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NÁKLADY NA JAKOST, KVALITU  

• Náklady na jakost u výrobce
• Náklady na jakost u uživatele
• Společenské náklady na jakost

• Náklady na interní vady 
• Náklady na externí vady 
• Náklady na hodnocení 
• Náklady na prevenci
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PLÁNOVÁNÍ KVALITY                                                              
Od strategie detekce ke strategii prevence 

• strategie detekce uplatňování a optimalizace následné 
kontroly, aby se k zákazníkovi nedostaly neshodné výrobky 

• strategie prevence zabránit, aby neshodné výrobky 
nevznikaly 

• Přesun ze zabezpečování kvality on-line k zabezpečo-
vání kvality off-line, tedy posun z péče o kvalitu z fáze               
výroby do fáze návrhu 

• Metody off-line předchází možným problémům ve fázi    
výroby, s cílem dosáhnout robustnosti návrhu vůči              
variabilitě podmínek v těchto fázích 

Návaznost aktivit ovlivňujících kvalitu v různých                           
etapách životního cyklu zobrazuje spirála kvality [5],[4]
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Průzkum trhu
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Vznik  a odhalení neshod a náklady na odstranění 
neshod 
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Základní body plánování kvality v předvýrobní 
etapě

• Plánování kvality zásadním způsobem rozhoduje o 
spokojenosti zákazníka 

• Plánováním kvality se předchází vzniku neshod                    
při realizaci výrobku a jeho užívání 

• V předvýrobních etapách vzniká 75 % chyb, neshod,                 
ale náklady v těchto etapách na odstraňování jsou 
minimální 

• Zatímco odstraňování chyb ve výrobních a v po                
výrobních etapách stojí až 1000 x více nákladů a   
odstraňuje se 80 % chyb
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Základní body plánování kvality

 Uplatňováním metod a postupů plánování kvality výrobků 
organizace prokazuje, že využila všech prostředků a 
nástrojů k prevenci neshod a dosažení spokojenosti 
zákazníků, a tak zvyšuje důvěru zákazníků                            
ve výrobky organizace

 Správná realizace plánování kvality je důležitým                 
atributem konkurenceschopnosti organizace 

 Zužívaná praxe málo peněz a času na propracování                  
návrhu, musí být dost peněz na odstraňování vad 
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Vazby marketingu, návrhu a řízení kvality
Najít hodnotu pro zákazníka 

•Segmentovat trh, hledat vhodnou hodnotu pro zákazníka, porozumět hodnotě 
pro zákazníka

Vytvořit hodnotu pro zákazníka, navrhnout a otestovat výrobek,

zhotovit výrobek, navrhnout odbytové kanály

Spokojený a loajální zákazník

Komunikovat hodnotu pro zákazníka
Propagovat výrobek, prodat výrobek, poskytnou servis

Udržovat kontakt se zákazníkem
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Zjištění potřeb pro nový výrobek

• Interview se zákazníky
• Zprávy z návštěv obchodníků
• Servisní zprávy
• Dotazníky zasílané zákazníkům
• Zprávy z průzkumu trhu
• Studie konkurenceschopnosti nového výrobku atd. 
• Najít životně důležité menšiny zákazníků
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Kvalita produktu

Současní zákaznici

Nižší náklady

Zvýšení zisku

Noví 
zákaznici

Zákaznici 
konkurence

Zvýšení podílu na trhu
a možná i cen produktu 
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Zvýšení kvality se promítne
• Schopnosti plnit požadavky zákazníků i legislativy
• Redukce nákladů organizace (snižování výdajů na externí a 

interní vady)
• Pozitivní reference současných zákazníků
• Efekt zvýšení podílu na trhu, zvyšování zisku                                 

cash flow
• ČSN ISO/TR 100+Č Směrnice pro management                 

ekonomiky kvality 
• Podle této normy se stávají základními požadavky:
Orientace na zákazníka (měření a monitorování                 
spokojenosti zákazníků a posuzování efektivnosti                    
procesů, tyto aktivity se stávají součástí procesů 
managementu ekonomiky kvality [2],[4]
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PROCESY MANAGEMENTU EKONOMIKY KVALITY 

Základ systematické hodnocení aktivit 
organizace na bázi 

Přínos  Max přínos 
Náklady
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Podstata významu ekonomky kvality

Náklady Zisk

Výrobce

Cena

Investice na pořízení 

Provozní náklady 

a ztráty z 

nedisponibility

Náklady na životní cyklus 

Uživatel

Celkový efekt pro uživatele 
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Náklady na kvalitu

• Zákazník se rozhoduje o koupi na základě přirozené úvahy 
o výhodnosti koupě, očekávání vyššího pozitivního efektu, 
než je objem nákladů na životní cyklus 

• 30 % vynaložených nákladů britských firem                             
na kvalitu, náklady nezvyšují, ale snižuje
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Model nákladů na životní cyklus 

• Graf

• Náklady na nákup, instalaci výdaje na používání,                   
ztráty způsobených poruchovostí  pro výrobky 
dlouhodobého používání , cena tvoří menší část               
celkových nákladů
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Prvky ekonomiky kvality vymezujeme  do těchto 
části

1. Měření nákladů (výdajů) vztahujících se ke kvalitě u výrobce, 
uživatele i v celé společnosti

2. Měření přínosů (efektů) zejména ve vztahu                                    
ke zlepšování kvality – efektivní zvyšování kvality

3. Tvorby cen produktů v závislosti na jejich kvalitě
• Náklady na shodu skutečné náklady na přeměnu                 

vstupu ve výstupy, při dodržení všech specifikací                           
tím nejefektivnějším způsobem 

• Náklady na neshodu náklady na promrhaný čas,                     
materiál a kapacity spojené se vznikem neshod uvnitř 
procesu.
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MĚŘENÍ NÁKLADŮ/VÝDAJŮ VZTAHUJÍCÍCH SE KE KVALITĚ

Pomocí měření nákladů (výdajů) vztahujících se ke kvalitě 
u výrobce, uživatele i v celé společnosti jsme schopni 
definovat

• Výšku ztrát vyvolaných nedostatky v kvalitě 

• Všechny významné vlivy na zabezpečování a                 
zlepšování kvality podnikových výkonů

• Oblasti redukce celkových nákladů firmy

• Některé ukazatele výkonnosti systému                        
managementu kvality
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Prostřednictvím měření efektů zabezpečování a 
zlepšování kvality je možné

• Sledovat vliv kvality na výsledky podnikání
• Kvantifikovat všechny pozitivní přínosy ve výrobní a 

uživatelské sféře
• Odhalovat ty produkty podniku, které jsou díky                            

kvalitě nositeli prosperity
• Vytvořit vhodnou základnu pro určování takové                    

ceny, která by kopírovala i reálnou úroveň kvality              
výrobků a služeb při zachování výhodnosti pro oba 
účastníky trhu 

• Zvládnuté procesy v rámci ekonomiky kvality dokážou                 
v řeči peněz formulovat pro vrcholové vedení firem 
informační bázi zásadní důležitosti managementu               
kvality, jeden z jistot strategického řízení   
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Další výdaje
Ztráty z vadných dodávek, pokud byly odhaleny pozdě po 
přijetí. Tyto ztráty tvoří spolu s cenou dodávky ekonomický 
ukazatel pro hodnocení dodavatelů 

Výdaje na odstranění vad ve výstupech z návrhu                                 
a vývoje – opravy dokumentace, opakované                   
přezkoumání, ověření a (režie) 
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Výdaje na vady vzniklé při výrobě a poskytnutí služby

• Ztráty z neopravitelných vad (vyřadila kontrola kvality)

• Výdaje na práci při opravách opravitelných vad

• Ztráty znehodnocením materiálů a skladových                   
zásob při nešetrném zacházení

• Výdaje na procesní řízení neshodných výrobků

• Výdaje na speciální přípravky a zařízení potřebná                      
k opravám výrobků, výrobní náklady nebo nákupní                
cena

• Výdaje spojené s likvidací neopravitelných vadných 
výrobků (odvoz, šrotace atd.)
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• Ztráty na majetku zákazníka

• Ztráty v důsledku nedodržení plánovaného náběhu 
nových procesů výroby 

• Ztráty z neplánované nedisponibility potřebných zařízení  
(odstávka zařízení)

• Výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad                                
na jakémkoliv místě v organizaci

• Škody a manka zjištěná jako rozdíly mezi                            
evidovaným a skutečným objemem materiálů,                      
zařízení, měřidel, nářadí

• Ztráty způsobené nižší výkonností procesů                       
v porovnání se světovou špičkou (benchmarking)  
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Výdaje na externí náklady
Výdaje na externí vady jsou náklady vznikající v důsledku 
neplnění požadavků zákazníků a legislativních požadavků po 
dodání zákazníkovi

• Výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka
• Výdaje z titulu ztracených příležitostí
• Jsou vždy oznámené zákazníkem
• Výdaje na reklamace 
• Výdaje na cestovné
• Celkové výdaje nezáručního servisu (vliv délky                       

záruční doby)
• Výdaje na skladování a expedici náhradních dílů
• Celkové výdaje na prohrané soudní spory
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Náklady na 
vybudování 
prvotního
systému

Náklady 
na užívání 
Systému
v provozu 

Náklady 
z titulu

nedisponibili
-ty systému 

Jednorázová investice 
na nákup systému

Náklady na uvedení do provozu

Další vyvolané náklady u uživatele

Jednorázové náklady 
pro potřeby provozu a údržby 

Roční náklady na provoz a údržbu

Roční ztráty z prostojů systému

Roční náklady na neshody
při nedisponibilně systému
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Společenské náklady na kvalitu

• Celkové náklady společnosti na odstraňování škod 
způsobených nedodržováním ekologického standardu 
výrobku, procesu a služeb.

• Ekologický standard  schopnost nepoškozovat          í          
životní prostředí v průběhu výroby a používání                
výrobků, procesů a služeb 

• Společenské náklady na kvalitu jdou z našich                     
kapes

• Nikde se komplexně nevyhodnocují


