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ABSTRAKT 
Analýza reklamací v podmínkách výrobce automobilů 

Obsahem této bakalářské práce je analýza reklamací ve společnosti, která vyrábí 

nákladní automobily. První část bakalářské práce byla věnována rozboru problematiky 

reklamací a byl analyzován stávající stav vyřizování reklamací ve společnosti.  

V praktické části byly analyzovány příčiny vzniku reklamací. Analýza byla 

rozdělena do tří částí. V první části byly analyzovány celkové náklady na reklamace 

podle viníků. V druhé části byla provedena analýza reklamací podle četnosti výskytu a 

nákladů vzhledem k jednotlivým konstrukčním skupinám vozidla, které byly dále 

rozděleny na konkrétní díly. Poslední část rozboru reklamací byla věnována analýze 

četnosti reklamací v závislosti na počtu ujetých kilometrů vozidla. Následně byla 

navržena nápravná opatření pro snížení počtu reklamací. 

 
 
ABSTRACT 
 
Analysis of Claims in Conditions of Car Producer 

The contents of this bachelor´s thesis is to analysis the complaints in the company, 

which manufactures trucks. The first part of this bachelor´s thesis was devoted to the 

analysis of complaints and problems were analyzed in the current state of handling 

complaints in society. 

The practical part were analysed causes of complaints. The analysis was divided 

in three parts. The first part analysed the total cost of complaints in accordance with the 

culprits. In the second part was analysis of complaints by frequency and costs due to 

various structural groups of vehicles, which were further separate into specific parts. 

The last part of the analysis was devoted to analysing complaints of frequency in 

dependence on the mileage of the vehicle. Subsequently was proposed corrective 

measures to reduce the number of complaints. 
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ÚVOD 
 

V posledních letech vzrostl význam kvality tak dramaticky, že pokud mají podniky 

uspět v ostrém konkurenčním prostředí, musí problematice managementu kvality věnovat 

zásadní pozornost. Kvalita je dnes spolu s náklady, časem a znalostmi zaměstnanců 

považována za klíčový faktor dlouhodobého úspěšného podnikání. 

 

Certifikace systému managementu kvality, ve smyslu norem souboru ISO 9000, byla 

v minulosti využívána jako konkurenční výhoda ve snaze získání zákazníků na svou stranu. 

V současnosti je považována za samozřejmost a naopak může upozorňovat na zaostalost 

dodavatele v oblasti kvality a znamenat konkurenční nevýhodu. 

 

Jelikož hlavním cílem každého výrobního podniku je minimální výskyt neshod, je 

potřeba zavádět takové systémy řízení kvality, které by snižovaly výrobu neshodných 

produktů.  

 

Cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat výskyt reklamací ve společnosti 

vyrábějící nákladní automobily a navrhnout vhodná opatření, která mají vést ke snížení 

výskytu těchto neshod. 
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1 PŘÍČINY REKLAMACÍ DODÁVANÝCH PRODUKTŮ 

1.1 Reklamace 
 

Reklamace můžeme považovat za projev nejvyšší nespokojenosti zákazníka, vyjádřený 

oficiální formou a vyžadující individuální a okamžité řešení pomocí náhradního plnění, 

opravy apod.[1]. 

Reklamace a zejména podrobné analýzy jejich příčin jsou velmi cennými informacemi 

pro budoucí zlepšování všech aktivit výrobce, resp. dodavatelů. I když znamenají určité úsilí i 

náklady navíc, mají nezanedbatelný potenciál budoucích úspor, pokud pravé příčiny 

negativního vnímání pomocí projektů zlepšování trvale odstraníme. Reklamace nastavují 

spravedlivé zrcadlo tomu, jak dodávající organizace systematicky zkoumají, vnímají a 

předávají požadavky svých zákazníků v rámci svého systému managementu. Ukazuje se, že 

čím je tento systém účinnější a dokonalejší, tím se riziko budoucí nespokojenosti zákazníků 

snižuje. 

Nejnovější poznatky marketingového výzkumu dokazují opak – tedy že zákazník, jehož 

reklamace byla vyřízena k jeho spokojenosti, zůstává opět mezi budoucími zákazníky firmy, a 

to šestinásobně častěji než zákazníci, kteří nereklamovali [8]. 

Vyřešení reklamací je a vždy bude v terminologii managementu jakosti pouhým 

opatřením k nápravě, reaguje totiž na problém, který už nastal, bohužel ale až po dodání 

zákazníkovi. Nelze se proto ztotožnit s názory, že řešení reklamací je automaticky realizací 

aktivit zlepšování. 

V praxi nemůžeme vyloučit situace, kdy z objektivních důvodů nebude reklamace 

dodavatelem uznána. I v těchto situacích by měl dodavatel najít dostatek času a vůle 

s reklamujícím probrat důvod odmítnutí reklamace a vyhnout se v budoucnu podobným 

problémům [1]. 

 
 

1.1.1 Příčiny reklamací 
 

Nízký podíl reklamací v evidenci podniku vůbec neznamená, že zákazníci jsou většinou 

spokojeni. Podané reklamace jsou projevem vrcholné nespokojenosti, neboť zákazník 

většinou reklamuje pouze v případě, kdy nevidí jiné řešení problému [8]. 

Problematiku příčin reklamací rozdělíme podle toho, zda se jedná o vadu zjevnou či 

skrytou. Nejčastější příčiny reklamací jsou následující:  
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Vady zjevné jsou rozpoznány již při rozbalení zboží a jedná se především buď o mechanické 

poškození v podobě deformací, poškození povrchu, apod., nebo záměny za jiný typ, velikost, 

barvu apod. 

Vady skryté se projevují později, při používání výrobku a týkají se především technického 

sortimentu např. elektrotechnického zboží, kdy příčinou reklamace je ztráta funkčnosti, 

ovladatelnosti, spolehlivosti či jiné nezbytné užitné vlastnosti, která způsobí, že výrobek je 

nepoužitelný ke svému účelu a funkci. 

Další možné příčiny reklamací mohou být [11]: 

 stížnosti zákazníků,  

 příčiny vzniku nedodržování kvality,  

 nakupované produkty, které neplní požadované funkce, 

 příčiny absence pracovníků apod.. 

 

Podrobné analýzy by měly vést k účinnému odstranění příčin reklamací, zvolení 

vhodných priorit pro stanovení těchto příčin a vhodné použití pro budoucí zlepšování 

organizace [10].

 

1.2 Servis 
 

Specifickou stránkou poskytování servisních činností je to, že je zákazníci vyhledávají 

víceméně z donucení, když jim určitý výrobek v důsledku poruchy přestane sloužit. O to více 

je pak zákazníky vnímána jakost servisu jako skutečné služby, dodávané často v těch 

nejpotřebnějších chvílích. 

Další z vývojových trendů se týká intenzivního rozvoje tzv. pogarančního servisu. 

Takzvaný pogaranční servis má dnes rozmanité podoby, od poskytování diagnostických 

systémů uživatelům výrobní techniky až po umožňování prohlídek automobilů ve značkových 

servisech zdarma [1]. 

Zvláštnost servisních činností, na kterou nesmíme zapomenout, se týká lidského 

faktoru. Poskytování služeb je totiž vždy spojeno s přímou komunikací a interakcí mezi 

zákazníky a zástupci organizace, která servis poskytuje. Zákazníci, kteří se na servisní 

střediska obracejí často ve skutečně nouzových situacích, považují technickou úroveň 

poskytování služeb za zcela samozřejmou a velmi citlivě vnímají právě přístup, chování a 

aktivní roli těch, se kterými přicházejí u servisu do styku jako s prvními [1]. 
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1.3 Řízení neshodného produktu 

Řízení neshodných produktů je významnou součástí funkčního systému zabezpečování 

jakosti v každé organizaci. V rámci zabezpečení jakosti ve výrobě či při poskytování služeb je 

třeba řešit nejčastěji problémy spojené s neshodnými produkty v různých etapách výrobního 

procesu či procesu poskytování služeb. 

Odpovědnost za špatnou kvalitu odpovídá vrcholové vedení společnosti a ne pracovníci. 

Management udává tón pro kvalitu shora. Nevyhovující výrobky, jsou ty, které neodpovídají 

stanoveným požadavkům [9]. 

 

Pro jasné pochopení problematiky řízení neshodných produktů je nutné uvést některé základní 

pojmy: 

Neshoda – odchylka od specifikovaného požadavku, v normě [6] je neshoda definována 

jako „nesplnění požadavku“. 

Vada – neshoda, kdy produkt není plně schopen plnit funkci, pro kterou je určen. 

V normě [6] je vada definována jako „nesplnění požadavku ve vztahu k zamyšlenému nebo 

specifickému použití“. 

Neshodný produkt – materiál, polotovar, díl, montážní sestava, hotový výrobek, který 

neodpovídá specifikaci. Vazby mezi druhy neshodných produktů představuje obrázek 2. 

 

 

 

Cizí Vlastní 

Neshodný produkt 

 

 

 

                         Obr. 2 Vazby mezi druhy neshodných produktů [1] 

 

Vlastní neshodný produkt – vzniká uvnitř vlastního podniku ve výrobě nebo 

v povýrobních etapách. 

Cizí neshodný produkt – příčiny vzniku jsou mimo vlastní podnik (u dodavatele, během 

přepravy od dodavatele, apod.) 

Přepracování – opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě 

s požadavky. 
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Oprava – opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro zamyšlené 

použití. 

Výjimka – povolení použít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

požadavkům [6]. 

 

Proces řízení neshodných produktů lze rozdělit do několika základních kroků [1]: 

 

 zjištění neshodného produktu, 

 označení neshodných produktů a jejich separace, 

 záznam o neshodě, 

 přezkoumání neshody, 

 vypořádání neshody, 

 kalkulace nákladů a ztrát, 

 řešení škod, 

 rozbory neshod, 

 realizace opatření k nápravě. 

1.4 Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Tradičními procesy zabezpečování jakosti jsou opatření k nápravě a preventivní 

opatření. Zde musíme nejprve definovat základní pojmy podle ČSN EN ISO 9000 [3]: 

 

Náprava - opatření k odstranění zjištěné neshody. 

Opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí   

situace. 

Preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí   

potenciální situace.           

 

V praxi to kromě jiného znamená, že okamžitá náprava (např. vybavení reklamace 

náhradním plněním) může být doprovázena vhodným opatřením k nápravě. V každém případě 

opatření k nápravě jsou činnosti, které jsou odezvou na už vzniklý problém, neshodu nebo 

jinou nežádoucí situaci. V porovnání s tím je preventivní opatření souborem činností, které 

jsou realizovány zavčas s cílem předejít vzniku problému, neshody [3]. 
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Okamžitá náprava pak řeší pouze momentální důsledky neshody bez hlubší analýzy 

příčin a jejich eliminaci. Zatímco náprava by měla být samozřejmou reakcí na odhalený 

problém, nápravná opatření přijímáme až tehdy, když se ukáže, že příčina nemá náhodný 

charakter. Např. jestliže nápravou je okamžité vybavení reklamace ke spokojenosti zákazníka 

náhradním plněním, nemusí být doprovázena opatřením k nápravě, pokud se zjistí, že příčinou 

reklamace byl náhodný výskyt takové neshody v nakupovaném dílu, která se u dalších 

nakupovaných dílů vůbec neopakuje. 

Jestliže zběžný rozbor výskytu neshody vede k poznání o nutnosti přijetí opatření 

k nápravě, je nutné uskutečnit analýzu příčin vzniku neshody, která odhalí kořenovou příčinu 

vzniku neshody. Tato analýza by měla být realizována s podporou vhodně zvolených metod, 

jako jsou histogram, Ishikawův diagram, Paretova analýza a další jednoduché metody. 

Preventivní opatření má v porovnání s opatřením k nápravě mnohem větší ekonomický 

význam. Dokáže totiž zabránit ztrátám, ke kterým vede vznik neshody, havárií, resp. jiným 

nežádoucím situacím v procesech organizací i při používání produktů. Je povinností 

organizací v rámci managementu jakosti identifikovat možné oblasti a příčiny vzniku 

budoucích neshod a přijímat a realizovat účinná a efektivní preventivní opatření [3]. 

1.5 Sedm základních nástrojů managementu jakosti 

Důležitou skupinou metod a nástrojů managementu jakosti představuje sedm základních 

nástrojů managementu jakosti, které byly rozvinuty  v Japonsku zejména K. Ishikawou a W. 

E. Demingem. Sedm základních nástrojů se používá zejména při řešení problémů 

operativního řízení jakosti a při zlepšování jakosti [2]. 

K sedmi základním nástrojům management jakosti se řadí: 

1) vývojový (postupový) diagram 

2) diagram příčin a následků 

3) formulář (záznamník) pro sběr údajů 

4) Paretův diagram 

5) histogram 

6) bodový diagram 

7) regulační diagram 

 

V praktické části jsou použity pouze některé z těchto metod, proto je zde popsán jen vývojový 

diagram a Paretův diagram. 
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1.5.1 Vývojový diagram 
 

Vývojový diagram je univerzální nástroj popisu jakéhokoliv procesu. Je to konečný 

orientovaný graf s jedním začátkem a jedním koncem. Struktura a sekvence aktivit tvořících 

popisovaný proces je v grafu vyjádřena operačními bloky zobrazujícími činnosti a 

rozhodovací bloky. 

Vývojové diagramy se používají pro zobrazení sled kroků, hlavních rozhodnutí, 

alternativních cest a zpětné vazby v rámci procesu. Diagram je jednoduchým způsobem 

modelování stávajících, nových nebo revidovaných procesů a má mnoho výhod procesního 

modelu [12].

 

Nejčastěji používané symboly a jejich význam jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tab. 1 Symboly používané při tvorbě vývojových diagramů a jejich význam [1] 

Symbol Význam 

 Spojka, přechod na jinou část nebo pokračování vývojového 

diagramu 
 Výkon operace, činnost 

 Rozhodovací proces  

 Začátek nebo konec procesu 

 Dokument 

 

Pro zpracování vývojového diagramu je vhodné využít týmovou práci. Tým by měli tvořit 

zejména účastníci procesu, pro který se diagram vypracovává. 

 

Při sestavování vývojového diagramu je třeba postupovat takto [1]: 

1.  identifikovat proces, jeho rozhraní s jinými procesy a činnostmi, 

2.  sestavit tým, 

3.  schválit symboly, které budou ve vývojovém diagramu použity, včetně jejich významu, 

4.  zakreslit symbol pro začátek procesu, 

5.  identifikovat první činnost a zakreslit symbol a popis první činnosti, 
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6.  identifikovat další činnosti a místa, kde probíhají rozhodování, včetně záznamu opatření     

     pro všechny možnosti rozhodnutí, zakreslit je do diagramu a spojit šipkami, 

7.  po poslední činnosti zakreslit symbol pro konec procesu, 

8.  jednoznačně identifikovat vývojový diagram. 

 

1.5.2 Paretův diagram 
 

V oblasti řízení jakosti je Paretův diagram jedním z nejefektivnějších běžně dostupných 

a snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. Cílem Paretovy analýzy je oddělit 

podstatné faktory od méně podstatných a ukázat, kam přednostně zaměřit úsilí při zlepšování 

procesů.  

Paretovy analýzy lze úspěšně využít jak při vyhledávání a definování nejpodstatnějších 

problémů, které jsou např. nejčetnější nebo nejnákladnější, tak při stanovení „ životně důležité 

menšiny“ příčin, které způsobují předem definovaný, již odhalený problém [1]. 

 

Při sestrojení Paretova diagramu je třeba provést následující činnosti [1]: 

1.  setřídění faktorů sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele; 

2.  výpočet absolutních kumulativních součtů a kumulativních součtů v %; 

3.  sestrojení Paretova diagramu, tj. 

- vyznačení jednotlivých faktorů na ose x, 

- sestrojení levé osy y a pravé osy y, 

- zakreslení sloupců pro jednotlivé faktory, 

- sestrojení Lorenzovy křivky (zobrazuje hodnoty kumulativních součtů, respektive 

relativních kumulativních součtů). 

 

Základním kritériem pro stanovení životně důležité menšiny faktorů je pravidlo 80/20 

(Paretův princip). Uvedené pravidlo uplatníme tak, že na pravé ose y odečteme 80% a 

promítneme je přes Lorenzovu křivku na osu x. Faktory, které leží vlevo od kolmice spuštěné 

z Lorenzovy křivky na osu x, tvoří hledanou životně důležitou menšinu faktorů. 
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1.6 Výdaje vztahující se k jakosti 
 

Výdaje vztahující se k jakosti jsou všechny finanční prostředky, které musí dodavatel, 

resp. zákazník, vynaložit na procesy zabezpečování a zlepšování jakosti svých výrobků a 

procesů. 

Výdaje na externí vady 

Výdaje na externí vady jsou výdaje vznikající v důsledku neplnění požadavků 

zákazníků a legislativních požadavků po dodání zákazníkovi. Mohou zahrnovat významné 

položky související s členěním, které je uvedeno na obr. 1. 

 

 

Výdaje na externí vady  

 

Výdaje vztahující se k
nespokojenosti zákazníků

 

  
Výdaje z titulu ztracených

příležitostí
 

 

 

 
 

Obr. 1 Základní struktura výdajů na externí vady 
 

Ve skupině výdajů vztahujících se k nespokojenosti zákazníků jsou to tyto položky [7]: 

• výdaje na reklamace, včetně výdajů na cestovné, 

• celkové výdaje na záruční servis, 

• výdaje na skladování a expedici náhradních dílů, 

• penále a výdaje za nedodržení dodacích termínů, 

• výdaje na odstraňování škod u odběratelů v důsledku nedodržení smluvních 

požadavků na jakost dodávek. 

 

Do skupiny výdajů z titulu ztracených příležitostí lze zařadit: 

• slevy z cen výrobků a služeb, 

• celkové ztráty stahováním vadných výrobků z trhu, 

• výdaje na hledání náhradních odběratelů a zákazníků,  

• ztráty způsobené zhoršením image dodavatele. 
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Svou podstatou představují externí vady mimořádně nebezpečnou skupinu výdajů 

vztahujících se k jakosti. Zatímco u výdajů na interní vady šlo o nedostatky, které byly 

odhaleny ještě předtím, než na ně upozornil zákazník, zde jde jednoznačně o výdaje a někdy 

doslova nenahraditelné ztráty odvislé i od ztráty důvěry odběratelů a finálních spotřebitelů 

[1].  
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2 ANALÝZA STAVAJÍCÍHO STAVU PODNIKU 

2.1 Charakteristika podniku 
 
Akciová společnost, ve které byla řešena tato bakalářská práce, patří se svou více než 

stopadesátiletou historií mezi nejstarší automobilky světa. 

Vozidla jsou charakterizována především svou ojedinělou koncepcí podvozku, vysokou 

průchodností nejtěžším terénem při vysoké nosnosti, jednoduchou údržbou a spolehlivostí. 

Toto jsou hlavní přednosti všech vyráběných typů nákladních automobilů. Konstrukce 

podvozků automobilů zahrnuje několik chráněných technických řešení a představuje 

významné know-how společnosti.  

2.2 Výrobní program společnosti 
 

Dnešním nosným výrobním programem firmy jsou těžká nákladní off-road vozidla a 

automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, které exportuje na tradiční trhy Ruska, 

Indie a do evropských zemí, mezi nimiž jsou významnými odběrateli Maďarsko a Slovensko. 

Vozidla nacházejí odbyt také v dalších státech světa jako například v Austrálii a pominout 

samozřejmě nemůžeme domácí český trh.  

Současná škála nákladních vozidel vychází svou různorodostí maximálně vstříc svým 

zákazníkům. Tvoří ji tři základní řady: 

 těžká terénní a silniční vozidla, 

 vojenská a speciální vozidla, 

 podvozky pro nástavby jiných výrobců. 

 

2.3 Organizační struktura 
 
Organizační struktura společnosti je zobrazena na obrázku 3. 
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Obr. 3 Organizační struktura společnosti [4] 

 

Dceřinné společnosti (znázorněné na obrázku 2 čárkovaně) zajišťují dodávky pro společnost 

vyrábějící nákladní automobily a zároveň jim byl ponechán prostor pro samostatné 

rozhodování a přijímání externích zakázek. 

Tyto dceřinné společnosti se zabývají: 
 

 výrobou odlitků ze slitin železných a neželezných kovů, 

 výrobou zápustkových výkovků, volně kovaných výkovků, výlisků za tepla a výlisků 

za studena, 

 konstrukcí, výrobou a prodejem nářadí, plechových výlisků, mechanizačních a 

jednoúčelových zařízení. 
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2.4  Systém managementu jakosti společnosti 
 
Akciová společnost zabezpečuje činnosti především v následujících oblastech: 

- obchodní – prodej nákladních vozidel, sad dílů pro montáž vozidel a náhradních dílů, 

související marketingové činnosti (např. hodnocení spokojenosti zákazníků)                  

a poprodejní činnosti (servis); 

- technické – vývoj, konstrukce, zkušebny a technická příprava výroby dílů, agregátů       

a vozidel; 

- nákup – nákup veškerých surovin, dílů, příslušenství a agregátů vozidel, práce 

s dodavateli, hodnocení dodavatelů; 

- plánování – zpracování výrobních plánů a materiálových vstupů; 

- výrobní – výroba dílů motorů, převodů a podvozků, montáž agregátů, podskupin          

a vozidel resp. náhradních dílů, skladování dílů vlastních i nakupovaných; 

- finanční – řízení finančních zdrojů; 

- personální – řízení lidských zdrojů, výcvik; 

- řízení jakosti – zaměřeno na plnění požadavků a potřeb zákazníků a na zapojení všech 

zaměstnanců do řešení a zlepšování jakosti výrobků a služeb a systému managementu 

jakosti. 

 

Účelem a cílem systému managementu jakosti je zajištění efektivního fungování, řízení          

a zlepšování procesů, uplatňování postupů pro dosažení plánovaných výsledků pro trvalé 

poskytování produktu, který splňuje požadavky zákazníka, naplňování politiky jakosti            

a splnění cílů jakosti. 

Za svou základní povinnost společnost považuje dodávat na trh výrobky bezpečné, spolehlivé 

a plnící závazné technické a legislativní předpisy. Jakost je základním předpokladem pro 

naplnění cílů, základních hodnot a rozvojových zájmů společnosti. 

Jakost je zajištěna jejím koncepčním řízením, které je orientováno na plnění současných          

i budoucích požadavků a potřeb zákazníků, na zapojení všech zaměstnanců do řešení              

a zlepšování kvality výrobků i služeb. Všichni vedoucí zaměstnanci vytvářejí podmínky pro 

prevenci, tj. předcházení vzniku chyb a nedostatků a pro neustálé zlepšování všech procesů     

a činností [4]. 

Pro efektivní řízení jakosti byl vytvořen systém managementu jakosti podle požadavků normy 

EN ISO 9001:2008, který je dokumentován v příručce jakosti. Systém jakosti je rozšířen o 

požadavky NATO na systémy managementu jakosti, které jsou definovány Českým 
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obranným standardem ČOS 051622 „Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, 

vývoji a výrobě“, jehož základem je Spojenecká publikace k ověřování jakosti AQAP-2110 

[13]. 

 

Zavedený systém managementu jakosti respektuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2008, které 

jsou založeny na osmi zásadách managementu jakosti [5]: 

- zaměření na zákazníka 

- vedení a řízení zaměstnanců 

- zapojení zaměstnanců 

- procesní přístup 

- systémový přístup managementu 

- neustálé zlepšování 

- přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

- vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

 

2.5 Proces řízení reklamací 
 

Účelem procesu reklamačního řízení je co nejrychleji odstranit vady, zjistit příčiny 

vzniku vad, nashromáždit dostatek informací pro rozbor reklamací a navrhnout opatření 

k zamezení výskytu vad na nových produktech. 

Příčiny reklamací jsou často vyvolávány výrobními i nevýrobními činnostmi. Nejprve je 

nutné definovat pravděpodobné příčiny neshodného produktu, zaznamenat je a rozhodnout o 

formě vypořádání zjištěných neshodných produktů. K nejčastějším příčinám reklamací ve 

společnosti vyrábějící nákladní automobily patří: 

 nevhodné konstrukční řešení, 

 lidský faktor (nedodržení technologického postupu při výrobě), 

 neodhalené neshody ve vstupní kontrole (použité metody kontroly neodhalily závadu), 

 nevhodné skladování (u zákazníka), 

 nevhodné použití (neodsouhlasená zástavba ve vozidle). 

 

Pro pochopení problematiky řízení reklamací je nutné uvést některé základní pojmy [4]: 

 
Reklamační protokol - Je nezbytým dokladem pro vyřízení reklamace produktu (o 

provedení záruční opravy). Reklamační protokol obsahuje typ vozidla, stav kilometru, (kdy 
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byla závada reklamována), popis závady a jeho odstranění, jednotlivé viníky a následné 

konečné rozhodnutí servisního pracovníka o uznání reklamace. Reklamační protokol je 

uveden v příloze 1. 

 
Servisní inspektor - Zaměstnanec garančního servisu pověřený vyřizováním reklamací 

výrobků.  

 

Reklamační komise -  Zástupci jednotlivých útvarů (výrobní, technický, obchodní úsek, 

řízení jakosti apod.) společnosti, určení vedoucími těchto útvarů, případně i úsek řízení jakosti 

dceřiných společností. Členem reklamační komise může být i servisní inspektor. Předsedou 

reklamační komise je zástupce garančního servisu, specialista reklamace dílů. V případě, že 

při hlasování o určení viníka dojde k rovnosti hlasů, rozhodující pro určení viníka je hlas 

předsedy reklamační komise.  

Reklamační komise zejména řeší změny předběžně určených viníků na základě nově 

zjištěných informací, které předloží prvotně určení viníci.  

 

2.5.1 Postup a popis činností v procesu řízení reklamací 

Reklamační protokol vystavuje autorizovaná opravna, která příslušnou reklamaci 

vyřizuje, případně zaměstnanec společnosti pověřený v příslušné zemi vyřizováním reklamací 

Na základě reklamace uplatněné přímo ve společnosti, může reklamační protokol vystavit i 

servisní inspektor (zejména na ND zakoupené přímo u výrobce nákladních automobilů). 

Vystavený reklamační protokol podle platné metodiky zasílá dealer nebo autorizovaná 

opravna v termínu podle uzavřené servisní smlouvy, zpravidla do 15 dnů, nejpozději však do 

30 dnů po ukončení záruční opravy, aby následné reklamační řízení uvnitř společnosti a řízení 

s externími dodavateli mohlo proběhnout bez zbytečného odkladu.  

Na základě uzavřených dohod s externími dodavateli pak dealer resp. autorizovaná 

opravna řeší reklamace nakupovaného dílu (skupiny) montovaného ve výrobku samostatně 

(bez účasti společnosti) přímo v servisní síti externího dodavatele. 

Posouzení oprávněnosti reklamací v prvé fázi provádí servisní technik v příslušné 

autorizované opravně. Konečné rozhodování o oprávněnosti každé uplatněné reklamace 

provádí servisní inspektor s využitím reklamační komise.  
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Servisní inspektor odpovídá za odborné, technické, právní i ekonomické posouzení 

oprávněnosti uplatněných reklamací, za jejich uznání nebo odmítnutí, za správnost a úplnost 

údajů obsažených v RP.  

 Reklamační komise je pro příslušného servisního inspektora poradním orgánem ve věci 

oprávněnosti předložených reklamací a výše účtovaných nákladů. 

Informace o reklamaci dostane technik řízení jakosti subdodávek, který po převzetí 

reklamovaného dílu doplní v on-line aplikaci datum převzetí dílů. V případech, že díl není 

zaslán do skladu z důvodu opravy dílu popř. závady v autorizovaném servisu (např. opravy 

lakování, úniků médií, opravy zavařením apod.) a díly nejsou v takovýchto případech 

vyžadovány. 

O oprávněnosti každé uplatněné reklamace rozhoduje servisní inspektor. Přitom 

provede kontrolu správnosti a úplnosti všech údajů reklamačního protokolu. Doplní na RP 

údaje do polí záruka, viník (viz. příloha 1). Pokud některý dealer resp. autorizovaná opravna 

nevyhotoví reklamační protokol přesně podle platné metodiky, vrátí servisní inspektor 

předmětný reklamační protokol k přepracování. V tomto případě napíše důvod do pole 

„poznámka servisního pracovníka“ a změní se stav reklamačního protokolu, který je vrácen k 

přepracování.  

 
Viníka reklamace doplní servisní inspektor do reklamačního protokolu tímto způsobem: 

 zaviní-li reklamaci výrobní nebo jiné středisko (montáž, konstrukce, technologie 

apod.), doplní se čtyřmístný znak nákladového střediska viníka, 

 zaviní-li reklamaci vada nakupovaného dílu nebo skupiny, vepíše se číselný 

znak 2222 (viz. Příloha 1), 

 je-li z obchodních důvodů reklamace uznána i po uplynutí záruky, bude mít 

číselný znak 8888, 

 není-li reklamace uznána, vepíše se číselný znak 9999. 

 

Konečné stanovisko k reklamaci zaujme servisní inspektor v poli konečné rozhodnutí: 

a) ANO – je-li reklamační protokol uznán v plném rozsahu, 

b) NE – je-li reklamační protokol zamítnut v plném rozsahu, 

c) ČÁSTEČNĚ – je-li reklamační protokol uznán jen z části. V takovém případě se 

provede oprava příslušných údajů. 

 

Schéma průběhu reklamace znázorňuje obrázek 4. 
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Náklady na uznané reklamace: 

Uznaný Reklamační protokol je závazným účetním dokladem v systému řízení 

finančních zdrojů. 

Reklamace (údaje z RP) jsou vkládány do databáze IS a zpracovávány ve stanovených 

zúčtovacích obdobích (jeden měsíc).   

Reklamační náklady zaviněné vadami nakupovaných dílů vymáhá od externích 

dodavatelů útvar ŘJ subdodávek s využitím informací potřebných pro reklamační řízení o 

externích dodavatelích.  
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Obr. 4 Vývojový diagram řešení reklamace 
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3 ANALÝZA VÝSKYTU REKLAMACÍ V PODMÍNKÁCH VÝROBCE 

AUTOMOBILŮ A ROZBOR JEJICH PŘÍČIN 

Následující část pojednává o analýze reklamací ve společnosti vyrábějící nákladní 

automobily za rok 2009. Rozhodl jsem se pro zjištění nejhlavnějších příčin reklamací použít 

Paretovu analýzu, s cílem odhalit nejvýznamnější příčiny reklamací. 

3.1 Průběh analýzy 
Pro analýzu byly použity údaje o reklamacích za období roku 2009, které se ve firmě 

uchovávají v elektronické podobě. Na základě těchto údajů byla provedena analýza nákladů a 

analýza četnosti výskytu vad. 

Analýza stávajícího stavu reklamací byla rozdělena do tří částí. První část analýzy se 

zaměřuje na celkový výskyt reklamací v roce 2009, kde jsou uvedeny údaje o nákladech na 

reklamace dle viníků. 

Druhá část byla věnována identifikaci nejčastějších příčin reklamací. Tuto část jsem rozdělil 

do dvou skupin: 

o první část analýzy je zaměřena na četnost vad produktu, 

o druhá část je zaměřena na identifikaci příčin reklamací z pohledu nákladů. 

 

Poslední části rozboru byla věnována analýze výskytu reklamací v závislosti na kilometrovém 

proběhu, kde je sledován výskyt reklamovaných poruch v závislosti na ujetých kilometrech. 

 
3.2 Analýza příčin reklamací 

Část analýzy se zabývá příčinami reklamací s cílem odhalit ty nejzávažnější příčiny, 

které způsobují nejvíce reklamací, a kterým by měla být věnována náležitá pozornost. 

 

3.2.1 Celková analýza reklamací 
V roce 2009 bylo uplatněno u společnosti, která vyrábí nákladní automobily celkem 

2 168 reklamací v celkové výši 13 728 tis. Kč. Jedná se o celkovou analýzu reklamací, kde 

jsou uvedeny jednotlivé úseky, zapříčiňující náklady na reklamace.  

Uvedené údaje byly získány z evidence reklamací a byly seřazeny sestupně podle viníků dle 

úseků. Viníka reklamace doplňuje servisní inspektor do reklamačního protokolu.  
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Zaviní-li reklamaci vada nakupovaného dílu nebo skupiny vepíše se číselný znak. Zaviní-li 

reklamaci výrobní nebo jiné středisko doplní se čtyřmístný znak nákladového střediska 

viníka.  

Dalším krokem bylo stanovení kumulativních nákladů a relativních kumulativních nákladů 

v procentech. Tento přehled nákladů dle viníka znázorňuje tabulka 2.  

Tab. 2 Náklady na reklamace dle viníků 

označení 
příčiny Viník                  Náklady [v tis. Kč] Kumulativní 

náklady 

Relativní 
kumulativní 

náklady [v tis. Kč] 

A Divize nákup  8 045  8 045  58,60 
B Technický úsek 3 670  11 715  85,34 
C Výrobní úsek  1 055  12 770  93,02 
D Oddělení garanční servis 576  13 345  97,21 
E Obchodní úsek  355  13 701  99,80 
F Útvar řízení jakosti  27  13 728  100 

Celkem 13 728      
 
Podle tabulky 2 byl vytvořen výsledný Paretův diagram, který je zobrazen na obrázku 5. 

 

 
Obr. 5 Paretův diagram reklamací podle nákladů jednotlivých útvarů 
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Na základě volby kritéria pro výběr životně důležité menšiny příčin vzniku neshody nákladů 

dle jednotlivých útvarů bylo stanoveno, na které příčiny je třeba zaměřit pozornost. Pro 

prvotní orientaci bylo použito kritérium 80% kumulativních nákladů.  

Z Paretova diagramu je vidět, že bychom se měli zabývat reklamacemi zaviněnými divizí 

nákupu a technického úseku.  

 

Divize nákup – uplatněny reklamace v celkové výši 8 045 000 Kč. 

Analýzou bylo zjištěno že, náklady na reklamace jsou v této divizi způsobeny zejména 

následujícími příčinami: 

a) nedostatečné smlouvy s dodavateli v oblasti požadavků na jakost, 

b) nerovnoměrná kvalita dodávek, 

c) nevhodné garanční podmínky. 

 

ad a) Dodavatelé nejsou optimální z hlediska garantování opakované jakosti dodávek. 

V některých případech z důvodů malé sériovosti objednávaného materiálu se připouští, že 

dodavatelé nejsou certifikováni dle ISO 9001:2000. Zabezpečení jakostních dodávek nebylo 

smluvně, dostatečně ošetřeno. Takoví dodavatelé jsou auditováni zákazníkem. Tyto 

reklamace jsou pak uplatňovány z hlediska nákladů na dodavatele. 

ad b) Vstupní kontrola u výrobce nákladních automobilů není schopna zajistit 100%-ní 

přejímku dílů. Jedná se o vady rozměrové, vadné zpracování (např. chemicko-tepelné 

zpracování nebo povrchové úpravy). Tyto vady jdou k tíži dodavatele. 

ad c) V některých případech s dodavatelem nedošlo k dohodě o požadovaných garančních 

podmínkách (např. délka garance a počet najetých kilometrů vozidla). 

 

Technický úsek – uplatněny reklamace v celkové výši 3 670 000 Kč. 

Bylo zjištěno, že náklady na reklamace jsou způsobeny zejména následujícími příčinami: 

a) nedostatečné odzkoušení vozidel v provozních zkouškách, 

b) nedostatečná technická specifikace, dodávky stejných provedení vozidel pro rozdílné 

klimatické podmínky. 

 

ad a) Konstrukční řešení nákladních vozidel je ověřováno v provozních zkouškách a na 

specializovaných zkušebnách. V rámci ověřování nového konstrukčního řešení nebyly 

odhaleny všechny možnosti výskytu vad z důvodu rozdílných provozních podmínek vozidel. 
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Důvodem je skutečnost, že ne vždy lze při ověřování nasimulovat skutečné provozní 

podmínky. 

ad b) Nákladní vozidla jsou určena do extrémních provozních a klimatických teplot a do 

obtížného terénu Off-road (obecně vyjadřuje jízdní povrch neupravený pro provoz 

standardních vozidel). V některých případech jsou použity komponenty dodavatelů na hranici 

technických možností, což se může projevit v jejich krátké životnosti. 

 
3.2.2 Analýza četnosti výskytu vad 

V této části byla provedena analýza, zabývající se četností výskytu reklamovaných vad u 

jednotlivých konstrukčních skupin vozidla. Pro sestrojení a následné vyhodnocení Paretova 

diagramu, bylo nutné vytvořit tabulku obsahující příčiny reklamací seřazené sestupně dle 

četnosti, následně byla doplněna kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost 

v procentech. Tyto údaje o četnosti příčin reklamací jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab. 3 Četnost reklamovaných závad podle konstrukčních skupin vozidla 

označení 
příčiny 

 konstrukční skupina 
Četnost 
[ks] 

kumulativní 
četnost 

relativní 
kumulovaná 
četnost [v %] 

A  motor   900  900  41,51 
B  nápravy  223  1123  51,80 
C  kabina   196  1319  60,84 
D  převod   150  1469  67,76 
E  podvozek   140  1609  74,22 
F  rám s příslušenstvím   111  1720  79,34 
G  výbava vozidla   98  1818  83,86 
I  sklápění   92  1910  88,10 
J  vzduchotechnika   81  1991  91,84 
K  pérování  73  2064  95,20 
L  spojka   39  2103  97,00 
M  řízení   33  2136  98,52 
N  palivová soustava   32  2168  100 

Celkem     2 168      
 

Výsledný Paretův diagram, zpracovaný na základě výše uvedené tabulky je zobrazen na 

obrázku 6. 
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Obr. 6 Paretův diagram četnosti reklamací u jednotlivých konstrukčních skupin vozidla 

 
 

Na základě volby kritéria pro výběr životně důležité menšiny bylo stanoveno, na které 

skupiny je třeba zaměřit pozornost. Pro prvotní orientaci bylo použito kritérium 50% 

kumulativní četnosti.  

Z Paretovy analýzy je patrné, že bychom se měli zabývat příčinami reklamací konstrukčních 

skupin motory a nápravy, tyto příčiny byly nejčetnější.  

Motor a náprava jsou základní agregáty vozidla, které jsou extrémně namáhány. Motor je jak 

konstrukčně, tak technicky složitý agregát, který obsahuje velký počet nakupovaných dílů. Na 

reklamace motorů měla největší vliv teplotní zástavba, kdy teploty se pohybovaly nad 

doporučené teploty, které byly stanoveny dodavatelem pro příslušenství. Další příčinou se 

projevilo nedostatečné odzkoušení inovovaného motoru před zavedením do sériové výroby. 

Další konstrukční skupinou s vysokým počtem reklamací jsou nápravy, kde výrazně převažují 

závady předních náprav v konstrukční oblasti nábojů kol hnacích hřídelů a uvolňování disku 

kol, které jsou intenzivně řešeny. Na konstrukční skupinu „nápravy“ bylo uplatněno 223 

reklamací. Bylo zjištěno, že reklamace na nápravy jsou způsobeny zejména následujícími 

příčinami: 

 úniky olejů z předních nábojů kol – zavedení kazetových hřídelových těsnění (gufer), 

 nadměrné opotřebení uložení předních kloubových hřídelí, 
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 uvolňování kolových matic disků kol (bylo způsobeno dotažením matice přes povrchovou 

úpravu, kde docházelo ke snížení utahovacího momentu šroubů a uvolnění disků kol). 

 

Z provedených rozborů reklamací bylo zjištěno, že největším problémem jsou agregáty motor 

a náprava. Proto byly dále ještě podrobněji tyto příčiny reklamací rozpracovány. 

 

Konstrukční skupina – MOTORY a NÁPRAVY 

Příčiny z oblasti konstrukčních skupin motory a nápravy patří k nejčetnějším příčinám vzniku 

závad (viz. obrázek 6). Proto byla provedena podrobnější analýza, kde byly identifikovány 

konkrétní díly, u kterých se tyto neshody vyskytovaly. Jednotlivé díly byly seřazeny sestupně 

podle četnosti závad. Do hodnocení byly zařazeny pouze ty díly, u nichž se vyskytly závady 

častěji než 30 krát. Tabulka obsahuje celkovou četnost 521 ks, kde byly vybrány a zpracovány 

nejčetnější díly z několika počtu dílů vstupujících do komponentů motory a nápravy, proto se 

celková četnost liší od tabulky 3. 

 
Tab. 4 Četnost reklamovaných dílů podle konstrukční skupiny „MOTORY a NÁPRAVY“ 

označení 
vady 

Název dílů  Četnost 
kumulativní 
četnost 

relativní 
kumulativní 
četnost [v %] 

A  Držák filtru úplný  212  212  46,19 
B  Kolo diskové 20‐11 SDC s nátěr  92  304  58,82 
C  Jednotka davkovací UDS 2.5 GEN  58  362  69,72 
D  Servomotor  50  412  78,43 
E  Katalyzátor úplný  40  452  86,06 
F  Válec motorové brzdy  35  487  93,46 
G  Kompresor 4192  34  521  100 

Celkem  521     
 

Pro prvotní orientaci bylo použito kritérium 50% kumulativní četnosti. Hranici mezi životně 

důležitou menšinou a užitečnou většinou příčin je 50%-ní podíl kumulativních četností 

sestupně seřazených dílů s  nejvyšší četností reklamací dle jednotlivých dílů. 

Na základě těchto údajů z tab. 4 jsem sestavil Paretův diagram (viz. obrázek 7). 
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Obr. 7 Paretův diagram reklamací podle četnosti konstrukčních skupin vozidla 

 
Z Paretova diagramu je patrné, že bychom se měli zabývat příčinou A a B. Jedná se o příčiny 

reklamací týkající se úplného držáku filtru alternátorů a diskového kola.  

 

3.2.3 Analýza nákladů na reklamace 
 
V této části byla provedena analýza, která se zabývá náklady na reklamace u jednotlivých 

konstrukčních skupin vozidla (viz. tabulka 5). 

Tab. 5 Náklady na reklamace podle konstrukčních skupin vozidla 

označení 
příčiny  konstrukční skupina Náklady    

[v tis. kč] 
kumulované 

náklady 

relativní 
kumulované 

náklady [v %] 

A  motor   4 379  4 379  42,21 
B  převod   2 938  7 317  53,50 
C  nápravy  1 865  9 182  60,59 
D  kabina   941  10 123  67,38 
E  podvozek   874  10 997  73,33 
F  rám s příslušenstvím   547  11 544  78,63 
G  výbava vozidla   536  12 080  83,30 
I  sklápění   457  12 537  87,69 
J  vzduchotechnika   362  12 899  91,56 
K  pérování  312  13 211  95,04 
L  spojka   254  13 465  96,90 
M  řízení   186  13 651  98,47 
N  palivová soustava   77  13 728  100 

Celkem     13 728     
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Výsledný Paretův diagram, zpracovaný na základě výše uvedené tabulky je zobrazen na 

obrázku 8. 

 

 
Obr. 8 Paretův diagram reklamací podle nákladů na jednotlivé konstrukční skupiny vozidla 

 

Na základě volby kritéria pro výběr životně důležité menšiny příčin vzniku podle 

konstrukčních skupin vozidla bylo stanoveno, na které příčiny je třeba zaměřit pozornost. Pro 

prvotní orientaci bylo použito kritérium 50% kumulativních nákladů 

Z Paretova diagramu je vidět, že bychom se měli zabývat motory a převody, tyto příčiny 

reklamací byly nejnákladnější.  

Konstrukční skupina motor je jeden ze základních agregátů, který se vyskytuje v analýze 

z hlediska četnosti (viz. kapitola 3.2.2) i z hlediska nákladů. 

Převody jsou dalším agregátem, zapříčiňující nejvíc reklamací z pohledu nákladů. Jsou také 

dalším extrémně namáhaným agregátem. Bylo zjištěno, že na reklamace převodovek mělo 

největší vliv zavedení nového agregátu do sériové výroby bez dostatečného odzkoušení a 

výroba dílů bez dostatečné technologické přípravy výroby.  

Bylo zjištěno, že náklady na reklamace převodů jsou způsobené zejména následujícími 

příčinami: 

 poruchy čtrnáctistupňové převodovky, 
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 praskání objímek na přídavném převodu pro řazení „želva-zajíc“ (vozidla, která jsou 

provozována v agresivním prostředí, např. pískovny). 

 

Na základě provedených analýz z pohledu četnosti a nákladů, bylo zjištěno, že 

nejčetnější příčiny podle jednotlivých konstrukčních skupin jsou agregáty motor a náprava. 

Při rozboru podle nákladů bylo zjištěno, že nejvyšší náklady na reklamace způsobují 

konstrukční skupiny motor a převody.  

Tyto tři konstrukční skupiny (motor, náprava a převod) jsou základní agregáty vozidla, 

které jsou extrémně namáhány. 

Z rozboru provedených analýz bylo zjištěno, že nejčetnější a nejnákladnější příčinou 

byla konstrukční skupina motory. Motor je technicky složitý agregát a skládá se z velkého 

počtu nakupovaných dílů. 

 

Konstrukční skupiny – MOTOR a PŘEVOD 

Příčiny z oblasti konstrukčních skupin motory a převody patří k nejnákladnějším příčinám 

vzniku závad, jak je patrné z obrázku 8. Proto byla provedena podrobnější analýza, kde byly 

vyčleněny konkrétní díly, které se podílejí na vzniku těchto závad. Díly byly seřazeny 

sestupně podle příčin reklamací z pohledu nákladů, kde byla zvolena hranice překračujících 

300 tis. Kč. Výsledná tabulka 6 obsahuje celkové náklady na reklamace 2 965 tis. Kč, kde 

byly zpracovány nejnákladnější díly z několika dalších tisíc dílů vstupujících do agregátů 

motory a převody, proto se celkové náklady na reklamace liší od tabulky 5. 

 
Tab. 6 Náklady na reklamace dílů konstrukční skupiny „MOTORY a PŘEVODY“ 

označení 
příčiny 

Název dílů 
Náklady        
[v tis. Kč] 

kumulativní 
náklady 

relativní 
kumulativní 
náklady [v %] 

A  Jednotka dávkovací UDS 2.5 GEN 682  682  22,99 
B  Kompresor 4192  503  1 185  39,96 
C  Kroužek pojistný vnitřní 140  419  1 604  54,10 
D  Spojka GMFZ 430N  390  1 994  67,25 
E  Snímač UniNOx 24V VDO  354  2 348  79,18 
F  Kompresor LK 4938‐pojist. ventil  311  2 659  89,67 
G  Píst D 120,5  306  2 965  100 

Celkem  2 965      
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Nejnákladnější příčiny reklamací konstrukční skupiny „MOTORY a PŘEVODY“ jsou 

zobrazeny na obrázku 9. Bylo použito kritérium 50% kumulativních nákladů. 

 

 
Obr. 9 Paretův diagram reklamací podle nákladů na jednotlivé díly motoru 

 
 

Z Paretova diagramu je zřejmé, že bychom se měli zabývat následujícími díly: 

o Dávkovací jednotka UDS 2.5 GEN (patří ke konstrukční skupině „motory“), 

o Kompresor 4192 (patří ke konstrukční skupině „motory“), 

o Kroužek pojistný vnitřní 140 (patří ke konstrukční skupině „převody“). 

 

Na základě provedené analýzy nejčastěji reklamovaných dílů vstupujících do agregátů 

motory a nápravy, bylo zjištěno, že se jedná o úplný držák filtru alternátoru a diskové kolo. 

Jedná se o položky, u kterých jsou navržena nevhodná technologická a konstrukční řešení, 

proto jsou tyto příčiny nejčetnější.   

Při analýze podle nákladů bylo zjištěno, že nejnákladnější reklamace jsou u dílů, které 

se objevují z hlediska četnosti velmi zřídka, ale jejich náklady na pořízení a výměny dílů jsou 

velmi vysoké. 
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3.2.4 Analýza četností v závislosti na kilometrovém proběhu 
 

Poslední části rozboru reklamací byla věnována analýze reklamovaných poruch 

v závislosti na kilometrovém proběhu. Údaje byly získány z reklamačních protokolů, které 

jsou ve společnosti elektronicky evidovány. Při vystavení reklamačního protokolu, se sleduje 

výskyt poruchovosti v závislosti na ujetých kilometrech vozidla. Četnost reklamací 

v závislosti na kilometrovém proběhu jsem zpracoval a seřadil do tabulky 7, kde jsou uvedeny 

četnosti reklamovaných závad v jednotlivých intervalech. 

Tab. 7 Četnost reklamovaných závad v závislosti na kilometrovém proběhu vozidel 

Proběh [km] Četnost 
reklamovaných závad

0-10 000 947 
10 001-20 000 364 
20 001-30 000 224 
30 001-40 000 165 
40 001-50 000 92 
50 001-60 000 73 
60 001-70 000 51 
70 001-80 000 40 
80 001-90 000 25 
90 001-100 000 29 

 

Výsledný sloupcový graf četnosti reklamovaných závad je na obrázku 10. 
 

 
  

Obr. 10 Četnost reklamovaných závad v závislosti na kilometrovém proběhu 
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Z grafu vyplývá, že největší četnost reklamací je do 10 000 km. Bližší analýzou bylo zjištěno, 

že vysoká četnost reklamovaných závad v tomto intervalu je způsobena následujícími vlivy: 

• neodhalené vady vyráběných dílů (jak vlastní výroby, tak od dodavatelů, které nejsou 

optimální z hlediska životnosti a nevhodného konstrukčního řešení), 

• vady montáže dílů (při zajíždění vozidel se přitom neprojevily žádné neshody). 

Největší četnost reklamací v závislosti na kilometrovém proběhu byla do 10 000 km. Proto 

provedu podrobnější analýzu, kde stanovím užší intervaly proběhu do 10 000 km. Údaje byly 

použity z reklamačních protokolů, kdy byly stanoveny nové intervaly, jak je patrné z tabulky 

8. 

Tab. 8 Četnost reklamovaných závad v závislosti na kilometrovém proběhu do 10 000 km 

Proběh [km] 
Četnost 

reklamovaných 
závad 

0-1 000 268 
1 001-2 000 41 
2 001-3 000 250 
3 001-4 000 117 
4 001-5 000 55 
5 001-6 000 75 
6 001-7 000 65 
7 001-8 000 48 
8 001-9 000 47 
9 001-10 000 43 

 

Výsledný sloupcový graf vystavených reklamačních protokolů do 10 000 km je na obrázku 
11. 

 
 

Obr. 11 Četnost reklamovaných závad do 10 000 km v závislosti na kilometrovém proběhu 
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Ze sloupcového grafu vyplývá, že největší četnost reklamací je v intervalech 0-1 000 a 2 001-

3 000 km. Překvapivé je zjištění, že v intervalech 0-1 000 a 2 001-3 000 km se vyskytly velké 

četnosti reklamovaných závad. To je zřejmě způsobeno následujícími vlivy: 

• vady montáže dílů, 

• vady nakupovaných a vyráběných dílů. 

 

Společnost, která vyrábí nákladní automobily, předepisuje při 2 500 až 3 000 km první 

servisní prohlídku vozidla. Na této prohlídce jsou zjištěny nedostatky a závady, které ještě 

nejsou plně rozvinuty. Tyto závady se pak projeví v reklamacích, jak je vidět z obrázku 11, 

při proběhu 2 001 – 3 000 km. Aby se těmto reklamacím předvídalo, lze doporučit rozšíření 

kilometrového proběhu při zajíždění vozidel z dnešních 80 km na 100 km. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 31



4 NÁVRH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ 

Na základě zjištění, která vyplynula z analýzy reklamací, bylo navrženo několik 

nápravných opatření ke snížení jejich výskytu, což může vést k úsporám finančních 

prostředků. Při analýze celkových nákladů podle viníků bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími 

viníky reklamací jsou divize nákup a technický úsek. 

Návrh opatření na úseku nákupu 

Společnost by měla lépe vybírat a hlavně hodnotit dodavatele, protože jejich výrobky velmi 

ovlivňují konečný stav jakosti výrobků. Bylo navrženo několik následujících opatření: 

- u nových dodavatelů provádět audit procesu, který bude sloužit k posouzení 

schopnosti dodavatele plnit požadavky dle zadání odběratele. V případě požadavků na 

výrobek by mohlo stačit provádění periodických auditů, 

- na základě vyhovujícího hodnocení auditu lze doporučit, aby ve všech případech byla 

požadována vzorková řízení, která budou postoupeny ke kontrole a testování, 

- velký význam je přikládán požadavkům na jakost a testování výrobků, aby nebylo 

nutno provádět vstupní kontroly při příjmu dílů do společnosti. Lze doporučit, aby u 

rizikových dílů probíhalo uvolnění dodávky na základě atestů od dodavatele. Již při 

tvorbě je nutno stanovit kontrolní plány výrobků v průběhu realizace, periodické 

kontroly výrobků a výstupní kontroly výrobků. 

-    při kontrole jednotlivých dodávek je nutno přihlížet k rizikovosti dílů, k výsledkům 

hodnocení dodavatelů, zda má dodavatel vybudován systém managementu jakosti a 

zda jsou vadné díly zjistitelné v průběhu testování. Lze doporučit, aby byly 

zohledněny počty reklamací v hodnocení dodávek, 

- rozvíjet práci u stávajících dodavatelů, řešit konkrétní případy neshodného produktu, 

resp. reklamací. Bylo by dobré vyžadovat nápravná opatření pomocí 8D Reportu. 8D 

Report je standardizovaná metoda pro řešení problémů, který je rozdělen do osmi 

částí, proto se formuláři říká 8D (viz. příloha 2), jako osm disciplín.  

Proces 8D Report umožňuje: 

• definovat a pochopit problém, 

• změnit procesy, systémy a metody tak, aby se zamezilo opakování vyřešeného 

problému, 
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• nalezení kořenové příčiny problému a zavedení vhodných nápravných opatření 

dle standardizovaného postupu.  

 

Návrh opatření pro řešení reklamací technického úseku  

Stávající stav zkoušek vozidel je nedostačující z pohledu kilometrového proběhu a měsíčního 

reportingu o stavu zkoušek. Bylo navrženo rozšíření kilometrového proběhu z 80 km na 100 

km a důkladně odzkoušení nákladního vozidla v provozních podmínkách a na zkušebnách. Při 

zkouškách vozidel bude potřeba předkládat pravidelný týdenní reporting o stavu zkoušek a 

vzniklých závadách. K jednotlivým závadám realizovat opatření před zahájením sériové 

výroby. 

Zabezpečit podrobnější specifikaci nároků na vozidlo (provozní podmínky, ve kterých bude 

provozováno), zaměřit se na podrobnější analýzu při FMEA produktu (vzhledem ke 

vhodnějšímu konstrukčnímu řešení). 

 

Návrh opatření pro řešení reklamací u rozhodujících konstrukčních skupin 

Na základě analýzy reklamací podle konstrukčních skupin lze doporučit, zpracování a 

přehodnocení kontrolních plánů a plánů jakosti, s cílem zaměřit se na oblast, kde se tyto vady 

vyskytují. V rámci těchto plánů by měla být zvýšena četnost kontrol na pracovišti vzniku 

závad. Zvýšit četnost ověřování na zkušebních stavech, dynamických zkušebnách a při 

jízdních zkouškách v terénu. 

 

Při analýze četnosti reklamací podle konstrukčních skupin vozidla bylo zjištěno, že skupinou 

s nejvyšším počtem reklamovaných dílů jsou motory a nápravy. Pomocí Paretova diagramu 

byly tyto agregáty rozčleněny na jednotlivé díly. Proto opatření bude směřovat k následujícím 

dílům, které tvoří životně důležitou menšinu: 

a) Úplný držák filtru alternátoru, kde docházelo k praskání konzoly. Jako nejvhodnější 

prevenci lze doporučit optimalizaci konstrukčního řešení (zesílení držáku v místě 

maximálního namáhání). Provést FMEA konstrukce a odzkoušení na dynamické 

zkušebně. 

b) Kolo diskové, kde docházelo k uvolňování diskových kol na vozidle. Optimálním 

řešením je úprava technologického postupu – důkladné odstranění povrchové úpravy 

pod hlavami šroubů. Povrchová úprava (barva) pod hlavami šroubů se vydrolí a dojde 

ke snížení utahovacího momentu šroubů a uvolnění disků kol. Bylo navrženo, zavést 
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mezioperační 100% kontrolu, která bude zaměřena na ověřování závad a dokonalé 

čistoty ploch pod hlavami šroubů, před jejich dotažením. 

 
 
Při analýze nákladů podle konstrukčních skupin vozidla bylo zjištěno, že nejnákladnější 

reklamace se vyskytují na motorech a převodech. Proto byla navržena jednotlivá opatření, 

která tvoří životně důležitou menšinu: 

a) Dávkovací jednotka UDS 2.5 GEN – Bylo navrženo konstrukční řešení, s cílem zajistit 

odstranění nečistot, která se dostávají do dávkovací jednotky. Před dávkovací jednotku 

bude vloženo sítko a zamezí tak vzniku nečistot. Navržená řešení před zahájením do 

sériové výroby důkladně ověřit. 

b)  Kompresor 4192 – jednalo se o deformace klikového hřídele kompresoru v rámci 

provozu a nedotažení šroubů na předepsaný moment v hlavách kompresoru. Bylo 

navrženo projednat vzniklé příčiny závad s dodavatelem kompresoru a vyžadovat 

nápravná opatření, která vyloučí vznik těchto závad. Společně s dodavatelem 

zpracovat termínový harmonogram opatření a jejich kontrolu. Provést opakovaný 

audit u dodavatele se zaměřením na ověření úrovně přijatelných opatření. 

c) Kroužek pojistný vnitřní 140 – příčinou bylo praskání pojistného kroužku v provozu. 

Tato skutečnost zapříčinila, že došlo k zadření přídavného převodu. Lze doporučit 

nalezení vhodnějšího konstrukční řešení, tj. zesílení pojistného kroužku. Celou situaci 

před přijetím nápravných opatření analyzovat na základě FMEA konstrukce. 

 
 
Návrh opatření – reklamované poruchy v závislosti na kilometrovém proběhu 

Bylo navrženo rozšířit kilometrový proběh při zajíždění vozidel, v průběhu zajíždění je 

nutno striktně dodržovat předepsané kontroly a režim zajíždění, v opačném případě nepřinese 

navýšení kilometrového proběhu žádné výsledky. Stanovit odpovědnosti konkrétních 

zaměstnanců při provádění výstupní kontroly konkrétních vozidel (odpovědnost zaměstnance 

za konkrétní číslo vozidla). 
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat výskyt reklamací ve společnosti, která vyrábí 

nákladní automobily a navrhnout vhodná opatření, která by vedla ke snížení výskytu těchto 

neshod. 

V teoretické části byl vysvětlen pojem reklamace, v návaznosti byly vysvětleny dva 

základní nástroje, které byly pro analýzu použity, jedná se o vývojový diagram a Paretovu 

analýzu. Následně je uveden postup řízení reklamací pomocí vývojového diagramu. 

V praktické části byly analyzovány příčiny vzniku reklamací pomocí Paretova 

diagramu, které vznikly za rok 2009. Jednotlivé analýzy byly rozděleny do tří částí. První bod 

zahrnoval celkové náklady podle viníků, kde bylo zjištěno, že největší náklady na reklamace 

připadají na vrub divize nákup a technický úsek. Jako vhodné opatření u divize nákupu bylo 

navrženo, aby společnost lépe hodnotila a vybírala dodavatele na základě auditů, kontrol 

dodávek a nakonec pomocí 8D Reportu. Při navrhovaných opatřeních technického úseku, by 

bylo vhodné rozšířit důkladnější odzkoušení nákladních vozidel.  

V druhé části byla provedena analýza reklamací podle četnosti a nákladů vzhledem k 

jednotlivým konstrukčním skupinám vozidla. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že 

nejvýznamnější konstrukční skupinou jsou agregáty motor, převod a náprava. Tyto tři 

konstrukční skupiny jsou základní agregáty vozidla, které jsou jak technicky, tak konstrukčně 

složité. Dále byl proveden rozbor jednotlivých dílů, které vstupují do jednotlivých 

komponentů. Analýzou bylo zjištěno, že nejčetnější výskyt reklamací se týká dílů úplného 

držáku filtru alternátorů a diskového kola, kde byla navržena konkrétní opatření. Z pohledu 

nákladů bylo zjištěno, že nejnákladnější reklamace jsou u dílů, které se objevují z hlediska 

četnosti velmi zřídka, ale jejich náklady na pořízení a výměny dílů jsou velmi náročné. 

 

V poslední části rozboru reklamací byla věnována analýza četnosti vystavených 

reklamačních protokolů v závislosti na kilometrovém proběhu. Bylo zjištěno, že největší 

počet reklamací je do 10 000 km. Proto byla provedena podrobnější analýza, kdy byly 

stanoveny užší intervaly proběhu do 10 000 km. Analýzou bylo zjištěno, že největší četnost 

reklamací je v intervalech 0-1 000 a 2 001 – 3 000 km. 

Doufám, že navržená opatření budou pro společnost užitečná a pomohou snížit výskyt 

reklamací. 
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Příloha 1 Reklamační protokol 
  

REKLAMAČNÍ PROTOKOL č.: CZ-55-55-2506 
 

VIN:TNU230R847K042594 
Varianta 
264 

Záruka / Zar.podm. 
2 /  104-CZ 

Číslo 
motoru 
000311 

Stav km/mh 
30204/1198 

Prodáno  
17.12.2007 

Prod. 1 uživateli 
19.3.2009 

Reklamováno 
8.10.2009 

Opraveno 
8.10.2009 

Č.V. POPIS VADY A JEJÍHO ODSTRANĚNÍ KÓD 
VADY 

VÝROBNÍ ZNAK 
PŮVODNÍ   NOVÝ 

 1 

Zákazník reklamuje zvonivé zvuky v zadní části motoru-zjištěno vytlučení 
pouzdra válce motorové brzdy na čepu konzoly.Provedena výměna válce včetně 
konzoly válce dle instruktáže T815-2č.279. 
Agregát:02I - (motor - EURO IV) 

 4054  3607  19 09 

 2 

Zákazník reklamuje zvýšený hluk v přední pravé části motoru-zjištěn hlučný chod 
kompresoru(klepání a cvakání),které se projevuje i po odfouknutí regulátoru tlaku 
vzduchu,neprojevuje se při odpojeném výtlačném potrubí kompresoru-výměna 
kompresoru. 
Agregát:02I - (motor - EURO IV) 

 1221  007778  009828 

Č.V. DÍL, KTERÝ ZPŮSOBIL ZÁVADU A VYMĚNĚNÉ DÍLY CENA 

   X ČÍSLO 
OBJEDNACÍ ČÍSLO POZIČNÍ NÁZEV,ROZMĚR INSTR. ks Kč 

 1  X  3369000580  04026043.A01-46  VALEC MOTOR.BRZDY     1  1 162,00

 1    3111132160  00000000000000  MATICE SAM.DIN 980-V M 
8-10 *  279  1  4,00

 1    2072952074  04026043.A01-25  Konzola úplná   279  1  644,00

 1    3111105360  04026043.A01-50  PODLOZKA PROV.A D 8,4-
MKS 720  279  1  1,00

 2  X  4436140290  04026005.A06-12  KOMPRESOR 4192     1  5 533,00
MATERIÁL 7 344,00

Č.V. VINÍK PROVEDENÁ PRÁCE (CENÍK,POČET HODIN,HOD.SAZBA)   

 1  2510  43-02-10-02- 0,6Nh,konzolu válce motor.brzdy v-z- 0,2NH  (0,8 hod. po 460 
Kč + 0 Kč)  368,00

 2  2222  05-06-10-01- 1,1Nh  (1,1 hod. po 460 Kč + 0 Kč)  506,00
PRÁCE 874,00

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY 
NÁKLADY NA RP 8 218,00

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY V Kč, ZA JEDNOTLIVÉ ZÁVADY 
  1 1 811,00  |   2 5 533,00  |   3           |   4           |   5           |   6         

CELKOVÉ NÁKLADY V Kč, ZA JEDNOTLIVÉ ZÁVADY 
  1 2 179,00  |   2 6 039,00  |   3           |   4           |   5           |   6            

RP VYSTAVEN 
12.10.2009 

TECH.DELEGÁT 
Gaube Albert 

ZÚČT.
11/2009

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ/Datum 
ANO  15.10.2009 

POZNÁMKA 
POZNÁMKA SERV.PRAC. 

JMÉNO,PODPIS 
RAZITKO OPRAVNY 

ASON, spol. s r.o. Čermák 
 
Faktura : 119000596                 Použitý kurz:0  
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Příloha 2 Formulář pro 8D Report 
 
Místo: 
Location: 

Začátek projektu: 
Project start date: 

Název dílu/procesu: 
Part/process name: 

Datum aktualizace reportu: 
Report status date: 

Číslo dílu/procesu: 
Part/process number: 

 

 
1. Členové týmu / Team members: 
 
 
 
 
2. Popis problému / Problem statement: 
 
 
 
 
3. Opatření k izolaci problému / Containment action(s): 
 
 
 
 
4. Kořenová příčina / Root cause(s): 
 
 
 
 
5. Zvolená trvalá nápravná opatření / Chosen permanent corrective action(s): 
 
 
 
 
6. Implementace trvalých nápravných opatření / Implement permanent corrective action(s): 
 
 
 
 
7. Preventivní opatření / Action(s) to prevent reccurence: 
 
 
 
 
8. Komunikace, poděkování týmu / Communication, congratulate: 
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