
 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 
EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 
 
 
 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Analýza nákladů na kvalitu v podniku Pamet, spol. s r.o. 

Analysis of the Cost of Quality  in the Company Pamet, spol. s r.o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Lucie Pleváková 
 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr.Ing. Pavel Blecharz 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2012 
 
                                
 
 



 
  
 

 
 

 
    



 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou svou diplomovou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně“. 

 

V Ostravě, dne 27. dubna 2012                                                     Lucie Pleváková



 

 
  
 

3  
 

Obsah 

1. Úvod....................................................................................................................................... 4 

2. Teoretická východiska řízení kvality.................................................................................. 5 

2.1 Management kvality ................................................................................................................... 6 

2.2 Koncepce managementu kvality ................................................................................................ 7 
2.2.1 Význam pojmu ISO .............................................................................................................................. 8 
2.2.2. Koncepce oborových standardů......................................................................................................... 12 
2.2.3 TQM ................................................................................................................................................... 14 

     2.3 Náklady na kvalitu ............................................................................................................................... 16 
2.3.1 Společenské náklady na kvalitu.......................................................................................................... 17 
2.3.2 Náklady na kvalitu u uživatele ........................................................................................................... 18 
2.3.3 Náklady na kvalitu u výrobce ............................................................................................................. 19 

3. Charakteristika společnosti Pamet, spol. s r.o................................................................. 23 

3.1 Systém managementu kvality ve společnosti Pamet, s.r.o. .................................................... 25 
3.1.1 Směrnice pro kontrolu a zkoušení ...................................................................................................... 27 
2.1.2 Směrnice řízení neshodného výrobku................................................................................................. 31 

4. Analýza a vyhodnocení nákladů na kvalitu ve společnosti............................................. 38 

4.1 Analýza nákladů na kvalitu dle modelu PAF......................................................................... 38 
4.1.1 Náklady na prevenci ........................................................................................................................... 39 

4.1.1.1 Náklady na školení a vzdělávání................................................................................................. 39 
4.1.1.2 Preventivní prohlídka strojů........................................................................................................ 39 
4.1.1.3 Výdaje na organizaci a správu systému managementu kvality ................................................... 40 
4.1.1.4 Výdaje certifikační audity........................................................................................................... 40 

4.1.2. Náklady na hodnocení ....................................................................................................................... 42 
4.1.2.1 Výdaje na zákaznické audity....................................................................................................... 42 
4.1.2.2 Výdaje na kontrolu...................................................................................................................... 43 
4.1.2.3 Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení .............................................................................. 44 
4.1.2.4 Výdaje na zkoušky u externích dodavatelů................................................................................. 44 

4.1.3 Náklady na interní vady...................................................................................................................... 46 
4.1.3.1 Náklady na opravy výrobků ........................................................................................................ 46 
4.1.3.2 Ztráty z neopravitelných vad ...................................................................................................... 46 

4.1.4 Náklady na externí vady ..................................................................................................................... 48 
4.1.4.1 Výdaje na reklamace................................................................................................................... 48 
4.1.4.2 Vícenáklady na přepravu ............................................................................................................ 49 
4.1.4.3 Odpovědnost za škodu ................................................................................................................ 49 

4.1.5 Celkové náklady na kvalitu ................................................................................................................ 51 
4.1.6 Doporučení ......................................................................................................................................... 53 

4.2 Analýza nákladů na neshodu roku 2011 ................................................................................. 56 
4.2.1 Interní neshody ................................................................................................................................... 57 
3.2.2 Externí neshody .................................................................................................................................. 61 
4.2.3 Zhodnocení nákladů na nekvalitu. ...................................................................................................... 64 

5. Závěr.................................................................................................................................... 65 

Seznam použité literatury: .................................................................................................... 66 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 69 

Seznam grafů, obrázků a tabulek ......................................................................................... 70 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 73 



 

 
  
 

4  
 

1. Úvod  
 

S pojmem kvalita se setkáváme denně ať už z pozice zákazníka, výrobce nebo 

dodavatele. Na trhu je velké množství firem a zákazník má možnost volby si vybrat tu, která 

mu z jeho pohledu nejvíce splňuje jeho požadavky souvisejících s jeho potřebami. Jednou 

s možnosti jak se stát konkurenceschopným podnikem je poskytnout výrobek nebo službu 

v požadované kvalitě.  

 

Ideální stav by byl co nejvyšší kvalita při nejnižších nákladech. Ideální stav, jak víme, 

je často nereálný. Jak se přiblížit, alespoň částečně ideálnímu modelu? To nám pomáhá řešit 

management kvality. Koncepce kvality a management kvality se začal formulovat po 

průmyslové revoluci. Za tu dobu prošel řadou změn, vznikly nové teorie a metody kvality. 

Mezi průkopníky patří osobnosti jako Frederick Winslow Taylor a Henry Ford. Aby byl 

management kvality efektivní, měl by se snažit maximalizovat spokojenost zákazníka při 

minimálních nákladech. Z toho vyplývá, že zabezpečování kvality, není pouze organizační a 

technickou otázkou, ale z velké části je to také ekonomický problém. A právě ekonomickou 

stránkou v oblasti kvality se budu věnovat v diplomové práci. 

 

Cílem diplomové práce je provést analýzu nákladů na kvalitu a následně vytvořit a 

zavést metodiku sledování nákladů u výrobce s využitím modelu PAF ve společnosti Pamet 

spol. s.r.o. Při správné aplikaci a podpory ze strany vedení lze metodu sledování nákladů na 

kvalitu použít při posuzování účinnosti systému managementu kvality, při hodnocení efektivnosti 

nápravných opatření, popř. nám může pomoci určit příčiny vzniku problémů s kvalitou a pokud 

by byla potřeba i při redukci celkových nákladů.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

5  
 

2. Teoretická východiska řízení kvality 
 

Kvalita je pojem, kterým se lidé zabývali už ve starověku. Jako první, kdo se snažil 

definovat kvalitu je označován Aristoteles. Dle tohoto významného filozofa je kvalita 

kategorie myšlení, tato definice, ale není vhodná pro současné používání v ekonomice.  

 

Další definice kvality od významných osobností uvádí Veber (2007, s. 19):  

„Jakost je způsobilost pro užití.“ (Juran) 

 „Jakost je to, co za ni považuje zákazník. (Feibenbaum)  

Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti způsobí.     

(Taguchi)“  

„Jakost je shoda s požadavky.“ (Crosby) 

 

V současné době je nejčastěji uváděna definice kvality, kterou uvádí norma ČSN EN 

ISO 9000:2001 a to, že kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inertních znaků. Nyní 

si rozebereme tuto definici. Jako požadavek můžeme uvést specifikace zákazníka, tedy toho 

komu odevzdáme výsledky své práce. Měly bychom vzít úvahu současně požadavky 

zákazníka, které často ani on sám neumí formulovat. Pouze pociťuje určité neuspokojení nebo 

také problém. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani požadavky vyplývající z legislativy 

jako např. ze zákonů, z vyhlášky, z norem. Jako zákazníka může určit širokou skupinu 

označovanou jako zainteresované strany, kam patří zákazníci, zaměstnanci, partneři, vlastníci, 

věřitelé a společnost. Inhertní znaky jsou typické pro objekt kvality (produktu, procesu, 

systému) a jsou s ním neoddělitelně spjaty jako např. chuť rohlíku, výkon motoru vysavače. 

 

Znaky spojené s kvalitou můžeme rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní 

znaky neboli atributy jsou chuť, vůně, design, atd. Při hodnocení těchto znaků se používá 

hodnotící stupnice, protože nemůže jednoznačně určit hodnotu. Je to značně subjektivní 

oblast. Naproti tomu jsou kvantitativní znaky neboli parametry, to jsou veličiny, které 

můžeme změřit a jsou popsány číselnou hodnotou např. jako rychlost, hmotnost. 

 

Dále rozdělujeme znaky s kladnou polaritou, to jsou hodnoty znaků, u kterých je 

žádána vyšší hodnota. Například rychlost sportovního auta, čím je jeho hodnota větší, tím je 
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to lepší. Naproti tomu máme znaky se zápornou polaritou. Příkladem může být spotřeba 

paliva auta. Tento příklad je v současnosti obzvlášť žádanou oblastí. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitu je nutné posuzovat v závislosti na konkrétních 

subjektech, kteří se liší různosti požadavků a přáními. Jednotlivé subjekty mají totiž odlišné 

požadavky u konkrétních produktů. Vlastník má jiné požadavky než zákazník. 

 

2.1  Management kvality 

Systémy zabývající se kvalitou prošly historickým vývojem a neustále se vyvíjejí. 

Nejintenzivnějším obdobím bylo 20. století. To vše souviselo s rozvojem pásové výroby, 

rozvojem různých technologií, informačním systémem a v neposlední řadě také globalizací. 

 

Stručné nastínění historické vývoje systému kvality dle Nenadála: 

• 1900 – Model řemeslné výroby. 

Základem je dělník v podobě kováře, obuvníka atd. Tento subjekt měl nejužší kontakt 

se zákazníkem. Kdy si vyslechl jeho požadavky a ty se poté snažil určitým způsobem 

uspokojit. Výhoda modelu je představována přímým kontaktem s možností zpětné vazby. 

 

• 1920 – Model výrobního procesu. 

V této době vznikají první výrobní linky, které vedly ke zvýšení objemů výroby. Tento 

druh výroby si vyžádal vznik nové funkce, a to technického kontrolora. Mohli to být majitelé, 

ale nejčastějším příkladem byli nejlepší pracovníci. 

 

• 1940 – Model výrobního procesu s výběrovou kontrolou.  

V průběhu třicátých objevili Američané Romig a Shewhart statistické metody 

kontroly, které se staly základem tohoto modelu. Nejvíce došlo k prosazení po druhé světové 

válce v Japonsku. 

 

• 1960 – Model s regulací výrobního procesu.  

Japonci začali používat statistické řízení procesů v dalších činnostech podniku jako 

výzkum a vývoj, servis, včetně předvýrobní etapy. Vznikl tak moderní systém jakosti 

označován jako Company Wide Quality Kontrol (CQWC) 
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• 1975 – Model výrobních procesů s koncepcí TQM. 

Postupným přepracováním předchozího modelu se zformuloval v Japonsku totální 

management kvality (TQM). Je to stále se vyvíjející koncepce. 

 

• 1987 – Model dokumentovaných procesů 

V tomto roce vznikly normy ISO řady 9000, které se snažily o rozsáhlou dokumentaci 

všech podnikových procesů. 

 

• 2000 – Global kvality management. 

Postupně dochází ke sloučení řízení jakosti a ochrana životního prostředí a 

bezpečnosti. 

V současné době se management kvality stal nezbytnou součástí celkového systému 

organizace a můžeme jej definovat jako koordinované činnosti související s řízením a 

vedením organizace v oblastech kvality. Charakteristickým rysem je procesní pohled, který 

překonal zastaralý funkční přístup. Současný management kvality se zabývá těmito činnostmi: 

• stanovení politiky kvality a cílů kvality 

• plánování kvality, 

• řízení kvality, 

• prokazování kvality, 

• zlepšování kvality. 

2.2 Koncepce managementu kvality 
  

V současné době existují tři základní koncepce managementu jakosti: 

1. koncepce ISO, 

2. koncepce oborových standardů, 

3. TQM. 
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 Obr. 2.1 Náročnost a doba zavádění managementu kvality 

 

Zdroj: Interní dokumentace podniku 

 

2.2.1 Význam pojmu ISO 
 

Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) neboli ISO byla založena v roce 1947 v Ženevě. Zkratka ISO, ale nevznikla 

z počátečních písmen anglického názvu, nýbrž pochází z řeckého ἴσος (isos), což znamená 

stejný. Organizace se zabývá vytvářením mezinárodních norem ISO a jiných dokumentů, 

týkajících se normalizace. Zahrnují např.: TR – technické zprávy, TS – technické specifikace, 

PAS – veřejně dostupné specifikace, IWA – dohody z pracovní konference průmyslu a TTA – 

dohody o technických trendech. 

 

Existuje velké množství norem, které definují různé požadavky, dle oborů v kterém 

jsou použity např. ve stavebnictví, zdravotnictví, v textilnictví. Samostatnou skupinou jsou 

normy, které mohou být použity v každém odvětví a určují požadavky na systémy řízení 

kvality jako např. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 

 

Označení ČSN znamená české technické normy, které vydává Český normalizační 

institut. Za písmennou značkou normy (ČSN) je uvedeno šestimístné třídicí číslo, kde první 

dvojčíslí se odděluje mezerou a značí třídu norem v rozsahu od 00 do 99 a udává širší 

hospodářský obor. Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední 

dvojčíslí znamená pořadové číslo normy. Pokud se jedná o převzaté Evropské normy, 

přidáme před původní označení zkratku ČSN. Poté se normě přiřadí třídící znak v podobě 
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šestice čísel dle třídy ČSN. V praxi se může například uvádět za dvojtečkou rok vydání jako 

ČSN EN ISO 9000:2001. 

 

Základní normy řady 9000 

Normy ISO řady 9000 vznikly v roce 1987 a zabývaly se pouze požadavky na systém 

kvality. Od doby svého vzniku normy ISO řady 9000 prošly třemi novelizacemi. Poslední 

byla provedena v roce 2008. 

 

Normy ISO se mohou použít ve všech organizacích jako například ve výrobních 

podnicích, společnostech poskytující služby atd. Pokud použijeme v podniku systém 

managementu kvality dle ISO řady 9000, je třeba si uvědomit, že normy nejsou závazné. 

V případě, kdy se ale např. výrobce zaváže v obchodní smlouvě, že požívá systém kvality na 

základě ISO 9001, stane se tato norma závazným předpisem. ISO normy dále nemůže chápat 

jako maximum, které můžeme v oblasti systému managementu kvality dosáhnout, jsou to 

pouze minimální požadavky, které by měly být ve firmě aplikovány. 

 

Struktura norem řady ISO 9000 

• ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti – základy, zásady a slovník. 

• ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – požadavky. 

• ČSN EN ISO 9004:2000 Systémy managementu jakosti – směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. 

• ČSN EN ISO 19011:2002 Směrnice pro auditovaní systému managementu jakosti 

anebo systému environmentálního managementu. 

 

Norma ISO 9001 obsahuje osm principů, které mají být použity při vytváření a rozvoji 

systému. Jejich uplatnění je základem úspěšného zavedení managementu kvality v podniku.  

1) Zaměření na zákazníka                                                                                                

Podniky, by měli porozumět současným potřebám svých zákazníků a plnit jejich požadavky. 

Zároveň by se měli snažit odhadnout jejich budoucí potřeby a nejlépe překonat jejich 

očekávání. 

 

2) Vedení a řízení lidí                                                                                                 

Vedoucí pracovníci organizace by měli svým zaměstnanců vytvářet vhodné prostředí při 
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plnění cílů organizace, umět je motivovat při jejich plnění a měli by jim být především 

příkladem. 

 

3) Zapojení lidí                                                                                                                                                                     

Jedním z nejdůležitějších článků organizace jsou pracovníci na všech úrovních. Potenciál 

zaměstnanců v podobě schopností a znalostí by se měl co nejlépe využit v prospěch 

organizace a při plnění její cílů. Měli by se jasně definovat jednotlivé role, pravomoce a 

odpovědnosti pracovníků. 

 

4) Procesní přístup    

Proces je dle Macurové (2008) všeobecně chápán jako skupina logicky považovaných aktivit 

s jasně definovanými vstupy a výstupy, přičemž vstupní zdroje se během procesu transformují 

na výstupní produkty. Procesní přístup znamená, že se identifikují procesy a určuje se 

vzájemné působení mezi aktivitami a mezi procesy viz Obr. 2.2. 

  

5)  Systémový přístup managementu 

Navazuje na procesní přístup. Základem systémového přístupu je určení, porozumění a 

organizování souvisejících procesů. Definují se požádané vlastnosti, požadavky na chování 

prvků souvisejících s kvalitou a charakter vazeb prvků systému. 

                                                                                                                                           

6)  Neustálé zlepšování 

Jedním z hlavních cílů organizace by mělo být neustálé zlepšování 

spokojenosti zákazníků, a s tím současně zajištěnou stálou konkurenceschopnost. Na konci 

výstupu je nutné měřit míru spokojenosti zákazníka s poskytnutou dodávkou.  Zároveň 

s dalšími druhy měřeními, prostřednictvím různých analýz, poté poskytují informace potřebné 

pro podklady neustálého zlepšování. 

 

7)    Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

Aby jednotlivá rozhodování a řízení byla co nejobjektivnější, měla by se zakládat na reálných 

faktech tj. na a analýze dat a informací. 

                      

 8)   Vzájemné prospěšné dodavatelské vztahy 
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Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a proto by se měli snažit  o prospěšný 

vztah, který vytváří hodnoty obou spolupracujících partnerů. 

 

Obr. 2.2 Systém procesně orientovaného managementu kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Model procesně orientovaného systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 

9000 

Dle ČSN EN ISO 9001 musí organizace vykonávat tyto úkony. 

1. Popisovat procesy, které jsou nutné pro systém managementu kvality a pro použití 

v organizaci. 

2. Určovat posloupnost a vzájemné vazby těchto procesů. 

3. Určovat kritéria a metody, které se používají pro efektivní realizaci a řízení procesů. 

4. Zajišťovat dostupnost všech zdrojů a informací nutných k provádění a monitorování 

procesů. 

5. Monitorování, měřit a provádění rozboru procesů. 

6. Implementovat opatření, které jsou důležitá k dosahování plánovaných výsledků a 

neustále zlepšování těchto procesů. 
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     2.2.2. Koncepce oborových standardů 
 

Oborové standardy vymezují speciální požadavky, které jsou poté implementovány do 

normy, jenž platí pouze v daném odvětví. Tyto normy jsou náročnější na požadavky než 

normy ISO řady 9000. Pro zabezpečování kvality v rámci NATO se používá AQAP. 

V těžkém strojírenství jsou uplatňovány ASME kódy. Výrobci na železnici používají 

podnikovou normou UNIFE. Příkladem standardu, které jsou typické pro automobilový 

průmysl jako QS 9000, VDA 6, ISO/TS 16949. 

 

Z důvodu stále větších nároků automobilových výrobců na systém managementu kvality 

dodavatelů a harmonizaci vycházející z požadavku norem ISO 9001:2000, AVSQ (Itálie), 

EAQF (Francie), QS-9000 (USA) a VDA6.1 (Německo) byla zavedena jednotná technická 

specifikace ISO/TS 16949, která určuje požadavky na systém managementu kvality 

v organizacích, které se zabývají sériovou výrobou a výrobou náhradních dílů v 

automobilovém průmyslu. ISO/TS 16949 je standard a který je uznáván v celém světě. Byl 

vyvinut skupinou automobilových výrobců General Motors, Ford, Daimler Chrysler, BMW, 

PSA Citroen, Volkswagen, Renault, Fiat a jejich příslušných obchodních sdružení 

označovaných jako IATF (International Automotive Task Force). IATF je skupina 

automobilových výrobců General Motors, Ford, Daimler Chrysler, BMW, PSA Citroen, 

Volkswagen, Renault, Fiat a jejich příslušných obchodních sdružení. 

 

Certifikaci podle ISO/TS 16949:2002 mohou provádět pouze certifikační společnosti, 

které jsou uznávané a akreditované skupinou IATF prostřednictvím kvalifikovaných auditorů 

DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen GmbH). Získanný 

certifikát, zaručuje, že systém řízení kvality v podniku je zaveden, dokumentován a realizován 

v souladu s požadavky normy ISO/TS 16949. Proces certifikace má tři základní fáze viz 

příloha č.3 : 

• zpracování dokumentace,  

• zavedení ISO/TS 16949 do praxe, 

• certifikace akreditovaným certifikačním orgánem:  

- registrace žádosti o certifikaci a její následné přezkoumání,   

- sepsání smlouvy mezi certifikačním orgánem a organizací,  

- sestavení týmu auditorů,  

- audit I. stupně – přezkoumání připravenosti,  
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- audit II. stupně – audit výrobního místa,  

- vypracování závěrečné zprávy,  

- management neshod,  

- vystavení certifikátu,  

- zápis do databáze IATF. 

 

V průběhu jednodenního auditu I. stupně kontroluje auditor popis jednotlivých 

procesů, trendy vývoje výkonů výrobního místa za uplynulých předešlých 12 měsíců, 

příručku kvality, plánování a výsledky interních auditů a přezkoumání vedením, kvalifikaci 

interních auditorů, seznam specifických požadavků zákazníků a stav spokojenosti zákazníků. 

 

Během auditu 2. stupně se prověřuje shoda s požadavky normy ISO/TS 16949:2002, 

shodu se specifickými požadavky zákazníka a shodu s možnými dalšími vnitřními pravidly 

podniku. 

 

Pro udržení platnosti certifikátu je nutné alespoň ve dvanáctiměsíčních intervalech 

provádět na místě následné audity. Platnost certifikátu je tři roky. Po uplynutí této stanovené 

doby se provádí tzv. recertifikační audit. Postup je téměř shodný s certifikačním auditem. Na 

základě výsledku auditu je následně vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do 

dalšího auditu nebo rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu popř. kdyby došlo k určitým 

větším nedostatkům je možno certifikát odejmout. 

 

Výhody zavedení systému kvality dle ISO/TS 16949: 

- jednotný přístup k systému managementu kvality,  

- uznání certifikace podle ISO/TS 16949 zahraničními zákazníky,  

- nezbytná podmínka pro vstup mezi dodavatele do automobilového průmyslu,  

- prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci, 

- uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace a zvyšování kvality         

  poskytovaných služeb a produktů,                              

- identifikace, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci, 

- garance stability výrobního procesu,  

- zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů; 

- vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých, 
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  zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace. 

- zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace 

 

      2.2.3 TQM 
 

TQM je určitý způsob myšlení o cílech organizace, procesech a současně i lidech, 

zabývá se otázkami etiky a podnikové kultury a patří mezi nejpoužívanější přístupy 

komplexního řízení kvality v organizacích. ISO (International Organization for 

Standardization) definuje TQM takto: TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, 

soustředěný na kvalitu, založený na zapojení všech jejích členů a zaměřený na dlouhodobý 

úspěch dosahovaný prostřednictvím uspokojení zákazníka a prospěšnosti pro všechny 

členy organizace i pro společnost. Výklad jednotlivých pojmů: 

• Total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace. 

• Quality – jde přístupu pojetí principů kvality v celé organizaci. 

• Management – principy se prolínají všemi úrovněmi řízení i všemi 

manažerskými funkcemi (plánování, motivace, vedení, kontroly). 

 

TQM nevychází z žádné normy nebo směrnice, ale je postaven na  šesti základních 

pilířích: orientace na zákazníka, prevence, neustálé zlepšování, účast všech zaměstnanců, 

komunikace a informace, vliv na okolní prostředí.  

 

V Evropě se používá zatím nejdokonalejší model na bázi TQM EFQM Model 

Excelence. EFQM model Excelence obsahuje devět kritérií, viz Obr. 2.3. Prvních šest kritérií,  

je označováno jako „Nástroje a prostředky“. Zbylé čtyři kritéria se používají pro hodnocení 

výsledku vzhledem k zákazníkům, zaměstnancům, ke společnosti a pro hodnocení klíčových 

výsledků hodnocení. Na základě výsledků, kterých bylo dosaženo, je pak možné určovat 

směry, kterým by se měla organizace ubírat v procesu dalšího učení a zlepšování. Ideální 

úroveň hodnocení je 1000 bodů. 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

15  
 

     Obr. 2.3 EFQM model Excelence 

 

      Zdroj: www.csq.cz 

Tento model se používá jako základ pro hodnocení výkonnosti organizace a byl 

vytvořen Evropskou nadací pro management kvality. Původně byl tento model vytvořen 

z důvodu zlepšení konkurenceschopností evropských podniků a dnes slouží jako základ k 

oceňování organizací Evropskou cenou za jakost a při udělování národních cen za kvalitu. 

EFQM model Excelence je vhodný pro aplikaci v organizacích, které se snaží zlepšit 

ekonomickou výkonnost a současně respektují požadavky na ekologii a sociální 

odpovědnosti. Základem modelu excelence EFQM je osm základních principů, které jsou 

aplikovatelné ve všech ekonomických odvětvích a to bez ohledu na velikost organizace: 

• Orientace na výsledky - dosahování výsledků, které uspokojí všechny zainteresované 

strany. 

• Zaměření na zákazníka - vytváření trvale udržitelné hodnoty pro zákazníka. 

• Vedení a stabilita cílů - vizionářské a tvůrčí vedení na základě stálosti záměrů a cílů. 

• Management na základě procesů a faktů - řízení organizace pomocí souboru, které 

jsou na sobě vzájemně závislých. 

• Zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj - maximalizování potenciál zaměstnanců 

rozvíjen prostřednictvím jejich rozvoje, důvěry, zodpovědností. 

• Neustálé vzdělávání, inovace a zlepšování - provádění změny prostřednictvím 

neustálého učení se s cílem vytvářet inovace. 

• Rozvoj partnerských vztahů – rozvíjení a udržování partnerství, které je založeno na 

důvěře, integraci a sdílení informací a dat. 
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• Sociální odpovědnost - překračování rámce, v němž organizace pracuje a snaha 

organizace, aby byla pochopena uspokojovala očekávání zainteresovaných stran ve 

společnosti.  

2.3 Náklady na kvalitu 
 

Při většině rozhodování v lidském životě týkajících se ekonomických aspektů, se 

poměřují přínosy alternativního rozhodnutí a prostředků, které byly na ně vynaloženy. Tyto 

vynaložené prostředky můžeme pojmenovat jako náklady. Jeden z hlavních faktorů, dle 

kterého můžeme zjistit stabilitu a efektivnost organizace je způsob řízení nákladů. 

Zabezpečování kvality není jen problémem v oblasti technické a organizační, ale také 

v ekonomické. Náklady na kvalitu představují souhrn finanční prostředků veškerých vstupů 

použitých na dosažení souladu očekávání zákazníka a reálného stavu.  

 

Pokud chce organizace být efektivní v oblasti managementu kvality je nutné náklady 

na kvalitu sledovat a vyhodnocovat. Proto by mělo být snahu evidovat náklady co v 

nejpřesnější podobě, protože pouze na základě skutečných a správných informací a dat může 

být navrhnuty vhodné přístupy, metody a nástroje řízení kvality. Náklady by měly být 

evidovány na základě místa a příčiny vzniku. V ideálním případě se doporučuje zavést 

analytický účet pro položky vnitřní ztráty a vnější ztráty. Na základě získaných poznatků 

z analýz a hodnocení může být poté doporučen způsob ke zlepšení. Sledování nákladů na 

kvalitu pomáhá: 

• odhalovat důležité vlivy, které působí na kvalitu určitého výrobku, 

• zjistit velikost ztrát zapříčiněných nedostatky v kvalitě, 

• určit pozitivní a negativní vlivy na kvalitu, 

• poznat místa a faktory, které zvyšují náklady na kvalitu, 

• najít oblasti snižování celkových nákladu na kvalitu, 

• při rozhodování o dalších směrech v oblastech kvality, 

• sledovat jaký vliv má kvalita na výsledky podnikání,  

• apod. 
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Kvalitou se nezabývá jenom výrobce, ale současně uživatel a celá společnost, proto je 

vhodné rozdělit náklady na kvalitu do třech základních skupin: 

1. společenské náklady na kvalitu, 

2. náklady na kvalitu u uživatele, 

3. náklady na kvalitu u výrobce. 

2.3.1 Společenské náklady na kvalitu 
 

Často opomíjenou skupinou bývají společenské náklady na kvalitu. Tyto náklady se 

komplexně nezaznamenávají ani nevyhodnocují. Problémem je, že jsou hrazeny daňovými 

poplatníky, nikoliv těmi, kdo je vyprodukovali. Proto je ve vlastním zajmu státu, aby se snažil 

tyto náklady eliminovat. Na podporu aby se organizace začaly chovat společensky 

odpovědně, vznikl i program Národní politika kvality, který se snaží vytvořit v České 

republice prostředí, kde je kvalita samozřejmou součástí života společnosti. Společenská 

odpovědnost nabývá svého významu a souvisí to i s rostoucí globální konkurencí.  Zákazníci 

vnímají dodržení dodávky, kvality a ceny jako samozřejmost a začínají vyžadovat něco víc, 

čím se organizace odlišuje od ostatních. Začínají si všímat, jak se firma chová ke svému okolí. 

Naše ekonomika je orientována exportně, a aby mohla být konkurenceschopná, musí zvyšovat 

svoje nároky na kvalitu.  

 

V České republice se uděluje Národní cena ČR za společenskou odpovědnost, která 

považována za výzvu pro organizace, je to ocenění za to, že organizace plní požadavky nad 

rámec stanovené legislativy. Realizuje činnosti, které jsou prospěšné nejen pro ně samotné, 

ale současně i pro obchodní partnery, zaměstnance, širokou veřejnost i životní prostředí. 

 

Obr. 2.4 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost 

 

 

Zdroj: http://www.sokcr.cz/narodni-cena-cr-za-spolecenskou-odpovednost-organizaci 
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Společenským nákladům se snaží předcházet soubor norem ČSN ISO řady 14 000, 

který je věnován speciálně systémům environmentálního managementu. Na základě včasného 

a přesného monitoringu nákladů by poté mohly být navrhnuty taková opatření, která by 

eliminovala negativní dopady na prostředí. Společenské náklady na kvalitu je možno rozdělit 

do osmi základních skupin: 

 

1. Výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatel – např. výdaje na ozdravné 

programy, výdaje na léčení chorob vyvolaných nízkou kvalitou životního 

prostředí. 

2. Výdaje státní správy – např. výdaje na výchovné programy, výzkumné úkoly, 

tvorba legislativy, dotace obcím v rizikových oblastech. 

3. Výdaje na odstraňování škod na životním prostředí – např. výdaje na dekontaminaci 

půd a vody, výdaje na obnovu lesních porostů, ztráty vzniklé úhynem zvířat. 

4. Výdaje na výstavbu a provoz ekologických zařízení – např. náklady na plynofikaci 

obcí, na protihlukové bariéry. 

5. Výdaje na likvidaci odpadů – např. náklady na výstavbu a provoz zařízení na 

recyklaci odpadů a obalů. 

6. Výdaje na obnovu a údržbu staveb a komunikaci – např. náklady na zateplení 

budov, výdaje na opravy komunikací způsobených negativními vlivy prostředí. 

7. Výdaje na preventivní opatření – např. výdaje na ekologickou osvětu obyvatelstva, 

vytváření informačních systémů,  

             8. Výdaje spojené se vznikem smogových situací – ztráty způsobené omezením firem,                               

                  ztráty, vyvolané omezením dopravy.       

2.3.2 Náklady na kvalitu u uživatele 
 

Náklady na kvalitu u uživatele označované také jako náklady životního cyklu tvoří 

souhrn veškerých nákladů uživatele od jeho nákupu, instalaci až po jeho dobu života. Doba 

života může trvat maximálně jako životní cyklus výrobku, který začíná koncepcí, vývojem, 

přípravy výroby, výroby, užívání a končí likvidací. Náklady na kvalitu uživatele, jsou 

rozděleny do třech základních skupin. První vstupní investice zákazníka je pořizovací cena. 

Další skupinu tvoří náklady na provoz, které mohou být jednorázové, a nebo průběžné 

vynakládané jako je spotřeba paliva. Poslední skupinu tvoří náklady na likvidaci, příkladem 

může být eko-poplatek. Monitorovat tyto náklady nemá vždy smysl a to, když předpokládaná 
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doba použitelnosti je kratší než jeden rok, a nebo když náklady na provoz a údržbou jsou 

minimální při srovnání s pořizovací cenou. 

2.3.3 Náklady na kvalitu u výrobce 
 

Tato skupina nákladů na kvalitu ve srovnání se společenskými náklady a náklady 

uživatele je nejvíce sledována. Každého výrobce zajímá, co tvoří jeho náklady a v jaké 

velikosti. A protože v těchto nákladech jsou zahrnuty i náklady na kvalitu, je jim věnována 

dostatečná pozornost. Dle slovníku EOQC jsou to výdaje související s prevencí, hodnocením 

a vadami, které vynaložil výrobce, aby bylo dosaženo požadavků kvality při realizaci 

marketingu, vývoje, zásobování, výroby, instalace a užití (Názvoslovný slovník EOQ, EOQC 

Glossary comitee.6.vyd.1986).  

 

Monitorování těchto nákladů patří mezi důležité nástroje managementu kvality. Pro 

zjištění nákladu na kvalitu se mohou použít různé typy modelů, které se liší dle kategorie 

sledovaných nákladů, viz Tabulka č.1. Modely se mohou různě kombinovat a přizpůsobovat 

požadavkům a cílům podniku. Podmínkou, aby aplikace daného modelu byla úspěšná a 

umožnila optimalizaci složení nákladů na kvalitu výrobce, byly přesné a dostatečné informace 

a data. Mezi nejčastěji používané modely patří:  

 

• model Prevention – Appraisal – Failure (PAF), 

• Cost of Poor Quality (COPQ), 

• model procesních nákladů. 

Tab. 2.1 Srovnání modelů nákladů na jakost dle J.Nenadál 

Model / Skupina výdajů Model PAF Model COPQ Model procesních nákladů 

Výdaje na interní vady x x x 

Výdaje na externí vady x x x 

Výdaje na hodnocení x   x 

Výdaje na prevenci x   x 

Promrhané investice a příležitosti   x x 

Škody na prostředí   x   

Zdroj: NENADÁL, J. (2001, s. 165) 
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Model PAF 

Model zahrnuje rozdělení nákladů na kvalitu do čtyř skupin a to do nákladů na 

prevenci, nákladů na kontrolu a hodnocení, nákladů interní vady a nákladů na externí vady. 

Výše uvedeno členění vzniklo na základě potřeb managementu kvality z důvodu sledování 

výdajů na prevenci a na preventivní opatření. Na základě všech dostupných informací je 

možno vyhodnotit efektivnost práci managementu, konkrétních jejich činností a opatření.   

 

Náklady na prevenci, jsou tvořeny investicemi do oblastí, které by měly zajistit, aby 

v průběhu nevznikaly neshody. Jsou to investice na vzdělávání, na výběr a hodnocení 

dodavatele, na poradenské činnosti, na školení, na rozvoj managementu kvality atd. Tyto 

všechny investice jsou pro výrobce nákladem, a ve většině případů je záměrem je snižovat, 

tato podskupina nákladů na kvalitu je výjimka. Náklady na prevenci by se měly vykazovat 

trend trvalého růstu z důvodu neustale sílících požadavků na zabezpečení kvality produktu a 

procesů. Aby bylo zvyšování nákladů na prevenci efektivní, mělo by současně docházet 

k poklesu vzniku neshod. 

 

Obr. 2.5 Promyšlená prevence se vrátí v podobě nižších nároků na kontrolu a ve snížení ztrát 

z neshod Macurová, Řízení jakosti B, str. 17. 

 

Zdroj: Macurová, Řízení jakosti B, str. 17. 
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Aby bylo možné zjistit, že nevznikla nějaká neshoda, musí být prováděna kontrola a 

následné hodnocení získaných poznatků. Kontrola může být vstupní, průběžná a výstupní. 

Náklady na hodnocení znamená investování na nákup a udržování měřící techniky, na 

pořizování softwarů, na certifikaci a různé testy atd. 

 

Náklady na interní vady vznikají v případě, že neshoda byla zachycena ještě před 

předáním zákazníkovi. Jejich závažnost se samozřejmě odvíjí od investice, která musí být 

realizována na nápravu, ale také na charakteru neshody a na stádiu rozpracovanosti v kterém 

byla zjištěna. Do této podskupiny nákladů na kvalitu můžeme zahrnout náklady na opravy 

neshody, popř. ztráty z neopravitelných vad nebo promrhaného materiálu, náklady na 

zpomalení procesu výroby, náklady na držení neshodných produktů, kde patří jejich označení 

a oddělené skladování atd. 

 

Náklady na externí vady mohou vzniknout v případě, že se neshody objevili až po 

předání zákazníkovi. Ekonomický důsledek těchto vad je mnohem větší než v případě nákladů 

na interní vady, protože je zde možná ztráta důvěry zákazníka. Mezi tyto náklady můžeme 

zařadit ztráty spojené s uspokojením práv z odpovědnosti za nekvalitu a škody vzniklé 

nekvalitou výrobků jako např. odškodnění, soudní výlohy, náklady na obnovu důvěry 

zákazníka, reklamace, garanční servis, smluvní pokuty, atd. 

 

Model COPQ 

Tento model je zaměřen na sledování výdajů, které souvisí s nesplněním žádané 

úrovně kvality. Zahrnuje evidenci nákladu na interní neshody, externí neshody stejně jako 

model PAF a přidává sledování nákladů na promrhané investice a škody na životním 

prostředí. Příkladem promrhaných investic může být náklady na zrušení investic, ztráty 

vyplývají s nevyužitím strojů, prostor, výrobní kapacity, s čekáním atd. Škody na životním 

prostředí souvisí s výdaji na odstranění škody a s uvedením do požadovaného nebo nejlépe 

předchozího stavu, pokud je to možné. Jsou to náklady na léčbu nemocí vzniklých z povolání, 

náklady na pokuty při porušení legislativy týkající se životního prostředí, náklady na 

dekontaminaci půdy a vod, atd. 
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Procesní model 

Procesní model nákladů patří mezi vyšší stupně sledování a vychází z koncepce TQM. 

Základní myšlenkou tohoto model je předpoklad dokonale zvládnutých procesů. V případě, že 

je proces dokonale proveden, nevznikají žádné nekvalitní výsledky. Nezaměřuje se tedy na 

sledování nákladů souvisejících s určitým výrobkem, ale pro dané procesy. Proces lze rozložit 

na podprocesy a dále na operace, zahrnuje tedy velkou šíři různorodých aktivit od plánování, 

výroby až po třeba procesy rozhodování ve vrcholovém vedení. Náklady týkající se procesu 

se označují jako procesní náklady a zahrnují náklady na shodu a neshodu v konkrétním 

procesu. 

 

• Náklady na shodu: představují skutečné náklady na transformaci vstupů na 

výstupy při dodržení všech specifikací způsobem, který přináší největší možný 

efekt. 

• Náklady na neshodu: představují promrhané prostředky související 

s materiálem, časem a kapacitou, které způsobují vznik neshod uvnitř procesu. 

 

Náklady na shodu představují minimální množství výdajů, které jsou nutné pro 

realizaci daného procesu. Výše těchto výdajů závisí na úrovní technologii, schopnosti lidí a 

náročností norem. Společnost, která chce rozvíjet systém kvality na bázi principů TQM a 

rozhodne se použit model procesních nákladů, by se měla řídit dle Nenadála (2002s. 56) tímto 

postupem: 

1. Definování procesu, jeho popisu – nejlépe prostřednictvím vývojového diagramu. 

2. Identifikace výstupu a zákazníku. 

3. Identifikace vstupu a dodavatelů. 

4. Identifikace zdrojů a regulátoru procesu. 

5. Identifikace nákladu na shodu a nákladu na neshodu v procesu. 

6. Analýza příčin vzniku nákladu na neshodu v procesu a návrh opatření. 

7. Rozšíření modelu procesních nákladů na neshodu i na další podnikové procesy. 

8. Analýza možností optimalizace nákladu na shodu v procesu. 
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3. Charakteristika společnosti Pamet, spol. s r.o. 
 

Firma Pamet, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 z přidružené výroby JZD. Do 

Obchodního rejstříku byla zapsána téhož roku tj. 14 února 1992 se sídlem v Suchdole nad 

Odrou, ul. Komenského, č. p. 231 viz Tab. 3.1. Výše zmiňovanou firmu vlastní dva společníci 

s 50 % podílem. Organizační struktura společnosti Pamet je obsažena v Příloze č. 1. V roce 

2011 došlo k rozšíření společnosti o provoz AGPK Sedlnice, kde se vyrábí kovové díly pro 

německou společnost AL-KO. Téhož roku se firma rozhodla o rekonstrukci a přístavbu nové 

výrobní haly a haly skladů. Výstavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Společnost se snaží co nejvíce modernizovat i co se týká softwaru a počítačového 

vybavení. V roce 2010 obdržela dotaci v rámci operačního programu podnikání a inovace ve 

výši 1 201 000 Kč na zavedení softwaru Helios. V současné době firma zaměstnává více než 

150 zaměstnanců. 

 

Tab. 3.1 Základní informace o společnosti Pamet spol. s r.o. 

Obchodní firma PAMET, spol. s r.o. 
Datum zápisu 14. února 1992 
Sídlo Komenského 231 
  Suchdol nad Odrou, 
  PSČ 742 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
Statutární orgán jednatel: Ing. Dagmar Pantálková 
  jednatel: Jaroslav Pantálek 

Základní kapitál 2 000 000 Kč 
Zdroj: http://www.justice.cz 

 

Všechny činnosti ve společnosti se podrobují neustále kontrole jak vedoucími 

pracovníky odpovědných oddělení tak i managementem kvality. Jelikož je firma právnická 

osoba spadá na ní povinnost, mít účetní uzávěrku schválenou nezávislým auditorem.  

 

Společnost Pamet se zabývá různými činnostmi. V obchodním rejstříku je jako 

předmět podnikání určeno: 

• zámečnictví, 

• zprostředkování obchodu, 

• tváření za studena, 
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• výroba výrobků z kůže, koženky a podobných materiálů, 

• chov a výcvik koní, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 

Výrobní program 

 

Mezi hlavní aktivity prováděné firmou Pamet, spol. s r.o. patří lisování velmi 

náročných dílců z tenkých plechů a svitků se podílí na obratu společnosti téměř z 75 % a je 

hlavní součástí výrobního programu, na který poté navazují další doplňkové činnosti a 

výrobní postupy jako svařování, zámečnické a montážní práce, odmašťování a dodávka 

kooperací např. zinkování, práškování a lakování.  

 

Na zbylých 25 % z obratu firmy se podílí kovovýroba a to především výrobou 

nábytkového kování jako jsou rozkládací a zdvihové mechanizmy pro konferenční a jídelní 

stoly, výškově nastavitelné školní lavice; upínací technika pro automobilový průmysl, dále 

pak nejrůznější nosné celky a úchyty pro stavební průmysl.  

 
Pamet, spol. s r.o. se specializuje především na výrobu pro automobilový a 

nábytkářský průmysl a příležitostně realizuje zakázky i pro firmy z jiných odvětví průmyslu. 

Zaměřuje se převážně na zahraniční trh. V současné době dochází k nárůstu zakázek pro 

automobilový průmysl, ale současně výroba pro nábytkářský průmysl mírně klesá.  Mezi 

zákazníky společnosti patří: 

• Automobilový průmysl: Visteon - Autopal, spol. s.r.o., Valeo,  AUTOMOTIVE 

LIGHTING GmbH, Gumárny Zubří, a.s., HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.                                                          

IMTEC CZECH REPUBLIC s.r.o., Trans Technik spol. s r. o., Ronas s.r.o. 

• Nábytkářský průmysl: ASSMANN BÜROMÖBEL GmbH + CO, Karl 

Vierhaus GmbH & Co. KG,  Alfons Venjakob GmbH & Co. KG, Grabfeld 

Möbel KG. 

• Ostatní: TAURUS metal spol. s r.o., PORTOLA s.r.o., Black&Decker Limited 

S.a.r.L. 
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Dodavatelé firmy Pamet, spol. s r.o. jsou jak firmy z tuzemska tak i ze zahraniční, 

odkud se především dovážejí barevné kovy. Mezi významné dodavatelé patří Ferona, a.s., 

FORTE STEEL, s.r.o., Paramo, a.s., Ronas s.r.o. 

 

Mezi konkurenci firmy Pamet spol. s.r.o. patří Massag, a.s, MS technik spol. s.r.o., 

Laktum – KTL, a.s. atd. 

 

 

3.1 Systém managementu kvality ve společnosti Pamet, s.r.o. 
 

V roce 2000 byl ve společnosti zaveden systém řízení kvality podle normy ČSN EN 

ISO 9002 a o tři roky později byla norma potvrzena recertifikací dle normy ČSN EN  ISO 

9001:2001. Z důvodu, že firma začala mít zakázky z automobilového průmyslu, bylo nutností 

zavést normu ISO/TS 16 949. V roce 2007 firma úspěšně zavedla i tento přístup řízení kvality 

viz příloha č. 2. Certifikát společnost Pamet obdržela od TÜV International s.r.o., která je 

dceřinou společností skupiny TÜV Rheinland Group se sídlem v Kolíně nad Rýnem. 

 

Pro zabezpečení požadované kvality je používán v podniku systém PALSTAT CAQ 

Tato počítačová podpora řízení jakosti patří mezi informačně – řídící systém, který plně 

odpovídá požadavkům norem ISO 9001:2000, automobilového průmyslu ISO/TS 16 949, 

potravinářství HACCP a zdravotnictví ISO/IWA 1:200 PALSTAT CAQ a má za cíl 

zjednodušit a zefektivnit splnění požadavků všech norem týkajících se managementu kvality. 

Dále tento systém zajišťuje oblasti řízení kvality jako je plánování a monitorování kvality, 

management neshod, management auditů, management strojů a nástrojů, management 

vzdělávání/procesů, management řízení dokumentace, management řízení úkolů a událostí a 

metrologie. Mezi výhody systému PALSTAT CAQ patří, že pracuje s aktuálními daty.  

 

Před provedením analýzy nákladů na kvalitu je důležité vymezit si základní pojmy a 

směrnice platné ve společnosti jako je např. Směrnice pro kontrolu a zkoušení, Směrnice 

řízení neshodného výrobku a Politika kvality. Podkladem pro vypracování následující 

kapitoly jsou interní dokumenty vypracované a platné ve společnosti Pamet spol. s r.o. 
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Politika kvality na období 2011-2013 

 

Vedení společnosti v souladu s přijatým podnikatelským plánem stanovuje politiku 

kvality, která obsahuje záměry a cíle společnosti v oblasti kvality. Účelem a cílem podnikání 

je výroba a prodej výrobků v kvalitě, termínech a cenách, splňující požadavky zákazníků. 

Zabezpečování vysoké kvality výrobků je základním předpokladem pro získání významného 

postavení společnosti na tuzemském a zahraničním trhu a tím i pro zajištění ekonomické 

prosperity a dalšího rozvoje společnosti. Mezi záměry a cíle patří: 

 

• Orientace na zákazníka 

- Dosáhnout co nejvyšší spokojenosti zákazníků tím, že se bude plnit nejen jejich 

specifikované požadavky, ale i jejich očekávání. 

- Požadavky a očekávání zákazníků jsou na prvním místě, mají nejvyšší prioritu a jejich 

splnění je povinností managementu a všech zaměstnanců společnosti. 

- Zákazníkům dodávat jen výrobky vysoké kvality, plně srovnatelné s výrobky předních 

světových výrobců.      

 

• Zdokonalení úrovně řízení společnosti 

 - Řízení kvality je součástí řízení podniku. 

 - Zajištění trvalého zdokonalování a rozvoj zavedeného systému řízení kvality tak, aby se 

zvyšování kvality stalo nepřetržitým procesem. 

 - Přizpůsobení organizaci a řízení veškerých procesů a činností, pracovní podmínky i 

způsoby práce. 

 - Řídící management zodpovídá za prosazování kvality ve všech oblastech a úrovních řízení,   

za rozvoj a podporu všech aktivit, zaměřených na zvyšování kvality a dosažení definovaných 

cílů kvality. 

 

• Vytvoření pozitivního vztahu našich zaměstnanců ke kvalitě 

- Posilování odpovědnosti každého zaměstnance za kvalitu své práce. 

- Rozvíjení veškeré iniciativy a pracovní aktivity, vedoucí ke zvýšení kvality. 

- Podpora vzdělávání, výchovu a výcvik zaměstnanců z hlediska zvyšování jejich odbornosti, 

v postupech zajišťování kvality i moderních metodách řízení kvality. 

- Rozvoj osobního vztahu každého našeho zaměstnance k podniku a jeho tradici. 
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3.1.1 Směrnice pro kontrolu a zkoušení 

Pro zabezpečení produkce shodných výrobků se v podniku realizuje řada různých 

činností, mezi níž patří i kontrola. V podniku je vytvořena směrnice pro kontrolu a zkoušení. 

Účelem této směrnice je definovat opatření (odpovědnosti a postupy) pro provádění kontrol a 

zkoušek v rámci celého výrobního procesu tak, aby byla zabezpečena shoda mezi výrobkem a 

požadavky, stanovenými přísl. technickými specifikacemi a specifikacemi zákazníka. 

Směrnice obsahuje postupy pro vstupní kontrolu, výrobní kontrolu, uvolnění do skladu 

hotových výrobků, výstupní kontrolu, vyznačení stavu po kontrole, analýzu a hodnocení 

výrobního procesu a je závazná pro všechny zaměstnance, kteří zabezpečují činnosti 

související s kontrolou popř. zkoušením nebo vykonávají činnosti, které kontrole nebo 

zkouškám podléhají. V následujícím textu jsou popsány důležité informace, které jsou 

předmětem směrnice. 

 

Ve směrnici je důležité vymezit základní pojmy, aby se všichni zainteresování 

zaměstnanci mohli seznámit s jednotlivými výrazy. Základní pojmy jsou: 

- kontrola přestavuje soubor činností (měření, zkoušení), které je třeba provést, aby byl zjištěn 

objektivní stav výrobku/procesu a porovnáním ověřena míra shody kontrolovaného objektu 

(materiál, dílec, výrobek) / procesu s požadavky zákazníka a stanovenými technickými 

specifikacemi. 

- Kontrolní technologie - závazný písemný předpis („Plán kontrol“), který určuje, jak 

postupovat při kontrole kvality ve výrobním procesu (co, kdo, kde, kdy, čím, jak (jaké použít 

metody), jak často a popř. jak dlouho má kontrola trvat). 

- Technické specifikace - představují každý dokument, který definuje požadavky (znaky, 

charakteristiky, vlastnosti) pro příslušný výrobek nebo proces. 

- Kvantitativní přejímka - kontrola dodávky z hlediska jejího souladu s požadavky objednávky 

nebo obchodní smlouvy (kompletnost, nepoškozenost, úplnost průvodní dokumentace apod.) 

- Kvalitativní kontrola - ověření, zda kvalita dodávky je realizována v souladu s technickými 

parametry, vlastnostmi a dalšími požadavky, uvedenými na výkrese a v plánu kontrol. 

 

V další části směrnice jsou vymezeny základní pravomoci a odpovědnost v celém 

řetězci výroby. V případě firmy Pamet spol. s r.o. to začíná pracovníkem ve skladě, který 

odpovídá za převzetí dodávek od dodavatele popř. přepravce a provedení kvantitativní 

přejímky dodávek a všech činností s přejímkou souvisejících dle plánu kontrol. Další 
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zainteresovanou osobou je technolog, který odpovídá za stanovení kontrol a zkoušek v plánu 

kontrol v souladu s požadavky zákazníka a technologie, zpracování samostatných dokumentů 

tzv. kontrolních postupů při stanovení kontrol a zkoušek po opravách nebo třídění neshodných 

dílů. Další důležitým pracovníkem v procesu výroby je kontrolor, který v podniku odpovídá 

za realizace vstupní, a výstupní kontroly v souladu s postupem, stanoveným touto směrnicí a 

plánu kontrol, vyznačení stavu po kontrolách nebo zkouškách, potvrzování a dokumentování 

provedených kontrol popř. zkoušek, vystavování přísl. dokladů, vedení evidence neshodných 

výrobků a provádění rozborů kvality výroby. Neméně důležitý je i mistr, který je zodpovědný 

za kontrolu dodržování technologické kázně, informování kontroly o připravenosti dílů k 

uvolnění do skladu hotových výrobků, kontrolu 1. kusu (provádí seřizovač pro operace 

lisování).  

 

Další, důležitou součásti směrnice je popis průběhu jednotlivých kontrol ve firmě 

Pamet spol. s r.o. Před zahájením procesu se provádí vstupní kontrola, kdy dochází ke 

kontrole vstupního materiálu. U vybraných druhů vstupních materiálů je povinnost provádět 

minimálně 1x za rok ověření hodnot uvedených na atestu.  

 

V průběhu výroby se provádí výrobní kontrola procesních a výrobkových 

charakteristik dle plánu kontrol, výkresu dílce, případně jiných specifikací. V těchto 

podkladech jsou zahrnuty veškeré požadavky zákazníka. V případě že se při realizaci výroby 

podílejí i jiné firmy prostřednictvím kooperace je nutné provádět i vstupní kontrola po 

kooperaci, kterou provádí kontrolor podle stanoveného plánu kontrol.  

 

Pokud je daný výrobek dokončen může být uvolněn do skladu hotových výrobků. Než 

se tak stane, musí kontrolor ověřit, zda byly provedeny všechny předchozí předepsané 

kontrolní činnosti a to v rozsahu stanoveném plánem kontrol a zjišťuje, zda díl odpovídá 

požadavkům zákazníka. Po kladném výsledku tohoto ověření označí průvodní list dílce a 

v případě balení po operaci do kartonových krabic i na malý štítek na každé obalové jednotce 

datem, osobním číslem a textem „Uvolněno do skladu hotových výrobků“. 

 

 Poslední kontrolou v celém procesu je výstupní kontrola, kterou provádí kontrolor 

před expedicí na základě plánu kontrol, balícího listu případně jiných specifikací a 

to minimálně v rozsahu, kdy se kontroluje správnost balení, vyplnění identifikačního štítku a 
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celková kompletnost dodávky. V případě shody kontrolovaných výrobků se specifikacemi 

označí štítek s čárovým kódem datumem, osobním číslem a dodací list razítkem „Uvolněno 

k expedici“.  

 

V případě, že zjištění neshoda následuje zařazení do příslušné kategorie. Ve firmě 

Pamet spol. s r.o. se používá třídění neshodných výrobků do těchto uvedených kategoriích :  

• Kategorie zdrojů vad  

1. Externí – zákaznická reklamace, příčina je dodavatel. 

2. Externí – zákaznická reklamace, příčina je Pamet. 

3. Externí – vada vznikla u dodavatele a byla zachycena v Pametu. 

4. Interní – vada vznikla v Pametu. 

 

• Místo zjištění 

1. Vstupní kontrola – včetně kvantitativní. 

2. Ve výrobě – obsluhy nebo seřizovači (včetně balení, pokud je součástí lisování). 

3. Vstupní kontrola po kooperaci – včetně kvantitativní. 

4. Balení, expedice. 

5. Výrobkový audit. 

6. Rekvalifikace dílu. 

 

• Typ vady  

1. Rozměrové vady - nedodržené délkové rozměry, rozteče, průměry, rádius atd. 

2. Úchylky tvaru a polohy – nedodržení tolerance, deformace dílu. 

3. Povrchové/vzhledové vady – otlaky, rýhy, otřepy, mastnota, zabarvení, fleky atd. 

4. Vzhledové vady povrchových úprav – fleky, strupy, zabarvení, koroze atd. 

5. Ostatní vady povrchových úprav – tloušťka, tvrdost atd. 

6. Vadný vstupní materiál – chemické složení. 

7. Vadný vstupní materiál – mechanické vlastnosti. 

8. Vadné spoje. 

9. Funkční vady. 

0. Ostatní typy vad – vada daná technologií. 
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Příčina výskytu vady  

• Vadné podklady/pokyny 

1. Chybný/nejednoznačný požadavek zákazníka – výkres, technické požadavky. 

2. Nesprávně zpracovaná VTD.  

3. Nesprávné změnové řízení VTD. 

4. Nesprávné odchylkové řízení. 

5. Neaktuální VTD na pracovišti. 

6. Chybějící VTD na pracovišti. 

7. Nesprávně vystavena objednávka/rámcová smlouva. 

 

• Vadné skladování a manipulace 

1. Poškození dílu skladováním – koroze, znečištění. 

2. Poškození dílu manipulací. 

3. Nevhodné balení – obal, konzervace atd. 

4. Prošlá expirační lhůta. 

5. Nedodržení FiFo. 

6. Nesprávná identifikace. 

7. Záměna materiálu. 

 

• Chyba pracovníka, organizace a řízení 

1. Chybný pokyn nebo příkaz. 

2. Nedostatečná informovanost pracovníka. 

3. Nedostatečná kvalifikace v oblasti technologické. 

4. Nedostatečná kvalifikace v oblasti měření. 

5. Nedostatečná zapracovanost. 

6. Nedodržení postupu/instrukce – směrnice, TP, instrukcí atd. (Nezařazovat nedodržení PK). 

7. Nepozornost pracovníka. 

8. Nesprávné výrobní plánování. 

 

• Nevyhovující pracovní prostředky a prostředí 

1. Vada nástroje. 

2. Vada stroje. 

3. Vada přípravku. 
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4. Vada měřidla. 

5. Použití nepředepsaného pracovního prostředku – nástroj, stroj,měřidlo,přípravek atd. 

6. Nedostatečné osvětlení. 

7. Jiné vady pracovního prostředku nebo prostředí. 

 

Příčina neodhalení vady  

1. Nevhodný pokyn v PK. 

2. Neaktuální PK na pracovišti. 

3. Nedodržení pokynů v PK. 

4. Vadné měřidlo s platnou kalibrací – poškozeno pádem, opotřebováno atd. 

5. Měřidlo s prošlou kalibrační lhůtou. 

6. Nepozornost pracovníka. 

7. Jiné vady v kontrolních činnostech. 

 

2.1.2 Směrnice řízení neshodného výrobku 

 Pokud v průběhu kontroly objeví pracovník neshodu vztahu je se na něj povinnost 

řídit se dle další organizační směrnice nazývanou Řízení neshodného výrobku. Účelem 

směrnice je stanovit pravidla pro řízení neshodných výrobků tak, aby bylo zajištěno, že 

neshodné výrobky nebudou uvolněny nebo použity k dalšímu zpracování nebo expedici. 

Postup řízení neshodného výrobku, stanovený touto směrnicí, zahrnuje: zjištění, identifikaci a 

evidenci neshodných výrobků, vyhodnocení nebo posouzení neshody, rozhodnutí o 

vypořádání neshodného výrobku, vypořádání neshodného výrobku, opětovné provedení 

kontroly, stanovení nápravných a preventivních opatření k odstranění příčin a předcházení 

vzniku neshodných výrobků, rozbory nekvalitní výroby 

 
Na začátku je opět nutné definovat základní pojmy, které se používají v případě 

vzniku neshod.            

- Výrobek: v případě této směrnice může být představován jako materiál, dílec, součást, 

montážní skupina, celek, finální výrobek. 

- Řízení neshodného výrobku: organizačně technický a rozhodovací proces, který je důležitý 

k odbornému posouzení příčin neshody, určení viníka, stanovení dispozice vypořádání 

neshodného výrobku a souvisejících nápravných a preventivních opatření. 
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- Neshodný výrobek: výrobek, který svým provedením nebo vlastnostmi neodpovídá 

specifikovaným požadavkům (výkresové a technologické dokumentaci, normám či jiným 

závazným předpisům, schválenému vzorku aj.), zjištěný a zachycený v kterékoliv fázi 

výrobního procesu nebo reklamovaný odběratelem. Může nastat případ, že výrobek je 

označen jako neshodný výrobek vlastní. Ten je způsoben příčinami uvnitř organizace. Pokud 

nastane situace, že neshodný výrobek je zjištěn v rámci vstupní kontroly výrobního procesu 

nebo u odběratele (tzn. odběratelem reklamován, můžeme výrobek označit jako neshodný 

výrobek dodavatelský.  

- Neshodný výrobek opravitelný: výrobek vykazuje chyby (neshody, vady), jejichž odstranění 

je technologicky možné a ekonomicky přijatelné. 

- Neshodný výrobek neopravitelný: vykazuje takové chyby (neshody, vady), jejichž odstranění 

není s použitím stávajících výrobně-technologických postupů možné nebo je ekonomicky 

neúnosné. 

- Zmetek: neshodný výrobek neopravitelný, z hlediska obchodně-ekonomického nepoužitelný 

- Vypořádání neshodného výrobku: určení opatření a postup k vyřešení resp. odstranění 

existující neshody výrobku. 

- Izolátor neshodného výrobku: oddělený prostor, sloužící výhradně k uložení, zadržených 

neshodných výrobků, označený nápisem „Izolátor neshodného výrobku“. V izolátoru jsou 

uloženy neshodné výrobky od jejich zjištění až do vydání rozhodnutí o vypořádání. 

- Odborná komise kvality: se skládá z odborných zaměstnanců. Je svolávána v případě 

potřeby vedoucím oddělení managementu kvality.  

 

Pokud by tedy byla objevena neshoda, musí být stanovený odpovědnosti a pravomoci 

zaměstnanců. 

- Zásobovač: odpovídá za vystavení předepsaných dokumentů při zjištění vadné dodávky 

(protokol o vadách), vyřízení reklamací, spojených s přejímkou dodávky, zajištění označení a 

uložení vadné dodávky. 

- Kontrolor odpovídá za: zastavení výroby v případech, kdy díly neodpovídají daným 

specifikacím, organizaci a řízení neshodných výrobků (stanovení postupů, koordinaci 

činností), řízení neshod, zjištěných ve vstupní, výrobní a výstupní kontrole, vedení evidence 

neshodných výrobků. Kontrolor musí měsíčně provádět rozbory neshodných výrobků a to z 

hlediska: nejzávažnějších neshod jako přehled, příčin, zavinění, nákladů, ztrát, okamžitých, 
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nápravných a preventivních opatření. Tyto rozbory neshodných výrobků jsou poté využívány 

vedením společnosti k hodnocení funkčnosti a účinnosti systému jakosti. 

- Mistr, seřizovač ve spolupráci s technologem odpovídá za: posouzení opravitelnosti 

neshodného výrobku, rozhodnutí o neshodě, příčině, druhu vady a viníkovi, řízení 

neshodného výrobku, vypořádání neshodných výrobků, správnost značení a uložení 

neshodných výrobků. 

Dělník: odpovídá za zadržení a fyzické oddělení neshodných výrobků a jejich předání k řízení 

neshodného výrobků. 

 

V případě, že je neshoda zjištěna při vstupní kontrole musí se zahájit reklamační 

řízení. Které začíná vystavením dokladů o neshodě, kde jsou uvedeny informace o neshodě, 

jako je předmět dodávky a zjištěné odchylky. Následně dochází k zadržení, označení a izolace 

vadné dodávky zásobovačem nebo kontrolorem. V případě, že je nutno dodávku umístit 

přímo ve skladovacím prostoru, musí být uložení provedeno tak, aby bylo zabráněno jejímu 

nesprávnému použití. Objevená neshodná dodávka musí být označena červenou kartou, 

opatřenou datumem a podpisem kontrolora V dalším kroku dochází k předběžnému 

projednání vypořádání neshody u dodavatele.  

 

Může nastat situace, že reklamace vadné dodávky nebude uplatněna na základě 

odborného stanoviska kompetentních zaměstnanců. Následně provede zásobovač příjem 

dodávky standardním postupem s tím, že ve skladové kartě vyznačí způsob omezující 

podmínky použití, a nebo kontrolor vyznačí přijatou dispozici v protokolu o vadách.  

 

V případě reklamace u dodavatele je uplatněna, představitel managementu kvality 

vystaví protokol o vadách a mailem odešle dodavateli a posoudí, případně i dalším jednáním s 

dodavatelem upřesní postup vyřízení reklamace a to zejména v případech, kdy se jedná o 

vrácení dodávky za fyzickou náhradu, úhradu dobropisem apod. 

 

Neshoda ve výrobním procesu může být zjištěna dělníkem při provádění kontroly dle 

plánu kontrol, kontrolorem při předepsané operační kontrole, výstupní kontroly dle plánu 

kontrol nebo seřizovačem při kontrole dle plánu kontrol. Pokud je neshoda zjištěna tak 

seřizovač, mistr nebo kontrolor posoudí, zda je možno vadu opravit stávající technologií bez 
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dalších vícenákladů. A provede se záznam o neshodných výrobcích v knize neshodných 

výrobků.  

 

V případě, že dojde k provedení opravy dělníkem, který neshodu zavinil a provede se i 

opakovaně kontrola, více náklady se nesledují. Jestliže opravu provádí jiný dělník, musí být 

sledovány vzniklé vícenáklady. V případě že oprava vadného výrobku není možná, musí se 

vystavit hlášení vadného výrobku, které obsahuje informace o neshodném výrobku, místo 

vzniku a pravděpodobnou příčinu neshody. Poté mistr, seřizovač, kontrolor za účasti 

technologa společně posoudí neshodné výrobky a rozhodnou zda vykazují neshodu funkčních 

nebo přejímacích rozměrů a vlastností nebo neshodu nefunkčních rozměrů a vlastností. V 

návaznosti na toto posouzení se určí, zda neshodné výrobky je možno opravit bez omezujících 

podmínek, možno opravit na základě akceptace výjimky nebo odchylky od výkresové 

dokumentace (jiné technické specifikace), a nebo nelze opravit. 

 

Jestliže výrobek nelze opravit nebo že výjimka nebo odchylka, podmiňující provedení 

opravy neshodného výrobku nebyla zákazníkem odsouhlasena, je neshodný výrobek vyřazen 

a dojde k likvidaci sešrotováním. Vše se musí opět zaznamenat do hlášení vadného výrobku. 

  

Pro neshodné výrobky, které jsou opravitelné, mistr, kontrolor nebo technolog vystaví 

průvodku opravy a technolog stanoví postup opravy přímo. Mistr zajistí provedení opravy 

určeným dělníkem v souladu s postupem, uvedeným v průvodce opravy. Zrealizování opravy 

a opakované kontroly potvrdí dělník. Opravené a už shodné výrobky převezme mistr a předá 

je k provedení výstupní kontroly dle plánu kontrol pro daný díl. Kontrolor provede kontrolu 

opravených výrobků a uvolnění výrobků dokumentuje v průvodci opravy. 

 

Pokud neshoda není zjištěna při žádné kontrole uvnitř podniku, ale je objevena až u 

zákazníka, nastane tzv. řízení neshod zjištěných a reklamovaných zákazníkem. Všechny 

reklamace na dodávky společnosti musí být postoupeny k evidenci managementu kvality, kde 

referent zaeviduje každou reklamaci v „seznamu 8D“. Následně dochází k posouzení 

reklamace, rozhodnutí o oprávněnosti reklamace. Management kvality musí každou došlou 

reklamaci posoudit minimálně z hledisek, jako jsou reklamační lhůty (reklamace uplatněna v 

záruční lhůtě, po uplynutí záruční lhůty), předmět a důvodu reklamace. V případě, že 

reklamace není opodstatněná, referent managementu kvality písemně informuje zákazníka, 



 

 
  
 

35  
 

případně dohodne další postup řešení případu tzv. nestandardní řešení. Poté je nutné vystavit 

„8D Report“ 

 

Požadavek vystavení 8D Reportu je nutné realizovat v případě výroby pro 

automobilový průmysl, kde je nutné dodržovat daná specifika a požadavky. Mezi tyto 

pravidly patří i řešení neshod a to prostřednictvím Global 8D Reportu, který byl vyvinut 

společností Ford. Jeho aplikaci v praxi se pak rozšířila v rámci automobilového průmyslu 

plošně. Global 8D je standardizovaná procedura pro řešení problému souvisejících s externími 

neshodami, který se náhle a neočekávaně vyskytne. Takové reklamační řízení má za cíl 

odstranit příčiny neshody, splnit požadavky zákazníka, trvale zlepšovat procesy a produkty, 

informovat zákazníka a spolupracovníky. Reklamaci ve společnosti Pamet vyřizuje hl. 

představitel managementu kvality. 

 

Pokud se ve firmě vyskytne nějaký problém v podobě objevení neshody u zákazníka, 

sejde se celý tým zaměstnanců od představitelů kvality, vedoucího výroby atd. a snaží se 

vzniklý problém vyřešit. Základem Global 8D je týmový úsudek, využívání informacích z 

předešlých podobných řešení a používání metod a nástrojů managementu kvality. Realizace 

této procedury se skládá z osmi na sebe navazujících kroků, kdy na začátku se především 

musí určit, zda je nutné aplikovat tuto proceduru a to na základě posouzení daných 

symptomů.  

1. Sestavení týmu. Pokud jednotlivec není schopen vzniklý problém řešit samostatně, sestaví 

skupinu zaměstnanců firmy se znalostí procesu nebo produktu a kteří mají pravomoce pro 

zavedení opatření k odstranění problému. V týmu musí být zástupci minimálně profesí, jako 

je management kvality, technolog a zaměstnanec ve výrobě. V týmu se určí jednotlivé funkce:                                                        

- Šampión: Osoba, která má problém a pravomoci k zavedení opatření. Tato osoba poskytuje 

doporučením a akcím týmu nezbytnou podporu a vedení.      

 - Vedoucí týmu: Manažer a mluvčí týmu G8D. Stanoví cíle a úkoly týmu, shromažďuje a 

shrnuje názory týmu, řídí používání metodiky, dbá o splnění účelu a programu a řídí práce s 

šampiónem. 

- Facilitátor: Osoba, jejíž hlavním úkolem je pozorovat vzájemné působení týmu, podává a 

vyžaduje popisnou zpětnou vazbu, navrhuje kontroly procesu, působí jako tvůrce týmu a 
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soustřeďuje se na udržování týmu. 

- Zapisovatel: Člen týmu, který formuluje, zaznamenává všechny informace a zviditelňuje 

týmu všechna jeho rozhodnutí učiněná v průběhu jednání. 

- Správce času:  Osoba, která přiřazuje každé položce programu čas, navrhuje časový program 

jednání a sleduje postup jednání podle programu. 

2. Popis problému. Předmětem této fáze je popsat problém pomocí kvantifikovaných dat. Jak 

pomoc při detailizaci problému se používají různé metody a nástroje jako 5x ,,proč”, popis 

problému technikou “Je/není”, vývojový diagram, funkční blokové schéma, FMEA, regulační 

diagramy, diagramy trendu, techniky SPC, Pareto diagram, histogram, dokumentované 

postupy ISO, výsledky předvýrobního běhu, dodavatelské údaje SPC, vizuální kontroly, 

zprávy o vícepráci/opravách, piktogramy, zjišťování způsobilosti procesu, bodové diagramy, 

zpětná vazba zákazníka, výrobkové audity, technické výkresy. Při zahájení procesu 

představitel managementu kvality zaznamená data o zákazníkovi, výrobku. Poté následuje 

rozhovor se zákazníkem o plánovaných termínech. 

3. Dočasné opatření pro omezení škod. Cílem tohoto kroku je určit, verifikovat a použít 

opatření, která mají prozatímní charakter. To znamená co nejrychleji provést opatření, která 

povedou k izolaci problémů od zákazníka a to až do doby než budou zavedena opatření 

trvalého charakteru. Jako podporu při realizaci této fáze lze použít Payenteruv diagram, 

reference k údajům “Je/není”, vývojový diagram procesu, metody prevence problému, údaje 

SPC, zprávy z kontrol a nahodilé zprávy, proces tvorby rozhodnutí, analýza rizik, FMEA, 

plánovací techniky, plán jednotlivých činností, projektování řídících technik, Ganttovy 

diagramy, atd. 

4.  Definování základní příčiny a místa vzniku problému. Základem je určit kořenové příčiny a 

to prostřednictvím testů všech teoretických možností kořenových příčin. V tomto kroku 

můžeme využít metody jako je analýza odchylek, DOE, analýza podmínek prostředí, analýza 

systému měření (MSA), diagram afinity, benchmarking, diagram vzájemných vztahu, 

stromový diagram, matice priorit atd. 

5.  Výběr trvalých nápravných opatření. Cílem je vybrat optimální trvalá nápravná opatření, 

která povedou k eliminaci kořenových příčin. Součásti by mělo být i ověření, že zvolená 

opatření nezpůsobí žádné nežádoucí důsledky. Pro zvolení nejlepšího možného opatření lze 
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použít metody jako je analýza rizik, FMEA, metody způsobilosti procesu, vývojový diagram 

procesu, metody verifikace, DOE, testovací metody, kreativita, strukturované 

inventivní myšlení, benchmarking, organizační schéma, kontrola stavu odbornosti týmu, 

vztahová analýza, metody robustního návrhu, atd. 

6.  Implementace nápravných opatření a kontrola účinnosti. Cílem tohoto kroku je plánovat a 

následně zavést zvolené nápravné opatření do praxe. Důležitou součásti je sledovat 

dlouhodobé výsledky, pro zjištění efektu daného opatření. Při realizaci lze využít nástroje a 

metody jako Diagram PERT, FMEA, QFD, DFM, Ganttovy diagramy, kritická cesta, plán 

jednotlivých činností, vývojový diagram procesu, kreativita, technika “Je/není”, SPC, 

Paynteruv diagram, způsobilost procesu atd. 

7.  Definování opatření, která zamezí opakování problému. Základem je přizpůsobit systém 

tak, aby v budoucnosti nedocházelo k výskytu problému a určit doporučení, které povede 

k zlepšení systému. Nástroje a techniky, které lze použít jsou revize procesu G8D, opakování 

“proč”, benchmarking, kreativita, mapování procesu, vývojový diagram procesu, analýza 

rizik, FMEA, QFD, metody plánování prevence problému, pracovní úkolová analýza, analýza 

silového pole, atd. 

8. Uznání týmových a příspěvků jednotlivých pracovníků. Referent managementu kvality 

ověří, zda vyřízení reklamace bylo provedeno dle stanovené dispozice a byla splněna 

stanovená opatření. Příslušný záznam o ověření provede v „8D Reportu“. Uzavření reklamace 

zaznamená v „evidenci 8D“. Součástí ukončení Global 8D by mělo být poděkování celého 

týmu. Pro provedení lze využít tyto techniky: Revize G8D, vstup vedoucího týmu, kreativita 

atd. 
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4. Analýza a vyhodnocení nákladů na kvalitu ve společnosti 
 

V současné době není ve společnosti zaveden zcela vyhovující systém sledování 

nákladů na kvalitu. Nyní se monitorují náklady na interní a externí neshodu, náklady na 

reklamaci, vícenáklady na přepravu a je zaveden analytický účet sledování nákladu 

souvisejících s kvalitou jako je kalibrace, členské příspěvky a literatura. Nesledují se, ale 

ostatní náklady související s kvalitou z hlediska prevence a řízení a chybí  určitý souhrnný 

komplexní pohled na tuto problematiku jako je například analyzování v závislosti na 

celkových nákladech na kvalitu, na veškerých nákladech firmy popř. i na ostatních finančních 

ukazatelích.  

 

Při vypracovávání diplomové práci ve spolupráci s managerem kvality a hlavní 

ekonomkou byla nadefinována struktura jednotlivých nákladových položek, tedy náklady 

související s kvalitou, které se budou již sledovat. Jednotlivé položky byly zvoleny tak, aby 

měly určitou vazbu na účetní osnovu. Ve všech případech to samozřejmě není možné, ale 

snahou bylo to tak realizovat u nejvíce možných položek a to z důvodu úspory spotřeby času 

na sledování výdajů na kvalitu. Náklady, které souvisejí s kvalitou a doposud nebyly 

samostatně evidovány, byly získány z přijatých faktur,  mzdových listů zaměstnanců a 

z dokumentů vypracovaných managementem kvality. 

4.1 Analýza nákladů na kvalitu dle modelu PAF 
 

V této části diplomové práce je uveden monitoring nákladů na kvalitu dle modelu PAF. 

Aby bylo možno provést analýzu, budu nutné vyhledat náklady na kvalitu za poslední tři 

předcházející roky. Náklady na kvalitu budou rozděleny do čtyř podskupin a to náklady na 

prevenci, hodnocení, interní neshody a externí neshody. Stanovení, co všechno zařadit do 

jednotlivých podskupin je značně subjektivní. Při rozhodování, které položky zařadit do sledování 

nákladů prostřednictvím modelu PAF a které nikoliv, autorka diplomové práce částečně vycházela 

z J. Nenadála. Příkladem dilematu je např. zda zařadit veškeré vzdělávací činnosti do nákladů na 

prevenci nebo jenom vzdělávací akce zaměstnanců zabývajících se přímo kvalitou. V konečném 

důsledku by se dalo konstatovat, že výkony všech zaměstnanců mohou ovlivnit kvalitu. 

V případě, že bude nastavena vhodná metodika sledování nákladů na kvalitu lze ji použít při 

posuzování účinnosti systému managementu kvality, při hodnocení efektivnosti nápravných 

opatření, popř. nám může pomoci příčiny vzniku problémů s kvalitou a pokud by byla potřeba i 

při redukci celkových nákladů.  
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4.1.1 Náklady na prevenci 

 
Do této skupiny nákladu jsou zahnuty výdaje, které mají zamezit vzniku nekvality a 

jsou to výdaje na školení a vzdělávání, poradenská činnost, externí a interní údržba strojů a 

výdaje na organizaci a správu managementu kvality. 

 

4.1.1.1 Náklady na školení a vzdělávání 

 Představují vynaložené finanční prostředky na vzdělávání a školení. Personalistka 

ve spolupráci s ostatními vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení sestaví plán školení 

na jeden rok. Plán obsahuje zákonná i profesní školení. Na konci roku se plán vyhodnotí, 

zda se všechna školení uskutečnila. 

 

 - Zákonné školení musí zaměstnavatel na základě zákoníku práce a jiných právních 

předpisů zajistit svým zaměstnancům. Příkladem je školení bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, školení řidičů, školení zaměstnanců manipulujících s nebezpečnými látkami atd.  

 

- Profesní školení je prováděno pro zvýšení úrovně vzděláni a odbornosti svých 

zaměstnanců. Patří sem výdaje na kurzy a školení například z oblasti kvality, životního 

prostředí atd. Informace ke zjištění výše výdajů v této skupině byly získány z přijatých 

faktur, kde jsou uvedeny i ceny jednotlivých školení a dále z evidenčních karet 

zaměstnanců, kde je uvedeno, která školení a kdy pracovník vykonal a kým byl školen. Na 

základě těchto informací autorka zjistila, že zákonná školení a školení řídících pracovníku 

např. managementu kvality probíhají externě. Tito zaškolení pracovníci v rámci úspory 

finanční prostředků poté zaškolují své podřízené.  

 

4.1.1.2 Preventivní prohlídka strojů 

Při rozhodování, zda jako součást této položky zařadit i preventivní údržbu, autorka 

rozhodla, že by to nebylo vhodné. Důvodem je skutečnost, že většina strojů je staršího data 

výroby a už by mělo dojít k modernizaci vybavení. Údržba a opravy strojů by dosahovaly 

sumy pohybujících se přes 1 000 000Kč. Z důvodů vysoké částky by došlo k ovlivnění 

vypovídací schopnosti modelu, proto jsem údržbu po konzultaci s vedením podniku 

nezařadila jako položku v modelu PAF. Položka se skládá pouze z výdajů na preventivní 
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prohlídky. Podkladem pro výpočet je plán preventivních prohlídek a prověřování strojů. 

V plánu jsou uvedeny jednotlivé stroje a dny, kdy prohlídka proběhla. V podniku se 

realizují prohlídky týdně, měsíčně a ročně. Na každou prohlídku je předem stanovený čas 

k jejímu provedení. Doba trvání kontroly je 20 min. týdně, 60min. měsíčně a 8 hodin ročně.  

Preventivní prohlídka je realizována u 19 strojů. Výpočet této položky byl určen 

prostřednictvím potřebného času pro provedení preventivní prohlídky, který byl vynásoben 

hodinovou sazbou zaměstnance údržby.  

 

  4.1.1.3 Výdaje na organizaci a správu systému managementu kvality 

    - Osobní náklady na představitele vedení managementu kvality jsou tvořeny náklady 

v podobě mzdy pracovníků managementu kvality. Součásti jsou výdaje v podobě členského 

příspěvku představitelů managementu kvality, cestovní náhrady, náklady na služební auto a 

náklady na telefon. Podklady pro vyčíslení konečné částky byly získány z evidenčních listů 

jednotlivých pracovníků, z přijetých faktur a z účetního deníku. 

 

- Výdaje na činnost rad kvality. V případě řešení problémů týkajících se kvality, při 

rozhodováni o nových projektech, při vyhodnocování úrovně kvality v podniku, při vzniku 

nestandardních situaci jako např. poruchy strojů atd. je nutné, řešit vzniklou situaci v týmu 

lidí. Téměř každý týden se proto schází vedoucí jednotlivých úseků a managementu kvality. 

Tato položka byla získána na základě hodin strávených na radách a následně vynásobením 

hodinovou sazbou účastníků. V podniku je zasedací místnost, o které se zaznamenává čas a 

datum proběhnutí důležitých sezení. Při výpočtu bylo vycházeno z těchto záznamů. Mzda 

představitelů managementu kvality nebude do této položky zahrnuta, protože je součásti 

osobních nákladů na představitele managementu kvality. 

 

   - Výdaje na nákup a udržování externí dokumentace. Tato položka zahrnuje náklady na 

nákup a udržování externí dokumentace. Příkladem je literatura týkající se norem ISO, 

zákonů atd. Informace pro výpočet byly získány z přijatých faktur.  

 4.1.1.4 Výdaje certifikační audity 

    Výdaje na certifikaci byly po domluvě s představitelem managementu kvality 

zařazeny do nákladů spojených s prevencí. Základním důvodem zavádění konkrétních 

norem v podniku vyjímaje harmonizace a možnost dodávat do automobilového průmyslu 
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atd. je rozvoj systémů kvality, který umožní neustálé zlepšování, zdůrazní důležitost 

prevence neshod a redukci variability a ztrát v dodavatelském řetězci. Na základě výše 

uvedených informací je tato položka zařazena do výdajů souvisejících s prevencí. 

 

- Certifikační audity tvoří nemalou nákladovou položkou a jejich cílem je ověřit 

implementaci určitého systému. V tomto případě se jedná o systém ISO/TS 16949. Systém 

řízení účinnost se ověřuje na místě v organizaci pomocí náhodného výběru ze strany vhodně 

vybraných auditorského týmu. Certifikáční audit je prováděn společnosti TÜV International 

s.r.o. jednou za rok. Pro výpočet byly použity přijaté faktury. 

 

Tab. 4.1 Náklady na prevenci 

Prevence 2009 2010 2011 

Zákonné a profesní školení 
147 204,00 184 335,00 189 672,00 

Osobní náklady na představitele vedení 
managementu kvality  912 877,10 996 432,88 1 034 285,46 
Výdaje na nákup a udržování externí 
dokumentace 12 817,70 14 808,60 12 269,50 
Preventivní prohlídka strojů 145 122,00 145 122,00 149 959,40 
Výdaje na činnosti rad kvality 27 155,98 35 909,64 47 107,30 

Výdaje na certifikační audity 119 915,00 113 032,00 94 175,00 

Celkem 1 365 091,8 1 489 640,1 1 527 468,7 
Zdroj: Interní dokumentace podniku 

Výše uvedená tabulka uvádí kalkulaci jednotlivých nákladových položek, které 

souhrnně představuji celkové náklady na prevenci kvality. Dle Nenadála jsou náklady na 

prevenci jedinou podskupinou nákladů na kvalitu, které by měly vykazovat trvalý růst. Dle 

tohoto tvrzení, lze vývoj nákladů hodnotit jako pozitivní, protože došlo ke zvýšení od roku 

2009 o 162 376,9 Kč.  

 

Na základě Tab. 4.1 je patrné, že nejvyšší hodnoty jsou dosaženy v položce osobní 

náklady managementu kvality, jejichž největší část je tvořena platem dvou představitelů 

managementu. Dochází postupně k růstu, který je především způsoben zvyšováním mezd 

pracovníků. Maximum je dosaženo v roce 2011 a to 1 034 285 Kč. Investice do vzdělávání 

má také rostoucí charakter, i když nárůst mezi rokem 2010 a 2011 není nijak významný, došlo 

ke zvýšení nákladů pouze o 5 337 Kč. U položky činnosti rad došlo také k růstu a to od roku 
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2009 o 19 951,32. Výdaje na certifikační audity jsou představovaný certifikaci na ISO 9001 a 

TS 16 949. Pro ušetření peněžních prostředků jsou audity prováděny současně jednou 

společností a postupně dochází k jejímu snižováni. 

 

Graf 4.1 Struktura nákladů na prevenci 
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Zdroj: Výpočty uvedeny v příloze č. 5 

 

Když vezmeme v úvahu, poznatky z Grafu 4.1 zjistíme, že osobní náklady na vedení 

představitele managementu kvality v roce 2011 tvoří téměř 68% z celkových nákladů na 

prevenci. Další v pořadí dle dosažené výše hodnoty jsou položky nákladů na zákonné a 

profesní školení. Nárůst mezi roky 2009 a 2010 je pouze 2%, stále dochází k růstu, i když 

v dalším roce minimálnímu. Je správné, že firma investuje do vzdělání svých zaměstnanců, 

protože zaměstnanci získávají nové znalosti a dovednosti, které můžou poté uplatnit v praxi. 

U dalších položek nedošlo k příliš velkým změnám v souvislosti s procentním zastoupením na 

celkových nákladech na prevenci.  

4.1.2. Náklady na hodnocení 

Celkové náklady na hodnocení kvality jsou dány součtem čtyřmi nákladovými 

položkami, které jsou podrobněji popsány v následujícím textu. 

4.1.2.1 Výdaje na zákaznické audity 

Výdaje na zákaznické a interní audity jsou uvedeny souhrnně v konečném modelu PAF.  
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- Zákaznické audity slouží k posílení dodavatelsko - odběratelských vztahů. Tyto vztahy se 

potom stávají jasnější a průhlednější. Současně se zlepšuje důvěryhodnost dodavatele a 

kontroluje se jeho schopnost dodávat podle smluvních podmínek, reagovat na speciální 

požadavky zákazníků a současně zvyšuje jistotu odběratele. Zákaznický audit se používá 

společnostmi při výběru, popř. schvalování dodavatelů. Ve společnosti pamet proběhly 

v letech 2009 až 2011 zákaznické audity, které jsou součástí přílohy č. 4. Hodnota výdajů na 

zákaznické audity je stanovena na základě počtu hodin a vynásobením průměrnou hodinovou 

sazbou.  

 

- Interní audit představuje nezávislou činnost, která má za cíl přidávání hodnoty a 

zdokonalování procesů a činností organizace. Přínos auditu je především to, že navrhuje 

metodický způsob hodnocení, snížení rizik a zlepšení řídících a kontrolních činností 

organizace. Ve firmě Pamet existují tři druhy auditů – výrobkový, procesní, systémový. 

Výrobkový a procesní audit je vykonáván představitelem managementu kvality. Systémový 

audit je vykonáván zaměstnancem, který je zaměstnán ve funkci, která není nijak 

zainteresována v kontrolovaných systémech.  

 

Představitelé managementu sestaví roční plán interních auditů. V přípravné fázi se 

nezávislý zaměstnanec firmy, který bude provádět audit, seznámí s firemními systémy a 

nachystá si otázky, které budou kladeny v průběhu interního auditu. Po ukončení se sepíše 

protokol o zjištěných skutečnostech. V případě existence určitých neshod se navrhne opatření 

k jejich odstranění. Ty to návrhy se po konzultaci s vedoucími pracovníky zavedou a následně 

se kontroluje jejich efekt. Tato položka se skládá z poměrné části mzdy zaměstnanců, kteří se 

zúčastnili auditu. 

 

4.1.2.2 Výdaje na kontrolu 

Tato nákladová položka patří mezi výdaje na zjištění, zda je dosahováno požadované 

kvality a je tvořena veškerými činnostmi, které jsou spojené s kontrolou kvality výrobků v 

organizaci. Celkové výdaje se skládají z nákladů na vstupní, průběžnou a výstupní kontrolu. 

Kontrola patří k nepostradatelným prostředkům zajištění kvality konečných produktů. 
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 Vstupní kontrola je monitorování, evidence, řízení a uvolňování vstupujících 

výrobků, materiálů, hodnocení parametrů a znaků kvality na základě zpracovaného 

kontrolního plánu. Tyto kontrolní plány se liší v závislosti na kontrolovaném objektu.  

 

V průběhu výstupní kontrole neboli kontrole před expedicí jsou výrobky podrobeny 

konečné kontrole zaměstnancem z útvaru expedice. Ten musí během balení výrobků vizuálně 

kontrolovat jejich kvalitu jako je vzhled, označení, způsob balení. Výstupní kontrola je opět 

prováděna na základě kontrolního plánu a skládá se z následujících kroků: monitorování, 

evidence a hodnocení výstupních výrobků a hodnocení parametrů, znaků kvality. 

 

 Výdaje na kontrolu nebudou při sledování nákladů dále rozčleňovány na jednotlivé 

druhy kontroly, protože vstupní i výstupní kontrola je prováděna totožnými zaměstnanci. Pro 

výpočet této nákladové položky byla použita měsíční mzda konkrétních pracovníků 

podílejících se na kontrole.  

 

Další způsob kontroly, který v podniku používán je tzv. samokontrola, která nahrazuje 

práci specializovaných pracovníku technické kontroly. Kontrolní operace je realizována 

přímo pracovníkem obsluhující stroj. Ten kontroluje výrobky, na základě určitých parametrů 

nebo znaků kvality.  

 

4.1.2.3 Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení 

- Výdaje na kalibraci měřidel a opravy poškozených měřidel. Kalibrace měřidel slouží 

k zabezpečení jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Kalibrace či oprava je prováděna 

externím dodavatelem. Vyčíslení položky jsem provedla na základě údajů získaných 

z účetnictví. 

 

- Přístrojové vybavení se používá pro měření kvality surovin, materiálu, polotovarů a 

výrobků. Podklady pro výpočet jsou opět získány z účetnictví.  

 

4.1.2.4 Výdaje na zkoušky u externích dodavatelů 

V této položce jsou obsaženy výdaje na zkoušky, které není možné v podniku provést 

z důvodu chybějícího vybavení, jako jsou např. přístroje, měřící zařízení atd., výluky měřících 

a hodnotících přístrojů v době provádění údržby nebo opravy, nedostatečných kapacit a 



 

 
  
 

45  
 

v případě, kdy je z finančního důvodu výhodnější tyto zkoušky zadat externímu dodavateli. 

Informace pro vyčíslení této položky byly získány z přijatých faktur. 

 

Tab. 4. 2 Náklady na hodnocení 

Hodnocení 2009 2010 2011 
Výdaje na interní a zákaznické audity 6 500 6 750 7 500 
Výdaje na kontrolu 829 563 955 125 891 804 
Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení 65 373 29016,7 61388,1 
Náklady na zkoušky u externích dodavatelů 0 24868 16 201 

Celkem 901 436 1 015 760 976 893 
Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

V Tabulce 4.2 jsou uvedeny veškeré výdaje související s hodnocením kvality 

v organizaci. Celkový vývoj výdajů se v letech 2009 a 2011 příliš neliší, rozdíl je pouze 

75 457 Kč. Nejvyšší hodnoty dosahuje položka výdaje na kontrolu. V roce 2010 došlo u 

těchto výdajů k největšímu nárůstu a to z důvodu navýšení průměrné hodinové mzdy u 

zaměstnanců zabývající se kontrolou. Následně v roce 2011 došlo k propuštění jednoho 

z pracovníka zabývající se kontrolou a byl přijat nový zaměstnanec, který měl nižší 

hodinovou mzdu o cca 22Kč/hod. a to byl důsledek snížení této položky. Další položkou v 

nákladech na hodnocení jsou výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení, kde velkou část 

tvoří peněžní prostředky vynaložené na kalibraci měřidel. Doba intervalu platnosti kalibrace 

je ve většině případů 2 roky dle přílohy č. 4. Z toho důvodů každý, druhý rok jsou větší 

výdaje na údržbu kalibrace viz. Tab. 4.2. Firma se snaží investovat i do modernizace zařízení, 

které se používá ke kontrole. V roce 2007 došlo k nákupu měřícího zařízení v hodnotě 1 000 000 

Kč. Tento rok není, ale předmětem analýzy. Následující položku představují zkoušky u externích 

dodavatelů, které se provádí dle potřeby, pokud například firma nemá dostatečné vybavení 

k provedení zkoušky. V roce 2009 nebyla tato činnost vůbec využita. V dalších letech není tato 

položka příliš významná ve srovnání s ostatními částkami položek.  

 

Ze struktury nákladů na hodnocení v Grafu 4.2 vyplývá, že nejvíce peněžních prostředku 

je vynaloženo na realizaci kontroly a to průměrně za tři roky ve výší 92,45%. Nejmenší hodnotu 

má položka výdaje na interní a zákaznické audity, kde ve struktuře nákladů na hodnocení 

zaujímají necelé 1%. 
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Graf 4. 2: struktura nákladů na hodnocení 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedeny v příloze č.5 

4.1.3 Náklady na interní vady 

 Tato skupina nákladů je v podniku důsledně sledována. Evidují se podrobně veškeré 

výdaje, které souvisí s opravou výrobků a s výdaji na neopravitelné vady. Management 

kvality tuto podskupinu pravidelně jednou měsíčně vyhodnocuje. Celkové náklady na interní 

vady se skládají z dvou nákladových položek, které jsou popsány v následujícím textu. 

4.1.3.1 Náklady na opravy výrobků 

Představují finanční prostředky, které byly vynaloženy z důvodu nedostatečné kvality. 

Činnosti, které souvisí se vznikem této položky, jsou oprava výrobků, opakované měření a 

kontrola. Celkovou hodnota je získána součtem nákladů na třídění, mzdy pracovníků, použitý 

materiál, opravy, ostatní jako jsou cestovní náklady na služební cesty a cena sešrotování. Tato 

položka má minimální zastoupení ve struktuře nákladů na kvalitu. 

 

4.1.3.2 Ztráty z neopravitelných vad 

Jedná se o výdaje, které souvisí se vznikem neopravitelných vad. Jejich celková suma 

se skládá z ceny materiálu, mzdových nákladů, cestovních nákladů na služební cesty a atd.  
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Tab. 4.3 Náklady na interní neshody 

Náklady na interní vady 2009 2010 2011 
Náklady na opravy výrobků 5 780 7 287 57 772 

Ztráty z neopravitelných vad 71 511 58 843 172 729 

Celkem 77 291 66 130 230 501 
Zdroj: Interní dokumentace podniku 

 

Náklady na interní neshody jsou citlivé vzhledem k objemu produkce. Nejvýznamnější 

položkou nákladů na interní neshody tvoří ztráty z neopravitelných vad. Peněžní prostředky 

vynaložené na opravy výrobků v letech 2009 a 2010 jsou ve srovnání se ztráty 

z neopravitelných vad téměř zanedbatelné. Náklady na interní nehody by se měly posuzovat 

současně s náklady na externí neshody. Poté by bylo patrné, že nárůst v roce 2011 nemůže být 

hodnocen jako negativní, protože v tomto roce došlo současně k poklesu výdajů na externí 

neshody. To znamená, že kontrola uvnitř podniku zachytila neshody a ty se tedy nedostaly 

k zákazníkovi. V roce 2011 došlo také k nárůstu nákladů na opravy, jehož většinovou část 

tvoří peněžní prostředky vynaloženy na opravu špatně provedené kataforézy a to ve výši 

55 149 Kč.  

 

Graf 4.3 Struktura nákladů na interní neshody 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedené v příloze č. 5 

 

Při zhlédnutí vývoje jednotlivých položek v Grafu 4.3, který uvádí v procentech ztráty 

z neopravitelných vad a náklady na opravu výrobků k celkovým nákladům na interní neshody 

za předchozí tři roky, je patrný postupný pokles ztrát z neopravitelných vad a nárůst nákladů 

na opravy.  
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Graf 4.4 Hodnota interních neshod vzhledem k tržbám v % 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedené v příloze č. 5 

 

V grafu 4.4  je uvedeno jakou část tržeb zaujímají interních neshody v %. Hodnota 

interních neshod není nijak významná, v roce 2011 je to pouze 0,25 %. Stále, ale existuje 

prostor ke snížení těchto výdajů. I když je samozřejmostí, že v reálném provozu nelze 

dosáhnout hodnoty 0 %. Rozsáhlejší analýze se budu věnovat v analýze nákladů na neshody 

v roce 2011. V případě jakéhokoliv snížení výdajů na interní neshody je stále efektivnější 

ušetřené peněžní prostředky investovat do různých efektivnějších a vhodnějších oblastí než je 

vynaložit v podobě zbytečně vynaloženého materiálu, mzdy a celkového času pracovníků. 

4.1.4 Náklady na externí vady 

 
Náklady na externí vady jsou opět v podniku pečlivě sledovány a zahrnují náklady na 

reklamace a náklady na opravy reklamovaných výrobků. Pojem externí vady znamenají, že 

neshoda byla zachycena až zákazníkem. To znamená, že náklady na externí vady mohou 

obsahovat i případné výdaje odběratele. Ale neobsahuje náklady ze ztráty dobrého jména, ztráty 

zákazníka atd. 

 

4.1.4.1 Výdaje na reklamace 

Tato položka je v podniku sledována na příslušném analytickém účtu. Výdaje na 

reklamaci zahrnují náklady na reklamační řízení, náklady na opravy výrobků nebo na 
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likvidaci neopravitelných vad. Podnětem k reklamaci může být i nedodržení termínů a 

nedodržení smluvních podmínek.  

 

4.1.4.2 Vícenáklady na přepravu 

Tyto výdaje představují zvláštní výlohy nebo poplatky vzniklé nad rámec smluvní 

dodávky. Nestandardní doprava může být způsobena časovým zpožděním, aby byla včas 

doručena objednávka. Často se v takových případech musí využit speciální dopravce jako 

např. letecká doprava, která patří k nejnákladnější. Mezi další důvody vzniku vícenákladů 

patří reklamace. Tento druh nákladů se v podniku sleduje.  

 

4.1.4.3 Odpovědnost za škodu 

Firma Pamet s.r.o. se zabývá výrobou z větší části pro automobilový průmysl. Z důvodů 

možnosti vzniku škody u zákazníka je sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.  

 

Tab. 4.4 Náklady na externí vady 

Náklady na externí vady 2009 2010 2011 
Výdaje na reklamace 77 840 404 634 191 047 

Vícenáklady na přepravu 15 000 124 000 27 000 

Pojištění odpovědnosti za škodu 49 375 54 377 75 381 

Celkem 142 215 583 011 293 428 
Zdroj: Interní dokumentace ve společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

Nejvýznamnější hodnoty položek v nákladech na externí vady zaujímají výdaje na 

reklamace. V roce 2010 byla jejich hodnota 583 011 Kč, poté došlo k poklesu téměř o 300 000 

Kč. To lze hodnotit jako pozitivní vývoj. Pokles v roce 2011 byl doprovázen současně nárůstem 

nákladů na interní neshody. Pro podnik je mnohem méně nákladné, když jsou neshody objeveny 

v podniku. Snaha podniku je tyto výdaje na reklamaci co nejvíce eliminovat, protože pokud 

neshody objeví až zákazník je ohrožena nejen pověst podniku, ale i dobré vztahy s odběratelem.  

 

Cílem je zachytit případné neshody v podniku, kde jsou náklady na opravu nebo šrotaci 

neshodných výrobků mnohokrát nižší. V roce 2010 došlo k velkému nárůstu vícenákladů dopravu. 

Hodnoty pro vypočet nákladů na externí vady jsem získala z interní dokumentace podniku. V roce 

2009 je vykázáno pouze 8 přeprav v evidenci. V roce 2010 je to již 41 cest a několikrát je tam 
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uveden doprava do Charleville, kde celková cena přepravy činila 50 759 Kč. V roce 2011 došlo 

k poklesu a nejdražší přeprava je opět do Charlevill a to v hodnotě 9 000 Kč. Poslední položka v 

nákladech na externí vady je pojištění odpovědnosti za škodu. Podnik je pojištěn z důvodu snížení 

následků, kdyby neshodný výrobek způsobil škodu u konečného spotřebitele. Roční pojistné činí 

průměrně za tři předchozí roky 59 711 Kč. 

 

Při zhlédnutí struktury nákladů na externí neshody. Je zřejmě, že je důležité nehodnotit 

pouze samotnou výši nákladů, ale posuzovat je jako celek a nejlépe i k jiným veličinám. Pozitivně 

bych hodnotila, že došlo k poklesu výdajů na externí neshody vzhledem k tržbám dle Grafu 4.6 o 

0,13%. 

 

Graf 4.5 Struktura nákladů na externí neshody 

Struktura nákladů na externí vady v %

54,73%
69,40% 65,11%

10,55%

21,27%
9,20%

34,72%

9,33%
25,69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

Pojištění odpovědnosti
za škodu

Vícenáklady na
přepravu

Náklady na reklamace

 

Zdroj: Vlastní výpočty uvedeny v příloze č. 5 

 

Pro lepší vypovídací schopnost a pro důkladnější zhodnocení této podskupiny nákladů byl 

vytvořen Graf 4.5, který vyjadřuje strukturu nákladů na externí vady v % a Graf 4.6, kde je 

uvedena hodnota reklamací vzhledem k tržbám v procentech. V procentech hodnoty externích 

neshod nedosahují významných částek. Zde, ale opět platí to co v případě interních neshod, že 

jakékoliv snížení výdajů na likvidaci a reklamační řízení související s externími vadami je 

prospěšnější pro podnik, protože ušetřené peněžní prostředky může investovat do 

efektivnějších a vhodnějších oblastí než je vynaložit v podobě zbytečně vynaloženého 

materiálu, mzdy a nákladů na reklamační řízení. 
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Graf 4.6 Hodnota externích neshod vzhledem k tržbám v % 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedeny v příloze č. 5 

4.1.5 Celkové náklady na kvalitu 

Souhrn všech hodnot veškerých podskupin modelu PAF viz Tab. 4.5 představují 

celkové výdaje na kvalitu v daném období. Pří hodnocení celkových nákladů na kvalitu 

modelu PAF v daném období v případě, že budeme při hodnocení vycházet z Grafu 4.7, 

můžeme vyvodit, že v průběhu třech roků nedošlo k výrazným změnám ve struktuře 

celkových nákladů na kvalitu.  

 

Náklady na prvenci představují největší výdaje v oblasti kvality. Další podskupinou 

jsou náklady na hodnocení, které tvoří významnou poměrnou část z celkových nákladů na 

kvalitu. V případě nákladů na interní vady je zřejmé, jak bylo výše uvedeno, že došlo k jejich 

nárůstu, ale ten byl současně doprovázen poklesem výdajů na externí neshody, tento vývoj lze 

hodnotit jako přínosný pro podnik. 

 

Tab. 4.5 Náklady na kvalitu dle modelu PAF 

  2009 2010 2011 

Náklady na prevenci 1 365 091,8 1 489 640,1 1 527 468,7 

Náklady na hodnocení 901 436 1 015 760 976 893 

Náklady na interní vady 77 291 66 130 230 501 

Náklady na externí vady 142 215 583 011 293 428 

celkem 2 486 034 3 154 540 3 028 290 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 
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Graf 4.7 Náklady na kvalitu dle modelu v PAF v % 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedeny v příloze č.5 

 

V následujícím grafu 4.8 je obsaženo kolik procent zaujímají náklady na kvalitu 

z tržeb. Celková hodnota nákladů byly nejvyšší v roce 2010, kdy došlo u většiny podskupin 

modelu PAF k nárůstu, výjimkou jsou podskupiny náklad na interní vady. Nárůst celkových 

nákladů byl způsoben zvýšením mezd zaměstnanců, vícenákladů na přepravu a výdaji na 

neshody. Závěrem lze konstatovat, že vývoj nákladů je pozitivní, protože v roce 2011 došlo 

k poklesu o 126 560 Kč a vzhledem k tržbám o 0,45% . 

 

Graf 4.8 Náklady na kvalitu dle modelu PAF vzhledem k tržbám v % 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedeny v příloze č. 5 
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V grafu 4.9 je uvedeno poměrné zastoupení nákladů na kvalitu v celkových nákladech. 

Náklady na kvalitu tvoří v roce 2011 3,56 %. Nejvyšší hodnota je dosažena, stejně jako ve 

většině předchozích grafů, v roce 2010 a to 5,24 %. Celkově dochází k poklesům nákladů na 

kvalitu v poměru k celkovým nákladům. 

 

Graf 4.9 Poměrné zastoupení nákladů na kvalitu v celkových nákladech 
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Zdroj: Vlastní výpočty uvedeny v příloze č.5 

4.1.6 Doporučení 
 

Provedení monitoringu nákladů na kvalitu, aby mělo vhodnou vypovídací schopnost, 

nebylo možné v plném rozsahu realizovat. Analýzu nákladů na kvalitu za předchozí roky byla 

vypracována na základě dostupných dat. Ne všechny data lze zpětně dohledat. Autorka si je 

vědoma, že určitá část nákladů se nepodařila vyčíslit. Management kvality v Pametu má 

vedenou dokumentaci na základě požadavků vyplývají z norem platných v podniku a na 

základě požadavků majitelů podniku. Management kvality měl stanoveno sledovat náklady na 

nekvalitu, a protože model PAF v těchto požadavcích není zahrnut, nebyly potřebné 

informace pro jeho vypracování v podniku doposud vedeny v takovém rozsahu, který by byl 

potřebný pro model PAF. Náklady související se zabezpečením kvality nebyly komplexně 

sledovány. Pro posouzení efektivity realizovaných investic je důležité znát celkovou položku 

peněžních prostředků vynaloženou na zabezpečení kvality. V následujícím textu je uveden 

model PAF, jak by měla vypadat a co by měl obsahovat, aby byla zachovaná funkce a cíle 

modelu. Model je přizpůsoben tak, aby jej šlo realizovat v podniku 
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• Náklady na prevenci 

a) Zákonné a profesní školení  

- podklad pro zjištění: přijaté faktury, 

- místo vedení: personální oddělení. 

b) osobní náklady na představitele managementu kvality  

- podklad pro zjištění: mzda pracovníků, přijaté faktury (mobilní telefon, cestovní náhrady, 

členské příspěvky atd.)  

- místo vedení: personální oddělení. 

c) výdaje na činnosti rad kvality 

- podklad pro zjištění: interní evidence, která by se začala vypracovávat v podobě tabulky v 

programu excel, kdy by byla uvedena doba trvání a zúčastněné osoby, 

místo vedení: management kvality. 

d) náklady na projekty zlepšování  

- podklad pro zjištění: přijaté faktury, mzda pracovníků podílejících se na opatření (vpočet: 

vynásobením mzdové sazby x počet hodin) 

- záznam: interní evidence v podobě tabulky v programu excel 

- místo vedené: hlavní technolog. 

e) Preventivní prohlídka strojů 

- podklad: plán prohlídky kontrol vypracovány pracovníkem údržby, mzda pracovníka  

provádějícího kontrolu.  

- místo vedení: personální oddělení  

f) Výdaje na nákup a udržování externí dokumentace 

- podklad pro zjištění: přijaté faktury 

- místo vedení: ekonomický úsek na příslušném finančním účtu. 

g) Výdaje na certifikační audity 

-podklad pro výpočet: přijaté faktury, 

-místo vedení: ekonomické oddělení. 

 

• Náklady na hodnocení 

a)Výdaje na zákaznické audity 

- podklad pro výpočet: interní evidence v podobě tabulky, kde by byl uveden seznam 

zúčastněných osob a doba trvání (nákladem je mzdová sazba x počet hodin), 
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- místo vedení: management kvality. 

b)Výdaje na interní audity 

- podklad pro výpočet: interní evidence v podobě tabulky, která by obsahovala seznam 

zúčastněných osob a dobu trvání (nákladem je mzdová sazba x počet hodin), 

- místo vedení: management kvality. 

c)Výdaje na kontrolu 

- podklad pro výpočet: měsíční mzda pracovníků, 

- místo vedení: personální oddělení. 

d)Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení 

- podkladem pro výpočet: přijaté faktury a vedení na příslušných finanční účtech, 

- místo vedené: ekonomické oddělení. 

e)Náklady na zkoušky u externích dodavatelů 

- podkladem pro výpočet: přijaté faktury a vedení na příslušných finanční účtech, 

- místo vedení: ekonomické oddělení. 

 

• Výdaje na interní neshody 

a) Náklady na opravy výrobků 

- podklad pro výpočet: Interní dokumentace, tak jak je evidována doposud, 

- místo vedení: oddělení výroby. 

b) Ztráty z neopravitelných vad 

- podklad pro výpočet: Interní dokumentace, tak jak je evidována doposud, 

- místo vedení: oddělení výroby. 

 

• Výdaje na externí neshody 

a) Náklady na reklamace 

- podklad pro výpočet: přijaté faktury, 

- místo vedení: ekonomické oddělení. 

b) Vícenáklady na přepravu 

- podklad pro výpočet: v případě zajištění externí dopravy jsou to přijaté faktury 

místo vedení: ekonomické oddělení. 

Pokud by se jednalo o dopravu zajištěnou zaměstnanci podniku: jako podklad by byla využita 

interní dokumentace evidována v současné podobě, 

- místo odpovědnosti: vedoucí útvaru expedice. 
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c) Pojištění odpovědnosti 

- podklad pro výpočet: přijaté faktury. 

- místo vedení: ekonomické oddělení 

 

Náklady na interní s externí neshody jsou v podniku evidovány. Pouze autorka 

doporučuje vést přehlednější evidenci. Kde by byly přesně vyčísleny mzdy, materiál a v jedné 

tabulce obsaženy všechny údaje. Do budoucna bych doporučila model doplnit o sledování 

nákladů na promrhané investice a škody na životním prostředí s modelu COPQ. Příkladem 

promrhaných investic může být náklady na zrušení investic, ztráty vyplývají s nevyužitím 

strojů, prostor, výrobní kapacity, s čekáním atd.   

 

Základem před uvedením modelu do praxe je seznámení zaměstnanců s přínosem a 

cílem tohoto modelu a jaké důsledky z něho mohou plynout. Musí si být vědomi důležitosti 

uvádět pravdivá data. Protože pouze na skutečných faktech lze poté tyto náklady efektivně 

řídit a přijmout tak vhodné operativní a strategické rozhodnutí, které může vést ke snižování 

nákladů se zachováním nebo zvýšením úrovně kvality. 

 

V dalším kroku se vypracuje tabulka excel, kde se uvedou všechny položky a kolonky 

pro doplnění potřebných dat. Tabulka bude dostupná v interním informačním systému 

podniku. U konkrétních položek se stanoví datum, do kdy musí být data doplněna a 

zodpovědná osoba za správnost a přesnost údajů. Management kvality bude na základě 

získaných dat sestavovat v půlročních intervalech zprávu pro vedení podniku, kde bude krom 

dat uveden i vývoj nákladů na kvalitu, který bude současně vztažen k tržbám a celkovým 

nákladům a to z důvodu lepší vypovídací schopnosti modelu. 

4.2 Analýza nákladů na neshodu roku 2011 
 

Příručkou pro normu TS 16 949 je doporučeno sledovat náklady na nekvalitu tzn. 

náklady na interní a externí vady. Rok 2011 byl proto podrobně analyzován z hlediska výdajů 

na neshody. Cílem této části je vyčíslit jaká částka materiálu, mezd a jiných nákladů 

souvisejících s výrobou byly zbytečně vynaloženy, popsat postup sledování a vyhodnocování 

nákladů na nekvalitu. Jednotlivé druhy výrobků se v podniku interně evidují pod tzv. SKP. 

Pod číslem SKP se uvádějí veškeré výrobky podniku. Při vypracování byl zachován způsob 

evidence výrobků ve společnosti Pamet spol. s r.o. 
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4.2.1 Interní neshody 

V případě, že kontrola objeví neshodný výrobek v podniku jsou výdaje související s 

nekvalitu ve výši výrobních nákladů popř. i jiných nákladů jako jsou cestovní náhrady atd. 

Tato možnost je pro firmu mnohem lepší, než kdyby byla neshoda nalezena až u zákazníka. 

Výrobní náklady jsou představovány zbytečně vynaloženým materiálem, mzdou, náklady na 

kooperaci, energiemi atd.  

 

Podklady pro výpočet výdajů související s interní neshodou jsem získala z hlášení 

vadného výrobku, kde je uvedeno datum zachycení neshody, číslo dílů, počet zablokovaných, 

vadných, opravených dílů, popis nekvality, příčina výskytu, příčina neodhalení, poznámka a 

datum uzavření. Dále byla čerpána data z evidence nákladů na nekvalitu, kde jsou uvedeny 

datum, popis nekvality, poznámka a vyčíslení jednotlivých nákladů, které bohužel nejsou 

vedeny úplně. Ve skutečnosti náklady v podobě mezd a materiálů jsou součásti ostatních 

nákladů. Položka ostatních nákladů obsahuje jak výdaje na šrotaci tak i cestovní náhrady viz 

Tab. 4.6. Na první pohled tedy není patrné, jaká částka připadá na mzdy a materiál a jaká na 

cestovní výdaje. Pro úplné a přesné vyčíslení nákladů bylo nutné využít kalkulace produkce 

jednotlivých výrobků, které obsahují výrobní náklady na jeden výrobek. Tyto výdaje jsou 

uvedeny v Tab. 4.7. 

 

Tab. 4.6 Sledování nákladů na kvalitu ve společnosti Pamet spol. s r.o. 

náklady 
měsíc 

číslo 

dílu 
popis nejakosti 

třídění mzdy materiál opravy ostatní celkem 

1 
0202-

69 

deformace dílů po 

ohybu 
      244   244 

2 
0302-

20 

prasklý ohyb 

nožiček 
732       6 848 7 580 

3 
0604-

13,14 

odlepující se 

povrch 
      55 149   55 149 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 
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Tab. 4. 7 Určení vynaloženého materiálu a mezd na interní neshodu 

SKP Materiál Mzdy 
Počet 
vadných 

Vynaložená  
mzda celkem 

Vynaložený 
materiál celkem  

0202-69 3,625 1,250 0 0 0 
0604-13,14 5,246 1,138 0 0 0 
0302-19 0,936 0,034 2 000 68 1872 
9403-05 1,969 0,240 157 37,6486 309,133 
0202-02 2,348 0,051 4 785 244,035 11235,18 
0302-20 6,480 0,110 2 439 268,29 15804,72 
0202-62 5,396 1,039 66 68,574 356,136 
0302-21 6,480 0,113 2 500 282,5 16200 
0302-20 6,480 0,114 1 147 130,758 7432,56 
0202-01 2,349 0,052 1 850 96,2 4345,65 
0202-42 0,825 0,076 8 000 608 6600 
0307-02 5,713 0,068 557 37,876 3182,141 
0302-19 0,936 0,034 1 000 34 936 
0402-11 3,493 2,961 1 153 3414,033 4027,429 
0202-51 0,281 0,017 1 068 18,156 300,108 
9403-12 1,643 0,265 2 920 773,8 4797,56 
9403-53,54 2,437 0,085 1 086 92,31 2646,582 
0603-01 2,437 0,085 6 250 531,25 15231,25 
0302-23 1,423 0,114 0 0 0 
0302-19 0,936 0,034 1 700 57,97 1591,2 
0202-19 8,229 0,744 2 390 1778,16 19667,31 
0202-01 2,349 0,052 8 000 416 18792 

0302-33,34 4,020 0,114 1 480 168,72 5949,6 
celkem    9 126,28 Kč 141 276,56 Kč 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

V roce 2011 bylo na interní neshodu vynaloženo v podobě mezd 9 126 Kč a 

v materiálu 141 276,56 Kč. Celkem bylo opraveno 18 948 ks neshodných výrobků a 50 548 

ks výrobků sešrotováno. 

 

Pro doplnění informací Graf 4.10 uvádí v kterém měsíci a jaký počet interních neshod 

byl vyroben. Z vývoje křivky je patrný rostoucí trend. Kdy začátkem roku je produkce neshod 

nejnižší. Postupně dochází k růstu a nejvyšší hodnota je dosažena v listopadu, kdy bylo 

vedeno v podniku 6 interních záznamů o vzniku neshod. 
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Graf 4.10 Počet vadných kusů vyrobených v jednotlivých měsících 
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Zdroj: Graf vypracován na základě dat získaných z interní evidence společnosti Pamet spol. 

s r.o. 

 

V některých případech se stává, že je nutné provést třídění výrobku. V případě firmy 

Pamet spol. s r.o je tato částka dána paušálně a to 122Kč/hod. V minulém roce částka 

vynaložena na třídění byla 7 747 Kč a celkem se třídilo 63,5hodiny. Pokud směna trvá 7,5 

hodiny tak pracovnice vykonávala tuto činnost cca osm směn. 

 

V případě likvidace interních neshod v podniku se vícenáklady nepočítají. Cena 

sešrotovaných dílu je rovna použitým výrobním nákladům a popřípadě cestovním výdajům,  

kdy se stanovila paušální částka ve výši 6Kč/km.   

  

V roce 2011 byla provedena oprava u 18 948 ks viz Tab. 4.8. Náklady na tuto opravu 

činily 57 772 Kč a průměrně oprava na 1ks byla 2,062 Kč. Nejvyšší náklady jsou u opravy 

zakázky 0604-13,14, kdy se musela odstranit původní kataforézy a provést novou a to 

z důvodu odlepování se povrchu. Příčinou vzniku neshody byla neúplná specifikace a v plánu 

kontrol nebyla stanovena nutnost kontrolovat přilnavost. V případě zakázky 0202-69 byly díly 

zdeformované, protože byl vadný ohybník a nové pracovnice nebyly dostatečně zaškoleny. U 

poslední zakázky 0302-23 byl otupený razník a pracovnice při provádění kontroly byla 

nepozorná.  
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Tab. 4.8 Náklady na opravu nekvalitních výrobků 

SKP 
Náklady na 
opravu Počet kusů 

Náklady na 
opravu 1 kusu 

0202-69 244 200 1,220 
0604-13,14 55 149 11 948 4,616 
0302-23 2 379 6 800 0,350 

celkem 57 772 18 948 2,062 
Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

Z předešlého textu je zřejmě, že častým faktorem podílejícím se na vzniku neshody je 

lidský faktor. Ať je to v případě příčiny vzniku nebo určení místa vzniku. Rozbor je uveden 

v grafu tabulce 4.9 a 4.10. V takovém případě, kdy je na vině zaměstnanec, je obtížné určit 

konkrétní osobu, která by měla nést za ní zodpovědnost. Je samozřejmostí, že v plánu výroby 

a kontrol je uvedena odpovědná osoba, ale ve většině případů je to souhra více příčin.  

 

V podniku se vyrábí 450 druhů výrobku. Podnik má k dispozici 19 strojů, na kterých 

se mění velmi často nástroje. Stroje jsou už velmi opotřebené a pro seřizovače je často obtížně 

to správně seřídit a to i z důvodu, že se používají nástroje, které jsou často na hranici 

použitelnosti u daných strojů. V případě, že vznikne neshoda, bere vedení společnosti 

v úvahu, že zaměstnanci nepracují z nejmodernější technikou. Proto se rozhodlo, že dojde 

částečně k modernizaci, aby mohl podnik získat nové zajímavější zakázky souvisejících 

s automobilkou Hundai a to ke koupi nových strojů. 

 

V případě, že zaměstnanec zapříčiní vznik nekvalitního výrobku z důvodu hrubého 

porušení je mu sražena částka 10% z celkové sumy nákladů. Zde je diskutabilní, zda jsou 

zaměstnanci v případě takového postihu motivováni k lepším výkonům a k důkladnější 

kontrole své práce. Protože nepozornost obsluhy byla 17x uvedena jako příčina zavinění. 

Majitelé podniku se snaží podnik mít založen na důvěře, týmové spolupráci, rodinné 

atmosféře a chtějí dát svým zaměstnancům možnost seberealizace a mají obavu, aby v případě 

větších postihů nedošlo k demotivaci z důvodu práce zaměstnanců pod stresem.   
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Tab. 4.9 Určení místa odhalení neshody 

Místo odhalení I.Q II.Q III.Q. IV.Q celkem 
Nástroj 4 3 2 3 12 
Obsluha 2 4 2 1 9 
Materiál 1 0 1 0 2 
VTD 2 0 0 0 2 
Lis 0 0 0 1 1 
celkem 9 7 5 5 26 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

Tab. 4. 10 Určení příčiny nezachycení  

Příčina nezachycení I.Q II.Q III.Q. IV.Q celkem 
Nedostatečná četnost 3 1 0 2 6 
Nepozornost obsluhy 3 6 3 5 17 
Nepozornost kontroly 2 0 0 0 2 
Nevhodné měřidlo 0 0 0 1 1 
celkem 8 7 3 8 26 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

Na základě všech uvedených faktů, se autorka domnívá, že je ve firmě prostor ke 

snížení v zniku nekvalitních výrobku a to ve větší důkladnosti obsluhy. I když formou 

samokontroly je náročnější objevit neshody. Při náročném dílci, kdy většinou pouhým 

pohledem nebo jednoduchými měřidly mají rozhodnout, zda výrobek je vyroben na základě 

daných specifikacím, se stane, že se neshoda přehledne. Zde je otázkou, zda by také neměla 

používat obsluha lisů více měřidla ke kontrole nebo zda by zaměstnanci přímo určeni na 

kontrolu neměli častěji provádět kontrolu přímo při realizaci výroby. A kontrola výrobků by 

se měla provádět i namátkově nejen po provedení konkrétního počtu výrobků. Přínosem by 

bylo, že vzniklá neshoda by se mohla zjistit mnohem dříve. 

3.2.2 Externí neshody 

Firma realizuje výrobu, ve které produkuje výrobky, které musí projít různými 

kontrolami, aby se zachytily případné neshodné výrobky viz. Směrnice kontroly a zkoušení. 

Může nastat případ, kdy kontrola z různých důvodu neshodu neobjeví. Mezi příčiny mohou 

patřit nepozornost obsluhy zařízení (např. pracovníci u lisu), chyba použitého měřidla, špatně 

stanovený plán kontrol atd. To vše může mít fatální důsledky a to nejen, že se vadný výrobek 

dostane k odběrateli, ale v nejhorším možném případě může dojít až ke škodě u konečného 
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zákazníka. Proti vzniku škody u zákazníka je firma pojištěna, přesto by to mohl mít pro firmu 

likvidační dopady. Nejen z hlediska finančního, ale především ztráty dobrého jména. 

V případě, že neshodu zjistí odběratel je potřeba rychlá reakce celého týmu pracovníku, aby 

mohla být co nejrychleji realizována opaření k jejich odstranění a k realizaci nápravného 

opatření. K tomu slouží v případě reklamací v automobilovém průmyslu reklamační řízení na 

základě Global 8D Reportu. 

 

V případě roku 2011 ve firmě Pamet spol. s r.o., bylo evidováno 15 reklamací, z toho 

u osmi reklamačních řízení nevznikly téměř žádné náklady, pokud nebudeme kalkulovat 

režijní náklady. Ve většině případů došlo k domluvě, že se u neshodných výrobků může 

pozměnit tolerance nebo to byla neopodstatelná reklamace ze strany zákazníka. Po zhlédnutí 

údajů v Tab. 4.7 a 4.11 je patrný rozdíl mezi případem, kdy se nekvalita zjistí uvnitř 

v podniku a když ji objeví až zákazník. Náklady na vyřízení reklamací jsou poté 

mnohonásobně vyšší. 

 

Tab. 4. 11 Výpočet vynaložených mezd a materiálu na externí neshodu 

SKP 
Mzdy 
na 
1ks 

Materiál 
na 1ks 

Počet 
kusů 

Vynaložená 
mzda celkem 

Vynaložený 
materiál 
celkem 

Skutečné 
náklady 

9403-38 0,113 0,648 1 0,113 0,648 1 767 
0402-21 0,034 0,658 7 700 261,8 5066,6 66 703 

0302-09,10 0,091 1,133 12 1,092 13,596 7 785 
0603-01 0,034 2,65 5 000 170 13250 19 515 
9403-49 0,043 1,639 10 0,43 16,39 5 710 
0603-02 0,034 3,9 500 17 1950 79 590 
0604-01 0,014 0,242 10 000 140 2420 9 977 

celkem   23 223 590,435 22717,2 191047 
Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

Dle tabulky 4. 12 se na vzniku nekvalitních výrobku nejvíce podílela porucha 

způsobené nástrojem. To souvisí, jak jsem výše uvedla v předchozím textu, že nástroje se 

nasazují na staré, opotřebované stroje a na jejich hranici použitelnosti. Vznik těchto vad lze 

ovlivnit modernizaci popř. nákupem nových strojů a kvalitnější a důslednější prací 

zaměstnanců nástrojárny. 
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Tab. 4.12 Určení příčiny výskytu  

Příčiny výskytu I.Q II.Q III.Q IV.Q celkem 

Dodavatel 1 0 1 0 2 

Nedost. Ověřování 0 0 0 1 1 

Porucha nástroje 0 1 1 2 4 

Porucha stroje 0 2 0 0 2 

Vadná manipulace 1 0 0 1 2 

celkem 2 3 2 4 11 

 Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

 

V Tab. 4.13 jsou uvedeny příčiny neodhalení. Ve čtyřech případech nebyla nastavena 

kontrola. Příkladem je zakázka 0603-02 v Tab. 4.11. V tomto případě se vyrobily dílce, u 

kterých byla jako neshoda označena otvor mimo požadovanou polohu. Neshoda vznikla na 

základě poruchy nástroje. Zde vyvstává otázka, jak je možné že pracovník nedal jako součást 

plánu kontrol i kontrolu polohy. Tato chyba vyšla podnik na 79 590 Kč.   

 

Tab. 4. 13 Určení příčin neodhalení 

Příčiny neodhalení I.Q II.Q III.Q IV.Q   
Nenastavena kontrola 1 0 1 2 4 
Nedodržení plánu 
kontrol 0 1 0 0 1 
Nevhodné měřidlo 1 0 0 0 1 
Nepozornost 
pracovníka 0 2 0 2 4 
Jiná  0 0 1 0 1 
celkem 2 3 2 4 11 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

Součástí nákladů na nekvalitu jsou i vícenáklady na přepravu. V Grafu 4.11 je 

uvedena výše nákladů vzniklé v konkrétním měsíci. 
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Vícenáklady na přepravu v roce 2011

0

9200

2340

14542

0 0 0 0 0 0 0
974

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Měsíce

Vícenáklady na
přepravu v tis

Graf 4.11 Vícenáklady na přepravu v roce 2011 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti Pamet spol. s r.o. 

4.2.3 Zhodnocení nákladů na nekvalitu.  

Ze všech uvedených poznatků v praktické části diplomové práci je patrné, že náklady 

na neshodu nedosahují významných hodnot vzhledem k tržbám a celkovým nákladům. Stále 

to jsou, ale výdaje neproduktivního charakteru. A i malé částky mohou mít vážné důsledky 

pro firmu. Je-li i jeden nespokojený zákazník může to způsobit vážné problémy a to v případě, 

když tento nespokojený zákazník ukončí spolupráci s firmou. Z tohoto důvodu mohou klesat 

tržby. V souvislosti s nekvalitou je tedy třeba vzít v úvahu i neviditelné náklady, které nejsou 

v účetnictví. Vždy by mělo být úsilí firmy o nulový počet vad.  

Pro firmu je mnohem efektivnější, když ušetřené peněžní prostředky může investovat 

do jiných oblastí. V případě hodnoty zbytečné vynaloženého materiálu by se za 

částku 163 993,56 Kč mohlo raději nakoupit nová měřící zařízení nebo provést modernizaci 

výpočetní techniky.  
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5. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy a vyhodnocení nákladů na kvalitu ve 

společnosti Pamet spol. s r.o. Součástí vyhodnocení nákladů je i následná modifikace 

současného systému monitorování nákladů na kvalitu. V podniku nebyl doposud zaveden 

žádný teoretický model, který by sledoval a komplexně vyhodnocoval veškeré náklady na 

kvalitu a z tohoto důvodu jej nemohl ani následně efektivně řídit.  

 

Na základě poskytnutých podkladů ve formě finančních výkazů, interní evidence, 

přijatých faktur a po konzultaci s představitelem managementu kvality byl vypracován návrh 

na sledování nákladů na kvalitu prostřednictvím modelu PAF. Základem úspěšné aplikace 

modelu PAF je ztotožnění zaměstnanců se smyslem a cílem takto sledovat náklady.  

 

Z provedené analýzy nákladů na kvalitu vyplývá, že rok 2010 vykazoval největší 

hodnoty z jednotlivých podskupin modelu PAF a to i u podskupin, kde růst není žádoucí, jako 

jsou výdaje na interní a externí neshody. Management kvality a další představitelé 

jednotlivých oddělení provedla opatření, která vedla v následujícím roce ke snížení celkových 

nákladů na kvalitu. Náklady na kvalitu jsou součástí celkových nákladů v podniku, a jakož to 

jejich součást platí pro ně stejný cíl a to aby docházelo k jejich snižování. Především u 

položek výdajů souvisejících s neshodami, které nejsou pro podnik nijak produktivní. Majitelé 

podniku si stanovili jako jeden z mnoha cílů, aby docházelo ke snižování nákladu na externí 

neshody. Tento cíl byl tedy splněn.   

 

 Ze získaných informací souvisejícími s celkovým provozem podniku můžu 

konstatovat, že podnik je řízen na základě odborných zkušeností a znalostí. Současně vytváří 

pracovní prostředí s rodinou atmosférou, které je založeno na týmové práci, komunikaci, 

důvěře a dává prostor svým zaměstnancům k seberealizaci a zapojení se do řízení. 

 

V podniku jsou stále rezervy ať v případě snižování nákladů nebo dosahovaní vyšších 

tržeb. Není plně využita výrobní kapacita, vytíženost strojů nebo stanovena odpovídající 

velikost výkonnostních norem. Nejsou evidovány veškeré náklady vznikající uvnitř podniku 

tedy ty, které nejsou zaznamenány v účetnictví. Jednou z mnoha možností jak zlepšit evidenci 

nákladů je aplikace modelu PAF. 
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