
Příloha č. 1: Příklady nákladů na jakost – INTERNÍ VADY 

Zdroj: Nenadál, J. Ekonomika jakosti v praxi (1995) 

Kód položky Název položky Obsah položky 

I 01  Náklady na práci navíc při opravách opravitelných zmetků 
Náklady na odstranitelné neshody u polotovarů, materiálů a výrobků (např. 

přímé mzdy, materiál, část reţijních nákladů) 

I 02  Ztráty z neopravitelných zmetků 
Hodnota neshodných materiálů, polotovarů a výrobků, které musí být vyřazeny 

z dalšího pouţívání. 

I 03  Nereklamovatelné ztráty z dodavatelských zmetků 
Hodnota nepouţitelných a z různých důvodů nereklamovatelných vstupů, 

jejichţ neshody nezavinil výrobce. 

I 04  Náklady na odstranění vad vlivem špatného skladování 
Hodnota přímých mezd odpovídající části reţijních nákladů při úpravách 

vstupních materiálů a polotovarů, vyvolaných nedostatky při skladování. 

I 05  Náklady na odstranění vad v jakosti návrhu (v technické dokumentaci) 
Mzdové, materiálové a reţijní náklady na úpravu konstrukční, technologické a 

organizační dokumentace. 

I 06  Úplné náklady výroby výrobků, nahrazující zmetky Hodnotově odpovídající poloţce I 02, nejsou však touto poloţkou! 

I 07 
 Náklady na přípravky a zařízení, nutná k opravám neshodných 

výrobků 

Výrobní náklady (u přípravků zhotovených v podniku), resp. nákupní ceny 

těchto přípravků a zařízení. 

I 08  Ztráty znehodnocením materiálu při jeho manipulaci a skladování 
Hodnota materiálu a výrobků, vyřazených z důvodu změny jejich jakosti 

v průběhu manipulace uvnitř podniku, zvýšená o poměrnou část reţií skladů.  

I 09  Náklady na průběh zmetkového řízení 
Mzdové, materiálové a reţijní náklady v souvislosti s řešením neshod, 

jednáním zmetkových komisí, evidencí, separací zmetků, apod. 

I 10 
 Více náklady spojené s reklamováním vadných dodávek a  jejich 

tříděním 

Mzdové a reţijní náklady na nutnou administrativu a procesy selekce 

neshodných částí dodávek. (Pokud se poloţky opravují, jsou součástí i náklady 

na tyto opravy). 

I 11  Náklady na likvidaci neopravitelných zmetků Mzdové, materiálové a reţijní náklady na odvoz, šrotace, apod. 

I 12  Náklady na soudní spory týkající se jakosti dodávek Hodnota částek uhrazených za příslušný výkon arbitráţe. 

I 13  Náklady na opakované hodnocení a kontrolu 
Celkové náklady na všechny nutné procesy ověřování shody u opravených 

zmetků, dokumentace, materiálů, apod.  

I 14  Náklady z titulu špatných rozhodnutí 
Celkové přímé i nepřímé výdaje podniku, jeţ prokazatelně vznikly jako 

důsledek nesprávných rozhodnutí managementu. 

I 15  Penále uvalené za poškození ţivotního prostředí Hodnota pokut, odvodů a dalších sankčních částek z uvedeného titulu. 

I 16 
 Náklady související s nesprávným definováním poţadavků na jakost 

dodávek 

Celkové náklady na přepracování, ztráty při vyřazení, atd., vyvolané 

prokazatelně nedostatečně vymezenými poţadavky na kvalitu ve smlouvách o 

dodávkách. 



Příloha č. 2: Příklady nákladů na jakost – EXTERNÍ VADY 

Kód položky Název položky Obsah položky 

E 01  Náklady na reklamace Mzdové, materiálové, cestovní a další výdaje na vybavování externích neshod. 

E 02  Náklady na garanční servis a opravy 
Celková suma nákladů účtovaných servisními firmami, resp. náklady na 

činnost vlastních servisních středisek. 

E 03  Náklady na pogaranční servis 
Mzdové, materiálové a reţijní náklady na poskytnuté sluţby zákazníkům po 

uplynutí záruční lhůty a hrazené výrobcem (např. kvůli udrţení pozic na trhu). 

E 04 
 Penále za opoţděné dodávky z titulu neshodné jakosti, včetně ztrát 

z opoţděných plateb s tím spojených 

Hodnota penalizačních plateb odběratelům za nedodrţení termínů dodávky, 

zvýšená o ušlý úrok z opoţděně nabíhajících příjmů od těchto odběratelů. 

E 05  Slevy z cen u výrobků nestandardní jakost 

Objem rozdílů, mezi základními a individuálními cenami, které byly sjednány 

při prodeji výrobků s odchylkami od předepsaných parametrů jakosti, zvýšený 

o ušlý úrok z příjmů. 

E 06  Náklady na soudní spory týkající se jakosti našich výrobků 
Výdaje přisouzené výrobci k zaplacení soudním orgánům i odběratelům 

v soudních sporech týkajících se neshod v poţadavcích na kvalitu. 

E 07  Náklady na pohotovostní zásoby náhradních dílů 
Mzdové, materiálové a reţijní náklady na činnost skladů a míst expedujících 

náhradní díly uţivatelům. 

E 08  Náklady spojené s tzv. zodpovědností za výrobek  (pojistné) 
Objem poloţek, nejčastěji pojistného charakteru, vyplacených poškozeným FO 

a PO při selhání výrobku během uţívání. 

E 09  Ztráty v důsledku staţení vadných výrobků z trhu Celkové náklady na tyto operace u ztráty z ušlých trţeb a úroků. 

E 10  Náhrady škod způsobených vadnými dodávkami odběratelům 
Objem výrobcem uznaných a vyplacených částek, uhrazujících škody 

uţivatelům při poruše námi dodaných výrobků. 

E 11  Ztráty z titulu nedostatečné finality dodávky 
Objem sníţených trţeb a dodatečných nákladů vyvolaných nutností splnění 

poţadavků uţivatelů po expedici, ale před uvedením do provozu. 

 Zdroj: Nenadál, J. Ekonomika jakosti v praxi (1995) 

  



Příloha č. 3: Příklady nákladů na jakost – HODNOCENÍ 

Kód položky Název položky Obsah položky 

H 01  Náklady na všechny druhy technické kontroly 
Mzdové, materiál. a reţ. náklady na vstupní kontrolu hmotných vstupů, 

výrobní i výstupní kontrolu výrobků, nářadí, pomoc.  mat., chem. rozbory, atd. 

H 02  Náklady na kontrolu informačních vstupů 
Mzdové a reţijní náklady na ověřování shody výrobní dokumentace (design 

review). 

H 03  Náklady na systém samokontroly Suma výdajů podniku na zavedení systému samokontroly. 

H 04 
 Náklady na tvorbu softwaru pro automatizované prostředky technické 

kontroly 
Náklady na nákup či tvorbu program. vybavení pro řídící účely a účely CAQ. 

H 05 
 Náklady na provoz podnikových laboratoří, zkušeben, měrových 

středisek, apod. 

Celkové provozní náklady těchto středisek, zajišťující procesy ověřování shody 

výrobků, zařízení, apod. 

H 06  Náklady na nákup a udrţování měřící techniky 
Jednorázové investice a běţné provozní náklady (včetně oprav) u všech druhů 

měřící techniky v podniku. 

H 07 
 Výrobní náklady výrobků určených pro zkoušky destruktivního 

charakteru 

Hodnota výrobků, u kterých je kontrolními postupy předepsána kontrola, při 

které dojde ke zničení nebo poškození výrobku. 

H 08  Náklady na rozbory výsledků hodnocení 
Mzdové a reţijní náklady na analytické zpracování dat a výsledků ověřování 

shody. 

H 09  Náklady na tvorbu podmínek pro práci technické kontroly 
Náklady na klimatizaci, odhlučnění, odsávání prostorů, kde jsou prováděny 

procesy ověřování shody. 

H 10  Náklady na testování výrobků u uţivatelů 
Mzdové, materiálové, dopravní náklady na zkoušky výrobků vykovávané 

v rámci instalace a oţivení přímo u zákazníka. 

H 11  Náklady na všechny druhy marketingových testů a zkoušky prototypů 
Mzdové, materiálové a reţijní náklady na různé formy ověřování shody 

s poţadavky, uskutečněné výrobce před zahájením výroby. 

H 12  Náklady na činnost externích zkušeben Hodnota fakturovaných částek od realizátorů zkoušek na objednávku. 

H 13  Náklady na nutné demontáţní a montáţní operace 
Mzdové a reţijní náklady na všechny úkony daného charakteru, pokud to 

průběh ověřování shody vyţaduje. 

H 14  Náklady na kontrolu stavu výrobních zásob 
Celkové výdaje na průběţnou kontrolu parametrů kvality zásob vstupních 

materiálů i zásob rozpracovanosti na území podniku. 

H 15  Náklady na inspekci jakosti 
Mzdové náklady inspektorů jakosti, alikvotní část reţie a nutné materiálové 

náklady na zajištění jejich činnosti. 

H 16  Náklady na certifikaci výrobků, respektive jejich schvalování 
Hodnota částek uhrazených certifikačním orgánům schvalující výrobky 

v regulované oblasti. 

H 17  Náklady na hodnocení změn procesů 
Mzdové a reţijní náklady na procedury posuzování, schvalování a realizaci 

změn trvalého charakteru, ke kterým došlo aţ po zahájení výroby. 

Zdroj: Nenadál, J. Ekonomika jakosti v praxi (1995) 



 

Příloha č. 4: Příklady nákladů na jakost - PREVENCE 

Kód položky Název položky Obsah položky 

P 01  Náklady na činnost všech organizačních prvků systému jakosti 
Materiálové, mzdové a reţijní náklady na činnost rad jakosti, útvaru řízení 

jakosti, zmocněnce pro budování syst. jakosti, atd. 

P 02  Náklady na zjišťování příčin neshod a realizaci nápravných opatření 
Mzdové, materiálové a reţijní náklady na analytické aktivity a celkové náklady 

na realizaci projektů zlepšování kvality. 

P 03  Náklady na průzkum trhu a prognózování parametrů jakosti 
Celkové výdaje na ty části marketingového mixu, které ovlivňují a jeţ jsou 

zajišťovány převáţně útvary marketingu. 

P 04  Náklady na tvorbu norem a dokumentace o kvalitě 
Celkové náklady na zpracování a revize všech úrovní a typů dokumentace 

systému jakosti v podniku (příručka jakosti, směrnice, standardy, postupy). 

P 05 
 Náklady na výzkum a vývoj měřících zařízení a náklady na jejich 

výrobu 

Materiálové, mzdové a reţijní náklady na vývoj měřících zařízení vlastní 

konstrukce a úplné náklady na jejich výrobu. 

P 06  Náklady na jiný výzkum v oblasti jakosti výrobků a sluţeb 
Celkové náklady na realizaci všech výzkumných úkolů podporujících 

zdokonalování jakosti (sociologické mapy, atd.). 

P 07  Náklady na poradenskou činnost při budování systému kvality 
Suma částek fakturovaných externími poradenskými organizacemi za pomoc 

při vytváření systému jakosti v podniku. 

P 08  Náklady na výchovné programy k jakosti 
Celkové výdaje na všechny formy vzdělávání zaměstnanců k jakosti (semináře, 

kurzy, stáţe, interní programy, atd.). 

P 09  Náklady na náběh výroby výrobků vyšší kvality Celkové výdaje na odstraňování neshod po dobu výroby ověřovací série. 

P 10  Náklady na zavádění nových metod v řízení jakosti 
Celkové výdaje na implementaci statistických nástrojů, FMEA, design review, 

hodnotové analýzy, QFD, stromu poruch, atd. 

P 11 
 Náklady na nákup výrobních zařízení, nutných pro produkci výrobků 

vyšší kvality 

Objem investic vyvolaných nutností obnovy a doplnění strojního parku z titulu 

zabezpečení poţadované kvality výroby. 

P 12  Náklady na tvorbu uţivatelské dokumentace 
Materiálové, mzdové a reţijní náklady na vydávání všech druhů dokumentace 

pro zákazníky (manuály, návody, postupy, atd.). 

P 13  Náklady na interní prověrky systému jakosti 
Materiálové, mzdové a reţijní náklady na pravidelné audity iniciované 

vrcholovým vedením.  

P 14  Náklady na certifikace personálu a systému jakosti Suma částek fakturovaných certifikačními místy. 

P 15  Náklady na informační systém o kvalitě 

Celkové náklady na tvorbu a udrţování informačního systému pro řízení 

jakosti (spolehlivosti) výrobků podniku. Při nákupu tohoto systému jsou 

náklady na tvorbu dány cenou. 

P 16  Náklady na program kvality v zásobování 
Celkové výdaje na specifikaci poţadavků na jakost dodávek, výběr dodavatelů, 

jejich prověření, společné plánování, atd. 



P 17  Náklady na motivační programy k jakosti 
Celkové náklady na hmotnou i nehmotnou motivaci zaměstnanců (odměny), 

náklady na krouţky jakosti, propagaci k jakosti, spolupráce s odbory, apod. 

P 18  Náklady na zajišťování jakosti ve fázi návrhu 

Náklady na různé formy ověřování shody se stanovenými poţadavky na jakost 

koncepce a návrhů, tj. náklady na rutinní aplikaci metod zajišťování kvality 

v předvýrobní etapě. 

P 19  Náklady na sledování stability procesů 
Materiálové, mzdové a reţijní náklady na SPC, výpočet indexů  Cp, Cpk, Cm, 

Cmk v jednotlivých dílnách podniku. 

P 20  Náklady na výcvik servisních techniků a obsluhy 
Celkové výdaje hrazené výrobcem na výchovné programy pracovníků 

servisních firem, resp. pracovníků uţivatelských organizací. 

Zdroj: Nenadál, J. Ekonomika jakosti v praxi (1995) 

 

Poznámka:  

Pokud by některá poloţka byla uţ jednou zahrnuta např. do poloţky P 01, není moţné ji kalkulovat znovu samostatně, z hlediska potřeb řízení jakosti by však bylo vhodné její 

samostatné evidování. 



Příloha č. 5: Příklady nákladů na jakost – promrhané investice a škody na prostředí 

 

Promrhané investice a příležitosti 

Kód položky Název položky 

PI 01 

Ztráty času při nevhodném prostorovém řešení výrobních i jiných 

procesů organizace (např. ztráty zbytečnou manipulací s materiálem 

mezi různými objekty firmy) 

PI 02 Ztráty, jeţ jsou důsledkem krádeţí a absentérství 

PI 03 Ztráty nevyuţitím kapacit nakoupených zařízení 

PI 04 Ztráty zneuţitím, resp. prozrazením firemního duševního vlastnictví 

PI 05 
Celkové výdaje na realizaci procesů, které nemají své zákazníky a jsou 

tedy zbytečné 

PI 06 
Výdaje na zásoby materiálu, které nelze do určitého termínu 

spotřebovat 

PI 07 
Výdaje na všechny zahájené projekty a programy, které však nebyly 

z různých důvodů dokončeny 

PI 08 Ztráty nevyuţitím ploch v budovách, halách, skladech, apod. 

PI 09 
Ztráty zbytečným vyuţíváním infrastruktury organizace (např. 

zbytečně rozsvícené osvětlení, přetopené místnosti apod.) 

PI 10 Ztráty z titulu špatného odhadu vývoje na trhu 

PI 11 Nedobytné pohledávky 

Zdroj: Nenadál, J. Měření v systémech managementu jakosti (2001), str. 175-176 

 

Škody na prostředí 

Kód položky Název položky 

Š 01 
Výdaje na léčení chorob z povolání a výdaje spojené s předčasným 

odchodem pracovníků do invalidního důchodu 

Š 02 Výdaje na pokuty a penále za poškozování prostředí 

Š 03 Výdaje na dekontaminaci půdy a vody 

Š 04 Výdaje na eliminaci znečišťování ovzduší 

Š 05 Přímé výdaje na odstraňování škod po ekologických haváriích 

Š 06 
Výdaje na stavby a udrţování ekologického zařízení (čističky 

odpadních vod apod.) 

Š 07 Výdaje na recyklace pouţitých materiálů 

Š 08 Výdaje na likvidaci skládky odpadů apod. 

PI 11 Nedobytné pohledávky 

Zdroj: Nenadál, J. Měření v systémech managementu jakosti (2001), str. 176 



Příloha č. 6: Přehled produktů 

 

Přehled produktů odštěpného závodu Elektromotory Frenštát: 

Základní popis motoru 
Osová výška 

(mm) 

Výkon 

od-do (kW) 

1. Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko 
  

1.1 S litinovou kostrou – 1LG4 225 - 315 18,5 - 200 

1.2 S litinovou kostrou s vysokou účinností – 1LG6 225 - 315 18,5 - 300 

1.3 S litinovou kostrou v zajištěném provedení – 1MA6 225 - 315 18,5 - 165 

1.4 S litinovou kostrou v zajištěném provedení – 1MJ7 225 - 315 18,5 - 165 

1.5 S litinovou kostrou s vysokou účinností bez ventilátoru – 1PP6 225 - 315 18,5 - 200 

1.6 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1LP4 225 - 315 5 - 67 

1.7 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1PP4 225 - 315 18,5 - 200 

1.8 S litinovou kostrou pro dopravníkové pouţití – 1LP3 200 - 400 6,3 - 66 

1.9 Pro vestavbu – 1PK4 225 - 315 18,5 - 200 

1.10 Pro vestavbu – 1PK6 225 - 315 18,5 - 200 

Zdroj: http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/siemens-elektromotory/produkty 

 

 

 

  



Příloha č. 7: FMEA 

 

 

Zdroj: Intranet společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát 



Příloha č. 8: Sledování nákladů na kvalitu ve společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný 

závod Elektromotory Frenštát za období 1. 10. 2010 - 31. 3. 2011 

Položka 
Hodnota 

(v Kč) 

% ve  

      skupině 

% z  

   celku 

PREVENCE 

 Zákonné školení  943 060,- 16,13 1,66 

 Profesní školení  1 649 600,-      28,56      2,90 

 Výdaje na činnost rad jakosti  93 888,- 1,63 0,16 

        Management Review &  EH&S Review Frenštát 10 368,-   

        Kvalita interních procesů a dodavatelů 29 952,-   

        Reklamace 27 648,-   

        Výsledky typových zkoušek 17 280,-   

        Zavádění nových výrobků 8 640,-   

 Výdaje na nákup a udrţování externí dokumentace  1 500 000,- 25,97 2,63 

 Výdaje na preventivní údrţbu strojů 821 832,- 14,23 1,44 

 FMEA 768 000,- 13,30 1,35 

 Celkem 5 776 380,- 100 10,14 

HODNOCENÍ 

 Výdaje na interní audity  89 400,- 0,22 0,16 

 Výdaje na audity u dodavatelů 142 088,- 0,35 0,25 

 Výdaje na vstupní kontrolu 4 013 712,- 9,82 7,05 

 Výdaje na výrobní kontrolu 14 047 992,- 34,36 24,67 

 Výdaje na výstupní kontrolu 6 020 568,- 14,73 10,57 

 Výdaje na kalibraci a konfirmaci měřidel 2 707 017,- 6,62 4,75 

 Výdaje na zkoušku výrobků v ověřovacích sériích 12 002 184,- 29,36 21,07 

 Management QM 1 126 656,- 2,76 1,98 

 Výdaje na nákup měřících přístrojů, vč. speciálního SW 736 000,- 1,80 1,29 

 Výdaje na opravy měřidel 56 469,- 0,14 0,10 

 Celkem 40 885 617,- 100 71,79 

INTERNÍ VADY 

 Výdaje na práci při opravách vad 848 925,- 16,17 1,49 

 Ztráty z neopravitelných vad 3 901 001,- 74,32 6,85 

 Škody a manka (šrotace) 499 000,- 9,51 0,88 

 Celkem 5 248 926,- 100 9,22 

EXTERNÍ VADY 

 Výdaje na reklamace 5 042 700,- 100 8,85 

 Výdaje v souvislosti s odpovědností za výrobek 0,- 0 0 

 Celkem 5 042 700,- 100 8,85 

 

Celkové náklady na kvalitu             56 953 623,- Kč

 



 

 

Příloha č. 9: Graf nákladů na kvalitu ve společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát  

                      za období 1. 10. 2010 - 31. 3. 2011 

 
 

Zdroj: Vlastní práce 
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Příloha č. 10: Vícenáklady zapříčiněné dodavateli 

 

Zdroj: Vlastní práce 
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AB Max Lisovna Kovarov s.r.o.

ACRONI d.o.o.

AK 1324, s. r. o.

ANT TRADE Trinec, a.s.

Beskyd spol. s r.o.

BOEHM PLAST-TECHNIK a.s.

EKS Slaska Sp z.o.o.

GEVAG CZ, s.r.o.

GILAR SLEVARNA s.r.o.

HANAKOV, spol. s r.o.

KASI, spol. s r. o.

KOENIGFRANKSTAHL, s.r.o.

KONEX OCEL s.r.o.

KOVOKON Popovice s.r.o.

MONDO s.r.o.

OLZA, spol. s r.o.

PEMAT TRADING s.r.o.

PINTSCH BUBENZER GmbH

Prashant castings Pvt. Ltd.

PROMET FOUNDRY a.s.

Reissmann Sensortechnik GmbH

SALIX INTERNATIONAL a.s.

Schwering & Hasse

Siemens AG

Slévárna Dolní Benešov, s.r.o.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Von Roll Schweiz AG

Ţelezárny Štěpánov, spol. s r.o.
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Příloha č. 11: Navrhovaný model evidence nákladů na jakost 

 

 
Název položky výdajů 

Forma 

záznamu 

Návrh způsobu výpočtu, nebo 

název účtu 
Způsob sledování 

Místo prvotního 

sledování 
Odpovědnost 

V
ý

d
a

je
 n

a
 p

re
v

en
ci

 

Zákonné školení Finanční účet Náklady na zákonné školení Přijaté faktury Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Profesní školení Finanční účet Náklady na profesní školení Přijaté faktury Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na činnost rad jakosti 
Operativní 

evidence 

Počet osob x mzdová sazba x 

doba trvání 
Formulář v MS Excel Management jakosti Vedoucí rady jakosti 

Výdaje na nákup a udržování 

externí dokumentace 
Finanční účet 

Náklady na externí 

dokumentaci 

Převod na obchodní jednotku z 

LD 
Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na preventivní údržbu 

strojů 

Operativní 

evidence 

Počet osob x mzdová sazba x 

doba trvání 
Formulář v MS Excel Útvar údrţby Vedoucí útvaru údrţby 

FMEA 
Operativní  

evidence 

Počet osob x mzdová sazba x 

doba trvání 
Formulář v MS Excel Management jakosti Vedoucí útvaru jakosti 

 
 

 
 

    



 

 

V
ý

d
a

je
 n

a
 h

o
d

n
o

ce
n

í 

Výdaje na interní audity 
Operativní 

evidence 

Počet zaměstnanců x mzdová 

sazba x doba trvání 
Formulář v MS Excel Management jakosti 

Zástupce managementu jakosti 

účastnící se auditu 

Výdaje na audity u dodavatelů 
Operativní 

evidence 

Cestovné + (doba trvání x 

mzdová sazba) 
Formulář v MS Excel Management jakosti 

Zástupce managementu jakosti 

provádějící externí audit 

Výdaje na vstupní kontrolu Finanční účet Vstupní kontrola 
Počet zaměstnanců x stanovená 

sazba x doba trvání 
Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na výrobní kontrolu Finanční účet Výrobní kontrola 
Počet zaměstnanců x stanovená 

sazba x doba trvání 
Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na výstupní kontrolu Finanční účet Výstupní kontrola 
Počet zaměstnanců x stanovená 

sazba x doba trvání 
Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na opravy měřících 

přístrojů 

Operativní 

evidence 
Opravy měřících přístrojů Tabulka v MS Excel Útvar údrţby Zaměstnanec útvaru údrţby 

Výdaje na kalibraci a konfirmaci 

měřidel 
Finanční účet 

Počet zaměstnanců x mzdová 

sazba x doba trvání  

+ exter. kalibrace 

Tabulka v MS Excel Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Management QM 
Operativní 

evidence 

Počet zaměstnanců x personální 

náklady  
Tabulka v MS Excel Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na nákup měřících 

přístrojů, včetně special. SW 
Finanční účet 

Nákup měřících přístrojů a 

special. SW 
Přijaté faktury Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

Výdaje na zkoušku výrobků v 

ověřovacích sériích 
Finanční účet Vlastní výrobní náklady Speciální software Útvar návrhu Vedoucí útvaru návrhu 



 

 

V
ý

d
a
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 n

a
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n
te

rn
í 

v
a

d
y

 Výdaje na práci při opravách vad 
Operativní 

evidence 

Vícenáklady na opravitelné 

vady 
Tabulka MS Excel Útvar výroby Vedoucí útvaru výroby 

Ztráty z neopravitelných vad Finanční účet 

Vlastní výrobní náklady 

(materiál + odpracovaná mzda 

+ reţie) 

Tabulka MS Excel Útvar výroby Vedoucí útvaru výroby 

Šrotace 
Operativní 

evidence 

Znehodnocení materiálu a 

zásob 
Tabulka MS Excel Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

V
ý

d
a

je
 n

a
 e

x
te

rn
í 

v
a

d
y
 

Výdaje na reklamace Finanční účet Reklamace Přijaté faktury Útvar jakosti Zaměstnanec útvaru jakosti 

Výdaje v souvislosti s odpovědností 

za výrobek 
Finanční účet Odpovědnost za výrobek Speciální software Ekonomický útvar Vedoucí ekonomického útvaru 

 

Zdroj: Vlastní práce 

 

 


