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Anotace 

Diplomová práce se zabývá moţností zavést finanční měření nákladŧ vztahujících 

se k jakosti ve velkém výrobním podniku. Cílem práce je návrh modelu sledování 

a vyhodnocování nákladŧ na jakost ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., jeţ je největším 

hutním podnikem v České republice.  

V práci je zmapován současný stav nákladŧ ve zmíněné společnosti. V návaznosti 

na tuto analýzu je navrţen model sledování a vyhodnocování nákladŧ na jakost. Kromě 

zmíněného návrhu obsahuje práce také doporučení vztahující se k organizačním změnám, 

které by ulehčily a zpřehlednily sledování nákladŧ, včetně zamyšlení, jak tyto náklady omezit. 

V závěru práce jsou dosazeny do modelu současných nákladŧ na jakost fiktivní částky 

a  je vyzkoušena funkčnost modelu v praxi. 

Klíčová slova: náklady na jakost, PAF model, hodnocení jakosti, monitoring nákladŧ 

na jakost 

 

Annotation 

This dissertation deals with the possibility of a financial measurement of costs related 

to quality at a large metallurgical company. The main aim of dissertation is the proposal 

of methodology for quality costing at ArcelorMittal Ostrava, the largest metallurgical 

company in the Czech Republic. 

The work mapped the current state of quality costs  in that company. Following 

this analysis, a model for monitoring and evaluating quality costs was proposed. In addition 

to this design model, dissertation also includes recommendations related to organizational 

changes that would better structured and facilitated the monitoring of costs, including 

consideration of how to reduce these costs. Finally, there are substituted into the model 

of the current cost of a notional amount of quality and functionality of the model is tested 

in practice. 

 

Key words: Quality costs, PAF model, Quality assessment, Monitoring quality costs 
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Seznam použitých zkratek 
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AMO a.s. - ArcelorMittal Ostrava a.s.  

BOZP - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

COPQ - Costs of poor quality (náklady na nekvalitu/nejakost) 
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IMS - Integrovaný systém řízení 

NH a.s. - Nová huť a.s. 

NST - Nákladové středisko 

OOPP - Ochranné osobní pracovní pomŧcky 

PAF - Prevention, Appraisal and Failure (prevence, zjišťování stavu, nedostatky) 

QMS - Systém řízení jakosti 
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Úvod 

Podstatou činnosti kaţdé organizace je maximalizace uspokojení poţadavku zákazníka 

při současné minimalizaci nákladŧ. Všechny organizace sledují pečlivě náklady spojené 

s výrobou produktŧ, přičemţ náklady spojené s jakostí zŧstávají v drtivé míře v pozadí. 

Na řízení jakosti je často pohlíţeno jako na činnost podniku pohlcující náklady a nevytvářející 

hodnoty. Kaţdá organizace by měla však mít přehled o nákladech vztahujících se k jakosti 

výroby produktu. Jinak také lidově řečeno přehled „Kolik nás stojí ta jakost?“ 

Předmětem diplomové práce je návrh zavedení finančního měření ve velkém 

výrobním podniku. Cílem práce je návrh sledování a vyhodnocování nákladŧ na jakost 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Dílčími cíli jsou: 

 Provedení analýzy současného stavu sledování nákladŧ na jakost 

 Navrţení obecného algoritmu sledování nákladŧ na jakost 

 Vyzkoušení funkčnosti navrţeného modelu dosazením dat a jejich vyhodnocení
1 
 

AMO a.s. se sídlem v Ostravě – Kunčicích je výrobní společností zaměřenou 

především na výrobu a zpracování surového ţeleza, oceli a hutní druhovýrobu. V současné 

době je největším hutním podnikem v České republice. Zmíněná společnost vedla v dřívější 

době evidenci nákladŧ na jakost. Nyní opět uvaţuje o moţnosti zavedení finančního měření 

vztahujícího se k jakosti. Společnost projevila zájem aplikovat sledování nákladŧ na jakost 

na všech úrovních řízení společnosti – tedy na úrovni vedení samotné akciové společnosti, 

jednotlivých závodŧ a provozŧ.  

Z pohledu ekonomiky jakosti by měla být evidence dekomponována na tři základní oblasti: 

 Sledování a vyhodnocování nákladŧ na jakost 

 Sledování a vyhodnocování efektŧ jakosti 

 Tvorba cen výrobkŧ v závislosti na jejich jakosti 

                                                 

1
 Skutečná data nebyla do diplomové práce společností AMO a.s. poskytnuta. K ověření funkčnosti jsou 

pouţita fiktivní data, která jsou odhadem skutečnosti. Tato data byla doplněna ve spolupráci s konzultantem 

AMO a.s. 
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Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu první základní části, tedy sledování 

a vyhodnocování nákladŧ na jakost. 

Jelikoţ společnost nemá zavedený ţádný systém sledování nákladŧ na jakost, 

je v práci navrţen jako vhodný rozšířený model PAF.  

Model PAF zahrnuje následující kategorie nákladŧ: 

 na interní vady 

 na externí vady 

 na hodnocení 

 na prevenci 

 na promrhané investice a příleţitosti 

 na škody na prostředí 

Tento model zohledňuje výdaje vztahující se ke škodám na prostředí a je zvolen 

s ohledem na zavedené systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentu 

dle mezinárodních standardŧ OHSAS 18001 a ISO 14001. 

Co se týče členění diplomové práce,  v první kapitole je charakterizována společnost 

ArcelorMittal a.s. Jelikoţ se jedná o velký výrobní podnik zahrnující pět výrobních závodŧ 

a zaměstnávající skoro 6 tisíc zaměstnancŧ, je této části věnován detailnější popis. Druhá 

kapitola je zaměřená na teoretické východisko sledování nákladŧ na jakost. V kapitole 

je charakterizováno, co jsou to náklady na jakost a jaký je přínos jejich sledování pro podnik. 

Je stručně popsána také historie sledování s ohledem převáţně na ISO 9004-1:1994, 

který odkazoval na nutnost sledování provádět a poskytoval pro ni také návod. Následně jsou 

ještě zmíněny kategorie nákladŧ na jakost s ohledem na místa jejich vzniku a modely, které 

se ke sledování dají pouţít. Detailnější pozornost je věnována výše zmíněnému rozšířenému 

modelu PAF. V úvodu třetí kapitoly je stručně nastíněna metodologie řešení diplomové práce. 

Dále se práce zabývá analýzou současného stavu sledování nákladŧ na jakost v AMO a.s. 

Kapitola čtyři obsahuje návrh modelu sledování nákladŧ na jakost, který by měl být 

v podniku zaveden. K navrţenému modelu se také váţou přiloţená doporučení 

k organizačním změnám, které by měly ulehčit a zpřehlednit sledování nákladŧ. Uvedená 

doporučení jsou včetně zamyšlení, jak náklady na jakost omezit. Následně je krátce zmíněno 

teoretické východisko k vyhodnocování nákladŧ na jakost. 
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V poslední kapitole jsou do modelu současného stavu sledování nákladŧ na jakost 

dosazeny fiktivní data a je tak ověřena funkčnost modelu v praxi 
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1 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě – Kunčicích je výrobní společností 

zaměřenou především na výrobu a zpracování surového ţeleza, oceli a hutní druhovýrobu. Je 

součástí největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal, která pŧsobí ve více neţ 60 zemích 

světa. V současné době je největším hutním podnikem v České republice.  

Roční kapacitní výroba společnosti je 3 miliony tun oceli a kromě toho je významným 

výrobcem surového ţeleza. Přibliţně polovina oceli je určena k exportu do více neţ 80 zemí 

světa. Majoritním vlastníkem společnosti je ArcelorMittal Holdings AG, který vlastní 

96, 429 % akcií.  

AMO a.s. je vlastníkem sedmi dceřiných společností - NOVÁ HUŤ - Projekce, 

spol. s r.o., NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o., Hoteltrans s.r.o., ArcelorMittal Frýdek-

Místek a.s., ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s. a ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

Společnost zaměstnává v Moravskoslezském kraji skoro 6 tisíc zaměstnancŧ 

a dohromady s dceřinými společnostmi překračuje počet zaměstnancŧ 9300.[16, 17] 

Obrázek 1: Organizační struktura AMO a.s. a dceřiných společností 

 

Zdroj /AMO a.s./; Zpracování /Vlastní/ 

1.1 Historie společnosti 

Vznik společnosti sahá aţ do roku 1942. Rozvíjející se někdejší Vítkovické ţelezárny 

plánovaly začít s výstavbou nových provozŧ, aby mohly plnit poţadavky vzrŧstající poptávky 

po hutních výrobcích. Po vyjasnění konkrétního výrobního zaměření a analýze kapacity 

nových předpokládaných investic bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

NOVÁ HUŤ -
Projekce, 
spol. s r.o.

NOVÁ HUŤ -
OSTRAHA, 
spol. s r.o.

Hoteltrans s.r.o.
ArcelorMittal 
Frýdek-Místek 

a.s.

ArcelorMittal 
Tubular 
Products 

Karviná a.s.

ArcelorMittal 
Tubular 
Products 

Ostrava a.s. 

ArcelorMittal 
Distribution 

Solutions Czech 
Republic, s.r.o.
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tehdy stále ještě jako součást Vítkovických ţelezáren. Výstavbu jiţ nebylo moţné uskutečnit 

ve stávajícím areálu oblasti Vítkovic, kde byl prostor značně omezen a byl v přímém 

sousedství domŧ občanŧ Vítkovic. Výstavba jiţního závodu proto započala v Kunčicích 

koncem října 1942.  

Koncem roku 1951 došlo k osamostatnění Jiţního závodu a vznikla Nová Huť 

Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik. Roky 1951 – 1958 by se daly charakterizovat 

jako první etapa existence podniku. Celý hutní kombinát byl tvořen pěti koksárenskými 

bateriemi, dvěma vysokými pecemi včetně licího stroje, čtyřmi siemens-martinskými a pěti 

hlubinnými pecemi, blokovnou, válcovnou trub, slévárnou odlitkŧ ze šedé litiny a části 

elektrárny včetně vodohospodářství. V letech 1958 – 1961 docházelo v rámci další etapy 

k rozšiřování zejména kapacity pro produkci základních surovin, jako jsou koks, surové 

ţelezo a ocel, ale také k výstavbě provozŧ s následným zpracováním těchto produktŧ. Rovněţ 

byla v tomto období zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu osobních, nákladních 

a traktorových kol. [1] 

V dalším takřka dvacetiletí (1967 – 1985) docházelo k rozsáhlé modernizaci, kdy byly 

mimo jiné martinské pece na závodě Ocelárna přestavěny na pece tandemové. Další větší 

investicí byla výstavba středojemné válcovny, centrální kyslíkárny a velkokapacitní 

koksárenské baterie.  

V roce 1989 se Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik 

přejmenovala na  Nová Huť, státní podnik. S touto změnou byly spojeny další významné 

technologické události, zejména přechod od odlévání oceli do ingotŧ k plynulému odlévání 

oceli. Zařízení na odlévání byla postupně ve třech etapách připojována a uváděna do provozu 

v letech  

1993 -1999. Tato změna přinesla větší výtěţnost oceli a v podstatě niţší energetickou 

náročnost. Neméně významnou událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, 

za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé tratě a jejíţ komplex je označován 

pásová minihuť.  

V roce 2003 odkoupil Novou Huť v rámci privatizace Lakshmi Mittal, indický 

ocelářský magnát, jehoţ strategie je zaloţena především na restrukturalizaci a modernizaci 

upadajících oceláren. Krátce po odkoupení byla společnost přejmenována a vznikla ISPAT 

Nová Huť, a. s. Koncem roku 2004 se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel 

Ostrava, a. s.  
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V roce 2006 oznámila rada Arceloru, podniku, který je světovou dvojkou v hutním 

prŧmyslu, sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v dŧsledku čehoţ se změnil 

i název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. [1, 12] 

1.2 Organizační členění společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je čtyřčlenné představenstvo, které společnost řídí 

a jedná jejím jménem. Na výkon pŧsobnosti představenstva dohlíţí devítičlenná Dozorčí rada, 

která představuje kontrolní orgán společnosti. Zvláštním orgánem společnosti je Výbor pro 

audit, který sleduje účetní závěrky společnosti, hodnotí účinnost vnitřní kontroly, systému 

řízení rizik a sleduje proces auditu účetní uzávěrky.  

Společnost AMO a.s. zahrnuje následující závody: 

 Závod 10 - Koksovna 

 Závod 12 - Vysoké pece 

 Závod 13 - Ocelárna 

 Závod 14 - Válcovny 

 Závod 3 - Údrţba 

 Závod 5 – Doprava 
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Obrázek 2: Organizační struktura AMO a.s. 

 

Zdroj /AMO a.s./ 

Závod 10 – Koksovna 

Závod Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. V současné době 

probíhá výroba koksu ve dvou koksárenských bateriích s pěchovaným provozem a v jedné 

velkoprostorové baterii se sypným provozem. Roční produkce činí cca 1,5 mil. tun koksu. 

V chemické části závodu jsou dále vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, 

surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány 

na domácí i zahraniční trhy.  

Závod 12 - Vysoké pece 

Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Pro obvyklé naplnění 

poţadavkŧ odběratelŧ surového ţeleza je dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční 

kapacitou výroby přes 3 miliony tun surového ţeleza. Tři čtvrtiny produkce tekutého 
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surového ţeleza jsou spotřebovány závodem Ocelárna. Vysokopecní koks je dodáván 

sousedním závodem Koksovna, část metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována 

z externích zdrojŧ. Vedle výroby surového ţeleza a aglomerátu, který je pouze pro vlastní 

spotřebu, jsou externím zákazníkŧm prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak 

struskové kamenivo určené zejména pro stavební účely a dále vysokopecní granulát pro další 

zpracování v cementárnách a sklárnách. 

Závod 13 – Ocelárna 

Závod Ocelárna je jedním ze základních výrobních závodŧ AMO a.s. Je největším 

výrobcem surové oceli v České republice s roční produkcí přes 3 mil. tun. Ocelárna je 

vybavena čtyřmi tandemovými pecemi, třemi pánvovými pecemi, trojím zařízením pro 

plynulé odlévání a jedním stahovačem strusky. Tekutá ocel se odlévá v sekvencích na třech 

zařízeních ZPO do sochorŧ (pro následující výrobu ocelového drátu válcovaného za tepla, tyčí 

pro výztuţ do betonu, tvarových profilŧ, bezešvých trubek), bram (pro potřeby válcovny 

pásŧ) či bramek (pro tvarové profily a tyče). 

Závod 14 – Válcovny 

Závod Válcovny vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené 

pro stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu.  Válcovací trať HCC vyrábí střední 

a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových přes tvarové profily aţ po profily 

speciálních prŧřezŧ a také profily ocelových výztuţí a plochou ocel. Kontidrátová trať vyrábí 

ocelový drát válcovaný za tepla a tyče pro výztuţ do betonu menších prŧměrŧ. Středojemná 

válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobkŧ – od jemné a střední 

profilové oceli základních tvarŧ aţ po tyče pro výztuţ do betonu. Výroba pásŧ z rŧznorodých 

konstrukčních druhŧ oceli je zajišťována pásovou tratí. 

Závod 3 - Údržba 

Závod 3 - Údrţba představuje opravárenský a údrţbářský komplex, zajišťující potřeby 

závodŧ AMO a.s. při údrţbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční 

výstavbě.  Zajišťuje poruchové sluţby a operativní odstraňování poruch v rámci celého 

komplexu ArcelorMittal Ostrava. Poskytuje sluţby závodŧm a útvarŧm akciové společnosti, 

ale taktéţ partnerŧm v rámci skupiny ArcelorMittal (dceřiné společnosti), případně 

tuzemským a zahraničním zákazníkŧm. 
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Závod 5 – Doprava 

Závod zajišťuje sluţby v oblasti interní ţelezniční a silniční dopravy, které zahrnují 

přepravu pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro externí 

podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. V oblasti silniční dopravy provádí závod 

Doprava rovněţ opravy a údrţbu silničních vozidel a poskytuje další sluţby jako např. 

kontrolu emisí, technické prohlídky, přípravu na technickou kontrolu vozidla, mytí vozidel 

apod.  

Kromě zmíněných závodŧ disponuje AMO a.s. vlastním oddělením výzkumu 

a vývoje, a také akreditovanými zkušebnami a laboratořemi, které zahrnují: 

 Metrologickou laboratoř 

 Mechanickou laboratoř 

 Hutní a chemické laboratoře 

 Koksochemickou laboratoř 

1.3 Výrobní program 

Výrobní program společnosti je velmi rozmanitý. Hlavní produkce společnosti 

je tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobkŧ, surového ţeleza, dlouhých výrobkŧ 

a plochých výrobkŧ. [16] 
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Tabulka 1: Výrobní program AMO a.s. 

Ploché výrobky 

pásy válcované za tepla, plechy 

válcované za tepla, plechy se vzorkem, za tepla 

válcované svitky 

Důlní výztuže 
dŧlní ocelové výztuţe včetně 

příslušenství (spoje, šrouby a podloţky)  

Tenkostěnné ocelové profily otevřené 
profily prŧřezu U, L, C, 

profily pro výrobu svodidel a sloupkŧ 

Výrobní program - Silniční svodidla 
svodnice, sloupky, konstrukční díly 

včetně spojovacího materiálu 

Výrobky pro ocelářství 

potrubí a armatury z nerez materiálŧ, 

ocelové konstrukce, náhradní díly pro hutní 

agregáty 

Koks a koksochemické výrobky 

metalurgický koks, koksárenský plyn, 

surový černouhelný dehet, surový koksárenský 

benzol, kapalná síra 

Energie 
elektřina, plyn, pára, teplo, voda, stlačený 

vzduch, technické plyny (kyslík, dusík) 

Zdroj /AMO a.s./; Zpracování /Vlastní/ 

1.4 Systémy řízení  

Mezi základní hodnoty společnosti patří kvalitní produkce s ohledem na zdraví, 

bezpečnost a kvalitu ţivota svých zaměstnancŧ, dodavatelŧ, odběratelŧ a zainteresovaných 

stran. AMO a.s. si je vědom, ţe pŧsobí v oblasti, která mŧţe mít významný dopad na ţivotní 

prostředí, proto se stejně jako mateřská společnost ArcelorMittal Holdings AG zavázal 

k udrţitelnému řízení ţivotního prostředí, přírodních zdrojŧ, produkovanému odpadu a emisí. 

[18] 

Hlavními prioritami společnosti jsou: 

 produkce kvalitních výrobkŧ a sluţeb 

 ochrana ţivotního prostředí 

 ochrana bezpečnosti  

 ochrana zdraví zaměstnancŧ 

 prevence závaţných havárií 
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Aby mohla společnost lépe řídit výrobní procesy a systematicky dostávat závazkŧ vŧči 

obchodním partnerŧm, široké veřejnosti, ţivotnímu prostředí, legislativě, ale i vŧči vlastním 

zaměstnancŧm, zavedla integrovaný systém řízení dle mezinárodních norem EN ISO 9001 

Systémy managementu jakosti, EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu, 

OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

Systém řízení jakosti (SŘJ) AMO a.s. začal být budován koncem 80. let minulého 

století. Ve druhé polovině 80. let jiţ byly zpřesněny poznatky o řízení jakosti v podniku, 

a to především souborem norem ISO 9000-9004, které byly vydány Úřadem pro normalizaci 

jako metodické pokyny. Jejich zásady byly vzaty za základ posouzení SŘJ v někdejším 

NHKG a v návrhu, v jakých směrech by měl být systém zlepšen. Pro rok 1989 jiţ byly 

nastaveny cíle jakosti, které směrovaly ke stanovení objektivní úrovně jakosti, jejího udrţení 

a tím sníţení ztrát a také srovnání této úrovně s poţadavky zákazníkŧ.  V polovině roku 1991 

byla v souladu s vyhlášenou strategií zahájena certifikace podle ISO 9001.  

V letech 1992-1993 byly certifikovány následující útvary
2
: 

 1992 závod 15-Rourovny a správní útvary, včetně Výzkumného ústavu 

 1993 závod 14-Válcovny 

 1993 závod 13-Ocelárna 

Společnost se tak stala v roce 1992 prvním hutním podnikem v České republice 

s certifikovaným řízením managementu jakosti dle norem řady ISO 9000. 

V následujícím období rozvíjení systému řízení jakosti bylo uskutečňováno dvěma 

směry: 

a) rozšiřování systému na další závody  

b) zdokonalováním stávajícího systému v certifikovaných závodech a útvarech 

Další expanze certifikačních auditŧ dle ISO 9001 proběhla s časovými odstupy, a to: 

 1996 Závod 4 – Energetika 

 1998  Závod 10 – Koksovna  

                                                 

2
 Některé ze jmenovaných závodŧ jiţ nejsou součástí AMO a.s. a byly vyčleněny jako dceřiné 

společnosti. 
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 1999 Závod 45 – Automatizace  

 2002 VJ 16 - Minihuť pásová  

Na přelomu let 1995/96 bylo vedením společnosti rozhodnuto o zavádění systému 

environmentálního řízení (EMS) podle normy ISO 14001 (postupně podle připravenosti na jiţ 

certifikovaných závodech). V roce 1997 byl v závodě 14 - Válcovny zaveden a certifikován 

EMS jako v prvním hutním závodě v České republice. V následujících létech byl EMS 

zaváděn a certifikován v ostatních závodech. Vydáním revidovaných norem EN ISO 

9001:2000 byla umoţněna transformace pŧvodních, samostatných systémŧ QMS a EMS 

do jednoho integrovaného systému.  

Ve 2. pololetí 2001 rozhodlo společnosti vytvořit integrovaný systém řízení jakosti, 

který zahrnoval pět hlavních výrobních procesŧ: 

 výroba tekuté oceli 

 výroba plynule litých předlitkŧ 

 výroba plochých výrobkŧ 

 výroba dlouhých výrobkŧ 

 výroba trubek 

Certifikační audit integrovaného systému QMS a EMS se uskutečnil v červnu 2002. 

Rozšíření IMS se uskutečnilo v říjnu následujícího roku 2003 a zahrnulo další hlavní procesy 

společnosti: 

 výroba koksu a koksochemických produktŧ 

 strojírenská výroba 

 proces automatizace 

Od roku 2005 má společnost zaveden systém prevence závaţných havárií dle zákona 

č. 59/2006 Sb. a od roku 2008 začleněn do IMS systém bezpečnosti ochrany a zdraví 

při práci. V roce 2008 získala společnost ocenění za plnění poţadavkŧ národního programu 

BOZP Bezpečný podnik, jehoţ garantem je Státní úřad inspekce práce. 

AMO a.s. má zaveden společný integrovaný systém řízení spolu s dceřinými 

společnostmi ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a ArcelorMittal Distribution 

Solutions Czech Republic, s.r.o. [12] 
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2 Teoretická východiska sledování nákladů na jakost 

Sledování nákladŧ vztahujících se k jakosti by mělo být jedním z dŧleţitých finančních 

měření podniku. Náklady hrají klíčovou roli pro kaţdou společnost. Kaţdá, i nejmenší firma, 

se snaţí dosáhnout ziskŧ, a proto je pro ni nezbytné měřit, evidovat, plánovat a řídit náklady 

pomocí rŧzných nástrojŧ a postupŧ. [6]  

Podle Campanelly [7] mŧţe dosahovat objem nákladŧ vztahujících se k jakosti 

ve výrobních organizacích aţ 20% celkového obratu. 

Dle terminologického slovníku EOQ představují náklady na jakost „všechny výdaje 

vynaloţené výrobcem, uţivatelem a společností, spojené s jakostí výrobku nebo sluţby“
3
. [5] 

Efektivní sledování nákladŧ na jakost vede k postupnému odstraňování zjištěných 

nedostatkŧ, které vyvolávají jejich zvyšování. Prostřednictvím jejich sledování je moţno 

redukovat celkové náklady podniku. 

Přínosy sledování nákladŧ na jakost: 

 odhalení pozitivních i negativních vlivŧ na jakost výkonŧ v organizaci 

 vstup pro další výpočty výrobně-technické efektivnosti 

 zajišťování a zvyšování jakosti výroby 

 moţnost navrţení vhodné strategie a taktiky řízení jakosti 

 doklad při konzultaci s dodavateli o zajišťované jakosti dodávek 

 odhalení moţností sniţování celkových nákladŧ podniku a tím i dosahování vyšších 

ziskŧ 

 nástroj pro zavedení pořádku do všech míst a aktivit podniku 

                                                 

3
 Pokud bychom měli rozlišovat mezi pojmem „náklady na jakost“ a termínem EOQ „výdaje vztahující 

se k jakosti“, je nutné se na finanční prostředky spojené s jakostí dívat z hlediska jejich účelu vynakládání. 

Náklady jsou obvykle chápány jako veškeré efektivně vynaloţené prostředky. V případě jakosti se ale často 

jedná o ztráty zpŧsobené nedokonalými procesy managementu jakosti, které ovšem nelze pokládat za efektivně 

vynaloţený náklad, a mluvíme tedy o výdajích. Z hlediska přípustnosti je moţné pouţívat oba termíny a tato 

práce uvaţuje s pojmenováním „náklady na jakost“. 
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2.1 Historie nákladů na jakost s ohledem na ISO 9004 

Nutnost sledování finančních nákladŧ na jakost zmiňoval jiţ Joseph M. Juran v roce 

1951 ve své knize Quality Control Handbook. Podle něj, ačkoli existují četné nástroje pro 

sledování kvality, měly by být primárně sledovány náklady na jakost
4
. V prŧběhu druhé 

poloviny dvacátého století byly pro podporu sledování nákladŧ na jakost představovány rŧzné 

modely (1951 – PAF model, 1977 model procesních nákladŧ, 1995 – COPQ model). [9, 10] 

Zásadním dokumentem byla pro české organizace uplatňující principy standardu norem 

ISO řady 9000 norma ISO 9004-1:1994 Management jakosti a prvky systému jakosti, 

Část 1: Směrnice. Tato norma popisovala v kapitole 6 jak finančně uvaţovat o systémech 

jakosti. Popisovala přístupy pro shromaţďování, prezentaci a analýzu prvkŧ finančních údajŧ. 

[13] 

V normě byly vymezeny tyto přístupy: 

 přístup „náklady na jakost“ 

 náklady na jakost se analyzují podle nákladového modelu PAF a sloţkami nákladŧ 

jsou – prevence, zjišťování stavu, interní nedostatky, externí nedostatky 

 přístup „náklady na proces“ 

 přístup analyzuje náklady na shodu a náklady na neshodu jakéhokoliv procesu 

 přístup „ztráty vztahující se k jakosti“ 

 přístup se soustřeďuje na interní a externí ztráty vlivem špatné jakosti a identifikuje 

hmotné a nehmotné druhy ztrát 

Norma z roku 1994 kladla dŧraz na předkládání finančních zpráv o činnostech 

spojených s jakostí vedení. Následně vedení mělo za úkol tyto výsledky sledovat ve vztahu 

k ostatním obchodním ukazatelŧm, jako je např. prodej, obrat nebo přidaná hodnota, s cílem 

poskytnout realistické a podnikatelské hodnocení: 

 přiměřenosti a účinnosti systému jakosti 

 identifikování dalších oblastí vyţadujících pozornost a zlepšování 

 stanovení cílŧ jakosti a nákladŧ pro další období 

                                                 

4
 Juran ve své knize zmiňuje dvě označení, a to "cost of quality"a "quality costs". 
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Bohuţel s revizí normy v roce 2000 vymizely tyto přístupy a zŧstal jen odkaz 

na potřebu provádět finanční měření v kapitole 8 (čl. 8.2.1.4). [14] 

„Aby byla zajištěna srovnatelná opatření pro všechny procesy a aby bylo usnadněno 

zlepšování efektivnosti a účinnosti organizace, má management zváţit přeměnu údajŧ 

z procesŧ na finanční informace. Mezi příklady finančních opatření patři: 

 analýza nákladŧ na prevenci a oceňování 

 analýza nákladŧ na neshodu 

 analýza nákladŧ na interní a externí poruchy  

 analýza nákladŧ na ţivotní cyklus“ [cit. 14 ] 

S touto změnou mnoho organizací postupně rušilo sledování nákladŧ na jakost. 

Na tomto místě je nutné říci, ţe mezi nimi byla i společnost AMO a.s.  Norma ISO 9004:2009 

v současnosti jiţ neuvaţuje s ţádnými finančními měřeními a pouze v kapitole 8.3.2 

je zmínka, aby klíčové ukazatele výkonnosti zohledňovaly ziskovost a finanční výkonnost 

organizace. [15] 

2.2 Kategorizace nákladů na jakost  

Jak bylo zmíněno, je moţné náklady na jakost rozdělit do tří kategorií dle úhlu pohledu, 

koho se vlastně týkají. Jak je znázorněno na obrázku 3, jedná se o náklady na jakost 

u výrobce, u uţivatele a společenské náklady. [3] 

Obrázek 3: Členění nákladů na jakost z hlediska místa jejich vzniku 

 

Zdroj /5/ 
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Náklady u výrobce 

Oblast nákladŧ u výrobce mŧţeme povaţovat za nejprozkoumanější a nejsledovanější 

kategorii nákladŧ na jakost. Dle EOQ se jedná o „výdaje vynaloţené výrobcem a spojené 

s prevencí, hodnocením a s vadami, aby bylo dosaţeno poţadavkŧ jakosti v prŧběhu 

marketingu, vývoje, zásobování, výroby, instalace a uţití. Sledování těchto nákladŧ 

je prováděno prostřednictvím rŧzných modelŧ, jako je např. model PAF nebo model 

procesních nákladŧ. [3, 4] 

Náklady u uživatele 

Kategorie nákladŧ na jakost u uţivatele představují významnou ekonomickou poloţku 

spojenou s jakostí výrobkŧ, které jiţ byly předány zákazníkovi. Jsou součástí nákladŧ 

na ţivotní cyklus5 (jedná se tedy o náklady spojené převáţně s hmotnými výstupy výroby) 

a i v dnešní době jsou stále minimálně sledovanou poloţkou jakosti. Sledování těchto nákladŧ 

je doporučováno především u výrobkŧ s dobou ţivotností delší neţ 1 rok nebo u výrobkŧ, 

u kterých nejsou roční provozní náklady zanedbatelné v porovnání s náklady na pořízení. 

[3, 4] 

Společenské náklady 

Společenské náklady na jakost představují zatím neprobádanou oblast, a to jak v naší 

zemi, tak i v mezinárodních vodách. Souvisí s odstraňováním škod na ţivotním prostředí 

(v dnešní době jiţ pomalu ekologickým standardem), které jsou zpŧsobeny výrobou 

a vyuţíváním výrobkŧ, procesŧ a sluţeb určité úrovně jakosti. Jedná se o výdaje hrazené 

z daní daňových poplatníkŧ a vyčleňované z rozpočtu státu, obcí a jiných státních institucí. 

Sledování těchto nákladŧ roste na významu především s rozšiřujícím se zaváděním systémŧ 

environmentálního managementu dle ISO řady 14000. [4, 19] 

Mezi tyto náklady mŧţeme zahrnout: 

 výdaje státní správy 

 výdaje na dekontaminaci vod a pŧd 

 investice na výstavbu a provoz ekologických staveb 

                                                 

5
 Ţivotní cyklus zahrnuje tyto základní fáze – koncepce, vývoj a návrh, příprava výroby, výroba, 

uţívání a udrţování, likvidace. 
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 výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatel 

 výdaje na odstraňování škod na ţivotním prostředí 

 náklady na zneškodňování odpadŧ 

 výdaje spojené se vznikem smogových situací 

2.3 Modely sledování nákladů na jakost 

2.3.1 PAF model 

Nejrozšířenějším modelem je PAF model sledující náklady na interní a externí vady 

a na hodnocení a prevenci. Zkratka je tvořena z anglických výrazŧ Prevention, Appraisal and 

Failure, neboli česky prevence, zjišťování stavu/hodnocení, nedostatky/chyby. Poprvé byl 

model představen v roce 1957 Walterem Masserem. [11] 

Tento model chápe náklady na prevenci jako náklady vynaloţené na předcházení 

moţnosti vzniku chyb nebo zlepšování kvality. Náklady na hodnocení jako náklady spojené 

se zkoumáním, ohodnocením a kontrolou, zda jsou splněny předem stanovené poţadavky 

na kvalitu. Náklady na chyby jsou chápány jako náklady vznikající při nesplnění dříve 

stanovených poţadavkŧ na kvalitu.  

Tuto zmiňovanou kategorii mŧţeme rozdělit na dvě skupiny v závislosti, kde tyto 

náklady vznikají: 

 externí náklady – představují souhrn všech nákladŧ na nekvalitu, které vznikají 

po dodání zákazníkovi (např. reklamace) 

 interní náklady – představují náklady vzniklé nesplněním kvality, které se projeví ještě 

před dodáním zákazníkovi (např. úpravy, přepracování, opětovné vytvoření) 

Model zahrnuje následující kategorie nákladŧ: 

 výdaje na interní vady 

 výdaje na externí vady 

 výdaje na hodnocení 

 výdaje na prevenci 
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2.3.2 Model COPQ 

Nejnovějším model je COPQ, který byl představen v roce 1995 experty evropské unie 

jako výsledek speciálního programu, který byl řešen s cílem podpořit zavádění systému 

managementu jakosti v organizacích v postkomunistických zemích. 

Tento model vychází z předpokladu, ţe nenaplnění poţadavkŧ na úroveň jakosti vede 

ke vzniku nezanedbatelných ztrát u výrobcŧ. COPQ se zaměřuje výhradně na mapování 

neproduktivních ztrát. [2] 

Spadají sem: 

 výdaje na interní vady z nekvalitní výroby 

 výdaje na externí vady z nekvalitní výroby 

 výdaje na promrhané investice a příleţitosti 

 výdaje na škody na prostředí 

2.3.3 Rozšířený model PAF 

Rozšířený model PAF zahrnuje kombinaci modelŧ PAF a COPQ. Model prezentuje 

alternativu sběru a vyhodnocování dat o významných výdajích a ztrátách, které mohou 

v organizaci vznikat vlivem špatné práce a nedostatečné výkonnosti. 

S rozšířeným modelem PAF jsou spojeny: 

 výdaje na interní vady 

 výdaje na externí vady 

 výdaje na hodnocení 

 výdaje na prevenci 

 výdaje na promrhané investice a příleţitosti 

 výdaje na škody na prostředí 

2.3.4 Model procesních nákladů 

Model procesních nákladŧ byl prezentován uţ v roce 1977. V praxi byl ale poprvé 

pouţit aţ v roce 1989. Model opouští klasický náhled na náklady na jakost, jelikoţ do určité 

míry zohledňuje i problematiku hodnototvorných řetězcŧ a zaměřuje se i na tvorbu hodnoty 

výrobku. Centrem pozornosti je samotný proces. Sledují se výhradně náklady na procesy, 
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tzn. na soubor činností měnící vstupy na výstupy6. Smyslem je zmapování celkových nákladŧ 

na realizaci předem definovaného procesu, aby se následně mohly prostřednictvím analýzy 

příčin vniku neshod eliminovat náklady na nejakostní výrobu. [11] 

Daný model dělí kategorii nákladŧ do dvou skupin. 

Zahrnuje:  

 náklady na shodu (skutečné náklady na přeměnu vstupŧ na výstupy tím 

nejefektivnějším zpŧsobem – jedná se o minimální náklady na to, aby mohl být proces 

vykonán) 

 náklady na neshodu (náklady na promrhaný čas, materiál a kapacity spojené 

se vznikem neshod uvnitř procesu – jedná se o veškeré výdaje převyšující náklady 

na shodu) 

2.3.5 Model nákladů na životní cyklus  

Jmenovaný model počítá se sledováním nákladŧ v jednotlivých fázích ţivotního cyklu. 

Tyto náklady vznikají mimo organizaci, u uţivatele. Spočívá ve sledování výdajŧ uţivatele 

na pořízení určitého technického systému, na jeho udrţování v provozu a ztráty vznikající 

z toho, ţe systém není k dispozici. Výši těchto nákladŧ je moţno ovlivnit jiţ v rámci návrhu 

výrobku a ovlivňovat ty charakteristiky, které jsou dŧleţité právě s ohledem na ţivotní cyklus. 

Za kritérium výhodnosti lze povaţovat minimum nákladŧ na ţivotní cyklus a na základě 

tohoto kritéria lze porovnávat rŧzné alternativy návrhu a vybrat následně nejoptimálnější. 

Je nutné uvaţovat se skutečností, ţe náklady, které jsou přesunuty na zákazníka, ovlivňují 

jeho celkovou spokojenost a s tím související loajálnost. Velmi často se totiţ dobrá zkušenost 

s nákupem a pouţíváním transformuje do opětovného nákupu od téhoţ dodavatele. [5] 

Náklady na ţivotní cyklus zahrnují: 

 provozní náklady 

 náklady na opravy na místě 

 náklady na preventivní údrţbu na místě 

 náklady na opravy a údrţbu v opravárenských dílnách 

                                                 

6
 Obecně představuje proces soubor činností, měnící hmotné nebo informační vstupy na hmotné 

a informační výstupy za spotřeby zdrojŧ a v regulovaných podmínkách. 
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 náklady na úhradu sluţeb dodaných externími organizacemi 

 jednorázové náklady na zajištění provozu 

 jednorázové náklady na údrţbu 

 ztráty z neopravitelných zmetkŧ 

 náklady na práci navíc při opravách opravitelných zmetkŧ 

 nákladŧ na úhradu výpadkŧ, práci nad čas a jiné 

 ztráty na výkonech 

 náklady na zajištění technologické náhrady 

 demontáţ výrobku u uţivatele 

 skladování demontovaných dílŧ 

 dopravu demontovaných dílŧ na místo likvidace 

 šrotování, recyklaci a další úkony spojené s likvidací a další 

Tabulka 2: Souhrnný přehled modelů nákladů na jakost 

Model PAF 

 výdaje na interní vady 

 výdaje na externí vady 

 výdaje na hodnocení 

 výdaje na prevenci 

Model COPQ 

 výdaje na interní vady 

 výdaje na externí vady 

 výdaje na promrhané investice 

a příleţitosti 

 výdaje na škody na prostředí 

Rozšířený model PAF 

 výdaje na interní vady 

 výdaje na externí vady 

 výdaje na hodnocení 

 výdaje na prevenci 

 výdaje na promrhané investice 

a příleţitosti 

 výdaje na škody na prostředí 

Model procesních nákladů 
 náklady na shodu  

 náklady na neshodu  

Model nákladů na životní 

cyklus výrobku 

 

Zdroj /4/; Zpracování /Vlastní/ 
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2.4 Rozšířený model PAF 

Rozšířený model PAF zahrnuje následující kategorie nákladŧ na jakost: 

 výdaje na interní vady 

 výdaje na externí vady 

 výdaje na hodnocení 

 výdaje na prevenci 

 výdaje na promrhané investice a příleţitosti 

 výdaje na škody na prostředí 

Z hlediska nebezpečnosti představují výdaje na interní vady malé riziko, protoţe 

vznikají uvnitř podniku. Přesto je však nutné hlídat jejich objem a uvědomovat si jejich 

význam.  

Nebezpečnější povahu mají výdaje na vady externí. Ty totiţ vypovídají 

o nespokojenosti zákazníkŧ s dodanými produkty a jejich riziko je jednak ve významu 

nespokojenosti, ale hlavně i velikosti objemu. U těchto výdajŧ by právě mělo začíst sledování 

a jejich vyhodnocování. 

Oba výše zmíněné typy nákladŧ představují náklady ztrátové a tedy úplně zbytečně 

vynaloţené. Optimálním stavem by bylo, kdyby tyto náklady byly rovny nule.  

Následující typ – náklady na hodnocení – představují náklady vynaloţené efektivně 

uvnitř kaţdé organizace. 

Výdaje na prevenci představují skupinu, do níţ by finanční investice měla proudit 

v trvale stoupající míře. Aby byla tato investice efektivní, musí zároveň docházet k trvalému 

sniţování neproduktivních výdajŧ v organizaci. 

Náklady vztahující se k promrhaným investicí jsou poloţkou ztrátovou, která vzniká 

špatným odhadem nebo rozhodnutím jednoho nebo více řídících pracovníkŧ. Vyčíslení těchto 

nákladŧ mŧţe být velmi sloţité, protoţe mnozí pracovníci nejsou ochotni přiznat chybu 

a vlastní omyl, a proto mohou být tyto ztráty evidovány aţ s velkým zpoţděním, pokud 

vŧbec.  

Náklady na škody na prostředí vznikají výrobou poškozující ţivotní prostředí 

a nedodrţováním legislativou stanovených podmínek. Význam této kategorie nákladŧ 

na jakost roste se zaváděním systémŧ environmentálního managementu dle mezinárodního 
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standardu ISO 14001. Cílem kaţdé organizace by měla být minimalizace těchto nákladŧ 

a potaţmo i minimalizace dopadu výroby na ţivotní prostředí. [3, 4, 5] 

2.4.1 Výdaje na interní vady 

Tyto výdaje mají charakter zcela zbytečně vynakládaných prostředkŧ. Vznikají uvnitř 

organizace v dŧsledku vad při plnění poţadavkŧ na jakost a poţadavkŧ stanovených 

legislativou. Skrývají všechny výdaje na odstraňování neshod s dokumentací, na práci navíc 

při opravách, opakované kontrole atd. 

Mezi výdaje na interní vady mŧţeme zařadit: 

 výdaje na vady vzniklé při výrobě a poskytování sluţby 

 výdaje vztahující se k jakosti dodávek 

 výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje 

 další výdaje na interní vady 

2.4.1.1 Výdaje na vady vzniklé při výrobě a poskytování služby 

 ztráty z neopravitelných vad, zahrnující hodnotu všech materiálŧ, polotovarŧ a práce, 

která byla vynaloţena na výrobky vyřazené interním ověřováním shody (technickou 

kontrolou) z dalšího zpracování a pouţívání 

 celkové náklady na práci navíc při opravách opravitelných vad, tj. příslušná část 

mzdových, materiálových a reţijních výdajŧ spojených s nutným přepracováním 

a uvedením do stavu shody produktu se specifikacemi 

 celkové ztráty vzniklé znehodnocením materiálŧ a skladových zásob při jejich 

necitlivém zacházení při manipulačních a skladovacích operacích  

 celkové náklady na odstranění vad vlivem špatného skladování 

 celkové náklady na procesy řízení neshodných výrobkŧ, tj. aktivity spojené 

s identifikací, separací a vypořádáním neshodných výrobkŧ 

 celkové výdaje na speciální přípravky a zařízení potřebná k opravám vadných 

výrobkŧ. Jsou rovny jejich výrobním nákladŧm, pokud si je podnik zhotovuje 

ve vlastní reţii, nebo jejich cenám při nakupování 

 celkové výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných výrobkŧ, tj. náklady 

na odvoz, šrotaci, spalování apod. 

 celkové ztráty ze šrotací nepouţitelných zásob 



23 

 

 celkové náklady na opakované ověřování shody u opravitelných vadných výrobkŧ 

(mají sice povahu nákladŧ na hodnocení, ale příčinu mŧţeme identifikovat ve vadných 

výrobcích) 

2.4.1.2 Výdaje vztahující se k jakosti dodávek 

 celkové ztráty z vadných dodávek, pokud jsou vady v dodaných materiálech 

a výrobcích zjištěny aţ po jejich přijetí (mohou zahrnovat i náklady na třídění, 

přepracování, ztráty na výkonech podniku s tím spojených apod.) 

2.4.1.3 Výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje 

 celkové výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje, tzn. náklady 

na opravy veškeré technické dokumentace, opakované přezkoumání, ověření 

a validaci návrhu apod. 

2.4.1.4 Další výdaje na interní vady 

 celkové ztráty na majetku zákazníka, který byl organizací dočasně převzat a spravován 

a po dobu jeho skladování, oprav apod. došlo k jeho poškození nebo zničení 

 celkové ztráty v dŧsledku nedodrţení plánovaného náběhu nových procesŧ výroby  

a poskytování sluţeb, rovnající se odhadovaným ztrátám trţeb 

 ztráty z neplánované nedisponibility potřebných zařízení pro zabezpečení procesŧ, 

včetně dodatečných výdajŧ na hledání a vyuţívání náhradních řešení (výdaje spojené 

s odstávkou zařízení při plánované údrţbě nejsou součástí této poloţky) 

 celkové výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad, bez závislosti na kterém místě 

v podniku jsou tyto analýzy realizovány 

 celková výše škod a manka zjištěná jako rozdíl mezi evidovaným a skutečným 

objemem materiálŧ, zařízení, měřidel, nářadí apod. 

 celkové ztráty zpŧsobené niţší výkonností procesŧ v porovnání se světovou špičkou 

(odhalené např. díky externímu procesnímu benchmarkingu) 

2.4.2 Výdaje na externí vady 

Uvedené výdaje představují výdaje vznikající mimo organizaci, po dodání produktu, 

v dŧsledku nesplnění poţadavku zákazníka týkající se jakosti. Vznikají v prŧběhu uţívání 

produktu jako výsledek nekvalitně odvedené práce dodavatele. 
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Tyto výdaje mohou zahrnovat: 

 výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka 

 výdaje z titulu ztracených příleţitostí 

2.4.2.1 Výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka 

 celkové výdaje na pasivní reklamace, včetně nákladŧ na cestovné, náhradní plnění atd. 

 celkové výdaje na záruční a pozáruční servis, které mohou být i celkovými náklady na 

činnost externích servisních středisek (jejich výše je kromě jakosti ovlivněna také 

délkou záruční doby u konkrétních výrobkŧ) 

 celkové výdaje na skladování a expedici náhradních dílŧ (byť mŧţe být pro výrobce 

produkce náhradních dílŧ výhodným byznysem, ze zákaznického pohledu se jedná 

o problém obstarání si náhradních dílŧ, který mŧţe ovlivnit jejich spokojenost) 

 celkové výdaje na prohrané soudní spory, protoţe vznikají jako dŧsledek neplnění 

závazkŧ a poţadavkŧ 

 penále a dodatečné náklady za nedodrţení dodacích termínŧ, včetně ztrát na úrocích 

vyvolaných opoţděnými platbami z tohoto dŧvodu 

 celkové výdaje na odstraňování škod u odběratelŧ v dŧsledku nedodrţení smluvních 

poţadavkŧ na jakost dodávek 

2.4.2.2 Výdaje z titulu ztracených příležitostí 

 slevy z cen výrobkŧ a sluţeb, u kterých charakter jejich neshod sice nezhoršuje jejich 

funkčnost, ale zcela neplní stanovené poţadavky 

 celkové ztráty vzniklé stahováním vadných výrobkŧ z trhu (zahrnují jak ušlé trţby, 

tak i výdaje na realizaci procesŧ tohoto stahování) 

 celkové výdaje vznikající v souvislosti s tzv. odpovědností za výrobek, kdy je výrobce 

povinen poškozeným zákazníkŧm uhradit škody i po skončení záruční doby 

 ztráty trhŧ související s neschopností plnit poţadavky zákazníkŧ (dle zkušeností bývají 

ve výši aţ 66%) 

 celkové výdaje na hledání náhradních odběratelŧ a zákazníkŧ mohou mít charakter 

výdajŧ na mimořádné reklamní kampaně, akviziční slevy apod.) 

 celkové ztráty zpŧsobené zhoršením image podniku jakoţto dodavatele (tj. ztráty, 

které nemusí mít přímo charakter ztráty konkrétního zákazníka, ale týkají se eliminace 

pochybností zákazníkŧ o spolehlivosti a výkonnosti podniku) 
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2.4.3 Výdaje na hodnocení 

Bývají charakterizovány jako výdaje spojené s procesy posuzování a prokazování 

shody, které jsou plně v reţii výrobce. Tyto výdaje představují efektivně vynaloţený typ 

výdajŧ. Je si ovšem nutné uvědomit, ţe některé poloţky mají charakter jednorázových 

investic (např. nákup měřidel) a pak jiţ tedy není moţné uvaţovat i s odpisy těchto zařízení, 

protoţe jejich zahrnutí do dalšího posuzování by nepříznivě ovlivnilo přesnost 

vyhodnocování. 

Mŧţeme mezi ně zařadit: 

 výdaje na interní procesy posuzování shody 

 výdaje na externí procesy posuzování shody 

 výdaje na nákup a údrţbu měřících zařízení 

 výdaje na přezkoumání záznamŧ o hodnocení 

 další výdaje na hodnocení 

2.4.3.1 Výdaje na interní proces posuzování shody 

 celkové výdaje na procesy vstupní, výrobní i výstupní technické kontroly, včetně 

kontroly pomocných materiálŧ, nářadí apod. 

 celkové výdaje na přezkoumání dokumentace pouţívané pro realizaci produktu 

(např. na přezkoumání projektové dokumentace, dodaných technologických, 

montáţních, kontrolních a jiných postupŧ apod.) 

 celkové výdaje na tvorbu a inovaci programového (softwarového) vybavení 

pro počítačovou podporu příslušného posuzování shody a vyhodnocování získaných 

dat 

 celkové výdaje na provoz zkušeben, laboratoří a měrových středisek (pokud jsou 

součástí organizace) a také výdaje na akreditaci, reakreditaci, autorizaci atd. 

2.4.3.2 Výdaje na externí procesy posuzování shody 

 celkové výdaje na nákup sluţeb posuzování shody u externích zkušeben a laboratoří 

 celkové výdaje na certifikaci výrobkŧ a sluţeb, systémŧ i personálu 

 celkové výdaje na procesy schvalování výrobkŧ před jejich uvedením na trh 

 celkové výdaje se získáním české značky shody, značky CE apod. 
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2.4.3.3 Výdaje na přezkoumání záznamů o hodnocení 

 celkové výdaje na rozbory výsledkŧ měření a vyhodnocování příslušných dat 

2.4.3.4 Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení 

 celkové výdaje na nákup měřících a monitorovacích zařízení, včetně výdajŧ na jejich 

instalaci a uvedení do běţného provozu 

 celkové výdaje na kalibraci a konfirmace měřidel 

 celkové výdaje na běţnou údrţbu měřících a monitorovacích zařízení 

 celkové výdaje na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení 

2.4.3.5 Další výdaje na hodnocení 

 celkové výdaje na vytváření zvláštních podmínek a pracovního prostředí pro realizaci 

ověřování shody (např. výdaje vynaloţené na klimatizaci, antivibrační podlahy, 

odhlučnění prostoru apod.) 

 celkové výdaje na procesy ověřování, přezkoumání a validaci návrhu v podobě např. 

prototypových zkoušek, zkoušek výrobkŧ v ověřovací sérii, simulací a modelování 

apod. 

 celkové náklady na rozbory výsledkŧ zkoušek 

 celkové výdaje na marketingové testy všeho druhu, např. testy vnímání nových 

produktŧ potencionálními zákazníky 

 celkové výdaje na výrobu vzorkŧ pro testování při destruktivních zkouškách 

 celkové výdaje na procesy prŧběţné kontroly stavu zásob v podniku 

 celkové výdaje na vytvoření podmínek pro zavedení systému samokontroly 

na pracovištích ve výrobě 

 celkové výdaje na hodnocení trvalých změn procesŧ v podniku 

 celkové výdaje na audity výrobkŧ, procesŧ a systémŧ u dodavatelŧ, stejně jako 

náklady na podobné audity ve vlastní organizaci 

 celkové výdaje na posuzování zpŧsobilosti strojŧ a procesŧ, včetně nákladŧ 

na posuzování zpŧsobilosti po seřízení strojŧ 
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2.4.4 Výdaje na prevenci 

Tato skupina výdajŧ mŧţe být dle slovníku EOQ definována jako výdaje na jakoukoliv 

činnost související s vyšetřováním, předcházením a sniţováním rizika vzniku neshod 

a zároveň také výdaje na zlepšování.  

Typicky je moţné sem zařadit: 

 výdaje na rozvoj vztahŧ se zákazníky 

 výdaje na management jakosti návrhu a vývoje 

 výdaje na management jakosti dodávek 

 výdaje na management jakosti při realizaci výrobkŧ a sluţeb 

 výdaje na organizaci a správu systému managementu jakosti 

 výdaje na procesy neustálého zlepšování 

 další výdaje preventivní povahy 

2.4.4.1 Výdaje na rozvoj vztahů se zákazníky 

 celkové náklady na vytváření komunikačních kanálŧ a vazeb, např. zákaznických 

středisek apod. 

 celkové náklady na prŧzkum trhu a definování poţadavkŧ na výrobky a sluţby 

 celkové výdaje na tvorbu, tisk a distribuci uţivatelské dokumentace (návody 

na pouţívání a údrţbu dodaných výrobkŧ apod.) 

2.4.4.2 Výdaje na management jakosti návrhu a vývoje 

 celkové výdaje na zavádění preventivních metod v oblasti návrhu a plánování jakosti 

(např. na zavedení metod QFD, FMEA, plánování experimentŧ apod.) 

2.4.4.3 Výdaje na management jakosti dodávek 

 celkové náklady na rozvoj partnerských vztahŧ s dodavateli 

 celkové výdaje na poskytování určitých forem pomoci dodavatelŧm (převáţně 

technické pomoci) 

 celkové výdaje na společné projekty zlepšování, motivaci dodavatelŧ apod. 

2.4.4.4 Výdaje na management jakosti při realizaci výrobků a služeb 

 celkové výdaje na nákup výrobních zařízení, jejichţ vyuţívání je podmínkou 

pro uchování si zákazníkŧ a naplňování některých jejich specifických poţadavkŧ 
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2.4.4.5 Výdaje na organizaci a správu systému managementu jakosti 

 celkové výdaje na činnost všech organizačních článkŧ (příkladem jsou výdaje na útvar 

řízení jakosti, osobní náklady na představitele vedení, náklady na činnost rad jakosti 

apod.) 

 celkové výdaje na nákup a udrţování externí dokumentace (normy, zákony, vyhlášky 

apod. v aktuálním stavu v souladu s procesy řízení dokumentŧ v dané organizaci) 

 celkové výdaje na tvorbu a vyuţívání informačních systémŧ v organizaci 

 celkové výdaje na řízení interní dokumentace a záznamŧ včetně nákladŧ na jejich tisk, 

distribuci, archivaci apod. 

2.4.4.6 Výdaje na procesy neustálého zlepšování 

 celkové výdaje na výzkum, vývoj a zavádění nových metod a procesŧ managementu 

jakosti (např. na zavádění nových aplikací statistických metod) 

 celkové výdaje na opatření k nápravě, tj. na činnost které eliminují následky vzniklých 

neshod a vad 

 celkové výdaje na preventivní opatření, které zahrnují aktivity předcházející moţným 

neshodám a vadám (např. výdaje na systémy technické diagnostiky a preventivní 

údrţby) 

 celkové výdaje na realizaci projektŧ neustálého zlepšování produktŧ, procesŧ 

i systémŧ managementu organizace 

2.4.4.7 Další výdaje preventivní povahy 

 celkové výdaje na činnost externích poradenských a konzultačních organizací v oblasti 

systémŧ managementu 

 celkové výdaje na výcvik, vzdělání a rozvoj zpŧsobilosti zaměstnancŧ, včetně nákladŧ 

na ověřování této zpŧsobilosti 

 celkové výdaje na realizaci motivačních programŧ orientovaných na jakost 

a zlepšování výkonnosti v organizaci (ve formě finančních odměn, výdajŧ 

na propagaci jakosti, vytváření nových forem komunikace se zaměstnanci atd.) 

 celkové výdaje na přezkoumání systému managementu jakosti vedením 
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2.4.5 Výdaje na promrhané investice a příležitosti 

Jedná se zpravidla o špatná rozhodnutí určitých řídících struktur podniku. Jsou 

to zbytečné náklady, které souvisí s nesprávným odhadem a rozhodnutím jednoho nebo více 

řídících pracovníkŧ. Jejich vyčíslení a identifikace jsou někdy velmi obtíţné. 

Mŧţeme sem zařadit např. tyto ztráty: 

 celkové výdaje na všechny zahájené programy a projekty, které nebyly nedokončeny 

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

(= vázanost investic v zásobách) 

 výdaje, které souvisejí se zrušením objednaných nákupŧ u dodavatelŧ 

 celkové ztráty vzniklé šrotací všech nakoupených a uţ nepotřebných zásob (např. 

trvalou změnou v technické dokumentaci produktu) 

 celkové ztráty zpŧsobené nevyuţitím kapacit nakoupených zařízení (počítačŧ a jejich 

vybavení, výrobní techniky atd.) 

 celkové ztráty ze zbytečného čekání, prodlev na zahájení práce kdekoliv v podniku 

(včetně čekání na zahájení porad apod.) 

 ztráty, které jsou dŧsledkem krádeţí a absentérství 

 ztráty zpŧsobené zneuţitím, prozrazením firemního duševního vlastnictví 

 ztráty času při nevhodném prostorovém řešení v podniku (zbytečná manipulace 

materiálu mezi objekty firmy atd.) 

 ztráty nevyuţitím ploch v budovách, skladech, halách apod. 

 celkové ztráty, které vznikají neplánovaným dolaďováním technických zařízení 

při jejich uvádění do provozu po instalaci nebo i po opravách 

 celkové ztráty ze zbytečného uţívání infrastruktury organizace (přetopené místnosti 

atd.) 

 ztráty ze špatného odhadu vývoje trhu 

 nedobytné pohledávky 

 celkové výdaje na projekty technického rozvoje a inovací, které neskončí očekávaným 

výsledkem 

 celkové výdaje na realizaci procesŧ, které nemají své zákazníky a jsou tedy zbytečné 
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2.4.6  Výdaje na škody na prostředí 

Jedná se o náklady, které vznikají v souvislosti s nedodrţováním poţadavkŧ na ţivotní 

prostředí společně s náklady na uvedení prostředí do pŧvodního stavu. 

 výdaje na léčení nemocí z povolání a kompenzace za předčasné odchody 

do invalidního dŧchodu 

 pokuty a penále za poškozování ţivotního prostředí 

 výdaje na dekontaminaci vody, pŧdy 

 výdaje na eliminaci znečišťování ovzduší 

 náklady na odstraňování škod po ekologických haváriích 

 náklady na stavby a udrţování ekologických zařízení 

 výdaje na recyklace pouţitých materiálŧ 

 výdaje na skládky odpadŧ, likvidaci a apod.     

[2, 3,4, 5, 9, 10] 
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3 Analýza současného stavu sledování nákladů na jakost 

v ArcelorMital Ostrava a.s. 

Hlavním cílem sledování nákladŧ na jakost je hodnocení efektivnosti a vytváření 

základny pro program zlepšování hospodářské činnosti. Na náklady je nutné pohlíţet jako 

na dvě samostatné skupiny: 

 první tvoří náklady, které jsou v současném účetním systému organizace vedeny 

na samostatných účtech 

 druhou skupinu tvoří souhrn dosud neevidovaných poloţek nákladŧ na jakost, jejichţ 

podchycení je z pohledu potřeb organizace dŧleţité. U této skupiny je dŧleţité 

navrţení zpŧsobu evidence  

Tato kapitola popisuje skupinu nákladŧ, které jsou v současné době vedeny v rŧzných 

podnikových evidencích (ať jiţ na útvaru controllingu nebo u vedoucích konkrétních útvarŧ). 

[5] 

3.1 Metoda řešení problému a diplomové práce 

Pro řešení diplomové práce byla zvolena metoda pozorování a metoda vedení 

neformálních rozhovorŧ s vybranými odpovědnými zástupci závodŧ a podnikových útvarŧ. 

V první fázi byly stanoveny s konzultantem ze společnosti AMO a.s. cíle sledování nákladŧ 

na jakost, tedy: 

 nalezení vhodného nástroje, v tomto případě návrh vhodné metodologie, k posuzování 

činnosti systému managementu jakosti 

 návrh sledování nákladŧ na jakost ve vybraných podnikových útvarech (závody) 

Následně byl sestaven jakoţto teoretické východisko rozsáhlý kontrolní seznam skupin 

a podskupin nákladŧ na jakost (Příloha P-1). Tento seznam byl diskutován napříč společností 

AMO a.s. s vybranými zaměstnanci oddělení QMS, oddělení Technické normalizace, Závodu 

10 – Koksovna, Závodu 12 – Vysoké pece, Závodu 13 – Ocelárna, Závodu 14 – Válcovny, 

Závodu 3 – Údrţba, Závodu 5 – Doprava, oddělení Technického rozvoje, oddělení Hutních 

a chemických laboratoří, oddělení Výzkumu, oddělení Controllingu nákladŧ, oddělení 

Marketingu, oddělení Technicko-zákaznického servisu, oddělení Metodiky nákupu, oddělení 
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EMS, oddělení Hygieny práce, oddělení Metrologie, oddělení Vzdělávání a rozvoje 

a oddělení Ochrany ţivotního prostředí. 

Na jednotlivých útvarech byli vybraní zaměstnanci v rámci přípravy na rozhovor poučeni: 

 co jsou náklady na jakost 

 jaké bude mít v organizaci sledování praktický význam 

 co bude při sledování jednotlivých nákladových poloţek od konkrétních pracovníkŧ 

poţadováno 

Poté bylo podle seznamu probíráno, které náklady souvisí s procesy realizovanými 

v rámci jejich závodŧ či útvarŧ. Na základě analýzy zjištěných údajŧ byl stanoven seznam 

nákladŧ na jakost, které jsou v současnosti vedeny v podnikových evidencích a lze 

je s okamţitou platností sledovat. 

3.2 Analýza současného stavu nákladů na jakost 

Na základě analýzy stavu bylo zjištěno, ţe se část nákladŧ váţe k platné účetní osnově 

a část odkazuje na oddělení/útvary, kde jsou schopni poskytnout detailnější informace. 

Uvedený přehled neobsahuje vnitropodnikové náklady, které představují velmi sloţitý 

komplex dodávek mezi jednotlivými závody. Analýza byla prováděna u externích nákladŧ – 

tedy nákladŧ, které vznikají při nákupu sluţeb či výrobkŧ zvenčí organizace. 

Tabulka 3: Analýza současného stavu nákladů na jakost 

Ţivotní prostředí Ekologie (škvára) 

 Ekologie (popílek) 

 Ekologie (odpad) 

 Ekologie (kaly) 

 Ekologie (vody) 

 Ekologie (emise) 

 Místní poplatky 

 Znečišťování vod 

 Znečišťování ovzduší 

BOZP Regresivní náhrady 

 Náhrady za ztrátu výdělku 

 Hygienická měření 

 OOPP do 1000,- 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 
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Výzkum a laboratoře NST  Chemické laboratoře 

 NST Hutní laboratoře 

 NST Koksochemická laboratoř 

 NST Výzkum 

Zkušebny a metrologie NST Sluţby zkušeben 

 NST Metrologie 

Kontrola jakosti NST Jakost 

Pokuty a sankce Smluvní sankce 

 Porušení smluv 

 Nedodrţení jakosti 

 Znečišťování ovzduší 

 Úřad pro technickou normalizaci 

 Ostatní pokuty a penále 

 Pokuty - znečišťování vod 

 Sankce k ČD 

 Úroky z prodlení 

 Náhrada škod 

Reklamace 14 - Válcovny / provoz 146 

 14 - Válcovny /provoz 142 

 14 - Válcovny /provoz 140 

 14 - Válcovny /provoz 148 

 13 - Ocelárna 

 Kvantitativní reklamace 

 Komerční gesta 

 Tuzemské cestovné 

 Vícenáklady 

 Ploché výrobky 

Investice Investice k jakosti 

Závod 10 NST Jakost 1093,95,97 

 Kalibrace 

 Kontroly zařízení 

 Školení k jakosti 

 Ostatní sluţby 

 OOPP do 1000 CZK 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

Závod 12 NST Jakost 1290 

 Kalibrace 

 Kontroly zařízení 

 Školení k jakosti 

 Ostatní sluţby 
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 OOPP do 1000 CZK 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

Závod 13 NST Jakost 1390 

 NST Jakost 1399 

 Kalibrace 

 Kontroly zařízení 

 Školení k jakosti 

 Ostatní sluţby 

 OOPP do 1000 CZK 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

Závod 14 NST Jakost 1491 + 25 000 Kč reţie 

 Kalibrace 

 Kontroly zařízení 

 Školení k jakosti 

 Ostatní sluţby 

 OOPP do 1000 CZK 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

Závod 3 Sluţby metrologie 

 Svářečská škola 

 Kontroly zařízení 

 Školení k jakosti 

 Ostatní sluţby 

 OOPP do 1000 CZK 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

Závod 5 Kalibrace 

 Kontroly zařízení 

 Školení k jakosti 

 Ostatní sluţby 

 OOPP do 1000 CZK 

 Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

 Mzdové náklady na pracovníky kontroly jakosti 

Zpracování /Vlastní/ 

V rámci naplňování legislativních poţadavkŧ i poţadavkŧ stanovených systémem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001, provádí AMO a.s. 

pravidelná hygienická měření. Jejich cílem je měření faktorŧ pracovního prostředí a 

zdravotních rizik a odhad jejich dopadu na zaměstnance. Měření provádí externí akreditovaná 

laboratoř pravidelně 1x za 5 let nebo při kaţdé významné změně technologie nebo 
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technologického postupu. V rámci BOZP se účetně sledují regresivní náhrady (náhrady 

za pracovní úrazy – bolestné), náhrady za ztrátu na výdělku (renty, náhrady příjmu po dobu 

pracovní neschopnosti z dŧvodu pracovního úrazu), OOPP do 1000 Kč, ochranné a náhradní 

nápoje, ochranné pomŧcky (poslední tři zmiňované jsou chápány jako náklady vznikající 

mimo závody). 

Výzkum společnosti AMO a.s. provádí především technologické (změna výroby) 

a inovační výzkumné úkoly (zavádění nových výrobkŧ).  

Náklady oddělení Výzkum tvoří hlavně: 

 Mzdové náklady 

 Nákup materiálu pro výzkumné laboratoře 

 Energie (voda, el. energie, pára, koksárenský plyn) 

 Elektromateriál 

 Údrţba a servis ŘS 

 DHM do 1000,- 

 Tuzemské a zahraniční cestovné 

 Telekomunikace 

Náklady oddělení Chemické, hutní a koksochemické laboratoře tvoří hlavně: 

 Mzdové náklady 

 Školení k jakosti  

 Zakázkový a jiný materiál 

 Náhradní díly vlastní výroby, nakupované a loţiska 

 Nářadí a nástroje 

 Drahé kovy 

 Degazační plyn 

 Chemikálie, sklo 

 Plyny v bombách 

 Elektromateriál  

 Výzkumné úkoly 

V případě chemických a hutních laboratoří je nutné dodat, ţe 60% všech úkolŧ 

je prováděno pro dceřinou společnost AMO a.s. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 
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Náklady oddělení zkušebny a metrologie tvoří hlavně: 

 Mzdové náklady 

 Školení k jakosti  

 Kooperace a servis 

 Zakázkový materiál 

 Náhradní díly 

 Nářadí a nástroje 

 Elektromateriál 

 Plyny v bombách 

Útvar Kontrola jakosti řídí centrálně veškeré systémové a výrobkové certifikace. 

Součástí reportŧ nákladŧ na jakost pro jednotlivé závody by měl být přehled také nákladŧ 

na certifikace. Nicméně pro potřeby modelu jsou tyto poloţky zařazeny pod jmenovaný útvar.  

Náklady Kontroly jakosti jsou tvořeny převáţně: 

 Mzdovými náklady 

 Školením k jakosti  

 Náklady na certifikace (výrobkové a systémové) 

 Normami (licence na české i zahraniční, včetně software pro jejich řízení) 

 Zákony (licence včetně nákladŧ na software) 

 Tlumočením a překlady prováděnými externími sluţbami 

 Tuzemským a zahraničním cestovným 

 Kancelářskými potřebami 

 Reklamacemi 

Reklamace ve společnosti AMO a.s. je moţné pomyslně rozdělit do tří kategorií. První 

zahrnuje reklamace kvalitativní povahy dlouhých výrobkŧ. Tyto reklamace řeší oddělení 

Technicko-zákaznického servisu. Druhou kategorií jsou reklamace kvantitativního rázu, které 

řeší oddělení Logistika (je např. dodáno 19 tun výrobku namísto 20 tun). Poslední kategorií 

jsou reklamace dlouhých výrobkŧ, které jsou řešeny mimo území ČR, konkrétně v Nizozemí 

technickým zákaznickým servisem (CTS – Customer Technical Service). Všechny finanční 

náklady spojené s těmito reklamacemi jsou přesto sledovány na oddělení Technicko-

zákaznického servisu. Ačkoliv jsou reklamace sledovány v oddělení controllingu, jako 

optimálnější varianta vychází poţadovat měsíční reporty z tohoto oddělení, jelikoţ poskytují 
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mnohem detailnější přehled všech typŧ reklamací (aţ na jednotlivé provozy, včetně 

komerčních gest, vícenákladŧ a cestovného). Sluţební cesty jsou spojené s vyřizováním 

reklamací a reprezentací společnosti (veletrhy, konference apod.). 

Investice (nad 40 tis. Kč) jsou sledovány na oddělení controllingu za celý závod, 

přičemţ investice k jakosti není zvláštní poloţkou účetní osnovy. Data jsou proto k dispozici 

u vedoucího oddělení Investice na vyţádání. 

Závod Koksovna zahrnuje útvar 10/K Jakost. Náklady spojené s jakosti účtuje tento 

útvar na nákladová střediska 1093 Vstupní kontrola, 1095 výstupní kontrola, 1097 Kontrola 

jakosti. Útvar jakosti má 5 THP a 9 D, přičemţ přibliţně ½ připadá na vstupní kontrolu 

a ½  na výstupní kontrolu. Z kontrolního seznamu byly označeny náklady na kalibrace 

a kontroly zařízení, školení k jakosti, ostatní sluţby zahrnující (kalibrace), nákup OOPP 

do 1000 CZK, ochranné a náhradní nápoje a ochranné pomŧcky. 

Nákladová střediska 1093, 1095, 1097 zahrnují především: 

 Mzdové náklady 

 Projektové úkoly 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Sluţby laboratoří 

 Zakázkový materiál 

 Úklidové sluţby  

 Praní a čištění OOPP 

 Telekomunikaci  

 Zahraniční cestovné a tuzemské přepravné 

 Hygienické prostředky 

Správu jakosti na závodě 12 má na starosti útvar 12/K. Útvar nemá vlastní nákladové 

středisko pro účtování nákladŧ. Náklady oddělení kontroly jakosti se účtují na nákladové 

středisko 1290 Společné náklady. Oddělení kontroly jakosti čítá 3 THP a 9D. Úlohou útvaru 

jakosti je především zajištění vzorkŧ pro provádění analýz (rud, aglomerátu, strusky…). 

Na závodě byly identifikovány náklady na kalibrace a kontroly zařízení, školení k jakosti, 

ostatní sluţby zahrnující taktéţ kalibrace, nákup OOPP do 1000 CZK, ochranné nápoje 

a náhradní a ochranné pomŧcky. 
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Nákladové středisko 1290 zahrnuje především: 

 Mzdové náklady na 3 THP a 9 D 

 Sluţby laboratoří 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Kooperaci a servis 

 Nářadí a nástroje 

 Acetylen 

 Zakázkový materiál 

 Úklidové sluţby  

 Praní a čištění OOPP 

 Telekomunikaci  

 Tuzemské přepravné 

 Hygienické prostředky 

 Pohonné hmoty 

Kontrolu kvality na závodě Ocelárna zajišťuje úsek 13/K Jakost. Pod tento úsek spadají 

2 THP a 8 D. Útvar jakosti nemá vlastní nákladové středisko pro účtování. Náklady spojené 

s činností tohoto úseku spadají pod nákladové středisko 1399 Výrobní reţie závodu. Náklady 

na výzkum, analýzy (tavebních vzorkŧ, strusky, vyhodnocení čistoty oceli aj.), zkoušky 

ţáruvzdornosti aj., se účtují na nákladové středisko 1390 Společné náklady (tento účet 

je sdílen např. s Výrobou a technikou). Na tomto závodě byly identifikovány náklady 

na kalibrace a kontroly zařízení, školení k jakosti, ostatní sluţby zahrnující taktéţ kalibrace, 

nákup OOPP do 1000 CZK, ochranné a náhradní nápoje a ochranné pomŧcky. 

Nákladová střediska 1390 a 1399 zahrnují především: 

 Mzdové náklady na 2 THP a 8 D 

 Sluţby laboratoří 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Nákup loţisek 

 Stavební, elektro, nátěrový a válcovaný materiál 

 Nářadí a nástroje 

 Acetylen 

 Pohonné hmoty 
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Závod Válcovny má zajišťovanou kvalitu prostřednictvím útvaru 14/K Jakost. Útvar 

účtuje na nákladové středisko 1491 Řízení jakosti.  

Nákladové středisko 1491 zahrnuje především: 

 Mzdové náklady  

 Sluţby laboratoří 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

Co se týče dalších nákladŧ vztahujících se např. k čistění OOPP, nákladŧm 

na telekomunikaci, byla ekonomem závodu určena na tyto úkony paušální částka ve výši 

25 000 Kč. 

Závod Údrţba zajišťuje údrţbu a servis, ať jiţ ve vlastní reţii nebo prostřednictvím 

externích partnerŧ. Zajišťuje také nákup nových měřících zařízení dle poţadavkŧ jednotlivých 

závodŧ.  Z hlediska nákladŧ na jakost lze na závodě identifikovat sluţby metrologie 

(prostřednictvím ručního vyhledávání jednotlivých zakázek pracovníky controllingu), náklady 

na svářečskou školu (získávané na vyţádání z oddělení Vzdělávání a rozvoj v měsíčních 

intervalech), kontroly zařízení, školení k jakosti, ostatní sluţby (kalibrace), nákup OOPP 

do 1000 CZK, ochranné a náhradní nápoje a ochranné pomŧcky. 

Závod Doprava je specifickým závodem. Jeho hlavní činnost spočívá v zajišťování 

dopravy pro AMO a.s. a jeho dceřiné společnosti v areálu AMO a.s.  

V oblasti kvality se tento závod zaměřuje především na metrologickou činnost. 

Zajišťování správy metrologických sluţeb má na starosti referát Jakost – 5/TJ. Referát Jakost 

je zodpovědný za provoz zařízení a technologií, na kterých jsou měřidla podléhající kalibraci 

(tj. elektrozařízení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení). 

Úlohou referátu je určování lhŧt pro kalibraci měřidel, zajišťování kalibrace  

(u útvaru metrologie), evidence měřidel, za které má odpovědnost a provádění technických 

kontrol - silničních vah, kolejových vah, výhybek, signalizačních zařízení, osvětlení kolejišť, 

analyzátorŧ, termostatŧ aj. 

Na závodě Doprava byly identifikovány náklady na kalibrace a kontroly zařízení, 

školení k jakosti, ostatní sluţby zahrnující kalibrace, nákup OOPP do 1000 CZK, ochranné 

a náhradní nápoje, ochranné pomŧcky a mzdové náklady.  
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4 Návrh metodologie sledování a vyhodnocování nákladů 

na jakost v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

4.1 Návrh metodologie sledování nákladů na jakost 

Při kaţdé výrobní činnosti je potřeba si uvědomit cenu, kterou podnik musí zaplatit 

za určitý stupeň kvality. Náklady na jakost představují náklady spojené se zabezpečováním 

či nezabezpečováním určité úrovně kvality.  

Předmětem této podkapitoly je vytvoření obecného algoritmu (modelu) ke sledování 

nákladŧ na jakost v jednotlivých úrovních společnosti. 

Model sledování nákladŧ na jakost v této diplomové práci nemá klasické čítankové 

dělení (interní, externí vady, hodnocení apod.), nicméně splňuje dvě základní kritéria, 

a to komplexnost a vhodnost. Celý návrh modelu je koncipován tak, aby měl především 

pro společnost AMO a.s. praktickou vyuţitelnost a nebyl pouze kupou teorie nepouţitelné 

v praxi. 

Jelikoţ výsledky analýzy současného stavu sledování nákladŧ na jakost zcela přesně 

neodpovídají navrţenému modelu, jsou ve druhé podkapitole nastíněna některá doporučení 

k organizačním změnám v systému. Tato doporučení by měla být realizována, aby jednak 

mohly být sledovány všechny poloţky uvedené v modelu, a dále aby mohly být také 

optimalizovány náklady spojené se zabezpečováním jakosti. 

Místem, kde se budou informace o nákladech na jakost scházet, bude útvar Kontrola 

a řízení jakosti. Aby se informace o nákladech za jednotlivé závody dostaly k jejím vedoucím, 

odpovědný pracovník pro zpracování dodaných údajŧ předá zpětnou vazbu jednotlivým 

závodŧm. Data by měla být sledována s periodicitou 1 měsíc.  

Určený pracovník bude zodpovídat za: 

 prověření správnosti dodaných informací 

 shrnutí údajŧ a jejich vyhodnocení 

 vypracování měsíčního reportu a jeho následné předání jednotlivým závodŧm 

a vrcholovému vedení 

 archivaci údajŧ a příslušných dokumentŧ 

Návrh modelu sledování nákladŧ na jakost je uveden v tabulce 4.
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Tabulka 4: Návrh modelu sledování nákladů na jakost 

OBLAST NÁKLAD POZNÁMKA 

Ţivotní prostředí Ekologie (škvára)  

 Ekologie (popílek)  

 Ekologie (odpad)  

 Ekologie (kaly)  

 Ekologie (vody)  

 Ekologie (emise)  

 Místní poplatky  

 Znečišťování vod  

 Znečišťování ovzduší  

BOZP Regresivní náhrady Náhrady za pracovní úrazy – bolestné 

 Náhrady za ztrátu výdělku Renty, náhrady příjmu po dobu pracovní neschopnosti z dŧvodu pracovního úrazu 

 Hygienická měření Měření faktorŧ pracovního prostředí a zdravotních rizik 

 OOPP do 1000,- 

Náklady napříč celým AMO a.s., mimo závody (sledováno zvlášť)  Ochranné a náhradní nápoje 

 Ochranné pomŧcky 

Školení zvyšující 

kvalitu zaměstnancŧ 

(mimo závody) 

Školení jakosti 

 

Výzkum a laboratoře NST Chemické laboratoře Nutnost vyčíslení skutečných nákladŧ AMO a.s., očištěných o náklady spojené s úkony 

pro dceřiné, příp. externí společnosti  

Především: 

 Mzdové náklady 

 Školení k jakosti  

 Zakázkový a jiný materiál 

 Náhradní díly vlastní výroby, nakupované a loţiska 

 Nářadí a nástroje 

 NST Hutní laboratoře 
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 Drahé kovy 

 Degazační plyn 

 Chemikálie, sklo 

 Plyny v bombách 

 Elektromateriál  

 Výzkumné úkoly 

 NST Koksochemická laboratoř 

Především: 

 Mzdové náklady 

 Školení k jakosti  

 Zakázkový a jiný materiál 

 Degazační plyn 

 Chemikálie, sklo 

 Plyny v bombách 

 Elektromateriál  

 Výzkumné úkoly 

 NST Výzkum 

Především: 

 Mzdové náklady 

 Nákup materiálu pro výzkumné laboratoře 

 Energie (voda, el. energie, pára, koksárenský plyn) 

 Elektromateriál 

 Údrţba a servis ŘS 

 DHM do 1000,- 

 Tuzemské a zahraniční cestovné 

 Telekomunikace 

Zkušebny a metrologie NST Sluţby zkušeben Především: 

 Mzdové náklady 

 Školení k jakosti  

 Kooperace a servis 

 Zakázkový materiál 

 Náhradní díly 

 Nářadí a nástroje 

 Elektromateriál 

 Plyny v bombách 

 NST Metrologie 

Kontrola jakosti NST Jakost Především: 
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 Mzdové náklady 

 Školení k jakosti  

 Školení zvyšující kvalitu zaměstnancŧ 

 Náklady na certifikace (výrobkové a systémové) 

 Normy (licence na české i zahraniční, včetně software pro jejich řízení) 

 Zákony (licence včetně nákladŧ na software) 

 Tlumočení a překlady prováděné externími sluţbami 

 Tuzemské a zahraniční cestovné 

 Kancelářské potřeby 

Pokuty a sankce Smluvní sankce  

 Porušení smluv  

 Nedodrţení jakosti  

 Znečišťování ovzduší  

 Úřad pro technickou normalizaci  

 Ostatní pokuty a penále  

 Pokuty - znečišťování vod  

 Sankce k ČD  

 Úroky z prodlení  

 Náhrada škod  

Reklamace 14 - Válcovny / provoz 146  

 14 - Válcovny /provoz 142  

 14 - Válcovny /provoz 140  

 14 - Válcovny /provoz 148  

 13 - Ocelárna  

 Kvantitativní reklamace Reklamace kvantitativního rázu řešené oddělením Logistika 

 Komerční gesta Neuznané reklamace, přesto proplacené v zájmu dobrých partnerských vztahŧ s odběrateli 

 Tuzemské cestovné 
Sluţební cesty jsou spojené s vyřizováním reklamací a reprezentací společnosti (veletrhy, 

konference apod.) 

 Vícenáklady  
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 Ploché výrobky Reklamace řešeny technickým zákaznickým servisem v Nizozemí 

Investice Investice k jakosti Investice vyšší neţ 40 tis. Kč 

Nejakostní výroba Šrot 
Vyčíslené náklady za jednotlivé závody na nejakostní výrobu – na šrotaci a na 

přepracování neshodných výrobkŧ  
Vícenáklady spojené 

s nejakostní výrobou 

Závod 10 NST Jakost 1093,95,97 

Především: 

 Mzdové náklady 

 Projektové úkoly 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Sluţby laboratoří 

 Zakázkový materiál 

 Úklidové sluţby  

 Praní a čištění OOPP 

 Telekomunikaci  

 Zahraniční cestovné a tuzemské přepravné 

 Hygienické prostředky 

 Kalibrace  

 Kontroly zařízení  

 Školení k jakosti  

 Ostatní sluţby  

 OOPP do 1000 CZK  

 Ochranné a náhradní nápoje  

 Ochranné pomŧcky  

 
Školení zvyšující kvalitu 

zaměstnancŧ 

 

Závod 12 NST Jakost 1290 

Především: 

 Mzdové náklady na 3 THP a 9 D 

 Sluţby laboratoří 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Kooperaci a servis 

 Nářadí a nástroje 

 Acetylen 
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 Zakázkový materiál 

 Úklidové sluţby  

 Praní a čištění OOPP 

 Telekomunikaci  

 Tuzemské přepravné 

 Hygienické prostředky 

 Pohonné hmoty 

 Kalibrace  

 Kontroly zařízení  

 Školení k jakosti  

 Ostatní sluţby  

 OOPP do 1000 CZK  

 Ochranné a náhradní nápoje  

 Ochranné pomŧcky  

 
Školení zvyšující kvalitu 

zaměstnancŧ 

 

Závod 13 NST Jakost 1390 Především: 

 Mzdové náklady na 2 THP a 8 D 

 Sluţby laboratoří 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Nákup loţisek 

 Stavební, elektro, nátěrový a válcovaný materiál 

 Nářadí a nástroje 

 Acetylen 

 Pohonné hmoty 

 NST Jakost 1399 

 Kalibrace  

 Kontroly zařízení  

 Školení k jakosti  

 Ostatní sluţby  

 OOPP do 1000 CZK  

 Ochranné a náhradní nápoje  

 Ochranné pomŧcky  
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Školení zvyšující kvalitu 

zaměstnancŧ 
 

Závod 14 
NST Jakost 1491 + 25 000 Kč 

reţie 

Především: 

 Mzdové náklady  

 Sluţby laboratoří 

 Výzkumné úkoly k jakosti 

 Paušální částka ve výši 25 000 

 Kalibrace  

 Kontroly zařízení  

 Školení k jakosti  

 Ostatní sluţby  

 OOPP do 1000 CZK  

 Ochranné a náhradní nápoje  

 Ochranné pomŧcky  

 
Školení zvyšující kvalitu 

zaměstnancŧ 

 

Závod 3 Sluţby metrologie  

 Svářečská škola  

 Kontroly zařízení  

 Školení k jakosti  

 Ostatní sluţby  

 OOPP do 1000 CZK  

 Ochranné a náhradní nápoje  

 Ochranné pomŧcky  

 
Školení zvyšující kvalitu 

zaměstnancŧ 

 

Závod 5 Kalibrace  

 Kontroly zařízení  

 Školení k jakosti  

 Ostatní sluţby  
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 OOPP do 1000 CZK  

 Ochranné a náhradní nápoje  

 Ochranné pomŧcky  

 
Mzdové náklady na pracovníky 

kontroly jakosti 

 

 
Školení zvyšující kvalitu 

zaměstnancŧ 

 

Zpracování /Vlastní/  
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4.2 Doporučení opatření k realizaci 

4.2.1 SAP modul Management kvality 

K přehlednému sledování nákladŧ by bylo optimální rozšíření stávajícího podnikového 

SAP ERP systému o modul Management kvality (QM). Tento modul usnadní nejen 

přehlednější, rychlejší, dostupnější a organizačně méně náročné sledování nákladŧ na jakost, 

ale umoţní díky dalším komponentám modulu také plánování výroby, plánování zásob, 

plánování logistiky dodavatelských řetězcŧ, hodnocení jakosti, reporting aj. [20] 

4.2.2 Sledování nákladů na metrologii 

V současné době neexistuje ucelené sledování nákladŧ na metrologické sluţby 

na jednotlivých závodech. Náklady na tyto sluţby jsou účtovány primárně na dva podnikové 

účty. Prvním z nich je Opravy a kalibrace, druhým Ostatní sluţby (kalibrace). Jak je moţné 

vidět, na obou účtech jsou evidovány také náklady, které se neváţí k jakosti, jak zamýšlí 

model PAF. Předmětem metrologie nejsou opravy a pod poloţku Ostatní sluţby je moţné 

schovat spoustu jiných nákladŧ. Řešením by bylo sledování těchto nákladŧ prostřednictvím 

SAP Management kvality, kdy by pro kaţdou poloţku účtovanou závodem Metrologie byl 

přiřazen speciální identifikační klíč, pomocí něhoţ by bylo následně moţné identifikovat 

všechny tyto náklady. 

4.2.3 Školení vztahující se k jakosti 

Jedním z návrhŧ je rozšíření sledovaných nákladŧ na jakost o školení, která se neváţí 

přímo k zabezpečování jakosti v provozu, ale zvyšují kvalitu pracovníkŧ AMO a.s. 

V současné době jsou sledována pouze školení jakosti, konkrétně se jedná o 4 typy – Kurz 

IMS pro mistry a vybrané zaměstnance, Kurz IMS pro vybrané okruhy zaměstnancŧ, Inovační 

školení pro interní auditory a Základní kurz pro interní auditory.  

Je nutné do sledování zahrnout minimálně také školení, které je povinné absolvovat dle 

nařízení legislativy, včetně zahrnutí nákladŧ na ověřování zkoušek zpŧsobilosti. Útvar 

Vzdělávání a výcvik AMO a.s. nabízí svým pracovníkŧ okolo 500 kurzŧ, které mohou či 

musejí absolvovat. Jedná se o školení počítačové, jazykové, účelové a specializované, školení 

v oblasti vyhrazených technických zařízení a specializované svářečské kurzy. Návrhem je, 

aby vybraný odpovědný pracovník útvaru kontroly jakosti prostudoval osnovy všech 
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nabízených kurzŧ a do modelu zařadil ta školení, která mají vliv na zvyšování kvality 

pracovníkŧ v přímé návaznosti na jimi vykonávanou činnost. 

4.2.4 Zavedení nákladových středisek na kontrolu a řízení kvality na všech 

závodech 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3, v současnosti neexistují nákladová střediska na kontrolu 

a řízení jakosti na všech závodech AMO a.s. Na závodech, kde tato nákladová střediska 

nejsou, to ztěţuje přesné vyčíslení nákladŧ na provoz kontroly, jelikoţ je jedno společné 

středisko sdíleno s dalšími útvary závodu. Z tohoto dŧvodu by bylo vhodné zavést na všech 

závodech samostatná nákladová střediska na sledování výdajŧ útvarŧ kontroly a řízení jakosti. 

4.2.5 Finanční vyloučení úkonů prováděných laboratořemi pro dceřiné 

společnosti 

Bylo zmíněno, ţe přibliţně 60% veškerých úkonŧ, které provádí Chemické a hutní 

laboratoře, jsou prováděny pro dceřinou společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 

a.s. (dalších 38% připadá na závod 14 – Válcovny a zbývající 2% na ostatní závody). 

Analýza současného stavu v kapitole 3 počítá prozatím se všemi náklady – tedy náklady 

na personální zajištění, materiální i finanční zdroje, budovu a energie. 

AMO a.s. by měl zváţit vyčlenění nákladŧ na úkony pro dceřiné, příp. externí 

společnosti. Bylo by nutné provést detailní analýzu a určit algoritmus, pomocí nějţ by byly 

sledovány pouze náklady vnikající reálně na závodech AMO a.s.  

4.2.6 Sledování nákladů spojených s vnitřní nejakostní výrobou 

Útvar Kontrola a řízení jakosti sleduje ve svých výkazech šrot za jednotlivé závody 

v tunách a v postupu. Útvar Controlling sleduje v účetnictví několik typŧ šrotu – šrot těţký 

upravený/neupravený, zlomkovou litinu, šrot balíky, šrot externí slitky, šrot lehký neupravený 

aj. Mezi oběma útvary není vzájemná interakce a dá se bohuţel říci, ţe „kaţdý sleduje to své“. 

K vyčíslení nákladŧ na šrot by útvaru kontroly jakosti pomohla vzájemná spolupráce 

a předávání informací mezi oběma útvary. Bohuţel nejakostní výroba není tvořena samotnou 

šrotací, ale výrobky nesplňující stanovené parametry jakosti bývají také přepracovávány. 

AMO a.s. by měla ve sledování zohlednit také vícenáklady na přepracování výrobku. Pro 

takovéto vyčíslení je nutná detailní analýza a pracnost tohoto úkolu je jistě velká. V rámci DP 

není moţné pokrýt tuto analýzu, nicméně pro názornost jsou pouţity tři příklady, jak lze 
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zmapovat práci na přepracování výrobku. Uvedené příklady se váţí k závodu 14 – Válcovny, 

který produkuje finální výrobky s přidanou hodnotou pro zákazníka.
7 

 

Příklad 1: Doúprava profilové oceli nesplňující tolerance přes rovnačku 

Příklad první znázorňuje situaci kdy je zjištěno při výstupní kontrole, ţe ocelový profil 

nesplňuje parametry stanovené zákazníkem. Takto zjištěný neshodný výrobek, který mŧţe mít 

větší odchylku přímosti, neţ je v normě, je převezen pomocí jeřábu na místo uloţení 

neshodných výrobkŧ do skladu. Následuje rozhodnutí, jak je s výrobkem naloţeno. V zásadě 

existují čtyři moţnosti, jak s neshodným výrobkem naloţit: 

 poloţit dotaz zákazníkovi, zda mu odchylka nevadí, a výrobek příjme – výrobek tedy 

zŧstane u pŧvodní zakázky 

 zákazník výrobek odchýlené jakosti odmítne a výrobek je přesunut na jinou zakázku, 

kde parametry splňuje nebo je dán na sklad prodejny hutního materiálu 

 neshodný výrobek je přepracován 

 výrobek odchylné jakosti je sešrotován 

V případě rozhodnutí o přepracování, je výrobek převezen pomocí jeřábu do dopravny 

pro profily, kde je přeloţen na rošt před rovnací linku. Operátor obsluhy rovnačky přerovná 

profily přes rovnací linku. Operátor pracuje na přerovnání v době prostojŧ normálního 

provozu. Za hodinu je na rovnací lince přerovnáno přibliţně 30 tun profilŧ. Následně se ručně 

materiál přezkoumá a přeměří pomocí lanka, zda jiţ odpovídá stanoveným tolerančním 

mezím. Poté je opět převezen jeřábem, na sklad úloţiště materiálu pro expedici. (Příloha P-2) 

Příklad 2: Úprava špatných délek profilů nebo tyčí 

Při výstupní kontrole jsou pásmem přeměřeny délky ocelových tyčí nebo profilŧ. 

Hlavním standardem je dělení 100 metrových tyčí nebo profilŧ na délky buď 6, nebo 12 

metrŧ. Pokud je zjištěn neshodný výrobek, který má parametry mimo toleranci (± 100 mm), 

je převezen pomocí jeřábu na místo uloţení neshodných výrobkŧ do skladu. Opět následuje 

rozhodnutí, jak je s výrobkem naloţeno. Existují tři moţnosti, jak s neshodným výrobkem 

naloţit: 

                                                 

7
 Jelikoţ nejsou k dispozici skutečná data, jsou příklady zpracovány formou vývojových diagramŧ.   
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 poloţit dotaz zákazníkovi, zda mu odchylka nevadí, a výrobek příjme – výrobek tedy 

zŧstane u pŧvodní zakázky 

 zákazník výrobek odchýlené jakosti odmítne a výrobek je přesunut na jinou zakázku, 

kde parametry splňuje nebo je dán na sklad prodejny hutního materiálu 

 neshodný výrobek je přepracován 

V případě dělení se výrobek nikdy nešrotuje a lze vţdy upravit. Ze skladu je výrobek 

jeřábem převezen na místo přepracování. V případě těţkých válcovaných profilŧ na valník 

před pilu. Následně jsou pak děleny pilami za studena. V případě jemně a středně 

válcovaných profilŧ a tyčí jsou veškeré materiály děleny nŧţkami. I kdyţ při úpravě vzniká 

ztráta, je tato ztráta jiţ započítána v úbytku při dělení 100 m tyče a nelze ji povaţovat 

za náklad navíc.  Materiál je přeměřen, zda jiţ odpovídá stanoveným tolerančním mezím. 

Následně je převezen jeřábem na sklad úloţiště materiálu pro expedici. (Příloha P-3) 

Příklad 3: Odstranění vad na okrajích pásů 

Tento typ příkladu je specifický, jelikoţ úprava neprobíhá pouze v rámci AMO a.s., 

ale je navíc zapojena i dceřiná společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech 

Republic, s.r.o. 

Pokud je při výstupní kontrole zjištěn neshodný výrobek - svitek, je převezen pomocí 

jeřábu na místo uloţení neshodných výrobkŧ do skladu. Rozhodnutí o naloţení s tímto 

výrobkem mŧţe být dvojího druhu. V prvním případě je poškození na začátku pásu nebo 

na okrajích. Tyto vady se odstraňují odstřiţením. Neshodný výrobek je ze skladu převezen 

jeřábem na místo přepracování, do provozu ArcelorMittal Distribution Solutions Czech 

Republic, s.r.o. (ten je součástí areálu AMO a.s.). Nejdříve je nutné svitek rozvinout na dělící 

linku. Poté je uřezána vadná část výrobku (vzniká ztráta odstřiţeném materiálu), svitek je opět 

smotán, převázán cyklopáskou a převezen jeřábem na sklad úloţiště materiálu pro expedici.  

Pokud je vada mimo začátek nebo konec pásu nebo na okrajích, svitek je zpravidla 

určen ke šrotaci. (Příloha P-4) 

4.3 Návrh vyhodnocování nákladů na jakost 

Jedním z hlavních cílŧ by mělo být maximální zhodnocení vloţených peněz 

(prostředkŧ) do kvality. Jak bylo výše zmíněno, zavedení sledování nákladŧ na jakost 

představuje jednu z moţností hledání úspor uvnitř podniku. Nicméně je nutné si uvědomit, 



52 

 

ţe náklady nemohou být jen sledovány, nýbrţ musí být i odpovídajícím zpŧsobem 

vyhodnocovány. 

Vyhodnocování nákladŧ by mělo umoţnit: 

 rychlé a přehledné informování o vývoji těchto nákladŧ 

 pouţívání vhodných poměrových ukazatelŧ 

 aplikovat některé statistické, resp. analytické nástroje 

 odhalení příleţitostí ke zlepšování 

Mezi základní ukazatele, jeţ by měly být vyhodnocovány, patří: 

Celkový objem nákladů vztahujících se k jakosti u výrobce 

 tento ukazatel je jedním z nejdŧleţitějších v rámci vyhodnocování nákladŧ na jakost a 

je chápan jako výchozí ukazatel pro následné pouţití v poměrových ukazatelích 

Je tvořen součtem nákladŧ následujících podskupin: 

NQV = NI + NE + NH + NPRE + NPI + NPRO    [Kč]   (1) 

NI - celkové náklady na interní vady ve sledovaném období 

NE - celkové náklady na interní vady ve sledovaném období 

NH - celkové náklady na hodnocení ve sledovaném období 

NPRE - celkové náklady na prevenci ve sledovaném období 

NPI - celkové náklady na interní vady ve sledovaném období 

NPRO - celkové náklady na interní vady ve sledovaném období 

Index změn nákladů na jakost u výrobce 

 slouţí ke sledování dynamiky vývoje nákladŧ na jakost a je definován jako ukazatel 

definující změny celkových nákladŧ vztahujících se k jakosti v čase 

     
   
 

   
          (2) 

   
  - celkové náklady na jakost u výrobce ve sledovaném období 1  

   
  - celkové náklady na jakost u výrobce ve sledovaném období 0, které bezprostředně 

předchází období 1 
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Podíl nákladů na vady z celkových nákladů na jakost u výrobce 

 je chápán jako podíl nákladŧ na externí a interní vady na celkových nákladech 

na jakost v organizaci 

 tento ukazatel upozorňuje na nedostatky v řízení jakosti 

    
     

   
           [%]    (3) 

NI - celkové náklady na interní vady ve sledovaném období 

NE - celkové náklady na interní vady ve sledovaném období 

NQV – celkové náklady na jakost u výrobce 

Podíl všech neproduktivních nákladů k celkovým nákladům organizace 

     
                 

   
          [%]    (4) 

 jmenovaný ukazatel by měl být v dŧsledku neustálé zvyšování kvality trvale sniţován 

Podíl nákladů na jakost u výrobce z tržeb 

    
   

 
           [%]     (5) 

 ukazatel by měl být stejně jako u předchozího ukazatele v dŧsledku neustálé 

zvyšování kvality trvale sniţován 

T – objem trţeb podniku, které jsou dány sumou realizovaných výkonŧ ve sledovaném období 

NQV – celkové náklady na jakost u výrobce 

Podíl nákladů na jakost u výrobce z příjmu 

     
   

 
           [%]     (6) 

P – celkové příjmy podniku, které jsou dány získány z realizovaných výkonŧ za období 

vykazování nákladŧ na jakost 

NQV – celkové náklady na jakost u výrobce 

 

Dalšími ukazateli, které lze sledovat mohou být: 

 podíl nákladŧ na jakost u výrobce z přidané hodnoty 
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 podíl nákladŧ na interní vady ke mzdám 

 podíl nákladŧ na prevenci k celkovým nákladŧm organizace 

 poměr nákladŧ na odstraňování škod na prostředí k celkovým nákladŧm organizace aj. 

Dŧsledné vyhodnocování nákladŧ na jakost by mělo pomoci organizaci se rozhodnout, 

u kterých výrobkŧ by bylo vhodné začít s realizací nápravných opatření k redukci nákladŧ 

na vady. Je nutné vzít přitom v potaz také výši efektu navrhovaných opatření na celkové 

náklady. 
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5 Zhodnocení návrhu 

Předmětem kapitoly je zhodnocení navrhovaného modelu sledování nákladŧ na jakost 

a ověření funkčnosti, zda by model mohl být uplatněn v praxi.  

Tato diplomová práce navrhuje, jak by mohlo vypadat sledování nákladŧ na jakost. 

Vypracování a zavedení konečné metodiky pro sledování finančních nákladŧ na jakost jiţ 

bude v reţii oddělení jakosti AMO a.s.  

Součástí výstupu diplomové práce je soupis všech nákladŧ, který je doplněn o konkrétní 

čísla účtŧ a seznam odpovědných osob.
8
  

Společnost nemá v současné době ţádnou speciální softwarovou podporu pro sledování 

nákladŧ na jakost. Pokud by chtěla nyní sledovat náklady na jakost, bylo by nutné toto dělat 

v programu MS Excel a kaţdý měsíc vyţadovat přehled nákladŧ po jednotlivých 

odpovědných osobách.  

Pokud jde o samotné evidování poloţek, je nutné pro jejich snadné sledování doplnit 

také charakteristiky, které umoţní rychlou a přehlednou práci s těmito náklady. 

Dŧleţitými charakteristikami nákladŧ jsou: 

 Místo, kde je poloţka sledována  

 Zodpovědnost za sledování příslušné poloţky 

 Dokladování sledování poloţky 

V tabulce 5 je uveden přehled identifikovaných nákladŧ na jakost spolu s odpovídajícím 

místem jejich sledování, odpovědnou osobou, která má data k dispozici, formou v jaké jsou 

sledovány (E – elektronicky v centrálním systému účetnictví, R – ručně na vyţádání 

od jednotlivých vedoucích útvarŧ). K těmto poloţkám jsou doplněny fiktivní částky a jejich 

procentuální podíl. Na základě těchto údajŧ je provedeno jejich vyhodnocení.  

Jelikoţ nebyly poskytnuty společností AMO a.s. skutečná data, není moţné vyhodnotit 

trend, jak se náklady na jakost vyvíjely v čase. Uvedený přehled slouţí k ukázce, jak by 

mohlo vypadat vyhodnocení nákladŧ na jakost za jeden měsíc v současnosti. 

                                                 

8
 Čísla účtŧ a odpovědnosti jsou určeny pro interní potřebu AMO a.s. a nejsou v DP zveřejněny. 
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Tabulka 5: Náklady na jakost za kalendářní měsíc 

OBLAST NÁKLAD 
MÍSTO SLEDOVÁNÍ 

POLOŢKY 
ODPOVĚDNOST VEDENO 

NÁKLAD 

[Kč] 

PODÍL K CELKOVÝM 

NÁKLADŦM [%] 

Ţivotní 

prostředí 
Ekologie (škvára) Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Ekologie (popílek) Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Ekologie (odpad) Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 1500000 3,2 

 Ekologie (kaly) Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Ekologie (vody) Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 1000000 2,15 

 Ekologie (emise) Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 350000 0,75 

 Místní poplatky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 25000 0,1 

 Znečišťování vod Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 150000 0,35 

 Znečišťování ovzduší Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

BOZP Regresivní náhrady Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Náhrady za ztrátu výdělku Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 2500000 5,35 

 Hygienická měření Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 750000 1,6 
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 OOPP do 1000,- Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 15000 0,05 

 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 35000 0,1 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 

Výzkum a 

laboratoře 
NST Chemické laboratoře Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 2000000 4,25 

 NST Hutní laboratoře Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 1000000 2,15 

 
NST Koksochemická 

laboratoř 
Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 800000 1,7 

 NST Výzkum Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 5000000 10,65 

Zkušebny a 

metrologie 
NST Sluţby zkušeben Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 500000 1,1 

 NST Metrologie Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 500000 1,1 

Kontrola 

jakosti 
NST Jakost Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 500000 1,1 

Pokuty a 

sankce 
Smluvní sankce Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 

 Porušení smluv Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 20000 0,05 

 Nedodrţení jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Znečišťování ovzduší Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 



58 

 

 
Úřad pro technickou 

normalizaci 
Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Ostatní pokuty a penále Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Pokuty - znečišťování vod Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Sankce k ČD Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Úroky z prodlení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Náhrada škod Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

Reklamace 14 - Válcovny / provoz 146 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 

Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 1500000 3,2 

 14 - Válcovny /provoz 142 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 1500000 3,2 

 14 - Válcovny /provoz 140 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 1200000 2,55 

 14 - Válcovny /provoz 148 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 2000000 4,25 

 13 - Ocelárna 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 100000 0,25 

 Kvantitativní reklamace 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 200000 0,45 
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 Komerční gesta 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 20000 0,05 

 Tuzemské cestovné Oddělení Controlling Pracovník controllingu  0 0 

 Vícenáklady 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 5000 0,05 

 Ploché výrobky 
oddělení Technicko-

zákaznického servisu 
Vedoucí technicko-

zákaznického servisu 
R 4000000 8,5 

Investice Investice k jakosti oddělení Investice Vedoucí investic R - - 

Závod 10 NST Jakost 1093,95,97 Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 2500000 5,35 

 Kalibrace Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 300000 0,65 

 Kontroly zařízení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Školení k jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 20000 0,05 

 Ostatní sluţby Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 

 OOPP do 1000 CZK Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 60000 0,15 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 10000 0,05 

Závod 12 NST Jakost 1290 Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 500000 1,1 
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 Kalibrace Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 4000000 8,5 

 Kontroly zařízení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Školení k jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 20000 0,05 

 Ostatní sluţby Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 2000000 4,25 

 OOPP do 1000 CZK Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 150000 0,35 

 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 10000 0,05 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 

Závod 13 NST Jakost 1390 Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 NST Jakost 1399 Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 500000 1,1 

 Kalibrace Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 4000000 8,5 

 Kontroly zařízení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Školení k jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 20000 0,05 

 Ostatní sluţby Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 OOPP do 1000 CZK Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 150000 0,35 
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 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 10000 0,05 

Závod 14 
NST Jakost 1491 + 25 000 

Kč reţie 
Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 1500000 3,2 

 Kalibrace Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 1000000 2,15 

 Kontroly zařízení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Školení k jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 20000 0,05 

 Ostatní sluţby Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 200000 0,45 

 OOPP do 1000 CZK Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 250000 0,55 

 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 

Závod 3 Sluţby metrologie Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 Svářečská škola Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 Kontroly zařízení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Školení k jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Ostatní sluţby Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 100000 0,25 
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 OOPP do 1000 CZK Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 70000 0,15 

 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 30000 0,1 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

Závod 5 Kalibrace Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 500000 1,1 

 Kontroly zařízení Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 250000 0,55 

 Školení k jakosti Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 0 0 

 Ostatní sluţby Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 700000 1,5 

 OOPP do 1000 CZK Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 Ochranné a náhradní nápoje Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 50000 0,15 

 Ochranné pomŧcky Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 5000 0,05 

 
Mzdové náklady na 

pracovníky kontroly jakosti 
Oddělení Controlling Pracovník controllingu E 70000 0,15 

    Celkem 47165000  

 

Zpracování /Vlastní/ 
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V modelu bylo identifikováno 92 poloţek nákladŧ na jakost. Do nejvíce objemově 

zastoupených poloţek byly počítány náklady, jejichţ objem byl větší neţ 4% z celkového 

součtu všech poloţek. Poloţek s více neţ čtyřprocentním zastoupením bylo identifikováno 

devět. Těchto devět poloţek tvoří takřka 60% všech nákladŧ (59,6%).  

Z tabulky 5 lze vyhodnotit, ţe objemově nejvíce zastoupených jsou následující poloţky: 

 NST Výzkum (10,65%) 

 Reklamace - Ploché výrobky (8,5%) 

 Kalibrace – Závod 12 Vysoké pece (8,5%) 

 Kalibrace – Závod 13 Ocelárna (8,5%) 

 Náhrady za ztrátu výdělku (5,35%) 

 NST Jakost 1093,95,97 (5,35%) 

 NST Chemické laboratoře (4,25%) 

 Reklamace Závod 14 - Válcovny / provoz 148 (4,25%) 

 Ostatní sluţby - Závod 12 Vysoké pece (4,25%) 

Graf 1: Procentuální zastoupení nejobjemnějších nákladů na jakost 

 

Zpracování /Vlastní/ 

 

Většina z těchto nákladŧ má povahu nákladŧ na hodnocení, tedy efektivně 

vynakládaných finančních prostředkŧ. Největší podíl na celkovém objemu má s 10, 65 % 
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8,5 % 8,5 % 8,5 %

5,35 % 5,35 %
4,25 % 4,25 % 4,25 %

0

2

4

6

8

10

12



64 

 

provoz výzkumu a vývoje AMO a.s. (nákladové středisko Výzkum). Na druhém místě jsou 

zastoupeny reklamace plochých výrobkŧ, kalibrace závodu 12 – Vysoké pece a kalibrace 

závodu 13 – Ocelárna (všechny jsou zastoupeny 8,5 %). Z těchto tří typŧ nákladŧ představují 

kalibrace náklady na hodnocení. Reklamace plochých výrobkŧ jsou součástí výdajŧ na externí 

vady a představují zbytečně vynaloţené finanční prostředky spojené s nesplněním poţadavkŧ 

zákazníkŧ. Tyto výdaje by měly být pozorně sledovány, jelikoţ představují moţnou oblast 

úspor nákladŧ na jakost. Na třetím místě jsou opět zastoupeny náklady na hodnocení – 

v podobě nákladŧ na provoz kontroly jakosti na závodě 10 – Koksovna (NST Jakost 

1093,95,97) a dále náklady na škody na prostředí – Náhrady za ztrátu výdělku (obojí 5,35 %). 

Poslední jmenovaná kategorie představuje další moţnou oblast příleţitostí ke zlepšování.  

Z hlediska funkčnosti lze říci, ţe uvedený model neobsahuje ţádnou poloţku, která by 

byla skrytá, a nešlo ji dohledat. Model by mohl být uplatněn v praxi.  
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Závěr 

Předmětem diplomové práce byl návrh finančního měření nákladŧ na jakost 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Cílem diplomové práce byl návrh sledování 

a vyhodnocování nákladŧ na jakost v tomto velkém metalurgickém podniku.  

Poţadavkem společnosti bylo, aby bylo moţné náklady sledovat na úrovni vedení 

samotné akciové společnosti, jednotlivých závodŧ a provozŧ. Z toho dŧvodu bylo řešení 

pracnější, jelikoţ AMO a.s. je rozsáhlým výrobním komplexem zahrnujícím pět závodŧ 

a zaměstnávající skoro 6000 zaměstnancŧ.  

Východiskem pro řešení problematiky bylo zvolení vhodného modelu pro sledování 

nákladŧ na jakost. Světově nejpouţívanějším je pravděpodobně model PAF, který byl zvolen 

i v tomto případě. Jelikoţ má společnost zavedené systémy řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a environmentu dle mezinárodních standardŧ OHSAS 18001 a ISO 14001, 

byla zvolena rozšířená verze modelu zohledňující také škody na prostředí. Po volbě vhodného 

modelu byla provedena analýza současného stavu nákladŧ na jakost – podle rozšířeného 

modelu PAF byly zkoumány náklady na interní a externí vady, na hodnocení a prevenci, 

na promrhané investice a příleţitosti a na škody na prostředí. Na základě výsledkŧ analýzy byl 

navrţen model sledování nákladŧ na jakost tak, aby vyhovoval potřebám společnosti AMO 

a.s.  

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila v první kapitole na charakteristiku 

společnosti AMO a.s., kde byla práce řešena. Byla popsána činnost organizace, historie jejího 

vzniku a pŧsobení, výrobní program a systém managementu jakosti.  

Ve druhé kapitole byla zodpovězena otázka, co jsou náklady na jakost a jaký je přínos 

jejich sledování. Bylo stručně také zmíněno dělení těchto nákladŧ podle místa jejich vzniku. 

Následně byly popsány modely, pomocí nichţ je moţné náklady na jakost sledovat a zvolený 

rozšířený model PAF byl rozebrán detailněji.  

V praktické části je na úvod popsána metoda, jakou byla práce řešena. Poté je věnován 

prostor analýze současného stavu sledování nákladŧ na jakost. Na základě analýzy byl 

vytvořen seznam nákladŧ, jeţ by bylo moţné s okamţitou platností začít ve společnosti 

sledovat.  
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Jelikoţ tento seznam neobsahuje všechny poloţky, které by měly být ve sledování 

zahrnuty, je v následující kapitole navrţen model sledování nákladŧ na jakost. Společně 

s modelem jsou uvedena organizační opatření, která by měly ulehčit a zpřehlednit sledování 

nákladŧ. Uvedená doporučení jsou včetně zamyšlení, jak náklady na jakost omezit. Protoţe 

společnost nemá v současnosti finančně vyhodnocovánu nejakostní výrobu, stěţejním 

opatřením pro skutečně vypovídající sledování nákladŧ na jakost je stanovení podmínek pro 

oceňování vnitřní nejakostní výroby. Jelikoţ nejsou k dispozici skutečná data, nelze provést 

skutečné vyhodnocení nákladŧ na jakost vynakládaných v současnosti společností AMO a.s. 

Ve čtvrté kapitole je alespoň teoreticky nastíněno, pomocí kterých ukazatelŧ by mohlo 

být prováděno vyhodnocování nákladŧ na jakost. 

V následující kapitole jsou do navrţeného modelu doplněna fiktivní data a je tak 

ověřena funkčnost modelu. Uvedené zhodnocení nemá díky fiktivním datŧm a chybějícímu 

delšímu časovému úseku patřičně vypovídací schopnost, nicméně slouţí k přiblíţení, jak by 

mohlo vypadat měsíční sledování vynaloţených nákladŧ na jakost. 

Přínosem diplomové práce je pro společnost AMO a.s. seznam nákladŧ na jakost, které 

byly identifikovány. V rámci práce byly k tomuto seznamu přiřazeny také konkrétní účty (ty 

nejsou předmětem DP), místo jejich sledování, odpovědnosti za současné vedení evidence 

a také forma, v jaké je moţno informaci o nákladu získat. Pokud se společnost rozhodne 

sledování nákladŧ na jakost skutečně zavést, bude tento konkrétní seznam moţným 

východiskem vlastní šetření problematiky a následnou implementaci.  

Na závěr je nutné říci, ţe řešená problematika nebyla nejlehčí a pokud se společnost 

AMO a.s. rozhodne sledování nákladŧ na jakost implementovat, bude potřeba velkého úsilí 

a spolupráce mnoha odpovědných zaměstnancŧ, aby byl úkol zdárně zvládnut. 
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P-1: Check list nákladů na jakost 

Výdaje na interní vady 

Výdaje na vady vzniklé při výrobě a poskytování služby 

 

ztráty z neopravitelných vad, tj. hodnota všech materiálŧ, polotovarŧ a práce, která byla vynaloţena na výrobky vyřazené interním ověřováním 

shody (technickou kontrolou) z dalšího zpracování a pouţívání 

 

celkové náklady na práci při opravách opravitelných vad, tj. příslušná část mzdových, materiálových a reţijních výdajŧ spojených s nutným 

přepracováním a uvedením do stavu shody produktu se specifikacemi 

 celkové ztráty vzniklé znehodnocením materiálŧ a skladových zásob při jejich nešetrném zacházení při manipulačních a skladovacích operacích 

 celkové výdaje na procesy řízení neshodných výrobkŧ, tj. aktivity spojené s identifikací, separací a vypořádáním neshodných výrobkŧ 

 

celkové výdaje na speciální přípravky a zařízení potřebná k opravám vadných výrobkŧ. Jsou rovny jejich výrobním nákladŧm (pokud si je podnik 

zhotovuje ve vlastní reţii) nebo jejich cenám při nakupování 

 celkové výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných výrobkŧ, tj. náklady na odvoz, šrotaci, spalování apod. 

 

celkové náklady na opakované ověřování shody u opravitelných vadných výrobkŧ (mají sice povahu nákladŧ na hodnocení, ale příčinu mŧţeme 

identifikovat ve vadných výrobcích) 

Výdaje vztahující se k jakosti dodávek 

 
celkové ztráty z vadných dodávek, pokud vady v dodaných materiálech a výrobcích byly zjištěny aţ po jejich přijetí (mohou zahrnovat i náklady 

na třídění, přepracování, ztráty na výkonech podniku s tím spojených apod.) 

Výdaje vztahující se k vadám návrhu a vývoje 

 
celkové výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje, tzn. náklady na opravy veškeré dokumentace, opakované přezkoumání, ověření 

a validaci návrhu apod. 

Další výdaje na interní vady 

 celkové ztráty na majetku zákazníka, který byl podnikem dočasně převzat a spravován a po dobu jeho skladování, oprav apod. došlo k jeho 
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poškození, resp. zničení 

 celkové ztráty v dŧsledku nedodrţení plánovaného náběhu nových procesŧ výroby a poskytování sluţeb, rovnající se odhadovaným ztrátám trţeb 

 
ztráty z neplánované nedisponibility potřebných zařízení pro zabezpečení procesŧ, včetně dodatečných výdajŧ na hledání a vyuţívání náhradních 

řešení (výdaje spojené s odstávkou zařízení při plánované údrţbě nejsou součástí této poloţky) 

 celkové výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad, bez závislosti na kterém místě v podniku jsou tyto analýzy realizovány 

 celková výše škod a manka zjištěná jako rozdíl mezi evidovaným a skutečným objemem materiálŧ, zařízení, měřidel, nářadí apod. 

 celkové ztráty zpŧsobené niţší výkonností procesŧ v porovnání se světovou špičkou (odhalené např. díky externímu procesnímu benchmarkingu) 

Výdaje na externí vady 

Výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka 

 celkové výdaje na pasivní reklamace, včetně nákladŧ na cestovné, náhradní plnění atd. 

 
celkové výdaje na záruční servis, které mohou být i celkovými náklady na činnost externích servisních středisek (jejich výška je kromě jakosti 

samozřejmě ovlivněna i délkou záruční doby u konkrétních výrobkŧ) 

 
celkové výdaje na skladování a expedici náhradních dílŧ (ze zákaznického pohledu se jedná o problém obstarání si náhradních dílŧ, který mŧţe 

ovlivnit jejich spokojenost) 

 celkové výdaje na prohrané soudní spory, protoţe vznikají jako dŧsledek neplnění závazkŧ a poţadavkŧ 

 penále a dodatečné náklady za nedodrţení dodacích termínŧ, včetně ztrát vyvolaných opoţděnými platbami z tohoto dŧvodu 

 celkové výdaje na odstraňování škod u odběratelŧ v dŧsledku nedodrţení smluvních poţadavkŧ na jakost dodávek 

Výdaje z titulu ztracených příležitostí 

 slevy z cen výrobkŧ a sluţeb, u kterých charakter jejich neshod sice nezhoršuje jejich funkčnost, ale zcela neplní stanovené poţadavky 

 
celkové výdaje vznikající v souvislosti s tzv. odpovědností za výrobek, kdy je výrobce povinen poškozeným zákazníkŧm uhradit škody i po 

skončení záruční doby 

Výdaje na hodnocení 

Výdaje na interní proces posuzování shody 
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 celkové výdaje na procesy vstupní, výrobní i výstupní kontroly, včetně kontroly pomocných materiálŧ, nářadí apod. 

 
celkové výdaje na tvorbu a inovaci programového (softwarového) vybavení pro počítačovou podporu příslušného posuzování shody a 

vyhodnocování takto získaných dat 

 
celkové výdaje na provoz zkušeben, laboratoří a měrových středisek (pokud jsou součástí organizace) a také výdaje na akreditaci, reakreditaci, 

autorizaci atd. 

Výdaje na externí procesy posuzování shody 

 celkové výdaje na nákup sluţeb posuzování shody u externích zkušeben a laboratoří 

 celkové výdaje na certifikaci výrobkŧ a sluţeb, systémŧ i personálu 

 celkové výdaje na procesy schvalování výrobkŧ před jejich uvedením na trh 

 celkové výdaje se získáním české značky shody, značky CE apod. 

Výdaje na nákup a údržbu měřících zařízení 

 celkové výdaje na nákup měřících a monitorovacích zařízení, včetně výdajŧ na jejich instalaci a uvedení do běţného provozu 

 celkové výdaje na kalibraci a konfirmace měřidel 

 celkové výdaje na běţnou údrţbu měřících a monitorovacích zařízení 

 celkové výdaje na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení 

Další výdaje na hodnocení 

 
celkové výdaje na vytváření zvláštních podmínek a pracovního prostředí pro realizaci ověřování shody (např. výdaje vynaloţené na klimatizaci, 

antivibrační podlahy, odhlučnění prostoru apod.) 

 
celkové výdaje na procesy ověřování, přezkoumání a validaci návrhu v podobě např. prototypových zkoušek, zkoušek výrobkŧ v ověřovací sérii, 

simulací a modelování apod. 

 celkové výdaje na marketingové testy všeho druhu, např. testy vnímání nových produktŧ potencionálními zákazníky 

 celkové výdaje na výrobu vzorkŧ pro testování při destruktivních zkouškách 
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 celkové výdaje na audity výrobkŧ, procesŧ a systémŧ u dodavatelŧ, stejně jako náklady na podobné audity ve vlastní organizaci 

 celkové výdaje na posuzování zpŧsobilosti strojŧ a procesŧ, včetně nákladŧ na posuzování zpŧsobilosti po seřízení strojŧ 

Výdaje na prevenci 

Výdaje na management jakosti dodávek 

 celkové výdaje na rozvoj partnerských vztahŧ s dodavateli 

 celkové výdaje na poskytování určitých forem pomoci dodavatelŧm (převáţně technické) 

 celkové výdaje na společné projekty zlepšování, motivaci dodavatelŧ apod. 

Výdaje na management jakosti při realizaci výrobků a služeb 

 
celkové výdaje na nákup výrobních zařízení, jejichţ vyuţívání je podmínkou pro uchování si zákazníkŧ a naplňování některých jejich specifických 

poţadavkŧ 

Výdaje na organizaci a správu systému managementu jakosti 

 
celkové výdaje na činnost všech organizačních článkŧ (příkladem jsou výdaje na útvar řízení jakosti, osobní náklady na představitele vedení, 

náklady na činnost rad jakosti apod.) 

 
celkové výdaje na nákup a udrţování externí dokumentace (normy, zákony, vyhlášky apod. v aktuálním stavu v souladu s procesy řízení 

dokumentŧ v dané organizaci) 

 celkové výdaje na tvorbu a vyuţívání informačních systémŧ v organizaci 

 celkové výdaje na řízení interní dokumentace a záznamŧ včetně nákladŧ na jejich tisk, distribuci, archivaci apod. 

Další výdaje preventivní povahy 

 celkové výdaje na výcvik, vzdělání a rozvoj zpŧsobilosti zaměstnancŧ, včetně nákladŧ na ověřování této zpŧsobilosti 

Výdaje na promrhané investice a příležitosti 

 výdaje na zásoby materiálu, které nelze do určitého termínu spotřebovat ( = vázanost investic v zásobách) 

 výdaje, které souvisejí se zrušením objednaných nákupŧ u dodavatelŧ 

 ztráty zpŧsobené nevyuţitím kapacit nakoupených zařízení (počítačŧ a jejich vybavení, výrobní techniky atd.) 
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 ztráty ze zbytečného čekání, prodlev na zahájení práce kdekoliv v podniku (včetně čekání na zahájení porad apod.) 

 ztráty, které jsou dŧsledkem krádeţí a absentérství 

 ztráty zpŧsobené zneuţitím, prozrazením firemního duševního vlastnictví 

 nedobytné pohledávky 

 výdaje na projekty technického rozvoje a inovací, které neskončí očekávaným výsledkem 

Výdaje na škody na prostředí 

 výdaje na léčení nemocí z povolání a předčasných odchodŧ do invalidního dŧchodu 

 pokuty a penále za poškozování prostředí 

 výdaje na dekontaminaci vody, pŧdy 

 výdaje na eliminaci znečišťování ovzduší 

 výdaje na odstraňování škod po ekologických haváriích 

 výdaje na stavby a udrţování ekologických zařízení 

 výdaje na recyklace pouţitých materiálŧ 

 výdaje na likvidaci a skládky odpadŧ apod. 

Zdroj /4/; Zpracování /Vlastní/ 
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Zdroj /AMO a.s./; Zpracování /Vlastní/ 

Zjištění neshodného výrobku při výstupní 

kontrole 

 

Převezení neshodných výrobků pomocí jeřábu do 

místa uložení neshodných výrobků (sklad) 

Rozhodnutí o opravě formou přerovnání na rovnačce 

Převezení neshodných výrobků pomocí jeřábu na pracoviště 

rovnačky 

Přenesení neshodných výrobků pomocí jeřábu na rošt před rovnací 

linku 

 

 Přerovnání neshodného výrobku přes rovnací linku 

operátorem obsluhy rovnačky 

 

Ruční přeměření materiálu pomocí lanka, zda odpovídá 

stanoveným tolerančním mezím 

Převezení výrobku pomocí jeřábu na úložiště materiálu pro 

expedici 

P-2: Doúprava profilové oceli nesplňující tolerance přes rovnačku 
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Zdroj /AMO a.s./; Zpracování /Vlastní/ 

 

 

 

 

 

Zjištění neshodného výrobku při výstupní 

kontrole 

 

Převezení neshodných výrobků pomocí jeřábu do 

místa uložení neshodných výrobků (sklad) 

Rozhodnutí o opravě formou zkrácení 

Převezení neshodných výrobků pomocí jeřábu na pracoviště 

úpravy – před pilu nebo hydraulické nůžky 

Úprava neshodného výrobku na správnou délku 

 

Přeměření materiálu pomocí lanka, zda odpovídá stanoveným 

tolerančním mezím 

Převezení výrobku pomocí jeřábu na úložiště materiálu pro 

expedici 

P-3: Úprava špatných délek profilů nebo tyčí 
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Zdroj /AMO a.s./; Zpracování /Vlastní/ 

Zjištění neshodného výrobku při výstupní 

kontrole 

 

Převezení svitku pomocí jeřábu do místa uložení 

neshodných výrobků (sklad) 

Rozhodnutí o opravě formou zkrácení 

Převezení neshodných výrobků pomocí jeřábu  

na provoz AMDS, s.r.o. 

Ostřižení vadného konce nebo okraje pásu 

 

Smotání pásu a přemotání cyklopáskou 

Převezení svitku pomocí jeřábu na úložiště materiálu pro 

expedici 

Rozmotání svitku a uložení na dělící linku 

 

P-4: Odstranění vad na okrajích pásů 


