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ABSTRAKT  

 

 Diplomová práce je zpracována na téma rozvoj přístupu k ekonomice kvality. 

 V úvodní kapitole je stručně charakterizována společnost, ve které je diplomová práce 

zpracována. Následná teoretická část se věnuje třem základním oblastem ekonomiky kvality, 

z nichž je největší pozornost věnována oblasti měření výdajů vztahujících se ke kvalitě. V této 

části jsou podrobně popsány jednotlivé skupiny výdajů vztahujících se ke kvalitě a přístupy 

ke sledování těchto výdajů. 

 V praktické části diplomové práce je proveden rozbor současného stavu v organizaci, 

na jehož základě jsou navrženy možností ke zlepšení systému měření výdajů vztahujících se 

ke kvalitě v organizaci. Následně je navržena zdokonalená metodika měření výdajů 

vztahujících se ke kvalitě za použití kombinace modelu PAF a COPQ a poskytnuta ukázka 

analýzy dat o shromážděných údajích.  

 Na závěr je provedeno zhodnocení návrhu. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

 

Ekonomika kvality; výdaje vztahující se ke kvalitě; model PAF; model procesních nákladů. 

 

ABSTRAKT 

 

This diploma thesis analyzes the development of approaches to quality economy. 

In introductory chapter the company for which the diploma thesis is written is briefly 

characterized. The following part treat of three basic areas of quality economy, from which 

the most attention was given to measuring of the quality costs. In this part each particular 

groups of quality costs and approaches to monitoring these costs are described in detail. 

In the practical part of this diploma thesis the analysis of actual situation in 

organization is carried out. At the basis of this analysis some improvement possibilities of the 

system related to the quality system in organization are proposed. Then the improved 

methodology of costs measuring related to the quality system using combination of the PAF 

and the COPQ Model is proposed and a demonstration of collected data analysis is shown. 

An evaluation of the proposal is processed in the concluding part. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 

BS   Britský standard 

COPQ  Cost of Poor Quality 

ČR  Česká Republika 

ČSN   Česká technická norma 

EN  Evropská norma 

FÚ  Finanční úsek 

GŘ   Generální ředitel 

HS  Hospodářské středisko  

IMS  Integrovaný systém řízení 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

LCC   Life Cycle Costing 

M-PQ  Manažer plánování kvality 

NS  Nákladové středisko 

OGŘ  Opatření generálního ředitele 

OS  Organizační směrnice 

PAF  Prevention Appraisal Failure 

PN  Pracovní návodka 

PP  Pracovní postup 

PPJ   Pracovní postup jakosti 

QMS  Systém managementu kvality 

Q-PVJ  Představitel vedení pro jakost  

ŘTÚ  Ředitel technického úseku 

SAS  Směrnice akciové společnosti 

TK   Technická kontrola 

TPV   Technická příprava výroby 

TQM  Total Quality Management 

TWS  Tawesco s.r.o. 

ÚJ  Úsek jakosti  

ÚMP  Útvar marketingu a prodeje 

ÚŘJ  Útvar řízení jakosti 

VDA  Management kvality v automobilovém průmyslu 

V-Ko  Vedoucí konstrukce 

V-T  Vedoucí technologie 

ŽC  Životní cyklus 

ŽP  Životní prostředí 
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1 ÚVOD 
 

 Management kvality je oblast, která v posledních letech zaznamenává nevídaný 

rozvoj. Čím dál více organizací má vybudovaný systém managementu kvality a stává se 

držitelem certifikátu kvality jak na systém, tak i produkty. Být držitelem některého 

z certifikátů na systém managementu kvality podle ISO řady 9000 a jiných poskytuje 

organizaci řadu výhod, mezi něž můžeme zařadit zvýšení image organizace nebo lepší 

podmínky při navazování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Organizace si uvědomují, že 

v dnešní době být průměrným je nedostačující a je potřeba směřovat k excelenci. 

 Kvalita je v dnešní době jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti a 

konkurenceschopnosti podniku jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Kvalita je pojem 

subjektivní a její význam závisí od toho, co zákazník od daného produktu či služby očekává. 

Proto také management kvality začíná u zákazníků poznáním jejích požadavků a očekávání. 

  

 Jedním z principů managementu kvality je přístup k rozhodování na základě faktů, 

který je v normách souboru ČSN EN ISO 9000:2006 zvládnut zejména v kapitole 8 „Měření, 

analýzy a zlepšování“. Podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 [17] musí organizace plánovat a 

uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování. Norma EN ISO 9004:2009 

[18], která poskytuje směrnice za rámec povinných požadavků normy ČSN EN ISO 

9001:2009, doporučuje, aby organizace systematicky měřily výši svých výdajů vztahujících 

se ke kvalitě. Pomocí tohoto měření získá management organizace pomocí „řečí peněz“ 

přesvědčivé údaje o neefektivnostech a ztrátách, které jsou způsobeny nekvalitními produkty. 

Výdaje vztahující se ke kvalitě produktů či služeb jsou ekonomickou kategorií, která je 

podstatná pro hodnocení efektivností a účinností procesů. Management organizace projevuje 

velký zájem o ekonomické efekty, které jsou způsobené zlepšováním nebo zhoršováním 

kvality produktů i samotných procesů. Vyhodnocování výdajů vztahujících se ke kvalitě 

v organizaci je žádané a výsledky tohoto vyhodnocování mohou výrazně přispět ke 

zlepšování kvality v organizaci.   

 

 Problematikou ekonomiky kvality se budu v rámci této diplomové práci zabývat ve 

společnosti Tawesco s.r.o., Kopřivnice. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

 

2.1 Profil společnosti Tawesco s.r.o.                  

 

 Tawesco s.r.o. je dceřinou společnosti firmy Tatra a.s., předního výrobce nákladních 

automobilů, která byla založena v roce 1850. Od svého vzniku sídlí společnost v Kopřivnici. 

 Společnost Tawesco s.r.o. byla založena v roce 1995 a to vyčleněním provozu 

nářaďovna ze společnosti Tatra a.s. O dva roky později se společnost rozrostla o lisovnu a 

v roce 2005 o svařovnu. Více než stoletá tradice ve výrobě nářadí související s výrobou 

nákladních automobilů Tatra a osobních automobilů řadí Tawesco s.r.o. mezi zkušené 

výrobce [22]. 

 

2.2 Výrobní program společnosti 

 

 Výrobním programem společnosti Tawesco s.r.o. je výroba lisovacího nářadí, 

plechových výlisků a svařenců pro automobilový průmysl.  K dlouholetým zákazníkům 

společnosti patří Škoda Auto, Visteon, Behr, Dura, Magna, John Deere, Kuka, Benteler, 

Karosa a další. 

 

 Organizace zákazníkům nabízí komplexní servis a služby v následujících oblastech: 

 

1) Konstrukce a TPV lisovacího nářadí, svařovacích přípravků a měřidel 

2) Výroba lisovacího nářadí, svařovacích a měřících přípravků a měřidel 

3) Lisování Fe a Al výlisků na klikových a postupových lisech 

4) Svařování podsestav a sestav karoserií a podvozků [21] 

 

2.3 Systém managementu kvality 

 

 Systém managementu kvality je v organizaci založen na trvalém sledování a 

pravidelném hodnocení všech procesů ve společnosti, které je prováděno s cílem uspokojení 

náročných a měnících se požadavků zákazníků. 

 Jsou jednoznačně určeny oblasti monitorování a měřící zařízení potřebná pro 

poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky. 
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 Systém managementu kvality, budovaný od roku 2000, je průkazně zlepšován a 

modifikován podle požadavků významných zákazníků, moderních prvků řízení především 

ČSN EN ISO 9001:2009, ISO/TS 16949:2009, předpisy VDA 6.4:2005 a ostatními 

mezinárodně uznávanými normami managementu kvality.   

 

 Systém managementu kvality Tawesco s.r.o. je založen na osmi zásadách 

managementu kvality pro uspokojování potřeb zainteresovaných stran, mezi něž patří: 

   

- zaměření na zákazníka,        

- vedení a řízení zaměstnanců,        

- zapojení zaměstnanců,        

- procesní přístup,        

- systémový přístup managementu,        

- neustále zlepšování,        

- přístup k rozhodování zakládající se na faktech,      

- vzájemné prospěšné dodavatelské vztahy. [16] 

     

2.4 Organizační struktura 

 

 Organizační struktura společnosti Tawesco s.r.o. [20] je uvedena v příloze č. 1.  

 

2.5 Mapa procesů 

 

 Z procesní mapy, která je uvedena v příloze č. 2 je zřejmý vzájemný vztah, 

posloupnost a vzájemné působení hlavních, řídících a podpůrných procesů, které jsou spolu 

navzájem propojeny. Řídící a podpůrné činnosti mají vztah ke všem částem hlavních procesů 

[20].    

 

2.6 Dokumentace QMS 

 

 Veškeré dokumenty a údaje naplňující požadavky aplikovaných norem a oborových 

předpisů včetně externích, jsou řízeny podle dokumentovaných postupů QMS. Struktura 

dokumentace QMS společnosti Tawesco s.r.o. je uvedena na obr. 1.   

  



 

Obr. 1 Struktura dokumentace systému managementu kvality 

 

 Dokumentace IMS je vytvo

podobě je distribuována p

rozdělovníku.  
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Obr. 1 Struktura dokumentace systému managementu kvality 

Dokumentace IMS je vytvořena a řízena v listinné a elektronické podob

 je distribuována příjemcům zpracovatelem v podobě řízených kopií podle 

      

 

 

Obr. 1 Struktura dokumentace systému managementu kvality [20] 

ízena v listinné a elektronické podobě. V listinné 

ě řízených kopií podle 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

 Velký ekonomický význam zajišťování a zvyšovaní kvality produktů a služeb je dnes 

akceptovaný prakticky všemi řídícími pracovníky. Problémem ovšem zůstává, že oblast 

ekonomiky kvality se omezuje především na sledování výdajů vztahujících se ke kvalitě a 

méně se soustředí na vyhodnocování efektů, které by zavedení QMS mělo přinést. [14] 

 

 Je důležité, aby se ekonomika kvality nezužovala pouze na jedinou oblast, ale aby 

zahrnovala následující tři oblasti: 

 

1) Sledování a vyhodnocování výdajů vztahujících se ke kvalitě 

2) Sledování a vyhodnocování efektů, resp. ukazatelů efektivnosti kvality 

3) Tvorbu cen produktů v závislosti na jejich kvalitě [7] 

 

3.1 Měření výdajů vztahující se ke kvalitě 

 

 Jack Campanella ve své knize [1] uvádí, že náklady vztahující se ke kvalitě představují 

rozdíl mezi skutečnými náklady produktu nebo služby a sníženými náklady, jestliže by zde 

nebyly žádné možnosti služeb nestandardní kvality, selhání produktů nebo vad při jejich 

výrobě. 

 Velmi jednoduše definuje J. Nenadál [6] výdaje vztahující se ke kvalitě jako výdaje 

vynaložené výrobcem, uživatelem a společností spojené s kvalitou produktu nebo služby. 

Z této definice je zřejmé, že výdaje vztahující se ke kvalitě lze rozdělit do tří skupin, tak jak je 

uvedeno na obr. 2. 

 Subburaj ve své knize [11] doporučuje, aby se výše výdajů vztahující se ke kvalitě 

počítala odděleně. Tím organizace získají přehled, kolik ztrácejí na účet nízké kvality. Dále 

doporučuje, aby organizace neváhaly investovat do preventivních činností, neboť jen skrze 

preventivní činnosti může organizace eliminovat nedostatky. Následně by využívání 

vhodných preventivních činností mělo vést k redukci kontrol na minimum. 
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Obr. 2 Rozdělení výdajů vztahujících se ke kvalitě [3] 

 

3.1.1 Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce (Producer’s Related Costs) 

 

Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce mohou být definované jako celkové výdaje 

organizace, dodávající na trh určité produkty, které se vztahují k veškerým aktivitám 

managementu kvality. [5]  

 

Výdaje vztahující se ke kvalitě 

Výdaje vztahující 

se ke kvalitě u 

výrobce 

Společenské 

výdaje vztahující 

se ke kvalitě 

Výdaje vztahující 

se ke kvalitě u 

uživatele 

Na odstranění 

škod na ŽP 

Provozní 

výdaje 

Ztráty z 

nedisponibility 

Náklady na 

likvidaci 

Podle BS 

6143, part 2 

Podle BS 

6143, part 1 

Výdaje na 

interní vady 

Výdaje na 

externí vady 

Výdaje na 

hodnocení 

Výdaje na 

prevenci 

Náklady na 

shodu 

Náklady na 

neshodu 
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3.1.1.1 Podskupiny výdajů vztahujících se ke kvalitě [5],[3] 

 

 V organizacích by se obecně mělo sledovat těchto 6 podskupin výdajů vztahujících se 

ke kvalitě: 

- výdaje na interní vady, 

- výdaje na externí vady, 

- výdaje na hodnocení, 

- výdaje na prevenci, 

- promrhané investice a příležitosti, 

- škody na prostředí. 

 

 Členění podskupin výdajů vztahujících se ke kvalitě do jednotlivých položek je 

převzato od Nenadála [8] a Fialy [3].  

 

3.1.1.1.1 Výdaje na interní vady (Internal Failure Costs) 

 

Výdaje na interní vady jsou výdaje, které vznikají uvnitř organizace v důsledku vad při 

plnění požadavků na kvalitu a požadavků legislativy. 

 

Výdaje na interní vady můžeme rozčlenit na 4 dílčí podskupiny: 

 

1) výdaje na vady vzniklé při výrobě produktu nebo poskytování služby: 

- ztráty z neopravitelných vad, 

- výdaje na likvidaci neopravitelných vadných produktů, 

- výdaje na vícepráce při opravách, 

- výdaje na opakovanou kontrolu a zkoušení u opravitelných vad, 

- výdaje na procesy řízení neshodných produktů, 

- výdaje na speciální přípravky a zařízení, která jsou potřebná k opravám vadných 

produktů, 

 

2) výdaje vztahující se k vadám dodávek:  

- ztráty z vadných dodávek, pokud vady v dodávkách byly odhaleny až po jejich 

přijetích, 
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3) výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje: 

- výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje, 

 

4) další výdaje na interní vady: 

- výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad, 

- ztráty z neplánované nedisponibility potřebných zařízení pro zabezpečení procesů 

a další. 

 

3.1.1.1.2 Výdaje na externí vady (External Failure Costs) 

 

Výdaje na externí vady jsou výdaje vznikající v důsledků neplnění požadavků 

zákazníků a legislativních požadavků po dodání zákazníkovi. 

 

Výdaje na externí vady můžeme rozčlenit na 2 dílčí podskupiny: 

 

1) výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka: 

- výdaje na reklamace a stížnosti, 

- výdaje na garanční a pogaranční servis, 

- výdaje na skladování náhradních dílů, 

- výdaje na prohrané soudní spory, 

- penále a dodatečné výdaje za opoždění dodávky a ztráty na úrocích, 

- výdaje na odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodržení smluvních 

požadavků na kvalitu dodávek, 

 

2) výdaje z titulu ztracených příležitosti: 

- ztráty stahováním vadných produktů z trhu, 

- ztráty trhu, způsobeny neschopností plnit požadavky zákazníků, 

- slevy z cen u produktů, u kterých charakter jejich neshod nezhoršuje jejich 

funkčnost, ale neplní zcela stanovené požadavky. 

 

Je důležité zaměřit se na podskupinu výdajů na externí vady, neboť tyto výdaje jsou 

mnohem nebezpečnější než výdaje na interní vady. Jednak vypovídají o nespokojenosti 

zákazníka, a jednak bývají vyšší než výdaje na interní vady. 
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Obě tyto podskupiny představují zbytečné výdaje, které snižují kladný ekonomický 

výsledek organizace. Tyto výdaje by ideálně měly být nulové, což je ale v praxi nemožné, 

protože ztráty budou v organizacích vždy. 

 

Následující dvě podskupiny výdajů naopak představují efektivně vynakládané 

prostředky v organizaci. 

 

3.1.1.1.3 Výdaje na hodnocení (Appraisal Costs) 

 

Výdaje na hodnocení jsou výdaje spojené s procesy posuzování a prokazování shody. 

 

Výdaje na hodnocení můžeme rozčlenit na 5 dílčích skupin: 

 

1) výdaje na interní procesy posuzování shody: 

- výdaje na všechny druhy TK, 

- výdaje na provoz podnikových zkušeben, laboratoří a měrových středisek,  

- výdaje na přezkoumání dokumentace používané pro realizaci produktu, 

- výdaje na softwarové vybavení pro počítačovou podporu posuzování shody, 

 

2) výdaje na externí procesy posuzování shody: 

- výdaje na nákup služeb u externích zkušeben a laboratoří, 

- výdaje na certifikaci, 

- výdaje na procesy schvalování produktů před jejich uvedením na trh, 

 

3) výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení: 

- výdaje na nákup měřících a monitorovacích zařízení, 

- výdaje na kalibrace měřidel, 

- výdaje na běžnou údržbu měřících a monitorovacích zařízení, 

- výdaje na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení, 

 

4) výdaje na přezkoumání záznamů o hodnocení: 

- výdaje na rozbory výsledků měření a vyhodnocování příslušných údajů, 
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5) další výdaje na hodnocení: 

- výdaje na audity produktů a procesů, 

- výdaje na posuzování způsobilosti strojů a procesů, 

- výdaje na vytváření zvláštních podmínek a pracovního prostředí pro realizaci 

ověřování shody a další. 

 

3.1.1.1.4 Výdaje na prevenci (Prevention Costs) 

 

Výdaje na prevenci jsou výdaje na jakékoliv činnosti, které snižují riziko vzniku 

neshod, resp. výdaje na jakékoliv činnosti zlepšování. 

 

 Výdaje na prevenci můžeme rozčlenit na 7 dílčích podskupin: 

 

1) výdaje na rozvoj vztahů se zákazníky: 

- výdaje na vytváření komunikačních kanálů a vazeb, 

 

2) výdaje na management kvality návrhu a vývoje: 

- výdaje na zavádění preventivních metod v oblasti návrhu a plánování kvality, 

 

3) výdaje na management kvality dodávek: 

- výdaje na rozvoj partnerských vztahů s dodavateli, 

- výdaje na poskytování určitých forem technické pomoci dodavatelům, 

- výdaje na společné projekty zlepšování, 

 

4) výdaje na management kvality při realizaci produktů: 

- výdaje na nákup výrobních zařízení, 

 

5) výdaje na organizaci a správu QMS: 

- výdaje na nákup externí dokumentace, 

- výdaje na tvorbu a využívání informačních systémů v organizaci, 

- výdaje na řízení interní dokumentace a záznamů, 

 

6) výdaje na procesy neustálého zlepšování: 

- výdaje na opatření k nápravě,  
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- výdaje na preventivní opatření, 

- výdaje na realizaci projektů neustálého zlepšování, 

 

7) další výdaje preventivní povahy: 

- výdaje na poradenskou a konzultační činnost v oblasti QMS, 

- výdaje na výcvik, vzdělávání rozvoj způsobilosti zaměstnanců, 

- výdaje na průzkum trhu a definování požadavků na produkty a služby, 

- výdaje na přezkoumání QMS vedením. 

 

Výdaje na prevenci by měly v organizaci představovat trvale vzrůstající skupinu 

výdajů, které však musí vést k trvalému snižování všech neproduktivních výdajů v organizaci. 

 

3.1.1.1.5 Promrhané investice a příležitosti (Wasted Investment) 

 

Ztráty z promrhaných investic a příležitostí jsou zbytečné výdaje organizace, 

související s nesprávným odhadem a rozhodnutím řídících pracovníků. 

 

 Do této podskupiny lze zařadit např.: 

 

- výdaje na všechny zahájené projekty, které však nebyly dokončeny, 

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

- ztráty nevyužitím kapacit nakoupených zařízení, 

- ztráty zbytečným využíváním infrastruktury organizace, 

- nedobyté pohledávky a další. 

 

3.1.1.1.6 Škody na prostředí (Enviromental Losses) 

 

Jedná se o výdaje, které vznikly v souvislosti s nedodržováním požadavků na životní 

prostředí, včetně výdajů na uvedení stavu prostředí do původního stavu. 

 

 Jedná se např. o: 

 

- výdaje na pokuty a penále za poškozování prostředí, 

- výdaje na dekontaminaci vody, půdy, 
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- výdaje na eliminaci znečišťování ovzduší, 

- výdaje na odstraňování škod po ekologických haváriích, 

- výdaje na recyklace použitých materiálů, 

- výdaje na likvidaci produktů, skládky odpadů a další. 

 

3.1.1.2 Přístupy k měření výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

 V současné době mají organizace na výběr již z několika přístupů, které mohou využít 

k měření výše svých výdajů vztahujících se ke kvalitě. Mezi mě patří: 

 

• Model PAF. 

• Model COPQ. 

• Model procesních nákladů. 

• Model snižování výdajů pomocí Taguchiho metod. 

 

3.1.1.2.1 Model PAF 

 

Model PAF (prevention – appraisal - failure model) jako první prezentoval 

Feigenbaum v roce 1956 [9]. Model PAF je již klasickým modelem pro měření výdajů 

vztahujících se ke kvalitě, který je z uvedených modelů nejrozšířenějším jak mezi našimi 

organizacemi, tak i v zahraničí. V současné době existuje britská norma BS 6143, díky které 

je model PAF od r. 1990 normován a konkrétně se tomuto modelu věnuje první část této 

normy. [2] 

 

 Tento model vychází z předpokladu, že všechny položky výdajů vztahujících se ke 

kvalitě se člení do těchto podskupin:  

 

o výdaje na prevenci (Prevention Costs), 

o výdaje na zjišťování stavu kvality, kontrolu kvality, tj. na hodnocení (Appraisal 

Costs), 

o výdaje na nedostatky uvnitř i vně organizace, tj. na interní a externí vady (Failure 

Costs) [13]. 
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 Toto členění se považuje za užitečné pro potřeby managementu kvality, neboť 

umožňuje přehledně sledovat, jak se výdaje na preventivní opatření a zlepšování kvality 

zhodnocují poklesem všech zbývajících podskupin výdajů [6]. 

 

3.1.1.2.2 Model COPQ 
 

Model COPQ (Cost of Poor Quality) vychází z předpokladu, že neplnění požadavků 

způsobuje výrobcům ekonomické ztráty, jejichž výše není rozhodně zanedbatelná. 

 

 Tento model se zaměřuje pouze na mapování neproduktivních ztrát, tzn., že sleduje 

tyto podskupiny výdajů: 

 

o výdaje na interní a externí vady, 

o výdaje na promrhané investice, 

o výdaje na škody na prostředí. 

 

3.1.1.2.3 Model procesních nákladů 
 

Prostřednictvím modelu procesních nákladů lze vyčíslit celkové náklady na realizaci 

stanovených procesů a tím je možné včas odhalit náklady na neshodu, které je potřeba 

eliminovat, což by mělo vést ke zvýšení efektivnosti. Tento model není založený jen na 

vyhodnocování výdajů vztahujících se na výsledky procesu, jak je tomu u modelu PAF, ale je 

zaměřen na jednotlivé procesy. 

Modelu procesních nákladů se věnuje druhá část normy BS 6143, která byla vydána 

v roce 1992 ve Velké Británii [14]. 

 

Proces je logicky uspořádaná posloupnost činností, které mění vstupy na výstupy s 

plánovanými parametry, které činí tento výstup, tzn. produkt užitečným pro zákazníka. Aby 

procesy mohly produkovat užitečné produkty, musí být k dispozici vhodné a přiměřené 

zdroje. Musí existovat zdroje, z nichž jsou čerpány vstupy do procesu a dále zdroje, jejichž 

aktivací se realizují činnosti transformující vstupy do podoby produktu. Každý proces přitom 

probíhá v určitých regulovaných podmínkách a má svého vlastníka, což je osoba, která nese 

plnou zodpovědnost nad procesem. 
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Procesní náklady můžeme definovat jako celkové náklady na shodu a neshodu 

v určitém procesu, kde náklady na shodu jsou skutečné náklady vynaložené na přeměnu 

vstupů na výstupy v souladu s předpisy specifikujícími proces tím nejefektivnějším 

způsobem, jinak řečeno jsou to minimální náklady na to, aby proces vůbec mohl být 

uskutečněn v souladu s požadavky. Náklady na neshodu pak můžeme definovat jako náklady 

na promrhaný čas, materiál a kapacity, které jsou spojené s procesem řízení neshodného 

produktu procesu [7]. 

 

3.1.1.2.3.1 Postup při realizaci modelu procesních nákladů 
 

1. Definování a popis procesu, např. mapou procesů. 

2. Určení vstupů a dodavatelů. 

3. Určení výstupů a odběratelů. 

4. Identifikace regulátorů (tj. vstupy, které definují, regulují a ovlivňují průběh procesu). 

5. Identifikace zdrojů (materiálové, lidské a energetické). 

6. Definování klíčových činnosti procesu, např. vývojovým diagramem. 

7. Identifikování položek nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu. 

8. Analýza příčin vzniku nákladů na neshodu v procesu. 

9. Analýza možností optimalizace nákladů na neshodu v procesu. 

10. Realizace projektu zlepšování výkonnosti procesu. [7] 

 

3.1.1.2.4 Taguchiho ztrátová funkce (Taguchi Loss Function) [12] 
 

Autorem této koncepce hodnocení je japonský odborník v řízení kvality Genichi 

Taguchi. Podle Taguchiho filozofie je prvotřídní produkt ten, u něhož je sledovaný ukazatel 

kvality Y přesně roven předepsané (ideální) hodnotě T, tzn., ten, kde Y = T.  

 

U každého produktu se sleduje parametr, podle kterého se posuzuje jeho kvalita. Ten 

má stanovenou cílovou hodnotu (tzv. Target Value). Jakákoliv odchylka od cílové hodnoty 

představuje ztrátu u odběratele. Ztráta je měřena ve finančních jednotkách a zahrnuje veškeré 

náklady, které přesahují náklady na prvotřídní produkt. 

Produkty, které se pohybují ve stejném tolerančním pásmu, nejsou v žádném případě 

stejné – každá odchylka způsobuje ztráty, bezeztrátová je pouze odchylka nulová. Čím je 

odchylka vyšší, tím jsou ztráty vyšší. 
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3.1.1.2.4.1 Rovnice a graf ztrátové funkce 
 

Odchylka Y od T přináší finanční ztrátu, jejíž velikost se počítá pomocí Taguchiho 

ztrátové funkce (loss function), která je dána rovnici: 

 

                                                  ( ) ( )2TYkYL −⋅=                                                           (1)                                       

k – konstanta 

Y – skutečná úroveň parametru kvality 

T – cílová (optimální) hodnota ukazatele jakosti 

L(Y) – ztráta způsobená odchylkou od T 

 

 Na obr. 3 je graf závislosti ztráty L(Y) na Y. 

 

 

Obr. 3 Ztrátová funkce 

 

A – ztráta, kterou přinese překročení tolerance 

d – tolerance 

 

Pro A platí:   � = ��� − �� = ��� + �� = 
��                                       (2) 

 

kde                                                      
2d

A
k =                                                                          (3) 
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Z grafu na obr. 3 i ze vztahu (1) je patrné, že je-li Y = T je ztráta L(Y) = 0. S rostoucí 

vzdálenosti Y a T, tj. zhoršováním kvality se L(Y) zvětšuje, maximum je na hranici tolerance, 

kde L(Y) = A. [12] 

 

3.1.1.2.4.2 Ztrátová funkce pro různé typy toleranci 
 

 Podle toho, co je v dané situaci považováno za optimální cílovou hodnotu T, rozlišuje 

Taguchi tyto typy toleranci: 

 

a) Tolerance N – nominal (symetrická, nesymerická) 

b) Tolerance S – Smaller 

c) Tolerance typu L – Larger 

 

 Více k jednotlivým typů toleranci uvádí Tošenovský v knize [12]. 

 

3.1.1.2.4.3 Náklady na jakost podle Taguchiho 
 

a) 100% kontrola výrobků 

                                               2
02

s
d

A

R

Q
L ⋅+=                                                              (4) 

L – celkové náklady na kvalitu 

Q – roční náklady na 100% kontrolu 

R – roční produkce v ks 

d – funkční tolerance 

A -ztráta při překročení tolerance d 

�
� - rozptyl (výpočet viz. [12]) 

 

b) Výběrová kontrola 
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 ++⋅⋅+⋅++=                                    (5) 

 

A - ztráta při překročení tolerance d 

B – cena kontroly produktů 
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C – cena opravy stroje 

n – kontrolní interval 

u – průměrný počet výrobků mezi opravami 

d – funkční tolerance 

D – výrobní tolerance 

z – počet produktů zhotovených během kontroly 

�� - směrodatná odchylka při kontrolním měření 

 

n

B
– náklady na kontrolu na jeden produkt 

u

C
- náklady na opravu na jeden produkt 

3

2

2

D

d

A ⋅ - ztráty způsobené nepřesnosti výroby 








 ++⋅⋅ z
n

u

D

d

A

2

12

2
- ztráty z neshodných produktů 

2
2 ms

d

A ⋅ - ztráty způsobené nepřesností měření 

 

3.1.1.3 Postup při tvorb ě metodiky měření výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

1) Stanovení cílů měření výdajů vztahujících se ke kvalitě 

- Je nezbytně nutné, aby vrcholový management organizace vyjasnil smysl 

procesu měření výdajů vztahujících se ke kvalitě. 

2) Definování výdajů vztahujících se ke kvalitě a identifikace dílčích výdajových 

položek 

- Rozhodnutí o struktuře sledovaných podskupin výdajů vztahujících se ke 

kvalitě (tzn. rozhodnutí o volbě modelu) 

- Naplnění jednotlivých podskupin konkrétními položkami výdajů 

- Možnost aplikace např. brainstormingu, afinitního diagramu, diagramu 

vzájemných vztahů, Paretova diagramu apod. 

3) Analýza stavu, evidence výdajových položek 

- Stanovení, které z navržených položek výdajů jsou již sledovány 
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o Položky skryté (v režijních nákladech) – výdaje na interní a externí 

vady, promrhané příležitosti, škody na prostředí 

o Položky čitelné  –  výdaje na hodnocení a na prevenci  

4) Analýza systému evidování výdajových položek, určení zdrojů informací a způsobu 

zaznamenávání dat 

- Učinění čitelných položek z položek dosud skrytých 

5) Návrh způsobu vyhodnocování dat o výdajích vztahujících se ke kvalitě 

6) Návrh formy informování managementu organizace 

7) Realizace organizačních změn 

8) Zavedení metodiky měření výdajů vztahujících se ke kvalitě do praxe 

9) Zařazení metodiky mezi procesy QMS a jejich auditovaní 

 

3.1.2 Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele (User’s Related Costs) 

 

Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele jsou celkové výdaje uživatele na provoz a 

údržbu používaného systému, resp. zařízení, jakož i výdaje z titulu jeho nedisponibility 

evidované za stanovenou dobu používání [6]. 

 

3.1.2.1 Struktura výdaj ů vztahujících se ke kvalitě u uživatele 

 

 Základní strukturu výdajů vztahujících se ke kvalitě u uživatele tvoří: 

 

1) Provozní výdaje 

a) Jednorázové výdaje na provoz a údržbu: 

- výdaje na počáteční výcvik obsluhy zařízení, 

- výdaje na nákup minimální hladiny pomocných materiálů a náhradních dílů, 

- výdaje na uživatelskou dokumentaci, 

- výdaje na nákup nářadí a dalších podpůrných zařízení. 

 

b) Běžně vynakládané výdaje: 

- výdaje na mzdy obsluh zařízení, 

- výdaje na spotřebu paliv, maziv, energií, 

- výdaje na průběžný výcvik obsluhy, 

- výdaje na opravy zařízení, 
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- výdaje na údržbu zařízení. 

 

2) Ztráty z nedisponibility: 

- ztráty z prostojů při poruchách, 

- ztráty na výkonech jiných zařízení, které musí přerušovat nebo snižovat svou 

produkci v důsledku nedisponibility předcházejících zařízení, 

- ztráty vznikem neshodných produktů při poruše zařízení. 

 

3) Výdaje na likvidaci: 

- výdaje na demontáž zařízení u uživatele, 

- výdaje na likvidaci zařízení u uživatele, 

- výdaje na přepravu vyřazeného zařízení na místo likvidace. [6] 

 

Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele jsou zahrnuty v jediné metodice měření 

výdajů, v modelu nákladů na ŽC (Model LCC). 

 

3.1.2.2 Model LCC (Life Cycle Costing) 

 

Náklady na ŽC můžeme definovat jako celkové výdaje uživatele technického systému, 

během stanovené doby života a to na nákup, instalaci, používání a likvidaci systému. 

Technický systém představuje konkrétní produkt, který je používán déle než 1 rok a u 

něhož jsou výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele zanedbatelné v porovnání s pořizovací 

cenou. [5] 

 

Období životního cyklu: 

1. období tvorby koncepce 

2. období vývoje systému 

3. období technické přípravy výroby systému 

4. období zhotovení systému 

5. období instalace, využívání, likvidace systému 

 

 Pro práci s informacemi o modelu LCC platí norma EN 60300-3-3 [20], která byla 

vydána v roce 2004. Tato norma poskytuje podrobný návod, jak sledovat a kvantifikovat výši 

nákladových položek, které jdou na vrub uživatelů a jsou ovlivněny kvalitou produktů. 
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3.1.3 Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě (Community Related Costs) 

 

 Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě jsou celkové výdaje společnosti na 

odstraňování škod na prostředí v důsledku nedodržování ekologického standardu při realizaci 

a používání produktů. 

 

 Mezi společenské výdaje vztahující se ke kvalitě můžeme zařadit: 

- Výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatelstva, 

- Výdaje na odstranění škod na ŽP, 

- Výdaje na likvidaci odpadů, 

- Výdaje na výstavbu a provoz ekologických zařízení apod. 

 

3.2 Sledování a vyhodnocování ukazatelů efektivnosti kvality 

 

 Sledování a vyhodnocování efektů umožňuje organizaci sledovat vliv kvality na 

hospodářské výsledky organizace a určovat množství přínosů vysoké kvality ve výrobní i 

uživatelské sféře. Ukazatele efektivnosti, které se spojuji s touto oblasti, jsou všeobecně 

tvořené jako poměr výstupu k vstupu.  

 V současné době ekonomická literatura uvádí nejčastěji čtyři základní kategorie 

efektivnosti: 

• sociální, 

• výrobně-technickou, 

• uživatelskou, 

• národohospodářskou. [7] 

 

3.2.1 Sociální efektivnost 

 

 Je založena na principu formování všestranného rozvoje člověka a na vytváření co 

nejpříznivějších podmínek k tomuto formování.  

 Realizaci aktivit zlepšování kvality může být dosaženo těchto sociálních efektů: 

 

- zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví, 

- snižování podílu fyzicky namáhavé a monotónní práce, 

- zlepšování pracovních podmínek, 



24 
 

- zlepšování stavu ŽP apod. 

 

3.2.2 Výrobně- technická efektivnost  

 

 Výrobně-technická efektivnost je vztažena k individuálním výrobcům, u kterých byly 

realizovány aktivity zlepšování kvality. Mezi ukazatele výrobně-technické efektivnosti patří 

např.: 

o současná hodnota cash-flow v závislosti na zlepšování kvality, 

o produktivita přidané hodnoty, 

o rentabilita kvality. 

 

3.2.3 Národohospodářská efektivnost 

 

Národohospodářská efektivnost vyjadřuje celospolečenské zájmy při současném 

zohledňování požadavků individuálních výrobců nebo uživatelů vyšší kvality.  

 

3.2.4 Uživatelská efektivnost 

  

 U uživatelské efektivnosti se při zlepšování kvality očekává maximum efektů u 

uživatelů. Mezi základní ukazatele uživatelské efektivnosti mohou být zařazeny tyto 

ukazatele: 

o celkový uživatelský efekt, 

o rentabilita výrobku, 

o koeficient uživatelské efektivnosti. 

 

3.3 Tvorba cen produktu v závislosti na jejich kvalitě  

 

 V této oblasti můžeme vytvářet předpoklady pro správné určení ceny produktu tak, 

aby byla tato cena stejně výhodná pro všechny účastníky trhu.  

 Snahou každé organizace je vyrobit produkt při co nejnižších nákladech, za cenu, která 

je akceptovaná zákazníkem. Zjednodušeně se prodejní cena doposud tvořila tímto způsobem. 

 

Prodejní cena = vlastní náklady + zisk 
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Pro stanovení prodejní ceny se ovšem doporučuje použít japonskou filozofii, kde je 

prodejní cena tvořená následovně: 

 

Prodejní cena – zisk = cílové náklady 

 

Základním východiskem pro stanovení ceny se stal trh. Prvky určující cenu zůstaly 

stejné, ale změnila se jejich úloha. Je třeba vzít v úvahu, že v ekonomice orientované na trh 

má rozhodující úlohu při určování jednotkové ceny především zákazník. Proto je třeba mít na 

paměti, že zvýšení ceny produktu bez přiměřeného zvýšení užitkových vlastností produktu 

může vést ke ztrátě zákazníka. 

Plánovaný zisk je možné dosáhnout jen za předpokladu stanovení a dodržení cílových 

nákladů. 

  

 V závěru je nutno zmínit, že v současném ekonomickém prostředí mají šanci se 

prosadit jen ty organizace, které jsou flexibilní a dokážou plně uplatnit všechny zásady 

ekonomických aspektů managementu kvality [14]. 
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4 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU EKONOMIKY KVALITY V ORGANIZACI 

 

4.1 Popis současného stavu ekonomiky kvality v organizaci 

            

 Pojem výdaje vztahující se ke kvalitě není ve společnosti Tawesco, s.r.o. pojmem 

cizím. Ve společnosti TWS existuje PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů na jakost“, jehož 

účelem je stanovit postup pro vymezení, sledování a vyhodnocování specifikovaných výdajů 

na kvalitu, jejich hodnocení a přijímání opatření k nápravě. Ve společnosti se provádí 

sledování a vyhodnocování těchto čtyř základních podskupin výdajů vztahujících se ke 

kvalitě: 

 

1. Výdaje na prevenci 

2. Výdaje na měření, zkoušení a hodnocení 

3. Výdaje na interní vady 

4. Výdaje na externí vady 

 

 PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů na jakost“ [15] definuje tyto čtyři podskupiny 

výdajů následovně: 

 

Výdaje na prevenci – náklady na jakoukoliv činnost, vztahující se na prověřování, 

předcházení nebo snižování rizika výskytu vad, stejně jako náklady na kontinuální zlepšování 

kvality. 

 

Výdaje na měření, zkoušení a hodnocení – náklady na oceňování toho, zda bylo dosaženo 

definovaných požadavků na kvalitu. Náklady na hodnocení zahrnují náklady na kontrolu, 

zkoušení a regulaci vykonávané v průběhu předvýrobních činnosti, výroby a zkoušení. 

 

Výdaje na interní vady – jsou to náklady vzniklé uvnitř organizace v důsledku vad při plnění 

požadavků na kvalitu. Tyto náklady mohou vznikat v průběhu etap realizace předvýrobních 

etap (marketingu, TPV, nákupu), výroby a dodávání – expedice. 

 

Výdaje na externí vady – jsou to náklady vzniklé mimo TWS po dodání zákazníkovi, 

zapříčiněné vadami při plnění uživatelských požadavků na kvalitu. Zahrnují náklady nároků 

na garance, náhrady a jiné s tím související ztráty důvěry včetně případných soudních výdajů. 
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V každé této podskupině se sleduje a vyhodnocuje několik položek výdajů 

vztahujících se ke kvalitě, které jsou přehledně uspořádány v následující tabulce: 

 

Tab. 1 Současné členění výdajů vztahujících se ke kvalitě v organizaci 

Skupina výdajů vztahujících se ke 

kvalit ě 
Název položky 

Výdaje na prevenci 

Poradenství a konzultace 

Audity externí 

Audity interní 

Recertifikace (ČSN EN ISO 9001:2009, ISO/TS 

16949:2009, předpisy VDA 6.4:2005) 

Výcvik a vzdělávání zaměstnanců 

Ostatní (udržování, zlepšování QMS) 

Mzdové náklady zaměstnanců ÚJ 

Ostatní náklady (režijní) zaměstnanců UJ 

Výdaje na měření, zkoušení a 
hodnocení 

Ověřování měřidel 

Opravy a obnova měřidel 

Pořízení měřidel 

Externí služby laboratoří a mechanických zkušeben 

Výdaje na interní vady 
Výrobní vady 

Předvýrobní vady 

Výdaje na externí vady 

Reklamace – materiál 

Reklamace – mzdy 

Reklamace – cestovné, dopravné 

Náhrady škod 

Sankce 

Smluvní pokuty 

 

Ze sledovaných podskupin výdajů vztahujících se ke kvalitě můžeme říci, že se jedná 

o model PAF, který je založen právě na členění položek výdajů vztahujících se ke kvalitě do 

těchto čtyř podskupin.  

V následujících tabulkách (Tab. 2 - 5) je uveden obsah jednotlivých položek, které 

jsou sledovány a vyhodnocovány v organizaci TWS. 
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Tab. 2 Obsah položek výdajů na prevenci 

Název položky Obsah položky 

Poradenství a konzultace 

 

Celkové výdaje na činnost externích 

poradenských organizací za pomoc při vytváření 

QMS, EMS a BOZP v organizaci TWS 

Audity externí 
Celkové náklady na externí audity fakturované 

auditorskou organizaci 

Audity interní 
Mzdové, materiálové a režijní náklady na 

realizaci interních auditů 

Recertifikace (ČSN EN 

ISO 9000: 2009, TS 

16949, předpisy VDA 

6.4:2005) 

Součet částek fakturovaných certifikačními 

organizacemi za příslušné činnosti spojené 

s certifikací systému kvality 

Výcvik a vzdělávání 

zaměstnanců 

Celkové výdaje na všechny formy vzdělávání 

zaměstnanců ke kvalitě 

Ostatní (udržování, 

zlepšování QMS) 

Výdaje na pořizování tiskopisů, odborné 

literatury apod. 

Mzdové náklady 

zaměstnanců ÚJ 

Mzdové náklady zaměstnanců ÚJ na činnost 

útvaru řízení jakosti 

Ostatní náklady (režijní) 

zaměstnanců ÚJ 

Režijní náklady zaměstnanců ÚJ na činnost 

útvaru řízení jakosti 

 

Tab. 3 Obsah položek výdajů na měření, zkoušení a hodnocení 

Název položky Obsah položky 

Ověřování měřidel Celkové výdaje na interní a externí kalibrace 

Opravy a obnova měřidel 
Celkové náklady na opravy a obnovy měřících 

zařízení 

Pořízení měřidel 
Celkové výdaje, které souvisí s pořízením 

měřícího zařízení 

Externí služby laboratoří a 

mechanických zkušeben 

Celkové výdaje na služby externích laboratoří a 

zkušeben  
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Tab. 4 Obsah položek výdajů na interní vady 

Název položky Obsah položky 

Výrobní vady Celkové výdaje na vady, které vznikají ve výrobě 

Předvýrobní vady 
Celkové výdaje na interní vady při náběhu do 

výroby 

 

Tab. 5 Obsah položek výdajů externí vady 

Název položky Obsah položky 

Reklamace – materiál 
Materiálové výdaje, které souvisí s řešením 

reklamací 

Reklamace – mzdy 
Mzdové náklady zaměstnanců, které jsou nutné 

k vybavování externích neshod 

Reklamace – cestovné, 

dopravné 

Výdaje na cestovné a dopravné v souvislosti 

s řešením externí reklamace 

Náhrady škod 

Vyplacená částka, uhrazující celkové škody 

uživateli při poruše produktů dodaných 

organizaci TWS   

Sankce 
Finanční hodnota penále za nedodržení termínu 

dodávky 

Smluvní pokuty Výše pokuty za nedodržení smluvních podmínek 

 

4.2 Vyhodnocování údajů o výdajích vztahujících se ke kvalitě v organizaci 
 

Sledování a vyhodnocování výdajů vztahujících se ke kvalitě je prováděno jak pro 

jednotlivé úseky, tj. hospodářské středisko HS 1410 – Lisovna a svařovna a hospodářské 

středisko HS 1420 – Nářaďovna, tak celkově pro obě střediska. 

„Výkaz čerpání nákladů na jakost“ zpracovává a předává ekonomický úsek za měsíc a 

kumulativně od začátku plánovacího období. Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou součástí 

„Zprávy o jakosti“, která je předmětem jednání Rady jakosti při hodnocení – přezkoumání 

vhodnosti a účinnosti systému kvality. Jednání Rady jakosti bývá čtvrtletně.  Neplnění 

stanovených cílů kvality, týkající se finančního měření bývá důvodem pro přijetí opatření 

k nápravě nebo prevenci. 

Jednou ročně je předkládána Podkladová zpráva pro přezkoumání systému 

managementu kvality vedením společnosti Tawesco s.r.o. V této zprávě je zahrnuto 
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hodnocení dostatečnosti finančních zdrojů systému kvality společnosti, kde je hodnocení 

prováděno ve skupinách efektivně vynaložených prostředků a neefektivně vynaložených 

prostředků. Ve zprávě je také zahrnuto vyhodnocení fungování procesu sledování a 

vyhodnocování výdajů vztahujících se ke kvalitě z pohledu efektivity a účinnosti.  

Efektivita je vyjádření plánovaného cíle oproti skutečnosti a účinnost je poměr tržeb a 

nákladů na kvalitu. Účinnost nad 90% je hodnocena jako vyhovující. Ve zprávě jsou dále 

uváděny vývojové trendy v jednotlivých obdobích, jak pro jednotlivá střediska, tak i celkově 

pro celou společnost. 

Tato metodika finančního měření byla v TWS vytvořena v roce 2005. 
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5 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ FINAN ČNÍCH M ĚŘENÍ V SYSTÉMECH 

MANAGEMENTU KVALITY 

 

5.1 Důvody ke sledování výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

 Hlavní důvod, díky kterému organizace provádějí měření výdajů vztahujících se ke 

kvalitě, je odhalení zbytečných neefektivností spojených s výrobou a používáním produktů a 

následné snižování těchto neefektivností. Další výhodou těchto měření je, že poskytují 

vrcholovému managementu informace „v řeči peněz“ o všech opatřeních v oblasti 

managementu kvality. 

 

5.2 Návrhy na zlepšení  

 

• Návrh zdokonaleného postupu pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě. 

• Zdokonalená analýza údajů o výdajích vztahujících se ke kvalitě. 

• Aktualizace PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů na jakost“, vč. úpravy pojmů. 

• Návrh možného zavedení modelu procesních nákladů v organizaci. 

 

5.2.1 Návrh zdokonaleného postupu pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

 V současné době se provádí v TWS sledování a vyhodnocování výdajů vztahujících se 

ke kvalitě podle čtyř základních podskupin. Je skutečností, že model PAF je v organizacích 

v České republice nejrozšířenější. Bohužel se najdou organizace, které nemají zaveden systém 

sledování výdajů vztahujících se ke kvalitě a tím se samozřejmě připravují o jediný finanční 

nástroj, který k plánování, prokazování a zlepšování kvality mohou použít.  

 Jelikož TWS má několikaleté zkušenosti se sledováním a vyhodnocováním výdajů 

vztahujících se ke kvalitě, proto bych organizaci doporučila posunout se o úroveň výše v této 

oblasti a to rozšířením dosavadních čtyř podskupin výdajů o další dvě podskupiny, tzn. 

zkombinovat model PAF a model COPQ.  

 Realizace návrhu zdokonaleného postupu pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě 

je uveden v kapitole 6.1. 
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5.2.2 Zdokonalená analýza údajů o výdajích vztahujících se ke kvalitě 
 

 Smyslem analýzy dat o výdajích vztahujících se ke kvalitě je poznání trendů vývoje 

jednotlivých skupin i dílčích položek těchto výdajů a odhalení příležitostí ke zlepšování. 

 

 Mezi vhodné způsoby vyhodnocování patří: 

- používání poměrových ukazatelů, 

- aplikace grafických nástrojů. 

 

5.2.2.1 Použití poměrových ukazatelů 

 

Poměrových ukazatelů existuje široká škála, zde uvedu jen několik základních, ze 

kterých by si mohla organizace vybrat a začít je využívat. 

Následující ukazatel je chápan pouze jako vstupní k dalšímu využití v poměrových 

ukazatelích. 

 

5.2.2.1.1 Celkový objem výdajů vztahujících se ke kvalitě �� 

 

                                         �� = �� + �� + �� + ��            ��č�        (6) 

 

�� – celkové výdaje na interní vady ve sledovaném období v Kč 

�� – celkové výdaje na externí vady ve sledovaném období v Kč 

�� – celkové výdaje na prevenci ve sledovaném období v Kč 

�� – celkové výdaje na hodnocení ve sledovaném období v Kč 

 

V případě, že organizace sleduje i výdaje na promrhané investice a výdaje na škody na 

prostředí, pak tyto výdaje přidá do součtu k ostatním výdajům ve vzorci (1). V organizaci 

TWS je tento ukazatel běžně používán, ovšem následující ukazatele již TWS nevyužívá. 

 

5.2.2.1.2 Index změn výdajů vztahujících se ke kvalitě ��� 

 

Tento index, který by měl být používán ve všech organizacích, definuje změny 

celkových výdajů vztahujících se ke kvalitě v čase. 
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                                                                      ��� =
�� 

��!
                                                         (7) 

 

��" – celkový objem výdajů vztahujících se ke kvalitě v období 1 

�� – celkový objem výdajů vztahujících se ke kvalitě v období 0, které bezprostředně 

předchází období 1 

 

 Tento index ovšem nereflektuje možné změny výkonů dané organizace ve sledovaném 

období, proto by měl být tento index doplněn výpočtem indexu změn výkonů ��, který je 

vyjádřen vztahem (8). 

 

5.2.2.1.3 Index změn výkonů �� 
 

                                                                       �� =
�# 

�#!
                                                           (8) 

 

V%" – celkový objem výkonů organizace v období 1 ve vhodných jednotkách (Kč, tuny..) 

V%" – celkový objem výkonů organizace v období 0 ve stejných jednotkách  

 

 Pozitivním trendem je, pokud hodnota ��� je ve srovnatelném období nižší než 

hodnota ��. 

 

5.2.2.1.4 Poměr celkových výdajů vztahujících se ke kvalitě k celkovým nákladům 
organizace P 

 

                                                          & =
��

'
∙ 100      �%�                                                  (9) 

 

N – celkové náklady organizace v daném období 

 

Poměr (9) by měl v souvislosti s procesy neustálého zlepšování v organizacích trvale 

klesat. 

 

5.2.2.2 Aplikace grafických nástrojů  
 

 Realizace aplikace grafických nástrojů je uvedena v kapitole 6.2. 
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5.2.3 Aktualizace PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů na jakost“, vč. úpravy 

pojmů 

 

 V organizaci existuje PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů na jakost“. Tento 

interní dokument bych doporučila v co nejbližší době aktualizovat, neboť jsou v něm 

nesrovnalosti, co se týče sledovaných výdajů vztahujících se ke kvalitě v TWS. Položky 

výdajů vztahující se ke kvalitě, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, nejsou v souladu 

s položkami výdajů, které se ve skutečnosti v TWS sledují a následně vyhodnocují. Dále 

doporučují do aktualizovaného dokumentu zařadit tabulky o sledování výdajů vztahujících se 

ke kvalitě, které jsou uvedeny v přílohách 4 – 8. To zajistí, že další práce s informacemi o 

těchto výdajích bude prováděna podle stejných pravidel i v budoucnu. 

 

 Při aktualizaci tohoto interního dokumentu bych také doporučila pojem „náklady na 

jakost“ zaměnit za pojem „náklady vztahující se ke kvalitě“ příp. „výdaje vztahující se ke 

kvalitě“. Pojem „náklady na kvalitu“ není příliš výstižný název, neboť podstatou nejsou ani 

tak efektivně vynakládané prostředky, tzn. náklady, ale spíše ztráty, které jsou způsobené 

nedokonalými procesy managementu kvality.  

 

5.2.4 Návrh zavedení modelu procesních nákladů v organizaci 

 

 Model procesních nákladů představuje oproti modelu PAF vyšší stupeň monitoringu, 

který svou podstatou vyhovuje koncepci TQM.  

 V TWS mají důkladně provedené definování a popis procesů pomocí mapy procesů, 

která by se mohla stát základním výchozím dokumentem při tvorbě modelu procesních 

nákladů. Je zřejmé, že tento model je časové náročný při jeho navrhování a zavádění, ale 

pokud je tento model rozšířen na všechny procesy organizace nebo alespoň na procesy QMS 

je tímto způsobem možné zjistit celkovou výši nákladů v organizaci, příp. v rámci 

managementu kvality. 

 Je třeba také podotknout, že aplikace modelu procesních nákladů se jeví jako velice 

efektivní metodika z hlediska procesního přístupu, který je jedním ze základních principů 

managementu kvality. 
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6 REALIZACE VYBRANÝCH NÁVRH Ů KE ZLEPŠENÍ 

 

6.1 Návrh zdokonaleného postupu pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

 Při návrhu dalších podskupin a položek výdajů vztahujících se ke kvalitě bylo 

vycházeno z teoretických poznatků, které byly nastudovány z odborné literatury a ze současné 

situace organizace TWS. 

 U navrhovaných položek je vždy uveden obsah této položky a rozhodnutí TWS, zda 

by měli zájem tuto položku zařadit do systému sledování a vyhodnocování výdajů 

vztahujících se ke kvalitě. 

 

6.1.1 Výdaje na prevenci   

 

 Skupinu výdajů na prevenci doporučují rozšířit o tyto položky: 

 

• Náklady na zjištění příčin neshod a realizaci nápravných opatření 

Obsah položky: Mzdové, materiálové a režijní náklady na analytické aktivity a celkové 

náklady na realizaci projektů zlepšování. 

Rozhodnutí: Zjišťování příčin neshod a realizování nápravných opatření patří k náplni práce 

zaměstnanců ÚJ, proto jsou tyto náklady součástí položky výdajů na mzdy zaměstnanců ÚJ, 

které jsou sledovány ve skupině výdajů na prevenci. 

 

• Výdaje na nákup a udržování externí dokumentace (normy, zákony) 

Obsah položky: Celkové výdaje na nákup a udržování externí dokumentace, kterou se rozumí 

normy, zákony apod. 

Rozhodnutí: Organizace TWS má zakoupené předplatné na využívání právního informačního 

systému „Fulsoft“. Náklady na využívání tohoto produktu jsou součástí režijních nákladů 

výroby. 

 

6.1.2 Výdaje na měření, zkoušení a hodnocení 

 

 Skupinu výdajů na měření, zkoušení a hodnocení doporučují rozšířit o tyto položky: 
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• Výdaje na procesy vstupní, výrobní a výstupní kontroly 

Obsah položky: Mzdové výdaje zaměstnanců a jiné výdaje, které souvisejí s těmito procesy 

posuzování shody. 

Rozhodnutí: Ve společnosti TWS jsou výdaje na procesy vstupní, výrobní a výstupní kontroly 

součástí výdajů na mzdy zaměstnanců ÚJ, která je zařazená ve skupině výdajů na prevenci.  

 

• Výdaje na běžnou údržbu měřících a monitorovacích zařízení 

Obsah položky. Mzdové a režijní výdaje na běžnou údržbu měřících a monitorovacích 

zařízení. 

Rozhodnutí: Tyto výdaje jsou součástí výdajů na ověřování měřidel. Položka ověřování 

měřidel je zařazena do skupiny výdajů na hodnocení. 

 

6.1.3 Výdaje na interní vady 

 

Ve skupině výdajů na interní vady jsou v současné době v TWS sledovány dvě 

položky – výdaje na výrobní vady a výdaje na předvýrobní vady.  

Toto členění je dostačující pro management organizace, ale nedostačující pro 

zaměstnance ÚJ. Aby mohli mít zaměstnanci ÚJ k dispozici podrobnější přehled o výdajích 

na interní vady, musí obě položky rozčleňovat podle „Třídníků zmetků“. Teprve potom 

mohou provádět potřebné analýzy a vyhodnocování.  

Proto doporučuji rozčlenit výdaje na interní vady podle „Třídníků zmetků“, což 

v konečném důsledků usnadní práci zaměstnancům ÚJ. 

 

 Výdaje na interní vady by mohly být rozděleny následovně: 

 

1) Výrobní vady by se členily na: 

 

a) Výdaje na opravitelné vady 

 

• Výdaje na vícepráce při opravách 

Obsah položky: Mzdové, režijní, příp. materiálové náklady na odstranitelné neshody u 

výkovků a odlitků, tzn. u polotovarů, u kterých se vady objeví až při jejich dalším zpracování. 
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• Ztráty z vadných dodávek 

Obsah položky: Mzdové, režijní a příp. materiálové náklady na nutnou administrativu a 

třídění neshodných částí dodávek. 

 

• Ztráty vzniklé vadnou práci při výrobě  

Obsah položky: Mzdové, režijní a příp. materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž 

příčinou vzniku je nedodržení technologického postupu při jejich výrobě. 

 

• Ztráty vzniklé vadnou práci při zkouškách 

Obsah položky: Mzdové, režijní, příp. materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku byla vadná práce při ověřování shody produktu. 

 

• Ztráty vzniklé při balení a expedici 

Obsah položky: Mzdové, režijní, příp. materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku byla vadná práce při balení a expedici hotového produktu. 

 

b) Výdaje na neopravitelné vady 

 

• Ztráty z vadných dodávek 

Obsah položky: Mzdové, režijní a materiálové náklady na nutnou administrativu a třídění 

neshodných částí dodávek. 

 

• Ztráty vzniklé vadnou práci při výrobě 

Obsah položky: Mzdové, režijní a materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku je nedodržení technologického postupu při jejich výrobě. 

 

• Ztráty vzniklé vadnou práci při zkouškách 

Obsah položky: Mzdové, režijní a materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku byla vadná práce při ověřování shody produktu. 

 

• Ztráty vzniklé při balení a expedici 

Obsah položky: Mzdové, režijní a materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku byla vadná práce při balení a expedici hotového produktu. 
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2) Předvýrobní vady budou taktéž děleny na výdaje na opravitelné a neopravitelné 

vady. 

 

a) Výdaje na opravitelné vady 

 

• Ztráty vzniklé v procesu návrhu produktu 

Obsah položky: Mzdové a režijní výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou vzniku byla 

chyba konstruktéra ve fázi návrhu a vývoje produktu. 

 

• Ztráty vzniklé v procesu návrhu procesu 

Obsah položky: Mzdové a režijní výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou vzniku byla 

chyba technologa ve fázi návrhu a vývoje procesu. 

 

b) Výdaje na neopravitelné vady 

 

• Ztráty vzniklé v procesu návrhu produktu 

Obsah položky: Mzdové a režijní a materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku byla chyba konstruktéra ve fázi návrhu a vývoje produktu. 

 

• Ztráty vzniklé v procesu návrhu procesu 

Obsah položky: Mzdové, režijní a materiálové výdaje na vadné produkty, jejichž příčinou 

vzniku byla chyba technologa ve fázi návrhu a vývoje procesu. 

 

 Další doporučené položky k zařazení do skupiny výdajů na interní vady: 

 

• Výdaje na procesy řízení neshodných produktů 

Obsah: Mzdové a režijní výdaje na aktivity, které jsou spojené s identifikací, separací a 

vypořádáním neshodných produktů. 

Rozhodnutí: Tyto procesy řeší zaměstnanec ÚJ v rámci svého pracovního zařazení, výdaje na 

tuto činnost jsou tedy sledovány v položce výdajů na mzdy zaměstnanců ÚJ, která je zařazena 

ve výdajích na prevenci. 
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• Výdaje na opakované hodnocení a kontrolu u opravitelných vadných produktů 

Obsah: Mzdové a režijní výdaje na procesy ověřování shody u opravitelných vadných 

produktů. 

Rozhodnutí: Tyto výdaje jsou součástí výdajů na vícepráce při opravách opravitelných vad. 

 

• Náklady na likvidaci neopravitelných vadných produktů 

Obsah: Mzdové, materiálové a režijní náklady na odvoz a šrotaci neopravitelných vadných 

produktů. 

Rozhodnutí: V podmínkách společnosti TWS se jedná o produkty a podskupiny z hutního 

materiálu, který je likvidován v rámci šrotového hospodářství. 

 

6.1.4 Výdaje na externí vady 

 

 Skupinu výdajů na externí vady doporučují rozšířit o tuto položku: 

 

• Slevy z cen výrobků nestandardní kvality 

Obsah položky: Rozdíl mezi základní cenou a cenou individuálně sjednanou při prodeji 

produktu s odchylkami od předepsaných hodnot parametru kvality. 

Rozhodnutí: Tato položka bude zařazena do systému sledování a vyhodnocování výdajů 

vztahujících se ke kvalitě v TWS, neboť tyto výdaje ve společnosti vznikají a nejsou dosud 

sledovány. 

 

 Dalším doporučením je základní čtyři skupiny výdajů rozšířit o další dvě skupiny, a to 

o ztráty z promrhaných investic a ztráty ze škod na prostředí. 

 

6.1.5 Ztráty z promrhaných investic a příležitosti 

 

 Do skupiny ztrát z promrhaných investic a příležitosti doporučují zařadit tyto položky: 

 

• Zahájené projekty a programy, které však nebyly dokončeny 

Obsah položky: Mzdové, materiálové a režijní výdaje na zahájené, ale nedokončené projekty. 

Rozhodnutí: V organizaci TWS tyto výdaje na nedokončené projekty vznikají, ovšem jejich 

vyčíslení je velice obtížné, což může být dáno tím, že tyto výdaje bývají často zamlžovány. 
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Proto tato položka nebude v TWS zařazena do systému sledování výdajů vztahujících se ke 

kvalitě. Ale přesto bych doporučila tyto výdaje začít sledovat, neboť jsou to zcela zbytečné 

výdaje. 

 

• Ztráty nevyužitím kapacit nakoupených zařízení 

Obsah: Ztráty, které vznikají tím, že zařízení není využíváno tak, jak bylo plánováno při jeho 

pořizování. 

Rozhodnutí: Tyto ztráty v organizaci TWS existují, ale nesledují se. Ze strany TWS není ani 

zájem tyto ztráty sledovat, neboť se dávají na vrub současné ekonomické situaci. 

 

6.1.6 Ztráty ze škod na prostředí 

 

 Do skupiny ztrát ze škod na prostředí doporučují zařadit tyto položky: 

 

• Výdaje na likvidaci a skládky odpadů 

Obsah: Fakturované částky externí organizace, jejíž činnosti je likvidace a skládka odpadů. 

Rozhodnutí: Tato položka by mohla být zařazena, neboť tyto výdaje v organizaci TWS 

vznikají. 

 

• Výdaje na pokuty a penále za poškozování prostředí 

Obsah: Výdaje na pokuty za poškozování prostředí (kontaminace půdy, vody, ovzduší) 

Rozhodnutí: Tyto výdaje v organizaci vznikají, a proto bude TWS zvažovat jejich zařazení. 

 

• Výdaje na recyklace použitých materiálů 

Obsah: Výdaje spojené s recyklací materiálů. 

Rozhodnutí: V podmínkách společnosti TWS se jedná o produkty a podskupiny z hutního 

materiálu, který je likvidován v rámci šrotového hospodářství. 

 

 Po domluvě se zaměstnanci ÚJ by struktura výdajů vztahujících se ke kvalitě, která by 

nahradila dosavadní strukturu, mohla vypadat následovně: 
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Tab. 6  Nové členění výdajů vztahujících se ke kvalitě v organizaci 

Skupina výdajů vztahujících se ke 
kvalit ě Název položky 

Výdaje na prevenci 

Poradenství a konzultace 
Audity externí 
Audity interní 
Recertifikace (ČSN EN ISO 9001:200Í, ISO/TS 
16949:2009, předpisy VDA 6.4:2005) 
Výcvik a vzdělávání zaměstnanců 
Ostatní (udržování, zlepšování QMS) 
Mzdové náklady zaměstnanců ÚJ 
Ostatní náklady (režijní) zaměstnanců UJ 

Výdaje na měření, zkoušení a hodnocení 

Ověřování měřidel 
Opravy a obnova měřidel 
Pořízení měřidel 
Externí služby laboratoří a mechanických 
zkušeben 

Výdaje na interní vady 

Výrobní vady: 
- opravitelné 

Výdaje na vícepráce při opravách 
Ztráty z vadných dodávek 
Ztráty vzniklé vadnou práci při výrobě 
Ztráty vzniklé vadnou práci při zkouškách 
Ztráty vzniklé při balení a expedici 

- neopravitelné 
Výdaje na vícepráce při opravách 
Ztráty z vadných dodávek 
Ztráty vzniklé vadnou práci při výrobě 
Ztráty vzniklé vadnou práci při zkouškách 
Ztráty vzniklé při balení a expedici 
Předvýrobní vady: 

- opravitelné 
Ztráty vzniklé v procesu návrhu produktu 
Ztráty vzniklé v procesu návrhu procesu 

- neopravitelné 
Ztráty vzniklé v procesu návrhu produktu 
Ztráty vzniklé v procesu návrhu procesu 

Výdaje na externí vady 

Reklamace – materiál 
Reklamace – mzdy 
Reklamace – cestovné, dopravné 
Náhrady škod 
Sankce 
Smluvní pokuty 
Slevy z cen výrobků nestandardní kvality 

Ztráty ze škod na prostředí 
Výdaje na likvidaci a skládky odpadů 
Výdaje na pokuty a penále za poškozování 
prostředí 



 

6.2 Návrh sledování výdaj
 

 Návrh sledování výdaj

položky je uvedeny v přílohách 4 

 

6.3 Aplikace grafických

 

 V organizaci TWS se p

používají grafické metody. Ukázka vyhodnocení je znázorn

 Toto vyhodnocení poskytuje základní infor

kvalitě v období 1 roku jak pro organizaci TWS celkov

střediska HS 1410 a HS 1420, v

vztahujících se ke kvalitě a to pomocí sloupc

výdajů v období 3 let pomocí plošného diagramu.

 V této částí práce jsou uvedeny ukázky grafických nástroj

výdajích vztahujících se ke kvalit

 Pro grafické vyhodnocování b

 

6.3.1 Určení podílu výdaj

 

Na obr. 4 je pomocí výse

k celkovým nákladům organizace TWS v

Obr. 4 Podíl výdajů vztahujících se ke kvalit

Zobrazení podílu výdajů vztahujících se ke kvalitě k 
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Návrh sledování výdajů vztahujících se ke kvalitě 

Návrh sledování výdajů vztahujících se ke kvalitě pro jednotlivé podskupiny a

řílohách 4 – 8. 

grafických nástrojů 

organizaci TWS se při vyhodnocování dat o výdajích vztahujících se ke kvalit

používají grafické metody. Ukázka vyhodnocení je znázorněna v příloze 3. 

Toto vyhodnocení poskytuje základní informace o vývoji výdaj

období 1 roku jak pro organizaci TWS celkově, tak pro jednotlivé 

ediska HS 1410 a HS 1420, včetně zobrazení plánované výše a skute

ě a to pomocí sloupcových grafů. Dále se grafický provádí analýza 

období 3 let pomocí plošného diagramu. 

jsou uvedeny ukázky grafických nástrojů, které lze p

výdajích vztahujících se ke kvalitě použit. 

Pro grafické vyhodnocování byly použity data TWS z období 2005 

ení podílu výdajů vztahujících se ke kvalitě k celkovým náklad

Na obr. 4 je pomocí výsečového grafu zobrazen podíl výdajů vztahujících se ke kvalit

m organizace TWS v roce 2009. 

ů vztahujících se ke kvalitě k celkovým nákladů

0,95%

99,05%

Zobrazení podílu výdajů vztahujících se ke kvalitě k 

celkovým nákladům v roce 2009

Výdaje vztahující se ke kvalitě za rok 2009 (v Kč)

Celkové náklady organizace v roce 2009 (v Kč)

 pro jednotlivé podskupiny a 

i vyhodnocování dat o výdajích vztahujících se ke kvalitě 

íloze 3.  

mace o vývoji výdajů vztahujících se ke 

, tak pro jednotlivé hospodářské 

 zobrazení plánované výše a skutečné výše výdajů 

. Dále se grafický provádí analýza 

, které lze při analýze dat o 

období 2005 – 2009. 

celkovým nákladům 

ů vztahujících se ke kvalitě 

 

celkovým nákladům v roce 2009 

Zobrazení podílu výdajů vztahujících se ke kvalitě k 



 

  Z výsečového grafu je z

představují velmi nízké procentuální zastoupení tj. 0,95%. 

výdajů vztahujících se ke kvalit

příčinou může být nedostač

která zachytává jen malou 

vztahující se ke kvalitě, které v

v režijních nákladech. Další možnou p

TWS na automobilový prů

náročnými požadavky zákazník

 

6.3.2 Trend vývoje celkových výdaj

 

Na obr. 5 je grafické zobrazení trend

kvalitě v letech 2005 – 2009.

 

Obr. 5 Vývoj celkových náklad
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ového grafu je zřejmé, že výdaje vztahující se ke kvalit

edstavují velmi nízké procentuální zastoupení tj. 0,95%. Toto procentuální zastoupení 

ch se ke kvalitě k celkovým nákladům organizace je velmi malé. Možnou 

že být nedostačující metodika sledování výdajů vztahujících se ke kvalit

která zachytává jen malou část položek výdajů vztahujících se ke kvalit

ě, které v TWS vznikají, nejsou sledovány, anebo jsou skryté, nap

režijních nákladech. Další možnou příčinou tohoto nízkého zastoupení m

TWS na automobilový průmysl, kde je vyžadována vysoká úroveň

nými požadavky zákazníků.  

Trend vývoje celkových výdajů vztahujících se ke kvalitě 

Na obr. 5 je grafické zobrazení trendů vývoje celkových výdajů vztahujících se ke 

2009. 

Obr. 5 Vývoj celkových nákladů vztahujících se ke kvalitě v letech 2005 

2006 2007 2008
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inou tohoto nízkého zastoupení může být zaměření 

mysl, kde je vyžadována vysoká úroveň kvality definovaná 

ů vztahujících se ke 

 

letech 2005 - 2009 

2009

Vývoj celkových výdajů vztahujících se ke kvalitě v letech 2005 -
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Z grafu je patrný vzrůstající trend výdajů vztahujících se ke kvalitě v letech 2005 – 

2008, v roce 2009 nastal pokles těchto výdajů. Důvodem tohoto poklesu je vliv ekonomické 

recese. 

 

6.3.3 Vyjádření procentuálního podílu jednotlivých položek výdajů vztahujících se ke 

kvalit ě vzhledem k celkovému objem výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

Tab. 7 Výkaz procentuálních podílu položek výdajů na celkový objem výdajů vztahujících se 

ke kvalitě pro rok 2007 pro HS/NS celkově 

Skupina výdajů 

vztahujících se k jakosti 
Položka  

Procentuální 

podíl položky z 

VQ 

Procentuální 

podíl skupiny z 

VQ 

Interní vady 
Provozní vady 11,13 

10,07 
Předvýrobní vady 0,50 

Externí vady 

Reklamace -materiál 4,01 

3,47 

Reklamace - mzdy 0 

Reklamace - cestovné 0 

Náhrady škod 0 

Sankce 0 

Smluvní pokuty 0 

Hodnocení 

Ověřování měřidel 3,77 

8,10 

Opravy měřidel 0 

Pořízení měřidel 2,73 

Externí laboratoře 2,82 

Prevence 

Poradenství 0 

78,37 

Audity externí 0,00 

Audity interní 0,51 

Recertifikace ISO 0 

Výcvik a vzdělavání 11,65 

Ostatní (udržování..) 7,28 

Mzdy zaměstnanců ÚJ 64,09 

Ostatní náklady 

zaměstnanců ÚJ 7,01 



 

VQ – celkové výdaje vztahující se ke kvalit

 

Prstencový graf uvedeny na obr. 6 znázor

celkový objem výdajů vztahujících se ke kvalit

pro vytvoření grafu je tabulka 

 

Obr. 6 Prstencový graf 

Z prstencového grafu lze velmi snadno vy

ke kvalitě tvoří skupina výdaj

vztahujících se ke kvalitě. Výdaje na interní vady zastupují 10%, výdaje na ho

výdaje na externí vady 4%.

 

V následující tabulce 

celkových výdajích vztahujících se ke kvalit

pro sestrojení grafu na obr. 7, který znázor
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celkové výdaje vztahující se ke kvalitě 

Prstencový graf uvedeny na obr. 6 znázorňuje procentuální podíly položek výdaj

vztahujících se ke kvalitě pro rok 2007 pro HS/NS celkov

ení grafu je tabulka č. 7. 

Obr. 6 Prstencový graf – rok 2007, HS/NS celkově
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pro sestrojení grafu na obr. 7, který znázorňuje vývoj těchto výdajů. 

10%
4%

7%

79%

Zastoupení jednotlivých skupin výdajů vztahujících se ke kvalitě v 

roce 2007

Výdaje na interní vady Výdaje na externí vady

Výdaje na hodnocení Výdaje na prevenci

uje procentuální podíly položek výdajů na 

pro HS/NS celkově. Podkladem 

 

lkově 

tší podíl výdajů vztahujících se 

 na prevenci, která zastupuje 79% z celkových výdajů 

. Výdaje na interní vady zastupují 10%, výdaje na hodnocení 7% a 

jsou uvedeny procentuální podíly položek výdajů na 

jednotlivých letech. Tato tabulka je výchozí 

Zastoupení jednotlivých skupin výdajů vztahujících se ke kvalitě v 
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Tab. 8 Tabulka procentuálních podílu položek výdajů na celkový objem výdajů vztahujících 

se ke kvalitě pro období 2005 - 2009 pro HS/NS celkově 

Rok 

Skupina výdajů vztahujících se ke kvalitě 

Výdaje na 

interní vady 

Výdaje na 

externí vady 

Výdaje na 

hodnocení 

Výdaje na 

prevenci 

2005 9,77 3,25 10,83 76,15 

2006 11,55 2,55 10,15 75,75 

2007 9,32 1,95 10,4 78,33 

2008 10,07 3,81 7,1 79,53 

2009 9,56 3,47 8,1 78,37 

 

Graf na obr. 7 znázorňuje vývoj struktury výdajů vztahujících se ke kvalitě pro HS/NS 

celkově v období 2005 – 2009. 

 

 

Obr. 7 Vývoj struktury výdajů pro HS/NS celkově v období 2005 – 2009 
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6.3.4 Vývoj trendů u jednotlivých skupin výdajů  

 

V grafu na obr. 8 je znázorněn trend vývoje jednotlivých skupin výdajů v letech 2005 

– 2009 vyjádřen v peněžních jednotkách. 

 

 

Obr. 8 vývoj trendů jednotlivých skupin v letech 2005-2009 
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6.3.5 Zobrazení struktury výdaj

 

Na obr. 9 je výsečový graf, který znázor

vztahujících se ke kvalitě v

zobrazeny, byly v roce 2009 nulové.

 

Obr. 9 Grafické znázorn

Z výsečového grafu na obr. 9 je z

položky, které tvoří podstatnou 

zaměstnanců ÚJ, které tvoř

vady a ostatní náklady na zam

Mzdy zaměstanců ÚJ; 
54,659

Ostatní náklady zam. 
ÚJ; 7,101%

Struktura výdajů vztahujících se ke kvalitě v roce 2009
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Zobrazení struktury výdajů vztahujících se ke kvalitě v roce 2009

čový graf, který znázorňuje zastoupení jednotlivých položek výdaj

vztahujících se ke kvalitě v roce 2009. Položky, které TWS sleduje, ale nejsou v

roce 2009 nulové. 

Obr. 9 Grafické znázornění struktury výdajů vztahujících se ke kvalit
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7 ZÁVĚR 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá rozvojem přístupů v ekonomice kvality. 

První část diplomové práce představuje profil společnosti Tawesco s. r. o., její výrobní 

program, systém managementu kvality, organizační strukturu, mapu procesů a strukturu 

dokumentace systému managementu kvality. 

 Teoretická část diplomové práce popisuje problematiku ekonomiky kvality a jejich tří 

oblastí. Největší část diplomové práce se věnuje oblasti, která se zabývá sledováním a 

vyhodnocováním výdajů vztahujících se ke kvalitě. Tato oblast je detailně popsána z hlediska 

rozdělení výdajů vztahujících se ke kvalitě do skupin, podskupin a položek. Dále je zde 

uvedeno několik přístupů k ekonomice kvality a jejich použití.  

 V úvodu praktické části je uveden popis současného stavu ekonomiky kvality 

v organizaci.  

 V následující kapitole jsou uvedeny návrhy na zlepšení systému sledování a 

vyhodnocování výdajů vztahujících se ke kvalitě v organizaci. Navrhovaná zlepšení jsou 

následující: 

 

- Návrh zdokonaleného postupu pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě, 

- Zdokonalená analýza údajů o výdajích vztahujících se ke kvalitě, 

- Aktualizace PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů na jakost“, včetně úpravy 

pojmů, 

- Návrh možného zavedení modelu procesních nákladů v organizaci. 

 

 V další kapitole je podrobně popsán návrh na zdokonalený postup sledování výdajů 

vztahujících se ke kvalitě a návrh na zdokonalenou analýzu získaných dat. Zdokonalený 

postup je aplikován pomocí kombinace modelu PAF a COPQ, tzn., že dosavadní systém byl 

rozšířen o další skupiny výdajů a doplněn o další položky, které by bylo v organizaci vhodné 

sledovat a vyhodnocovat. Návrh na zdokonalenou analýzu dat byl rozdělen na dvě části. První 

část ukazuje další možností grafických metod, které je možné při analýze výdajů vztahujících 

se ke kvalitě využít, v druhé částí jsou uvedeny poměrové ukazatelé, které nebyly dosud 

v organizaci uplatňovány. 

 

 Návrh zdokonaleného postupu pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě nebyl 

z časového důvodu ověřen v praxi. Tawesco s.r.o. začne novou navrženou metodiku využívat 
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od II. pololetí roku 2010. Tawesco s.r.o. provede také aktualizaci PPJ „Monitorování a 

hodnocení nákladů na jakost“, do kterého začlení i navrženy systém sledování výdajů 

vztahujících se ke kvalitě, tak aby sledování výdajů vztahujících se ke kvalitě mohlo od II. 

pololetí 2010 probíhat podle tohoto aktualizovaného PPJ „Monitorování a hodnocení nákladů 

na jakost“.  
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Oddělení nákupu

Výroba sva řovaných díl ů

Sklad a expedice 
hotových výrobk ů

Údržba

Kooperace a sklad 
lisovacích nástroj ů

Engieneering

Programování CNC stroj ů

Výroba velkých 
lisovacích nástroj ů

Technologie p řípravk ů a 
nářadí

    Výroba b ěžných 
lisovacích nástroj ů

Technologie lisovacích 
nástroj ů

Výroba malosériových 
dílů

Výroba a opravy ná řadí a 
přípravk ů

Technologie lisovny a 
svařovny

Lehká lisovna

Sklad materiálu a 
expedice

Přístřih plech ů

Marketing a prodej 
lisovny a sva řovny

Oddělení řízení kvality

Organiza ční schéma Tawesco s.r.o. k 1. 10. 2008
Generální ředitel

Příloha č. 1 Organizační schéma Tawesco s.r.o. 

 



 
 

 

TOP LEVEL MAPA PROCES Ů definovaných v Tawesco s.r.o. 

PODPŮRNÉ PROCESY
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             ŘÍDÍCÍ PROCESY

HLAVNÍ PROCESY

Tvorba 
strategií a 
koncepcí

Plánování 
finan čních 
toků a 
zdroj ů

Návrh a vývoj
proces ů výroby v 
oblasti ISO 9001 a TS 
16 949

Systém řízení 
kvality/IMS

Plánování 
výroby 
Lisovny a 
svařovny

Řízení 
výroby a 
expedice 
Lisovny a 
sva řovny 

Plánování 
výroby 
Nářaďovny

Řízení 
výroby a 
expedice 
Nářaďovnyy

NákupMarketing a 
prodej

Skladování a 
manipulace

Správa majetku a 
realizace investic

Řízení 
monitorovacího, 
měřícího a 
zkušebního za řízení

Ochrana 
životního 
prost ředí

Kontrola a 
zkoušeníIT/IS

Řízení 
lidských 
zdroj ů

Údržba 
majetku LS

Údržba 
majetku N

Návrh a vývoj 
výrobk ů a proces ů 
výroby v
oblasti VDA 6.4

 

Příloha č. 2 Mapa procesů Tawesco s.r.o. 



 
 

Příloha č. 3   Současné grafické vyhodnocování výdajů vztahujících se ke kvalitě v organizaci (rok 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 - 1 Návrh sledování výdajů na prevenci 
 

Položka výdajů Obsah položky Způsob sledování Číslo účtu, druh záznamu 
Sledováno 

v organizační 
jednotce 

Odpovědnost 
Četnost 

sledování 

Poradenství a 
konzultace 

Fakturovaný náklad 
na poradenství a 
konzultace 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Poradenská a konzultační činnost. 
518.010, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Audity externí 
Fakturovaný náklad  
na externí audity 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Auditorské služby.  
518.070, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Audity interní 

Finanční náklad 
stanovený interním 
předpisem. 
Hodinový náklad 
(dle typu auditu) x 
počet auditohodin 

Finanční výkaz 
auditohodin u 
jednotlivých 
interních auditorů. 

Auditorské služby – interní audity. 
518.070, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Q-PVJ, 
Ekonom FÚ 
 

1x / měsíc 

Recertiifkace 
(ČSN EN ISO 
9001:2008, TS 
16 949:2009, 
předpisy VDA 
6.4:2005) 

Fakturovaný náklad 
na recertifikační a 
kontrolní audity 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Auditorské služby. 
 518.070, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 4 - 2 Návrh sledování výdajů na prevenci 
 

Položka výdajů Obsah položky Způsob sledování Číslo účtu, druh záznamu 
Sledováno 

v organizační 
jednotce 

Odpovědnost 
Četnost 

sledování 

Výcvik a 
vzdělávání 

Fakturovaný náklad 
na vzdělávací akci 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Vzdělávání a jazykové vzdělávání. 
518.170 
518.630, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Ostatní 
(udržování, 
zlepšování 
systému) 

Fakturované 
náklady za účast na 
odborných 
konferencích, 
seminářích, 
výstavách, 
resortních akcích 
apod. 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Vzdělávání 
518.170, 
Databáze „Náklady na jakost“ 
 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Mzdové 
náklady 
zaměstnanců 
ÚJ 

Režijní hodinová 
sazba x počet 
odpracovaných 
hodin / měsíc 

Docházkový list 

Mzdové náklady včetně sociálního, 
zdravotního, penzijního pojištění 
Položky 521 – 525, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Ostatní náklady 
(režijní) 
zaměstnanců 
ÚJ 

Náklady na 
cestovné, režijní a 
kancelářské potřeby, 
použití služebních 
vozidel 

Cestovní příkazy, 
Výdejky materiálu a 
režijních prostředků, 
 

Finanční účty 501, 511, 512, 518 FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ 
 

1x / měsíc 

 
 



 
 

Příloha č. 5  Návrh sledování výdajů na měření, zkoušení a hodnocení 
 

Položka výdajů Obsah položky Způsob sledování Číslo účtu, druh záznamu 
Sledováno 

v organizační 
jednotce 

Odpovědnost 
Četnost 

sledování 

Ověřování 
materiálu 

Fakturované 
náklady na zkoušky 
externích zkušeben 
a laboratoří 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Metrologické výkony,  
518.430, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Opravy a 
obnova měřidel 

Fakturované 
náklady na opravy a 
obnovu měřidel 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Opravy nářadí,  
511.020, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Pořízení 
měřidel 

Fakturované 
náklady na pořízení 
měřidel 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Nákup měřidel a nářadí 
518.530, 
501.510, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

Externí služby 
laboratoří a 
mech. zkušeben 

Fakturované 
náklady na zkoušky 
externích zkušeben 
a laboratoří 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu účtu 

Laboratorní zkoušky 
518.540, 
Databáze „Náklady na jakost“ 

FÚ; ÚŘJ 
Ekonom FÚ, 
Q-PVJ 

1x / měsíc 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 6 - 1 Návrh sledování výdajů na vnitřní vady  

 

Položka výdajů Obsah položky Způsob sledování 
Číslo účtu, druh 

záznamu 

Sledováno 
v organizač
ní jednotce 

Odpovědnost Četnost sledování 

Výrobní vady – opravitelné vady 

Výdaje na 
vícepráce při 
opravách 

Vícepráce 
strukturované na 
mzdové, režijní a 
materiálové náklady 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty 
z vadných 
dodávek 

Vícepráce 
strukturované na 
mzdové, režijní a 
materiálové náklady 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
vadnou práci 
při výrobě 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady.  

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
vadnou práci 
při zkouškách 

Mzdové, režijní a 
materiálové náklady 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
při balení a 
expedici 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty 
penále. 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ 

M-PQ a 
vedoucí skladu 
hotových 
výrobků 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

 



 
 

Příloha č. 6 - 2 Návrh sledování výdajů na vnitřní vady  
 

Výrobní vady – neopravitelné vady 

Ztráty 
z vadných 
dodávek 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty, 
penále 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
vadnou práci 
při výrobě 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady. 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
vadnou práci 
při zkouškách 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady. 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
při balení a 
expedici 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty 
penále. 

Řízení neshodného výrobku -
Vypořádání interních 
reklamačních případů 

 ÚŘJ 

M-PQ a 
vedoucí skladu 
hotových 
výrobků 

V návaznosti na 
reklamační případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 6 - 3 Návrh sledování výdajů na vnitřní vady  
 

Předvýrobní vady – opravitelné vady 

Ztráty vzniklé 
v procesu 
návrhu 
produktu 

Vícepráce 
strukturované na 
mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty 
penále. 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
interních 
reklamačních 
případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ 
M-PQ, V-Ko, 
ŘTÚ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
v procesu 
návrhu procesu 

Vícepráce 
strukturované na 
mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty 
penále. 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
interních 
reklamačních 
případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ 

M-
PQ,vedoucí 
technologie, 
ŘTÚ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Předvýrobní vady – neopravitelné vady 

Ztráty vzniklé 
v procesu 
návrhu 
produktu 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty 
penále. 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
interních 
reklamačních 
případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ 
M-PQ,V-Ko, 
ŘTÚ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Ztráty vzniklé 
v procesu 
návrhu procesu 

Mzdové, režijní a 
materiálové 
náklady, pokuty 
penále. 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
interních 
reklamačních 
případů 

Hlášení zmetků ÚŘJ 
M-PQ,V-T, 
ŘTÚ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 



 
 

Příloha č. 7 - 1 Návrh sledování výdajů na vnější vady  
 

Položka výdajů 
Náplň, způsob 

výpočtu 
Způsob sledování Číslo účtu, druh záznamu 

Místo prvotního 
sledování 

Odpovědnost 
Četnost 

sledování 

Reklamace – 
materiál 

Nákupní cena 
materiálu včetně 
dopravy a 
manipulace 

Řízení neshodného 
výrobku -Vypořádání 
externích reklamačních 
případů 

648 
Dobropis nebo Hlášení 
zmetků 

Útvar nákupu, 
ÚŘJ 

Vedoucí 
nákupu, M-
PQ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Reklamace – 
mzdy 

Mzdové náklady na 
pracovníky 
realizující 
vypořádání neshody 
– tarifní mzda x 
počet hodin 

Řízení neshodného 
výrobku -Vypořádání 
externích reklamačních 
případů 

Ostatní provozní náklady – 
účty 648.120 a 648.121 
Hlášení zmetků 

Výrobního útvar, 
FÚ,  ÚŘJ 

Vedoucí 
výrobního 
útvaru, 
Ekonom FÚ, 
M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Reklamace – 
cestovné, 
dopravné 

Náklady na 
cestovné a dopravné 
pro pracovníky 
realizující 
vypořádání 
neshody. Pohonné 
hmoty, náklad na 
km, jízdenky  

Řízení neshodného 
výrobku -Vypořádání 
externích reklamačních 
případů 

Přeprava a cestovné 
518.120 a 518.220 
Hlášení zmetků 

FÚ, 
ÚŘJ 

Ekonom FÚ, 
M-PQ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Náhrady škod 
Náklady na 
fakturované škody 

Řízení neshodného 
výrobku -Vypořádání 
externích reklamačních 
případů 

Ostatní služby 
518.420 
Škodní protokol 

FÚ, 
ÚŘJ, 
ÚMP 

Ekonom FÚ, 
M-PQ, 
Manažer 
marketingu a 
prodeje 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 



 
 

Příloha č. 7 - 2 Návrh sledování výdajů na vnější vady  
 

Položka výdajů Obsah položky Způsob sledování Číslo účtu, druh záznamu 
Sledováno 

v organizační 
jednotce 

Odpovědnost 
Četnost 

sledování 

Sankce 
Náklady na 
uplatněné sankce 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
externích 
reklamačních 
případů 

Smluvní úroky – zpoždění 
dodávek 
544.120 
Sankční protokol 

FÚ, 
ÚŘJ, 
ÚMP 

Ekonom FÚ, 
M-PQ, 
Manažer 
marketingu a 
prodeje 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Smluvní pokuty 
Náklady na 
uplatněné smluvní 
pokuty 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
externích 
reklamačních 
případů 

Smluvní úroky – nekvalita 
dodávek 
544.110 
Sankční protokol 

FÚ, 
ÚŘJ, 
ÚMP 

Ekonom FÚ, 
M-PQ, 
Manažer 
marketingu a 
prodeje 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

Slevy z cen 
výrobků 
nestandardní 
kvality 

Smluvní hodnota 
slevy na 1 výrobek 

Řízení neshodného 
výrobku -
Vypořádání 
externích 
reklamačních 
případů 

648 
Dobropis nebo Hlášení zmetků 

ÚMP; ÚŘJ;  FÚ 

Manažer 
marketingu a 
prodeje, M-
PQ, Ekonom 
FÚ 

V návaznosti na 
reklamační 
případy / 
Vyhodnocení 
1x/měsíc 

 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 8   Návrh sledování ztrát ze škod na prostředí 
 

Položka výdajů Obsah položky Způsob sledování Číslo účtu, druh záznamu 
Sledováno 

v organizační 
jednotce 

Odpovědnost 
Četnost 

sledování 

Výdaje na 
likvidaci a 
skládky odpadů 

Fakturované 
náklady externími 
subjekty 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu 
účtu. Cíle kvality 
generálního ředitele. 

Likvidace a uložení odpadu  
518.690, 
Ekologické služby 
 518.700, 
Poplatky za znečištění ovzduší  
538.080, 
Poplatky za uložení odpadu  
538.090 

FÚ 

Manažer 
environmentu, 
Ekonom FÚ 
 

1x / měsíc 

Výdaje na 
pokuty a penále 
za poškozování 
prostředí 

Fakturované 
náklady na pokuty 

Přiřazením faktury 
ke konkrétnímu 
účtu. Zápis z porady 
generálního ředitele 

Pokuty za znečištění, ovzduší, vod a 
půdy 
545.040 

FÚ, 
GŘ 

Manažer 
environmentu, 
Ekonom FÚ 
GŘ 

1x / měsíc 

 
 
 
 


