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ABSTRAKT 

 

Možnosti zlepšení v procesu řízení neshodných produktů 

Obsahem této bakalářské práce je analýza procesů týkajících se řízení neshodného 

produktu. Tato práce byla zpracovávána ve společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou 

spotřebních a náhradních dílů pro plasmové řezání a svařování. Celá práce se pak konkrétně 

zaměřuje na procesy, které se týkají reklamací. 

 Úvodní teoretická část se týká definic, pojmů a nástrojů, které byly využity v průběhu 

analýzy procesů. 

 V praktické části najdete stručný popis společnosti a jejího produktového portfolia. 

Dále zde bude nastíněn průběh a jednotlivé výsledky analýz procesů související s řízením 

reklamací, které najdete shrnuty v kapitole možností zlepšení stávajících procesů řízení 

reklamací. 

Klíčová slova  

 Reklamace, Řízení Neshodného Produktu, Servis 

 

ABSTRACT 

 

Possibilities of Improvement of Nonconforming Product Control Process 

 The content of this thesis aims at the analysis of processes that treat control of 

nonconforming product. This thesis was processed in a mechanical engineering company. The 

company develops, produces and sells replacement torches, consumables and accessories for 

the plasma cutting, welding and oxy-fuel cutting industries. My thesis concentrates on 

processes  that cohere with claims. 

 Introducing theoretical part is regarded to definitions, terms and tools which were used 

by the analysis of current processes. 

 The practical section of this work provides a brief description of company and its 

production range. There will be also outlined the progress and results of the analysis 

associated with managing claims. Chapter Possibilities of improvement current claim 

processes will summarize result of this analysis. 

Key words: 

 Claim, Control of Nonconforming Product, Service 
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Seznam použitých zkratek 

 

MKA   - oddělení montáže kabelů 

CT   – oddělení výroby „contact“ tipů 

EXP   – oddělení expedice 

TÚ   – technologický úsek 

QM   – oddělení kvality 

VÚ   – vývojový úsek 

CAQ   – computer aided quality (počítačem podporovaná kontrola kvality) 
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ÚVOD 

Nacházíme se v období, kdy mezi sebou společnosti tvrdě soupeří o každého 

zákazníka. Firmy si velmi dobře uvědomují, že pouze spokojený a loajální zákazník je klíčem 

k úspěchu na trhu. Tento stav vyplývá z jeho vztahu ke společnosti a jejím produktům, ať už 

se jedná o výrobky nebo o služby. Zákazník předpokládá, že každý jím zakoupený produkt 

bude bezchybně splňovat svou funkci po určitou dobu. To staví organizace do pozice, kdy 

jsou nuceny čím dál častěji prokazovat přístup k zabezpečování kvality produkce. Ale i při 

sebedokonalejšímu nastavení systému řízení kvality se může stát, že zákazník narazí na 

produkt, který je buď vadný nebo přestal plnit funkci dřív, než uplynula jeho standardní doba 

užívání. 

Normy ČSN EN ISO řady 9000 požadují po organizacích, aby si vyvinuly, zavedly a 

udržovaly svůj vlastní systém řízení takového produktu. V normách bychom tento článek 

našli označený jako Řízení neshodného produktu. Požadavky odstavce se vztahují nejen na 

produkty, které byly zajištěny uvnitř organizace, ale i na ty které identifikoval zákazník. Jako 

u ostatních procesů, proces řízení neshodného produktu by měl být kontrolován a 

dokumentován uvnitř organizace. Za tento proces zodpovídá management kvality a postup 

procedur musí být součástí  příručky jakosti. 

Interní přezkoumávání procesů probíhá kontinuálně podle požadavků ČSN ISO 

9001:2008 v souladu s odstavcem o interních a externích auditech. A právě proto se 

společnost rozhodla detailněji zaměřit na oblast řízení neshod se zaměřením na reklamace. 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat všechny související procesy. Zanalyzovat jak jsou 

procesy navrženy, zjistit co všechno obnáší a ověřit zdali jsou dodržovány v praxi. Zjistit, 

mají-li zkoumané procesy nějaká slabá místa, odhalit je a navrhnout opatření, které by vedlo 

k jejich případnému zlepšení.  

V teoretické části jsem se podrobněji zabýval řízením neshodného produktu 

v organizaci v návaznosti na normu ČSN EN ISO 9001:2008. Dále jsem se věnoval pojmům 

jako „reklamace“ nebo „jakost“ a popisu jednotlivých nástrojů spojených s řízením systému 

kvality. 

V praktické části práce budete seznámeni s historií a současností společnosti 

Thermacut s.r.o. Krátce bude zmíněno její výrobkové portfolio. Dále zde naleznete analýzu 

procesů řízení externích neshod a návrhy na zlepšení těchto procesů.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY ŘÍZENÍ 

NESHODNÉHO PRODUKTU 

V této kapitole se budu blíže věnovat významu pojmů jako je kvalita, reklamace nebo 

servis a jejich vztahu k normám ČSN EN ISO 9000:2006 a ČSN EN ISO 9001:2008. Dále 

zde najdete definované nástroje a metody, které jsem využil k analýze procesů řízení 

externích neshod. 

1.1. Kvalita 

Kvalita nebo také jakost je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k 

prováděným činnostem. Kvalita je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu 

podniků. Organizace s moderními systémy managementu kvality, potažmo s integrovanými 

systémy řízení skutečně dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků než organizace s 

tradiční orientací na zabezpečování kvality prostřednictvím pouhé technické kontroly. Systém 

managementu jakosti se totiž projevuje svými pozitivními účinky jak uvnitř podniku, tak i v 

jeho okolí. [13]   

Kvalita patří mezi rozhodující faktory, které mají vliv na úspěšnost podniku na trhu a 

udržení konkurenceschopnosti. Dle normy ČSN ISO EN 9000:2006 je kvalita definována jako 

stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik, ale také jako schopnost plnit 

požadavky zákazníka. Touto charakteristikou se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož 

jakost se jedná. Většinou se o kvalitě hovoří v souvislosti s produkty, tedy s tím, co dodavatel 

dodává zákazníkovi. Schéma ukazující základní aktivity obou stran je znázorněno na obr. 1. 

[2] 

 

Obrázek 1 Základní schéma aktivit mezi Zákazníkem a Dodavatelem[2] 
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Kvalita je však i vlastností subjektů, tedy jednotlivých lidí, jednotlivých útvarů či 

týmů v organizaci, a dále i vztahů mezi nimi. Ovšem i organizace jako celek je subjekt a má 

tedy svou kvalitu právě tak, jako mají kvalitu její vztahy k okolí.  Cokoli, o čem můžeme říci, 

že je dobré nebo špatné, lepší nebo horší než něco jiného (srovnatelného), má svou kvalitu.[2]  

 

1.2. Řízení neshodného produktu 

Uvnitř kapitoly podrobněji rozvedu význam řízení neshodného produktu v organizacích, 

ve vztahu k nárokům kladených normami ČSN EN ISO řady 9000 v této oblasti. Uvnitř práce 

se pak budu konkrétně zaměřovat na procesy, které se týkají externích neshod - reklamací. 

Obecně se za nejzávažnější pro organizace považuje situace, kdy je neshoda odhalena 

zákazníkem mimo podnik, protože v některých případech může použití neshodného produktu 

vést k ohrožení zdraví jeho uživatele. Je třeba, aby zákazníci nutili dodavatele k zapracování 

takových opatření do svých výrobních procesů, aby minimalizovaly počet neshodných 

výrobků. Jako každá certifikovaná organizace, také Thermacut s.r.o., má vyvinutý systém 

postupů při zjištění neshodného produktu 

Řízení neshodných produktů je významnou součástí funkčního systému zabezpečování 

kvality v každé organizaci. V rámci zabezpečování kvality ve výrobě či poskytování služeb, je 

třeba řešit problémy spojené s neshodnými produkty v různých etapách životního cyklu 

výrobku nebo služby. 

Podkapitola 8.3 normy ČSN EN ISO 9001:2008 nabádá zabraňovat nedbalému užití nebo 

instalaci neshodného produktu. Tato klauzule požaduje po organizaci, aby zavedla procesy 

k ujištění zákazníka, že výskyt neshodných produktů bude kontrolován a identifikován ještě 

před odesláním, abychom zabránili nedbalému užití nebo instalaci neshodného produktu. 

Tento článek z normy je jeden z mála, který vyžaduje po organizaci, aby si vyvinula, zavedla 

a také udržovala svůj vlastní systém interní dokumentace. Systém dokumentace musí 

popisovat veškeré aktivity uvnitř i vně organizace, které mají co dočinění s neshodným 

produktem. Organizace musí zvážit vhodný způsob dokumentace neshodných produktů, tak 

aby každý takto označený produkt mohl být zpětně dohledatelný. Podniky by také měly brát v 

potaz, že vhodně zvolený způsob dokumentace usnadňuje komunikaci se zákazníkem, při 

prokazování neshodnosti. Procesy řešící hlavní produktové problémy nebo zákaznické 

připomínky by měly být dokumentované. Při analýze takových dokumentů by měl 

management volit vhodné nástroje k regulaci takových situací. Tento fakt může být zvláště 

důležitý pro zákazníky v situacích, kdy existence organizace může záviset na tom, jakým 
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způsobem dokáže zareagovat na hlavní odezvy. Tyto komunikační procesy mohou být 

zaznamenány při procesech řízení neshodného produktu, nebo jako zvláštní typ 

komunikačních procesů. Bez efektivně fungujícího subsystému řízení neshodných produktů 

nebude možné efektivně zajišťovat jakost v budoucnu. [10] 

 

Řízení neshodného produktu je komplexní soubor procesů, který by organizace měla brát 

jako ukazatel možných příštích problémů. Zde jsou formulované obecné požadavky, které by 

měly být implementovány do interních procesů každé certifikované organizace. [11] 

 Organizace by měla provádět opatření za účelem eliminace vzniklých neshod, které 

byly zajištěny v souladu s určeným postupem. 

 Organizace by si měla vyvinout standardizovaný způsob dokumentace procedur, které 

popisují procesy řízení neshodnosti produktu.  

 Organizace by měla nastavovat své výrobní a kontrolní procesy s akcentem na 

identifikaci a zamezení užívání neshodného produktu. 

 Uvolnění neshodného produktu by mělo být schvalováno autorizovaným personálem. 

 Organizace je povinna zajistit takovou interní dokumentaci, která bude vhodným 

způsobem zaznamenávat data, jak o způsobu zajištění neshod, tak o jejich řízení uvnitř 

podniku a v neposlední řadě o způsobu vypořádání. Veškeré záznamy by měly být 

podrobovány analýze. 

 Pokud je neshodný produkt přepracován nebo opraven, musí být znovu přezkoumán, 

zda splňuje zpět všechny požadavky. 

 Pokud se neshoda zjistí, až po doručení dodávky, musí mít každá organizace vyvinuty 

a dokumentovány procesy, které povedou k úspěšnému vypořádání neshody se 

zákazníkem.  

 

Obrázek 2 Vztah mezi vlastním a cizím neshodným produktem[1] 
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1.2.1. Pojmy z oblasti řízení neshodných produktů [1] 

Neshoda – odchylka od specifikovaného požadavku (např. od technických specifikací), v 

normě ČSN EN ISO 9000:2006 je neshoda definována jako ,,nesplnění požadavku“.[1] 

Vada – neshoda, kdy produkt není špatně schopen plnit funkci, pro kterou je určen. V normě 

najdeme tuto definici: ,,nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo 

specifikovanému použití“.[1] 

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

neodpovídají specifikaci (stanoveným požadavkům). To v sobě zahrnuje i variantu, že je 

nelze použít k původnímu účelu (nejsou schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny).[1] 

Vlastní neshodný produkt – vzniká uvnitř vlastního podniku ve výrobě nebo v povýrobních 

etapách. [1] 

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

přepravy od dodavatele…), může být odhalen až v použití ve výrobním procesu. [1] 

Použitelný neshodný produkt – neshodný produkt, který lze uvolnit do výrobního procesu či 

pro expedici po odstranění neshod přepracováním či opravou nebo po dohodě s odběratelem o 

povolení výjimky nebo jej lze použít k jinému účelu (použití k jinému účelu znamená např. 

použít při výrobě jiných produktů, prodat jinému odběrateli se slevou ke zcela jinému použití, 

při kterém nebudou překážkou neshody na produktu). [1] 

Nepoužitelný neshodný produkt – neshodný produkt, který nelze použít k původnímu ani 

žádnému jinému účelu a lze jej vypořádat pouze fyzickou likvidací. 

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

s požadavky. 

Oprava – opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro zamýšlené 

použití. [6] 

Výjimka – povolení použít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

požadavkům. Pozn.: Výjimka je obecně omezena na dodávku produktu, který má neshodné 

charakteristiky ve specifikovaných mezích po schválenou dobu nebo množství produktu. [6] 

Opatření k nápravě – opatření k odstranění neshody nebo jiné nežádoucí situace. [6] 

Přezkoumání – činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu 

přezkoumání k dosažení stanovených cílů. [6] 

Audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu pro 

jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. [6] 
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1.2.2. Základní kroky procesu řízení neshodných produktů 

1. Odhalení neshodného produktu – Neshodný produkt může být zjištěn přímo v průběhu 

výrobního procesu obsluhou stroje nebo během kontrolních operací prováděných 

pracovníky technické kontroly po ukončení výrobního procesu. Pokud neshodu odhalí 

někdo jiný, než pracovník technické kontroly, musí dotyčná osoba neshodu nahlásit 

přímému nadřízenému nebo odpovídající osobě. Ta je povinna informovat pracovníky 

technické kontroly. 

 

2. Označování neshodných produktů pomocí identifikačních znaků a jejich izolace od 

ostatních – To je nutné provést co nejdříve po zjištění neshodného produktu. Většinou 

se takto označené výrobky označují pomocí barev (obvykle žlutou) a jejich výskyt se 

zaznamená do průvodní dokumentace. Ihned po označení musí být neshodné produkty 

separovány od shodných. Pro účinnější oddělování neshodných produktů je nutné 

vytvořit ve výrobních plochách místo, kde je jasně označeno, že jsou zde uloženy 

neshodné produkty. Nesmíme dovolit, aby došlo ke smíchání a následnému 

neúmyslnému použití ve výrobním procesu. Dále se doporučuje do záznamu 

specifikovat, kde a kdy se neshoda objevila (časový interval výroby, na kterém stroji). 

Pokud je to nutné měl by odpovědný pracovník zajistit kontrolu předchozího produktu 

či celé dávky, ve které se neshodný produkt objevil. Podezřelé produkty je také nutné 

označit nebo alespoň separovat od ostatních produktů, dokud nebude provedena 

kontrolní operace. 

 

3. Záznam o neshodě - Představuje prvotní zdroj informací, které využíváme při 

následné analýze příčin vzniku neshodného produktu. Kromě popisu neshody se 

doporučuje zaznamenávat data o místě, času a nákladech spojených výskytem 

neshody. 

 

4. Posouzení neshody – V tomto kroce je nutné naformulovat všechny možné příčiny 

vzniku neshodného produktu. Společnost by si měla nastavit svůj vnitřní mechanismus 

vypořádávání se s neshodnými produkty, včetně stanovení veškerých odpovědností 

spojených s identifikací příčin vzniku vady, nebo realizací zvoleného způsobu 

vypořádání. Je doporučeno, aby byl tento proces prováděn týmem skládajícím se 

z odborníků napříč útvary, jako konstrukce, technologie, výroby, kontroly kvality, 

řízení kvality, popř. ze zásobování nebo z odbytu. V podmínkách sériové a hromadné 
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výroby může v případě neshody, jasné z hlediska způsobu vypořádání, provádět 

přezkoumání neshody pracovník kontroly jakosti nebo obsluha stroje, pokud sama 

provádí kontrolu operaci (sebekontrolor). [1] Pokud se tito pracovníci dostanou do 

situace, kdy si při posuzování shody nejsou jistí, obvykle přenechají rozhodnutí 

speciálně sestavené komisi. Po zjištění se produkt zařadí do tzv. šedé zóny, musí se 

identifikovat a skladovat jako neshodný produkt, který čeká na rozhodnutí a 

vypořádání. Tento proces by měl být navržen tak, aby se minimalizovaly celkové 

negativní dopady. 

 

5. Vypořádávání neshody – V tomto kroku jsou realizovány konkrétní opatření, které 

organizace přijala ve věci vypořádání s neshodným produktem. Vypořádání je nutné 

uskutečnit co nejdříve a co nejrychleji. 

 

6. Stanovení nákladů a ztrát – V tomto kroku se stanoví pomocí kalkulace velikost 

vícenákladů spojených s opravou, přepracováním nebo likvidací. Dále by se měly 

sledovat náklady spojené se ztrátami z prodeje za nižší cenu nebo ztráty z tržeb 

spojených s nerealizovanými a nepoužitelnými produkty. Tyto informace se využívají 

ke stanovení celkových nákladů na jakost při analýzu výskytu neshodných produktů a 

nepřímo mohou být využity při definování opatření k nápravě a preventivních 

opatřeních. 

 

7. Řešení škod – Kromě hodnocení neshod se také obvykle stanovuje míra zavinění 

konkrétního pracovníka na vzniku neshodného produktu. Pokud je stanoven konkrétní 

viník, sestavuje se tzv. škodní komise, která určí výši úhrady. Tento krok je nutné 

provádět co nejcitlivěji. Zřídkakdy si management organizace uvědomuje, že až 80% 

zjištěných neshod a nedostatků nevznikly tam, kde jsou zajištěny. Cílem se musí stát 

vyhledání příčiny nedostatku, a ne sankce vůči „viníkům“, a poukazovaní na 

nedostatky a ne jejich zastírání. V zásadě jde o to, aby se sankce vztahovaly pouze na 

případy záměrného porušení povinností nebo nedbalosti pracovníka. Omezení trestů 

sníží zakrývání nedostatků, vytvoří se tak základní podmínky pro otevřený přístup 

pracovníků k nedostatkům a usnadnění komunikace vedoucího pracovníka a 

pracovníka, u kterého se objevil nedostatek. [1] 

8. Rozbor neshody – V pravidelných časových intervalech je třeba zpracovat rozbory 

neshod a jejich příčin s cílem přijmout opatření k nápravě nebo preventivní. [1] 
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9. Uskutečnění opatření k nápravě a analýza jejich efektivity - Zavedení jednotlivých 

preventivních opatření a návrhů na nápravu do výrobní praxe.  

 

1.3. Servis  

Pod pojmem Servis si můžeme představit určitý soubor procesů a činností, jenž probíhají 

mezi zákazníkem a prodávajícím a jejichž výsledkem je určitá přidaná hodnota výrobku nebo 

služby. Podle Kotlera na něj může být nahlíženo jako na: 

 Funkce nebo činnost, která musí být řízena (vyřizování objednávek, dokumentace 

stížností). 

 Skutečný výkon (řízení objednávek). 

 Součást filosofie podniku. 

Prodejem výrobku se vztah mezi zákazníkem a prodávajícím nekončí. Díky vykonávání 

poprodejních funkcí by takový vztah měl nabývat nové dimenze. Ukazuje se, že v mnoha 

situacích u širokého spektra výrobků rozhodují o jeho úspěchu na trhu kromě ceny také 

faktory které ovlivňují, jak zákazník vnímá dodávané zboží. To je přímo spjato s úrovní a 

rozsahem poprodejních aktivit. V rámci naplňování principu zaměření na zákazníka, by měl 

účinný management kvality analyzovat a podporovat veškeré aktivity společnosti, které 

ovlivňují vnímání kvality výrobku uživatelem.  Mezi základní faktory vnímání kvality po 

nákupu patří např. snadná instalace a užívání, příjem a řízení reklamací, dostupnost 

náhradních dílů, kvalita a rozsah servisu a v neposlední řadě zde řadíme monitorování 

spokojenosti a loajality zákazníků. Tyto faktory zároveň vymezují rozsah poprodejních 

funkcí, které mohou být v konkrétních případech rozšířeny o některé další aktivity. Už ve fázi 

návrhu a vývoje výrobku by mělo být jasně stanoveno, jakým způsobem budou tyto 

poprodejní aktivity realizovány. Jejich složitost a komplexnost se odvíjí od vlastností 

jednotlivých výrobků a úrovně integrace systémů managementu kvality organizace.  

Význam jakosti těchto služeb neustále roste, například podle výzkumu v USA byla už 

počátkem 90. let pro většinu amerických spotřebitelů tzv. jakost servisu rozhodující složkou 

jakosti. Faktory vnímané před nákupem a v průběhu nákupu jsou totiž v konkurenčním 

prostředí nivelizovány rozsáhlým benchmarkingem jednotlivých firem, které se snaží získat 

zákazníka právě díky propracovanému systému zabezpečování jakosti v povýrobních 

etapách.[1] 

Specifickou stránkou poskytování servisních činností je to, že ji zákazníci vyhledávají 
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víceméně z donucení, když jim určitý výrobek v důsledku poruchy přestane sloužit. O to více 

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

nejpotřebnějších chvílích.[1] 

Míra kvality poprodejního servisu, který je organizací poskytován, je přímo úměrná tomu, 

jakou část trhu společnost zaujímá. Významně ovlivňuje schopnost společnosti udržet si 

stávající zákazníky popř. schopnost získávat nové. Kromě toho také působní na logistické 

náklady a v konečném důsledku také na rentabilitu celého podniku.  

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. Jde o to, že zákazníci, kteří se na servisní 

středisko obracejí často ve skutečně nouzových situacích, považují technickou úroveň 

poskytnutých 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] 

 

1.3.1. Poprodejní složky servisu 

Z historického hlediska se politika prodejců při nastavování procesů poprodejních služeb 

snažila vycházet z elementu „buyers beware“, nebo-li obavy nákupčího. Podniky 

neveřenjného sektoru by mohly namítat, že oni nabízejí lepší zákaznické služby, obecně ale  

tyto aktivity nebyly plánované a už vůbec nebyly ziskové. Nabízením otevřené politiky může 

nazanačovat, že jsme plně nezvážili hranici služeb, kterou můžeme zákazníkům nabídnout. 

Jednou z bežných praktik se stalo úmyslné naslouchání zákazníkům. To umožnilo podnikům 

získat zákazníkův názor, který vedl k vytvoření způsobu řešení „on the run“ a „case–by-case“, 

volně přeloženo jako „za provozu“ a „od případu k případu“. To je sice velmi chvályhodné, 

ale ukázalo se, že takový přístup není nákladově výhodný a vyžaduje lidské zásahy. [9] 

1.3.2. Složky poprodejního servisu 

 Instalace, záruka, opravy a náhradní díly – Jmenované složky by měly být jedním z 

hlavních hledisek při víceméně každém nákupu, především pak při nákupu výrobků 

přinášejících přidanou hodnotu, kde mívají náklady na tyto služby tendenci převyšovat 

náklady na samotnou nakupovanou položku. 

 Sledování produktů – Během jakékoliv poprodejní interakce se zákazníkem má 

klíčový význam sledování prodaných produktů. Je nutné sledovat data a místa prodeje 

produktu, průměrnou dobu životnosti výrobku nebo délku poskytování služeb. 
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Evidovat jména prodejců, výši cen, zvýhodnění určitých zákazníků, způsobu plateb 

nebo upozorňování na blížící se smluvní lhůtu konce užívání produktů a služeb, atd. 

Bez systematického přehledu o produktu není možné zpětně dohledat prodané 

výrobky a  služby. To do organizace přináší zmatek, který je často zákazníkem 

choulostivě vnímám jako nedostatek zájmu o něj. 

 Vyřizování stížností zákazníků, reklamace – Pokud se stane, že zákazník zjistí 

jakékoliv potíže související s nakoupenou službou nebo výrobkem a osloví  prodejce, 

klade vysokou pozornost tomu, aby se jeho stížnost či námitka vyřídila ihned nebo 

aspoň v co nejkratším časovém intervalu. K tomu často organizace využívají 

informační systémy, které zabezpečují zpracování a evidenci dat od zákazníka, 

poskytování aktuálních informací, kde jsou kromě jiného obsaženy předpisy k řešení 

stížností. Rychlost vypořádání reklamace velmi úzce souvisí s rychlostí vyhledání co 

nejpodrobnějších informací o zákazníkovi a výrobcích či službách, které mu byly 

prodány.  

 Náhrada produktů – K obtížím s dodržováním smluvených závazků může dojít jak u  

zákazníka, tak u dodavatele. Mnohdy se stává, že zakoupený výrobek přestane plnit 

svou funkci nebo poskytovatel služby neočekávaně nemůže z různých důvodů danou 

službu v zamýšleném rozsahu uskutečnit nebo dokonce vůbec. U takových situací se 

prodejce snaží co nejvíce eliminovat ztráty klienta a souběžně zvyšovat jeho loajálnost 

bezprostředním náhrazením produktu v příslušném rozsahu a kvalitě. Jestliže není 

způsobilý prodaný produkt stoprocentně nahradit, může zákazníkovi nabídnout jiný 

druh vypořádání, např. dopropis, slevu nebo různé benefity apod. 

 Poprodejní optimalizace produktů – Objevují se situace, kdy si zákazník uvědomí, 

že součastné nastavení výrobku nebo služby pro něj není ideální a snaží se zakoupený 

produkt uzpůsobit jeho dříve netušeným požadavkům na užívání produktu. K 

zvyšování spokojenosti a loajálnosti zákazníka určitě přispívá fakt, že pokud tohle 

přizpůsobení dokáže zabezpečit sám prodejce a za výhodnějších podmínek pro 

zákazníka, než které nabízí konkurence. 

 Aktualizace produktů – S rostoucím dobou od uvedení výrobku na trh se mění nároky 

a požadavky na celkový výkon nebo funkci produktu a jeho kompatibilitu  

s nejaktuálnějšími technologiemi. Pokud se jedná o poskytování služeb, organizace by 

měly sledovat a implementovat nejnovější postupy a trendy, které vedou ke kontinuálnímu 
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zlepšování a uspokojování potřeb zákazníka. Například pokud se jedná o produkty 

výpočetní techniky, můžeme hovořit o aktualizačních balíčcích softwaru. 

1.4. Reklamace  

Slovo reklamace v poslední době slýcháváme skloňovat ve společnosti čím dál častěji. 

Ve většině z nás tento pojem vyvolává nepříjemné pocity a vzpomínky spojené se 

zdlouhavým procesem vracení zakoupeného výrobku, který přestal plnit svou funkci. Z 

pohledu zákazníka může být reklamace vnímána jako určitá forma stížnosti na špatnou kvalitu 

zboží nebo služby, kterou kupující dodává prodávajícímu a žádá nápravu buď formou 

výměny, slevy nebo zrušením smlouvy apod. 

Organizace by si měli uvědomit, že stížnosti a reklamace jsou a budou běžnou součástí 

jejich života. Představují tu nejméně příjemnou formu zpětné vazby od zákazníků.  Proto se 

od nich očekává, že budou mít vyvinutý vlastní interní systém řízení stížností a reklamací. 

Tyto pojmy by měli být vnímány jako rovnocenné. Stížnost bychom měli vnímat jako kritiku 

nebo určitý podnět ke zlepšení od zákazníka, který v sobě nese negativní zkušenost spojenou 

s využitím výrobku, služby apod. Reklamaci můžeme považovat za nejvyšší projev 

nespokojenosti zákazníka podaný oficiální formou, který vyžaduje individuální a okamžité 

jednání. Přičemž snadné a rychlé řešení mohou zvyšovat spokojenost a loajalitu zákazníků a 

zároveň může napomoct udržet pozitivní preference firmy i přes negativní zkušenosti 

zákazníků. 

 Musíme brát v potaz, že i negativní informace je taky informace. Ta může být 

výrobcem využita k identifikaci stávajících, ale i možných budoucích problémů týkajících se 

např. výrobního procesu, používaných materiálů, nebo technologií a měli by vést k zavedení 

nápravných opatření. Výrobce by měl být expertem v dané výrobní oblasti a předpokládá se, 

že by si měl být vědom všech možných rizik spojených s výrobou a užíváním produktu. 

Veškeré poznatky by měli vést k neustálému zlepšování procesů. Reklamace by měla být 

brána jako zdroj informací a poznatků, které nám napomáhají odhalit slabé místa. Neustálé 

zlepšování by mělo být součástí politiky organizace. Návod, jak zlepšovat, najdeme v normě 

ČSN EN ISO 9004:2010. 

Zavedení nových technologií do výroby neznamená, že tím omezíme nebo snížíme 

počet reklamací. Je nutné si uvědomit, že nové technologie nejsou vždy bez chyb, proto je 

kladen velký důraz na neustálé zlepšování a hledání všech možných cest, jak zabezpečit 

maximální úroveň kvality produktů a snížit tak počet reklamací na minimum. 
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1.5. Legislativní ochrana spotřebitele v ČR 

V České republice je platných několik zákonů, které upravují vztah mezi prodávajícím 

a kupujícím. Je nutné, aby tyto zákony organizace dodržovaly a zohledňovaly, už při návrhu a 

vývoji systému poprodejních služeb. 

Hlavním předpisem, který ochraňuje spotřebitele, je zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele. Jeho působnost ovlivňuje chování a povinnosti osob podílejících se 

nabídce a prodeji zboží spotřebiteli. Jsou v něm také definovány pojmy jako spotřebitel, 

dovozce, dodavatel, výrobek, atd.. 

Další normy, které upravují vztah mezi obchodními partnery:  

 Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník. 

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.. 

 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.   

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.  

o Ten má za úkol zajistit, aby produkty uváděné na trh nebo do oběhu, byly 

z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti pro zákazníka bezvadné. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související 

předpisy. 

 Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

 

1.6. Matice odpovědnosti 

 Matici odpovědnosti můžeme chápat jako podpůrný nástroj managementu. Tento 

nástroj sumarizuje jednotlivé kroky v určitých procesech uvnitř organizace. Může také sloužit 

jako velmi efektivní nástroj v procedurálních manuálech. Všude tam, kde se matice 

odpovědnosti používá, se projevuje jako excelentní nástroj plánování kvality, který je 

využíván při kontrole funkčnosti procesů. 

 Technika využívá grafické formy zpracování dat. Vertikálně (do krajního sloupce) se 

zaznamenávají jednotlivé části popisovaného procesu. Pokud si to popisovaný to proces 

vyžaduje, vytvářejí se zvláštní sloupce, do kterých můžeme zaznamenat např. politiku 

procesu, instrukce nebo ostatní procedury nutné k správnému fungování procesu. Horizotální 

část představuje jednotlivé funkce (sekce) uvnitř organizace, například: marketing, prodej, 

design, materiálové inženýrství nebo oddělení kvality. Pokud nastane situace, že na různých 

úrovních budou mít zaměstnanci stejné sekce různé odpovědnosti je nutné, aby byl pro 
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každou funkci vytvořen zvláštní sloupeček. Vstupní funkce se pro danou část procesu zobrazí 

pomocí symbolu v průsečíku sloupce a řádku. 

 Vytvoření a využití této metody může být nápomocno při ujištování, že každý vstup, 

instrukce atd., jsou přesně adresovány už v průběhu plánování auditu. To je pak zvlášt 

důležité při rozhodování, který z auditů kvality použít, jestli orientovaný na funkci nebo na 

místo v procesu. V případě, že organizace provádějící audit nevyužívá tuto techniku, je často 

nutné vytvořit prázdný formulář, který auditor během procedurálních kontrol vyplňuje, aby 

sumarizoval počet aktivit, které je nutné prozkoumat.[8] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Vývojový diagram 

Vývojové diagramy jsou univerzální grafickou pomůckou, která může významně 

usnadnit popis a pochopení procesů uvnitř organizací a současně může být i součástí 

dokumentace (pracovní postupy, procedury, příručka kvality, atd.). Diagramy jsou 

orientované (je v nich vyznačen směr) a skládají se ze symbolů, majících stanovený význam, 

krátkého vysvětlujícího textu a spojovacích čar. 

Obrázek 3 Ukázka matice odpovědnosti 
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Základním posláním vývojových diagramů je, aby lidé zúčastnění v daném procesu 

komunikovali stejnou terminologií a ve zcela jasných vztazích. Lidé pak snadněji chápou své 

místo ve vztahu k činnostem předcházejícím nebo následujícím. To v lidech zvyšuje stimulaci 

ke zdokonalování činností. [3] 

Mezi nejčastější použití vývojových diagramů v praxi patří situace jako: [3]  

 Vysvětlení procesů zákazníkům nebo uživatelům při prokazování kvality. 

 Objasnění vazeb mezi činnostmi novým pracovníkům. 

 Odkrytí a objasnění vazeb mezi útvary participujících na určitém procesu. 

 Odhalení nedostatků v procesu (nevhodné, zbytečné činnosti, zdvojování úsilí, zpožďování) a 

navržení zlepšení. 

 Srovnání skutečného a ideálního průběhu procesu. 

V praxi se využívají nejčastěji tyto typy: 

 Lineární vývojový diagram. 

 Diagram vstup/výstup.  

 Integrovaný vývojový diagram. 

V praxi upravuje vytváření diagramů norma ČSN ISO 5807, ta obsahuje kromě 

návodu také seznam symbolů s popiskami, které se využívají při jejich sestavování. 

 

                 Obrázek 4 Symbolika používaná v normě ČSN ISO 5807 [3] 

1.8. Dotazník 

 Všichni, kdo se budou podílet na sběru dat od zákazníků by si měli uvědomit, že 

dotazníky jsou bez ohledu na zvolenou metodu sběru dat základním nástrojem a současně i 

záznamovým médiem v postupech v měření spokojenosti. Dotazníky zde plní tyto hlavní 

funkce: [4] 

 Vytvářejí jednotnou základnu pro dotazování zákazníků. 
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 Jsou souborem otázek, kterou jsou pokládány všem zákazníků ve stejném pořadí. 

 Jsou pamětí tazatele, tzn.: zabraňují tomu, aby se dotazování některého zákazníka na 

některý ze znaků spokojenosti zapomnělo. 

 Umožňují strukturovaný sběr údajů a jejich následné objektivní vyhodnocování. 

Zkrátka: jsou velmi vhodnou pomůckou, která garantuje stejný přístup k získávání údajů i při 

využití většího počtu tazatelů a také zpracování údajů stejným způsobem i v různém čase 

(nesmíme zapomenout na to, že i norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje poznání trendů ve 

spokojenosti zákazníků!). 

 Mnohé zkušenosti z praxe však potvrzují, že je význam dotazníků podceňován a to už 

při jejich přípravě. A přitom je zřejmé, že špatně navržený dotazník může zhatit všechno úsilí 

týmu lidí, kteří se na měření spokojenosti zákazníků zúčastňují. Mezi nejčastější prohřešky při 

tvorbě dotazníků patří: [4] 

 Formulace otázek je nejednoznačná a pro zákazníky někdy nepochopitelná. 

 Struktura otázek nectí seznam znaků spokojenosti (existují dokonce i případy, kdy si 

organizace vytvoří dotazník, aniž by znaky spokojenosti zákazníků poznaly). 

 Dotazník je příliš rozsáhlý, zákazníky spíše obtěžuje a jejich ochota spolupracovat je 

pak minimální. 

 Často není vysvětlen důvod získávání údajů, chybí i informace jak s dotazníkem 

pracovat a absentují i zmínky o motivaci zákazníků k odpovědím. 

To pak vede k tomu, že odezva zákazníků je mizivá, odpovědi nepřesné, vyhodnocení údajů 

obtížné a smysl měření spokojenosti zákazníků zpochybněn – ne vinou zákazníků, ale tvůrců 

dotazníků! Proto je nutné tvorbě a přezkoumání dotazníků věnovat skutečně náležitou 

pozornost! [4] 
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1.9. PALSTAT 

PALSTAT CAQ je počítačový program využívaný společností Thermacut s.r.o. Tento 

software je  integrovaný  informačně – řídící systém pro podporu managementu kvality, který 

byl navrhnut, aby pomáhal organizacím vytvořit si, dokumentovat a uplatňovat svůj systém 

řízení kvality v souladu s normami a trvale zvyšovat jeho efektivitu. Program obsahuje 

požadavky, které pokrývají celou šíři požadavků mezinárodních norem týkajících se 

managementu kvality, jako jsou ČSN ISO řady 9000, ISO/TS 16949, AQAP nebo HACCP.  

[12]  

PALSTAT je rozdělený do jednotlivých oblastí, programů a modulů. Každá z oblastí má 

navrhnuty funkce tak, aby splňovaly konkrétní požadavky norem na systém kvality. [12] 

 Plánování jakosti – Software umožňuje snadnější zpracování projektů návrhu nových 

produktů a procesů, analýzy možných vad, dále napomáhá vytvořit kontrolních a 

technologických postupů nebo specifikovat produkty a jejich znaky jakosti. 

 Monitorování jakosti – Program dokáže systematicky vyhodnocovat účinnost 

dodavatelů nebo zvládá zajišťovat monitorování a měření výrobních procesů. 

 Management neshod – Systém zabezpečuje řízení interních neshod a externích 

reklamací, hodnocení vad, nápravných a preventivních opatření dle metodiky Global 

8D.  

 Oblast Managementu úkolů a událostí - Systém ovládá řízení úkolů a událostí v 

systému CAQ, nebo zabezpečuje elektronický archiv dokumentace. 

 Management auditů – Program usnadňuje vnitřní audity  systému/procesu dle ČSN 

ISO 19 011 a metodik  ISO/TS 16949,  VDA 6 díl 1, QS 9000 QSA, VDA 6 díl 3, 

audit výrobku. 

 Metrologie - Systém eviduje, spravuje a sám plánuje kalibrace monitorovacích a 

měřících zařízení, kontrolních prostředků a přípravků.   

 Oblast Management výrobních prostředků – Software zabezpečuje správu, evidenci 

nebo preventivní údržby strojů a nástrojů 

 Management dokumentace – Prostřednictvím PALSTATU se také zabezpečuje tvorba, 

elektronické řízení a distribuce dokumentů systému kvality – Příručka jakosti, dokumentace 

managementu jakosti a pracovní instrukce. 

 Management vzdělávání – Prostřednictvím programu se zabezpečuje definice procesů a jejich 

vzájemná interakce, evidence a popis pracovních míst, analýza potřeb rozvoje pracovníků a 

plánování výcviku, evidenční listy pracovníků. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

V následující kapitole se budu blíže věnovat historii, současnosti a produktovému 

portfoliu společnosti, které tato bakalářská práce byla zpracovávána. 

 

2.1. Historie společnosti  

Společnost Thermacut s.r.o. byla založena 25.sprna 1992 v Uherském Hradišti, kde má 

své sídlo dodnes. Na začátku svého života společnost neměla jediného zaměstnance, veškerá 

výroba byla zajišťována prostřednictvím dodavatelů. Do roku 1996 se celá produkce 

soustředila na export. Hlavním trhem společnosti byly tehdy USA. Po zřízení obchodního a 

výrobního oddělení v Kuníně, společnost vstoupila také na domácí trh. Dalším významným 

milníkem v historii Thermacut s.r.o. byl prodej většinového podílu německé holdingové 

společnosti STK Gesellschaft für Schweisstechnik mbH Kolín nad Rýnem, jejímž vlastníkem 

je skupina IBG, která pak následně v roce 2002 odkoupila i zbytek podílu. Tímto se 

společnost stala součástí nadnárodní korporace, ve které si chce vybudovat pozici 

profesionální, silné a neustále se zlepšující se organizace.  

Společnost Thermacut s.r.o. začínala s produkcí výrobků, které slouží jako 

zdokonalené náhrady pro spotřební a 

náhradní díly pro plasmové řezání a 

svařování. Patřila tedy mezi tzv. výrobkový 

after-market (náhradní výrobci). Takto 

označované společnosti se všeobecně 

potýkají s předsudky, že jsou jenom laciní 

kopírovači zavedených značek.  

Jediným způsobem jak s takovým tvrzením vítězně zápasit, je přicházet na trh 

s výrobky, které budou svou užitnou hodnotou a vysokou kvalitou schopny konkurovat a 

předčit běžné díly originálních výrobců. Toto úsloví je zahrnuto v programovém prohlášení 

firmy „Providers of Advanced Cutting and Welding Consumables Worldwide“, tzn. „Výrobce 

zdokonalených spotřebních dílů pro plasmové řezání a svařování“. Vizí společnosti je stát se 

v blízké budoucnosti leadrem mezi společnosti působících na after-marketu spotřebních dílů 

pro plasmové řezání a svařování. Ke splnění této vize je nastavena také odpovídající strategie 

společnosti, která spočívá v nabízení co nejširšího portfolia náhrad originálních dílů, ale i 

Obrázek 5 Sídlo společnosti Thermacut 
s.r.o. 
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vlastních součástek a další rozšiřování společnosti na nové trhy celého světa. V současné době 

společnost Thermacut s.r.o. na poli výrobců spotřebních dílů pro plasmové řezání představuje 

významného konkurenta a pro zákazníky spolehlivého obchodního partnera. 

2.2. Současnost společnosti 

Společnost vyrábí a prodává spotřební a náhradní díly, příslušenství a těla hořáků pro 

plasmové řezání a také pro svařování metodami MIG/MAG a TIG. Výrobní závod podniku s 

téměř 200 zaměstnanci se nachází v České republice (Thermacut s.r.o.). Díky své úspěšné 

výrobní a obchodní strategii se společnost řadí mezi největší výrobce spotřebních a 

náhradních dílů a hořáků pro plasmové řezání a svařování. Ve výrobním a prodejním 

sortimentu firmy najdeme více než 150 typů těl hořáků a příslušných spotřebních dílů.  

V rámci uspokojování požadavků svých mezinárodních zákazníků zřídil Thermacut 

několik prodejních poboček, které se nacházejí po celém světě. V Evropě má zastoupení 

například ve Velké Británii, Francii, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a 

Rusku. Na Americkém kontinentě je zastoupený dceřinými společnostmi v USA, Mexiku a 

Brazílii. Další pobočky se nacházejí například v Číně, nebo v Austrálii. 

Thermacut s.r.o. je jediným výrobcem spotřebních a náhradních dílů a hořáků ve 

střední a východní Evropě, který je schopen úspěšně konkurovat severoamerickým 

dodavatelům plasmových zařízení. Thermacut vyrábí a dodává široký sortiment hořáků a 

spotřebního zboží, který uspokojí i nejnáročnější požadavky uživatelů všech plasmových 

zařízení na trhu. Široké spektrum spotřebních a náhradních dílů nabízí Thermacut také pro 

všechna standardní zařízení pro svařování metodou MIG/MAG a TIG. Společnost má ve 

svém výrobkovém portfoliu více než 8000 produktů. Vývojoví pracovníci firmy Thermacut 

pracují nepřetržitě na materiálovém a konstrukčním zdokonalování originálních součástek. 

Cílem firmy je poskytovat uživatelům výrobky, které budou zvyšovat jejich kvalitu a 

současně produktivitu práce. 
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2.3. Výrobky firmy  

 Jak už bylo výše zmíněno, Thermacut s.r.o. se specializuje na výrobu a prodej 

spotřebních a náhradních dílů, příslušenství a hořákových sad pro plazmové řezání a 

MIG/MAG, TIG/WIG plazmové svařování.  

Celkem zákazníkům nabízí více než 150 hořákových sad s náhradními díly. Velká 

pozornost je věnována elektrodám a tryskám, což jsou nejčastěji vyměňované součástky, 

které také nejvíce ovlivňují rychlost a kvalitu řezu. Jako příklad úspěšných inovací výrobků 

by se daly uvést stříbrné elektrody SilverEX-® (viz obr. 6), nebo trysky TungstenEX-® s 

wolframovými vložkami pro plasmové strojní provozy.[5] 

 

Obrázek 6 SilverEX® elektrody[5] 

Společnost vyrábí spotřební a náhradní díly pro výrobkové řady světových značek jako: 

 CEBORA® 

 HYPERTHERM® 

 KJELLBERG® 

 ESAB® PLASMA 

 LINCOLN ELECTRIC® 

 MILLER® 

 THERMAL DYNAMICS® 

 TRAFIMET® 

Do svého portfolia Thermacut s.r.o. zařazuje kromě výše zmíněných výrobků a 

náhradních dílů, také školení a konzultace pro firmy i jednotlivce v oboru plasmového řezání 

nebo MIG/MAG svařování.   
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ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit za pomoci nástrojů řízení kvality, jakým 

způsobem jsou nyní v podniku navrženy procesy řízení externích neshod a zda takto navržené 

procesy jsou stále efektivní, zaměstnanci opravdu dodržovány a pokusit se v nich objevit 

slabá místa. Na jejich základě poté navrhnout opatření, která by vedla k jejich odstranění. 

 V úvodu této práce jsem se zabýval pojmy jako kvalita, servis nebo reklamace. Dále 

jsem se zaměřil na oblast řízení neshodných produktů, zvláště pak na řízení externích neshod 

ve vztahu k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2008. Definoval jsem obecný postup, 

který je doporučován při tomto řízení. Naleznete zde také popis dílčích nástrojů řízení kvality, 

které jsem využíval při analýze jednotlivých procesů. 

Praktická část mé bakalářské práce začíná stručným popisem historie, současnosti a 

produktového portfolia podniku, ve kterém tato práce byla zpracována.  

Vzhledem k tomu, že si firma nepřála zveřejnit interní informace, je praktická část 

publikována jako neveřejná technická zpráva. 

V technické zprávě jsem věnoval pozornost popisu dílčích operací zkoumaných 

procesů. Pomocí výše definovaných nástrojů jsem pak podrobně popsal procesy zákaznických 

a dodavatelských reklamací, přesně tak, jak fungují v praxi. Při analýze jsem využil Matice 

odpovědnosti, která mi napomohla identifikovat konkrétní pozice, které odpovídají za dílčí 

operace. Poté jsem se rozhodl je oslovit pomocí dotazníku zaměřeného na odhalení slabých 

míst reklamačních procesů. 

V další části technické zprávy jsem následně shrnul výsledky analýzy a dotazníku. Na 

jejich základě jsem pak sestavil doporučení, která by měla přispět k odstranění nalezených 

slabých míst.  

Z výsledků analýzy vyplývá, že současné nastavení procesů je stále efektivní bez 

nutnosti zásadních změn. Mezi nejčastěji řešené problémy v procesech řízení reklamací patří 

situace, které jsou způsobené nedostatečnou specifikací neshody v interním informačním 

systému podniku. Ostatní navrhované možnosti zlepšení se týkají komunikace se zákazníky a 

dodavately. 

Doufám, že navržená opatření budou úspěšně implementována a pomohou společnosti 

dosáhnout vytyčených cílů. 
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