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ABSTRAKT 

Možnosti měření ekonomických přínosů z aplikace metody FMEA  

Předmětem diplomové práce je problematika měření ekonomických přínosů souvisejících 

s aplikací metody FMEA. Teoretická část práce pojednává o managementu jakosti, nákladech 

na jakost a o metodě FMEA. 

Cílem práce bylo podrobně popsat metodiku pro měření ekonomických přínosů a tuto 

metodiku ověřit pomocí případové studie. Případová studie byla aplikována na proces výroby 

vzduchového chladiče. Díky zpracování této případové studie byla metodika drobně 

vylepšena. V závěrečné části jsou diskutovány výsledky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řízení kvality, výdaje, metoda FMEA, analýza moţností vzniku vad a jejich následků, 

metodika měření ekonomických přínosů, případová studie 

 

 

ABSTRACT 

Possibilities of Economic Benefits Measurement from FMEA Application 

The theme of the thesis is the issue of measurement of economic benefits associated with the 

application of FMEA method. The theoretical part of the thesis deals with quality 

management, quality costs and FMEA method. 

The object of the thesis was describe in detail the methodology for economic benefits 

measuring and to verify the methodology by using a case study. The case study is based on 

methodology utilization in an air cooler production process. Through the case study 

elaboration the methodology was slightly improved. The final section discusses results. 

KEYWORDS 

Quality management, Costs, FMEA, Failure mode and effects analysis, methodology for 

economic benefits measuring, Case Study 
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ÚVOD 

Poţadavky dnešních zákazníků jsou velmi vysoké a je pravděpodobné, ţe konkurence 

na trhu se bude neustále zvyšovat. Proto je potřeba, aby v organizacích docházelo 

k neustálému zlepšování kvality procesů. 

 Pokud chce organizace přeţít na globálním konkurenčním trhu, je nucena ke 

značnému sniţování nákladů na svůj provoz. Prosperita organizace je velmi závislá na 

efektivní kontrole výdajů, spojených s nekvalitou [19]. 

Aby bylo moţné dosáhnout potřebných úspor, je nezbytné pomocí vhodných metod 

naplánovat kvalitu jiţ v předvýrobě. Jednou z metod, která dokáţe předcházet moţným 

vadám, které se v procesu mohou vyskytnout je „analýza moţností vzniku vad a jejich 

následků“, označována jako FMEA. Včas identifikuje potenciální rizika a dokáţe předcházet 

moţným vadám, které se v procesu mohou vyskytnout. Stává se odrazovým můstkem k řízení 

a neustálému zlepšování kvality. Nejčastěji se pouţívá při zavádění nových systémů 

v managementu kvality, a to především v podnicích, které se specializují na automobilový 

průmysl. 

Při sniţování výdajů je nutné vyhodnocovat jednotlivé výdajové poloţky u výrobce. 

Proto byla tato práce zaměřena na metodiku pro měření ekonomických přínosů z aplikace 

metody FMEA. Díky metodice by mělo být moţné odhadnout úspory na základě provedených 

opatření a změny hodnot rizikového čísla. Organizace, která bude pouţívat tuto metodiku, 

bude mít také přehled o výdajích, které ji stojí vady a bude moci zjistit, jaké ekonomické 

dopady (úspory) přinese zavedení daného nápravného opatření. Díky tomu můţe snadněji 

rozhodnout o jeho realizaci. 

V rámci praktické části této diplomové práce byla pro ověření metodiky vypracována 

případová studie. Případová studie slouţí jako moţný vzorový příklad, jak by bylo vhodné 

postupovat při výpočtu výdajového rizikového čísla RPNC a určení vad, u kterých by bylo 

nejvhodnější navrhovat nápravná opatření.  

Úkolem případové studie bylo také najít případné podněty ke zdokonalení nebo 

rozšíření metodiky pro určení ekonomických přínosů z aplikace metody FMEA. 
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 1 DEFINICE A VÝZNAM JAKOSTI 

Otázka dosaţení jakosti je v dnešní době otázkou úspěchu a samotného přeţití podniku 

na trhu. Neţ se budeme dále zabývat touto problematikou, myslím, ţe by bylo vhodné uvést 

co přesně pojem „jakost“ znamená. Slovo „jakost“ je chápáno jako synonymum ke slovu 

„kvalita“. Poslední dobou se upřednostňuje spíše pojem „kvalita“, kterému dávají přednost 

i normy. Definicí pojmu kvalita je nepřeberné mnoţství. Jednoduše by se dalo říci, ţe kvalita 

je schopnost produktu (procesu, sluţby, podniku) uspokojovat potřeby zákazníka. 

Celosvětově nejuznávanější definicí je ta z normy ISO řady 9000, která říká, ţe „kvalita“ je: 

„stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik“ [4].  

Význam kvality v poslední době dramaticky vzrostl. Kvalita je nyní ţivotním stylem 

a filozofií řízení všech druhů organizací. Produkty i poskytování sluţeb jsou dnes proti 

minulosti o mnoho sloţitější a náročnější. Poţadavky zákazníků neustále rostou a na kvalitu 

produktů a sluţeb je kladen čím dál větší důraz. 

Protoţe kvalita hraje v dnešní době tak důleţitou roli, jsou doslova po celém světě 

budovány systémy managementu kvality. Systém managementu kvality můţeme 

charakterizovat jako tu část celopodnikového řízení, která je zaměřena na maximální 

zabezpečování spokojenosti zákazníků tím nejefektivnějším způsobem. 

Kritické faktory úspěšnosti jsou: náklady, kvalita a čas – viz obrázek č. 1. Úspěšná 

organizace je taková, která dokáţe zákazníkovi dodat kvalitní produkt v co nejkratším čase 

a při nejniţších moţných nákladech – tzn. za co nejniţší cenu. 

 

Obr. 1 – Kritické faktory úspěšnosti 
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 2 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 

Systémy managementu kvality se skládají z mnoha činností. Tyto činnosti se dají 

shrnout do třech základních procesů, často označované také jako tzv. Juranova trilogie: 

a) plánování jakosti; 

b) řízení jakosti; 

c) zlepšování jakosti. 

Plánování jakosti je ta část managementu kvality, jejíţ hlavním úkolem je stanovit, 

čeho chce organizace dosáhnout v oblasti kvality a specifikovat metody a související zdroje 

pro splnění těchto cílů.  

 V procesu řízení jakosti se činnosti, které byly stanoveny ve fázi plánování jakosti, 

realizují a hodnotí se skutečně dosahované výsledky. Tyto výsledky se následně porovnávají 

s plánovanými cíli. 

Proces zlepšování jakosti je soustředěn na zlepšování schopnosti plnit poţadavky na 

jakost. Výsledkem by mělo být dosaţení vyšší úrovně kvality, neţ bylo původně 

naplánováno [5]. 

V rámci systémů managementu jakosti se v poslední době klade velký důraz na 

předvýrobní etapy. Předvýrobní etapy jsou takové etapy, ve kterých jsou prováděny veškeré 

aktivity od návrhu produktu aţ po průběh ověřovací výroby. Plánování jakosti je základním 

východiskem pro dosaţení vysoké kvality produktů. 

Dnes uţ se všeobecně uznává, ţe o výsledné kvalitě produktů se rozhoduje jiţ 

v předvýrobních etapách, a to aţ z 80 %. Dříve se předpokládalo, ţe kvalita produktů se tvoří 

ve výrobě. Vysoký vliv předvýrobních etap je způsoben tím, ţe v této fázi vzniká mnohem 

více chyb neţ ve fázích realizace. Chyby se vţdy budou odstraňovat i ve výrobě, ale těţiště by 

mělo být v předvýrobních etapách [6]. 

Většinu aktivit plánování jakosti lze efektivně realizovat pouţitím vhodných metod 

a nástrojů. Pouţití některých těchto metod je často přímo vyţadováno (typicky oblast 

automobilového průmyslu). 
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2.1 Vybrané metody plánování jakosti: 

 

Metoda QFD – metoda umoţňuje transformovat poţadavky zákazníků do konkrétních 

znaků jakosti výrobku. QFD je zaloţená na maticovém diagramu, který je často označován 

jako „Dům jakosti“. 

Přezkoumání návrhu – představuje zkoumání návrhu prováděné s cílem vyhodnotit 

jeho způsobilost plnit poţadavky na jakost, identifikovat moţné problémy, a pokud problémy 

existují, navrhnout postup jejich řešení. 

Metoda FMEA – je velice efektivní metodou prevence nejakosti. Je to metoda, jejímţ 

pouţitím je moţno zabránit, popřípadě zmírnit rizika, která vznikají od vývoje výrobku aţ po 

jeho samotnou výrobu. Je důleţitou součástí přezkoumání návrhu a její aplikací lze odhalit 

70 aţ 90 % moţných neshod. FMEA je náplní celé této práce a blíţe je popsána v 3. kapitole. 

Plánování experimentů (DOE) – představuje soubor postupů, které se snaţí odhalit 

a konkretizovat příčiny vad a to především díky vyuţití statistických metod. 

Analýza způsobilosti procesů – porovnání předepsané úrovni jakosti (stanovenou 

např. tolerančními mezemi) se skutečně dosahovanými hodnotami sledovaného znaku jakosti. 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA) - metoda analýzy spolehlivosti sloţitých 

systémů, zaloţená na logické dekompozici určité nebezpečné události. Umoţňuje stanovit 

pravděpodobnost výskytu události a upravit systém tak, aby se pravděpodobnost nebezpečné 

události sníţila. 

 

Aplikace těchto metod je spojena s vynaloţením určité výše finančních prostředků. 

Přínosy po zavedení kaţdé z metod by měly být vyšší, neţ jsou výdaje, které byly potřeba na 

zavedení dané metody a její fungování. Problematikou efektivnosti uplatnění metod a nástrojů 

z pohledu výdajové poloţky se v dnešní době nezabývá mnoho organizací. 

V případě, ţe by podnik věděl jaké ekonomické dopady (úspory) přinese zavedení 

určité metody nebo opatření, bude se moci snadněji rozhodnout o jejím zavedení či 

nezavedení. Tedy alespoň co se týče finančního hlediska. U metod a opatření týkajících se 

zejména vysoké kvality, bezpečnosti atd. by však ekonomické hledisko nemělo být na prvním 

místě při rozhodování.   
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 3 FMEA 

Metoda FMEA patří mezi nástroje, které jsou schopny optimalizovat výsledek 

předvýrobních etap. Název FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Effect 

Analysis, které se do češtiny nejčastěji překládají jako analýza moţností vzniku vad a jejich 

následků. 

Tato metoda tvoří důleţitou část přezkoumání návrhu a velmi efektivní metodou 

prevence nízké jakosti. Zkušenosti z praxe ukazují, ţe její aplikací lze předejít vzniku 70–90% 

neshod. FMEA je zaloţena na týmové analýze moţnosti vzniku vad při návrhu výrobku 

(FMEA návrhu) nebo procesu (FMEA procesu), ohodnocením jejich rizik, návrhu a realizaci 

opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu [5]. 

FMEA se vyuţívá za účelem včasného rozpoznání moţných slabých stránek daného 

produktu nebo výroby a zavedení vhodných opatření, aby se neţádoucím vlivům předešlo. 

Výdaje vynaloţené na její provedení jsou jen zlomkem výdajů, které by mohly vzniknout při 

výskytu vad. Praktické zkušenosti ukazují, ţe výdaje spojené s odstraněním neshod ve fázi 

návrhu, mohou být desetkrát niţší, neţ výdaje spojené s odstraněním neshody ve výrobě, 

stokrát niţší neţ výdaje na odstranění neshody odhalené před expedicí a tisíckrát niţší neţ 

výdaje na odstranění neshody u zákazníka – viz obrázek 2 [10].  

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Výdaje na řešení problémů [17] 

Pouţití metody FMEA je doporučováno normami souboru ISO 9000:2008. Norma 

ČSN ISO/TS 16949:2009 pouţívaná v oblasti automobilového průmyslu tuto analýzu přímo 

vyţaduje [11]. Zákazníci u svých dodavatelů vyţadují provádění FMEA, protoţe si tímto 

způsobem ověří, ţe byly posuzovány moţnosti vzniku vad a provedeny kroky (opatření) pro 

jejich minimalizaci. 

1 

10 

100 

1000 

Návrh procesu 

Zákazník 

Výstup z procesu - expedice 

Realizace procesu - výroba 
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V současné době se v praxi uplatňují zejména dva přístupy, jejichţ základní principy 

se prakticky neliší: 

- metodika dle VDA 4 - vyuţívána německým sdruţením automobilového 

průmyslu [12]; 

- metodika dle QS-9000 – metodika pouţívaná americkými výrobci automobilů 

Daimler-Chrysler, Ford Motor Company a General Motors [13]. 

 

3.1 Typy FMEA 

V praxi se nejčastěji vyskytují dva druhy FMEA: 

a) FMEA návrhu produktu (Design FMEA) – analyzuje moţnosti vzniku vad u 

navrhovaného (případně jiţ realizovaného) produktu, jeho prvků nebo částí; 

b) FMEA procesu (Process FMEA) – analyzuje moţnosti vzniku vad v průběhu 

realizace navrhovaného (případně jiţ probíhajícího) procesu. 

Moţnosti uplatnění analýzy FMEA jsou však mnohem širší. Lze ji také vyuţít při 

analýze návrhu sluţky, systému nebo procesu řízení kvality a rovněţ i na jiné procesy [10]. 

 

3.2 Přínosy používání FMEA 

Hlavní důvody pro pouţívání metody FMEA: 

- sniţuje ztráty vyvolané nízkou nekvalitou výrobků; 

- představuje systémový přístup k prevenci nekvality; 

- náklady vynaloţené na její provedení jsou jen zlomkem nákladů, které by 

mohly vzniknout při výskytu vad; 

- optimalizuje návrh a vede ke sníţení počtu změn ve fázi realizace (umoţňuje 

„dělat věci správně napoprvé“); 

- zlepšuje image a konkurenceschopnost organizace; 

- pomáhá zvýšit spokojenost zákazníka; 

- zkracuje dobu řešení vývojových prací; 

- podporuje účelné vyuţívání zdrojů [5]. 
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FMEA je metodou, která se provádí v týmu. Při řešení se vyuţívá znalostí a zkušeností 

celé řady odborníků. V týmu by měli být pracovníci výroby, konstrukce, technologie, řízení 

jakosti, ekonomického útvaru atd. Není nutné, aby všichni členové týmu byli z jedné 

organizace [14]. 

Průběh metody FMEA a její výsledky se zaznamenávají do připraveného formuláře. 

Příklad formuláře pro záznam analýzy FMEA procesu je uveden na obrázku č. 3.  

Vyplněný formulář je určitým důkazem o tom, ţe jakost není organizaci lhostejná a ţe 

se snaţí pracovat na zlepšování jakosti produkce [5]. 

 

Obr. 3 – Formulář FMEA procesu [5] 

 

3.3 FMEA procesu 

FMEA procesu se aplikuje v případech zavedení nového procesu nebo jeho změny, 

výroby nových nebo inovovaných dílů, změn poţadavků zákazníka, stíţností zákazníků, 

pouţití jiného výrobního zařízení nebo u procesu, u kterého lze očekávat problémy [15]. Pří 

aplikaci FMEA na proces se předpokládá, ţe produkt je jiţ dobře navrţen.  
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Postup při FMEA procesu je prakticky stejný jako u FMEA návrhu produktu. 

Odlišností je, ţe se nehledají příčiny moţných vad u navrhovaného produktu, ale u 

navrhovaného procesu. 

Analýza FMEA procesu probíhá v těchto krocích: 

a) ANALÝZA A HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Ve FMEA procesu se analyzují jednotlivé dílčí operace procesu 

v takovém pořadí, v jakém na sebe navazují. Jeden z nejzásadnějších úkolů 

týmu je definovat všechny moţné vady, které by se v daném procesu mohly 

vyskytnout. Dále se musí analyzovat působení definovaných vad na zákazníka. 

Zákazník můţe být interní (následující pracoviště) nebo externího (konečný 

uţivatel). U kaţdé vady tým FMEA stanoví všechny moţné příčiny, které by ji 

mohly způsobit. U stanovených vad a jejich příčin tým analyzuje pouţívaná 

preventivní opatření a kontrolní postupy. Dle hodnotících tabulek se poté 

hodnotí pomocí desetibodové stupnice kritéria význam, výskyt a odhalitelnosti 

u kaţdé z vad.  

Význam vady se vztahuje k nejzávaţnějšímu následku vady. Očekávaný 

výskyt vady posuzuje pravděpodobnost, ţe se v průběhu procesu se vyskytne 

daná vada vlivem dané příčiny. Při posouzení pravděpodobnosti odhalení vady 

se posuzuje účinnosti pouţívaných kontrolních postupů pro odhalení moţné 

vady před tím, neţ produkt opustí místo výroby nebo montáţe. 

 

Výpočet rizikového čísla 

Po stanovení všech tří bodových hodnocení pro kaţdou definovanou vadu se 

vypočítá tzv. rizikové číslo RPN (Risk Priority Number). Jeho hodnota se 

stanoví jako součin významu, výskytu a odhalitelnosti:  

Rizikové číslo = význam x výskyt x odhalitelnost 

Pokud je hodnota vypočítaného rizikové čísla niţší neţ stanovená kritická 

hodnota rizikového čísla, je riziko dané moţné vady povaţováno za přijatelné. 

V opačném případě je riziko vyhodnoceno jako nepřijatelné a je nutné 

navrhnout opatření k nápravě pro zmírnění rizika.  

Kritickou hodnotu rizikového čísla stanovuje obvykle zákazník a jeho hodnota 

se pohybuje okolo hodnoty 100 [16].   
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b) NÁVRH OPATŘENÍ 

Nápravná opatření se navrhují u moţných vad, u kterých hodnota rizikového 

čísla překročila jeho stanovenou kritickou hodnotu. To ovšem neznamená, ţe u 

ostatních vad není nutné opatření navrhovat. Organizace by měla posoudit 

hodnoty u všech dílčích kritérií (význam, výskyt a odhalitelnost) a na základě 

tohoto posouzení rozhodnout o návrhu opatření. Návrh opatření by měl sníţit 

rizika spojené s danou vadou.  

 

c) HODNOCENÍ STAVU PO REALIZACI OPATŘENÍ 

Po realizaci opatření se analyzuje, zda realizovaná opatření odpovídají 

plánovaným opatřením. Tým FMEA znovu hodnotí význam, očekávaný výskyt 

a odhalitelnost moţných vad. Vypočítají se nové hodnoty rizikových čísel a 

porovnají se s jeho kritickou hodnotou. Pokud bylo zjištěno, ţe opatření 

nevedlo k poklesu rizikového čísla pod jeho kritickou hodnotu, musí se 

navrhnout nová, účinnější opatření a celý proces se znovu opakuje [5]. 

 

Z ekonomického hlediska je nicméně hodnocení chyb v klasické FMEA nedostatečné, 

protoţe výsledky neodráţejí výdaje, které jsou spojeny s vadami. Proto, aby bylo moţné 

komplexně rozhodnout o nápravném opatření, je informace o výdajích důleţitá.  

Klasická FMEA nebere v úvahu vliv chyb zjištěných v rámci společnosti. Vysoká 

pravděpodobnost odhalení vad před dodáním zákazníkovi sniţuje RPN. Důsledkem toho, je 

ţe jsme dostali niţší hodnotu RPN - i kdyţ to můţe vést ke značným výdajům [18]. 
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 4 EKONOMICKÉ ÚVAHY V MANAGEMENTU JAKOSTI 

Moderní systémy managementu jakosti jsou schopny velmi efektivně napomáhat 

maximalizaci poměru mezi celkovými přínosy a výdaji těmito způsoby: 

- maximalizací přínosů efektivním uplatněním principů managementu jakosti; 

- minimalizací výdajů podniku, které se vztahují k jakosti produktů a procesů. 

Schematicky je tento efekt zobrazen na obrázku č. 4. Systémy managementu jakosti je 

třeba vnímat jako prostředek pro nalezení významných úspor a přítoků nových finančních 

zdrojů [3]. 

 

Obr. 4 – Ekonomický potenciál systémů managementu jakosti [3] 

4.1 Výdaje vztahující se k jakosti 

Ve většině publikací je tato ekonomická kategorie označována jako „náklady na 

jakost“. Jejich podstatou nejsou ani tak náklady (efektivně vynaloţené prostředky), ale spíše 

ztráty, které vznikají nedokonalými procesy managementu jakosti. Ztráty nelze povaţovat 

z ekonomického hlediska za náklady. To je hlavním důvodem aby se ve vazbě na finanční 

měření pouţíval spíše obecný pojem „výdaje vztahující se k jakosti“. Výdaje vztahující se 

k jakosti jsou všechny finanční prostředky, které musí dodavatel, resp. zákazník, vynaloţit na 

procesy zabezpečování a zlepšování jakosti svých výrobků a procesů [1].  Jejich součástí jsou 

jak zjistitelné výdajové poloţky z účetní evidence podniku, tak i výdaje, které mají charakter 

dlouhodobých výdajů a které se velmi obtíţně ekonomicky vyhodnocují, protoţe je nelze 

zjistit z účetní evidence podniku.  
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Sledování jednotlivých druhů výdajů na jakost je důleţitým nástrojem pro analýzu 

a rozhodování v organizacích.  

Význam sledování výdajů spočívá především v tom ţe: 

- popisuje hospodárnost vynakládaných investic v procesu starostlivosti 

o kvalitu;  

- umoţňuje odhalování všech závaţných vlivů na kvalitu určitého výrobku; 

- dynamika jejich vývoje upozorňuje na účinnost podnikového systému kvality; 

- umoţňuje selektovat pozitivní i negativní vlivy na kvalitu; 

- můţeme zjistit místa a faktory, které se podílejí na zvyšování výdajů na 

kvalitu; 

- umoţňuje určit opatření na odstranění příčin nedostatků, zjistit moţnosti 

sniţování celkových výdajů, zvyšování objemu prodeje a zisku; 

- jsou argumentem při jednání vrcholového vedení podniku o dalších trendech 

zabezpečování kvality; 

- mohou být nástrojem definování ekonomického optima kvality apod. [2]. 

 

 

Výdaje vztahující se k jakosti lze rozdělit na tři základní oblasti výdajů (viz obrázek 5): 

- výdaje vztahující se k jakosti u výrobce; 

- výdaje vztahující se k jakosti u uţivatele; 

- společenské výdaje vztahující se k jakosti. 

 

 

Obr. 5 – Rozdělení výdajů vztahujících se k jakosti [3] 
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4.1.1 Výdaje vztahující se k jakosti u výrobce 

Tato oblast výdajů zahrnuje výdaje, které jsou spojeny se zabezpečováním 

a zlepšováním jakosti u výrobce. Sledování a vyhodnocování výdajů představuje velmi 

účinný nástroj managementu jakosti, protoţe skrývá netušené moţnosti odhalování všech 

příleţitostí ke zlepšování. Při měření a monitorování tohoto druhu výdajů je moţno vyuţít 

některé základní modely: 

- model PAF; 

- model COPQ; 

- model procesních nákladů; 

- model nákladů na ţivotní cyklus. 

 

Základní rozdíly mezi jednotlivými modely jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Historicky nejstarším a také nejpouţívanějším přístupem ke sledování 

a vyhodnocování výdajů vztahujících se k jakosti u výrobců je model PAF. V tomto modelu 

se veškeré druhy výdajů dělí do čtyř základních skupin: výdaje na interní vady, výdaje na 

externí vady, výdaje na hodnocení a poslední skupinou jsou výdaje na prevenci, které budou 

podrobněji popsány dále. První dvě jmenované skupiny výdajů by se měly organizace snaţit 

minimalizovat, protoţe z ekonomického hlediska se jedná o ztráty. Vhodné je ovšem 

investovat do preventivních činností, které podpoří jak sniţování výdajů na interní a externí 

vady, tak celkové výdaje, které se vztahují k jakosti. 

Tab. 1 - Základní rozdíly modelů finančních měření v systémech managementu jakosti [1] 

Skupiny výdajů 

Model 

Model PAF  
Model 

COPQ 

Model 

procesních 

nákladů 

Model nákladů 

na ţivotní 

cyklus 

Výdaje na interní vady X X X X 

Výdaje na externí vady X X X X 

Výdaje na hodnocení X  X X 

Výdaje na prevenci X  X X 

Výdaje na promrhané 

investice a příleţitosti 
 X X  

Škody na prostředí  X   

Výdaje vztahující se 

k jakosti u uţivatele 
   X 
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Výdaje na prevenci 

Do této kategorie spadá veliké mnoţství různých poloţek. Výdaje na prevenci jsou 

peněţní prostředky vynaloţené na jakoukoliv činnost, která souvisí s předcházením 

a sniţováním rizika výskytu neshod a taktéţ i výdaje na zlepšování. Výše výdajů na prevenci 

v podnicích by měly mít stoupající charakter. Efektem jejich trvalého růstu však musí být 

trvalé sniţování všech neproduktivních výdajů v podniku.  

Příklady výdajů na prevenci jsou např.: 

- výdaje na výcvik, vzdělávání a rozvoj způsobilosti zaměstnanců; 

- výdaje na výzkum a vývoj a zavádění nových metod a procesů managementu 

jakosti; 

- výdaje na tvorbu, tisk a distribuci uţivatelské dokumentace; 

- výdaje spojené s činností externích poradenských a konzultačních organizací; 

- výdaje spojené s nákupem externí dokumentace; 

- výdaje na řízení interní dokumentace a záznamů; 

- výdaje na opatření k nápravě; 

- výdaje na preventivní opatření; 

- výdaje na realizaci projektů neustálého zlepšování výrobků, procesů i systémů 

managementu organizace; 

- výdaje na rozvoj partnerských vztahů s dodavateli [9].  
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 5 METODIKA PRO MĚŘENÍ EKONOMICKÝCH PŘÍNOSŮ Z APLIKACE 

METODY FMEA 

Cílem práce byla analýza stávajících přístupů k vyhodnocování ekonomické stránky 

při aplikace metody FMEA. Metodika, pro měření ekonomických přínosů z aplikace metody 

FMEA, byla vypracována v rámci projektu: 

„Rozvoj přístupů k ekonomickým analýzám v systémech managementu jakosti“ 

(našeho týmu se týkal dílčí cíl projektu: návrh metodiky měření 

ekonomických přínosů a aplikace metody FMEA) 

 

Na tvorbě metodiky jsem se podílel jako jeden ze členů týmu. Konktrétně mým 

úkolem byl podrobný popis metodiky na základě údajů, které mi byly poskytnuty a vytvoření 

případové studie, která by ji ověřila v praxi.  

Díky této metodice bude moţné odhadnout ekonomické přínosy plynoucí z aplikace 

metody FMEA. Mělo by být moţné odhadnout úspory na základě provedených opatření 

a změny hodnot rizikového čísla. Změny hodnot rizikového čísla se budou týkat zejména 

sníţení pravděpodobnosti výskytu a zvýšení pravděpodobnosti odhalení určité vady. Přínosy 

se vyčíslí pomocí peněţních prostředků. Budou muset být nalezeny všechny moţné výdajové 

poloţky a identifikovány oblasti, ve kterých dojde k úsporám.  

Společnost, která bude pouţívat tuto metodiku, bude moci zjistit, jaké ekonomické 

dopady (úspory) přinese zavedení daného opatření. Díky tomu bude moci snadněji 

rozhodnout o jeho realizaci. Tedy alespoň co se týká finančního hlediska. U opatření 

týkajících se zejména kvality, bezpečnosti atd. by však ekonomické hledisko nemělo být na 

prvním místě při rozhodování.  

 

5.1 Výpočet rizikového čísla pomocí výdajové položky 

Rizikové číslo určené pomocí výdajové poloţky je zaloţeno na výpočtu různých 

proměnných. Mezi nimi jsou např. celkové výdaje na interní vady, celkové výdaje na externí 

vady, hodnocení významu a pravděpodobnosti výskytu vady atd. Rizikové číslo pouţívané 

u klasické FMEA je stanovováno vynásobením ohodnoceného významu, výskytu 

a odhalitelnosti. Takové rizikové číslo RPN můţe nabývat hodnot od 1 do 1000. výdajové 

rizikové číslo je rozšířeno o výdaje týkajících se interních nebo externích vad s příslušnou 



23 

pravděpodobností odhalení resp. neodhalení a hodnocení výskytu bylo nahrazeno 

pravděpodobností výskytu. Horní hranice výdajového rizikového čísla RPNC není omezena. 

Teoreticky můţe nabývat jakékoliv hodnoty. 

Rizikové číslo stanovené na základě výdajových poloţek lze vypočítat pomocí tohoto 

základní vzorce: 

 

 

kde: 

RPNC … rizikové číslo stanovené na základě výdajových poloţek 

V  … význam vady 

PV … pravděpodobnost výskytu 

PO  … pravděpodobnost odhalení vady před dodáním 

Pō … pravděpodobnost dodání vady zákazníkovi 

CI … celkové výdaje na interní vady 

CE … celkové výdaje na externí vady 

Jednotlivé části vzorce jsou dále podrobněji vysvětleny. 

 

VÝZNAM VADY (V) – se určí dle klasického hodnocení podle metodiky, která 

funguje v oblasti automobilového průmyslu (viz např. příručka QS-9000:2008). Význam vady 

se hodnotí na základě nejzávaţnějšího následku dané vady. Toto kritérium se bodově hodnotí 

na stupnici do 1 do 10 pomocí příslušných tabulek. Zde je uvedena zjednodušená tabulka pro 

určení významu vady při FMEA procesu: 

 Tab. 2 - Tabulka pro hodnocení významu vady při FMEA procesu [20] 

VÝZNAM VADY HODNOCENÍ 

Velmi malá 1 

Malý 
2 

3 

Střední 

4 

5 

6 

Velký 
7 

8 

Velmi velký 
9 

10 
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PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU (PV) – hodnotí se také klasickým způsobem dle 

příslušné tabulky ve zvolené metodice. Tabulka pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu 

můţe vypadat tak, jako zde uvedená tabulka č. 3. Pravděpodobnost výskytu hodnotí 

pravděpodobnost, ţe se v průběhu procesu vyskytne daná vada vlivem dané příčiny. Určitému 

výskytu se přiřazují body od 1 do 10.  

Tab. 3 - Tabulka pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady u FMEA procesu [20] 

PRAVDĚPODOBNOST 

PORUCHY 

POČET PŘÍPADŮ NA 

POČET OBJEKTŮ 
HODNOCENÍ 

Velmi malá 
Porucha je eliminována nástroji 

řízení prevence 
1 

Malá 
1 z 1 000 000 2 

1 z 100 000 3 

Střední 

1 z 10 000 4 

1 z 2000 5 

1 z 500 6 

Velká 

1 ze 100 7 

1 z 50 8 

1 z 20 9 

Velmi velká ≥ 1 z 10 10 

 

PRAVDĚPODOBNOST ODHALENÍ VADY PŘED DODÁNÍM (PO) – 

odhalitelnost vady posuzuje schopnost odhalit vadu nebo její příčinu pomocí stávajících 

způsobů kontroly. Základ odhadu pravděpodobnosti odhalení tvoří klasické hodnocení 

pomocí bodové stupnice od 1 do 10 doplněné o intervaly pravděpodobností. Hodnoty 

pravděpodobnosti odhalení se pohybují v intervalu od 0 do 1. Dané hodnocení je spjato 

s určitým rozmezím pravděpodobnosti odhalení vady – viz tabulka č. 4 nacházející se na další 

straně. 

Organizace si můţe zvolit určitou hodnotu pravděpodobnosti odhalení dle svého 

uváţení, měla by ovšem pro dané hodnocení dodrţet stanovené hranice intervalů. Za hodnotu 

pravděpodobnosti odhalení vady před dodáním se můţe tedy zvolit jakékoliv číslo s daného 

intervalu. Doporučuji přiřadit si k danému určité hodnocení určitou konkrétní hodnotou 

pravděpodobnosti. Tato hodnota můţe být stanovena např. jako střední hodnotu intervalu 

popř. jako dolní nebo horní mez intervalu. 
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Tab. 4 -Tabulka pro hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady u FMEA procesu [20] 

ODHALITELNOST HODNOCENÍ 
PRAVDĚPODOBNOST 

ODHALENÍ 

Téměř jistá 1 0,86 – 1 

Velmi velká 2 0,76 – 0,85 

Velká 3 0,66 –0,75 

Středně velká 4 0,56 – 0,65 

Střední 5 0,46 – 0,55 

Malá 6 0,36 – 0,45 

Velmi malá 7 0,26 – 0,35 

Mizivá 8 0,16 – 0,25 

Velmi mizivá 9 0,06 – 0,15 

Téměř nemoţná 10 0,00 – 0,05 

 

 

PRAVDĚPODOBNOST DODÁNÍ VADY ZÁKAZNÍKOVI (PŌ) – je to 

pravděpodobnost, ţe se určitá vada vyskytne, podnik ji neodhalí a dostane se aţ 

k zákazníkovi. Součet hodnoty pravděpodobnosti odhalení vady před dodáním zákazníkovi 

a pravděpodobnosti dodání vady zákazníkovi dají v součtu hodnotu jedna. Pravděpodobnost 

dodání vady zákazníkovi, tedy můţeme stanovit z následujícího jednoduchého vzorce: 

 

 

kde: 

 … pravděpodobnost dodání vady zákazníkovi 

  … pravděpodobnost odhalení vady před dodáním 
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CELKOVÉ VÝDAJE NA INTERNÍ VADY (CI) – jsou zejména výdaje vynaloţené 

na interní vady. Interní vady mohou být opravitelné nebo neopravitelné. Celkové výdaje na 

interní vady se z toho důvodu skládají z výdajů, které jsou vynaloţeny na neopravitelné 

produkty a z výdajů, které jsou spojeny s opravitelnými produkty.  

Celkové výdaje na interní vady lze vypočítat pomocí následujícího vzorce: 

 

kde: 

k1 … konstanta vztaţená k výskytu opravitelné vady 

k2 … konstanta vztaţená k výskytu neopravitelné vady 

Ci … i-tý druh výdajů na opravitelné interní vady 

Cj … j-tý druh výdajů na neopravitelné interní vady 

Cost,I … ostatní moţné výdaje na interní vady  

n … počet druhů výdajů na opravitelné vady 

m … počet druhů výdajů na neopravitelné vady 

Platí ţe:       

 

Konstanty k1 a k2 nabývají hodnot jen 0 a 1. Je to dáno tím, ţe daná vada je buď 

opravitelná, nebo neopravitelná. Tím pádem bude vţdy jedna z konstant rovna nule 

a z výpočtu vypadne. Nejjasnější to bude uvést na příkladě. Pokud je tedy vada např. 

opravitelná, znamená to, ţe konstanta k1 = 1 a konstanta k2 = 0. V případě neopravitelné vady 

tomu bude opačně. 

Výdaje na interní vady: 

V následující tabulce č. 5 jsou uvedeny příklady základních druhů výdajů spojených 

s neopravitelnými produkty.  Výdaje spojené s neopravitelnými produkty jsou určitý základ, 

který by mohly organizace vyčíslit vţdycky. Stanovení těchto základních poloţek by nemělo 

organizacím dělat velký problém. 

Celá řada organizací podle jejich typu, typu výroby a toho, jaké informace jsou 

schopni získat, můţe doplnit základní výdaje spojené s neopravitelnými vadami na interní 

vady dalšími moţnými druhy výdajů.  
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Ostatní moţné výdaje uvedené v tabulce jsou jen výčtem, které by organizace mohly 

pouţít. Záleţí jen na organizacích, které výdaje budou vyčíslovat. Posléze samozřejmě mohou 

organizace podle situace, zkušeností atd. doplňovat další druhy výdajů. 

Tab. 5 - Druhy výdajů spojené neopravitelnými produkty 

VÝDAJE SPOJENÉ S NEOPRAVITELNÝMI PRODUKTY - Cj 

Hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která byla vynaloţena na neopravitelné 

produkty vyřazené interní kontrolou jakosti z dalšího zpracování a pouţívání. 

Výdaje na odvoz a šrotaci. 

Mzdové výdaje spojené s výrobou nových produktů (náhrada za neopravitelné produkty). 

Materiálové výdaje spojené s výrobou nových produktů (náhrada za neopravitelné 

produkty). 

… 

OSTATNÍ MOŽNÉ VÝDAJE SPOJENÉ S NEOPRAVITELNÝMI 

PRODUKTY – Cost,I 

Výdaje potřebné pro zavedení opatření do výroby (např. úprava výrobní linky, nákup 

speciálních přípravků a zařízení nebo úprava stávajících. 

Pokuta (resp. ztráty na zisku) spojené s nedodrţením smluvních termínů. 

Výdaje na opakované ověřování shody. 

Výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje (oprava veškeré dokumentace, 

opakované přezkoumání, ověření a validace návrhu, apod.). 

… 

 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny druhy výdajů na interní vady - tentokrát se však jedná 

o výdaje spojené s přepracováním a opravou neshodných produktů. Struktura jednotlivých 

druhů výdajů, jak u opravitelných tak i neopravitelných interních vad se částečně podobá.  

I u výdajů na opravitelné interní vady je třeba připomenout to, co bylo řečeno u výdajů 

vztahujících se k neopravitelným vadám. Druhy výdajů uvedené ve zmíněné tabulce tvoří 

jakýsi základ, který by měly organizace poměrně snadno vyčíslovat.  

Rozhodnutí o stanovování dalších druhů výdajů v této kategorii závisí čistě na dané 

organizaci. Jako určitý příklad výdajů, které by bylo moţno vyčíslovat, poslouţí jednotlivé 

výdaje v kategorii „ostatní moţné výdaje spojené přepracováním a opravou neshodných 

produktů“.  
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Tab. 6 - Druhy výdajů spojené s přepracováním a opravou neshodných produktů 

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘEPRACOVÁNÍM A OPRAVOU NESHODNÝCH 

PRODUKTŮ – Ci 

Hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která byla vynaloţena na neshodné 

produkty vyřazené interní kontrolou jakosti z dalšího zpracování a pouţívání. 

Mzdové výdaje spojené s opravami a přepracováním neshodných produktů. 

Materiálové výdaje spojené s opravami a přepracováním neshodných produktů. 

… 

OSTATNÍ MOŽNÉ VÝDAJE SPOJENÉ PŘEPRACOVÁNÍM A OPRAVOU 

NESHODNÝCH PRODUKTŮ – Cost,I 

Výdaje potřebné pro zavedení opatření do výroby (např. úprava výrobní linky, nákup 

speciálních přípravků a zařízení nebo úprava stávajících. 

Pokuta (resp. Ztráty na zisku) spojené s nedodrţením smluvních termínů. 

Výdaje na opakované ověřování shody. 

Výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu a vývoje (oprava veškeré dokumentace, 

opakované přezkoumání, ověření a validace návrhu, apod.). 

Výdaje na přebalení 

… 

 

 

CELKOVÉ VÝDAJE NA EXTERNÍ VADY (CE) - představují zejména výdaje 

vynaloţené na externí vady. Výdaje na externí vady vznikají v případě, kdyţ se dostane vadný 

produkt k zákazníkovi. Typicky mezi takové druhy výdajů patří např. výdaje na řešení 

reklamací, výdaje na dopravu, výdaje na opravu vadného produktu nebo výdaje na nový 

produkt. Výdaje na externí vady závisí ve velkém měřítku na smluvní dokumentaci, kterou 

mezi sebou uzavřel dodavatel s odběratelem.  

Celkové výdaje na externí vady lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

 

kde: 

Ck … k-tý druh výdajů na externí vady 

Cost,E … ostatní moţné výdaje na externí vady 

l … počet druhů výdajů na externí vady 

Platí ţe:   
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V tabulce č. 7 je uveden základní výčet druhů výdajů na externí vady, které je moţno 

vyčíslit a započítat je tak do výpočtů výdajového rizikového čísla RPNC. Je zde uveden 

základní seznam výdajů, které by se měly organizace snaţit sledovat a vyčíslovat. V kategorii 

„ostatní moţné výdaje na externí vady“ jsou uvedeny další druhy výdajů, které by bylo moţné 

zohlednit do výpočtu. U nich ale uţ organizace mohou narazit na to, ţe takové výdaje jiţ 

nebývá jednoduché stanovit. Samozřejmě je také moţno do této kategorie přidávat další druhy 

výdajů typické pro konkrétní organizace. 

Tab. 7 - Druhy výdajů na externí vady 

VÝDAJE NA EXTERNÍ VADY – CK 

Mzdové výdaje na řešení reklamací. 

Výdaje náhradního plnění. 

Výdaje na dopravu. 

Výdaje na opětovné balení. 

Penále a dodatečné výdaje za nedodrţení smluvních termínů. 

… 

OSTATNÍ MOŽNÉ VÝDAJE NA EXTERNÍ VADY – Cost,E 

Výdaje na odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodrţení smluvních poţadavků a 

jakost dodávek.  

Poškození image, ztráta potenciálních zákazníků 

Ztráta zisku 

… 

 

5.2 Výběr možných vad pro návrh opatření 

Jakmile máme vypočítáno rizikové číslo pomocí výdajových poloţek RPNC, můţeme 

přejít ke druhé fázi. Úkolem druhé části metodiky je vybrat opatření pro realizaci včetně 

porovnání moţných výdajů. 

Výběr moţných vad, pro které se budou navrhovat nápravné opatření, se bude řídit 

podle hodnoty výdajového rizikového čísla. Z důvodu, ţe horní hranice rizikové čísla RPNC 

není nijak omezena, nelze přesně určit univerzální kritickou hodnotu RPNC, od které by se 

mělo navrhovat opatření. Výše výdajů, které ovlivňují hodnotu RPNC, je totiţ v jednotlivých 

organizacích různá. V tom je rozdíl proti klasické FMEA, kde se při překročení stanovené 

kritické hodnoty klasického rizikového čísla RPN automaticky navrhovalo nápravné opatření. 
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Volba je tedy na organizaci, ale doporučený postup je vyuţití Paretova diagramu. 

Vyuţitím vhodného pravidla např. 80/20 je pak moţno určit ţivotně důleţitou menšinu 

z moţných vad, u kterých by bylo navrţeno nápravné opatření. 

Dále je nutno zohlednit, resp. porovnat výdaje na vady (ty jsou jiţ vyčíslené v rámci 

vad na interní a externí vady) a porovnat je s výdaji na opatření, které se budou teprve 

zavádět. Tento krok je důleţitý, protoţe můţe nastat například tato situace: výdaje na vady 

budou poměrně nízké a zároveň výdaje na opatření, které zamezí těmto vadám, mohou být tak 

vysoké, ţe se organizaci zavedení opatření nevyplatí. Jednoduše řečeno: oprava nás nestojí 

tolik, jako opatření, aby k tomu nedocházelo.  

Proto je důleţité vyhodnocovat přínos i z pohledu výdajů, které nás zavedení opatření 

bude stát. Pokud by tedy realizace opatření byla spojena s vyššími výdaji, neţ které by 

vynaloţila za vzniklé vady, musí organizaci zváţit, zda je pro ni výhodné takové opatření 

realizovat. U závaţných opatření, týkající se např. bezpečnosti, by samozřejmě nemělo 

finanční hledisko stát na prvním místě v rozhodování. 

 

5.3 Výpočet efektivnosti opatření 

Výpočet efektivnosti můţe být vhodným argumentem při rozhodování a volbě 

jednotlivých opatření. Efektivnost můţeme zjišťovat buď předem (zjištění potenciálního 

přínosu), nebo aţ po realizaci určitého opatření a vyčíslení (skutečný přínos). 

Dle změny hodnoty rizikového čísla RPN (popř. RPNC) lze určit účinek kaţdého 

opatření dle vztahu: 

 

kde: 

ÚOi … účinek i-tého opatření [%] 

RPNNi … nová hodnota RPN po provedení i-tého opatření 

RPNPi … původní hodnota RPN před provedení i-tého opatření 

 

Podmínka pouţití vztahu: RPNNi ≤ RPNPi. 
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Účinek daného opatření bychom mohli stanovit také podle změny hodnot výdajů. Za 

hodnoty RPN lze do vztahu také dosadit např. hodnoty výdajů spojené s konkrétní vadou za 

stanovené časové období.  

 

Účinek opatření vyjadřuje procentuální zlepšení stavu ve srovnání s původním stavem. 

Dále vypočteme efektivnost opatření dle následujícího vztahu: 

 

kde: 

EOi … efektivnost i-tého opatření [Kč/%] 

Ni … výdaje na provedení i-tého opatření [Kč] 

ÚOi … účinek i-tého opatření [%]. 

 

Efektivnost i-tého opatření vyjadřuje výdaje, které je nutno vynaloţit, aby došlo ke 

změně původního stavu o 1%. Na základě těchto vypočtených hodnot a předem stanovených 

priorit (např. bezpečnost nebo výdaje na realizaci opatření) můţeme rozhodnout o pořadí 

jednotlivých opatření [7]. 
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 6 PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci praktické části této diplomové práce byla vypracována případová studie. 

Případová studie slouţí jako názorný příklad nebo moţný vzorový návod, jak by bylo vhodné 

postupovat při výpočtu výdajového rizikového čísla RPNC a určení vad, u kterých by bylo 

nejvhodnější navrhovat nápravná opatření. Úkolem případové studie bylo také najít případné 

podněty pro zdokonalení nebo rozšíření metodiky pro určení ekonomických přínosů 

z aplikace metody FMEA. 

Praktické vyzkoušení a ověření uvedené metodiky bylo provedeno na výrobním 

procesu vzduchových chladičů určených do automobilů. Na obrázku č. 6 můţete vidět, jak 

tento vzduchový chladič vypadá. 

 

Obr. 6 - Vzduchový chladič [8] 

 

V případové studii byla vyuţita jiţ existující FMEA na výrobní proces vzduchových 

chladičů [8]. Z této celkové FMEA, která je dosti rozsáhlá, bylo pro zjednodušení náhodně 

vybráno 13 moţných chyb z průběhu celého výrobního procesu. Na základě této „zkrácené“ 

FMEA (viz příloha 1) byla vypracována uvedená případová studie. 
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Pro alespoň základní seznámení s výrobním procesem chladiče je zde uveden obrázek 

č. 7, který zobrazuje nejdůleţitější kroky v rámci jeho výroby.  

Výroba 

žebrování
Kazetování

Vsazení do 

rámu
Předehřev Odmaštění

Ruční 

fluxování

Automatické 

fluxování
Pájení

Ochlazování 

vzduchem

Vyjmutí z 

rámu

Zkouška 

těsnosti
Balení Skladování

Expedice 

zákazníkovi

ZavíráníPískování

 

Obr. 7 - Výrobní proces vzduchového chladiče 

 

6.1 Případová studie 

Případová studie vycházela, jak jiţ bylo řečeno, z existující FMEA. Z toho plyne řada 

výhod. Organizace má jiţ definovány a ohodnoceny moţné chyby, které by v daném procesu 

mohly vznikat.  

Ve FMEA bylo definováno 13 moţných vad. Význam vady (V) a pravděpodobnost 

výskytu (Pv) byly u všech vad přímo převzaty z klasické FMEA. Pro stanovení hodnoty 

pravděpodobnosti odhalení vady před dodáním (Po) se vyuţívá hodnoty odhalitelnosti. Podle 

odhalitelnosti najdeme v tabulce č. 4 (Tabulka pro hodnocení pravděpodobnosti odhalení 

vady u FMEA procesu) interval, ve kterém se pohybuje hodnota pravděpodobnosti odhalení 

vady před dodáním. V této případové studii bylo zvoleno, ţe jako ţádanou hodnotu 

pravděpodobnosti (Po) budeme brát horní hranici daných intervalů. Kdyţ od hodnoty 1 

odečteme hodnotu (Po), dostaneme hodnotu pravděpodobnosti, ţe se daná vada dostane aţ 

k zákazníkovi (PŌ). 

Další částí, která je velmi důleţitá pro výpočet RPNC, bylo určování jednotlivých 

výdajů. Ke stanovení výdajů je nutné, aby organizace pečlivě sledovaly a byly schopny 

doloţit výdaje spojené s výrobním procesem. Jak jiţ bylo napsáno v metodice, máme několik 

druhů výdajů, které je třeba u kaţdé vady vyčíslit. Základní dvě skupiny výdajů tvoří celkové 
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výdaje na interní vady (CI) a celkové výdaje na externí vady (CE). Výdaje na interní vady (CI) 

se dále dělí na výdaje spojené s neopravitelnými produkty a opravitelnými produkty. Kaţdá 

z těchto skupin výdajů obsahuje několik druhů výdajů. 

Ukázka stanovení výdajů pro konkrétní vadu 

Jako nejlepší se mi v tomto případě jeví názorná ukázka, kde bude vidět, jak se výdaje 

dají u určité vady vyčíslit. Příklad, který je zde ukázán se vztahuje na stanovení výdajů u vady 

č. 8 (nízká koncentrace fluxu během letování).  

Prvním krokem je určení výdajů spojených s neopravitelnými produkty, které spadají 

pod interní vady. V této skupině výdajů budeme stanovovat výdaje u těchto pěti druhů 

výdajů: 

A. hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která byla vynaloţena na 

neopravitelné produkty vyřazené interní kontrolou jakosti z dalšího zpracování 

a pouţívání; 

B. výdaje na odvoz a šrotaci; 

C. mzdové výdaje spojené s výrobou nových produktů (náhrada za neopravitelné 

produkty); 

D. materiálové výdaje spojené s výrobou nových produktů (náhrada za 

neopravitelné produkty); 

E. OSTATNÍ moţné výdaje spojené s neopravitelnými produkty. 

Ad A) 

Vada „nízká koncentrace fluxu během letování“ patří mezi neopravitelné vady. Proto 

kdyţ by se tato vada vyskytla, znamenalo by to pro organizaci, ţe musí daný rozpracovaný 

blok chladiče celý vyhodit. Na obrázku č. 8 můţete vidět, co to je a jak vypadá blok chladiče. 

Kalkulací bylo stanoveno, ţe rozpracovaný chladič v této fázi výroby má hodnotu 1500 Kč.  

 

Obr. 8 - Blok chladiče 



35 

Ad B) 

Výdaje na odvoz a šrotaci byly u výrobku v tomto stavu rozpracovanosti stanoveny 

na 70 Kč. 

Ad C, D, E) 

Ţádné další druhy výdajů nebyly identifikovány.  

 

Druhý krok spočívá v určení výdajů spojených tentokráte s opravitelnými produkty. 

V této skupině byly definovány 4 druhy výdajů: 

A. hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která byla vynaloţena na 

neshodné produkty vyřazené interní kontrolou jakosti z dalšího zpracování 

a pouţívání; 

B. mzdové výdaje spojené s opravami a přepracováním neshodných produktů; 

C. materiálové výdaje spojené s opravami a přepracováním neshodných produktů; 

D. OSTATNÍ moţné výdaje spojené s přepracováním a opravou neshodných 

produktů. 

Ad A, B, C, D) 

K těmto poloţkám nebylo nic vyplněno, protoţe se jedná o neopravitelnou vadu. 

 

Posledním třetím krokem u stanovování výdajů je vyčíslení výdajů u skupiny 

definované jako „celkové výdaje na externí vady“. Sem byly zařazeny tyto druhy výdajů: 

A. mzdové výdaje na řešení reklamací; 

B. výdaje náhradního plnění; 

C. výdaje na dopravu; 

D. výdaje na opětovné balení; 

E. penále a dodatečné výdaje za nedodrţení smluvních termínů; 

F. OSTATNÍ moţné výdaje na externí vady  
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Ad A) 

V případě, ţe by došlo k reklamaci výrobku zákazníkem, bylo odhadnuto, ţe 

pracovník potřebuje k vyřízení reklamace 30 minut = 0,5 hodiny. Mzda pracovníků, kteří řeší 

reklamace, činí 150 Kč/hod. Mzdové výdaje na řešení reklamace tedy jsou: 0,5 x 150 =75 Kč. 

Ad B) 

Vada „nízká koncentrace fluxu během letování“ patří do skupiny neopravitelných vad. 

Jestliţe zákazník bude reklamovat chladič kvůli této vadě, nedá se s tím nic dělat a nezbývá 

organizaci nic jiného neţ dodat zákazníkovi zcela nový výrobek. Cena nového chladiče je 

2500 Kč. Výdaje náhradního plnění představují v tomto případě cenu nového výrobku. 

Jednalo-li by se o vadu opravitelnou, byla by v této poloţce zahrnuta cena opravy výrobku. 

Ad C) 

Výdaje na dopravu byly stanoveny na částku 200 Kč. Tato částka zahrnuje nutné 

výdaje na dopravu vadného chladiče od zákazníka do organizace (za účelem posouzení 

oprávněnosti reklamace) a výdaje s posláním chladiče zpět zákazníkovi. 

Ad D) 

Výrobky se před zasláním zákazníkům balí, aby nedocházelo k jejich poškození při 

přepravě. Výdaje spojené s balením jednoho výrobku byly odhadem stanoveny na 40 Kč. Tato 

částka v sobě zahrnuje práci pracovníka, který balí výrobky, a cenu obalového materiálu 

nutného k zabalení výrobku. 

Ad E) 

Další poloţka „penále a dodatečné výdaje za nedodrţení smluvních termínů“ je dosti 

specifická. Tady hodně záleţí na vzájemných smlouvách mezi výrobcem a zákazníkem. 

V praxi to můţe vypadat tak, ţe bude smluvně dáno, ţe za pozdní dodávku výrobků dostává 

zákazník např. 10% slevu z ceny výrobku. Mohou se také objevit extrémní případy (hlavně 

v automobilovém průmyslu), kdy výrobce bude muset hradit výdaje spojené s tím, ţe 

zákazník byl nucen, kvůli nedodání výrobků, zastavit výrobní linku. V této případové studii 

nebyla tato poloţka brána v potaz. 
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Ad F) 

Ţádné další výdaje spadající do kategorie externích výdajů nebyly definovány. Kdyby 

organizace v praxi zjistila, ţe s danou vadou je spojen ještě nějaký jiný druh externích výdajů, 

které je schopna vyčíslit, můţe je zahrnout do této poloţky.  

V kategorii ostatních moţných výdajů bych ještě zmínil poloţku „výdaje na 

odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodrţení smluvních poţadavků a jakost 

dodávek“. Pod tuto poloţku můţe spadat více různých výdajů. V případě, ţe se některá vada 

dostane k zákazníkovi, tak ji zákazník můţe odhalit vstupní kontrolou, pak výrobce čekají 

externí výdaje ve formě opravy nebo dodání nového produktu, dopravy atd. Nebo se na vadu 

můţe přijít aţ ve fázi uţívání produktu a zákazníkovi vznikne škoda. Pak můţe být do těchto 

výdajů započítáno i odškodnění zákazníka. 

 

Vyčíslení výdajů o ostatních vad 

Zde bych chtěl uţ jen zjednodušeně uvést údaje, podle kterých bude jasné, jak došlo 

ke stanovení jednotlivých druhů výdajů u jednotlivých vad. Ještě neţ začnu s popisem výdajů 

u jednotlivých vad, chtěl bych pomocí obrázku č. 9 ukázat, jak vypadá trubka a ţe ţebrování 

je jak v samotných trubkách, tak i mezi nimi. Tyto názvy součástí se budou vyskytovat 

v popisech jednotlivých vad.  

 

Obr. 9 - Schéma trubek a ţebrování 
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Vada č. 1 - Mechanické poškození svitku při přípravě pásu 

V případě výskytu této vady pracovník odřízne ze svitku poškozený pás materiálu 

(materiál: hliníkový plech) a znova zavede hliníkový pás do stroje. 1metr hliníkového plechu 

stojí 200 Kč. Při výskytu této vady je průměrně znehodnoceno 2 m hliníkového plechu. Doba 

neţ se vada odstraní je 10 min = 0,1667 hod., mzda pracovníka 150 Kč/hod. Součet výdajů na 

interní vady: 425 Kč. 

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdaje na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 

Tato vada i všechny následující vady, u kterých jsou vyčísleny výdaje, jsou souhrnně 

zobrazeny v tabulce č. 8 (Podrobná tabulka pro výpočet hodnot RPNC). 

 

Vada č. 2 - Chybně založený svitek při přípravě pásu 

Kdyţ nastane tato vada, pracovník odřízne ze svitku pás materiálu, který uţ je ve stroji 

(materiál: hliníkový plech) a znova zavede hliníkový pás do stroje. 1 metr hliníkového plechu 

stojí 200 Kč. Při výskytu této vady se průměrně poničí 1 m materiálu. Mzda pracovníka 

150 Kč/hod. Trvání opravy 10 min = 0,1667 hod. Součet výdajů na interní vady: 225 Kč. 

Vada se nemůţe dostat k zákazníkovi, protoţe nelze pokračovat v další operaci. 

Součet výdajů na externí vady: 0 Kč. 

 

Vada č. 3 - Mechanické poškození trubky 

V případě poškození trubky je třeba trubku vyměnit za novou. Výměna trubky stojí 

50 Kč, odvoz a šrotace poškozené trubky 10 Kč. Součet výdajů na interní vady: 60 Kč. 

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdaje na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 
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Vada č. 4 - Nezaloženo žebrování do trubky 

Trubka je dodávána jiţ s ţebrováním. Kdyby ţebrování v trubce při montáţi chybělo, 

po vykonání určitého počtu výrobních úkonů, jiţ nelze ţebrování doplnit. Trubka je jiţ 

součástí bloku chladiče. U této vady se nedá přesně určit, jestli patří mezi opravitelné nebo 

neopravitelné vady. To proto, ţe tato vada je opravitelná i neopravitelná, záleţí jen na tom, 

v jaké fázi výrobního procesu se na tuto vadu přijde. Pro potřeby případové studie byla tato 

vada brána jako neopravitelná. Problém s určením, zda se jedná o opravitelnou nebo 

neopravitelnou vadu, se týká také následujících vad č.: 5, 6 a 7.  

V případě výskytu této vady je nutno vyrobit nový blok chladiče, který organizaci 

vyjde na 1500 Kč. Následné odvezení a sešrotování stávajícího nevyhovujícího bloku 

chladiče bylo vyčísleno na 70 Kč. Součet výdajů na interní vady: 1570 Kč.  

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdajů na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 

 

Vada č. 5 - Nízké žebrování 

Tato vada byla zařazena mezi opravitelné vady, protoţe převaţují případy, ve kterých 

se daří tyto vady odhalovat ještě před tepelným zpracováním – tzn., ţe vadu je moţno ještě 

opravit. V případě, ţe ţebrování je špatné (nízké), je třeba vyměnit za nové jen samotné 

ţebrování. Délka opravy jsou 3 min = 0,05 hod., mzda pracovníka 150 Kč/hod. Ţebrování 

stojí 30 Kč, odvoz a šrotace špatného ţebrování 5 Kč. Součet výdajů na interní vady: 42,5 Kč. 

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdaje na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 

 

Vada č. 6 - Chybně skazetovaný blok 

Tato vada byla po delší úvaze zařazena mezi opravitelné, i kdyţ to není úplně 

jednoznačné. Bylo tak rozhodnuto proto, ţe se vadu daří ve většině případů odhalit, ještě 

ve fázi, kdy je moţno ji opravit. Délka opravy vady „chybně skazetovaný blok“ činí 

15 min = 0,25 hod., mzda pracovníka je stanovena na 150 Kč/hod. Při opravě je třeba zároveň 
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vyměnit boční díl v hodnotě 50 Kč. Výdaje na odvoz a šrotaci poškozeného dílu jsou 10 Kč. 

Součet výdajů na interní vady je tedy 97,5 Kč. 

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdaje na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 

 

Vada č. 7 - Deformace trubky a žebra 

Vada č. 7 je poslední v této případové studii, kde není jednoduché stanovení, jestli tuto 

vadu označit za opravitelnou či nikoliv. Vzhledem k tomu, ţe převaţují případy, kdy je 

moţno vadu opravit, je povaţována za opravitelnou vadu. Délka opravy vady „deformace 

trubky a ţebra“ je 15 min = 0,25 hod., mzda pracovníka 150 Kč/hod., při opravě je třeba 

zároveň vyměnit boční díl v hodnotě 50 Kč, ţebrování za 30 Kč a trubku za 50 Kč. Výdaje na 

odvoz a šrotaci byly vyčísleny na 20 Kč. Součet výdajů na interní vady: 187,5 Kč. 

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdaje na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 

 

Vada č. 8 - Nízká koncentrace fluxu během letování 

Tato vada byla podrobněji popsána na ukázkovém příkladu stanovování výdajů. 

 

Vada č. 9 - Příliš nízká rychlost dopravníku při letování 

V případě výskytu této vady dojde ke špatnému sletování bloku chladiče. Jedná 

o neopravitelnou vadu. Je tedy nutno vyrobit nový blok chladiče, který stojí 1500 Kč 

a sešrotovat ten starý, coţ organizaci vyjde na 70 Kč. Součet výdajů na interní vady: 1570 Kč. 

Případná reklamace výrobku: 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod., nový výrobek 

stojí 2500 Kč, výdaje na dopravu 200 Kč, opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí 

vady: 2815 Kč. 
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Vada č. 10 - Poškození víka 

Poškozené víko je třeba vyměnit za nové. Nové víko stojí 60 Kč. Mzda 150 Kč/hod., 

délka trvání opravy je 30 min = 0,5 hod. Šrotace starého víka vyjde na 5 Kč. Součet výdajů na 

interní vady: 140 Kč. 

Reklamace výrobku by trvala asi 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod. Při opravě je 

třeba vyměnit víko za nové. Oprava stojí 140 Kč. Výdaje na dopravu 200 Kč, výdaje na 

opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí vady: 455 Kč. 

 

Vada č. 11 - Přeložené těsnění 

Vada „přeloţené těsnění“ je opravitelná. Je třeba vyměnit těsnění za nové, to stojí 

10 Kč. Délka trvání opravy je 30 min = 0,5 hod. Mzda 150 Kč/hod. Součet výdajů na interní 

vady: 85 Kč. 

Případná reklamace výrobku trvá 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod. Při opravě je 

třeba vyměnit těsnění za nové. Oprava tedy stojí 85 Kč. Výdaje na dopravu 200 Kč, výdaje na 

opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí vady: 400 Kč. 

 

Vada č. 12 - Obrácená montáž víka 

Délka trvání opravy u této vady je 30 min = 0,5 hod. Mzda 150 Kč/hod. Součet výdajů 

na interní vady: 75 Kč. 

Reklamace výrobku trvá 30 min = 0,5 hod., mzda 150 Kč/hod. Během opravy se obrátí 

víko chladiče. Oprava tedy stojí 75 Kč. Výdaje na dopravu 200 Kč, výdaje na opětovné balení 

40 Kč. Součet výdajů na externí vady: 390 Kč. 

 

Vada č. 13 - Neprovedení zkoušky těsnosti 

Provedení zkoušky trvá 10 min = 0,1667 hod. Mzda pracovníka 150 Kč/hod. Součet 

výdajů na interní vady: 25 Kč.  
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Reklamace výrobku trvá 30 min = 0,5 hod., mzda pracovníka, který vyřizuje 

reklamace je 150 Kč/hod.  

Poloţka „výdaje náhradního plnění“ můţe v určitých případech zahrnovat různé druhy 

výdajů. V případě, ţe se k zákazníkovi dostane takový chladič, u kterého nebyla provedena 

zkouška těsnosti (není na něm razítko o úspěšném absolvování zkoušky), můţe zákazník 

poţadovat dodatečné provedení zkoušky nebo např. rovnou dodání úplně nového chladiče. 

Tyto záleţitosti řeší smluvní dokumentace uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem. Pro 

potřeby případové studie byla poloţka „výdaje náhradního plnění“ vyjádřena pomocí ceny 

opravy. Oprava spočívá v provedení zkoušky těsnosti a stojí 25 Kč. Výdaje na dopravu 

200 Kč, výdaje na opětovné balení 40 Kč. Součet výdajů na externí vady: 340 Kč. 

 

Výpočet rizikového čísla pomocí výdajů - RPNC 

V tomto okamţiku, kdyţ máme stanoveny všechny příslušné výdajové poloţky pro 

dané vady, dostáváme se k výpočtu samotných výdajových rizikových čísel RPNC. Vzorec 

pro výpočet RPNC byl uveden v rámci metodiky pro určování ekonomických přínosů 

z aplikace metody FMEA (kapitola 5.1 – strana č. 22). Pro výpočet rizikových čísel RPNC byl 

vyuţit program Microsoft Excel.  

V tabulce č. 8 na další straně jsou podrobně vypsány všechny hodnoty, podle kterých 

byly počítány RPNC pro všech 13 moţných vad.  

V posledním, červeně zvýrazněném řádku se nachází vypočítané hodnoty rizikového 

čísla vyjádřeného pomocí výdajových poloţek – RPNC. Hodnoty jsou uvedeny v Kč. Hodnota 

RPNC v podstatě představuje výdaje spojené s moţným výskytem dané vady způsobené 

konkrétní příčinou a vztahuje se k jedné vadě na jednom produktu. Je třeba mít na mysli, ţe 

zatím se jedná jen o odhady a přesná čísla získáme aţ při reálné výrobě.  

Hodnoty výdajového rizikového čísla RPNC se mohou zdát na první pohled malé, ale 

je třeba si uvědomit, ţe jednotlivé vady ve výrobě nevznikají většinou ojediněle, ale opakují 

se s určitou četností.  Hlavně v organizacích, které vyrábějí velkosériově, můţe pak jít o velké 

částky.  
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Tab. 8 - Podrobná tabulka pro výpočet hodnot RPNC 
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V tabulce č. 9 jsou seřazeny všechny definované vady podle velikosti klasického 

rizikového čísla RPN. Kdyţ bychom se řídili výsledky, které dostaneme z klasické FMEA, 

tak z jejího pohledu jsou jako nejzávaţnější vyhodnoceny vady č. 13, 3 a 10. 

Tab. 9 - Výsledky podle klasické FMEA 

Pořadí podle 
klasické FMEA 

Vada č. Název vady 
Rizikové 

číslo RPN 

1 13 Neprovedení zkoušky těsnosti 144 

2 3 Mechanické poškození trubky 120 

3 10 Poškození víka 120 

4 4 Nezaloženo žebrování do trubky 90 

5 1 Mechanické poškození svitku při přípravě pásu 84 

6 8 Nízká koncentrace fluxu během letování 75 

7 9 Příliš nízká rychlost dopravníku při letování 72 

8 11 Přeložené těsnění 72 

9 5 Nízké žebrování 60 

10 7 Deformace trubky a žebra 54 

11 6 Chybně skazetovaný blok 48 

12 12 Obrácená montáž víka 48 

13 2 Chybně založený svitek při přípravě pásu 5 

 

Zde v tabulce č. 10 jsou opět zobrazeny všechny definované chyby, ale nyní jsou 

seřazeny podle rizikového čísla RPNC, ve kterém jsou zahrnuty výdajové poloţky. Na první 

pohled je zřejmé, ţe pořadí jednotlivých vad není identické. Z pohledu výdajové FMEA jsou 

nejzávaţnější vady 4, 8 a 3.  

Tab. 10 - Výsledky podle výdajové FMEA 

Pořadí podle 
výdajové 

FMEA 
Vada č. Název vady 

Výdajové 
rizikové 

číslo RPNc 

1 4 Nezaloženo žebrování do trubky 38345 

2 8 Nízká koncentrace fluxu během letování 31954 

3 3 Mechanické poškození trubky 31194 

4 9 Příliš nízká rychlost dopravníku při letování 27057 

5 1 Mechanické poškození svitku při přípravě pásu 23742 

6 7 Deformace trubky a žebra 15199 

7 5 Nízké žebrování 15193 

8 6 Chybně skazetovaný blok 12584 

9 10 Poškození víka 6762 

10 13 Neprovedení zkoušky těsnosti 4758 

11 11 Přeložené těsnění 3515 

12 12 Obrácená montáž víka 2934 

13 2 Chybně založený svitek při přípravě pásu 1125 
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Pořadí na prvních třech místech se tedy výrazně změnilo. Mezi třemi nejzávaţnějšími 

vadami se v obou variantách opakuje jen vada č. 3 „Mechanické poškození trubky“. Ostatní 

čelní místa zabírají různé vady. Podrobné porovnání výsledků obou zmíněných přístupů je 

uvedeno v tabulce č. 11. Vady, jak u výdajové, tak i klasické FMEA, jsou v této tabulce 

seřazeny od nejzávaţnějších po méně závaţné.  

Největší změny v pořadí se udály u vady č. 13 (propad o 9 míst v pořadí) a u vady 

č. 10 (růst o 6 míst v pořadí). Naopak vady č. 1, 2 a 12 si své pořadí udrţely v obou 

případech.  

Vada č. 13 „Neprovedení zkoušky těsnosti“ byla v klasické FMEA ohodnocena 

v případě významu a odhalitelnosti poměrně vysokými hodnotami. To dokazuje výsledná 

hodnota rizikového čísla RPZ = 144, která tuto vadu zařadila z pohledu významnosti na první 

místo. Při výdajové analýze FMEA, ale bylo zjištěno, ţe výskyt této vady je spojen s poměrně 

malými výdaji (viz tabulka č. 8 - Podrobná tabulka pro výpočet hodnot RPNC) a to odsunulo 

tuto vadu aţ na 10. místo. Nelze ale rozhodnout o realizaci nápravných opatření jen na 

základě velikosti výdajů spojených s danou vadou. I kdyţ jsou výdaje na tuto vadou poměrně 

nízké, musí organizace posoudit jednotlivé hodnoty jednotlivých kritérií (význam, výskyt, 

odhalitelnost) v klasické FMEA. 

U této vady je patrný rozpor. Význam je ohodnocen hodnotou 6, coţ je nejvyšší 

hodnota jaká se ve FMEA vyskytovala. Na straně druhé je tu velikost výdajů spojených 

s výskytem vady, které nejsou u této vady vysoké. Organizace musí před rozhodnutím 

o realizaci opatření posoudit veškeré aspekty. Realizace opatření u této vady by zřejmě 

přispěla k niţšímu výskytu neshod, ale neměla by velký vliv např. na zvýšení zisku. 

Vada č. 9 „Příliš nízká rychlost dopravníku při letování“ si o 6 míst v pořadí 

„polepšila“ na celkové 4. místo. Je to dáno zejména tím, ţe výdaje spojené s touto vadou patří 

mezi nejvyšší a zároveň význam vady má poměrně vysokou hodnotu 6. 
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Tab. 11 - Porovnání výsledků podle výdajové a klasické FMEA 

Vada 
č. 

Název vady 

Pořadí 
vad podle 
klasické 
FMEA 

Pořadí 
vad podle 
výdajové 

FMEA 

Změna 
[počet míst]  

1 Mechanické poškození svitku při přípravě pásu 5 5 0 

2 Chybně založený svitek při přípravě pásu 13 13 0 

3 Mechanické poškození trubky 2 3 1 

4 Nezaloženo žebrování do trubky 4 1 3 

5 Nízké žebrování 9 7 2 

6 Chybně skazetovaný blok 11 8 3 

7 Deformace trubky a žebra 10 6 4 

8 Nízká koncentrace fluxu během letování 6 2 4 

9 Příliš nízká rychlost dopravníku při letování 7 4 3 

10 Poškození víka 3 9 6 

11 Přeložené těsnění 8 11 3 

12 Obrácená montáž víka 12 12 0 

13 Neprovedení zkoušky těsnosti 1 10 9 

 

Pro výběr vad, u kterých se bude realizovat preventivní opatření, je vhodné vyuţít 

např. Paretův diagram – viz obrázek č. 10. Pomocí vyuţití pravidla 50:50 lze jednoduše 

stanovit, které vady se na výdajích podílí největší měrou a tedy, u kterých je nejvhodnější 

realizovat vhodné opatření. Mezi „ţivotně důleţitou menšinu“, tedy vady, u kterých lze 

doporučit realizaci nápravného opatření, patří 4 vady. Konkrétně to jsou vady č. 4, 8, 3 a 9. To 

jaké pravidlo se v praxi zvolí, si stanoví daná organizace. V tomto případě by zvolení pravidla 

60:40 nebo 80:20 vedlo k tomu, ţe do „ţivotně důleţité menšiny“ by spadalo jiţ mnoho vad.  

 

Obr. 10 - Paretův diagram – výběr opatření k realizaci  
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Organizace mají dvě moţnosti, jakým mohou vyhodnocovat ekonomický dopad 

jednotlivých vad: 

1) pomocí hodnoty výdajového rizikového čísla RPNC (RPNC vyjadřuje pouze 

výdaje spojené s výskytem jedné vady na jednom produktu); 

2) pomocí výpočtu výdajů spojených s výskyty určité vady za danou časovou 

jednotku (vyjadřuje reálné výdaje, které vznikají díky výskytu určité vady za 

např. jeden měsíc, a zohledňuje mnoţství vyrobených kusů výrobku). 

 

Našim doporučením je při vyhodnocování ekonomických dopadů jednotlivých vad 

pouţívat tu druhou moţnost. Výdajovou analýzu je totiţ velmi vhodné provádět v návaznosti 

na mnoţství vyrobených kusů. S objemem výroby souvisí pravděpodobnost výskytu dané 

vady, pomocí které lze stanovit, kolikrát se za zvolené časové období daná vada vyskytne. 

Způsob, jakým lze stanovit výdaje vzniklé výskytem určité vady za zvolenou časovou 

jednotku je vidět z následujícího příkladu. 

 

Příklad stanovení výdajů spojených s danou vadou za určitou časovou jednotku:  

Výpočet byl proveden pro všech 13 moţných vad. Účetní jednotka byla stanovena na 

dobu 1 měsíce. Podnik vyrobí za 1 měsíc 10 000 ks výrobků.  

Podle hodnoty pravděpodobnosti výskytu Pv se s pomocí tabulky č. 3 (strana č. 24) 

odhadne, kolikrát se daná vada můţe za určitou účetní jednotku vyskytnout. 

Např. u vady č. 5 „Nízké ţebrování“, bylo zjištěno, ţe se za dobu 1 měsíce můţe daná 

vada vyskytnout 5 krát. Tato hodnota byla stanovena tak, ţe se objem výroby vydělil počtem 

případů na počet objektů: 10 000 : 2 000 = 5 výskytů. Výdaje za měsíc spojené s touto vadou 

jsou podstatně vyšší neţ jen pouhá hodnota RPNC – viz tabulka č. 12.  

V tabulce najdete také výpočty výdajů i pro ostatní vady. Z vypočtených hodnot 

výdajů vyplývá, ţe hodnotu výdajů za stanovenou časovou jednotku značně ovlivňuje 

pravděpodobnost výskytu Pv. U některých vad hodnota výdajů za měsíc poklesla ve srovnání 

s hodnotou RPNC, u jiných zase vzrostla.   
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Tab. 12 - Stanovení výdajů za 1 měsíc 

 

 

Z uvedené tabulky můţeme z posledního řádku vidět, jaké výdaje by byly po dobu 

jednoho měsíce s jednotlivými vadami spojeny. Kdybychom měli jednotlivé vady setřídit 

podle velikosti výdajů za měsíc od největších po nejmenší, dostali bychom nové pořadí vad, 

u kterých by bylo vhodné zavést opatření.  Toto pořadí by jistě bylo odlišné od pouhého 

určení podle výdajového rizikového čísla RPNC.  

U vady č. 2 „Chybně zaloţený svitek při přípravě pásu“ není hodnota výdajů za měsíc 

stanovena. Je to způsobeno tím, ţe tato vada je zcela eliminována nástroji řízení prevence. To 

znamená, ţe vada v podstatě nemůţe vůbec vzniknout. 

Z Paretova diagramu (viz obrázek č. 11) je moţno vidět, jak se změnilo pořadí vad pro 

výběr opatření. Na prvních třech místech se objevily vady č. 5, 12 a 3. Pro výběr vad, 

u kterých by bylo vhodné zavést opatření bylo pouţito pravidla 80:20. To znamená, ţe 20 % 

vad se podílí na výdajích 80-ti procenty. Do „ţivotně důleţité menšiny“ jsou zařazeny první 

tři vady. Pro vady č. 5, 12 a 13 by tedy bylo vhodné zavést preventivní opatření.  

Výdajová analýza prováděná v návaznosti na mnoţství vyrobených kusů by měla 

dávat nejvěrnější obrázek o tom, jak by to vypadalo v praxi – tedy jaké výdaje by byly 

s jednotlivými vadami spojeny. Proto je právě tato varianta doporučována. Během reálné 

výroby bude vhodné udělat porovnávací analýzu na základě současného stavu a na jejím 

základě zváţit případné úpravy metodiky pro její následné „přesnější“ pouţití. 
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Obr. 11 - Paretův diagram – výběr opatření k realizaci  

 

6.2 Návrhy na zlepšení metodiky 

Realizace případové studie dopomohla k tomu, ţe byly nalezeny určitá místa, která by 

byly moţná v rámci metodiky dále upřesnit a opravit. Tyto úpravy jsou popsány 

v následujícím textu. 

  

6.2.1 Úprava konstant k1 a k2 ve výpočtu celkových výdajů na interní 

vady (CI)  

Jak jiţ je uvedeno v metodice, celkové výdaje na interní vady CI lze stanovit pomocí 

následující vzorce. 

 

Konstanta k1 se vztahuje k výskytu opravitelných vad a konstanta k2 k výskytu 

neopravitelných vad.  

Konstanty k1 a k2 by neměly podle mého názoru nabývat jen samotných hodnot 0 a 1, 

ale mělo by být moţno za ně dosadit jakákoliv čísla z intervalu od 0 do 1. Měla by ovšem 

platit podmínka: k1 + k2 = 1. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

5 12 3 10 13 4 8 1 7 11 9 6

K
u

m
u

la
ti

vn
í č

e
tn

o
st

 v
 %

 

V
ýd

aj
e

 z
a 

1
 m

ě
sí

c 
[K

č]
 

Číslo vady 

Paretův diagram 



50 

V praxi totiţ můţe nastat situace, ţe určitá vada ve výrobním procesu půjde opravit 

(bude opravitelná) a po vykonání několika kroků ve výrobě se stane neopravitelnou. Viz např. 

chyba č. 4 – nezaloţeno ţebrování do trubky. 

V tomto případě, kdyţ by se zjistilo, ţe ţebrování není v trubce, tak je stále moţno 

blok chladiče ještě rozebrat a chybějící ţebrování vloţit do trubky. Zde je tato vady tedy 

opravitelná. 

Mezi dalšími následující kroky ve výrobě je ovšem procedura nazývaná fluxování 

a následné tepelné zpracování v pecích. Flux, který byl nanesen na blok chladiče, se zapeče 

a blok chladiče se tímto stává jedním nerozebíratelným celkem. Kdyţ by se v této chvíli, nebo 

někdy později, přišlo na to, ţe v trubce chybí ţebrování, nedá se jiţ nic dělat. Tady by jiţ ta 

samá vada byla neopravitelná a bylo by nutné stávající nevyhovující chladič nebo blok 

chladiče, zaleţí na tom, v jaké fázi výroby by se chladič nacházel, zešrotovat a nahradit ho 

novým. 

 

Určení hodnot konstant k1 a k2: 

Jejich hodnota je závislá na pravděpodobnosti výskytu opravitelný vad (k1) 

a neopravitelných vad (k2). Bude tedy třeba odhadnout, v jakém mnoţství z celkového počtu 

výskytu dané vady se nachází vada v opravitelném stavu a stavu neopravitelném. Později 

v praxi lze samozřejmě jejich výskyty sledovat a původní odhady hodnot patřičně upravit.  

Příklad: předpokládejme, ţe se určitá vada v procesu výroby vyskytne v opravitelném 

stavu v 30 % případů a v neopravitelném případě pak logicky v 70 % případů. Hodnota 

koeficientu k1 by tedy byla rovna 0,3 a hodnota koeficientu k2 by byla 0,7.  

V následující tabulce č. 13, jsou uvedeny upravené hodnoty, ze kterých se znovu 

vypočítalo výdajové rizikové číslo RPNC. Změna se dotkla vad č. 4 – 7. To jsou vady, které se 

mohou vyskytovat, jak v opravitelném tak i neopravitelném stavu. U těchto vad je v tabulce 

dobře vidět výdaje spojené s opravitelnými i neopravitelnými produkty (růţové řádky 

v uvedené tabulce). U ostatních vad jsou výdaje vţdy jen v jedné z těchto poloţek. 
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Tab. 13 - Návrh zlepšené metodiky - výpočet hodnot RPNC 

 

 

 

Tabulka č. 14 porovnává u zmíněných vad č. 4 – 7 hodnoty RPNC, které se po úpravě 

metodiky změnily. Největší změna nastala u vady č. 4, kde se hodnota RPNC sníţila 

o necelých 7 500 Kč. Zároveň se tato vada posunula v pořadí o 2 místa dozadu. U ostatních 

vad není změna RPNC tak vysoká a pořadí se posunuly maximálně o 1 místo nebo zůstaly na 

tom samém místě v pořadí.  

 Tab. 14 - Srovnání výpočtů RPNC po návrhu zlepšení metodiky 

Č. vady 
Hodnoty RPNC 
(původní návrh 
metodiky) [Kč] 

Hodnoty RPNC    
(upravená 

metodika) [Kč] 

Pořadí vady 
(původní návrh 

metodiky) 

Pořadí vady 
(upravená verze 

metodiky) 

4 38345 30882 1 3 

5 15193 21150 7 6 

6 12584 17178 8 8 

7 15199 20798 6 7 
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6.3 Předpokládaný stav po návrhu opatření 

Díky metodice uvedené v 5. kapitole této práce můţe být dopředu odhadnut dopad 

plánovaných opatření na výdaje, které jsou spojeny s danými vadami. V rámci FMEA došlo 

k návrhu nápravných opatření. U vad, u kterých to bylo uznáno za vhodné, byla navrţena 

nápravná opatření.  

Opatření byla navrţena celkem u 8 vad. Jednalo se o vady č. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12 a 13. 

Kompletní formulář FMEA doplněný o nápravné opatření a vypočítané hodnoty rizikových 

čísel RPNC je uveden v příloze 2.  

U vad, u kterých byla navrţena nápravné opatření, došlo k poklesu hodnot rizikového 

čísla. Bylo toho docíleno navrţením vhodných opatření, které omezí vnik dané vady nebo 

zvýší odhalitelnost vady. Tyto opatření mají za následek sníţení hodnoty výskytu nebo 

odhalitelnosti, popř. obou najednou. Významy jednotlivých vad zůstávají i po návrhu opatření 

stejné. 

Vzhledem ke změnám hodnot kritérií jednotlivých vad muselo dojít opětovným 

výpočtům výdajového rizikového čísla RPNC. V tabulce č. 15 na další straně jsou pro všechny 

definované vady uvedeny nové hodnoty rizikového čísla RPNC.  

Díky poklesu hodnot u jednotlivých kritérií (výskyt, odhalitelnost) došlo ke sníţení 

hodnot rizikového čísla RPNC. Do výpočtů výdajového rizikového čísla RPNC byl jiţ 

zapracován návrh na zlepšení metodiky, který se týká upraveného výpočtu celkových výdajů 

na interní vady CI. 

V uvedené tabulce je rovněţ integrován výpočet výdajů za stanovenou časovou 

jednotku. I v tomto případě bylo pro výpočet výdajů stanoveno období jednoho měsíce, ve 

kterém se předpokládá výroba 10000 ks produktů.  

Jiţ jen z letmého pohledu na hodnoty výdajů spojených s vadami za dobu jednoho 

měsíce (tmavě modrý řádek tabulky) je jasné, ţe došlo k výraznému poklesu hodnot.  
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Tab. 15 - Výpočet RPNC a výdajů za 1 měsíc pro všechny definované vady 

 

 Součet výdajů spojených s vadami byl za 1 měsíc v původní FMEA bez navrţených 

opatření stanoven na 189 031 Kč. Po návrhu vhodných opatření se celkové výdaje na všechny 

definované vady dramaticky sníţily na 13 092 Kč.  

Za dobu jednoho měsíce by tedy mohla organizace předpokládat sníţení výdajů 

spojených s vadami o 175 939 Kč – viz tabulka č. 16. 

 Tab. 16 - Stanovení úspory výdajů 

 
Celkové výdaje na vady 

za dobu 1 měsíce 

Původní FMEA – bez opatření 189 031 Kč 

FMEA po provedených opatřeních 13 092 Kč 

Předpokládaná měsíční úspora výdajů po 

realizaci nápravných opatření 
175 939 Kč 
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Po reálném zavedení opatření do praxe bude moci organizace sledovat skutečné 

výdaje, které souvisí s definovanými vadami. Po určité době by bylo vhodné vyhodnotit 

reálně zjištěná data a porovnat je s tímto odhadem. Porovnání skutečnosti s tímto odhadem 

výdajů můţe vést k úpravě některých hodnot nebo výpočtů, coţ by organizaci mělo přinést 

přesnější odhady výdajů v budoucnu.  

 

6.4 Efektivnost opatření 

V tabulce č. 17 je vyhodnocena efektivnost nápravných opatření podle změny hodnot 

výdajů spojených s danou vadou za jeden měsíc. Jsou zde uvedeny jen ty vady, u kterých bylo 

navrţeno preventivní opatření. Aby bylo moţné vypočítat účinek opatření, bylo nutné 

odhadnout výdaje na provedení daných opatření u kaţdé vady. Výpočet efektivnosti byl 

proveden podle vztahů uvedených v kapitole 5.3 této práce, jen s tou změnou, ţe místo hodnot 

rizikových čísel byly dosazeny hodnoty výdajů za měsíc. Díky tomuto dosazení do vztahů, 

získá organizace jasné informaci o ekonomických přínosech daných opatření. 

Účinek opatření vyjadřuje, o kolik procent došlo k poklesu „výdajů za měsíc“ po 

návrhu opatření. Poslední řádek zmiňované tabulky ukazuje efektivnost opatření vyjádřenou 

v Kč/%. Z tohoto formátu vyjádření vyplývá, ţe čím menší číslo bude, tím je dané opatření 

efektivnější. Výpočtem bylo zjištěno, ţe nejefektivnější je provést opatření u vad č. 3, 1 a 13. 

Rozhodnutí o tom, které opatření se bude realizovat, záleţí na organizaci.  

Tab. 17 - Vyhodnocení efektivnosti nápravných opatření 

 

Podle výsledků uvedených v tabulce je vhodné realizovat opatření pro všechny 

uvedené vady s výjimkou vad č. 8 a 9. Realizované opatření by totiţ výrazně sníţily výdaje 

spojené s vadami a navíc výdaje, které by byly potřeba na zavedení těchto opatření, nejsou 

nikterak vysoké. 
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V případě, ţe by se organizace rozhodla pro realizaci opatření pro všechny zmíněné 

vady kromě vad č. 8 a 9, které nejsou moc efektivní, můţe čekat tyto výsledky – viz tabulka 

č. 18.  

Měsíční úspora výdajů spojených s definovanými vadami za jeden měsíc by mohla 

činit asi 174 800 Kč. Výdaje na zavedení nápravných opatření do praxe by činily 92 000 Kč. 

Z těchto čísel vyplývá, ţe finanční návratnost prostředků vloţených do nápravných opatření 

by mohla trvat asi něco kolem 14-ti dní. 

 Tab. 18 - Zhodnocení realizace nápravných opatření 

Úspora výdajů spojených s definovanými 
vadami za dobu 1 měsíce 

174 800 Kč 

Výdaje na realizaci nápravných opatření 92 000 Kč 

NÁVRATNOST cca 14 dní 
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ZÁVĚR PRÁCE 

Tato diplomová se zabývá metodikou pro měření ekonomických přínosů z aplikace 

metody FMEA. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření podrobného popisu metodiky 

a vytvoření případové studie, která by ji ověřily v praxi. Díky metodice je moţné odhadnout 

úspory na základě provedených opatření a změny hodnot rizikového čísla. Organizace, která 

bude pouţívat tuto metodiku, bude mít přehled o výdajích, které ji stojí vady. Bude také moci 

identifikovat výši budoucích úspor spojených s realizací nápravných opatření. To pomůţe 

organizaci při rozhodování o zavedení jednotlivých opatření do praxe. 

V rámci praktické části této diplomové práce byla pro ověření metodiky vypracována 

případová studie. Případová studie slouţí jako moţný vzorový příklad, jak by bylo vhodné 

postupovat při výpočtu výdajového rizikového čísla RPNC a určení vad, u kterých by bylo 

nejvhodnější navrhovat nápravná opatření. 

Praktické vyzkoušení a ověření uvedené metodiky bylo provedeno na výrobním 

procesu vzduchových chladičů. V případové studii byla vyuţita jiţ existující FMEA na proces 

výroby chladičů, která byla kvůli rozsáhlosti zkrácena. Pro definované vady byly stanoveny 

veškeré moţné druhy výdajů a pomocí metodiky byly vypočteny výdajové rizikové čísla 

RPNC. Seřazením vad podle RPNC od nejzávaţnějších po méně závaţné, bylo zjištěno, ţe 

pořadí vad je dosti odlišné ve srovnání s klasickou FMEA. Pro určení vad, u kterých bude 

navrhováno opatření, je doporučeno pouţití Paretova diagramu. 

Další moţností, podle které by bylo moţné rozhodovat o realizaci nápravného 

opatření, je rozhodovat se na základě výdajů spojených s danou vadou za stanovenou časovou 

jednotku. Tato varianta se jeví jako daleko vhodnější, protoţe opatření se navrhuje na základě 

odhadu reálných výdajů spojených s vadou za dobu např. 1 měsíce. Ve výpočtu se zohledňuje 

výskyt dané vady a mnoţství vyrobených kusů výrobků za toto období.  

 Realizace případové studie pomohla také s hledáním případných podnětů ke 

zdokonalení nebo rozšíření metodiky. Navrhl jsem úpravu metodiky, která spočívala v úpravě 

konstant k1 a k2 ve výpočtu celkových výdajů na interní vady (CI). K modifikaci metodiky 

došlo, protoţe v praxi můţe být určitá vada opravitelná i neopravitelná. Záleţí jen na tom, 

v jaké fázi výrobního procesu bude odhalena. 
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V případové studii bylo také zkoumáno, jaký ekonomický výsledek by přinesla 

realizace několika navrhovaných opatření. Vyhodnocení proběhlo pomocí stanovení výdajů 

spojených s vadami za dobu 1 měsíce. U jednotlivých opatření byly počítány jejich 

efektivnosti. Výsledkem bylo zjištění, ţe realizace většiny navrhovaných opatření by pro 

organizaci měla mít velmi pozitivní ekonomický vliv. 

Celkově se potvrdilo, ţe návrh metodiky byl proveden správně a ţe by mohla být pro 

řadu organizací vyuţívající metodu FMEA velmi přínosná.  Po případné úpravě jednotlivých 

druhů výdajů, by mohla být pouţitelná i pro organizace z různých odvětví. O realizaci 

nápravných opatření nelze pochopitelně rozhodovat jen na základě velikosti výdajů spojených 

s danou vadou. Organizace by měla vţdy posoudit veškeré aspekty, zejména pak hodnoty 

jednotlivých kritérií (význam, výskyt, odhalitelnost). 
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