ISO 9001, jelikož vymezují speciální 

požadavky, typické pouze pro dané odvětví, avšak platnou strukturu této normy respektují. 

Stejně tak i systém certifikace je oproti systému certifikace podle normy ISO 9001 

náročnější. Tzv. správné výrobní praxe (GMP – Good  Manufacturing Practice) jsou 

nejstaršími odvětvovými standarty a jsou využívány především ve farmaceutických 

výrobách, skladování, přepravě a distribuci léků. Pro jednotlivá odvětví koncepce však 

obsahuje mnoho dalších standardů. V poslední době společnostem k vybudování moderního 

managementu kvality nestačí aplikace norem ISO 9000 (zejména ISO 9001) a proto narůstá 

počet vydaných odvětvových standardů a stejně tak o jejich význam. 

1.3.2 Koncepce ISO 

Prvně byly uvedeny normy řady ISO 9000 v roce 1987 Mezinárodní organizací pro 

normy ISO. Tyto normy mají doporučující charakter, ale nejsou závazné. Tato koncepce se 

stává závazným předpisem pro dodavatel v okamžiku, kdy se zaváže odběrateli, že aplikuje 

u sebe systém managementu kvality podle těchto norem. Normy řady ISO 9000 mají 

univerzální charakter a mohou být tak aplikovány jak ve výrobních organizacích, tak i 

v podnicích služeb nebo v organizacích veřejného sektoru (bez ohledu na jejich velikost). 
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Normy zavedené v ČR jako řady norem ČSN EN ISO 900x jsou tvořeny čtyřmi 

základními standarty: 

ČSN EN ISO 9000:2006 – Systém managementu kvality – základy, zásady a slovník  

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

ČSN EN ISO 9004:2010 – Systémy managementu jakosti – směrnice pro zlepšování  

ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditovaní systémů managementu jakosti a 

systémů environmentálního managementu  

Základem pojetí koncepce norem ISO je systémový přístup k managementu, neboť na 

systém managementu kvality není pohlíženo jako na množinu prvků, ale jako na soustavu 

na sebe navazující procesů.  

1.3.3 Koncepce TQM 

V druhé polovině 20. století byly přístupy této koncepce koncipovány především v 

Japonsku, následně v USA a v Evropě. Koncepce TQM je velmi otevřenou filozofii 

managementu společností, ale protože filozofie k praktické aplikaci obvykle nestačí, byly 

vyvinuty různé modely, označovány taky jako modely excelence společností. Mezi 

nejznámější potom patří model Demingovy ceny za jakost v Japonsku, model americké 

Národní ceny Malcolma Baldrige (MBNQA – Malcolm Baldrige National Quality Award) 

a v Evropě se jedná o tzv. EFQM Modelu Excelence, vyvinutý a propagovaný Evropskou 

nadací pro management jakosti EFQM.  

Podle autorů [4], můžeme základní rysy TQM lze odvodit již z názvu:  

Total – jde o úplné zapojení všech zaměstnanců společnosti, jak ve smyslu zahrnutí všech 

činností od marketingu po servis, tak zapojení všech zaměstnanců včetně administrativy 

apod.  

Quality – jde o pojetí kvality, jak ve smyslu splnění všech očekávání zákazníků, tak i jako 

vícerozměrný pojem zahrnující nejen službu či výrobek, ale i činnost a proces. 

Management – řízení je zahrnuto jak z pohledu operativního, taktického i strategického 

řízení, tak i z pohledu manažerských aktivit – kontroly, plánování, vedení, motivace atd. 
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EFQM Model Excelence je v Evropě velmi respektovaným a nejrozšířenějším 

modelem této koncepce. Vynikající působení společnosti v oblasti dosahování výsledků a 

řízení je zde chápáno jako excelence. 

1.4 Ekonomické aspekty managementu kvality 

Jak uvádí [3], kvůli nedůslednosti při sledování a vykazování položek nákladů a ztrát 

vztahujících se ke kvalitě tak vzniká v mnoha organizacích dojem, jakoby management 

kvality nevyžadoval hlubší ekonomické analýzy. Bohužel normy řady ISO 9000 jakoby 

tento fatálně chybný předpoklad podporovaly, jelikož norma ČSN EN ISO 9001:2009 

neklade v tomto směru žádný požadavek, a tak se dodnes naprostá většina českých 

organizací ekonomickými aspekty managementu kvality vůbec nezabývá. 

1.4.1 Podstata ekonomiky kvality 

Jedním z důvodů, proč organizace věnují pozornost kvalitě, jsou i souvislosti mezi 

kvalitou a jejím dopadem na ekonomiku firmy. Je mimo veškerou pochybnost, že vysoká 

úroveň jakosti, zejména užitných vlastností, které zákazníci vyžadují a ocení, se kladně 

promítne do takových ukazatelů jako je podíl na trhu, tržby a zisk [4]. 

Na ekonomiku kvality se musíme dívat ze dvou základních perspektiv: 

- perspektivy výrobce, resp. dodavatele výrobků a služeb, 

- perspektivy uživatelů a zákazníků výrobků a služeb) 

V obou případech ale můžeme vycházet ze základního schématu: 

 

                                                      Zvyšování hodnoty kvality pro výrobce 

𝐏ří𝐧𝐨𝐬𝐲

𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲
            MAX.             

                                                      Zvyšování hodnoty kvality pro zákazníky 

 

Jakémukoliv účastníkovi na trzích jde totiž vždy o maximalizaci poměru mezi získanými 

přínosy a spotřebou zdrojů, resp. nákladů na dosažení přínosů. 

 

 



18 
 

 Výrobce / dodavatel Uživatel / zákazník 

Přínosy Skutečný zisk z prodeje 

Souhrn všech ekonomických 

a sociálních efektů z využití 

produktu 

Náklady Výrobní náklady Náklady životního cyklu 

 

Tabulka 1 Přínosy a náklady z pohledu výrobce a uživatele 

Zdroj: [3] 

 

Skutečný dosažený zisk reprezentuje hodnotu kvality pro výrobce (dodavatele). Jejím 

zvyšováním bude nucen výrobce k aktivitám v rámci managementu kvality, které povedou 

k systematickému snižování výrobních nákladů při neměnné nebo ještě lépe při zvýšené 

schopnosti uspokojovat požadavky zákazníku, jež je přesvědčí výhodnosti zakoupení 

kvalitnějších produktů, byť za vyšší ceny. 
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2 Měření nákladů vztahující se ke kvalitě (finanční měření)  

Měření nákladů vztahujících se ke kvalitě jsou procesy sběru a analýzy dat o různých 

druzích nákladů, které jsou vynakládány v oblasti kvality. Jak už jsem zmiňoval v kapitole 

1.4, v současné době normy řady ISO 9000 tomuto typu systémového měření nekladou 

dostatečný význam. Vždyť norma ČSN EN ISO 9001:2009 tato měření vůbec nevyžaduje a 

norma ČSN EN ISO 9004:2010 pouze doporučuje, aby vedení společností zvážilo přeměnu 

údajů z procesů na finanční informace. Výsledky měření nákladů na kvalitu nám poskytují 

velmi cenné informace a jsou významné pro rozhodování vrcholového managementu. 

Finanční měření by měla společnost provádět především z důvodu výše výdajů vztahujících 

se ke kvalitě. Ve většině společnostech je opravdu hodně vysoká a jejich ignorování by 

mohlo být z ekonomického hlediska velmi nebezpečné. 

Jedním z dalších důvodu, jsou příležitosti ke zlepšování ve všech organizačních 

jednotkách, které nám tato analýza pomáhá identifikovat a zároveň je i nástrojem pro 

analýzu dat o výkonnosti procesu samotného systému managementu kvality. Dále nám 

poskytuji i velmi důležitá zjištění o ekonomických důsledcích nespokojenosti zákazníků, 

neschopnosti dodavatelů plnit požadavky na jakost, resp. i o dalších dílčích efektech 

nefunkčnosti systému managementu společností. 

Každá společnost by měla zvážit význam finančního měření v systémech 

managementu kvality, jelikož velmi kladně přispívá k zmenšení celkových nákladů 

společností a taky protože všechny úspory zbytečných výdajů vyvolaných výskytem neshod 

přecházejí do objemu zisku společnosti. Bohužel mnoho společností nemá zájem taková 

měření aplikovat, jelikož jsou pro ně zbytečně pracná a normy je výslovně nevyžadují. Tento 

zájem většinou bývá pouze vynucený ze strany odběratele (zákazníka) a trhu [2]. 
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2.1 Modely pro měření nákladů vztahujících se k jakosti 

Základní odlišnosti modelů pro měření nákladů vztahujících se k jakosti jsou uvedeny 

v tabulce 2. 

                Model 

 

Skupina výdajů 

Model PAF Model COPQ 

Model 

procesních 

nákladů 

Model výdajů 

na životní 

cyklus 

Výdaje na interní vady X X X X 

Výdaje na externí vady X X X X 

Výdaje na hodnocení X  X X 

Výdaje na prevenci X  X X 

Promrhané investice a 

příležitosti 
 X X  

Škody na prostředí  X   

Výdaje vztahující se 

k jakosti u uživatele 
   X 

 

Tabulka 2 Základní odlišnosti modelů finančních měření v SMK 

Zdroj: [2] 

 

2.1.1 Model PAF 

Tento model a také jeho rozšířená verze jsou normované v britském standardu BS 6143 

[7]. Model PAF (Zkratka anglických výrazů prevention, appraisal, failure) je nejrozšířenější 

jak v zahraničí, tak i mezi našimi organizacemi. Tento model má velmi užitečné členění 

výdajů pro potřeby managementu jakosti, protože umožňuje přehledně sledovat, jak se 

výdaje na preventivní opatření a zlepšování jakosti zhodnocují poklesem všech zbývajících 

podskupin výdajů. Jeho podstatou je zcela pragmatické členění všech výdajů vztahujících se 

k jakosti do čtyř vzájemně se ovlivňujících skupin: 

 výdaje na interní vady 
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 výdaje na externí vady 

 výdaje na hodnocení 

 výdaje na prevenci 

 

Rozšířený model PAF  

Reprezentuje už posun v chápání jakosti jako schopnosti uspokojovat zájmy všech 

zainteresovaných stran. Zahrnuje navíc další dvě skupiny výdajů: 

 výdaje na promrhané investice a příležitosti, 

 škody na prostředí 

2.1.2 Model COPQ  

Jak uvádí Knowles [10], snad nejviditelnějším hmatatelným přínosem zlepšení kvality 

je snižování nákladů souvisejících s nekvalitou. Máme-li odstranit produkt pryč, protože 

jsme udělali chybu při jeho výrobě, je jasné, že následuje bezprostřední finanční dopad, 

protože všechny náklady utopené do produktu jsou ztraceny. Díky toho tak absorbuje další 

náklady (provozní časy, sílu, další materiály, atd.). 

Tento model je charakterizován ve slovnících managementu kvality [11] a [12] jako: 

„Náklady na poskytování nekvalitních produktů nebo služeb.“  

Tyto náklady obvykle zahrnují náklady na kontroly, opravy, přepracování, vrakovací 

náhrady, stížnosti a ztrátu zákazníků a dobré pověsti. 

COPQ vychází z předpokladu, že neplnění požadavku výrobce na kvalitu výrobků, 

způsobuje vždy nezanedbatelné ekonomické ztráty. Tento model je jedinečný v tom, že se 

zaměřuje výhradně na mapování neproduktivních ztrát. Model COPQ se tedy nezabývá 

zdroji vynakládanými na prevenci a hodnocení a zaměřuje se tak na analýzu položek, které 

zhoršují ekonomickou výkonnost společností. Juran ve své knize [5] píše o společnostech, 

které nepodporují vždy názor, že zlepšení kvality má vlil na zmenšení nákladů, ale tyto 

náklady zvýší. Společnosti nedbají na náklady spojené s nízkou kvalitou výrobků, služeb a 

procesů. Když se sečtou náklady nízkou kvalitu tak tvoří 15 až 30 % všech nákladů 

společnosti. Budeme-li zvyšovat kvalitu výrobků, služeb a procesů tyto výdaje se budou 

snižovat. Tento model použiji pro analýzu ztrát z nízké jakosti ve výrobní organizaci 

Vítkovice Cylinders a. s. a taky jej detailněji popíšu.  
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Charakteristika výdajů na vady modelu COPQ 

Výdaje na interní vady 

Výdaji na interní vady jsou myšleny výdaje, které vznikají v důsledků vad při plnění 

požadavků na kvalitu a požadavků stanovených legislativou uvnitř společnosti. Základní 

výdaje tvoří: 

a) výdaje na vady vzniklé při výrobě a poskytování služby  

b) výdaje vztahující se k jakosti dodávek  

Jak se uvádí v odkazu [13], tradiční cena vycházející ze vztahu mezi zákazníky a 

dodavateli se mění. Dlouhodobé vztahy jsou postaveny na základě celkových nákladů, 

důvěryhodnosti, inovací, kvalitě a flexibility. Chcete-li vytvořit a zkvalitnit vztahy s 

dodavateli je potřeba mnoho různých nástrojů kvality. Model COPQ umožňuje přímý 

pohled do oblastí, které mají největší příležitost řídit tyto náklady. 

c) výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje   

d) další výdaje na interní vady  

Většina organizací o těchto výdajích určité informace má a navíc mají obvykle 

mnohem menší potenciál, než např. výdaje na externí vady. 

Výdaje na externí vady 

Tenhle druh výdajů vzniká v důsledku neplnění požadavků zákazníků a legislativních 

požadavků po dodaní zákazníkovi. Tvoří je: 

a) výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka  

b) výdaje z titulu ztracených příležitostí.  

Tvoří mimořádně nebezpečnou skupinu výdajů vztahujících se k jakosti. V tomto 

případě jde o výdaje a někdy o doslova nenahraditelné ztráty odvislé i od ztráty důvěry 

odběratelů a finálních spotřebitelů. 
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Promrhané investice a příležitosti 

Nejčastější jednou základní příčinou této podskupiny jsou špatná rozhodnutí určitých 

řídicích struktur společnosti. Tyto ztráty jsou zbytečné výdaje společnosti, související 

s nesprávným rozhodnutím a odhadem jednoho nebo více řídicích zaměstnanců [2]. 

- výdaje na všechny zahájené, avšak nedokončené projekty a programy  

- výdaje na zásoby materiálu, které nelze do určitého termínu spotřebovat 

- výdaje související se zrušením objednaných nákupů u dodavatelů  

- ztráty vzniklé nevyužitím kapacit nakoupených zařízení  

- ztráty vzniklé prozrazením firemního duševního vlastnictví  

- ztráty vzniklé nevyužitím ploch v budovách, halách, skladech apod.  

- celkové výdaje na realizaci procesů, které nemají své zákazníky a jsou 

zbytečné - ztráty z titulu špatného odhadu na trhu  - aj. 

 

Škody na prostředí 

V této podskupině jsou zahrnuty výdaje, které vznikly v souvislosti 

s nedodržováním požadavků na životní prostředí, včetně výdajů na uvedení prostředí 

do původního stavu. Tvoří je např. tyto: 

- výdaje na léčení nemocí z povolání a výdaje spojené s předčasným 

odchodem pracovníků do invalidního důchodu  

- výdaje na pokuty a penále za poškozování životního prostředí  

- přímé výdaje na odstraňování škod po ekologických haváriích  

- výdaje na stavby a udržování ekologických zařízení   

- výdaje na recyklace použitých materiálů, na likvidaci skládky odpadů 

apod.  

V souvislosti se zaváděním tzv. environmentálních manažerských systémů podle 

soustavy norem ISO 14 000 stoupá význam této kategorie [2]. 

V praktické části bakalářské práce budu pracovat pouze se skupinami výdajů 

na interní a externí vady, jelikož firma nemá zájem se věnovat výdajům na promrhané 

investice a příležitosti a škody na prostředí. 

2.1.3 Model procesních nákladů 

Tento model reprezentuje moderní a velmi perspektivní přístup, jelikož sleduje výdaje 

vynaložené na procesy, tj. výdaje, které souvisí se souborem činností měnící vstupy na 
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výstupy a vůbec nesleduje výdaje spojené s produkty. Model podle britského standardu BS 

6143 [8] tvoří tyto výdaje: 

 výdaje na shodu 

 výdaje na neshodu v daném procesu 

V praxi reprezentují výdaje na shodu to, aby se proces mohl vůbec realizovat, a to tím 

nejefektivnějším možným způsobem. Zbytečně promrhané prostředky, které se spotřebují 

bez jakéhokoliv efektu, pak reprezentují výdaje na neshodu. 

2.1.4 Model výdajů na životní cyklus  

Od roku 2004 je platná speciální norma EN 60300-3-3 [9] pro práci s informacemi o tzv. 

nákladech na životní cyklus. Slouží k měření a monitorování výdajů u zákazníků. Jsou to 

celkové výdaje na nákup, instalaci, a taky používání určitého výrobku za celou dobu jeho 

používání. Model se tedy nezabývá pouze cenou pořizovací produktu, ale taky celkovými 

náklady uživatelů, včetně ztrát způsobených poruchovostí produktu. Tento model se hlavně 

aplikuje ve společnostech, u kterých pořizovací cena je menší část celkových výdajů 

konečných uživatelů a vyrábějí produkty dlouhodobého používání. 
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3 Charakteristika společnosti Vítkovice Cylinders a. s. 

3.1 Základní údaje 

 

Název:  VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

Sídlo společnosti:  Ruská 24/83, 706 00 Ostrava – Vítkovice 

IČO a DIČ: 25849026, CZ25849026 

  

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v 

Ostravě, oddíl B, vložka 2260 

Rok založení: 1995 

Základní jmění: 500 000 000,- Kč 

Vlastnická 

struktura: VTK CYLINDERS s.r.o., jediný akcionář 

Počet 

zaměstnanců: 410 

 

Tabulka 3 Základní údaje o společnosti 

Zdroj: [14] 

3.2 Profil společnosti 

Vítkovice Cylinders a.s. vznikla v návaznosti na restrukturalizaci Vítkovice a.s., společnosti 

s bohatými tradicemi. Vítkovice a.s. patří k nejstarším hutnicko-strojírenským komplexům 

střední Evropy. V jejich rámci lze nalézt historické kořeny počátků specializované výroby 

tlakových láhví. První bezešvé ocelové láhve opustily Vítkovice v roce 1907. 

Od 1. 1. 1995 byla podnikatelská jednotka Vítkovice Cylinders externalizována a v rámci 

holdingu Vítkovice vznikla samostatná společnost Vítkovice Cylinders, spol. s. r. o., jejímž 

jediným vlastníkem byly Vítkovice a. s. Tato společnost s. r. o. byla 1. 4. 1999 privatizována 

a od 1. 1. 2000 došlo ke změně jejího statutu na akciovou společnost. Orgány společnosti 

jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a prokuristé. Statutárním orgánem 

společnosti je představenstvo. 
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K tradičním a nejvýznamnějším výrobkům společnosti Vítkovice Cylinders a. s. patří: 

 ocelové tlakové láhve zpracovávané dvěma základními technologiemi: 

protlačováním a zakováním trubek, v rozsahu vodního objemu od 1 do 67,5 litru, 

 tělesa akumulátorů od 1 do 130 litrů, 

 pluhová ostří vyráběná z válcovaných profilů, tepelně zpracovaná, v počtu cca 60 

typů 

 tlakové nádrže vodního objemu od 100 – 525 l, 

 válcované a kalené mlecí koule o průměrech 20 - 90 mm, kde jako výchozí polotovar 

pro výrobu slouží tyče kruhového průřezu. 

 

Všechny druhy výrobků probíhají systematickým vývojovým a inovačním procesem, jehož 

důsledkem je plná konkurenceschopnost produktů se srovnatelnými výrobky renomovaných 

světových firem, což platí zejména pro hlavní nosný produkt - ocelové láhve. 

Většina výrobků, a to jak tlakových nádob, tak mlecích koulí i pluhových ostří, je určena 

zákazníkům všech evropských zemí a řady dalších zemí celého světa. 

Příznivým faktem je, že objem vývozu do těchto zemí rychle narůstá, značně se zkracují 

dodací termíny a zkvalitňuje se servis a rozsah služeb poskytovaných zákazníkům. 

Díky rozsáhlé modernizaci a investiční výstavbě vlastní organizace moderní výrobní 

zařízení, které dovolují pružně reagovat na potřeby a požadavky našich odběratelů, a to jak 

z pohledu objemu, tak kvality produkce společnosti a přístupu k ochraně životního prostředí. 

Veškerý vstupní materiál, polotovary a hotové výrobky prochází důslednou vstupní, 

mezioperační a výstupní kontrolou. 

O vysokém standardu výrobků svědčí řada výrobkových aprobací a certifikací od společností 

TÜV, APRAGAZ, Bureau Veritas, DOT, ATISAE, TMB, TC, Úřadu technického dozoru 

Polské republiky, Československého lodního registru, Lloyd´s Register, Ruského námořního 

registru, ASME a dalších. 

Od ledna 1994 je organizace držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle 

normy EN ISO 9001 uděleného společností TÜV.    

3.3 Poslání společnosti 

Hlavním obchodním výrobkem jsou vysokotlakové bezešvé láhve s převažujícím podílem 

výroby a prodeje. Díky jedinečnému výrobnímu procesu, vysokému technickému umu a 
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originálnímu know-how dosahují tyto výrobky špičkové světové úrovně. Trendy i současná 

struktura prodeje vykazuje u této komodity více než 70% podíl exportu na celkovém prodeji. 

Pozitivním trendem minulého roku bylo proniknutí na nové trhy a to hlavně do Jižní Afriky, 

Jižní Ameriky a na Balkán. Ocelové bezešvé tlakové nádoby nacházejí široké možnosti 

využití v mnoha průmyslových i rekreačních oblastech jako např. využití pro přepravu 

technických plynů pro svařování, hasící technice, potravinářském průmyslu, zdravotnictví, 

láhve pro dýchací techniku či potápění, akumulátory jako součásti hydraulických systémů 

apod. 

Mezi další významné vyráběné komodity společnosti patří výroba mlecích koulí a pluhových 

čepelí. Sortiment mlecích koulí se podařilo rozšířit díky zavedení nových technologií o další 

průměry. Nabídka nového sortimentu zahrnuje mlecí koule přesahující tvrdost 60 HRC v 

rozmezích průměru 15 – 125 mm. 

Společnost dovede nabídnout svým obchodním partnerům komplexní servis týkající se 

vyráběného sortimentu 

Firma Vítkovice Cylinders a. s. má svou vizi, jasně stanovenou firemní kulturu a strategii. 

Motto firmy „Pojďte s námi do světa!“ je trvalou výzvou pro všechny partnery na celém 

světě, pro korektní, dlouhodobou, technicky vyspělou systematickou spolupráci na hřišti 

globalizovaného trhu. 
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4 Analýza interních ztrát z nízké kvality ve společnosti  

Na základě rozboru kvality společnosti [15] jsem v kapitole 4.1 kvantifikoval vnitřní 

ztráty z jednotlivých typů vadných výrobků vznikající při výrobě a v kapitole 4.2 analyzuji 

příčiny vzniku ztrát. Společnost o těchto ztrátách ví a jsou to většinou ztráty 

z neopravitelných vad, což je hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která byla 

vynaložena na výrobky vyřazené interní kontrolou kvality z dalšího zpracování a používání. 

Dále jsou to také výdaje na práci při opravách opravitelných vad výrobků, tj. příslušná část 

mzdových, materiálových a režijních výdajů spojených s nutným přepracováním a uvedením 

do stavu shody se specifikacemi.  

4.1 Kvantifikování interních ztrát 

V následujících tabulkách 4 až 8 jsou kvantifikovány vnitřní ztráty z daných výrobků 

za roky 2010-2014 vznikající při vadné výrobě. 

Typ výrobku Vnitřní ztráty (Kč) 

Provoz 1 

Trubkové OL 2 256 726 

Protlačované CNG láhve 1 293 605 

Trubkové CNG láhve 16 991 

Protlačované akumulátory 165 087 

Trubkové akumulátory 465 968 

Celkem 13 287 352 

Provoz 2 

Malé OL 1 713 711 

Mlecí koule 472 729 

Celkem 2 186 441 

Provoz 3 

Protlačované OL na TP 8 370 869 

Protlačované CNG 4 619 782 

Trubkové CNG 30 836 

Trubkové akumulátory 6 210 

Celkem 13 027 699 

Celkem společnost 28 501 493 

 

Tabulka 4 Vnitřní ztráty za rok 2010 

Zdroj: [15] 
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Typ výrobku Vnitřní ztráty (Kč) 

Provoz 1 

Protlačované OL 6 359 200 

Trubkové OL 959 449 

Protlačované CNG 2 296 633 

Trubkové akumulátory 486 524 

Celkem 10 101 808 

Provoz 2 

Malé OL 770 268 

Mlecí koule 195 077 

Celkem 965 346 

Provoz 3 

Protlačované OL na TP 7 119 608 

Protlačované CNG 2 161 720 

Celkem 9 281 328 

Celkem společnost 20 348 483 

 

Tabulka 5 Vnitřní ztráty za rok 2011 

Zdroj: [15] 

 

Typ výrobku Vnitřní ztráty (Kč) 

Provoz 1 

Protlačované OL 9 076 896 

Trubkové OL 749 165 

Protlačované CNG 3 143 706 

Protlačované akumulátory 212 706 

Trubkové akumulátory 661 101 

Celkem 13 843 798 

Provoz 2 

Malé OL 1 474 575 

Mlecí koule 442 977 

Celkem 1 917 552 

Provoz 3 

Protlačované OL na TP 9 597 296 

Protlačované CNG 1 504 984 

Protlačované akumulátory 2 688 

Celkem 11 104 969 

Celkem společnost 26 866 320 

 

Tabulka 6 Vnitřní ztráty za rok 2012 

Zdroj: [15] 
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Typ výrobku Vnitřní ztráty (Kč) 

Provoz 1 

Protlačované OL 8 555 285 

Trubkové OL 1 193 234 

Protlačované CNG 551 968 

Protlačované akumulátory 119 361 

Trubkové akumulátory 600 741 

Celkem 11 020 590 

Provoz 2 

Malé OL 1 256 970 

Mlecí koule 1 753 525 

Celkem 3 010 496 

Provoz 3 

Protlačované OL na TP 8 283 333 

Protlačované CNG 667 856 

Protlačované akumulátory 32 322 

Celkem 8 983 511 

Celkem společnost 23 014 598 

 

Tabulka 7 Vnitřní ztráty za rok 2013 

Zdroj: [15] 

 

Typ výrobku Vnitřní ztráty (Kč) 

Provoz 1 

Protlačované OL 9 741 122 

Trubkové OL 1 263 896 

Protlačované CNG 138 797 

Protlačované akumulátory 142 706 

Trubkové akumulátory 427 752 

Celkem 11 714 275 

Provoz 2 

Malé OL 1 901 039 

Mlecí koule 1 075 559 

Celkem 2 976 599 

Provoz 3 

Protlačované OL na TP 10 127 500 

Protlačované CNG 1 305 009 

Protlačované akumulátory 103 911 

Celkem 11 536 421 

Celkem společnost 26 227 295 

 

Tabulka 8 Vnitřní ztráty za rok 2014 

Zdroj: [15] 
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Obrázek 2 Celkové ztráty společnosti za roky 2010-2014 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Celkové interní ztráty společnosti za roky 2010-2014 jsou 124 958 189 Kč. Na 

obrázku 2 je znázorněno, že největším podíl na ztrátách má provoz 1. V následující 

kapitole 4.2 z analyzuju příčiny vzniku vad způsobující interní ztráty. 

 

4.2 Analýza příčin vzniku vad způsobující interní ztráty 

Pro analýzu důvodů vzniku těchto ztrát jsem udělal s pomocí mého konzultanta 

brainstorming, kterého se zúčastnilo osm lidí. Z toho byli dva z oddělení kvality, dva 

z obchodního oddělení, dva z technického oddělení a dva pracovníci pracující ve výrobě. 

Pomocí brainstormingu jsem vytvořil tabulku příčin vzniku vad a každý z pracovníku dostal 

3, 2 a 1 bod. Tyto body mohli rozdělit příčinám, u kterých jsi myslí, že mají hlavní podíl na 

vzniku vad při výrobě. Na začátku jsem všem vysvětlil, že potřebuji od nich vědět z jakého 

důvodu si myslí, že vznikají tyto interní ztráty při výrobě. V následující tabulce 9 jsou příčiny 

vzniku vad způsobující interní ztráty obodované podle pracovníků společnosti. 
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Příčina Označení příčiny 
Bodování 

pracovníku 
Součet bodů 

Nesprávná technologie 

tváření 
A 3, 2, 2 7 

Spálení materiálu B 1 1 

Nedodržení rozměrů C 3, 3, 2, 2 3, 3 16 

Vadný materiál D  0 

Špatné seřízení stroje E 3, 1 4 

Porucha stroje F 1, 1, 1, 3 6 

Poškozený nástroj G 2 2 

Špatná kontrola 

seřízeného stroje 
H 1, 1 2 

Povrchově vadný 

materiál 
I 1 1 

Nedostatečná 

mezioperační kontrola 
J  0 

Chybný příkaz stroje K 3 3 

Nedodržení kvality 

povrchu 
L 2, 2, 2 6 

Špatná obsluha stroje M  0 

 

Tabulka 9 Příčiny vzniku vad podle pracovníků společnosti 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Údaje z tabulky 9 jsem použil pro Paretovu analýzu v tabulce 10, která nám definuje 

prioritní příčiny vzniku vad neboli tzv. životně důležitou menšinu. Vady, které měly součet 

bodování 0, jsem vyřadil z analýzy, protože nemá smysl se s nimi nadále zabývat. 

Seřazení příčin 

Sestupně 

Označení 

příčin 

Bodové 

hodnocení 

Kumulativní 

bodové 

hodnocení 

Relativní 

kumulativní 

bodové 

hodnocení (%) 

Nedodržení 

rozměrů 
C 16 16 33,33 

Nesprávná 

techn. tváření 
A 7 23 47,91 

Porucha stroje F 6 29 60,41 

Nedodržení 

kvality povrchu 
L 6 35 72,92 

Špatné seřízení 

stroje 
E 4 39 81,25 

Chybný příkaz 

stroje 
K 3 42 87,5 

Poškozený 

nástroj 
G 2 44 91,66 

Špatná kontrola 

seřízeného 

stroje 

H 2 46 95,83 

Spálení 

materiálu 
B 1 47 97,92 

Povrchově 

vadný materiál 
I 1 48 100 

 

Tabulka 10 Paretova analýza 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výsledky tabulky 10 jsou zobrazeny na obrázku 3 pomocí Paretova diagramu. 
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Obrázek 3 Paretův diagram 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

K analýze pro kvantifikování prioritních příčin vzniku interních ztrát jsem vypočetl 

průměrný počet neshod na jeden druh neshody: 

𝑃𝑈 =
48

10
= 4,8 

V následující tabulce 11 porovnáme průměrný ukazatel s bodovým hodnocením příčin vad 

a tam kde bude průměrný ukazatel menší než bodové hodnocení, tak těm příčinám bychom 

se měli věnovat. 
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Nedodržení rozměrů 16 > 4,8 

Nesprávná techn. tváření 7 > 4,8 

Porucha stroje 6 > 4,8 

Nedodržení kvality povrchu 6 > 4,8 

Špatné seřízení stroje 4 < 4,8 

Chybný příkaz stroje 3 < 4,8 

Poškozený nástroj 2 < 4,8 

Špatná kontrola seřízeného stroje 2 < 4,8 

Spálení materiálu 1 < 4,8 

Povrchově vadný materiál 1< 4,8 

 

Tabulka 11 Porovnání průměrného ukazatele s bodovým hodnocením příčin vad 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výsledkem analýzy je, že prioritní příčiny vad způsobující interní ztráty jsou: 

 Nedodržovaní rozměrů 

 Nesprávná techn. tváření 

 Poruchy strojů 

 Nedodržení kvality povrchu 
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5 Analýza externích ztrát z reklamací ve společnosti 

Společnost ve svých rozborech kvality [15] vede jako externí výdaje jedinou položku 

a tou jsou reklamace. V tabulce 12 jsou uvedeny externí ztráty vedené v rozborech kvality 

společnosti, vzniklé reklamacemi z roku 2010-2014 (v tis. Kč). 

Rok Počet reklamací Ztráty (v tis. Kč) 

2010 47 1583 

2011 57 1130 

2012 66 1598 

2013 60 533 

2014 59 853 

Celkem 289 5697 

 

Tabulka 12 Reklamace za roky 2010-2014 

Zdroj: [15] 

 

Externí ztráty společnost vyhodnocuje pouze jako náklady na opravy, náklady na dopravu 

vadného zboží zpět od zákazníka a po opravě zboží k zákazníkovi. 

Jako autor bakalářské práce se budu snažit kvantifikovat další ztráty, které vznikají ve 

spojitosti s reklamacemi, ale společnost je nezahrnuje do externích ztrát. Pro kvantifikování 

těchto ztrát popíšu dvě typické reklamace, ze záznamu služební cesty do společnosti IBG 

v Brazílii a do společnosti Air Products v Německu. Definuji externí ztráty společnosti, poté 

udělám průměr ztrát z těchto reklamací a součin počtů reklamací s tímto průměrem za daný 

rok. Tyto ztráty nejsou nikde evidovány ani vedeny.  

5.1 Typická reklamace společnosti IBG v Brazílii z roku 2014 

Vyjádření k reklamaci IBG 

Společnost je přesvědčena, že příčinou netěsnosti závitového spojení ventilu a láhve 

je v rozdílném stoupání závitů ventilů a závitů v hrdle láhve. Na obrázku 4 můžete vidět, že 

u závitů ¾“-14 NGT v hrdle láhve byla naměřena hodnota vzdálenosti 10 stoupání 18,104 

mm. U ventilu byla tato vzdálenost 10 stoupání naměřena 18,354 mm, což můžete vidět na 

obrázku 5. Tento rozdíl je tak velký, že při zašroubování ventilu do hrdla láhve dochází už 
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na šestém zavitě ke kolizi šestého závitů hrdla a ventilu. Protože, závit v hrdle láhve je 

podstatně tvrdší (pevnější) než závit ventilu dojde k deformaci závitů ventilu. 

 
 

Obrázek 4 Měření hrdla láhve 

Zdroj: [16] 

 
 

Obrázek 5 Měření závitu ventilu 

Zdroj: [16] 

 

Návrh k řešení daného problému 

Nechat naplnit oba typy láhví daným plynem a separovat netěsné láhve. Vítkovice 

Cylinders a. s. zatím připraví tým pracovníku, kteří by následně odjeli do IBG podílet se na 

opravě netěsných lahví.  

Předpokládané práce týmu: 

1. Demontáž ventilu 

2. Kontrola závitu našimi kalibry 
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3. Prořezaní závitu  

4. Kontrola a následná oprava závitu na ventilech 

5. Vysáti láhvi (doufám, že IBG bude ochotno zapůjčit vysavač k téhle činnosti)  

6. Za ventilování opravených láhví 

7. Doufáme, že v té době bude docházet k znovu naplnění láhví a kontrole 

8. V průběhu oprav bude probíhat i kontrola a následná oprava volných závitů.   

 

5.1.1 Analýza externích ztrát na základě reklamace společnosti IBG  

Společnost vyslala čtyř členný tým do Brazílie, z toho byli dva technici a dva výrobní 

pracovníci, aby opravili ventily a vyřešili daný problém. Při analýze externích ztrát jsem tyto 

pracovníky požádal o informace ohledně reklamace. Délka pobytu v Brazílii byla 56 dní. 

Pracovníci bydleli v hotelu, který stál 950 Kč na noc pro jednoho pracovníka. Doprava 

jednoho pracovníka stála 40 325 Kč a doprava nástrojů a materiálu k opravě ventilů přes 

celnice stála 150 325 Kč. Diety pro jednoho pracovníka jsou 750 Kč na den. V tabulce 13 

jsou uvedeny celkové ztráty v Kč. 

Výdaje za ubytování 56 dní * 4 prac. * 950 Kč = 212 800 Kč 

Výdaje za dopravu pracovníků 4 prac. * 40 325 Kč = 161 300 Kč 

Výdaje za dopravu nástrojů a 

materiálu 
150 325 Kč 

Výdaje za diety pro pracovníky 56 dní * 4 prac. * 750 Kč = 168 000 Kč 

Celkem 692 425 Kč 

 

Tabulka 13 Ztráty z reklamace od společnosti IBG 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

Společnost o těchto ztrátách nevede nikde záznamy. V tabulce 12, můžete vidět, že 

společnost ve svých rozborech kvality uvádí ztráty z 59 reklamací 853 000 Kč za rok 2014, 

což je špatná představa, jelikož jsem zjistil, že jenom jedna reklamace od společnosti IBG 

v Brazílii z roku 2014 stála 692 425 Kč.  
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5.2 Typická reklamace společnosti Air Products v Německu z roku 2013 

Zpráva z jednání o reklamaci: 

Hmotnost láhví je mimo toleranci. Tolerance hmotnosti láhví je ±0,5 kg. Čtyři láhve 

byli reklamovány, jelikož jejich váha přesahovala tuto toleranci. Vítkovice uvádějí na 

výkresech jinou hmotnost láhví, než ve skutečnosti mají. Air Products a Vítkovice byli 

překvapeni hmotnosti láhví mimo toleranci. Vítkovice budou implementovat nový přístup 

kvality, aby zajistila, že se to nestane znovu. Air Products má obavy, že to Vítkovice 

nedodrží. Nadváha láhví může vést k problémům Unie, ve vztahu k zvedání těžkých břemen. 

Vítkovice musí zaslat nové čtyři láhve, které budou v toleranci [17]. 

 

5.2.1 Analýza externích ztrát na základě reklamace společnosti Air Products 

Společnost vyslala na jednání ohledně reklamace dva pracovníky, jednoho 

z technického úseku a jednoho z úseku kvality. Sešel jsem se s těmito pracovníky a zjišťoval 

jsem ztráty, které byli vynaloženy na vyřešení této reklamace. Pracovníci strávili v Německu 

3 dny. 

Výdaje za ubytování 3 dny * 2 prac. * 1525 Kč = 9 150 Kč 

Výdaje za dopravu pracovníků 2 prac. * 5400 Kč = 10 800 Kč 

Výdaje za dopravu láhví a materiálu 60 000 Kč 

Výdaje za nové 4 láhve 4 ks. * 3 000 Kč = 16 000 Kč 

Výdaje za diety pro pracovníky 3 dní * 2 prac. * 750 Kč = 4 500 Kč 

Celkem 100 450 Kč 

 

Tabulka 14 Ztráty z reklamace od společnosti Air Products 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 V tabulce 12, můžete vidět, že společnost ve svých rozborech kvality uvádí ztráty z 60 

reklamací 533 000 Kč za rok 2013, což je také špatná představa, jelikož tohle je jedna 

z nejmenších reklamací, které společnost za rok 2013 měla a i přesto dle mých výpočtů 

zabírá cca jednu pětinu z celkových externích ztrát z roku 2013, jejichž počet byl 60. Což 
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znamená, že doporučuji společnosti počítat i s těmito ztrátami, jelikož jejich analýza 

externích ztrát z reklamací nezohledňuje všechny ztráty, které na základě reklamací vznikají. 

5.3 Celkové externí ztráty za rok 2010-2014 na základě analýzy reklamací 

Pro zjištění externích ztrát za rok 2010-2014 jsem z celkových ztrát dvou typických 

reklamací udělal průměrný ukazatel a vynásobil tento průměrný ukazatel počtem reklamací 

za tyto roky. Tyto výpočty jsou znázorněny v tabulce 15. 

PU=
celkové ztráty na základě reklamace z IBG + celkové ztráty na základě reklamace z Air product 

2
(Kč) 

PU = 
692425 + 100450

2
 = 396 437,5 Kč 

Rok Výpočet Celkové ztráty (v Kč) 

2010 47 * 396 437,5 18 632 562,5  

2011 57 * 396 437,5 22 596 937,5 

2012 66 * 396 437,5 26 164 875 

2013 60 * 396 437,5 23 786 250 

2014 59 * 396 437,5 23 389 812,5 

Celkem 289 * 396 437,5 114 570 437,5 

 

Tabulka 15 Celkové externí ztráty za roky 2010-2014 na základě analýzy typických reklamací 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

Pro tuto analýzu jsem vybral jednu z největších reklamací, kterou společnost měla a 

jednu z menších reklamací. Výsledkem je hypotetická úvaha o tom, že společnost 

nezahrnuje do ztrát z reklamací veškeré výdaje s nimi spojené a proto nemá přehled o 

veškerých externích ztrátách spojeným s nekvalitou. 
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6 Návrhy opatření ke zlepšení 

6.1 Interní ztráty 

Z provedené analýzy ve výsledcích interních ztrát za roky 2010 – 2014 je zřejmé, že 

největší ztráty vznikají na provoze 1 u produktu protlačovaných ocelových láhví. Je tedy 

nutné provádět hlubší analýzu, s důrazem na odhalení kořenových příčin příslušných vad. 

Na základě zjištění z této analýzy pak naplánovat příslušná opatření pro odstranění nejen 

současné neshody, ale její kořenové příčiny a tak trvale odstranit dané neshody. 

Navrhuji pracovníkům v oddělení kvality pomocí regulačních diagramů pro průměr a 

rozpětí z analyzovat nedodržování rozměrů, což je nejčastější příčina vzniku vad a pomocí 

regulačního diagramu pro počet neshodných jednotek ve výběru hlouběji z analyzovat 

ostatní příčiny. Na základě těchto výsledků získají podrobnější informace o tom, kde 

vznikají vady způsobující ztráty při výrobě a poskytování služby. 

Tyto výsledky manažeři kvality projednají s vedením společnosti na podnikové radě 

kvality, kde předloží zprávu o vývoji interních výdajů vztahující se ke kvalitě. Následně by 

mělo být realizováno přezkoumání systému managementu měřením podle normy ČSN EN 

ISO 9001:2009 v kapitole 5, jež pojednává o odpovědnosti vrcholového vedení 

v systémech managementu kvality. Právě pro přezkoumání funkčnosti systému 

managementu kvality se informace z měření interních výdajů vztahujících se ke kvalitě 

zdají být naprosto nepostradatelnými. Na základě přezkoumání managementu kvality by 

mělo rozhodnout vrcholové vedení o opatření ke zlepšení, která by měla přinést evidentní 

ekonomické efekty.  

Pro analýzu dalších interních ztrát mi společnost neposkytla data, ale do budoucna 

pro zjištění veškerých interních ztrát navrhuji společnosti pracovat s dalšími výdaji, jako 

jsou například: 

 výdaje na procesy řízení neshodných výrobků 

 výdaje na speciální zařízení a přípravky potřebná k opravám vadných výrobků 

 výdaje na likvidaci neopravitelných vadných výrobků 

 výdaje na ztráty z vadných dodávek 

 výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje 

 výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad. 
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6.2 Externí ztráty 

Pro nedostatek dat, jsem se snažil poskytnout společnosti hypotetickou úvahu o tom, 

které výdaje by měla také počítat do externích ztrát vztahujících se k nespokojenosti 

zákazníků, konkrétně ztrát z reklamací a je na společnosti jak již upraví tyto hodnoty a 

koeficienty podle vlastní potřeby. Jak jste ale mohli vidět, tyto ztráty nepopíratelně ve 

společnosti vznikají. 

Do budoucna, ale navrhuji společnosti pro analýzu veškerých ztrát pracovat i s dalšími 

položkami definované modelem COPQ, jako jsou například: 

 celkové výdaje na záruční servis 

 výdaje na expedici náhradních dílů a skladování 

 celkové výdaje na prohrané soudní spory 

 slevy s cen služeb a výrobku, u kterých charakter jejich nehod sice nezhoršuje 

funkčnost výrobku, ale zcela neplní stanovené požadavky 

 celkové ztráty, které vzniknou díky stažení výrobku z trhu 

 výdaje na hledání náhradních odběratelů a zákazníků 

Navrhoval bych také nový způsob sledování externích tak i interních výdajů pomocí 

oficiálního dokumentu, jehož příklad je v tabulce 16. Tento dokument se stane součástí 

dokumentace systému managementu kvality. To společnosti zajistí, že s dokumentem se 

bude v budoucnu pracovat podle stejných pravidel a umožní rovněž prověřování 

stanovených postupů formou interních auditů. 

 

Název 

položky 

výdajů 

Způsob a 

náplň 

výpočtu, 

nebo 

název 

účtu 

Způsob 

sledování 

Číslo 

účtu, 

resp. 

forma 

záznamu 

Místo 

prvotního 

sledování 

Odpověd 

-nost 

Periodicita 

sledování 

Výdaje na 

reklamace 

Suma 

všech 

výdajů 

spojených 

s 

reklamací 

V účetní 

evidenci 

501.230 Ekonomický 

útvar 

Ředitel 

ekonomic- 

kého 

útvaru 

Měsíčně za 

společnost 

 

Tabulka 16 Příklad oficiálního dokumentu pro sledování externích ztrát 

Zdroj: částečně převzato z [2] 
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Tyto dokumenty a zavedení nového způsobu měření ztrát, by měli manažeři kvality 

projednat s vedením společnosti. Vrcholové vedení by mělo získat objektivní informace o 

výsledcích měření výdajů vztahujících se ke kvalitě. Následně by mělo být uskutečněno 

přezkoumání systému managementu kvality podle normy ČSN ISO 9001:2009. Vrcholové 

vedení rozhodne o opatření ke zlepšení, která by měla společnosti viditelně snížit výdaje na 

nekvalitu. 

Společnosti navrhuji pracovat do budoucna nejen s výdaji na interní a externí ztráty, 

ale také s výdaji na promrhané investice a příležitosti a výdaji vzniklé v souvislosti 

s nedodržením požadavků na životní prostředí, které definuje model COPQ. 
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Závěr 
 

Bakalářská práce byla vypracována na problematiku ztrát z nízké kvality ve 

společnosti. Práce byla rozdělena do dvou základních částí, teoretické vymezení 

problematiky a praktickou část. 

V části teoretické pomocí průzkumu literárních pramenů, popisuji pojmy kvalita, 

systém managementu kvality, ale hlavně se věnuji kapitole měření v systémech 

managementu kvality, konkrétně finančnímu měření pomocí modelu COPQ, který je 

teoretickým východiskem pro praktickou část bakalářské práce, 

Praktická část je věnována analýze ztrát z nízké jakosti společnosti Vítkovice 

Cylinders a. s. Prezentuji zde základní údaje, profil a poslání společnosti. Byly zde 

kvantifikovány interní ztráty z daných výrobků za rok 2010-2014 vznikající při vadné 

výrobě a následně provedena analýza příčin vzniku interních ztrát pomocí Paretovy 

analýzy. Zjištění prioritních příčin vzniku interních ztrát společnost vedlo k dalším hlubším 

analýzám a následnému přezkoumání systému managementu kvality. Na základě tohoto 

přezkoumání by společnost měla zavést opatření ke zlepšení, což by mělo vést ke snížení 

interních ztrát z nízké jakosti. 

Dále se v praktické části věnuji analýze externích ztrát. Byly zde uvedeny externí 

ztráty vedené v rozborech kvality společnosti, vzniklé reklamacemi z roku 2010-2014. 

Jelikož se společnost nezabývala veškerými ztráty spojenými s reklamacemi, jsem se snažil 

poskytnout společnosti hypotetickou úvahu o tom, které výdaje by měla také počítat do 

externích ztrát.  

V poslední části jsou navržená nápravná opatření ke zlepšení zjišťování interních a 

externích ztrát pomocí modelu COPQ. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Seznam literatury 
 

 [1] NENADÁL a kol., Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody, 

Praha: Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-16-7  

 [2] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání, 

Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0  

[3] FIALA, A-BECKOVÁ, M a kol., Management procesů. Základní dílo, včetně 27. 

aktualizace, Praha: Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1802 – 1697 

[4] VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. aktualizované vydání,  

Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1 

[5] JURAN J. and De Feo J., Juran’s Quality Handbook - The Complete Guide to 

Performance Excellent, New York: Mc Graw Hill, 2010. 1113 s. ISBN 978-0-07-162973-7 

[6] Norma ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a 

slovník. Praha. 

[7] BS 6143 – Guide to the Economics of Quality. Part 1: Process Cost Model. 

London, BSI 1992 

[8] BS 6143 – Guide to the Economics of Quality. Part 2: Prevention, Appraisal and 

Failure. Model London, BSI 1992 

[9] ČSN EN 60300-3-3 Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Analýza 

nákladů životního cyklu. Praha, ČNI, červen 2005 

 [10] KNOWLES G. Managing Quality in the 21st Century: Principles and Practice 

Bookboon.com, 2012. 86 s. ISBN 978-87-403-0077-2 

[11] Wiktionary, Glossary of quality management [online]. 2015 [cit. 2015-03-12] 

dostupné z: http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary_of_quality_management 

[12] ASQ, Quality Glossary [online]. 2015 [cit. 2015-03-14] dostupné z: 

http://asq.org/glossary/c.html 

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary_of_quality_management
http://asq.org/glossary/c.html


46 
 

[13] Janet R. Raddatz and Donna Klemme, Customer-Supplier Relationship Improvement: 

Cost of Poor Quality Measures, in: 91 st Annual International Supply Management 

Conference [online] 2006 [cit. 2015-02-21] dostupné z: 

http://www.ism.ws/files/pubs/proceedings/jeraddatz.pdf 

[14] Vítkovice Cylinders, Vítkovice Cylinders [online]. 2015 [cit. 2015-01-04] dostupné z: 

http://www.vitkovicecylinders.cz/13/cs/node/371 

[15] Interní dokument: Rozbory kvality společnosti, 

Vítkovice Cylinders a.s., 2010-2014 

[16] Interní dokument: Reklamace od společnosti IBS Brazil, 

 Vítkovice Cylinders a.s., 2014 

[17] Interní dokument: Reklamace od společnosti AIR Products, 

Vítkovice Cylinders a.s., 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitkovicecylinders.cz/13/cs/node/371


47 
 

Seznamy 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Základní koncepce managementu kvality .......................................................... 15 

Obrázek 2 Celkové ztráty společnosti za roky 2010-2014 .................................................. 31 

Obrázek 3 Paretův diagram ................................................................................................. 34 

Obrázek 4 Měření hrdla láhve ............................................................................................. 37 

Obrázek 5 Měření závitu ventilu ......................................................................................... 37 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Přínosy a náklady z pohledu výrobce a uživatele ............................................... 18 

Tabulka 2 Základní odlišnosti modelů finančních měření v SMK ...................................... 20 

Tabulka 3 Základní údaje o společnosti .............................................................................. 25 

Tabulka 4 Vnitřní ztráty za rok 2010................................................................................... 28 

Tabulka 5 Vnitřní ztráty za rok 2011................................................................................... 29 

Tabulka 6 Vnitřní ztráty za rok 2012................................................................................... 29 

Tabulka 7 Vnitřní ztráty za rok 2013................................................................................... 30 

Tabulka 8 Vnitřní ztráty za rok 2014................................................................................... 30 

Tabulka 9 Příčiny vzniku vad podle pracovníků společnosti .............................................. 32 

Tabulka 10 Paretova analýza ............................................................................................... 33 

Tabulka 11 Porovnání průměrného ukazatele s bodovým hodnocením příčin vad ............. 35 

Tabulka 12 Reklamace za roky 2010-2014 ......................................................................... 36 

Tabulka 13 Ztráty z reklamace od společnosti IBG ............................................................ 38 

Tabulka 14 Ztráty z reklamace od společnosti Air Products ............................................... 39 

Tabulka 15 Celkové externí ztráty za roky 2010-2014 na základě analýzy typických 

reklamací ............................................................................................................................. 40 

Tabulka 16 Příklad oficiálního dokumentu pro sledování externích ztrát........................... 42 

 

 

 

 


