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1. ÚVOD 

 Základem jakýchkoliv aktivit v podniku (jejichž cílem je zvyšování výkonnosti, 

založené na optimalizaci nákladů) je poznání toho, z jakých jednotlivých složek se 

náklady podniku skládají, jak reagují na změny v aktivitě podniku nebo jaký je jejich 

vztah k podnikovým výkonům. Se zajišťováním určité úrovně kvality tedy vznikají 

podniku náklady. Každá společnost by měla mít určitý přehled o svých vynaložených 

nákladech a položit si otázku „Kolik nás co stojí?“ Všechny organizace se zaměřují na 

sledování nákladů spojených s výrobou produktů, přičemž náklady na jakost zůstávají 

v pozadí. 

 Cílem diplomové práce je analýza nákladů na kvalitu, průzkum jednotlivých složek 

nákladů na prevenci, hodnocení interních a externích vad, jejich vyčíslení a následné 

zkoumání poslední skupiny nákladů pomocí grafů či Paretova diagramu, včetně 

doporučení pro jejich snižování. Tyto vady se mohou jevit jako největší problém 

v podniku. Odebírají nejvíce finančních prostředků a tím podnik ohrožují. Výsledky 

včetně návrhů a doporučení pak budou předloženy firmě Batz Czech, s.r.o. k využití. 

 Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První kapitola, úvod, je 

zaměřena na vymezení cílů a stručný postup tvorby práce. Druhá část, teoreticko-

metodická východiska řízení kvality, se věnuje pojmu kvalitě, jejího historického 

vývoje, nákladům na kvalitu, jednotlivým modelům, či ukazatelům nákladů na kvalitu, 

které s náklady na kvalitu souvisí. Třetí část bude zaměřena na charakteristiku 

společnosti Batz Czech, s.r.o. z pohledu systému managementu kvality, například 

zobrazení vize, mise, hodnot podniku, politiky kvality nebo rozdělení jednotlivých 

oddělení. Čtvrtá část, nazvaná jako analýza nákladů na kvalitu a doporučení pro jejich 

snižování, se zabývá analýzou jednotlivých skupin nákladů aplikovaných na modelu 

PAF a detailním rozborem nákladů na vady, kde bude zahrnuto i jejich doporučení pro 

snižování. V závěru bude provedeno krátké zhodnocení výsledků vycházející ze 

zjištěných údajů společnosti Batz Czech, s.r.o. 

 Téma náklady na kvalitu je velice obsáhle, zajímavé a věnuje se jim celá řada, ať už 

českých nebo zahraničních autorů. Za zmínku stojí například pan Jaroslav Nenadál, 

který se pyšní celou řadou publikací nebo třeba Jaromír Veber, který popisuje principy, 

postupy a metody moderního managementu jakosti. Důležité je zmínit i mezinárodní 
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organizaci pro standardizaci ISO, která vydává celou řadu ISO norem, které jsou stále 

revidovány z důvodu získání nových zkušeností z dlouholeté aplikace či větší 

kompatibility s ostatními normami systémů řízení. 
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2. TEORETICKO-METODICKÁ VÝCHODISKA ŘÍZENÍ 

KVALITY 

 V dnešní době jsou produkty velice složité, testuje se, zda obstojí v náročném 

konkurenčním prostředí, kde navíc posilují tlaky na bezpečnost výrobků, odpovědnost 

výrobců nebo distributorů při případném vzniku škody. Všechny tyto okamžiky nutí 

management, aby jim věnovali trvalou pozornost a zařadili je mezi své základní řídící 

aktivity. Management je proto významný prvkem pro úspěšné fungování podniku. 

 Pro zákazníka je důležitý vztah ceny a kvality – vyšší cena totiž nemusí znamenat 

vyšší kvalitu. 

2.1 Kvalita 

 Blecharz (2011) tvrdí, že slova kvalita nebo jakost jsou fenomény posledních 

několika desetiletí. Z hlediska věcného jde o synonyma. Kvalita má mnoho definic, 

mnoha autorů. Například: 

 „Kvalita je shoda s požadavky.“ (Crosby) 

 „Kvalita je způsobilost pro užívání.“ (Juran) 

 „Kvalita je spokojenost zákazníka.“ (Feigenbaum) 

 „Kvalita je míra výsledku, která může být kategorizována v různých třídách.“ 

(Veber) 

 V literatuře existuje dalších mnoho definic kvality (jakosti). Avšak nejrozšířenější 

definice je obsažena v mezinárodní normě ČSN EN ISO 9000: „Kvalita (jakost) je 

stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.“ Inherentní znak je takový, 

který vytváří podstatu výrobku, tedy podmiňuje funkci, pro který byl výrobek navržen 

(množství kakaa v čokoládě, chuť rohlíku, výkon mixeru, atd.). Obal a její tvar už 

funkci výrobku nepodmiňuje a jde o znak přiřazený. Jde spíše o marketingový prvek 

než znak kvality, který může umocnit prodejnost výrobku (Blecharz, 2011). 

 Dle Blecharze (2011) se kvalita posuzuje relativně (srovnáním). Srovnávají se 

jednotlivé znaky kvality se standardy či závaznými předpisy nebo s požadavky 

zákazníka, konkurence. Srovnávat lze jen výrobky se stejným zamýšleným použitím. 
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 Pragmatický pohled na kvalitu výrobků a služeb očekává splnění tří atributů: 

 bezvadnost – zde se předpokládá, že má-li být výrobek nebo služba považovány 

za kvalitní, nemohou mít jakoukoliv vadu či nedostatek. Nefungující, poškozené 

výrobky nebo nedostatečně naplněné služby zákazník zpravidla snadno odhalí. 

Signalizují neschopnost výrobce či poskytovatele služby splnit základní 

požadavky, které jsou kladeny na produkt; 

 kvalita – za kvalitní je považován ten produkt, který nabízí lepší parametry 

(např. výkon, životnost, pohodlnost, atd.). Existují však dvě polohy 

kvalitativních parametrů. První z nich je spojena s vlastním produktem a týká se 

jeho bezprostředních vlastností (parametrů), druhá je spojena s doprovodnými 

službami při a po prodeji (předvedení výrobku, informace o použití, náhradní 

díly, atd.); 

 stabilita – očekává se, že výrobky budou mít vyrovnanou a dobrou stabilitu 

s minimálními odchylkami. Lze ji zajistit důslednou výstupní kontrolou nebo 

implementovat do výrobku během jeho přípravy (Veber, 2010). 

 Moderní pojetí jakosti je charakteristické tím, že jakost již není spojována pouze 

s hmotným produktem, ale vztahuje se k jakékoli činnosti (službě) nebo procesu, který 

slouží k uspokojování potřeb zákazníka. Zákazník platí za naše výrobky nebo služby      

a z těchto peněz jsou realizovány platy manažerů a rozvoj firmy. Může jít o externího 

zákazníka (např. velkoobchod, konečný spotřebitel) nebo o interního zákazníka 

(následující pracoviště nebo proces). Uspokojení zákazníka vychází z dobré znalosti 

potřeb a přání. Každá firma si proto tyto činnosti zjišťuje a převádí je do požadavků na 

produkt. Požadavky zákazníka (nebo také hlas zákazníka) se zjišťují z marketingového 

výzkumu (dotazníky, interview), ze znalostí a zkušeností pracovníků v organizaci nebo 

samotných stížností a reklamací. Spokojenost zákazníka je proto nutno neustále 

sledovat, monitorovat, měřit a vyhodnocovat. 
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2.1.1 Cyklus PDCA 

 Kvalitu můžeme i postupně zlepšovat. V odborné literatuře můžeme najít mnoho 

přístupů, jak postupovat při realizaci zlepšování. Zřejmě nejznámější a poměrně 

jednoduchý je cyklus PDCA předložený E. Demingem, který se skládá ze čtyř kroků: 

 P - Plan – naplánujte a určete záměr zlepšení; 

 D - Do – realizujte a uskutečněte záměr; 

 C - Check – proveďte kontrolu a vyhodnoťte dosažené výsledky; 

 A - Act – proveďte korekci, úpravy (Veber, 2007). 

2.2 Historický vývoj managementu kvality  

 Podle Nenadála (2008) prošly velmi intenzivním rozvojem systémy managementu 

jakosti v minulém století. V časové ose lze rozeznat několik stádií, znázorněných na 

obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Historický vývoj managementu jakosti, 

Zdroj: Zpracováno dle Nenadála (2008, s. 17) 
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 Model řemeslné výroby – bylo pro něho typické to, že výrobce (švec) byl 

v bezprostředním styku se zákazníkem, od kterého si poslechl požadavky, které se 

snažil splnit. Také byl ve styku s výrobkem od začátku (jeho vzniku), až po předání 

zákazníkovi. V kterémkoliv okamžiku jej mohl srovnávat se svou představou. Mohl do 

procesu operativně zasahovat. Kladem byla zpětná vazba v průběhu výroby, nevýhodou 

nízká produktivita práce (Nenadál, 2008). 

 Model výrobního procesu s technickou kontrolou – nástup průmyslové výroby 

přinesl velmi mnoho změn. Například hlubší dělbu práce nebo zavedení prvních 

výrobních linek. Dělník už nebyl v přímém kontaktu se zákazníkem. Prováděl na 

výrobku zcela určité operace a poté jej předával dalšímu spolupracovníkovi. Proto bylo 

nutné zavést průběžnou kontrolu, z které bylo zřejmé, zda je dosahováno 

předpokládaných parametrů výrobku. Proto byly vyčleněny zvláštní funkce kontrolorů. 

Byli to nejzkušenější a nejlépe placení pracovníci, kteří měli odpovědnost za jakost. 

Výraznou nevýhodou tohoto modelu byla skutečnost, že výroba i další skupiny 

pracovníků začaly mít pocit, že péče o jakost není součásti jejich povinností (Nenadál, 

2008). 

 Model výrobního procesu s výběrovou kontrolou – v třicátých letech se zásluhou 

Romiga a Shewharta objevily první statistické metody kontroly, a tehdy se vyvinul 

model výrobních procesů s výběrovou kontrolou. Druhá světová válka výrazně zesílila 

požadavek na kvalitu ve výrobě. Velké množství válečného materiálu mohlo být 

vyráběno pouze za podstatného zlepšení a plánování kvality výroby. Průběh výroby byl 

pečlivě sledován, měřen a následně statisticky zpracován. Požadavky na hodnoty 

technických vlastností byly stanoveny v normách a představovaly základní kritérium 

pro ověřování jakosti (Nenadál, 2008). 

 Model s regulací výrobních procesů – tento model se prosadil zejména 

v Japonsku, kde se díky působení W. E. Deminga rozšířilo důsledné zavádění statistické 

regulace a statistické přejímky. Rostly požadavky na výrobky a jejich kvalitu, díky 

odložené poptávce po výrobcích a službách. Bylo navíc zřejmé, že výrobek bez vady 

ještě nemusí být úspěšný na trhu. Zákazníci zohledňovali i další požadavky, jako je 

vzhled, ovladatelnost, spolehlivost, úspornost. Postupně se začalo prosazovat, že 

kvalitní výrobek nebo služba je záležitostí všech podnikových útvarů a o kvalitě se 

rozhoduje již v etapě výzkumu, vývoje, konstrukce nebo projekce (Nenadál, 2008). 
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 Model celopodnikového řízení jakosti – v této fázi se zrodil skutečný základ 

systémů jakosti, označovaný jako celopodnikové řízení jakosti – CWQC (Company 

Wide Quality Control). Zavedením konceptu CWQC, který říkal, že je kvalita 

záležitostí všech podnikových činností, je nerozlučně spjato se jménem J. M. Juran 

(Nenadál, 2008). 

 Model výrobních procesů s koncepcí TQM – Japonci předvedli celému světu 

ekonomickou prosperitu, založenou mimo jiné na vysoké kvalitě výrobků a služeb –    

od kontroly jakosti přes regulaci výroby, zabránění vzniku vad aplikací statistických 

metod, až k úplnému řízení všech činností, které mají vliv na jakost (zjišťování 

požadavků zákazníků, návrh, vývoj, nákup, výroba, skladování, prodej, doprava, 

instalace, likvidace a zpětná vazba ve spokojenosti zákazníka). Tento přístup byl 

označen jako totální management jakosti – TQM (Total Quality Management). Tento 

přístup bude vysvětlen později v kapitole – Koncepce managementu kvality      

(Nenadál, 2008). 

 Model dokumentovaných procesů – tento přístup představuje dynamicky se 

vyvíjející koncepci. Společnosti si začaly v sedmdesátých letech uvědomovat 

potenciální nebezpečí pro konkurenceschopnost svých produktů. Následovala snaha       

o prokazování schopnosti dodávat kvalitní výrobky a kvalitní služby. Požadavky na 

management jakosti byly nejdříve stanoveny v normách AQAP. V roce 1987 byly 

přijaty normy ISO řady 9000 pro management jakosti (Nenadál, 2008). 

 Integrovaný management – další vývoj managementu jakosti povede k fúzi 

managementu jakosti, péči o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví 

v integrovaném managementu označovaný jako Gloobal Quality Management       

(Nenadál, 2008). 

2.3 Koncepce managementu kvality 

 Dle Nenadála (2016) si činnosti v podnikatelském i neziskovém sektoru postupem 

času vyžádaly řadu rozmanitých alternativ managementu jakosti, vznikly tři základní 

koncepce rozvoje systém managementu jakosti: 

 koncepce odvětvových standardů; 

 koncepce ISO; 

 koncepce TQM. 
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Tyto koncepce se však liší tím, že jsou různě náročné na zdroje a znalosti lidí, a také 

tím, na jaké zainteresované strany se orientují. To je možné zobrazit v obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Koncepce managementu jakosti 

Zdroj: Zpracováno dle Nenadála (2008, s. 42) 

2.3.1 Koncepce managementu jakosti na bázi odvětvových standardů 

 Tato koncepce je historicky nejstarší. V sedmdesátých letech 20. století pociťovaly 

mnohé korporace vnitřní potřebu vytváření systémových přístupů k managementu 

jakosti. Požadavky na tyto systémy firmy zanesly do norem, které mají platnosti i dnes 

v rámci jednotlivých odvětví (Nenadál, 2016). 

 Nejstaršími odvětvovými standardy k zabezpečování kvality jsou postupy správné 

výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice). Užívají se ve farmaceutických 

výrobách, ale i při přepravě, skladování nebo distribuci léků. Další koncepcí může být 

ASME kódy pro oblast těžkého strojírenství, API standardy pro zabezpečování jakosti 

produkce olejářských trubek, AQAP řady 2100 k managementu jakosti u dodavatelů pro 

armády členských zemí NATO apod.  

 Na obrázku 2.2 jsou u této koncepce uvedeny další dva moderní standardy: 

technická specifikace ISO/TS 16949:2002 (certifikace systémů managementu jakosti 

v automobilovém průmyslu) a standard IRIS (rozvoj a certifikace systémů 

managementu jakosti u dodavatelů kolejových vozidel) (Nenadál, 2008). 
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 Všeobecně lze říci, že současné odvětvové standardy mají tyto základní 

charakteristiky: 

 respektují platnou strukturu požadavků normy ISO 9000; 

 vymezují speciální požadavky typické pro dané odvětví; 

 nejsou generické (nemají univerzální platnost pro všechna odvětví) na rozdíl     

od norem ISO 9000; 

 vyžadují speciální postupy certifikace systémů managementu, které jsou 

mnohem náročnější než normy ISO; 

 jsou respektovány i v některých jiných dodavatelských řetězcích (např. 

dodavatel průmyslových textilií podle ISO/TS 16949 je respektovaným 

dodavatelem i mimo odvětví automobilového průmyslu); 

 některé odvětvové standardy v sobě zahrnují i požadavky na ochranu životního 

prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců (Nenadál, 2008). 

2.3.2 Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 

 Nenadál (2008) konstatuje, že v roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO 

poprvé zveřejnila sadu norem, které se zabývaly požadavky na systém managementu 

jakosti. Dostaly označení normy ISO řady 9000 a vstoupily velmi intenzivně do 

obchodních vztahů na celém světě (včetně Evropské unie). 

 Internetová stránka ISO (2017) uvádí výčet norem, které jsou revidovány jednou za 

pět let, z důvodu sjednocení systému managementu, změn v podnikatelském                  

a společenském prostředí a také změn vnímání přínosu této normy. Patří sem například: 

 ČSN EN ISO 9000:2015 – Systémy managementu jakosti – základy, zásady     

a slovník; obsahuje výklad základů a zásad managementu kvality nebo pojmy 

týkající se jakosti a jejího zabezpečování; 

 ČSN EN ISO 9001:2015 – Systémy managementu jakosti – požadavky. Tuto 

normu lze považovat za stěžejní. Podle ní se provádí zavádění, udržování            

a prověřování (auditování) implementovaného systému jakosti. Proto je norma 

označována za kriteriální, tzn., že její požadavky musí organizace splnit, pokud 

potřebuje prokázat úspěšné fungování Quality Management System. Tato norma 

byla vytvořena s cílem reagovat na změnu prostředí a reflektovat zkušenosti 

z dlouholeté aplikace stávající verze; 
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 Podpůrné normy – rozvíjejí některé prvky systému jakosti a některé i rozvádějí 

přístupy managementu jakosti ve specifických podmínkách. Jsou zařazeny ve 

skupině ISO řady 10 000 (např. ČSN ISO 10 002:05 – Management jakosti – 

Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížnosti v organizacích, ČSN 

ISO 10 005:06 – Management jakosti – Směrnice pro plány jakosti nebo ČSN 

ISO 10 006:04 – Management jakosti – Směrnice pro plány v managementu 

projektu; 

 ISO 14 001:2015 – Systém environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem pro použití – představuje kriteriální normu, podle které je prováděna 

certifikace; 

 ISO/TS 16949 – Management kvality v automobilovém průmyslu – specifikuje 

požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro automobilový 

průmysl. Norma se snaží o udržení vysoké úrovně výrobního procesu a tím 

vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků, možnost optimalizovat 

náklady, pomocí procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl, zlepšení pořádku       

a zvýšení výkonnosti celé organizace nebo vytvoření systému pružně reagujícího 

na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků.  

 Od 1. října 2017 by měly být všechny audity prováděny podle nové 

mezinárodní normy IATF 16949:2016. Všechny organizace, které jsou 

certifikovány v této oblasti, budou muset přejít na novou verzi normy nejpozději 

do 14. září 2018. Nová norma bude v souladu s nejnovější verzí normy ISO 

9001:2015 a bude plně respektovat její strukturu a požadavky. IATF tedy úzce 

spolupracuje s organizací ISO. 

2.3.3 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 

 Pojem TQM je znám od šedesátých let 20. století pro systémy celopodnikového 

řízení v japonských společnostech. V současné době existuje mnoho různých přístupů 

k naplňování filozofie TQM. Některé organizace volí cestu priorit určitých principů, 

které dále rozvíjejí. Jiné využívají tzv. kodifikovaných modelů nebo metodik, které jim 

kromě formulovaných principů poskytují zřetelnější vodítko. Hlavní úlohu 

v současnosti sehrávají různé modely úspěšnosti či přístup Six Sigma (Veber, 2010). 

 Veber (2010) ukazuje obecné principy, které jsou dnes obecně v manažerských 

systémech akceptovány a dále rozvíjeny: 
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 zaměření na zákazníka – jde především o splnění očekávání zákazníků, neboť on 

rozhoduje o tom, co si koupí. Je tedy konečným hodnotitelem kvality výrobků    

a služeb. Formulují se indexy spokojenosti zákazníků; 

 leadership (vedení a řízení) – úloha vrcholového managementu, který určuje 

směr vývoje organizace a vytváří vhodné klima pro plnění strategie a cílů. Top 

management koncipuje poslání a strategické záměry rozvoje organizace, 

rozhoduje o organizační struktuře, identifikuje a prosazuje firemní kulturu, 

specifikuje odpovědnost a pravomoci, poskytuje svým jednáním a postoji 

příklad ostatním – je vůdcem, atd.; 

 procesní a systémový přístup – veškeré aktivity organizace se odehrávají 

v procesech. Vytváří se tam totiž přidaná hodnota. Procesní přístup je proto 

považován za základní pilíř výkonnosti. Procesy probíhají ve vzájemných 

vazbách; 

 rozhodování na základě faktů – musí existovat potřebné informace. Je třeba je 

najít, získat, ověřit, analyzovat a nacházet způsoby řešení. K tomu lze využít 

řadu nástrojů, metod a technik, s kterými management kvality disponuje; 

 trvalé zlepšování – vše v organizaci se vyvíjí nebo podléhá změnám. 

Proměnlivost je důsledkem nepřetržitých aktivit lidí. Smyslem každého 

rozhodnutí je změna k lepšímu. Proto se usiluje o reakci na interní potřeby úprav 

i na změny externího podnikatelského prostředí. Je zde známá metoda PDCA; 

 vzájemně výhodné partnerské vztahy – vztahy mezi organizacemi jsou řešeny 

různými formami – od navazování partnerských smluvních vztahů 

(outsourcing), k různým formám spojení či sdružování podniků. 

2.4 Kategorizace nákladů na jakost 

 Nespornou skutečností zůstává řešení každodenního dilema mnoha lidí                   

v organizacích, tj. maximalizace přínosů a minimalizace výdajů.  

 Nenadál (2008) ve své knize uvádí, zda je nutné a vhodné z celkových nákladů 

organizace vyčleňovat zvláštní kategorii, která se označuje jako „náklady na jakost“. 

Dnes už víme, že v systémech managementu jakosti s touto kategorií počítat musíme, 

protože jde prakticky o jediný finanční nástroj, který k plánování, prokazování                

i zlepšování jakosti můžeme v praxi použít a navíc dokáže všem skupinám zaměstnanců 
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zdůvodnit veškerá technická i organizační opatření, která se v oblasti jakosti přijímají 

v řeči peněz. 

 Wood (2013) tvrdí, že celkové náklady na kvalitu jsou součtem výše nákladů, 

představující rozdíl mezi skutečnými náklady na výrobek nebo služby, bez možnosti 

podprůměrné služby, selhání výrobku nebo výrobními vadami. 

 Kategorii výdajů vztahujících se k jakosti lze jednoduše chápat jako: „Souhrn 

výdajů, které musí ve vztahu k jakosti produktů vynaložit jejich výrobce (dodavatel), 

uživatel (zákazník) a společnost“ (Nenadál, 2008, s. 83). 

  Pro představu, v návaznosti na uvedenou definici, lze uvést obr. 2.3 Členění 

výdajů vztahujících se k jakosti. 

 

Obr. 2.3 Členění výdajů vztahujících se k jakosti 

Zdroj: Nenadál, Vykydal (2015) 

2.4.1 Výdaje vztahující se k jakosti u výrobce 

 „Jsou to celkové výdaje organizace, dodávající na trh určité produkty, které se 

vztahují k veškerým aktivitám managementu jakosti“ (Nenadál, 2008, s. 84). Tyto 

výdaje můžeme rozdělit na výdaje na interní vady a na externí vady, výdaje na 

hodnocení, výdaje na prevenci. Tyto výdaje budou rozebrány v následujících 

odstavcích. 

2.4.1.1 Výdaje na interní vady 

 Dle autorů Nenadála a Vykydala (2015) vznikají výdaje uvnitř organizace 

v důsledků vad při plnění požadavků na kvalitu a požadavků stanovených legislativou. 

Mezi nejčastější položky výdajů na interní vady lze zařadit: 
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 ztráty z neopravitelných vad; 

 výdaje na práci při opravách opravitelných vad; 

 ztráty znehodnocením materiálů a skladových zásob při jejich nešetrném 

zacházení v průběhu manipulačních a skladovacích operací; 

 výdaje na procesy řízení vadných výrobků; 

 výdaje na speciální zařízení potřebná k opravám vadných výrobků; 

 výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných výrobků; 

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

byly odhaleny až po přijetí; 

 ztráty na majetku zákazníka; 

 výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad; 

 manka a škody zjištěná jako rozdíl mezi evidovaným a skutečným objemem 

materiálů, zařízení, měřidel, nářadí apod.; 

 atd. 

2.4.1.2 Výdaje na externí vady 

 Výdaje na externí vady jsou ty, které vznikají v důsledku neplnění požadavků 

zákazníků a legislativních požadavků po dodání zákazníkovi. Jde především o výdaje, 

doslova nenahraditelné ztráty, odvislé i od ztráty důvěry odběratelů a konečných 

spotřebitelů. Jejich ekonomický potenciál je až tisíc násobný v porovnání s výdaji na 

interní vady. Lze zde zařadit: 

 výdaje na reklamace; 

 celkové výdaje na záruční servis; 

 výdaje na skladování a expedici náhradních dílů; 

 celkové výdaje na prohrané soudní spory; 

 penále a dodatečné výdaje za nedodržení dodacích termínů; 

 výdaje na odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodržení smluvních 

požadavků na jakost dodávek (Nenadál, Vykydal, 2015). 

2.4.1.3 Výdaje na hodnocení 

 Výdaje na hodnocení jsou všechny výdaje spojené s procesy posuzování                 

a prokazování shody. Jde o tyto výdaje: 

 výdaje na procesy vstupní, výrobní a výstupní kontroly; 
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 výdaje na přezkoumání dokumentace používané pro realizaci produktu; 

 výdaje na tvorbu a inovaci programového vybavení pro počítačovou podporu 

měření a vyhodnocování dat; 

 celkové výdaje na provoz zkušeben, laboratoří a měrových středisek; 

 výdaje na certifikaci výrobků, systémů i personálu; 

 výdaje na nákup a údržbu měřících a monitorovacích zařízení; 

 výdaje na procesy ověřování, přezkoumání a validaci návrhu; 

 výdaje na marketingové testy všeho druhu; 

 výdaj na realizaci měření v systémech managementu jakosti; 

 výdaje na audity výrobků, procesů a systémů u dodavatelů; 

  výdaje na posuzování způsobilosti strojů a procesů (Nenadál, Vykydal, 2015). 

2.4.1.4 Výdaje na prevenci 

 Výdaje na prevenci jsou výdaje na jakoukoliv činnost související s předcházením    

a snižováním rizika výskytu neshod, jakož i výdaje na zlepšování: 

 výdaje na vytváření komunikačních kanálů a vazeb; 

 výdaje na průzkum trhu a definování požadavků na výrobky a služby; 

 výdaje na tvorbu, distribuci a tisk uživatelské dokumentace; 

 výdaje na společné projekty zlepšování, motivaci dodavatelů apod.; 

 výdaje na tvorbu a využívání informačních systémů v organizaci; 

 výdaje na řízení interní dokumentace a záznamů; 

 výdaje na opatření k nápravě; 

 výdaje na preventivní opatření; 

 výdaje na výcvik, vzdělávání a rozvoj způsobilosti zaměstnanců; 

 výdaje na přezkoumání systému managementu jakosti vedením; 

 atd. (Nenadál, Vykydal, 2015). 

 V následujícím grafu 2.1 je zobrazen vývoj jednotlivých podskupin výdajů 

vztahujících se k jakosti u výrobce. Z grafu je patrné, že při stoupajících výdajích na 

prevenci klesají výdaje na externí a interní vady a tím i nákladů s nimi spojených. 

Křivka celkových nákladů na jakost u výrobce zobrazuje optimální kombinaci 

vynaložených nákladů (v minimu křivky). 
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Graf 2.1 Vývoj jednotlivých podskupin výdajů vztahujících se k jakosti u výrobce 

Zdroj: Nenadál, Vykydal (2015) 

2.4.2 Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele 

 Nenadál (2008) uvádí, že uživatelé výrobků musí v celém průběhu využívání 

vynakládat finanční prostředky, označeny za náklady na životní cyklus a definovány 

jako úplné náklady uživatele určitého systému nebo zařízení na jeho nákup a instalaci 

nebo náklady na využívání a udržování během stanovené doby života. Dobou života se 

rozumí období tvorby jeho koncepce, vývoje, přípravy výroby, výroby, užívání              

a likvidace. 

2.4.3 Společenské výdaje vztahující se k jakosti 

 Tato část výdajů představuje nejméně prozkoumanou oblast a dlouho byla 

považována za „černou skříňku“ ekonomických úvah v rámci managementu jakosti. 

Můžeme je vymezit jako celkové výdaje společnosti na odstraňování škod způsobených 

nedodržování ekologického standardu výrobků, procesů a služeb v průběhu jejich 

realizace a využívání. Jde tedy o výdaje, které mohou být strukturovány do těchto 

skupin: 

 výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatelstva; 

 výdaje státní správy (tvorba legislativy, činnost kontrolních orgánů, atd.); 

 výdaje na odstranění škod na životním prostředí; 
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 výdaje na výstavbu a provoz ekologických zařízení; 

 výdaje na likvidaci odpadů; 

 výdaje na preventivní opatření (tvorbu informačních systémů, podporu 

používání bezolovnatých benzínů, atd.); 

 ztráty vzniklé při smogových kalamitách, zejména ztráty na výkonech 

organizací (Nenadál, 2008). 

2.5 Používané modely nákladů na jakost 

2.5.1 Model PAF 

 Nenadál (2008) píše, že model PAF je historický nejstarším přístupem ke sledování 

a vyhodnocování výdajů vztahujících se k jakosti u výrobců. Byl rozpracován už 

počátkem sedmdesátých let 20. století ve společnosti General Electric. Podstatou tohoto 

modelu je zcela pragmatické členění všech výdajů vztahujících se k jakosti: 

 výdajů na interní vady; 

 výdajů na externí vady; 

 výdajů na hodnocení; 

 výdajů na prevenci. 

Tyto skupiny výdajů byly popsány v předchozí kapitole – Kategorizace nákladů na 

jakost. 

 Zatímco první dvě skupiny výdajů jsou z ekonomického hlediska čistou ztrátou, 

zhoršující ekonomickou výkonnost organizací, výdaje na hodnocení a prevenci už mají 

charakter nákladů. Systémy managementu jakosti by tak měly investovat spíše do 

preventivních aktivit, díky nimž lze nejenom minimalizovat výdaje na interní a externí 

vady, ale zároveň optimalizovat celkovou strukturu výdajů týkajících se jakosti 

(Nenadál, 2008). 

 Model PAF je odvozen z anglických počátečních písmen: 

 P = Prevention (náklady na prevenci) – jsou to veškeré náklady, které 

vynakládáme na zabezpečování požadované kvality. Jejich hlavní cíl je prevence 

proti neshodám. Příkladem nákladů jsou náklady na vytvoření, udržování            

a zlepšování celého systému kvality, školení o kvalitě, zavádění a realizace 
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preventivních metod kvality (FMEA, DOE). Náklady na prevenci jsou v těsném 

vztahu s náklady na vady. Při nízké nebo nulové prevenci v organizaci již malá 

investice do prevence bude přinášet dramatické snížení nákladů na vady; 

 A = Appraisal (náklady na hodnocení) – jsou představovány zejména náklady 

na kontrolu, opravou a údržbou měřidel, audity výrobků apod. Jejich zvýšení 

nesnižuje počet neshod a náklady na ně; 

 F = Failure (náklady na neshody) – tyto náklady mohou být odhaleny v rámci 

organizace (interní neshody). Ty zahrnují náklady na přepracování produktu, 

náklady na opakované měření po opravě a v neposlední řadě náklady spojené 

s vyřazením produktu do odpadu. Druhým typem jsou neshody odhalené až        

u zákazníka (externí neshody). Zde se k nákladům na interní neshody přičítají 

další položky, jako jsou garanční náklady, náklady na vrácení výrobků, náklady 

na vyřízení stížností nebo náklady na výměnu výrobků. 

V praxi je tento model poměrně známý a využívaný, a to zejména pro svou 

jednoduchost. Obrázek 2.4 popisuje jednotlivé skupiny nákladů modelu PAF    

(Blecharz, 2011). 

Obr. 2.4 Nákladový model PAF 

Zdroj: Zpracováno dle Blecharz (2011, s. 108) 
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 Jak obr. 2.4 naznačuje, při úspěšném aplikování modelu by mělo docházet 

k postupnému snížení výdajů na vady. Tedy při zvýšení investic na prevenci                  

a hodnocení se náklady na selhání (vady) dramaticky snižují. 

 Blecharz (2011) vysvětluje, že model PAF definuje jakousi optimální prevenci, při 

které jsou celkové náklady na kvalitu minimální. Celkové náklady jsou viditelné v grafu 

(v praxi v podnikových výkazech), a proto se jim také říká viditelné náklady. Problém je 

ale v tom, že takovéto myšlení připouští neshodné výrobky, které se mohou dostat 

k samotnému zákazníkovi. To vyvolá nespokojenost, která se ovšem v grafu 

nevyskytuje (ani v podnikovém účetnictví nebo výkazech). Proto se těmto nákladům 

říká neviditelné. 

 Celkové náklady z modelu PAF jsou jen „špičkou ledovce“ skutečných celkových 

nákladů na jakost, tj. nákladů z modelu PAF a nákladů neviditelných. Neviditelné 

náklady tvoří 90 % nákladů na kvalitu. Na obr. 2.5 lze vidět ledovec s označením 

nákladů. 

 

Obr. 2.5 Viditelné a neviditelné náklady 

Zdroj: Zpracováno dle Wooda (2013, s. 7) 

2.5.2 Rozšířený model PAF 

 Tento model reprezentuje posun v chápání jakosti jako schopnosti uspokojovat 

zájmy všech zainteresovaných stran, protože kromě zmíněných skupin výdajů, se 

kterými pracuje model PAF, jsou do něj zahrnuty další dvě skupiny: 

 výdaje na promrhané investice a příležitosti; 
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 škody na prostředí - jež v podstatě také reprezentují ekonomické ztráty 

organizací (Nenadál, 2008). 

 Využívání obou těchto modelů umožní analyzovat výkonnost systému 

managementu jakosti, odvozenou od trvalého zvyšování podílu výdajů na prevenci na 

celkových výdajích vztahujících se k jakosti a snižování podílu výdajů na vady, 

promrhané příležitosti a škody na prostředí (Nenadál, 2008). 

2.5.3 Model COPQ  

 Jak autor knihy Moderní management jakosti Nenadál (2008) uvádí, byl tento 

model vytvořen i v Česku v roce 1995 a představen experty EU. Smyslem jeho 

praktické aplikace bylo odhalovat příležitosti ke snižování celkových nákladů 

organizací na základě sledování všech významných ztrát, vyvolávaných neschopností 

organizací plnit požadavky zainteresovaných stran. Identifikují se čtyři skupiny výdajů: 

 výdaje na interní vady; 

 výdaje na externí vady; 

 výdaje na promrhané investice a příležitosti; 

 škody na prostředí. 

 Od modelu PAF a jeho rozšířené verze se odlišuje zejména tím, že opomíjí 

efektivně vynakládané zdroje na prevenci a hodnocení. Soustřeďuje se pouze na analýzu 

položek, které zhoršují ekonomickou výkonnost organizací (Nenadál, 2008). 

2.5.4 Model procesních nákladů 

 Model reprezentuje moderní a velmi perspektivní přístup, neboť vychází z potřeby 

zjištění toho, kolik nás procesy stojí. Také s ohledem na skutečnost, že systémy 

managementu kvality jsou považovány za soubor na sebe navazujících procesů, měl by 

mít právě tento model svou nezastupitelnou roli v jakýchkoliv úvahách o racionalizaci   

a zlepšování výkonnosti jednotlivých procesů ve všech typech organizací. Procesní 

náklady reprezentují veškeré prostředky na realizaci určitého procesu. Dle britského 

standardu je tvoří dvě skupiny výdajů: 

 výdaje na shodu, tj. veškeré výdaje na přeměnu vstupů na výstupy v určitém 

procesu realizovaným nejefektivnějším způsobem; 
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 výdaje na neshodu, tj. ztráty způsobené mrháním času, materiálů a dalších 

kapacit spojených se vznikem neshod v rámci daného procesu (Nenadál, 2008). 

2.5.5 Model nákladů na životní cyklus 

 Tento model počítá se sledováním nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu. 

Tyto náklady vznikají u uživatele. Jde o sledování výdajů uživatele na pořízení určitého 

technického systému, na jeho udržování v provozu a ztráty vznikajících z toho, že 

systém není k dispozici. Za kritérium výhodnosti lze považovat minimum nákladů na 

životní cyklus a podle tohoto kritéria lze porovnávat různé alternativy návrhu s výběrem 

té nejoptimálnější. Je nutné uvažovat, že náklady jsou přesunuty na zákazníka                 

a ovlivňují jeho celkovou spokojenost a loajálnost (Nenadál, 2008). 

 Nenadál (2008) také rozlišuje jednotlivé náklady na životní cyklus: 

 provozní náklady; 

 náklady na opravy na místě; 

 náklady na preventivní údržbu na místě; 

 náklady na opravy a údržbu v opravárenských dílnách; 

 náklady na úhradu služeb dodaných externími organizacemi; 

 jednorázové náklady na zajištění provozu; 

 jednorázové náklady na údržbu; 

 ztráty z neopravitelných vad; 

 ztráty na výkonech; 

 demontáž výrobku u uživatele; 

 dopravu demontovaných dílů na místo likvidace; 

 šrotování, recyklaci a další úkony spojené s likvidací; 

 atd. 

2.5.6 Koncept ztrátové funkce 

 Ztrátovou funkci a celý koncept ztrát z variability vymyslel japonský odborník 

Genichi Taguchi. Ztrátová funkce má tvar paraboly a hodnoty funkce (ztráta L) 

představují náklady (ztráty), které jsou spojeny se zhoršenou jakostí v porovnání 

s ideálním výrobkem. Tyto náklady jsou spojeny s reklamacemi, garančními stížnostmi 

a jinými projevy nespokojenosti zákazníka. Nulová ztráta je při dosažení cílové 
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hodnoty, stoprocentní ztráta je při dosažení toleranční meze (tento výrobek je neshodný) 

(Blecharz, 2011). 

 Taguchiho filozofii lze shrnout do následujících výroků: 

 nemůžeme snížit náklady, aniž by to ovlivnilo kvalitu; 

 nemůžeme zlepšit kvalitu bez zvýšení nákladů; 

 můžeme snížit náklady zlepšením kvality; 

 můžeme snížit náklady tím, že snížíme variabilitu. Když tak učiníme, výkon       

a kvalita se automaticky zlepší (Wood, 2013). 

 Na grafu 2.2 lze vidět parabolu Taguchiho ztrátové funkce, oblast nulových ztrát     

a další symboly vysvětlené pod grafem. 

 

Graf 2.2 Taguchiho ztrátová funkce 

Zdroj: Blecharz (2011, s. 111) 

 Jednotlivé symboly mají tento význam: L – ztráta způsobená rozdílem mezi y a m, 

k – nákladový koeficient, y – dosažená hodnota charakteristiky jakosti, m – cílová 

hodnota charakteristiky jakosti, A – stoprocentní ztráta, vzniklá tehdy, když znak jakosti 

dosáhne toleranční mezi a výrobek je nutno opravit nebo ho dát do odpadu (Blecharz, 

2011). 
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Kvantifikaci ztrát pomocí kvadratické ztrátové funkce provádíme následovně:  

                              (2.1) 

 Jednotlivé položky v rovnici jsou snadno zjistitelné. Hodnota y představuje 

charakteristiky kvality, cílová hodnota m je dána výrobcem nebo zákazníkem. 

Nákladový koeficient k odvodíme z tolerance a ztráty A. Ztráta A je představována 

všemi účetními náklady, které se projeví při vyřazení výrobku (Blecharz, 2011). 

2.6 Ukazatele nákladů na kvalitu 

 Kapitola je věnována několika ukazatelům nákladů na kvalitu, které budou později 

v praktické části vypočítány. 

 Dle internetové stránky Ekoaudit (2016) byly vybrány tyto ukazatele: 

                                                (2.2) 

kde NQ je celkový objem nákladů, NIV jsou náklady na interní vady, NEV jsou náklady na 

externí vady, NA náklady na hodnocení a NP náklady na prevenci. Vše je v korunách. 

                                                 
  

  
             (2.3) 

                                             
        

  
           (2.4) 

2.7 Paretova analýza 

 Paretova analýza je velice jednoduchým, ale efektivním nástrojem, který podnikům 

umožňuje soustředit se na to, co je pro ně skutečně důležité. Vychází z prací italského 

ekonoma Vilfreda Pareta. Lze ji použít na vlastní výrobky a služby, skladové zásoby či 

při propouštění zaměstnanců, rozprodávání společnosti nebo rozhodování       

(Macurová, 2010). 

 Veber (2010) tvrdí, že Paretova analýza pomáhá určit priority, na které se musí 

společnost zaměřit (produkty, procesy, činnosti) tím, že uspořádá položky podle četností 

výskytu a stanoví relativní kumulované četnosti. V praxi se analýza používá pro zjištění 

počtu reklamací, neshod, zmetků, apod. 
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  Paretův princip vychází z ABC analýzy, která se používá spíše v logistice. Říká, 

že ve většině případů je přibližně 80 % důsledků vyvoláno 20 % všech možných příčin. 

Tento princip pak vede k selekci problémů a k určení priorit při dalším řešení. Aplikace 

ABC analýzy se skládá ze tří skupin – A, B, C. Každé skupině by měla být věnována 

různá pozornost. Jednotlivé skupiny zásob mají dle tvrzení Macurové (2010) tyto 

specifické znaky: 

 skupina A je tvořena malým počtem položek s velkým významem (podílem na 

celkovém objemu materiálu). Tyto položky jsou nazývány jako životně důležité 

a mají pro podnik a výrobu největší význam (např. 20 % položek s 80% 

podílem). Vyžadují pravidelnou kontrolu při objednání, ale i při skladování; 

 skupina B zahrnuje větší počet položek s menším významem než ve skupině A 

(kupř. dalších 30 % položek s 15% významem), ale její podíl na celkovém 

objemu materiálu je mnohem nižší; 

 skupina C je tvořena největším počtem položek s celkově velmi malým 

významem (např. 50 % položek s celkovým 5% podílem). Položky skupiny C 

vyžadují nejmenší pozornost. Mohou být skladovány delší dobu bez větších 

dopadů na výrobu. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BATZ CZECH, S.R.O. 

 V třetí části diplomové práce bude charakterizována společnost Batz Czech, s.r.o., 

dále zmíněna hospodářská situace společnosti, rozebrána jednotlivá oddělení a popsán 

systém managementu kvality, včetně cílů a vize organizace. 

3.1 Základní údaje o společnosti 

 Firma Batz Czech, s.r.o., která vznikla v roce 2006, sídlí ve Frýdlantu nad 

Ostravicí. Mateřská společnost je umístěna ve Španělsku. V příloze č. 2 je zobrazena 

mapka, která ukazuje všechny pobočky po celém světě, například v Mexiku, Brazílii     

či Číně. 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku a předmětem podnikání je výroba        

a montáž pedálových sestav, ručních brzd a jiných komponentů pro automobilový 

průmysl. Ve společnosti se vyrobí nejvíce pedálových boxů, dále velké množství brzd    

a spojek, ale velkou skupinu tvoří i zvedáky na výměnu kola nebo krabice na nářadí. 

V příloze č. 3 jsou zobrazeni zákazníci společnosti Batz Czech, s.r.o., kteří tyto výrobky 

nakupují a také procentní podíl těchto zákazníků vzhledem k zisku. V příloze lze vidět, 

že ke klíčovým zákazníkům patří VW, General Motors Group, BMW nebo Jaguar. 

 Jednatelé společnosti jsou Bingen Aranzabl Lascano a Jaime Urigoitia Ortuzar. 

Ředitelem společnosti je Javier Tejera Bollain, který společnost řídí od roku 2011. 

Základní kapitál je ve výši 187 803 tis. Kč. 

 Ve firmě je funkcionální organizační struktura, kdy má pracovník různé nadřízené 

pro různé oblasti fungování organizace. 

 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2015 činil 126, z toho 7 je 

vedoucích pracovníků. V roce 2016 se počet vedoucích pracovníků nezměnil, ovšem 

stav ostatních zaměstnanců klesl na 113. 

3.2 Události v roce 2015 a 2016 

 Mezi nejvýznamnější události roku 2015 je považována příprava projektu pro 

General Motors Group s označením EPSILON GME2XX. Tento projekt je nástupcem 

projektu GM Epsilon II, jehož výroba byla koncem roku 2016 ukončena. Kromě 

montážní linky pro brzdové a spojkové pedálové sestavy, je součástí projektu rovněž 
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nová svařovací buňka se dvěma svařovacími roboty a jedním manipulačním robotem 

FANUC.  

 V roce 2015 byl také úspěšně zahájen projekt Energy Absorber pro společnost 

General Motors Group. Tento produkt je nyní v přípravné fázi a posune společnost 

technologicky o krok výše svým automatickým robotickým zakládáním kovových dílů 

do formy na vstřikování plastů. 

 Rok 2016 je zahajovací pro výrobu nového pedálového bloku pro automobilovou 

společnost General Motors Group. Významným milníkem bude zahájení výroby 

svařovaných pedálů v nové automatické robotické buňce. Tato buňka pokryje nejprve 

část produkce z projektu BMW UKL, který se momentálně vyrábí v mateřské 

společnosti. Koncem roku 2016 proběhla plánovaná investice do druhé automatické 

robotické svařovací buňky a následný transfer svařovacích pedálů do České republiky, 

který byl úspěšně zaveden do výroby. 

 Také kromě ukončení projektu EPSILON II (pedálové bloky a ruční brzdy) došlo 

k ukončení projektu pro automobilku Volkswagen (dodávka zvedáků do vozů Tiguan)   

a k ukončení výroby ručních brzd pro automobilku SUZUKI. 

3.3 Hospodářská situace 

 V grafu 3.1 je zobrazen vývoj tržeb z hlavní činnosti v tis. Kč a grafu 3.2 VH za 

účetní období v tis. Kč v letech 2014 – 2016.  

 

Graf 3.1 Vývoj tržeb z hlavní činnosti (v tis. Kč) v letech 2014 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetní výkazů firmy 
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 Z grafu vyplývá, že tržby vykazují klesající tendenci. Pokles tržeb je způsoben nižší 

fakturací menších projektů zákazníkům. Také firma očekávala větší objemy výroby, 

které nebyly uskutečněny. V neposlední řadě jde o důsledek vysokých pokut pro 

automobilku VW, kdy společnost dodala vadné pedály, a zákazníci vadné kusy 

reklamovali.  

 

Graf 3.2 Vývoj VH za účetní období (v tis. Kč) v letech 2014 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů firmy 

 Z tohoto grafu lze vidět, že společnost vykazuje po všechna sledovaná období 

ztrátu. Jak již bylo zmíněno, příčinou jsou malé objemy výroby a reklamace vadných 

kusů pedálů, které vrzaly. 

3.4 Vize, mise a hodnoty společnosti 

3.4.1 Vize 

 Vizí Batz Czech je být považován za globálně srovnatelného konkurenta 

v automobilovém odvětví, orientovaného na zákazníka a splňujícího nejvyšší nároky na 

kvalitu založené na ISO/TS 16949. 

3.4.2 Mise 

 Vývoj společnosti si klade za cíl přispívat k úspěchu Batz Group prostřednictvím 

inovace, designu, vývoje a výrobních systému pro automobilové odvětví, jejichž cílem 
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je především uspokojování potřeb zákazníků, podpora rozvoje lidí a pozitivní sociální 

prostředí. 

3.4.3 Hodnoty 

 Všechny aktivity firmy se provádí na základě odpovědnosti a soudržnosti, 

globálního a pozitivního myšlení zákazníků, kteří se orientují na úspěch, stejně jako 

týmová práce, vývoj člověka a inovace. 

3.5 Politika kvality 

 Vedení společnosti stanovuje politiku kvality, která obsahuje záměry, cíle                

a strategie společnosti v oblasti kvality. Zabezpečováním kvality výrobků je základním 

předpokladem pro získání vysokého postavení společnosti na trhu, zajištění dobré 

ekonomické prosperity a rozvoje společnosti. 

 Strategií firmy je získat více projektů na velké plastové díly, jako jsou nárazníky, 

aktivní mřížky, chladiče a tzv. FrontEndy (držáky chladiče) a s tím související výstavba 

nových výrobních prostor pro tyto výrobky. 

 Společnost Batz Czech, s.r.o. je strategicky umístěna a dodávky zboží jsou všude 

tam, kde je klienti potřebují. Velké plastové díly se přepravovat na dlouhé vzdálenosti 

nevyplácí, proto se v současnosti mnoho těchto produktů vyrábí v České republice, 

vzhledem k již zmiňované vzdálenosti koncového zákazníka. 

 Dá se říci, že Batz Czech, s.r.o. se orientuje na budoucnost. V horizontu pěti let se 

plánuje zavést plazmové svařování a lisování pedálů, což bude pro firmu další velká 

investice.  

 Společnost je také stále více šetrná k životnímu prostředí, automobilový průmysl 

jde ruku v ruce s technologickým pokrokem, neboť aplikují nové materiály, optimalizují 

spotřebu a usilují o efektivitu. Jejich cílem je neustálé zlepšování v této oblasti. 

 Ve velké míře se společnost orientuje na nové produkty, nové postupy, materiály 

(náhrada přísady skelného vlákna materiálem karbonovým) a spolupracuje s dobře 

vyškolenými zákazníky, dodavateli, technickými středisky nebo univerzitami. Právě 

spolupráce s několika institucemi má za následek posílení obchodních vztahů. 

Klíčovým faktorem úspěchu je lidský kapitál, který se vyznačuje důvěrou a vzájemným 
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respektem, týmovou prací, dobře vykonanou prací nebo touhou zlepšovat se. Na trhu 

práce je nedostatečný počet kvalitních a technicky zdatných lidí. Lidem se nechce 

studovat složité technické školy. 

3.6 Přehled jednotlivých oddělení  

 V organizaci se nachází 10 oddělení: 

 archív; 

 engineering; 

 finance; 

 HR (personální oddělení); 

 kvalita; 

 nákup; 

 logistika; 

 rework (přepracování); 

 údržba; 

 výroba. 

 V tabulce 3.3 je zobrazen přehled celkových objemů objednávek za jednotlivé 

oddělení v roce 2016. Nejvíce objednávek bylo vytvořeno v oddělení HR, naopak 

nejméně v oddělení rework. 

Tab. 3.3 Celkový objem objednávek v jednotlivých odděleních za rok 2016 

Oddělení Objem v Kč 

Archiv 78 050,92 

Engineering 2 984 728,51 

Finance 1 041 291,82 

HR (personální oddělení) 5 722 719,88 

Kvalita 1 124 174,95 

Logistika 246 313,53 

Nákup 5 657 575,14 

Rework (přepracování) 26 179,66 

Údržba 4 371 078,10 

Výroba 3 519 392,15 

CELKEM 24 771 504,66 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů 
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 V příloze č. 4 jsou zobrazeny grafy celkového objemu objednávek za roky 2015      

a 2016. V roce 2016 byl největší počet objednávek v oddělení HR (23 %), tedy necelé     

3 miliony korun, oproti tomu v roce 2015 činily objednávky v tomto oddělení více jak 

5,5 milionu korun. Celkový objem objednávek v roce 2015 vykazovat 20 938 209 Kč. 

 Tyto oddělení jsou dále členěna dle strategických procesů. Příloha č. 5 obsahuje 

layout (rozmístění pracoviště) a procesní mapu výroby Batz Czech, s.r.o., která mimo 

jiné zahrnuje proces industrializace, což znamená zavádění nových výrobků. Tato fáze 

zahrnuje návrh výrobních a kontrolních prostředků, sériovou výrobu, transport               

a nastavení, finální rozmístění, ověření produktů a dokumentaci. Dále následuje 

schválení a uzavření projektu, kde se provádí interní audit, výpočet hodnot stanovených 

indikátorů a konečné přijetí a uzavření projektu. 

 Dále můžeme členit například hlavní procesy výroby: 

 vstřikování plastů; 

 svařování; 

 montáž; 

 přepracování (rework). 

3.7 Cyklus PDCA 

 Systém postupného zlepšování kvality musí být součástí procesů Batz Automotive 

Systems, s cílem zajistit účinnost systému managementu jakosti. Umožňuje znázornit 

souvislou sekvenci fází, událostí nebo úkolu v určitém cyklu: 

 Plan – firma si stanovila cíle a přiřadila jim potřebné zdroje tak, aby získala 

výsledky dle požadavků zákazníka a politiky organizace; 

 Do – organizace realizuje plán, který je odvozen od strategického plánu a je 

implementován jednou ročně; 

 Check – kontrola, měření procesů a výsledných produktů a služeb v souladu 

s politikou, cíli a požadavky. Jakmile je plán vypracován a zrealizován, provádí 

se měsíční sledování (s výjimkou dovolené), analyzuje se vývoj proměnných      

a kontroluje se plnění cílů strategií zhruba dvakrát ročně; 

 Act – akce slouží k tomu, aby se zlepšila výkonnost procesů v případě potřeby. 

Každých šest měsíců provádí obchodní výbor kompletní revizi plánu řízení. 



34 

 

 Na obrázku 3.1 je zobrazen cyklus PDCA společnosti Batz Czech, s.r.o. 

s jednotlivými fázemi (Plan, Do, Check, Act). V první fázi je důležitá identifikace 

procesů a sled operací, v druhé fázi implementace, dále provádění interních auditů, 

měření, analýza a v poslední fázi cyklu to je zavedení opatření pro dosažení dobrých 

výsledků. 

 

Obr. 3.1 Cyklus PDCA 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. ANALÝZA NÁKLADŮ NA KVALITU A DOPORUČENÍ PRO 

JEJICH SNIŽOVÁNÍ 

 V kapitole číslo čtyři budou analyzovány náklady na kvalitu pomocí nákladového 

modelu PAF. Tyto náklady budou rozděleny do tří skupin, respektive čtyř, neboť 

náklady na vady jsou dále členěny na externí a interní vady. 

 Monitorovány budou především náklady na výcvik a vzdělávání zaměstnanců, dále 

výdaje na správu systému managementu kvality, výdaje na kontrolu, nákup a údržbu 

měřících zařízení a v neposlední řadě výdaje na opravy výrobků, manka a výdaje na 

reklamační řízení. 

 Při vypracování diplomové práce ve spolupráci s finančním úsekem a oddělením 

kvality, byla nadefinována struktura jednotlivých nákladových položek. Jednotlivé 

položky byly zvoleny tak, aby navazovaly na účetní osnovu. Některé požadované 

náklady ovšem firma neeviduje, jiné naopak vlastní, ale nemohou být zveřejňovány. 

 V poslední části této kapitoly bude znázorněn Paretův diagram, výpočty několika 

mála ukazatelů souvisejících s kvalitou a následné doporučení pro snížení interních        

a externích vad, tedy nesplnění požadavků. 

4.1 Analýza nákladů na kvalitu pomocí modelu PAF 

 Aby bylo možné provést analýzu nákladů pomocí modelu PAF, musely být náklady 

na kvalitu nejprve monitorovány a vyhledány. Model PAF byl řešen za rok 2016, ovšem 

některé skupiny nákladů budou porovnány i s rokem 2015 nebo procentuálně vyčísleny 

pro automobilovou společnost BMW.   

4.1.1 Náklady na prevenci 

 Do této skupiny nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na výcvik, vzdělávání          

a rozvoj způsobilosti zaměstnanců, preventivní prohlídka strojů nebo výdaje na 

organizaci a správu systému managementu kvality. 

4.1.1.1 Výdaje na výcvik, vzdělávání a rozvoj způsobilosti zaměstnanců 

 Tato skupina nákladů představuje vynaložené finanční prostředky na výcvik           

a školení zaměstnanců. Personální oddělení ve spolupráci s vedoucími pracovníky 
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jednotlivých oddělení sestavili plán školení za rok 2016. Plán obsahuje jak zákonná 

školení, tak i ta profesní. 

 Zákonná školení musí zaměstnavatel zajistit na základě právních předpisů               

a zákoníku práce. Příkladem těchto školení mohou být školení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), školení svářečů, obsluha motorových vozíků, školení pro 

obsluhu svařovacích robotu FANUC nebo třeba školení pro audit procesu modulu A. 

Některá zákonná školení řídících pracovníků probíhají externě a následně tito 

pracovníci zaškolují své podřízené.  

 Profesní školení je prováděno z důvodu zvýšení úrovně odbornosti zaměstnanců. 

Patří zde výdaje na kurzy a školení z oblasti kvality, logistiky nebo výroby. 

 V následujícím grafu 4.1 jsou znázorněny náklady na zákonná a profesní školení 

v Kč za rok 2016. 

 

Graf 4.1 Náklady na zákonná a profesní školení (v Kč) za rok 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Z grafu lze vyčíst, že více jak 50 % nákladů v roce 2016 tvoří zákonná školení 

(870 350 Kč). 

4.1.1.2 Preventivní prohlídka strojů 

 Tato položka se skládá pouze z preventivní prohlídky strojů. Záměrně zde nebyla 

zařazena preventivní údržba, neboť je skutečností, že většina strojů je staršího data 

výroby a mělo by dojít k modernizaci. 

 870 350     

 404 658     

Náklady na zákonná a profesní školení (v Kč) za rok 2016 

Zákonná školení 

Profesní školení 
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 Podkladem pro výpočet této sumy je plán prohlídek strojů. V podniku se realizují 

prohlídky jak denně, tak týdně, čtvrtletně, ale i ročně. Roční ztráta, z důvodu toho, že 

nejede linka, činí 75 600 Kč. Prohlídky provádí operátor, který potřebuje 5 minut času 

za směnu pro 1 – 2 stroje. 

 Výpočet je proveden na jedné z linek - BMW, kde je 4 – 5 operátorů a hodinová 

sazba činí 150 Kč. Výpočet bude tedy následující: 

                                                             (4.1) 

tedy,  

150 Kč . 5 operátorů . 0,12 h . 252 dní = 22 680 Kč.  

Náklady na preventivní prohlídku strojů u automobilky BMW činí 22 680 Kč. 

4.1.1.3 Výdaje na organizaci a správu managementu kvality 

 Do této skupiny nákladů jsou začleněny osobní náklady na představitele vedení 

managementu kvality, tvořeny v podobě mezd. Součásti jsou i výdaje za telefon nebo 

cestovní náklady na uskutečnění služebních cest do Španělska, k zákazníkovi                 

a podobně. Podklady pro vyčíslení konečné částky byly zjištěny z evidenčních listů        

a z účetního deníku. V organizaci jsou zaměstnáni 2 vedoucí zaměstnanci a jejich roční 

mzdy činí 1 591 520 Kč (je zde zahrnuto i sociální a zdravotní pojištění firmy), výdaje 

za telefon jsou 12 500 Kč ročně a cestovní náklady do Španělska dělají 124 000 Kč za 

rok. Celkové náklady na organizaci a správu činí 1 728 020 Kč. 

4.1.1.4 Výdaje na certifikační audity 

 Firma se zaměřuje na certifikaci ISO norem řady 14001 a ISO/TS 16949. 

Certifikační audit je prováděn společností AENOR jednou ročně od roku 2006. 

Každoročně jsou prováděny i dozorové audity. Výši této sumy společnost nesleduje. 

 Výdaje na certifikaci ISO 14001 byly v roce 2016 „pouze“ 23 200 Kč, neboť se 

jednalo o analýzu (například jaké dokumenty firma potřebuje), pro rok 2017 se očekává 

nárůst tohoto výdaje na 250 000 Kč. 

 Certifikace ISO/TS 16949 činila pro rok 2016 - 129 706 Kč. Předpoklad na rok 

2017 není už tak skokový, jako tomu bylo u předchozí normy. Částka by se měla 

pohybovat okolo 140 000 Kč. 
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Tab. 4.1 Náklady na prevenci 

Položka Částka v Kč 

Náklady na zákonná a profesní školení           1 275 008     

Náklady na preventivní prohlídku strojů                75 600     

Výdaje na organizaci systému managementu kvality           1 728 020     

Výdaje na certifikační audity              159 906     

CELKEM           3 238 534 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Tabulka 4.1 a následný graf 4.2 uvádí výši jednotlivých nákladových položek, které 

souhrnně představují celkové náklady na prevenci. Tyto náklady by měly vykazovat 

trvalý růst. Dle tohoto tvrzení lze vývoj nákladů hodnotit pozitivně, neboť jak již bylo 

zmíněno, náklady na certifikační audit budou v roce 2017 růst. 

 

Graf 4.2 Struktura nákladů na prevenci 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Z grafu 4.2 lze vyčíst, že 53 % nákladů na prevenci tvoří výdaje na organizaci 

systému managementu kvality. Jde o pozitivní jev, neboť je příznivé, že se mzdy 

vedoucích pracovníků zvyšují. Druhou obrovskou skupinou jsou náklady na zákonná     

a profesní školení, která zaujímají 40 % z celkových uvedených nákladů na prevenci. Je 

opět správné, že se jedná o velkou částku, neboť je potřeba investovat do vzdělání svých 

zaměstnanců z důvodu nových znalostí a dovedností, které mohou později uplatnit 

v praxi. 
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4.1.2 Náklady na hodnocení 

 Náklady na hodnocení jsou veškeré náklady spojené s procesy prokazování shody. 

V podniku nejsou tyto výdaje pečlivě sledovány, a proto bylo podniku Batz Czech, 

s.r.o. pracováno s těmito: výdaje na kontrolu, dále výdaje na nákup a údržbu měřících 

zařízení, výdaje na přezkoumání a validaci návrhu a výdaje na marketingové testy všeho 

druhu.  

4.1.2.1 Výdaje na kontrolu 

 Firma Batz Czech, s.r.o. má specializované oddělení interní kontroly, kde se 

například zkoumá velikost nákladů na suroviny, výrobků na výstupu nebo hotové 

výrobky. Kontrola se tedy provádí jak vstupní, tak průběžná, výstupní nebo také 

samokontrola.  

 Do této skupiny nákladů byly zahrnuty mzdy pěti zaměstnanců, kteří tuto kontrolu 

vykonávají. Dále tato skupina zaměstnanců má jednoho pracovníka, který pracuje se 3D 

měřícím zařízením. Ostatní mzdy zaměstnanců byly ve výši 1 950 504 Kč. Celková 

výše výdajů na kontrolu činí 2 463 456 Kč.  

4.1.2.2 Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení 

 Skupina těchto výdajů zahrnuje náklady na kalibraci měřidel, jejich údržbu              

a opravy poškozených měřidel. Vyčíslení položky bylo provedeno na základě údajů 

získaných z účetnictví. Hodnota těchto výdajů pro rok 2016 byla 261 000 Kč. V roce 

2017 se plánuje pokles těchto výdajů na hodnotu 15 000 Kč, neboť firma hodlá zakoupit 

nová měřící zařízení (například váhu, siloměr). 

4.1.2.3 Výdaje na přezkoumání a validaci návrhu a výdaje na marketingové testy 

 Tyto výdaje nemohou být vyčísleny pro společnost se sídlem ve Frýdlantu nad 

Ostravicí, neboť tyto výdaje zastřešuje mateřská společnost ve Španělsku. 
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Graf 4.3 Struktura nákladů na hodnocení 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Po zhlédnutí grafu 4.3 bylo zjištěno, že 90 % nákladů na hodnocení tvoří výdaje na 

nákup a údržbu měřících zařízení ve výši 2 463 456 Kč. Tato částka je dost veliká, 

podnik by měl usilovat o její snížení, neboť je efektivnější investovat prostředky do 

materiálů, mezd pracovníků nebo jejich zaškolení. 

4.1.3 Náklady na interní vady 

 Vynaložené finanční prostředky z této skupiny vyjadřují nezanedbatelnou částku, 

proto jsou v podniku pečlivě sledovány. Evidují se veškeré výdaje související s opravou 

výrobků a výdaji z neopravitelných vad. Celkové náklady na interní vady se skládají 

z následujících třech položek, popsaných níže. 

4.1.3.1 Náklady na opravy výrobků 

 Představují finanční prostředky vynaložené na identifikaci a třídění dobrých 

(popřípadě špatných) výrobků. Výše těchto nákladů za rok 2016 činila 240 523 Kč.  

 Batz Czech, s.r.o. si platí specializovanou firmu na třídění výrobků a skladů             

u zákazníka. Například u zákazníka firmy General Motors je to firma Formel D. Nikdo 

jiný tuto činnost u zákazníka provádět nemůže, neboť nikoho jiného si General Motors 

k sobě do závodu nepustí. 

 Firma provádí specializovanou činnost, které se odborně říká Sorting Services. 

Prohlédne se sklad u zákazníka a zkontrolují se všechny výrobky, tak aby odpovídaly 
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předepsaným normám a tím se eliminovaly vady u koncového zákazníka. Pro 

společnost Batz Czech, s.r.o. náklady vyčísluje externí firma 100% REWORK, s.r.o.      

a výše nákladů za rok 2016 činila 555 150 Kč. Zde jsou zahrnuty i mzdy zaměstnanců   

a také jejich cestovní náklady. 

 Poměrně velkou skupinu nákladů tvoří náklady na přepracování (rework). Na tyto 

náklady by se měla firma zaměřit a snažit se je eliminovat. V roce 2016 byla hodnota 

těchto nákladů 1 078 245 Kč. Zahrnují především náklady na přepracování výrobků,       

a také náklady na externí pracovníky nebo firmy, které tyto interní problémy řeší.  

4.1.3.2 Ztráty z neopravitelných vad 

 Suma těchto výdajů se skládá z ceny materiálu, mzdových nákladů, cestovních 

nákladů. Jinými slovy řečeno, jde o hodnotu vadných výrobků, které jdou na 

sešrotování (scrap). 

 Do této skupiny nákladů tedy patří náklady na materiál, práci a nevyhovující 

výrobky, které nastaly během výroby díky zastarávání, nevhodné manipulaci, chyby 

návrhu, atd. Velikost těchto nákladů se v roce 2016 vyšplhala na částku 2 010 663 Kč, 

kdy v dubnu a září dosahovaly nejvyšších hodnot 185 949 Kč.  

 Pokud firma vyrobí zmetek, část se buď opraví a pošle zákazníkovi nebo se 

výrobek demontuje a komponenty, které lze použít po rozebrání se použijí opětovně ve 

výrobě. Zbytek výrobku se sešrotuje. Nesmí se zapomenout na to, že se takový výrobek 

vyrábí vlastně 2x (jednou dobře a jednou špatně), a proto náklady na přepracování 

rostou. 

 Následující graf 4.4 ukazuje ztráty z neopravitelných vad, které nastaly v roce 

2016. Červená přerušovaná čára naznačuje procentuální doporučenou hodnotu (0,5 %), 

kterým by měla firma dodržet. Avšak v září a říjnu vykazovaly vady vyšší hodnoty 

(0,54 % a 0,57 %), naopak příznivé měsíce byly únor, březen, duben, květen, červen, 

červenec i srpen. 
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Graf 4.4 Ztráty z neopravitelných vad 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

4.1.3.3 Manka zjištěná jako rozdíl mezi evidovaným a skutečným objemem 

materiálů 

 Celková výše těchto výdajů dle účetních výkazů činila 1 088 057 Kč. Tyto výdaje 

se vztahují k výrobnímu materiálu (komponentům, surovinám). 

Tab. 4.2 Náklady na interní vady 

Položka Částka v Kč 

Náklady vynaložené na identifikaci a třídění výrobků              240 523     

Náklady externí společnosti 100% REWORK, s.r.o.              551 150     

Náklady na přepracování           1 078 245     

Náklady zapříčiněné nevhodnou manipulací, 

zastaráváním           2 010 663     

Manka           1 088 057     

CELKEM           4 968 638     

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 
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Graf 4.5 Struktura nákladů na interní vady 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Z tabulky 4.2 a následného grafu 4.5 je patrné, že necelou polovinu (40 %) 

zaujímají náklady zapříčiněné nevhodnou manipulací a zastaráváním (2 010 663 Kč). 

Tyto náklady jsou příliš vysoké a firma by se měla zamyslet, jak tyto náklady snižovat. 

Mohla by se například pokusit lépe motivovat své zaměstnance (platy, benefity), aby 

vykonávali práci, která je bude více bavit. Tak budou vědět, že jsou za ni dostatečně 

ohodnoceni. 

4.1.4 Náklady na externí vady 

 Tato skupina nákladů je v podniku důsledně monitorována a kontrolována, neboť 

v roce 2016 nastala skutečnost, že byly dodány vadné výrobky pedálů do automobilky 

VW a za následné reklamace bylo vyčísleno vysoké penále.  

 Pojem externí vady znamenají, že vada byla bohužel zjištěna až u koncového 

zákazníka. Náklady na externí vady obsahují tedy především výdaje na reklamace          

a reklamační řízení, ale také případné výdaje odběratele (výdaje za vadně dodané kusy). 

 Jak bylo zjištěno, společnosti nevznikají žádné výdaje na záruční servis nebo 

prohrané soudní spory. 

5% 

11% 

22% 

40% 

22% 

Struktura nákladů na interní vady za rok 2016 

Náklady vynaložené na 

identifikaci a třídění 

výrobků 

Náklady externí 

společnosti 100% 

REWORK, s.r.o. 

Náklady na přepracování 

Náklady zapříčeněné 

nevhodnou manipulací, 

zastaráváním 

Manka 



44 

 

4.1.4.1 Výdaje na reklamační řízení 

 Obsahem tabulky 4.3 jsou výdaje na reklamační řízení za rok 2016. Celková částka 

těchto nákladů vykazuje neuvěřitelných 10 192 959 Kč. Pokud se podrobněji zamyslíme 

nad tabulkou, tvoří 91 % výdajů na reklamační řízení právě výrobky, které jsou 

v záruční době, a zákazník je vrátil. Částka je obrovská proto, že zákazník si přál novou 

dodávku výrobků, která vadná už nebyla. Vznikly tudíž obrovské náklady pro podnik. 

Kritickými měsíci s nejvyššími náklady bylo září a říjen, kdy hodnoty těchto nákladů 

přesahovaly magickou hranici jeden milion korun. 

Tab. 4.3 Výdaje na reklamační řízení 

Položka Částka v Kč 

Náklady na cestovné a stravné vyplývající z 

neshodného produktu stížností zákazníků              523 314     

Náklady na vyhozený nebo vrácený materiál u 

zákazníka               409 833     

Náklady na vrácené výrobky v záruční době           9 259 812     

CELKEM         10 192 959     

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Nejvyšší podíl reklamací od zákazníků byl řešen pro automobilku VW, kde byly 

zaplaceny penále ve výši 8 441 103 Kč. Ostatní automobilové společnosti (General 

Motors, Škoda, BMW) tvořily zbylou část těchto nákladů (1 751 856 Kč). Neuvěřitelné 

je, že ve srovnání s rokem 2015 byly tyto reklamace poněkud nižší. V roce 2015 

reklamační řízení vykazovalo ještě vyšší sumu 15 898 261 Kč, která stojí za dosti 

velkou pozornost. Batz Czech, s.r.o. dodal do automobilky VW cca 100 000 kusů 

výrobků s vadou, kterou se podařilo odhalit až po jednom roce. VW vadné výrobky 

průběžně fakturoval. Část těchto nákladů společnost dostala zpět od pojišťovny. 

 Vzhledem k tržbám byly náklady v roce 2015 ve výši 3,82 % a v následujícím roku 

hodnota těchto nákladů v procentech činila 2,47. Tato skutečnost se jeví příznivá           

a podnik by měl pokračovat v tomto klesajícím trendu. 

4.1.5 Souhrnné výpočty a graf pro nákladový model 

 V této části jsou shrnuty výsledky šetření nákladového modelu do přehledného 

grafu za rok 2016 a propočet některých ukazatelů nákladů na kvalitu. 
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Graf 4.6 Souhrn všech nákladů v modelu PAF 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 V tomto grafu se jeví, že největší skupinou nákladů (48 %) ve společnosti Batz 

Czech, s.r.o. zaujímají náklady na externí vady (10 192 959 Kč). 24 % z celkových 

nákladů v modelu PAF vyjadřují náklady na interní vady. Lze tedy tvrdit, že firma by se 

měla zaměřit na strategii, jak tyto interní a hlavně externí vady snížit. Náklady na 

externí vady tvoří 2,47 % z tržeb. Opatření pro snížení interních a externích vad bude 

detailněji rozebráno v části 4.3 Doporučení pro snižování nákladů. 

4.1.5.1 Ukazatele nákladů na kvalitu 

 V teoretické části byly zobrazeny tři ukazatele nákladů na kvalitu: celkový objem 

nákladů, podíl nákladů na prevenci na nákladech na kvalitu a podíl nákladů na vady na 

nákladech na kvalitu. Výsledky včetně výpočtů jsou zobrazeny v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4 Ukazatele nákladů na kvalitu 

Ukazatel Výpočet Hodnota  

Celkový objem 

nákladů 4 968 638 + 10 192 959 + 3 238 534 + 2 724 456 21 124 587 Kč 

Podíl nákladů na 

prevenci na 

náklady na kvalitu (3 238 534 / 21 124 587) . 100 15,33% 

Podíl nákladů na 

vady na náklady 

na kvalitu ((4 968 638 + 10 192 959) / 21 124 587) . 100 71,80% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 3 238 534     

 2 724 456     

 4 968 638     

 10 192 959     

 -        5 000 000      10 000 000      15 000 000     

Náklady na prevenci 

Náklady na hodnocení 

Náklady na interní vady 

Náklady na externí vady 

Souhrn všech nákladů v modelu PAF (v Kč) za rok 2016 
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 Z tabulky lze vyvodit ty závěry, že hodnota celkových nákladů na kvalitu je 

obrovská. Pokud se zaměříme na podíly nákladů na prevenci vzhledem k celkovým 

nákladům, tvoří 15,33 %. Opakem je podíl nákladů na vady – 71,8 %. Toto procento 

ukazuje, že více jak dvě třetiny nákladů v podniku, jsou tvořeny právě náklady na 

externí a interní vady. Tyto vady by měly být eliminovány a podnik by se měl spíše 

zaměřit na vložení finančních prostředků do nákladů na prevenci. 

4.2 Paretova analýza 

 Paretova analýza umožňuje podniku zjistit, jaký druh položky je pro něj nejvíce 

nákladový nebo která položka vykazuje nejvíce vad. V grafu 4.7 lze vidět Paretův 

diagram interních a externích vad za rok 2016. V příloze č. 7 je ilustrační tabulka, ze 

které je graf tvořen. 

 

Graf 4.7 Paretův diagram podle nákladů způsobených vadami za rok 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní dokumentace 

 Z grafu lze vyčíst, že náklady na výrobky v záruční době a náklady zapříčiněné 

nevhodnou manipulací, zastaráváním tvoří dohromady 74,3 % nákladů na interní            

a externí vady. Znamená to, že na celkových nákladech představují nejvyšší podíl. 

Z tohoto důvodu je nutné se na tyto náklady zaměřit. Na výši těchto nákladů se 

především podílí dodávka vadných kusů pedálů pro automobilku VW. Tyto vadné kusy 

vrzaly a společnost VW se rozhodla výrobky reklamovat, neboť byly stále v dvouleté 

záruční době a podniku vznikly obrovské ztráty. 
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 Nejméně významnou položkou pro podnik představují náklady vynaložené na 

identifikaci a třídění výrobků, pouhých 1,6 %. 

4.3 Doporučení pro snižování nákladů 

 Z nákladového modelu PAF firmy Batz Czech, s.r.o. vyplývá, že podnik vynakládá 

vysoké náklady na interní a hlavně externí vady. Tyto neshody by se měl podnik snažit 

zmenšit nebo úplně eliminovat. Dosáhnout tohoto snížení může více způsoby. Jelikož 

40 % interních vad tvoří náklady zapříčiněné nevhodnou manipulací a 91 %    

(9 259 812 Kč) externích vad tvoří náklady na vrácené výrobky v záruční době, měl by 

podnik udělat rozumná opatření, aby se výdaje firmy snižovaly. Řešení mohou být 

následující: 

 zvýšení nákladů na prevenci – v moderních systémech managementu kvality by 

tyto náklady měly být trvale podporovány a jejich podíl na celkových výdajích 

by měl systematicky růst. Efektem trvalého růstu však musí být systematické 

snižování všech neproduktivních nákladů v organizaci. Souvisejí 

s předcházením a snižováním rizika výskytu neshod, ale i s výdaji na zlepšování. 

Náklady na prevenci jsou strategickým přístupem (dlouhodobým), který se 

vytváří 2 až 3 roky dopředu. Na začátku období nelze vždy jednoznačně určit, 

zda je zvýšení nákladů na prevenci realizovatelné. Pokud se ale náklady na 

prevenci zvýší, měly by se snížit náklady na interní a externí vady.  

 Na obrázku 4.1 jsou zobrazeny jednotlivé výdaje vztahující se k jakosti 

(v Kč). Pokud dojde k efektu zlepšení, měly by se náklady na prevenci zvýšit 

dvojnásobně (na 6 477 068 Kč). Efekt zvýšení preventivních nákladů by se měl 

tedy projevit ve snížení nákladů na interní a externí vady. 
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Obr. 4.1 Výdaje vztahující se k jakosti (v Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů 

 

 Z dosavadního výčtu položek výdajů vztahujících se ke kvalitě je patrné, 

že mohou významně zatěžovat ekonomiku výrobních organizací. Základním 

problémem je však to, že velká část organizace eviduje jen mizivou část 

skutečných položek těchto výdajů a naprostá většina položek je skryta v tzv. 

režijních nákladech. Znamená to, že položky existují, ale manažeři nejsou 

schopni stanovit jejich výši. Je to dáno zejména absencí vhodných metod           

a postupů, které by však v současnosti měly být součástí všech systémů 

managementu kvality. Zvýšit by se měly především náklady na rozvíjení 

kreativity u zaměstnanců, zavedení metod souvisejících s kvalitou (FMEA, 

metoda 5S na pracovišti, 5x proč?, Poka-yoke, atd.); 

 lepší údržba strojů (nástrojů) – jak firma uvádí ve svých interních dokumentech, 

její strategií je implementovat metodu KAIZEN (metoda trvalého zlepšování), 

díky které se v roce 2016 podařilo globálně uspořit nemalou finanční částku       

a zlepšit produktivitu a efektivitu. Cílem této metody je postupné optimalizování 

procesů a postupů, zvyšování kvality a snižování zmetkovitosti nebo bezpečnost 

práce na pracovišti. Východiskem by se mohlo stát podrobnější a lepší 

vypracování systému 5S, který na metodu KAIZEN navazuje. Metodika se 

zaměřuje na vytváření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného 

pracoviště. Pokud například budeme udržovat čistotu na pracovišti a v jeho 

okolí, udržovat dokonalý pořádek nebo umisťovat užívané věci tak, aby byly 
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rychle použity, údržba strojů bude jednodušší a méně nákladná. V kapitole 

4.1.1.2 Preventivní prohlídka strojů je uvedeno, jakou výši výdajů firma ročně 

vynakládá na tuto údržbu strojů a jaký čas za směnu je potřeba na seřízení; 

 inovace, kde firma uspoří obrovské náklady – dalším rozumným řešením, které 

se jeví, je zavedení inovací ve firmě. Jelikož podnik působí v automobilovém 

průmyslu, měl by neustále inovovat. Jednou z inovací, která byla provedena 

v roce 2016, byl transfer výroby svařenců (konstrukční celek vytvoření 

svářením) z mateřské firmy do Batz Czech, s.r.o., kde jsou nyní nově zavedeny 

dvě svařovací buňky s tzv. H stolem za částku 265 000 EUR . Zde se očekává 

roční úspora nákladů ve výši 200 000 EUR na logistických nákladech a na 

strojohodině. Výroba v České republice je levnější než ve Španělsku a mzdy 

údržbářů, operátorů jsou nižší než v mateřské společnosti.  

 Další z inovací, které firma provádí je změna povrchu šroubu – původně 

pozinkovaný povrch, nyní nový materiál GEOMET, který působí antikorozně. 

Minimalizuje se riziko, že u zinkovaného povrchu mohlo dojít k tzv. vodíkové 

křehkosti a šroub mohl bez varování prasknout. Díky tomuto modernímu 

materiálu dojde opět k úspoře nákladů; 

 lepší pracovní síla – lidé jsou základem dobře fungující společnosti. Z průzkumu 

na pracovišti vyplývá, že lidé jsou málo motivováni, a tím jejich výkon klesá      

a chybovost může růst. Na internetovém portálu www.jobs.cz byly vyhledány 

nejrůznější pozice do výroby v podniku Batz Czech, s.r.o. za poslední půl rok. 

V následující tabulce 4.5 jsou zobrazeny hrubé mzdy zaměstnanců, které byly 

nabídnuty při nástupu do práce. 

Tab. 4.5 Hrubé mzdy zaměstnanců ve výrobě 

Pozice 

Hrubá mzda         

(v Kč) 

Obsluha manipulačních vozíků 15 000 - 18 000 

Montážní dělník linky vozidel 15 880 - 17 800 

Montážní dělník linky vozidel II. 13 880 - 15 800 

Montážní dělník - dělnice 10 400 

Mistr v automobilovém průmyslu 18 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle www.jobs.cz 

 Z tabulky 4.5 vyplývá, že hrubé mzdy se v průměru pohybují kolem 15 000 Kč. 

Ve výrobě se vyskytuje 90 % žen a pouze 10 % mužů. Při návštěvě výroby bylo 

http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/
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také vyhodnoceno, že pracovnice vykonávají i práci, kterou by měl spíše obstarávat 

muž (například obsluha svařovacích buněk). Jde o práci v prašném a hlučném 

prostředí. Příslušné oddělení firmy by mělo pro zaměstnance zajistit lepší benefity, 

které by je motivovalo k dosažení lepších výsledků ve firmě. Jelikož ve výrobě 

pracuje mnoho žen, bylo by dobré jim dopřát relaxační masáže, pobytové poukazy, 

či vouchery do salónu krásy, které určitě každá žena ocení. Dalšími benefity by 

mohlo být týden dovolené navíc nebo například tzv. sick day. 

 Jelikož není situace ve společnosti Batz Czech, s.r.o. za rok 2016 příliš příznivá, 

začala firma eliminovat vady důsledněji.  

 Každý měsíc provádí pravidelný report každého oddělení pomocí nejrůznějších 

ukazatelů, například OEE (Celková efektivita výroby), kde je v grafu sledována jeho 

reálná hodnota a také trend ve kterém by se měl ukazatel vyskytovat. Zvyšuje se počet 

kontrol, jak před přijetím materiálu na sklad (vstupní kontrola), tak v průběhu činností 

na montážní lince (průběžná kontrola). Výstupní kontrola je prováděná pro hotový 

výrobek, který putuje k zákazníkovi. Tyto kontroly má na starost samostatné oddělení 

firmy. 

 Jak už bylo zmíněno, společnost provádí několik inovací, které také příznivě působí 

při eliminaci vad, také se snaží proniknout na nové trhy (například do Hyundai 

v Nošovicích) nebo vytvářet cykly PDCA, který byl podrobněji vysvětlen v části 3.7. 

 V roce 2016 se jevil jako nejvýznamnější přírůstek dlouhodobého majetku - nákup 

čtečky čárových kódů ve výši 2 472 000 Kč, který by měl urychlit práci na pracovišti     

a snížit zmetkovitost, která by mohla případně nastat při špatné manipulaci nebo 

záměně kusů. 
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5. ZÁVĚR 

 Existují různé způsoby, jak lze vstoupit do světa kvality: zaměřit se na zákazníka, 

kvalitu procesů či management. Ve všech případech jsou cesty trnité, plné překážek. 

Všichni, kteří váhají, jakou cestou se vydat, si nejprve kladou otázku, jaké vzniknou 

náklady. Důležité je ale vědět, že i při vynaložení obrovské sumy nákladů, lze vždy 

něco získat. 

 Cílem diplomové práce bylo analyzovat náklady na kvalitu (popřípadě nekvalitu), 

prozkoumat jednotlivé složky nákladů nákladového modelu PAF, vyhodnotit ho, 

vizualizovat jednotlivé nákladové skupiny pomocí grafů, ukazatelů či Paretova 

diagramu a následně shrnout všechny výsledky šetření včetně návrhů a doporučení pro 

jejich snižování.  

 Diplomová práce byla rozdělena do čtyř částí (bez závěru). První kapitola, úvod, 

byla zaměřena na vymezení cílů a stručný postup tvorby práce. Druhá část, teoreticko-

metodická východiska řízení kvality, se věnovala pojmu kvalitě, jejího historického 

vývoje, nákladům na kvalitu, jednotlivým modelům, které s náklady na kvalitu souvisí  

a příslušným ukazatelům. Třetí část byla zaměřena na charakteristiku společnosti Batz 

Czech, s.r.o. z pohledu systému managementu kvality, tedy zobrazení vize, mise, 

politiky kvality nebo rozdělení jednotlivých oddělení. Čtvrtá část, nazvaná jako analýza 

nákladů na kvalitu a doporučení pro jejich snižování, se věnovala analýze jednotlivých 

skupin nákladů aplikovaných na modelu PAF a detailním rozborem nákladů na vady, 

kde bylo zahrnuto i několik doporučení pro snižování.  

 Dle informací vyplývající z výše nákladů na kvalitu je možné tvrdit, že situace 

podniku byla v roce 2016 nepříznivá. Firma vykazovala poměrně vysokou ztrátu 

v důsledku očekávání větších objemů výroby, které nebyly uskutečněny. Společnost 

také obdržela vysoké penále od automobilové společnosti VW, neboť dodala vadné 

kusy pedálů, které vrzaly. Důsledkem toho byl vznik obrovských nákladů na vrácené 

výrobky v záruční době a tedy i růst nákladů na přepracování. 

 Batz Czech, s.r.o. by se měl do budoucna snažit snižovat náklady na interní             

a externí vady, naopak zvyšovat náklady na prevenci a dosahovat vyšších tržeb. 

Výrobní kapacita není plně využita stejně jako vytíženost strojů, z důvodu nízké 

zaměstnanosti, která ve výrobním úseku panuje. Nedostatkem je neevidování nákladů, 
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které vznikají uvnitř podniku. Tedy těch, které nejsou zaznamenány v účetnictví. Tento 

problém lze vyřešit aplikováním modelu PAF, který bude organizaci předložen. 

 Při zpracování diplomové práce bylo získáno mnoho informací. Doporučené 

návrhy mohou zajistit podniku zjednodušení práce a především reálnou úsporu nákladů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BMW  Bayerische Motoren Werke 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EU  Evropská unie 

EUR   Euro 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis 

PAF  Prevention, Apprasial, Failure 

s.  strana 

TQM  Total Quality Management 

VH  Výsledek hospodaření 

VW  Volkswagen 
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