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ABSTRAKT  

Bakalářská práce je zpracována na téma analýza výdajů vztahujících se ke kvalitě ve 

společnosti ŢDB GROUP a.s.  

Teoretická část této bakalářské práce představuje vysvětlení problematiky a postupů 

finančního měření a podrobného vysvětlení jednotlivých skupin výdajů vztahujících se ke 

kvalitě. V následující části je představena společnost ŢDB GROUP a.s. dle jednotlivých 

závodů. Dále je provedena analýza současného stavu systému managementu jakosti a 

následně zpracována data výdajů vztahujících se ke kvalitě v letech 2006 – 2009 dle modelu 

PAF, který má tato společnost zavedený. 

V závěrečné části této práce jsou uvedeny náměty moţného zlepšení ve výše uvedené 

společnosti ŢDB GROUP a.s.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kvalita, systém managementu kvality, výdaje vztahující se ke kvalitě, model PAF 

ABSTRACT 

This baccalaureate work is processed on the topic of cost analysis related to quality in 

company ZDB GROUP Inc. 

Theoretical part of this baccalaureate work explains problems and progress in financial 

measuring as well as various groups of quality related costs are described. Other part of this 

thesis represents individual plants of the company ZDB GROUP Inc. The current state of 

quality management system is analyzed and consequently the data of cost analysis related to 

quality during the period of years 2006 - 2009 are processed according the PAF model 

established by the company. 

Suggestions for possible improvment of the company ZDB GROUP Inc . are 

mentioned in the end of this thesis. 
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SEZNAM ZKRATEK: 
 

BS    Britský standart 

COPQ    Cost of Poor Quality 

ČOS    Český obranný standard 

FMEA     Failure Mode and Effect Analysis 

ISO      Mezinárodní normalizační institut 

ISO/TS  Mezinárodní normalizační institut - Technická specifikace  

PAF    Prevention Appraisal Failure 

QFD     Quality Function Deployment 

QMS    Quality Management System 

TQM     Total Quality Management 

TÜV CERT Bonn  Mezinárodní certifikační organizace 

TÜV NORD   Německá certifikační společnost 

VOÚ Výrobně Organizační Útvar  

zDR-TND   Závod Drátovna – Taţírna nepatentovaného drátu 

zDR-TPD   Závod Drátovna – Taţírna patentovaného drátu 

zKa    Závod Kamenná 

zLa    Závod Lanárna 

zOK    Závod Ocelové kordy 

zTT    Závod Topenářská Technika – starší označení pro VIADRUS 

zVOaR   Závod Válcovna, Ocelárna a Recyklace 

ŢDB GROUP a.s.  Ţelezárny Drátovny Bohumín – Akciová společnost 
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ÚVOD 
 

Pokud chce společnost v dnešním světě uspět, měla by se zamyslet nad zásadním faktem, 

ţe kvalita je výraznou schopností plnit poţadavky zákazníků. Z toho plyne skutečnost, ţe 

pokud se budeme snaţit plnit jednotlivé poţadavky zákazníků, docílíme i současně zvýšení 

objemů prodeje a také s tím souvisejícím sniţováním výdajů. Pouze v takovém případě můţe 

být společnost schopná obstát v konkurenceschopnosti na dnešním trhu.  

K dosaţení tohoto stavu nám mohou být nápomocny systémová měření, jejichţ cílem je 

odhalit neshody a vést tak k jejich sniţování. Smyslem měření výdajů vztahujících se ke 

kvalitě je právě v tom, ţe nám pomáhá nalézt zbytečné neefektivnosti, které jsou spojeny 

s výrobou a tím současně také ušetřit na zbytečném plýtvaní, ke kterému dochází v procesu 

dané společnosti. 

Výdaje vztahující se ke kvalitě se řadí právě mezi systémová měření, které doporučovala 

i norma ISO 9004:2001. Jedná se o finanční měření, a proto se výdaje vztahující se ke kvalitě 

řadí do ekonomické kategorie, jeţ je podstatná pro hodnocení efektivnosti a účinnosti 

procesů. Finančním měřením se rozumí proces sběru a analýzy dat různého druhu výdajů, 

které jsou srozumitelnými informacemi podanými v řeči peněz. 

Pro měření a monitorování výdajů vztahujících se ke kvalitě má společnost moţnost 

vyuţít některého ze základních modelů. Při vhodném pouţití modelu výdajů vztahujících se 

ke kvalitě mohou tyto nástroje výrazně ovlivnit zlepšení kvality v dané organizaci a také 

současně odhalit nové moţnosti pro zlepšení. 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného stavu výdajů vztahujících se 

ke kvalitě ve společnosti ŢDB GROUP a.s., a následně představit současné uplatňování 

metodiky pro měření výdajů vztahujících se ke kvalitě, kterou společnost aplikuje pro 

redukování výdajů a poté se pokusit o návrh případných změn v tomto podniku. 

Zpracování bakalářské práce mi bylo umoţněno ve společnosti ŢDB GROUP a.s.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 
 

Mnoho lidí by se mohlo domnívat, ţe kvalita je zejména technickou kategorií. Ve 

skutečnosti tomu ale tak není, jelikoţ jde především o kategorii ekonomickou s výrazným 

sociálním efektem. Měli bychom se zamyslet nad faktem, ţe kvalita je schopnost plnit 

jednotlivé poţadavky zákazníků a legislativy. Z toho vyplývá, ţe čím větší je naše schopnost 

plnit poţadavky zákazníků, tím větší bude jejich spokojenost. Spokojenost zákazníků je totiţ 

velmi významným předpokladem pro zvýšení objemu nákupů výrobků, s nimiţ byli zákazníci 

spokojeni a rovněţ spokojenost zákazníků vede k pozitivním referencím o daném produktu i 

těm zákazníkům, kteří zatím produkty ještě nenakupovali.  

  Účinný systém managementu kvality vede k sniţování neshod, které mohou vznikat ve 

všech procesech organizace. Je samozřejmé, ţe neshody s sebou nesou i dostatečné výdaje a 

tím sniţují výkonnost organizace. Sníţením objemu neshod tedy docílíme i redukci celkových 

výdajů organizace. Zlepšování kvality produktů se tedy projeví celkovým zvýšením 

ekonomické výkonnosti organizace. [3] 

  Pokud tedy máme na paměti tyto důleţité souvislosti, můţeme v systémech 

managementu kvality dosahovat úspor a samozřejmě tím i spojených finančních zdrojů. 

Systémy managementu kvality tedy výrazně přispívají k maximalizaci celkových přínosů a 

tím k minimalizaci výdajů.  

 Tato maximalizace můţe být dosaţena dvěma způsoby [5]: 

- Maximalizování přínosů, které byly získány pomocí efektivního uplatňování principů 

managementu kvality. 

- Minimalizování výdajů vztahujících se ke kvalitě jak u procesů, tak i u samotných 

produktů.  

 

1.1 Finanční měření v systémech managementu kvality 

 

Finančním měřením v systémech managementu kvality se rozumí proces sběru a 

analýzy dat různých druhů výdajů jako je analýza výdajů na shodu, analýza výdajů na interní 

a externí vady, analýza výdajů na prevenci a hodnocení, atd. Tyto data jsou dále přetlumočena 
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tak, aby je bylo co nejlépe moţno pochopit, a to do řeči peněz. Rozhodně nejde o 

zanedbatelné výdaje, jelikoţ mohou představovat 10 aţ 30 % celkových výdajů. [8] 

Podstata finančního měření [8]: 

- Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou v organizacích velmi často vysoké, proto by 

mohlo být velmi nebezpečné opomíjet tuto problematiku.  

- Řeč peněz je srozumitelná všem zaměstnancům organizace, a proto jsou tyto finanční 

ukazatele výdajů příkladným univerzálním jazykem pro společné porozumění.  

- Analýzy dat výdajů vztahujících se ke kvalitě nám dále poskytují důleţité informace 

pro případné zlepšování v organizačních jednotkách a také slouţí jako nástroj pro 

informace o výkonnosti jednotlivých procesů.  

- V neposlední řadě finanční měření výrazně přispívá k sniţování celkových výdajů, 

jelikoţ nalezením zbytečných výdajů docílíme zvýšení zisku organizace  

1.2 Výdaje vztahující se ke kvalitě 

 

Sledování výdajů na kvalitu pochází uţ z roku 1951, kdy byla vydána první z příruček 

kontroly kvality (Quality Control Handbook) Dr. J. M. Jurana. Často jde o skryté výdaje, 

které není moţno vidět, ale které mohou být odhaleny. Další publikace přidávající 

porozumění výdajům na kvalitu je například kniha Totální kontrola kvality (Total Quality 

Control) od Dr. A. V. Feigenbaumena. 

Definice: 

Výdaje na kvalitu jsou výdaje spojené s dosaţením, ale také ztracením úrovně kvality 

sluţeb nebo produktů. Mohou být zaznamenány jako výdaje na prevenci kvality, měření 

úrovně kvality, kontrolu nebo inspekci kvality, nebo také při selhání pro uskutečnění 

poţadované úrovně. [4] 

Dlouhou dobu management věřil, ţe poskytnutí vysoce kvalitních výrobku je příliš 

drahé. Během sedmdesátých a osmdesátých let nastala změna tohoto postoje. Došlo k 

zaměření se na tři zásadní pravdy ohledně kvality: 

 

1. Není pravdou, ţe vysoce kvalitní výrobky a servis jsou draţší neţ ty méně kvalitní, 

mnohdy tomu je naopak. 
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2. Pokud vyřešíme problémy s kvalitou, cena se nám rapidně sníţí. 

3. Termíny pouţívané profesionály jsou příliš sloţité pro pochopení, proto byly 

přeloţeny do řeči peněz. 

 

Třetí problém byl vyřešen Armandem V. Feigenbaumenem, který vynalezl systém 

výdajů vztahujících se ke kvalitě tak, ţe spojil veškeré výdaje spojené s kvalitou do 

jednotného celku v řeči peněz. Později byl tento problém převzat, publikován a rozdělen do 4 

základních kategorií jako výdaje na prevenci, hodnocení, interní a externí vady. 

 

Vývoj konceptu výdajů vztahujících se ke kvalitě: 

Řadu let se systém dál vyvíjel aţ do dnešní podoby, která nám dnes poskytuje 

vynikající nástroje pro zlepšování a měření výdajů. Jednou z dalších významných osobností, 

které následovaly koncepty výdajů vztahujících se ke kvalitě, byl Philip Crosby, který se 

zaměřil na výdaje způsobené vadami a rozdělil je na čtyři kategorie. Jsou to výdaje na 

přepracování, šrot, záruku a laboratorní kontrolu kvality. Později v roce 1979 výdaje 

vztahující se ke kvalitě rozdělil do tří kategorií výdajů na prevenci, hodnocení a vady. V 

osmdesátých letech také zaloţil konzultantskou firmu, jejíţ hlavním bodem bylo měření 

zlepšování kvality. Od té doby, co byl systém postupně realizován organizacemi jako IBM, 

Bendix, GE atd., došlo k vylepšení jednotlivých aktivit. Dalším s rozpracováním základního 

konceptu byl COPQ systém zaloţen na výdajích za špatnou kvalitu. [10] 

Podle průzkumu v průběhu posledních 40 let v západních společnostech výdaje na 

kvalitu představují 5-40 % obratu. To je široká oblast na to, aby management zlepšil tuto 

situaci kvůli větším výnosům. Proto je optimalizace struktury sníţení výdajů na kvalitu 

klíčovým bodem pro úspěšnost společnosti. Konkurenceschopný produkt zaloţený na 

rovnováze mezi kvalitou a výdajovými faktory je hlavním cílem managementu. Cílem 

managementu je tedy dosaţení kvality při minimálních výdajích. Obecně platí, ţe cena za 

kvalitu je součet výdajů vynaloţených na řízení kvality procesů a ztrát z vadných produktů. 

Měli bychom provést příslušné analýzy kvality pro zjištění nejlepšího způsobu, jak 

minimalizovat výdaje na kvalitu. Dle TQM (Totální management kvality) kontrola kvality 

probíhá ve všech úrovních. To znamená, ţe můţeme sníţit výdaje na kvalitu ve všech 

organizacích. [2] 

Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou tedy celkové výdaje finančních prostředků, které 

musíme vynaloţit na procesy zabezpečování a zlepšování kvality výrobků a procesů. Je tedy 
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zřejmé, ţe organizace si pouze s touto definicí nemůţe vystačit, proto se výdaje musí dále 

konkretizovat. Na obrázku č. 1 je zobrazen algoritmus, který se pouţívá pro finanční měření 

v systémech managementu kvality a napomáhá tak organizacím k moţnostem členění. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Etapy finančního měření výdajů vztahujících se ke kvalitě [8] 

 

Rozhodnutí o zavedení měření v systémech managementu kvality. 

Jmenování týmu pro navrţení metodiky. 

Tvorba metodiky výdajů vztahujících se ke kvalitě. 

Sběr dat o výdajích vztahujících se ke kvalitě. 

Analýza a vyhodnocení výdajů vztahujících se ke kvalitě. 

Přezkoumání výsledku analýzy vedením. 

Rozhodnutí o změnách struktury výdajů vztahujících se ke kvalitě 

v organizaci. 

Realizace zlepšování 
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1.3 Základní modely výdajů vztahujících se ke kvalitě 

 

V dnešní době máme k dispozici jiţ několik přístupů, pomocí níţ můţeme sledovat 

výdaje vztahující se ke kvalitě. Některé země mají k dispozici i národní normy jako např. BS 

6143 ve Velké Británii. [1] 

Současné přístupy můţeme rozdělit jako: 

- Model PAF 

- Model COPQ 

- Rozšířený model PAF 

- Model procesních nákladů 

 

Hlavním cílem měření výdajů vztahujících se ke kvalitě je zejména sníţení ztrát a také 

preventivní zabezpečení proti ztrátám. Proto bývá navrhována i metodika pouţití kombinace 

modelů PAF a COPQ. [5, 6] 

1.3.1 Model PAF 

 

Prvním z modelů se nazývá PAF, zkratka PAF pochází z anglických slov prevention, 

appraisal, failure. Model byl poprvé prezentován Feigenbaumem. Ten zdůraznil důleţité 

činnosti kvality, které mohou být rozděleny na výdaje na prevenci, hodnocení a vady.  

Výdaje na vady mohou být dále rozděleny na interní a externí výdaje. Je zřejmé, ţe 

externí výdaje jsou daleko váţnější neţ interní, protoţe se na vadu přijde aţ po doručení ke 

spotřebiteli. A to má dopad na pověst firmy. [2, 1] 

Model PAF výdajů vztahujících se ke kvalitě tedy můţeme členit do čtyř základních 

kategorií [1] : 

- Výdaje na interní vady. 

- Výdaje na externí vady. 

- Výdaje na prevenci. 

- Výdaje na hodnocení. 
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Hlavním cílem modelu je zlepšení stávajícího stavu výdajů na kvalitu. Zatímco výdaje na 

prevenci se budou zvyšovat, výdaje na redukování vad se sníţí. Hlavní myšlenkou výdajů na 

kvalitu je, ţe největší výdaje vznikají aţ po doručení vadných výrobků k zákazníkovi. 

Důleţité je provedení změn a zaměření úsilí na tyto problémy ještě před odesláním zásilky, a 

to hodnocením a prevencí, čímţ redukujeme výdaje. Sníţení výdajů na kvalitu taky obsahuje 

efektivní cestu k zvýšení zisku. [4] 

Při aplikování modelu PAF musíme v organizaci postupovat těmito kroky [1]: 

- Definování výdajů vztahujících se ke kvalitě a vymezení struktury výdajových 

poloţek, které jsou pro danou organizaci závaţné. 

- Analyzování stavu evidence vytypovaných poloţek. 

- Navrţení způsobu sledování dosud neevidovaných poloţek tak, aby bylo stanoveno 

místo evidence poloţek, způsob vyhodnocování atd. 

- Zavedení monitoringu do kaţdodenní praxe a pravidelné prověřování. 

- Informování vedení o výsledcích sledování a vyhodnocování výdajů vztahujících se 

ke kvalitě. 

Ačkoliv je model PAF často uţívaný, má i jisté nedostatky [1, 9, 11] : 

- Dobře řízené organizace mají mnoho různých preventivních opatření, které 

předcházejí problémům kvality, ale je obtíţné vybrat ty, které se aktivně týkají 

selhání kvality. 

- Je sloţité jednoznačně klasifikovat, do které ze skupin výdajů určitou poloţku zařadit.  

Například, přezkoumání návrhu by mohlo být obsaţeno ve výdajích na prevenci, 

hodnocení nebo dokonce ve výdajích na neshodu závisející na místě a způsobu 

pouţití v procesu. 

- Model PAF neobsahuje nehmotné výdaje na kvalitu, jako je kupříkladu ztráta 

dobrého jména. 

- Největším problémem při aplikaci modelu PAF bývá identifikace těch výdajových 

poloţek, které jsou významné. Tyto poloţky bývají skryty v reţijních nákladech. 

Procentuální zobrazení těchto výdajů jsou uvedeny na obrázku č. 2.  
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1.3.2 Model COPQ 

 

V Česku se tento model objevuje v r. 1995 po představení experty Evropské unie. 

Smyslem modelu je odhalování veškerých ztrát způsobených neschopností plnit poţadavky. 

Systém dělíme do čtyř kategorií: 

- Výdaje na interní vady. 

- Výdaje na externí vady. 

- Výdaje na promrhané investice a příleţitosti. 

- Škody na prostředí. 

 

Charakteristickým znakem tohoto modelu je, ţe se zaměřuje pouze na veškeré poloţky 

způsobující zhoršení ekonomické výkonnosti organizace. [5, 8] 

1.3.3 Rozšířený model PAF 

 

Jak jiţ vyplývá z názvu, jde o rozšířenou a zdokonalenou formu modelu PAF, která 

uspokojuje zájmy všech zainteresovaných stran, kdy se k výdajům na externí vady, výdajům 

na interní vady, výdajům na hodnocení a výdajům na prevenci přiřadí další kategorie, kterými 

jsou: 

Výdaje skryté v reţijních nákladech Výdaje čitelné 

Výdaje na interní vady, externí vady, promrhané 

investice a příleţitosti, škody na prostředí 

Výdaje na 

hodnocení 

Výdaje 

na 

prevenci 

Obr. 2 - Struktura výdajů vztahujících se ke kvalitě [3] 
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Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce 

Výdaje vyvolané nízkou kvalitou 
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- Výdaje na promrhané investice a příleţitosti. 

- Škody na prostředí. 

Tyto další kategorie nám charakterizují ekonomické ztráty v organizacích. Oba modely 

slouţí k analyzování výkonnosti systému managementu kvality. [5] 

1.3.4 Model procesních nákladů 

 

  Model procesních nákladů je od ostatních přístupů odlišný v tom, ţe se nesledují 

jednotlivé výdaje na výrobky, ale výdaje na procesy. Procesem se rozumí soubor činností 

měnící vstupy na výstupy za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách. Procesní 

výdaje tedy představují veškeré prostředky na realizaci určitého procesu. Dle Britského 

standardu BS 6143 jsou tvořeny dvěma skupinami výdajů [1, 5]:  

- Výdaje na shodu. 

- Výdaje na neshodu.  

Výdaje na shodu jsou celkové výdaje na přeměnu vstupů na výstupy v určitém procesu, 

která je realizována tím nejefektivnějším způsobem. Výdaje na neshodu jsou ztráty způsobené 

mrháním času, materiálů a dalších kapacit spojených se vznikem neshod v rámci daného 

procesu. [1, 5] 

Tento model je vhodný pro ty organizace, které mají certifikovaný systém 

managementu kvality a jsou toho názoru dále systémy rozvíjet na bázi principů TQM.  

Doporučujícím postupem můţe být pro organizace tento algoritmus [1]: 

1. Zvolení takového vyhovujícího procesu, aby na něm bylo moţno uplatnit pilotní 

verzi modelu. Proces by měl být zvolený vhodně tak, aby byl typickým pro danou 

organizaci. 

2. Definování procesu tzn. Popis daného procesu. 

3. Identifikování nejdůleţitějších výstupů a zákazníků daného procesu. 

4. Identifikování nejdůleţitějších vstupů a dodavatelů daného procesu. 

5. Identifikování zdrojů a regulátorů procesu. 

6. Identifikování výdajů na shodu a neshodu pro všechny důleţité činnosti. 

7. Analyzování příčin moţného vzniku výdajů na neshodu. 

8. Aplikování modelu i pro další procesy v organizaci. 
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1.4 Charakteristika jednotlivých kategorií výdajů v rozšířeném modelu PAF 

 

Ve výše zmiňovaných modelech jsme si mohli všimnout, ţe výdaje v organizaci se 

všeobecně dělí na tyto následující kategorie [1]: 

- Výdaje na interní vady. 

- Výdaje na externí vady. 

- Výdaje na hodnocení. 

- Výdaje na prevenci. 

- Promrhané investice a příleţitosti. 

- Škody na prostředí. 

 

1.4.1 Výdaje na interní vady 

 

Tyto výdaje mají charakter zbytečně vynakládaných prostředků.  Jde o výdaje, které 

v podniku vznikají v důsledku vad při plnění poţadavků kvality a poţadavků legislativy. Jsou 

zde tedy obsaţeny všechny výdaje pro odstranění neshod, které vznikly uvnitř organizace 

ještě před předáním produktu či sluţby zákazníkovi. Výdaje můţeme rozdělit do 4 základních 

skupin. 

 

Výdaje na vady vzniklé při výrobě či poskytování sluţby: 

 

- Výdaje vzniklé z neopravitelných vad – jde tedy o hodnotu veškerých materiálů, 

vynaloţenou práci při výrobě, atd.  

- Výdaje vynaloţené na opravy při přepracování.  

- Výdaje za znehodnocené materiály.  

- Výdaje na procesy řízení neshodných produktů. 

- Výdaje na likvidaci neopravitelných zmetků. 

- Výdaje na ověřování shody u opravitelných vad. 
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Výdaje vztahující se ke kvalitě dodávek 

 

- Výdaje z vadně dodaných produktů, v případě, kdy byly vady odhaleny aţ po přijetí, 

obsahují i výdaje na třídění, přepracování atd. 

 

Výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje 

 

- Výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje – opravy veškerých 

dokumentací, přezkoumání či ověřování. 

 

Ostatní výdaje na interní vady 

 

- Výdaje vzniklé ze ztrát vzniklých na majetku zákazníka, který zákazník předal 

organizaci a ta jej poškodila. 

- Výdaje v důsledku nedodrţení plánů. 

- Výdaje způsobené nefunkčností potřebných zařízení pro výrobu. 

- Výdaje způsobené nízkou výkonností procesů. 

 

1.4.2 Výdaje na externí vady 

 

Jde o veškeré vady, které jsou definovány jako vady vznikající mimo organizaci aţ po 

dodání produktů či sluţby zákazníkovi. Tyto vady vznikají aţ při pouţívání dodaného 

výrobku (sluţby), a jsou způsobeny nekvalitní práci dodavatele. Jsou to tedy výdaje mnohem 

nebezpečnější neţ výdaje na interní vady, jelikoţ jsou spojeny s nespokojeností zákazníků. 

Výdaje můţeme rozdělit do 2 základních skupin. 

Výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníků 

 

- Výdaje na reklamace a náhrady. 

- Výdaje na garanční servis a opravy. 

- Výdaje na skladování náhradních dílů a jejich expedici. 
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- Penále za opoţděné dodávky z titulu neshodné kvaliy. 

- Výdaje na odstranění škod vzniklých u odběratele z důvodu nedodrţení poţadavků na 

kvalitu. 

 

Výdaje z titulu ztracených příleţitostí 

 

- Slevy z cen u výrobků nestandardní kvality. 

- Ztráty v důsledku staţení vadných výrobků z trhu. 

- Výdaje spojené s tzv. zodpovědností za výrobek (pojistné). 

- Výdaje na hledání náhradních odběratelů a zákazníků. 

 

1.4.3 Výdaje na hodnocení 

 

Jde o výdaje pro oceňování, zda byly dosaţeny definované poţadavky na kvalitu. Jsou 

to tedy výdaje na efektivně vynakládané prostředky v organizaci. Výdaje na hodnocení jsou 

spojené s posuzováním a prokazováním shody. Tyto výdaje můţeme rozdělit do 5 základních 

skupin. 

Výdaje na interní procesy posuzování shody 

 

- Výdaje na veškeré kontroly. 

- Výdaje na přezkoumání dokumentace pouţívané při realizaci produktu. 

- Výdaje na tvorbu softwaru pro automatizované prostředky technické kontroly. 

- Výdaje na provoz laboratoří, zkušeben či měrových středisek. 

 

Výdaje na externí procesy posuzování shody 

 

- Výdaje na nákup sluţeb posuzování shody u externích zkušeben a laboratoří. 

- Výdaje na certifikaci. 

- Výdaje na schvalování výrobků před uvedením na trh. 

- Výdaje vynaloţené pro získání české značky shody CE atd. 
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Výdaje na nákup a údrţbu měřících zařízení 

 

- Výdaje spojené s nákupem a údrţbou měřících či monitorovacích zařízení. 

- Výdaje na kalibrace či konfirmace měřidel. 

- Výdaje pro vývoj speciálních měřidel. 

- Výdaje na údrţbu měřidel. 

 

Výdaje na přezkoumání záznamů o hodnocení 

 

- Výdaje vynaloţené na provádění rozborů výsledků měření a vyhodnocování údajů. 

 

Ostatní výdaje na hodnocení 

 

- Výdaje na přezkoumávání a ověřování. 

- Výdaje na marketingové testy. 

- Výdaje na výrobu vzorků pro testování. 

- Výdaje na procesy pro ověřování stavu zásob. 

- Výdaje na audity. 

 

1.4.4 Výdaje na prevenci 

 

Výdaje vztahující se k jakékoliv činnosti spojené s vyšetřováním, předcházením či 

sniţováním rizika výskytu vad. Výdaje na prevenci také zahrnují výdaje na zlepšování. Jde o 

velmi širokou kategorii různých poloţek. Tyto výdaje můţeme rozdělit do 7 základních 

skupin. 

Výdaje na rozvoj vztahů se zákazníky 

 

- Výdaje na vytváření komunikačních kanálů a vazeb. 

- Výdaje na průzkum trhu. 

- Výdaje na dokumentace a tvorbu norem – jejich tisk, distribuce, atd. 
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Výdaje na management kvality návrhu a vývoje 

 

- Výdaje pro zavedení preventivních metod (QFD,FMEA,…). 

 

Výdaje na management kvality dodávek 

 

- Výdaje pro rozvoj partnerství s dodavateli. 

- Výdaje na poskytování technické pomoci. 

- Výdaje na projekty pro zlepšování společných zájmů s dodavateli. 

 

Výdaje na management kvality při realizaci produktu 

 

- Výdaje pro nákup zařízení. 

 

Výdaje na organizaci a správu systému managementu kvality 

 

- Výdaje na veškerou činnost jednotlivých útvarů. 

- Výdaje na externí dokumentaci. 

- Výdaje na řízení dokumentace a záznamů uvnitř organizace. 

 

Výdaje na procesy neustálého zlepšování 

 

- Výdaje na výzkum a vývoj. 

- Výdaje na opatření k nápravě. 

- Výdaje na preventivní opatření. 
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Ostatní výdaje na prevenci 

 

- Výdaje na výcvik a vzdělání pracovníků. 

- Výdaje na externí sluţby spojené s poradenstvím a konzultací. 

- Výdaje na členství v odborných organizacích zajímajících se o kvalitu. 

 

Výše zmiňované skupiny výdajů – výdaje na interní a externí vady jsou výdaje vyvolané 

nesplněním poţadavků kvality, na rozdíl od toho výdaje na hodnocení a prevenci jsou výdaje 

řiditelné. [6, 7] 

1.4.5 Promrhané investice a příleţitosti 

 

Do této skupiny patří ty výdaje, které jsou následkem špatného rozhodnutí řídících 

struktur, ať uţ jedince nebo více pracovníků v dané organizaci. Proto se je snaţí lidé často 

zatajovat a tím navyšují reţijní náklady organizace. Proto identifikace těchto výdajů bývá 

velmi sloţitá. Mezi nejdůleţitější z výdajů na promrhané investice a příleţitosti patří: 

- Výdaje na veškeré projekty, které ovšem nebyly nikdy dokončeny. 

- Výdaje na zásoby materiálu, které ani nejsme schopni v určité lhůtě spotřebovat a tím 

máme vázaný kapitál v zásobách. 

- Výdaje spojené se zrušením objednávek u dodavatelů. 

- Výdaje na likvidaci nepotřebných zásob. 

- Výdaje v nakoupených nepouţívaných zařízeních. 

- Výdaje způsobeny zbytečnými prostoji. 

- Výdaje způsobené odcizením majetku. 

- Výdaje na nevyuţité prostory. 

- Výdaje způsobeny nečinností lidí. 

- Nedobytné pohledávky. 

Vzhledem k faktu, ţe poloţek výdajů na promrhané investice a příleţitosti není opravdu 

málo a mohou dosahovat vysokých částek, měly by organizace této podskupině věnovat 

značnou pozornost. 

 



26 

 

1.4.6 Škody na prostředí 

 

Tato podskupina výdajů obsahuje poloţky vzniklé v souvislosti s nedodrţením 

poţadavků na ţivotní prostředí. Zahrnuje i výdaje vynaloţené na navrácení prostředí do 

původního stavu. Mezi poloţky výdajů škod na prostředí můţeme zařadit: 

- Výdaje za léčebné výlohy nemocí z povolání. 

- Výdaje a pokuty za poškozování ţivotního prostředí. 

- Výdaje na dekontaminaci půd. 

- Výdaje na odstranění škod po ekologických haváriích. 

- Výdaje na recyklaci materiálu. 

- Výdaje na likvidaci odpadů, materiálů atd. 

Význam poloţek výdajů na prostředí stoupá, hlavně díky zavádění environmentálních 

systémů managementu podle norem ISO 14 000. [6] 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Společnost ŢDB GROUP a.s. má více neţ 120letou tradici. Řadí se k 

největším průmyslovým podnikům nejen Moravskoslezského kraje, ale také České republiky.  

Podle druhů jednotlivých výrobků se společnost člení do 5 závodů: 

2.1 ZÁVOD VIADRUS 

 

Závod VIADRUS  tvoří jeden z hlavních výrobních celků společnosti a je předním 

českým výrobcem tepelné techniky.  

V rámci závodu pracuje pět produktových týmů: 

Produktový tým radiátory: je zaměřen na výrobu litinových radiátorových článků pro 

teplovodní a parní ústřední vytápění či dekorativní litinová topná tělesa. 

Produktový tým kotle na pevná paliva: je zaměřen na výrobu kotlů s ručním 

přikládáním, automatické kotle či kombinované kotle na pevná paliva. 

Produktový tým plynové a olejové kotle: je zaměřen na výrobu stacionárních 

plynových kotlů, kotlů pro spalování zemního plynu nebo ohřívačů teplé uţitkové vody.  

Produktový tým topenářské odlitky: je zaměřen na výrobu kotlových článků, 

kotlových těles, krbových odlitků či litinových výměníků.  

Produktový tým ocelové odlitky a odlitky z neţelezných kovů: je zaměřen na výrobu 

odlitků uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí, speciálních ţáruvzdorných odlitků z vysoce 

legovaných ocelí a litin či odlitků neţelezných kovů. 

Závod má od roku 1993 zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, který je 

nyní prověřován podle normy EN ISO 9001:2008, dále je certifikován podle normy EN ISO 

14001:2004 pro ochranu ţivotního prostředí. Oba systémy jsou kaţdoročně auditovány 

společností TÜV NORD. [12] 

2.2  ZÁVOD DRÁTOVNA 

 

Závod  Drátovna   je jeden z  největších  výrobců taţeného drátu za studena v Evropě a 

tvoří čtyři výrobní jednotky: 
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2.2.1 Výrobní jednotka Taţírna nepatentovaných drátů (TND)  

 

Vyrábí dráty pro pěchování za studena, dráty pro nábytkářský průmysl, dráty pro 

svařování, poměděné dráty či šicí dráty. Výrobní jednotka TND je certifikována dle norem 

EN ISO 9001:2008 a systému managementu kvality pro dodávky do automobilového 

průmyslu ISO/TS 16949:2009. 

2.2.2 Výrobní jednotka Taţírna patentovaných drátů (TPD)  

 

Vyrábí dráty pro lanové dráhy, matracové dráty či dráty do předpjatých betonů. Výrobní 

jednotka TPD je drţitelem certifikátu systém managementu kvality dle normy EN ISO 

9001:2008. 

2.2.3 Výrobní jednotka Ocelové kordy 

Pilířem závodu jsou výrobky ocelové kordy pro pneumatiky osobních i nákladních 

automobilů. Dále sortiment tvoří výrobky pneudráty, pomosazené vysokopevnostní dráty, 

dráty vysokotlakých hadic či kruhové patní dráty. 

Výrobní jednotka Ocelové kordy je certifikována dle norem EN ISO 9001:2008 

Tato výrobní jednotka vznikla z původně samostatného závodu ocelové kordy, 

připojením se pod závod Drátovna a to k 1. 1. 2011. 

2.2.4 Výrobní jednotka Lanárna 

Výrobní jednotka Lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. 

Lanárna byla zaloţena za účelem výroby těţních a důlních lan pro těţební průmysl. Skupina 

ocelových lan, které jsou v závodě vyráběny, jsou lana důlní, lana speciální, lana pro stavební 

průmysl, lana pro lanové dráhy, lana rybářská a jiná. 

Výrobní jednotka má certifikovaný systém managementu kvality podle normy EN ISO 

9001:2008.  

Také tato výrobní jednotka vznikla z původně samostatného závodu Lanárna, 

připojením se pod závod Drátovna a to k 1. 4. 2011. 
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2.3 ZÁVOD VÁLCOVNA, OCELÁRNA A RECYKLACE 

Provoz válcovna - vyrábí tyče jednoduchého i tvarového průřezu jako jsou tyče 

kruhové, čtvercové, ploché, průřezu T atd. 

Provoz ocelárna - je zaměřena na odlévání různých typů ingotů – kruhové, čtvercové 

či polygonní. V současnosti je provoz zastaven. 

Provoz recyklace - poskytuje sluţby v oblasti výkupu a zpracování různých druhů 

odpadů. K nejdůleţitějším z nich patří ekologická likvidace autovraků. 

Od roku 1993 je závod certifikován dle systému managementu kvality, nyní podle 

normy EN ISO 9001:2008  

2.4 ZÁVOD PÉROVNA A DRÁTĚNÉ VÝROBY 

 

Závod  Pérovna a drátěné výrobky tvoří dvě výrobní jednotky, které vznikly z dvou 

původních závodů – Pérovna a průvlakárna a závodu Kovové tkaniny Kamenná. 

2.4.1 Výrobní jednotka Pérovna 

Tato výrobní jednotka je významným výrobcem pruţin a průvlaků. Zákazníky závodu 

jsou převáţně výrobci pro automobilový, zbrojní, elektrotechnický, nábytkářský, stavební, 

spotřební a strojírenský průmysl z České republiky, Slovenské republiky a Polska.  

Vyrábí pruţiny z drátů od průměru 0,2 mm do 11,8 mm v tomto provedení: tlačné 

pruţiny, taţné pruţiny, zkrutné pruţiny, tvarové pruţiny atd.  

Výrobní jednotka Pérovna je certifikována dle norem EN ISO 9001:2008 a ČOS 

051626 

Tato výrobní jednotka vznikla k 1. 1. 2011 z původně samostatného závodu Pérovna a 

průvlakárna. 
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2.4.2 Výrobní jednotka Drátěné výrobky 

Vyrábí rozsáhlý sortiment kovových tkanin, svařovaných sítí, slabých světle ţíhaných a 

polotvrdých drátů i další speciální výrobky. Tyto výrobky se dodávají do oblasti gumárenství, 

chemického a potravinářského průmyslu, stavebnictví a do oblasti výroby automobilů. 

Výrobní jednotka Drátěné výrobky je certifikována dle normy EN ISO 9001:2008. [12] 

Tato výrobní jednotka vznikla k 1. 3. 2011 z původně samostatného závodu Kovové 

tkaniny Kamenná. 

2.5 ZÁVOD BOSTROJ 

 

Závod Strojírenská výroba BOSTROJ vznikl ke dni 1. 3. 2011 převzetím firmy 

KOVOMONT JANÍK. V současné době závod opracovává ţelezniční nápravy – dvě operace, 

a to hrubování (prvotní soustruţení) a podélné vrtání náprav (vrtání náprav podélně přes 

nápravu).  

Od 23. 3. 2011 má závod platný certifikát pro systém managementu kvality dle normy 

EN ISO 9001:2008 (certifikační audit proběhl 2. – 3. 3. 2011). 
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3 SOUČASNÝ STAV MANAGEMENTU KVALITY ŢDB GROUP a.s. 
 

3.1 Systém managementu kvality  

3.1.1 Zabezpečování 

 

Systém managementu kvality v souladu s ISO 9001 je v ŢDB GROUP a. s. uplatňován 

ve všech pěti výrobních závodech. V ŢDB GROUP a.s.: 

- Jsou určeny procesy pro systém managementu kvality a jsou aplikovaný v celé 

organizaci. 

- Jsou určeny posloupnosti a vzájemné působení procesů. 

- Jsou určeny kritéria a metody potřebné pro zajištění fungování a řízení procesů. 

- Jsou zajištěny zdroje a informace nezbytné pro podporu procesů a jejich 

monitorování. 

- Je zajištěno monitorování, a kde je to moţné i měření a analýza procesů. 

- Jsou uplatňována opatření nezbytná pro dosaţení plánovaných výsledků a neustálého 

zlepšování procesů. 

Činnost procesů je provázena příslušnou dokumentací, zejména záznamy, které slouţí 

jako důkazní prostředek průběhu procesů. 

3.1.2 Zavedení systému managementu kvality 

 

Vedení podniku rozhodlo v roce 1990 vytvořit podmínky pro certifikaci systému 

managementu kvality dle norem ISO řady 9000, ještě v době, kdy vlastnictví certifikátu 

nebylo povinností vyváţejících organizací jako je tomu dnes. Společnost a výrobní závody 

jsou certifikovány společností TÜV CERT Bonn, shoda systému managementu kvality na 

všech výrobních závodech, včetně odborných útvarů, s poţadavkem normy je prověřována 

zkušebním místem TÜV NORD. Platnost vystavených certifikátů je udrţována v aktuální 

podobě, a to na základě kontrolních a obnovovacích auditů dle plánů. Dle harmonogramu byla 

v roce 2001 řízena a provedena transformace certifikovaného systému kvality dle ISO 

9001:1994 na procesní model systému managementu kvality dle ISO 9001:2000 na všech 

výrobních závodech, útvarech správy a nevýrobních závodech. V roce 2004 závod Drátovna – 

výrobní jednotka TND navíc získala certifikát dle ISO/TS 16949. 
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Na všech výrobních závodech probíhala od října 2009 certifikace managementu kvality 

transformovaného dle EN ISO 9001:2008. 

V roce 2011 proběhly změny v začlenění se jednotlivých výrobních jednotek, 

podrobněji v předchozí kapitole č. 2 – Představení společnosti. 

3.1.3 Politika kvality 

 

Politika kvality je dostupná všem zainteresovaným stranám na internetových stránkách 

ŢDB GROUP a.s. Péče o kvalitu, ţivotní prostředí a bezpečnost a ochranu při práci je 

základním předpokladem naplňování poslání, strategie, základních principů a hodnot 

organizace. 

Cílem politiky kvality je respektovat zájmy zákazníků, veřejnosti, pracovníků a dalších 

zainteresovaných stran. Nejvyšší prioritou je dosaţení spokojenosti a důvěry všech 

zainteresovaných stran a to hlavně: 

- Zákazníků s kvalitou produktů. 

- Veřejnosti s péčí o ochranu ţivotního prostředí. 

- Všech pracovníků s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

3.2 Současný stav sledování výdajů na kvalitu v ŢDB GROUP a.s 

 

Společnost ŢDB GROUP a.s. provádí sledování výdajů na kvalitu i přesto, ţe to norma 

ISO 9001 nepoţaduje. 

Výdaje na kvalitu jsou vyčíslovány jako podklad pro analýzu dat a zvyšování 

efektivnosti procesu za účelem získávání informací z oblasti kvality a neshodné produkce ve 

smyslu poţadavků normy EN ISO 9001:2008. Hlavním cílem informací o výdajích na kvalitu 

je poskytnout prostředky pro hodnocení systému managementu kvality a vytvoření tak 

základny pro programy interních zlepšení.  

Z tohoto důvodu je nutné, aby vedení závodu a vedení akciové společnosti bylo 

pravidelně informováno o výši a struktuře výdajů na kvalitu s účelem: 
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- Získávat informace jako podklad k opatřením k nápravě a k preventivním opatřením a 

jako dílčí podklad k hodnocení efektivnosti systému managementu kvality. 

- Stanovit cíle pro oblast kvality a výdajů. 

- Identifikovat další oblasti vyţadující pozornost. 

Za tímto účelem je vytvořen informační systém výdajů na kvalitu, který je specifikován 

jednotlivými výdajovými poloţkami. Členění výdajů na kvalitu se provádí dle čtyř základních 

skupin výdajů vztahujících se ke kvalitě: 

1. Výdaje na prevenci kvality. 

2. Výdaje na hodnocení kvality. 

3. Výdaje na vnitřní neshodné výrobky. 

4. Výdaje na vnější neshodné výrobky. 

 

Společnost ŢDB GROUP a.s. ve svých materiálech a také v sestaveném modelu PAF 

pouţívá místo pojmu výdaje na kvalitu, pojem náklady na kvalitu. Já jsem se raději ve své 

práci přiklonila pouţívat lépe vystihující pojem výdaje, jelikoţ i odborná literatura pouţívá 

právě tento pojem. 

Jednotlivé druhy výdajů na kvalitu jsou sledovány a vyhodnocovány několika poloţkami 

výdajů vztahujících se ke kvalitě. Některé z poloţek jsou dále specifikovány a vše je 

přehledně uspořádáno v následujících tabulkách (Tab. 1 - 4.). Dále v příloze č. 1 je uveden 

pouţívaný model výdajů na kvalitu dle  ŢDB GROUP a.s. 

 

Tab. 1 - Poloţky výdajů na prevenci kvality 

VÝDAJE NA PREVENCI KVALITY 

1. na systém kvality závodu: 

- měření a monitorování produktů, metrologie -metalografická laboratoř, 

chemické a ekologické laboratoře, oddělení měrové sluţby 

2.  na vzdělávání a řízení lidských zdrojů: 

- Odbor personální záleţitosti – vzdělávání, příjem či propouštění 

3. na vzdělávání hrazené z prostředků závodů: 

- přeúčtování nákladů na vzdělávací akci 
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4. na QMS, certifikace systému: 

- odbor řízení kvality – certifikáty 

5. na prevenci dle pracovního příkazu: 

- údrţba, externí měrová sluţba, evidenční systém, pracovní příkazy 

 

Tab. 2 - Poloţky výdajů na hodnocení kvality 

VÝDAJE NA HODNOCENÍ KVALITY  

1. na zkoušky vyúčtované, interní v ŢDB : 

- na provádění zkoušek, výkony chemických laboratoří - cizí, 

metrologické výkony, kalibrace teploměru, manometru, rozúčtování 

paušálních částek - hygiena práce, výkony hygienických laboratoří – 

cizí 

- výkony vlastních zkušeben závodu, přeúčtování střediska správní reţie, 

výkony hygienických laboratoří - vlastní, výkony chemických 

laboratoří - vlastní, kalibrace manometru - vlastní, kalibrace teploměru  

2.  na zkoušky externí: 

- zkoušky a odborné posudky, inspekční činnost -posouzení systému 

řízení výroby 

3. na střediska zkušeben po odpočítání reţijních nákladů 

4. na zkoušky destruktivní 

5. na technickou kontrolu 

6. na výrobkovou certifikaci (externí): 

- výdaje na výrobkovou certifikaci - mimořádný dohled nad systémem 

kvality, provedení periodického dohledu nad certifikačním systémem 

výroby, certifikát na přání zákazníka 

- importní doklady, fakturace snímačů teplot, vyúčtování certifikace, 

vyúčtování výrobkové certifikace 

7. na schvalování výrobků (externí) 
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Tab. 3 - Poloţky výdajů na vnitřní neshodné výrobky 

VÝDAJE NA VNITŘNÍ NESHODNÉ VÝROBKY  

1. objektivně neshodné výrobky (zjištěné v ŢDB): 

- neshodná výroba, zúčtování zmetků, zúčtování ztrát z výskytu a 

materiálu, zúčtování ztrát ze zmetků, rozdíl v kalkulaci 

- vnitřní objektivně neshodné výrobky zaviněné dodavatelem 

(vyúčtování reklamace), vnitropodnikové předávky 

2. subjektivně neshodné: 

- poloţky vyřazené pracovníky obvykle na základě vizuální kontroly 

vzhledu (např. černé skvrny na drátu, lesk), kde není přesný referenční 

vzorek ani norma 

3. náhrady od zaměstnanců za subjektivně vadné: 

- náhrada škody (zaměstnanců) 

4. zaviněné externím dodavatelem: 

- oprava, haléřové vyrovnání, korekce účtování, reklamace 

5. přijaté dobropisy za zavinění externím dodavatelem*: 

- náhrada škody (externím dodavatelem) 

6. zaviněné jiným VOÚ 

7. úhrady od jiných VOÚ 

8. zaviněné externím dodavatelem (zachycené ve vstupním skladě) 

9. přijaté dobropisy za vadnou výrobu zjištěnou ve vstupním skladě*: 

- náhrada škody 

 

Tab. 4 - Poloţky výdajů na vnější neshodné výrobky 

VÝDAJE NA VNĚJŠÍ NESHODNÉ VÝROBKY  

1. z odpovědnosti za vady 

2. z oprav neshodných výrobků u zákazníka: 

- tlaková zkouška po montáţi (reklamace), montáţ kotlů, montáţ 

lokálních topidel 

- vyúčtování vnějších neshodných výrobků, reklamace, technické šetření 
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*  Tyto poloţky jsou započítávány s mínusem, jedná se tedy o příjmy, proto i zde by bylo 

vhodné nalézt vhodnější řešení.  

3. slevy po reklamaci: 

- slevy z vadného plnění dodávky  

4. ztráty ze zrušení smlouvy pro neshodu: 

- dobropisy z titulu nekvalitní výroby  

5.  náhrada škody spojená s neshodnými dodávkami 

6. smluvní pokuty: 

- smluvní pokuty a úroky z prodlení  

7. přijaté dobropisy za vnější nesh. výrobu zaviněnou dodavatelem*:  

- přijaté dobropisy za vnější neshodné výrobky - tuzemsko  

8. přijaté úhrady za ztráty z reklamací (od zaměstnanců)* 

9. cestovné a dopravné při vyřizování reklamací: 

- ţelezniční přeprava spojená s nekvalitní dodávkou - poplatky za pobyt 

vozu a posun vozu, přeprava zpět do ŢDB 

- automobilová doprava spojená s nekvalitní dodávkou - přepravné 

z reklamace 

X.  Ztráty z vnější neshodné výroby.  

- ztráty vzniklé s odstraňováním vad u zákazníka - tlaková zkouška po 

montáţi, montáţ kotlů s asférickým hořákem, montáţ lokálních 

topidel, cidírna a brusírna, výdaje na opravy vnějších neshodných 

výrobků - plotové systémy  

- tato výdajová poloţka uţ není dále znovu započítávána do celkových 

výdajů na vnější neshodné výrobky (proto je uvedena s kříţkem), 

jelikoţ některé závody zejména VIADRUS provádějí jiný způsob 

sledování, některé poloţky nerozvádějí konkrétněji, zahrnou je pouze 

do jedné z předchozích poloţek, přestoţe by měly být rozčleněny 

podrobněji. Tyto výdaje jsou pak vidět v této poloţce – ztráty z vnější 

neshodné výroby 

- tento způsob je dost zmatený, proto by určitě potřeboval vylepšit 
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Výdaje na kvalitu jsou sestavovány dle jednotlivých závodů a za celou ŢDB GROUP 

a.s. celkově. Při sledování výdajů není přípustné zahrnovat stejný údaj několikrát do více 

poloţek. 

Sledování výdajů na kvalitu je sledováno dohodnutou formou a způsobem při vyuţití 

aktuálních hledisek probíhajících od 1. 1. 1994. 

Údaje jsou vykazovány v měsíčních rozborech jednotlivých výrobních závodů a 

poskytují se za uplynulý měsíc na Odbor řízení kvality v termínech nejpozději do 1,5 

pracovního dne následujícího měsíce po termínu určeném pro přenos dat dle harmonogramu 

oběhu účetních dokladů. 

Tyto údaje včetně komentáře o vývoji jsou po kompletaci a doplnění informací 

zpracovány do komplexního rozboru ŢDB GROUP a.s. 
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4 ANALÝZA DAT VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE KE KVALITĚ 

4.1 Podíly jednotlivých výdajů na kvalitu 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zpracování dat výdajů na kvalitu za léta 

2006 – 2009 ve všech závodech ŢDB GROUP a.s., které jsou graficky znázorněny na 

obrázcích č. 3 – 6, dle jednotlivých let. Podrobnější data jsou zobrazeny v příloze č. 2. 

4.1.1 Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2006 

 

V roce 2006 byly sledované výdaje na kvalitu v ŢDB GROUP a.s. nejniţší u výdajů na 

prevenci viz Obr. 3. Poté následovaly výdaje na vnější neshodné výrobky, výdaje na 

hodnocení. Naopak nejvyšší výdaje byly vynaloţeny na vnitřní neshodné výrobky. 

Nejvyšším podílem výdajů na prevenci byly v roce 2006 výdaje na systém managementu 

kvality závodu, certifikaci závodu a poté následovaly výdaje na vzdělávání a řízení lidských 

zdrojů. Výdaje na vnější neshodné výrobky byly nejvíce způsobeny ztrátami ze zrušení 

smlouvy pro neshodu a poté z oprav neshodné výroby u zákazníka. Výdaje na hodnocení 

obsahovaly především výdaje na interní zkoušky vyúčtované v ŢDB a výdaje na technickou 

kontrolu. Výdaje na vnitřní neshodné výrobky byly z 98 % tvořeny výdaji na objektivně 

neshodné výrobky zjištěné v ŢDB.  

 

Obr. 3 -  Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2006 
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4.1.2 Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2007 

 

V roce 2007 byly nejniţšími výdaje na vnější neshodné výrobky - viz Obr. 4, za nimi 

následovaly výdaje na prevenci a výdaje na hodnocení. Nejvyššími výdaji byly opět, jako 

v roce 2006 výdaje na vnitřní neshodné výrobky.  

K nejvyšším výdajům na vnější neshodné výrobky patřily opět výdaje na ztráty ze 

zrušení smlouvy pro neshodu a opravy neshodných výrobků u zákazníka. Ve výdajích na 

prevenci se mezi nejvyšší poloţky řadily výdaje na vzdělávání a řízení lidských zdrojů a 

v těsné blízkosti je následovaly výdaje na systém managementu kvality a certifikaci. Výdaje 

na hodnocení byly stejně jak v roce 2006 nejvíce zastoupeny výdaji na interní zkoušky 

vyúčtované v ŢDB a výdaji na technickou kontrolu. Výdaje na vnitřní neshodné výrobky byly 

z 98 % procent tvořeny výdaji na objektivně neshodné výrobky zjištěné v ŢDB. 

 

Obr. 4  - Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2007 
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4.1.3 Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2008 

 

V roce 2008, viz Obr. 5, mezi nejniţší výdaje patřily, stejně jako v roce 2007, výdaje 

na vnější neshodné výrobky, za nimiţ opět v těsné blízkosti následovaly výdaje na prevenci. 

Dále následovaly výdaje na vnitřní neshodné výrobky a nejvyššími výdaji byly v tomto roce 

výdaje na hodnocení. 

Nejvyšší podíl výdajů na vnější neshodné výrobky byly výdaje na opravy neshodných 

výrobků u zákazníka a následovaly je výdaje na ztráty ze zrušení smlouvy pro neshodu. 

Výdaje na prevenci nejvíce zastupovaly poloţky na systém managementu kvality, certifikaci, 

vzdělávání a řízení lidských zdrojů a také výdaji na prevenci dle pracovního příkazu. Výdaje 

na vnitřní neshodné výrobky v tomto roce opět tvořily výdaje na objektivně neshodné 

výrobky zjištěné v ŢDB a tvořily necelých 98 % výdajů na vnitřní neshodné výrobky podobně 

jak v předcházejících letech. Nejvyššími výdaji v roce 2008 byly výdaje na hodnocení 

zastoupeny především výdaji na interní zkoušky vyúčtované v ŢDB a výdaji na technickou 

kontrolu. 

 

Obr. 5 -  Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2008 
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4.1.4 Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2009 

 

V roce 2009, jak je moţno vidět na Obr. 6, byly nejniţší výdaje na prevenci kvality, 

poté následovaly výdaje na vnější neshodné výrobky a na vnitřní neshodné výrobky. 

Nejvyššími byly výdaje na hodnocení stejně jak v roce 2008. 

Ve výdajích na prevenci většinu tvořily výdaje na vzdělávání a řízení lidských zdrojů 

a také výdaje na systém managementu kvality a certifikaci. Výdaje na vnější neshodné 

výrobky byly tvořeny výdaji na opravy neshod výrobků u zákazníka a výdaji ztrát ze zrušení 

smlouvy pro neshodu. Výdaje na vnitřní neshodné výrobky byly opět tvořeny z 98 %, stejně 

jako v předchozích letech výdaji na objektivně neshodné výrobky zjištěné v ŢDB. Výdaje na 

hodnocení opět zahrnovaly z největší části výdaje na interní zkoušky vyúčtované v ŢDB  a 

výdaje na technickou kontrolu. 

 

Obr. 6 -  Podíl jednotlivých výdajů na kvalitu za rok 2009 

 

Jak je moţno pozorovat v letech 2006 – 2009 většinové výdaje jednotlivých skupin 

výdajů tvořily s malými změnami jedny a ty samé poloţky. Z výdajů na prevenci jimi byly 

výdaje na systém managementu kvality, certifikaci a řízení lidských zdrojů. Výdaje na 

hodnocení zahrnovaly výdaje na interní zkoušky vyúčtované v ŢDB  a výdaje na technickou 
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kontrolu. Výdaje na vnitřní neshodné výrobky byly ve všech letech okolo 98 % tvořeny 

výdaji na objektivně neshodné výrobky zjištěné v ŢDB. Výdaje na vnější neshodné výrobky 

byly tvořeny výdaji na opravy neshod výrobků u zákazníka a výdaji ztrát ze zrušení smlouvy 

pro neshodu. 

 

4.2 Podíl výdajů na kvalitu na jednotlivých závodech ŢDB GROUP a.s. 

 

Přestoţe v roce 2011 došlo ke změnám v začlenění se jednotlivých výrobních jednotek 

a ke vzniku dalšího závodu - více v kapitole č. 2 – Představení společnosti, provedla jsem 

zpracování dat původního rozdělení závodů před touto reorganizací, jelikoţ veškeré 

informace, se kterýma jsem pracovala, a které jsem měla k dispozici, byly zaznamenávány 

pro původní rozdělení, tehdy 7 výrobních závodů. 

4.2.1 Podíl výdajů na kvalitu na jednotlivých závodech - vztaţeno k trţbám závodů  

 

Podíl výdajů na kvalitu k trţbám na jednotlivých závodech ŢDB GROUP a.s. je 

zobrazen na obrázcích č. 7 – 11 za léta 2006 aţ 2009. Výdaje jsou zobrazeny jednotlivě dle 

skupin - výdaje na prevenci, hodnocení, vnitřní neshodné výrobky, vnější neshodné výrobky a 

za celou ŢDB GROUP a.s. celkem, vztaţeny k celkovým trţbám společnosti v procentech. 

Podrobnější členění těchto výdajů je zobrazeno v příloze č. 3. 

Ve všech z let 2006 – 2009 byly nejvyšší výdaje na prevenci i nejvyšší výdaje na 

hodnocení vynaloţeny na závodě Pérovna a průvlakárna vztaţeno k trţbám závodu. Pokud ale 

nevztahujeme výdaje na prevenci pouze na jednotlivé závody, pak došlo k těmto zmiňovaným 

výdajům k nejvyššímu vynaloţení na ostatní úkony, které představují výdaje na ředitelství – 

chemická laboratoř, měrové středisko, technická normalizace, vzdělávání z ředitelství, 

ekologie, odbor řízení kvality. 

V roce 2006 byly nejvyšší výdaje na vnitřní neshodné výrobky, vztaţeno k trţbám, na 

závodě VIADRUS (2,89 %), ale niţší neţ přijaté cíle kvality, které jsou (3,00 %). Výdaje na 

vnitřní neshodné výrobky byly překročeny v tomto roce v závodech Drátovna – TPD (0,30 % 

oproti přijatému cíli 0,24 %), i TND (0,35 % oproti přijatému cíli 0,24 %) a také na závodě 

Pérovna a průvlakárna (0,22 % oproti cíli 0,20 %). U ostatních závodů byly výdaje niţší neţ 

stanovené cíle. Výdaje na vnější neshodné výrobky, které výrazně ovlivňují spokojenost 
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zákazníků s kvalitou, představují hodnotu uznaných reklamací. Jejích výskyt byl překročen na 

závodě Kamenná (0,67 %) oproti stanovenému cíli (0,49 %), dále byly tyto výdaje překročeny 

na závodě Drátovna - výrobní jednotka TND (0,43 % oproti cíli 0,42 %). U ostatních závodů, 

byl výskyt uznaných reklamací niţší neţ stanovené cíle. 

V roce 2007 nejvyšší výdaje na vnitřní neshodné výrobky vztaţené k trţbám byly opět 

na závodě VIADRUS a zároveň vyšší neţ přijaté cíle (3,24 %). U ostatních závodů, byly 

výdaje na vnitřní neshodné výrobky niţší neţ přijaté cíle. Výdaje na vnější neshodné výrobky 

byly proti stanovenému cíli (0,026 %) překročeny pouze na závodě Pérovna a průvlakárna a 

to (0,266 %).  

V roce 2008, stejně jako v předchozích letech, byly nejvyšší výdaje na vnitřní neshodné 

výrobky, vztaţeno k trţbám, na závodě VIADRUS (2,72 %), které byly ale niţší neţ 

stanovený cíl. Dále byly výdaje na vnitřní neshodné výrobky překročeny na závodě Pérovna a 

průvlakárna (0,82 % oproti cíli 0,60 %) a na závodě Kamenná (0,66 % oproti cíli 0,48 %). Co 

se týče výdajů na vnější neshodné výrobky, které představující hodnotu uznaných reklamací, 

byly výdaje překročeny pouze na závodě VIADRUS (0,29 % oproti cíli 0,28 %). U ostatních 

závodů byl výskyt uznaných reklamací niţší neţ stanovený cíl. 

I v roce 2009 byly nejvyšší výdaje vztaţené k trţbám na vnitřně neshodné výrobky na 

závodě VIADRUS (2,60 %), ale niţší neţ přijaté cíle na tomto závodě. Výdaje na vnější 

neshodné výrobky představující hodnotu uznaných reklamací byly překročeny proti 

stanoveným cílům na závodě VIADRUS (0,60 % oproti cíli 0,27%) a na závodě Kamenná 

(1,94% oproti cíli 0,49 %). U ostatních závodů stanovené cíle překročeny nebyly. 

Podíl celkových výdajů na kvalitu vztaţeno k trţbám, byl nejvyšší ve všech letech na 

závodě Pérovna a průvlakárna. Nejvýše tomu bylo v roce 2009 a tyto výdaje představovaly 

7,18 %, coţ uţ rozhodně nejsou zanedbatelné výdaje pro tento výrobní závod. 
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Obr. 7 - Podíl výdajů na prevenci kvality k trţbám za rok 2006 - 2009 

 

 

Obr. 8 - Podíl výdajů na hodnocení kvality k trţbám za rok 2006 – 2009 
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Obr. 9 - Podíl výdajů na vnitřní neshodné výrobky kvality k trţbám za rok 2006 - 2009 

 

 

Obr. 10 - Podíl výdajů na vnější neshodné výrobky kvality k trţbám za rok 2006 - 2009 
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Obr. 11 – Podíl celkových výdajů na kvalitu k trţbám za rok 2006 – 2009 

 

4.2.2 Výdaje na kvalitu na jednotlivých závodech v Kč 

 

Nejvyšší peněţní výdaje na kvalitu celkem společnost ŢDB GROUP a.s. ve všech 

letech 2006 – 2009 vynaloţila na závodě VIADRUS. 

Výdaje na kvalitu v jednotlivých závodech za ŢDB GROUP a.s. celkem je zobrazen na 

obrázku č. 12 za léta 2006 aţ 2009. Podrobnější data všech skupin výdajů jsou zobrazena 

v příloze č. 4. Výdaje na kvalitu v grafickém znázornění jednotlivě dle skupin - výdaje na 

prevenci, hodnocení, vnitřní neshodné výrobky a vnější neshodné výrobky jsou zobrazena 

v příloze č. 5. 
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Obr. 12 – Celkové výdaje na kvalitu za rok 2006 - 2009 
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5 NÁMĚTY NA MOŢNÉ ZLEPŠENÍ VE SPOLEČNOSTI ŢDB GROUP 

a.s. 

 

V této části kapitoly bych ráda představila několik námětů na zlepšení ve společnosti 

ŢDB GROUP a.s., ke kterým jsem dospěla při zpracovávání této práce, při hlubším 

nahlédnutí do problému, jimţ jsem se zabývala. 

Jako první z námětů, které bych doporučovala provést, jsou formálního charakteru. První 

z nich představuje kompletní sjednocení pojmů jakost versus kvalita. Společnost ŢDB 

GROUP a.s. má sice oficiálně ustanoveno uţívání pojmu kvalita, právě proto jsem zvolila i já 

tento pojem při zpracovávání mé bakalářské práce. Nicméně v modelu PAF se stále 

v poloţkách jednotlivých výdajů objevuje pojem jakost, a proto by bylo vhodné provést 

změnu toho pojmu i zde. 

Dalším problémem, který bych povaţovala vhodným pro vylepšení, je provést změnu 

v uţívání pojmu výdaje na kvalitu, místo současného - náklady na kvalitu. A to zejména 

proto, ţe náklady se rozumí efektivně vynakládané prostředky, nikoliv ztráty, způsobené 

nedokonalými procesy systému managementu kvality. Z toho vyplývá, ţe ztráty nemůţeme 

povaţovat za efektivně vynakládané prostředky a tím pádem za náklady. Právě proto je 

vhodné při finančních měření vyuţívat pojmu obecnějšího, kterým jsou výdaje vztahující se 

ke kvalitě. Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou všechny finanční prostředky, které musí 

dodavatel popřípadě zákazník vynaloţit na procesy zabezpečování a zlepšování kvality svých 

produktů a procesů. [6] 

Nyní uţ k samotné metodice sledování výdajů na kvalitu, zde konkrétně modelu PAF. 

Nejdříve bych se zmínila o poloţkách, které se v modelu vykytují, ale ve skutečnosti patří 

mezi příjmy. Konkrétně jimi jsou přijaté dobropisy za zavinění externím dodavatelem a 

přijaté dobropisy za vadné výrobky zjištěné ve vstupním skladě řadící se do výdajů na vnitřní 

neshodné výrobky a ve výdajích na vnější neshodné výrobky, jimiţ jsou přijaté dobropisy za 

vnější neshodné výrobky zaviněné dodavatelem a přijaté úhrady za ztráty z reklamací. Tyto 

poloţky by bylo vhodné vyčíslit jiným způsobem, ne přímo v modelu, jelikoţ v případě 

kdyby tyto příjmy byly vysoké, můţou v extrémním případě aţ vynulovat danou kategorii a 

můţou tak poté působit, ţe v této kategorii nejsou ţádné výdaje. 
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Dále by bylo vhodné, aby poslední z poloţek ve skupině výdajů na vnější neshodné 

výrobky - ztráty z vnější neshodné výroby, která je v modelu označena kříţkem, byla 

rozúčtovaná. Tím by došlo k rozřazení těchto výdajů do specifických poloţek a v případě 

absence některého typu poloţky by bylo vhodné provést i další rozšíření poloţek. Vytvořila 

by se nová poloţka a zařadila se tak k ostatním současně stávajícím poloţkám výdajů na 

vnější neshodné výrobky. Poté by mohlo dojít k úplnému odstranění nadbývající poloţky 

ztráty z vnější neshodné výroby. 

Z posledních moţností, které bych navrhla, by bylo vhodné, jak z hlediska velikosti 

firmy, tak i z důvodu posunu v chápání kvality jako schopnosti uspokojovat zájmy všech 

zainteresovaných stran, rozšířit současně pouţívaný model PAF na formu rozšířeného modelu 

PAF, které navíc obsahuje další dvě kategorie a to: výdaje na promrhané investice a 

příleţitosti a výdaje na škody na prostředí. Dále by bylo vhodné, jak uţ jsem zmínila, rozšířit 

 model o další poloţky. Konkrétně bych poloţky v jednotlivých skupinách výdajů doplnila 

následně: 

VÝDAJE NA PREVENCI KVALITY 

Jak bylo moţné pozorovat v předchozí kapitole, výdaje na prevenci kvality se v letech 

2006 – 2008 pohybovaly na 7 % z celkových výdajů na kvalitu. V roce 2009 dokonce na 6% 

z celkových výdajů na kvalitu. Nicméně právě tato skupina, která slouţí k předcházení a 

sniţování rizika výskytu neshod, tak i jako výdaje na zlepšování by měla představovat jedinou 

skupinu výdajů, u které dochází k trvalému růstu. Tím poté dochází k současnému sniţování 

neţádoucích výdajů na kvalitu. 

Ve společnosti ŢDB GROUP a.s. je moţné vidět, ţe tato skupina výdajů se 

pohybovala na stále  stejné úrovni a v roce 2009 se dokonce sníţila, právě proto si myslím, ţe 

by bylo vhodné tuto skupinu výdajů rozšířit. Proto bych stávající poloţky rozšířila například o 

tyto další: 

- Výdaje na rozvoj vztahů se zákazníky – komunikační vazby, průzkum trhu, tvorba a 

tisk uţivatelské dokumentace atd. 

- Výdaje na procesy neustálého zlepšování – výzkum a vývoj, zavádění nových metod, 

výdaje na preventivní opatření, opatření k nápravě (činnost pro eliminaci následků 

vzniklých vad), atd. 
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- Výdaje na organizaci a správu systému managementu kvality – výdaje na udrţování 

externí dokumentace, výdaje na řízení interní dokumentace a záznamů, atd. 

 

VÝDAJE NA HODNOCENÍ KVALITY 

Tyto výdaje obsahují dostatečně vynaloţený podíl a v jednotlivých letech 2006 – 2009 

docházelo dokonce k jejich postupnému nárůstu. Proto si myslím, ţe hodnocení je prováděno 

v dostatečné míře, a tedy bych tuto skupinu výdajů dále nerozšiřovala. 

 

VÝDAJE NA VNITŘNÍ NESHODNÉ VÝROBKY 

 Tato skupina výdajů na kvalitu tvoří podstatnou sloţku celkových výdajů. Jde o 

výdaje, které mají charakter zbytečně vynakládaných výdajů, ale bývají nejméně nebezpečné. 

Nicméně je důleţité věnovat těmto výdajů dostatečnou pozornost právě díky jejich objemu a 

významu. 

 Ve společnosti ŢDB GROUP a.s. můţeme pozorovat, ţe nejvyšší podíl obsahovala ve 

všech letech právě jedna a ta samá poloţka, a to vţdy aţ z 98%. Šlo o poloţku výdaje na 

objektivně neshodné výrobky. Právě proto si myslím, ţe by bylo vhodné lépe specifikovat 

tyto výdaje a to rozdělením na podrobnější specifikované skupinové poloţky, aby bylo lépe 

zřejmé, kde dochází k nejvyšším výdajům. Tyto poloţky by mohly vypadat například takto: 

- Ztráty z neopravitelných vad – jde o hodnotu veškerého materiálu, polotovarů a 

práce, která byla vynaloţena na výrobky vyřazené technickou kontrolou z dalšího 

zpracování a pouţívání. 

- Výdaje na práci při opravách opravitelných vad – část mzdových a reţijních výdajů 

spojená s nutným přepracováním a uvedením do shody. 

- Výdaje na procesy řízení neshodných výrobků - činnost související s identifikací, 

separací a vypořádáním neshodných výrobků. 
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VÝDAJE NA VNĚJŠÍ NESHODNÉ VÝROBKY 

Tyto výdaje představují nebezpečnou skupinu výdajů vztahujících se ke kvalitě, 

jelikoţ vypovídají o nespokojenosti zákazníků s dodanými výrobky. Je to dáno tím, ţe k 

odhalení nedostatků došlo aţ po předání zákazníkovi, zatímco u výdajů na vnitřní neshodné 

výrobky byly nedostatky odhaleny ještě před dodáním. 

Ve společnosti by tyto výdaje mohly být rozšířeny například ještě o tyto další poloţky: 

- Výdaje na prohrané soudní spory – jde o výdaje, které vznikly z důsledku neplnění 

závazků a poţadavků. 

- Výdaje na celkové ztráty stahováním vadných výrobků z trhu – představují jak ušlé 

trţby, tak i výdaje na realizaci procesů tohoto stahování. 

Obě poloţky jsou pouze nárazového charakteru, a tedy se nevyskytují přetrţitě. 

 

VÝDAJE NA PROMRHANÉ INVESTICE A PŘÍLEŢITOSTI 

 Jde o skupinu výdajů, která ve společnosti ŢDB GROPU a.s. prozatím sledována není. 

Patří jiţ do rozšířené formy modelu PAF. Tyto výdaje mají většinou hlavní příčinu ve 

špatných rozhodnutích vedení. Jejich odhalení bývá obtíţné, jelikoţ vedení nemá odvahu 

vlastní chyby přiznat, ale také protoţe tyto ztráty mohou být evidovány se značným skluzem 

oproti termínu chybného rozhodnutí.  

Mezi vhodné poloţky, které by společnost mohla sledovat, patří například tyto: 

- Výdaje na zrušení objednaných nákupů u dodavatele – veškeré výdaje spojené se 

zrušením těchto nákupů u dodavatele. 

- Výdaje na ztráty z prostojů – veškeré výdaje způsobené zbytečnými prostoji 

pracovníků, strojů, atd. 

- Nedobytné pohledávky – suma veškerých pohledávek, které nebyly k danému dni 

splaceny. 

- Výdaje na nedokončené projekty a programy – veškeré programy či projekty, které 

nebyly z různých důvodů dokončeny. 
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- Výdaje na ztráty z nevyuţití kapacity výrobních zařízení – jde o výdaje způsobené 

časovými prostoji. Představují tedy hodnotu výrobků, která mohly být v tomto 

časovém úseku vyrobeny. 

 

 

VÝDAJE NA ŠKODY NA PROSTŘEDÍ 

Tato skupina se jako druhá také řadí jiţ do rozšířené formy modelu PAF a prozatím 

také není ve společnosti ŢDB GROUP a.s. sledována. Výdaje v této skupině jsou vzniklé 

v souvislosti s nedodrţováním poţadavků na ţivotní prostředí a tím souvisejících výdajů pro 

uvedení prostředí do původního stavu. 

Zde by se mohla společnost zaměřit na sledování výdajů těchto poloţek: 

- Výdaje na recyklaci pouţitého materiálu – výdaje, které společnost vynaloţí na 

uskutečnění recyklace materiálu. 

- Výdaje na likvidaci odpadů – veškeré výdaje související s likvidací veškerých 

odpadů.  

- Výdaje na poškozování ţivotního prostředí – jde o výdaje vynaloţené na zaplacení 

veškerých pokut spojených s poškozováním ţivotního prostředí. 
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ZÁVĚR 

 

Předloţená bakalářská práce se zabývala tématem analýzy výdajů vztahujících se ke 

kvalitě ve společnosti ŢDB GROUP a.s. 

V první části byla představena problematika finančního měření v systémech 

managementu kvality. Dále byla také podrobně vysvětlena záleţitost výdajů vztahujících se 

ke kvalitě včetně základního rozdělení modelů, mezi které patří - model PAF, rozšířený model 

PAF, model COPQ a model procesních nákladů. V závěru této kapitoly je popisováno 

rozdělení výdajů vztahujících se ke kvalitě dle jednotlivých kategorií, skupin a podskupin. 

Druhá část bakalářské práce představila profil společnosti ŢDB GROUP a.s. dle 

jednotlivých výrobních závodů a výrobních jednotek. Informovala nás o výrobním programu 

těchto závodů a také o certifikacích systému managementu kvality, které jsou zavedeny na 

jednotlivých závodech. 

V třetí části práce byl představen současný stav sledování výdajů vztahujících se ke 

kvalitě, který společnost provádí, přestoţe to norma ISO 9001 nenařizuje. Sledování je 

prováděno pomocí modelu PAF jiţ od roku 1994. Byly zde také představeny jednotlivé 

kategorie výdajů včetně konkrétních poloţek, které společnost sleduje. 

Ve čtvrté části byla zpracována data z let 2006 aţ 2009. Nejdříve dle jednotlivých 

skupin – výdaje na prevenci, výdaje na hodnocení, výdaje na vnitřní neshodné výrobky a 

výdaje na vnější neshodné výrobky v procentech z celkových výdajů na kvalitu za daný rok. 

Dále byly zpracovány výdaje dle jednotlivých závodů představující nám podíly výdajů na 

kvalitu vztaţenou k trţbám kaţdého ze závodů. V závěru z této části byly také zpracovány 

výdaje, které se týkají čistě vynaloţeným výdajům na kvalitu v korunách. 

V poslední části byly představeny moţnosti případného zlepšení, které by mohla 

společnost ŢDB GROUP a.s. provést. Byly zmíněny jak problémy formálního charakteru, tak 

i moţnost vylepšení modelu PAF, a to převzetím zdokonalené formy rozšířeného modelu 

PAF o další dvě poloţky – výdaje na promrhané investice a příleţitosti a výdaje na škody na 

prostředí. Také byly navrhnuty případné moţnosti doplnění některých poloţek do skupin 

jednotlivých výdajů.  
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Doufám, ţe budou zde zpracované informace pro společnost ŢDB GROUP a.s. 

přínosné a částečně budou moci přispět k lepšímu a efektivnějšímu sledování výdajů 

vztahujících se ke kvalitě. 
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Příloha č. 1 - Model výdajů na kvalitu dle  ŢDB GROUP a.s. 

 

 

 

 

 

 

Progrese                            

předch. 

rok

měsíc Progrese

A NÁKLADY NA PREVENCI JAKOSTI CELKEM  účty Kč

1 z toho na systém jakosti závodu Kč

2            na vzdělávání a řízení lidských zdrojů Kč

3            na vzdělávání hrazené VOÚ Kč

4            na QMS, certifikace systému Kč

5            na prevenci dle pracovního příkazu Kč

Podil nákladů na prevenci jakosti k tržbám %

B NÁKLADY NA HODNOCENÍ JAKOSTI CELKEM Kč

1 z toho na zkoušky vyúčtované, interní v ŽDB Kč

2            na zkoušky externí Kč

3            na střediska zkuš. po odpoč. výnosů Kč

4            na zkoušky destruktivní Kč

5            na technickou kontrolu Kč

6            na výrobkovou certifikaci (exter.) Kč

7            na schvalování výrobků (exter.) Kč

Podíl nákladů na hodnocení jakosti k tržbám %

C NÁKLADY NA VNITŘ. NESHODNÉ VÝROBKY CELK. Kč

1 z toho objektivně neshodné výrobky (zjištěné v ŽDB) Kč

2            subjektivně neshodné Kč

3            náhrady od zaměstn. za subj. vadné Kč

4            zaviněné externím dodavatelem Kč

5            přijaté dobropisy za zavinění ext. dod. Kč

6            zaviněné jiným VOÚ Kč

7            úhrady od jiných VOÚ Kč

8            zaviň.ext.dod. (zachyc.ve vstup.skladě) Kč

9            přijaté dobrop.za vad.výr.zjišť.ve vstup.skl. Kč

Podíl nákl. z vnitřních neshodných výrobků k tržbám %

D NÁKLADY NA VNĚJŠÍ NESHODNÉ VÝROBKY CELK. Kč

1 z toho z odpovědnosti za vady Kč

2            z oprav neshod. výr. u zákazníka Kč

3            slevy po reklamaci Kč

4            ztráty ze zrušení smlouvy pro neshodu Kč

5            náhrada škody spojená s neshod. dod. Kč

6            smluvní pokuty Kč

7             přijaté dobrop.za vněj.nesh.výr.zav.dod. Kč

8            přijaté úhrady za ztáty z rekl.(od zam.) Kč

9            cest. a dopr. při vyřizov. reklamací Kč

X Ztráty z vnější neshod. výroby dle vyjmenovaných účtů Kč

Podíl nákladů z vnější neshodné výroby k tržbám %

N Á K L A D Y    N A    J A K O S T   CELKEM Kč

Podíl celkových nákladů na jakost k tržbám %

MĚSÍC, ROK Závod

           NÁKLADY NA JAKOST 



 

Příloha č. 2 - Výdaje na kvalitu dle jednotlivých kategorií v Kč a %  

Rok a procenta 
2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Výdaje na prevenci 
9776350 7,06 11127929 7,49 10683386 7,35 6965722 5,93 

Výdaje na hodnocení 
55533876 40,08 62083426 41,79 65580623 45,10 55462658 47,22 

Výdaje na vnitřní 

nesh. výr. 
60879765 43,94 64773958 43,60 58988234 40,56 41594108 35,41 

Výdaje na vnější 

nesh.výr. 
12373075 8,93 10578992 7,12 10165607 6,99 13439070 11,44 

Výdaje celkem 
138563066 100 148564305 100 145417850 100 117461558 100 

 

 

Příloha č. 3 - 1 - Výdaje na kvalitu v % z trţeb za rok 2006 

 

 

 

 

 

2006 zVOaR zTT zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 0,03 0,03 0,06 0,03 0,06 0,02 0,32 0,1 1,92 0,15

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 0,68 0,61 0,86 1,05 1,18 0,79 4,27 0,77 1,21 0,84

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 0,26 2,89 0,3 0,35 0,17 0,05 0,22 0,19 0 0,92

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 0,02 0,23 0,11 0,43 0,13 0,38 0,01 0,67 0 0,19

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 0,99 3,76 1,34 1,86 1,54 1,25 4,81 1,72 3,12 2,09



 

 

Příloha č. 3 - 2 - Výdaje na kvalitu v % z trţeb za rok 2007 

 

 

Příloha č. 3 - 3 - Výdaje na kvalitu v % z trţeb za rok 2008 

 

 

 

 

 

2007 zVOaR zTT zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 0,03 0,04 0,07 0,04 0,06 0,01 0,28 0,1 2,17 0,16

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 0,67 0,69 1,11 0,94 1,29 0,75 4,22 0,79 1,42 0,91

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 0,26 3,24 0,32 0,46 0,12 0,03 0,06 0,39 0 0,95

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 0,04 0,22 0,15 0,17 0,13 0,42 0,27 0,39 0 0,15

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 1 4,18 1,64 1,62 1,6 1,22 4,83 1,66 3,59 2,17

2008 zVOaR VIADRUS zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 0,12 0,04 0,05 0,04 0,06 0,01 0,31 0,13 1,48 0,14

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 0,64 0,7 0,94 1,14 1,21 0,77 5,52 0,76 1,25 0,89

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 0,25 2,72 0,29 0,26 0,19 0,02 0,82 0,66 0 0,8

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 0,01 0,29 0,11 0,17 0,13 0,2 0,09 0,44 0 0,14

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 1,02 3,73 1,4 1,61 1,59 1,01 6,75 2 2,73 2,11



 

Příloha č. 3 - 4 - Výdaje na kvalitu v % z trţeb za rok 2009 

 

 

Příloha č. 4 - 1 - Výdaje na kvalitu v Kč za rok 2006 

 

 

 

 

 

 

 

2009 zVOaR VIADRUS zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 0,04 0,02 0,06 0,06 0,05 0,03 0,37 0,05 1,33 0,14

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 0,57 0,81 1,14 1,63 1,56 0,88 5,57 1,06 2,11 1,15

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 0,26 2,6 0,24 0.53 0,2 0,11 0,84 0,19 0 0,86

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 0,1 0,6 0,12 0,2 0,12 0,19 0,09 1,94 0 0,28

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 0,93 3,71 1,49 2,36 1,85 1,21 7,18 2,33 3,36 2,11

2006 zVOaR zTT zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 463769 525504 661035 337152 275879 79273 113748 119079 7200893 9776332

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 10074665 10283722 9471698 10201265 5402421 3147245 1534535 884426 4533900 55533877

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 3900653 48945255 3345381 3414201 766600 215454 78620 213601 0 60879765

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 255361 3832761 1202774 4172245 611800 1525816 1928 770390 0 12373075

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 14694448 63587242 14680888 18124863 7056700 4967788 1728831 1987496 11734793 138563049



 

Příloha č. 4 - 2 - Výdaje na kvalitu v Kč za rok 2007 

 

 

Příloha č. 4 - 3 - Výdaje na kvalitu v Kč za rok 2008 

 

 

 

 

 

 

 

2007 zVOaR zTT zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 497045 579614 818473 404309 295978 56914 114385 115586 8245625 11127929

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 10493130 10837718 13870713 9316791 6485608 3102192 1707058 894701 5375515 62083426

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 4030822 50903495 4007046 4596354 629047 143742 22430 441022 0 64773958

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 620570 3405311 1887073 1691711 678388 1748481 107357 440101 0 10578992

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 15641567 65726138 20583305 16009165 8089021 5051329 1951230 1891410 13621140 148564305

2008 zVOaR VIADRUS zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 1918669 599555 813530 346098 356019 58777 119685 145627 6325426 10683386

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 10644144 11686738 14361441 10347759 6663150 3603526 2122761 834545 5316559 65580623

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 4198101 45551085 4657986 2397786 1038521 104112 317088 723555 0 58988234

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 211632 4808506 1453185 1499894 713829 959863 34887 483811 0 10165607

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 16972546 62645884 21286142 14591537 8771519 4726278 2594421 2187538 11641985 145417850



 

Příloha č. 4 - 4 - Výdaje na kvalitu v Kč za rok 2009 

 

 

Příloha č. 5 - 1 - Výdaje na prevenci kvality za rok 2006 – 2009

 

 

 

 

 

2009 zVOaR VIADRUS zDr-TPD zDr-TND zOK zLa zPP zKa Ostatní Celkem

Výdaje na 

prevenci 

kvality 249870 274222 621074 304437 217890 94347 106625 43213 5054045 6965723

Výdaje na 

hodnocení 

kvality 4029314 10138895 12461606 8954380 6493101 2879026 1606754 851173 8048409 55462658

Výdaje na 

vnitřní 

neshodné 

výrobky 1833486 32589534 2669953 2912863 835631 359016 241934 151691 0 41594108

Výdaje na 

vnější 

neshodné 

výrobky 727343 7556038 1328269 1116909 488091 630070 25803 1566547 0 13439070

Výdaje na 

Kvalitu 

CELKEM 6840013 50558689 17080902 13288589 8034713 3962459 1981116 2612624 13102454 117461559
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Příloha č. 5 - 2 - Výdaje na hodnocení kvality za rok 2006 – 2009 

 

 

Příloha č. 5 - 3 - Výdaje na vnitřní neshodné výrobky kvality za rok 2006 – 2009 
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Příloha č. 5 - 4 - Výdaje na vnější neshodné výrobky kvality za rok 2006 - 2009
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