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Abstrakt 

Reklamované výrobky a zboţí představují pro kaţdou společnost problém, kterým je nutné 

se seriózně a do detailu zabývat. Optimálním výsledkem je stav, kdy bude zabráněno opakování 

identické neshody a interní procesy nastaveny tak, ţe podobným problémům bude účinně 

předcházeno. Negativní stránkou všech reklamací jsou ekonomické dopady na společnost, které 

se v těchto případech dotýkají celkových finančních ukazatelů a mnohokrát rozhodují o přeţití na 

trhu. Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení dodavatelských reklamací a jejich dopad na 

ekonomické ukazatele společnosti v roce 2010. Cílem bylo provést analýzu současného stavu, 

identifikovat slabá místa a navrhnout opatření ke zlepšení.  

Byla analyzována data vztahující se k reklamacím a pomocí Paretovy analýzy identifikováni 

dodavatelé, kteří způsobili nejvíce hlášení o neshodách a také nejvyšší vícenáklady. Bylo 

zjištěno, ţe není zavedena exaktní metodika pro účtování vícenákladových poloţek za vícepráce 

THP pracovníků. V závěru je navrţena metodika pro kalkulaci těchto nákladů a změny ve 

smluvních ujednáních s dodavateli. 

Klíčová slova: reklamace, jakost, neshoda, vícenáklady, Paretova analýza. 

 

Abstract 
 

Claimed products and goods are main problem for every company which shall be seriously 

considered and analysed in detail.  The optimal result is the situation when internal processes are 

set to effectively prevent re-occurrence of identical or similar nonconformity. The negative side 

of all claims are the economic impacts to the company, which in such cases, affecting the overall 

financial figures and often decide about company’s survivance. 

The thesis is focused on the evaluation of suppliers´ complaints and their impact on the 

economic indicators of the company in 2010. The aim was to analyse the current situation, 

identify weakness and propose some improvement actions. 

Within the scope have been analysed data related to complaints and by using Pareto analysis 

main contributors who caused the most reports of disagreements and also the highest additional 

costs. Cost analysis shows there is not an exact methodology for accounting of additional cost 

white collar workers. In conclusion is proposed methodology for calculating these costs and 

changes in contractual arrangements with suppliers. 

Key words: Claim, Quality, Nonconformity, Additional Cost, Pareto Analysis. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

SQM  Supplier Quality Management- oddělení dodavatelské jakosti 

QMC  Quality Management Coordinator – technik vstupní kontroly 

CQ  Customer Quality - oddělení zákaznické jakosti 

LO  Logistic - oddělení logistiky 

SAP  Systeme - Anwendungen - Produkte (Systém – Aplikace – Výrobek) -  softwarový     

                        produkt společnosti SAP, který slouţí pro řízení podniku 

QM  Quality Management 

CARS  Computer Aided Returns information System -  počítačem podporovaná databáze    

                        pro neshody od zákazníků  

QN  Quality Notification – hlášení vytvořené v systému SAP pro kaţdou neshodu 

NR  Non-Conformance Report - reklamační protokol 

SUPPLY ON Celosvětový portál pro komunikaci se strategickými dodavateli  

EOL  End of Line test – konečný test   

ICT  In Circuit test –  elektrický test ve výrobě  

QRC  Quality Related Cost - náklady vztahující se k jakosti 

EVA  Economical Value Added - ekonomický ukazatel finanční výkonnosti podniku 

VCN  Vícenáklady 

THP  Technicko Hospodářský Pracovník 

ŢDM  Ţivotně Důleţitá Menšina 
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1  ÚVOD 

 

 V dnešní hektické a velmi rychlé době, která je prakticky zaměřena jen na produkty 

krátkodobého charakteru se bohuţel velmi často setkáváme s výrobky, o jejichţ kvalitě máme 

pochyby jiţ při jejich výběru. S ohledem na globalizaci, rozvoj dopravy, marketing a příleţitosti 

na trhu čím dál více vstupuje do povědomí uţivatelů pojem kvalita či jakost, která v konečném 

důsledku má, a to oprávněně, přímý vliv nejen na pořizovací cenu výrobku, ale také na jeho 

celkové náklady během jeho ţivota. 

 Jiţ od nepaměti je snahou dobrých řemeslníků vyrobit precizní a kvalitní výrobky, aby 

uspěli na trhu a jiţ získaného zákazníka si udrţeli do budoucna. Otázka přeţití závisela nejen na 

umění vyrobit a prodat, nýbrţ také získat takovou důvěru zákazníka, aby se znovu vracel a taktéţ 

výrobek či značku propagoval ve svém okolí, u přátel a známých. 

      Ve století, kdy většina výrobců v podstatě nezná své konečné zákazníky, by se mohlo 

zdát, ţe tento základní atribut, vztah mezi výrobcem a zákazníkem, jiţ není tak důleţitý, ale opak 

je pravdou! Udrţet si silnou pozici na trhu, odolávat stále větší konkurenci, vyţaduje neustálé 

zlepšování, zamezení či minimalizaci ztrát ve všech oblastech podniku. Jednou z moţností jak 

toho dosáhnout je správně zavedený a uplatňovaný systém managementu jakosti. 

Systémy managementu jakosti, můţeme charakterizovat jako část celopodnikového 

managementu, která je zaměřena na maximální zabezpečování spokojenosti zákazníků s 

vynaloţením optimálních nákladů [1]. 

Optimální náklady uvedené v definici mají jasnou návaznost a vypovídající schopnost 

z pohledu „řeči čísel“, kterému rozumí naprostá většina manaţerů, řídících pracovníků ale také 

zaměstnanců podniku, a jednoznačně spojuje technickou oblast jakosti s tou ekonomickou.  

Není třeba připomínat, ţe vrácené, resp. reklamované zboţí či výrobek představuje vţdy tu 

nejméně vítanou formu zpětné vazby od zákazníků. Stíţnosti a reklamace však budou i nadále 

standardní součástí ţivota organizací, a tak se logicky očekává, ţe organizace budou mít 

vytvořeny postupy a mechanismy pro efektivní práci se stíţnostmi a reklamacemi. 

Kaţdý z nás má bezpochyby zkušenosti s tím, kdyţ se rozhodl projevit svou nespokojenost, 

a zdá se, ţe zejména s rozvojem internetového obchodování se počet stíţností a reklamací 

neustále zvyšuje. Na druhé straně jsme v dnešní době svědky toho, jak se obchody a dodavatelské 

organizace úporně brání přijímání reklamací.  
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 Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, kde se bude věnováno teoretickým 

východiskům jakosti a ekonomiky, dále analýze stávajícího procesu reklamací a jejich návaznosti 

na ekonomické ukazatele ve společnosti, která patří mezi přední světové dodavatele 

elektronických součástí pro hlavní automobilky světa. Podnik se podílí na vývoji moderních 

elektronických jednotek pro dosaţení vysokého stupně bezpečnosti i komfortu v automobilovém 

odvětví.  

Politikou a cílem firmy není jen předcházet případným neshodám výrobků v samotném 

procesu, ale jiţ od počátku zamezit dodávkám neshodného materiálu od vlastních dodavatelů. 

Jakkoli je úsilí o dosaţení nulových chyb jednou z priorit, organizace se s tímto problémem 

setkává relativně často, coţ ji samozřejmě stojí nemalé finanční prostředky.  

Cílem práce bude analýza reklamací s ohledem na jejich ekonomické dopady ve firmě, 

zmapování vnitřních procesů sběru a analýzy nákladů na nejakost ve vztahu k jednotlivým 

reklamacím a dodavatelům. Na základě těchto údajů bude provedeno vyhodnocení a identifikace 

slabých míst případně stanovení nejhoršího dodavatele. V posledním kroku bude navrţen další 

postup pro efektivní řešení problému reklamací ve vztahu k finančním ukazatelům společnosti. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

2.1 Systémy managementu jakosti 
 

Úspěšné vedení a fungování organizace vyţaduje, aby byla vedena a řízena systematickým a 

transparentním způsobem [3]. Základ skutečných a moderních systémů managementu jakosti 

označovaných jako Company Wide Quality Control vznikl po druhé světové válce v Japonsku, na 

základě zejména masivního zavádění statistické regulace procesu a statistické přejímky. Co se 

týká dalšího vývoje, je také nutné zmínit dynamicky se vyvíjející přístupy o totální management 

jakosti (TQM) a v neposlední řadě ISO normy řady 9000, které poprvé vstoupily do světa jakosti 

v roce 1987 primárně se snaţící o systematickou a rozsáhlou dokumentaci všech podnikových 

procesů [2].  

ISO normy řady 9000 jsou základním stavebním kamenem v kaţdé moderní organizaci a 

jedním ze základních rysů je to, ţe se hlásí k následujícím principům TQM, které jsou také 

uváděny v normě ČSN EN ISO 9000:2006 a ČSN EN ISO 9004:2010.  

 

o zaměření na zákazníka, 

o vedení a řízení lidí, 

o zapojení lidí, 

o procesní přístup, 

o systémový přístup managementu, 

o neustálé zlepšování, 

o přístup k rozhodování zakládající se na faktech, 

o vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

 

Jedním z důleţitých bodů, na kterém moderní systémy managementu staví je procesní 

přístup, promítající se do všech oblastí managementu včetně jakosti. Změnu v myšlení a náhledu 

na systémy managementu jakosti přinesla revize ISO norem v roce 2000, kde jiţ nejsou 

podnikové systémy povaţovány za mnoţinu prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů. 

Definice procesu je uváděna jako jakákoliv činnost nebo soubor činností, při kterých se 

vyuţívají zdroje k přeměně vstupů na výstupy [3]. 
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Základní model procesně orientovaného systému managementu kvality podle koncepce ISO 

je znázorněn na obrázku č. 1. 

 

 

Obr. 1  Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [4] 

 

2.2 Management jakosti 

 

Pojem management jakosti představuje koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace 

pokud se týče jakosti. Vedení a řízení s ohledem na jakost obecně zahrnuje stanovení politiky 

jakosti, cílů jakosti, plánování a řízení jakosti, prokazování a zlepšování jakosti [3]. 

Z výše uvedených faktů je na první pohled patrné, ţe se jedná o celistvý a utříděný systém, 

kde chybějící nebo nesprávně prováděná činnost můţe vést k nestabilitě, vytvářet nestandardní 

podmínky v návaznosti jednotlivých procesů a v konečném důsledku ovlivňovat výsledný 



 

5 

produkt zákazníka. Spokojenost zákazníka je jedním z klíčových bodů a velmi důleţitá pro 

budoucnost organizace. 

 

 

2.3 Jakost (kvalita) 

 

Pojem jakost lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost jako vyhovění 

všem poţadavkům a přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo sluţbu bez vady, další 

člověk jako moderní výrobek s mnoha novými funkcemi a atraktivním designem [6].  

O jakost byl zájem jiţ v dobách dávno minulých a dokonce jiţ Aristotelovi je přisuzována 

nejstarší definice tohoto pojmu [2]. 

 

V knize Juran´s Quality Handbook [5] je pojem vymezen následovně a to ze dvou úhlů: 

 

1) Jakost znamená takové vlastnosti produktu, který sleduje zákazníkovy potřeby a 

uspokojuje ho. Jakost je orientována na zákazníka a zisk. Nevýhodou je přímá úměra 

mezi uspokojením zákazníka a investicemi na vysokou jakost – vysoká jakost stojí 

více peněz.  

2) Jakost znamená zbavit se chyb a nedostatků. Smyslem je výroba produktů bez chyb, 

dodatečných oprav, plýtvání tak, abychom zamezili následným výpadkům z pole a 

nespokojenosti zákazníka. Jakost je zaměřena na náklady, ale jakost stojí méně [5]! 

 

Snad asi nejuţívanější definice byly a jsou podle norem ISO řady 9000. Podle v současné 

době platné normy ČSN EN ISO 9000:2006 je kvalita, jejímţ synonymem v českém jazyce je 

slovo jakost, definována jako je stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik.  

K této definici jsou v uvedené normě i dvě poznámky. První vysvětluje moţnost rozvoje 

tohoto pojmu s přívlastky, jako například špatná, dobrá nebo vynikající, a v druhé poznámce je 

vysvětleno slovo "inherentní" jako protiklad slova "přiřazený" znamenající existující v něčem, 

zejména jako trvalá charakteristika [3]. 
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V minulosti se za rozhodující etapu z hlediska jakosti konečného produktu povaţovala 

vlastní výroba nebo poskytnutí sluţby. V současné době se však všeobecně uznává, ţe o výsledné 

jakosti produktu se aţ z osmdesáti procent rozhoduje jiţ v etapách návrhu a vývoje, tedy i v 

průběhu plánování jakosti produktů viz obrázek č. 2.  

Vysoký vliv etap návrhu a vývoje na výslednou jakost produktů souvisí rovněţ se 

skutečností, ţe v těchto etapách vzniká mnohem více chyb (neshod) neţ ve fázích realizace [1].  

     

 

 

Obr. 2  Časový nesoulad mezi vznikem a odstraňováním chyb (neshod) [1] 

 

Další opomíjenou avšak velice významnou oblastí v této etapě najdeme později 

v nákladových poloţkách jakosti, kde se jiţ bude hovořit řečí peněz (nákladů na nejakost). Další 

souvislosti a detaily budou popsány v kapitolách níţe. 

 

2.4 Stíţnosti a reklamace 

 

Pojmy stíţnosti a reklamace bychom neměli povaţovat za rovnocenné. Stíţnost chápejme 

jako kritiku nebo podnět zákazníka vyplývající z jeho bezprostřední negativní zkušenosti 

s vyuţitím výrobku, sluţby a podobně. Reklamaci je nutné povaţovat za projev nejvyšší 
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nespokojenosti zákazníka, vyjádřený oficiální (obvykle písemnou) formou a vyţadující 

individuální a okamţité řešení pomocí náhradního plnění, opravy a jiné [2]. 

Reklamace je tedy z pohledu zákazníka vrácení výrobku nebo zboţí s nízkou jakostí a tímto 

uplatnění odpovědnosti za vadu daného výrobku u výrobce. Reklamace vţdy reprezentuje 

negativní druh informace, nicméně moderní organizace musí vyuţívat tyto informace jako určitý 

druh zpětné vazby pro systematické a neustálé zlepšování svých procesů a také pro udrţení si 

svých zákazníků.  

Ano, rychlé a úplné řešení reklamací je zárukou zachování si věrnosti zákazníků i pro 

budoucnost. Zákazníci, jimţ byla spolehlivě vyřízena reklamace, budou i nadále s asi 

trojnásobnou pravděpodobností mezi těmi, kdo si výrobek stejné značky koupí i příště [2]. 

 

2.5 Neustálé zlepšování a sedm základních nástrojů managementu jakosti  

 

Proces neustálého zlepšování má být trvalým a nekončícím cílem kaţdé organizace, protoţe 

za zlepšování jsou chápány nejen aktivity přímo spojené s jakostí, ale taktéţ veškeré ostatní 

aktivity, které vedou k nové úrovni standardu, větší konkurenceschopnosti a neméně také k lepší 

finanční stabilitě organizace.  

Sedm základních nástrojů managementu jakosti je součástí komplexního systému řízení a 

zdokonalování jakosti, které byly rozvinuty především K. Ishikawou a E. Demingem na přelomu 

40. a 50. let minulého století. Pro zpracování údajů, analýzu příčin a prevenci jsou dnes 

vyuţívány ve většině firem. Jsou jednoduchými a účinnými nástroji zkoumání variability procesu 

a jejich příčin [10].  

 

K sedmi základním nástrojům managementu jakosti řadíme [10]: 

1) kontrolní formuláře a záznamy, 

2) histogramy, 

3) vývojové diagramy, 

4) Paretovu analýzu, 

5) diagramy příčin a následků, 

6) bodové diagramy, 

7) regulační diagramy. 
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Některé z nich jsou také úspěšně vyuţívány v dalších oblastech organizací např. Paretova 

analýza nebo vývojové diagramy jsou pouţívány v odděleních financí, logistiky a jiných, proto si 

je krátce představíme. 

 

2.5.1 Paretův diagram 

 

 Paretův diagram je důleţitým nástrojem nejen manaţerského rozhodování, neboť 

umoţňuje stanovit priority při řešení problémů a také vhodně doplnit prezentaci grafickým 

znázorněním. Diagram získal své pojmenování podle V. Pareta, který popsal nepravidelné 

rozloţení bohatství mezi obyvateli, totiţ, ţe 80% bohatství vlastní 20% obyvatel. Tento tzv. 

Paretův princip transformoval J. M. Juran do oblasti řízení jakosti a označujeme jej jako pravidlo 

80/20 [9].  

Technika Paretovy analýzy zahrnuje seznam faktorů, které přispívají k problému a 

seřazuje tyto faktory sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele [12]. 

Při sestavování Paretova diagramu je nejprve nutné stanovit ukazatel, podle kterého se 

neshody nebo faktory dále analyzují, a získaná data podle tohoto kritéria seřadit. Můţe se jednat 

o četnost výskytu neshody nebo její příčiny, o velikost vynaloţených nákladů nebo o 

významnost. Poté, co jsou data uspořádána, se vypočte jejich absolutní kumulativní i relativní 

četnost, která je vyjádřena v procentech. Následně se vytvoří graf, kde na vodorovné ose leţí 

všechny druhy neshod, na levé svislé ose jsou absolutní četnosti a na pravé ose kumulativní 

relativní četnosti. Spojením bodů kumulativní četnosti vzniká křivka, která se nazývá Lorenzova. 

Na základě kritéria pro určení ţivotně důleţité menšiny se poté stanoví typy neshod, na které je 

třeba se prvotně zaměřit. Ukázku Paretova diagramu najdeme na obrázku č. 3. 
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Obr. 3  Paretův diagramu s vyuţitím pravidla 70/30 [14] 

 

K určení životně důležité menšiny se ve většině případů pouţívá Paretovo rozdělení 80/20, 

ovšem lze také aplikovat pravidlo 70/30 případně 50/50 a to v případě ploššího tvaru rozdělení. 

Druhou moţností je vyuţití kritéria průměrné hodnoty zvoleného ukazatele, kdy postupně 

porovnáváme hodnotu zvoleného ukazatele u jednotlivých faktorů s průměrnou hodnotou tohoto 

ukazatele [2]. 

 

2.5.2 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 rozhodovacími 

bloky.  

Lze jej vyuţít pro efektivní: 

o vysvětlování procesu zákazníkům nebo uţivatelům; 

o objasňování vazeb mezi činnostmi procesu; 

o odkrývání nebo objasňování vazeb mezi útvary participujícími na určitém procesu; 

o odhalování nedostatků v procesu (nevhodné, zbytečné, chybějící činnosti, 

zdvojování úsilí, zpoţďování) a navrhování zlepšení; 

o srovnávání skutečného a ideálního průběhu procesu. 
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Symboly obecně pouţívané ve vývojovém diagramu jsou znázorněny na obrázku č. 4. 

  Symbol Význam 
 

Spojka, přechod na jinou část nebo pokračování 

vývojového diagramu 

 

 

Výkon, operace, činnost 

 

 

Rozhodovací proces vţdy jeden vstup a jen dva výstupy 

 

 

Subproces popsaný v jiném subdiagramu 

 

 
Začátek nebo konec procesu 

 

 

Dokument 

 

 

Obr. 4   Ukázka základních symbolů pouţívaných ve vývojovém diagramu [2] 

 

Vývojové diagramy lze rozdělit na 3 základní typy: lineární vývojový diagram, vývojový 

diagram vstup/výstup a integrovaný vývojový diagram, který je ze všech tří druhů 

nejkomplexnější.  

Rozdíly jednotlivých vývojových diagramů jsou patrné z obrázku č. 5 a č. 6.  

 

a)                                              b)      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Obr. 5  Ukázka a) lineárního vývojového diagramu, b) vývojového diagramu vstup/výstup [16] 
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Ne 

Ano 
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Obr. 6  Ukázka integrovaného vývojového diagramu [16] 

 

2.6 Ekonomický význam jakosti 

 

S růstem cen komodit na světových trzích a jejich vysoká celosvětová spotřeba se v 

posledních desetiletích výrazně odráţí na postoji všech světových firem k problematice 

managementu jakosti výrobků a sluţeb. Tento trend je označován jako revoluce jakosti. Jakost je 

chápána většinou vrcholových řídících pracovníků za kritickou otázku konkurenceschopnosti a 

jako klíčová priorita pro dlouhodobý a udrţitelný rozvoj organizace. Ukázalo se, ţe nejlepší 

strategií je orientace na zákazníka, tj. strategie managementu jakosti. 

V minulém století bylo řízení firem zaměřeno na řízení výroby a zvyšování produktivity 

práce jako jeden ze základních předpokladů pro zvyšování zisku. Naštěstí jiţ dnes víme, ţe řízení 

přes jakost je minimálně tak účinné, jako dřívější řízení přes objemy produkce, razantně však 

sniţuje i ekonomické ztráty spojené s neshodností výroby.  

Dále přispívá k růstu produktivity práce, zvyšování spolehlivosti, zvyšování jakosti 

výrobků, zvyšování jakosti u výrobků z jiných odvětví a v neposlední řadě je faktorem pozitivně 

ovlivňující i stav ţivotního prostředí kolem nás [17]. 

Z 

 

 

 
Ne 

Ano 

 

 

Tým Vedoucí Asistentka 

 K 
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Řízení jakosti má evidentní pozitivní účinky nejen interně, ale taky externě viz obrázek č. 7. 

 

 

 

Obr. 7  Východisko k ekonomickým úvahám v managementu jakosti [2] 

 

Můţeme tedy konstatovat, ţe z mikroekonomického (podnikového) hlediska je jakost: 

o zdrojem důvěry zákazníků, 

o cestou k navazování nových obchodních kontraktů, 

o nástrojem konkurence schopnosti, 

o nejvýznamnějším zdrojem tvorby zisku (cash flow a jiné ekonomické ukazatele v 

podniku), 

o klíčem pracovních a sociálních jistot zaměstnanců, 

o zdrojem spokojenosti zaměstnanců z jejich vlastní práce [17]. 

 

 

 



 

13 

2.7 Podstata ekonomiky jakosti 

 

Teorie podstaty ekonomiky jakosti byla poprvé prezentována v roce 1991. Představuje zde 

dva základní účastníky kaţdého obchodu: výrobce a uţivatele. Výrobce produkuje své finální 

výkony za určitých nákladů, ale z existenčních důvodů však tyto výkony nabízí svým obchodním 

partnerům za ceny vyšší neţ náklady. Pro výrobce je tak cena zdrojem zisku, pro uţivatele se ale 

stává jeho prvotním výdajem, který musí obětovat, aby mu výrobek slouţil.  

Samotná pořizovací cena je nicméně jen počáteční finanční náklad uţivatele. Ti v průběhu 

vyuţívání musí vynakládat další finanční prostředky, jeţ mají charakter provozních nákladů 

(opravy, údrţba, spotřeba energie atd.). Znakem jakosti se stává spolehlivost nebo také 

nespolehlivost čímţ dochází k situaci, ţe výrobek uţivateli přestane slouţit. V průběhu 

odstraňování příčiny poruchy dochází k významným ztrátám z nedisponibility systému, známější 

jako prostoje. Praktická sledování ukázala, ţe objem provozních nákladů a ztrát z nedisponibility 

systému několikanásobně překračuje pořizovací hodnotu výrobku. Součet všech tří kategorií 

vytváří závaţnou ekonomickou koncepci, tzv. náklady na ţivotní cyklus. Grafické znázornění 

těchto nákladů je zobrazeno na obrázku č. 8. Z obrázku explicitně nevyplývá, ţe náklady na 

jakost jsou součástí celkových nákladů, ale tzv. náklady na jakost u výrobce zásadně ovlivňují 

konečné celkové náklady [17]. 

 

 

Obr. 8  Podstata ekonomiky jakosti [17] 
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Protoţe měření ukázala, ţe tyto náklady v průměrné firmě činí asi 25% celkových nákladů, 

pak to znamená, ţe zvýšením jakosti dosáhneme významného zlepšení finančních ukazatelů 

podniku. Tímto způsobem se při nezměněných cenách výrobku dosahuje vyššího konečného 

zisku podniku [15]. 

Z uvedeného vyplývá, ţe prvek podnikového systému jakosti  - ekonomika jakosti – nemůţe 

být zuţován pouze na sféru evidence nákladů. Naopak je potřebné jej dekomponovat na tři 

oblasti: 

 sledování a vyhodnocování nákladů na jakost, 

 sledování a vyhodnocování efektů (efektivnosti) jakosti, 

 tvorbu cen výrobků v závislosti na jejich jakosti. 

 

Základní funkci prvku ekonomiky jakosti lze formulovat následovně: umoţnit na podnikové 

úrovni kvantifikovat finanční prostředky nutné pro proces plánování, regulování a zvyšování 

jakosti, evidovat významné přínosy a vyhodnocovat ekonomickou efektivnost zajišťování jakosti. 

Stává se tak základní a zásadní bázi pro rozhodování vrcholového managementu a strategické 

řízení firmy [17]. 

 

2.8 Měření výdajů vztahujících se k jakosti 

 

Jedním z typů systémových měření, které doporučuje i norma ČSN EN ISO 9004 jsou i tzv. 

finanční měření. To, co zde budeme nazývat finančními měřeními, jsou totiţ procesy sběru a 

analýzy dat o různých druzích výdajů, které jsou vykonávány s cílem přetlumočit všechna 

technická a organizační opatření v oblasti jakosti na finanční informace – peníze. Mezi příklady 

takových informací jsou uváděny analýzy nákladů na prevenci a hodnocení, analýzy nákladů na 

neshodu, analýzy nákladů na interní a externí poruchy a analýzy nákladů na ţivotní cyklus. 

V naprosté většině publikací se této ekonomické kategorii říká náklady na jakost, ale za náklady 

můţeme povaţovat jen efektivně vynaloţené prostředky, coţ není vţdy obrazem praxe, a proto se 

raději pouţívá obecnější pojem ,,výdaje vztahující se k jakosti“. Pro praktická měření je nutné 

více konkretizovat, co se skrývá pod tímto pojmem, nicméně bez ohledu na to však existuje 

společný algoritmus finančních měření, znázorněný na obrázku č. 9 [18].     
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Obr. 9  Algoritmus měření výdajů vztahujících se k jakosti [18] 

 

Celý proces návrhu a zavedení metodiky finančních měření by měl být uvaţován jako 

projekt, protoţe jde o poměrně pracnou a zdlouhavou činnost. K měření a monitorování lze 

vyuţít některé základní modely znázorněné v tabulce č. 1 včetně základních rozdílů mezi modely. 

Úrovňové rozčlenění nákladů je viditelné na obrázku č. 10. 
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Tab. 1  Základní modely finančních měření a jejich odlišnosti [18]. 

Model 
Skupina výdajů 

Model 
PAF 

Model 
COPQ 

Model 
procesních 

nákladů 

Model 
výdajů na 

životní 
cyklus 

Výdaje na interní vady 
Failure cost internal 

x x x x 

Výdaje na externí vady 
Failure cost external 

x x x x 

Výdaje na hodnocení 
Appraisal cost  

x  x x 

Výdaje na prevenci 
Prevention costs 

x  x x 

Promrhané investice a příležitosti 
Wasted investment and opportunities 

 x x  

Škody na prostředí 
Environment damages 

 x   

Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele 
Quality costs at customer 

   x 

 

Klasickým modelem pro finanční měření výdajů vztahující se k jakosti je tzv. model PAF 

(zkratka anglických výrazů prevention, appraisal, failure) coţ znamená výdaje na prevenci, 

výdaje na hodnocení a výdaje na vady, které jsou dále rozčleněny na interní a externí. Jedná se o 

jeden z nejrozšířenějších modelů v zahraničí i u nás a například ve Velké Británii je od roku 1990 

normován. 

  

Obr. 10  Kategorie výdajů na jakost [20] 

 

Model COPQ (Cost of poor quality) byl v ČR představen experty EU v r. 1995 jako 

výsledek speciálního projektu. Vychází z předpokladu, ţe neplnění poţadavků způsobuje vţdy 

výrobcům nezanedbatelné ekonomické ztráty. Jedinečnost spočívá v zaměření se na mapování 
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neproduktivních ztrát a kromě výdajů na interní a externí vady (viz model PAF) bere v úvahu 

náklady na promrhané investice a příleţitosti a také škody na prostředí.   

Model procesních nákladů vyhovuje spíše pojetí TQM a je specifický tím, ţe nesleduje 

výdaje spojené s určitými produkty, ale výhradně výdaje na procesy, tj. na soubor činností měnící 

vstupy na výstupy. Jednoduše řečeno monitoruje výdaje na shodu a neshodu v procesu. 

 Výdaje na shodu reprezentují minimální výdaje na realizaci procesu, 

 Výdaje na neshodu jsou zbytečně promrhanými prostředky, spotřebované bez efektu. 

 

Poslední z modelů - model výdajů na životní cyklus - slouţí k monitorování a měření výdajů 

u uţivatelů (zákazníků). Výdaje na ţivotní cyklus sledují celkové výdaje uţivatelů (obr. 8) na 

nákup, instalaci, jakoţ i pouţívání výrobku po celou dobu jeho ţivotnosti včetně ztrát 

z nedisponobility, tj. ztrát způsobených poruchovostí výrobku. Tento model je velmi uţitečný pro 

organizace, které dodávají výrobky pro dlouhodobé pouţívání a pořizovací cena tvoří menší část 

celkových nákladů uţivatelů [19]. 

 

Je evidentní, ţe jednou ze základních funkcí většiny modelů je identifikování ztrát – ztráty 

znamenají daleko více neţ jen chyby, defektní výrobky či šrot. Taiichi Ohno, japonský inţenýr u 

Toyoty, definoval 7 druhů ztrát: špatné výrobky (náklady nízké kvality včetně konečné kontroly, 

šrotací a oprav), zásoba (konečné a rozpracované výrobky), nadvýroba (princip řízení výroby 

PUSH), procesy nepřinášející přidanou hodnotu výrobku, manipulace a přeprava (interní a 

externí), zbytečné pohyby (lidí, strojů nebo výrobků) a v neposlední řadě ztráty z čekání [11].   

 

2.9 Výdaje na jakost 

 

2.9.1  Výdaje na interní vady [18] 

Jedná se o výdaje vznikající uvnitř organizace v důsledku vad při plnění poţadavků na 

jakost a poţadavků stanovených legislativou. Základní struktura výdajů na interní vady je 

zobrazena na obrázku č. 11. 
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Obr. 11  Základní struktura výdajů na interní vady [19] 

 

Mezi nejčastější poloţky výdajů na vady při výrobě a poskytování služby lze zařadit: 

 ztráty z neopravitelných vad (hodnota všech materiálů, polotovarů a práce, která byla 

vynaloţena na výrobky vyřazené z dalšího zpracování a pouţívání), 

 celkové výdaje na procesy řízení neshodných produktů, tj. aktivity spojené s identifikací, 

separací a vypořádáním neshodných produktů. 

k výdajům vztahujícím se k jakosti dodávek zařazujeme: 

 ztráty z vadných dodávek, pokud vady v dodávaných produktech byly odhaleny aţ po 

přijetí. Jsou zde zahrnuty i výdaje na třídění, přepracování, ztráty na výkonech apod. Tyto 

ztráty spolu s cenou dodávky tvoří úplné náklady nákupu a jsou vyuţívány jako 

ekonomický ukazatel hodnocení výkonnosti dodavatelů.  

 

a pro další výdaje na interní vady mohu například uvést:  

 celkové výdaje na nutné analýzy příčin vzniku vad, 

 celkové ztráty způsobené niţší výkonností procesů.  

 

2.9.2 Výdaje na externí vady [19] 

Jedná se o výdaje vznikající v důsledku neplnění poţadavků zákazníků a legislativních 

poţadavků po dodání zákazníkovi. Zatímco u výdajů na interní vady jde o nedostatky, které byly 

odhaleny ještě předtím, neţ na ně upozornil zákazník, jde v tomto případě jednoznačně o výdaje a 

někdy doslova nenahraditelné ztráty odvislé i od ztráty důvěry odběratele. Základní struktura je 

uvedena na obrázku č. 12. 
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Obr. 12  Základní struktura výdajů na externí vady [19] 

 

2.9.3 Výdaje na hodnocení [18] 

Předchozí dvě podskupiny výdajů na jakost reprezentovaly zbytečné výdaje sniţující 

ekonomický výsledek organizací. V ideálním případě by proto mohly být nulové! 

Naproti tomu výdaje na hodnocení představují skupinu efektivně vynakládaných prostředků. 

Příkladem uvádím výdaje na interní a externí posuzování shody, nákup a údrţbu měřících 

zařízení, přezkoumání záznamů o hodnocení a jiné výdaje na hodnocení.   

 

2.9.4 Výdaje na prevenci [18] 

Obecně jsou definovány jako výdaje na jakoukoliv činnost související s předcházením a 

sniţováním rizika výskytu neshod, jakoţ i výdaje na zlepšování. Příkladem zde můţeme uvést 

rozvoj vztahů se zákazníky, management jakosti dodávek (rozvoj, výchova a motivace 

dodavatelů), výcvik a vzdělávání, neustálé zlepšování atd.  

 

Výdaje na prevenci by v moderních systémech managementu jakosti měly představovat 

trvale vzrůstající skupinu výdajů! Konečným efektem těchto efektivně vynaloţených prostředků 

je trvalé sniţování neproduktivních výdajů a výrazné zlepšení ukazatelů jakosti v organizaci. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

3.1  Představení společnosti Continental 

 

Continental Corporation s logem zobrazeným na obrázku č. 13 je jedním ze světových lídrů 

v oblasti automobilového průmyslu. Společnost dnes zaměstnává přibliţně 150 000 zaměstnanců 

v téměř 200 lokalitách v 36 zemích světa. Jako dodavatel produktů v oblasti pneumatik, 

brzdových systémů, podvozkových komponentů a vozidlové elektroniky přispívá společnost ke 

zdokonalování jízdní bezpečnosti a ochraně globálního klimatu [8]. 

 

 

 
Obr. 13  Logo společnosti Continental [7] 

 

Akvizicí sektoru automobilové elektroniky společnosti Motorola, k níţ došlo roku 2006, 

posílil Continental své působení. V prosinci roku 2007 získal Continental společnost Siemens 

VDO Automotive AG. Propojení zásadních společností v oblasti elektronických a hydraulických 

brzdových systémů, asistenčních systémů řidiče a senzorů pro monitorování okolí automobilu 

zásadně urychlilo integraci pasivních a aktivních bezpečnostních systémů. Špičková úroveň 

v oblasti pohonných systémů i v segmentu elektrických motorů, hybridní technologie a řízení 

motoru, hnacího ústrojí, umoţňuje přispět ke sníţení emisí CO2, o které usiluje celý svět [7]. 

 

Společnost Continental v České republice působí v závodech Adršpach, Brandýs nad 

Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Jičín, Otrokovice a Trutnov a zaměstnává téměř 13 000 

zaměstnanců. V České republice vyrábí palivové dopravní jednotky, palubní přístroje, ovládací 

panely klimatizací, rádia a navigační systémy, brzdové válce a posilovače brzd, senzory, 

elektronické řídicí systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, pláště pneumatik pro osobní a 

nákladní automobily, autobusy, dodávky a speciální stroje a mnoho dalších [8]. 
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3.2  Hlavní milníky závodu ve Frenštátu pod Radhoštěm 

 

Během své historie závod ve Frenštátě pod Radhoštěm prodělal mnoho změn, nicméně zde 

jsou hlavní milníky, co se týká společnosti v oblasti jakosti: 

 

Siemens Automobilové systémy, s.r.o. 

1995 – Rozhodnutí o výstavbě nového závodu Siemens a přijetí prvních zaměstnanců ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. 

1997 – Závod certifikován dle normy ISO 9001. 

1998 – Závod certifikován dle normy VDA 6.1 a dle ISO 14001:1996. Závod hodnocen 

společností Ford a získal „Q1 Award“. 

2004 – Závod certifikován dle normy ISO/TS 16949:2002. 

2005 – Zavedení Týmové práce a projektů Štíhlé výroby. 

Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.: 

2007 – Akvizice Siemens VDO a Continental AG  k 5. 12. 2007. 

2008 – Reorganizace závodu, zavedení struktury „Business Team“. 

 

3.3  Plán a výrobní portfolio společnosti 

 

Společnost je rozdělena na 3 základní FF (Focus Factory): 

 FF 1: Body & Security  - Karoserie & Bezpečnost. 

 FF 2: ES/TR/ID – Engine systems/ Transmission/ Instrumentation & Driver – Řídící 

jednotky/ Převody/ Přístrojové desky. 

 FF 3: SN – Sensors – Senzory. 

 

Pro ukázku jsou některé výrobky komplexního portfolia společnosti zobrazeny na obrázku č. 14. 
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Obr. 14  Ukázka výrobního portfolia společnosti [7] 

 

3.4  Vize & mise společnosti 

 

Vizí a cílem společnosti je udrţet se díky trvalému výkonu mezi nejlepšími automobilovými 

dodavateli elektronických a mechatronických součástek na světě. Společnost směřuje a zavazuje 

se poskytovat nejlepší výrobky a sluţby ve smyslu kvality, plnění dodávek a poprodejní péče.   

Heslem společnosti je kompletní zaměření se na zákazníka coţ povede k společné a úspěšné 

budoucnosti obou partnerů. Této misi napomáhá kvalita bez kompromisu, která dále zvyšuje 

hodnotu společnosti. 

Kvalita není jen slovo, ale rozhoduje o spokojenosti kaţdého, kdo je spojen s naším 

podnikáním, kam patří: 

 naši zákazníci a dodavatelé, 

 naši zaměstnanci a akcionáři, 

 naše společnost. 

 

Je velice důleţité neustálé zlepšovat procesy, s cílem dosáhnout jejich robustnosti, zvýšit 

produktivitu a ekonomickou přidanou hodnotu, motivovat a zvyšovat kvalifikovanost 
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zaměstnanců, protoţe oni jsou jedním z klíčových faktorů společnosti, ale také brát ohled na 

ţivotní prostředí nejen ve vztahu k samotným procesům, ale i co se týče chování jednotlivců.  

 

Cíle společnosti vzhledem ke spokojenosti zákazníků jsou stanoveny následovně: 

 nejlepší kvalita a sluţby, nejlepší přidané hodnoty, nejlepší výkon a inovace, nejlepší 

flexibilita, 

 jednociferná hodnota „0 km ppm“ a výroba bez oprav, 

 nepřetrţité zvyšování EVA a být nejlepší v efektivitě nákladů,  

 získávat nové obchodní příleţitosti díky konkurenčním cenám, 

 integrace procesů, procesní orientace, štíhlé procesy a zlepšování produktivity, 

 být nejatraktivnější zaměstnavatel v regionu, mít nejkvalifikovanější a nejangaţovanější 

zaměstnance. 

 

S ohledem na synergické efekty je hnací silou týmová práce s mottem „společně to dokáţeme“ 

[7]. 

  

V dnešní době je společnost drţitelem certifikátů, jako jsou: 

EN ISO 9001: 2008, 

EN ISO 14001: 2004, 

Ford Q1 Certificate,  

ISO / TS 16949: 2009. 

 

 

4  ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ŘEŠENÍ REKLAMACÍ 

 

V rámci společnosti Continental prostupuje řešení reklamací několika úrovněmi a 

odděleními. Kaţdá reklamace má vliv na celkový chod firmy ať jiţ s důsledkem pozitivním či 

negativním, nicméně téměř vţdy postihuje oblast jakosti, financí a materiálového hospodářství. 

Jak je zřejmé z předcházející věty, mezi hlavní „postiţené“ patří útvar jakosti, který se ve 

firmě rozděluje na tři hlavní oddělení:  
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 Interní (PSQ/ConCIP) - zaměření na interní procesy, definování standardů a trvalé 

zlepšování, 

 Zákaznické (CQ)  - komunikace se zákazníky, příjem, evidence a analýzy 

zákaznických reklamací, 

 Dodavatelské (SQM)  - řízení jakosti dodávaných komponent, procesů u 

dodavatelů, jejich trvalé zlepšování, provádění auditů u dodavatelů.     

 

Kaţdé oddělení je zaměřeno na jinou oblast jakosti, ale v konečném důsledku vytváří 

komplexní symbiózu pro funkční řízení kvality v rámci společnosti. 

 

4.1  Systém řízení a evidence reklamací  

V kapitole výše je uvedeno, ţe v rámci útvaru jakosti existují různá oddělení, z čehoţ 

vyplývá, ţe kaţdé z nich se nutně zabývá jinou oblastí jakosti a proto je tedy potřeba rozlišovat 

zdroj výskytu neshod. S ohledem na zdroj výskytu se musí řídit proces jejich řešení včetně vztahu 

k finančním vyhodnocením a důsledkům pro firmu.  

V rámci této práce se zaměříme na analýzu dodavatelských reklamaci, proto nejprve určíme 

hlavní oblasti, kterými se budeme zabývat. 

 

Hlavní zdroje výskytu neshodných dílů jsou následující: 

A.  - reklamace po dodání ze vstupní kontroly 

B.  - reklamace z výroby před odesláním zákazníkovi 

C.  - reklamace od zákazníka 

 

Obecně lze říci, ţe pokud je potvrzeným nebo předpokládaným viníkem chyby výrobce 

součástky, přebírá ji do své zodpovědnosti oddělení SQM, které dále řídí celý reklamační proces 

dle popsaných postupů. Pro samotný reklamační proces je vyuţíván systém SAP případně jeho 

rozšíření v rámci modulu QM, interně nazýváno SQM Tool, obsahující přímé propojení na 

celosvětový internetový systém Supply On, který pouţívají téměř všichni strategičtí dodavatelé 

společnosti Continental.  
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Pro kaţdou převzatou součástku je vytvořen oficiální reklamační protokol (NR) 

obsahující co nejvíce informaci, jako například datum výroby součástky a celého výrobku, šarţi, 

detailní popis chování součástky v aplikaci, chování v teplotě a ten je spolu s vadnou součástkou 

poslán dodavateli na analýzu. V příloze 1 je zobrazen příklad reklamačního protokolu pouţívaný 

ke komunikaci s dodavatelem součástky. 

 V okamţiku odeslání reklamačního protokolu je dodavatel povinen začít s reklamačním 

procesem a do 14 dnů dodat kompletní 8D report. Report musí obsahovat veškeré náleţitosti jako 

příčinu chyby, opatření k nápravě, preventivní opatření pro zabránění opakování chyby (např. 

POKA YOKE). Kompletní 8D report je kontrolován zodpovědným SQM technikem a pokud 

odpovídá poţadavkům předán na interního nebo externího zákazníka. 

Kaţdý takovýto reklamační případ sebou přináší určité náklady, které by měly být 

evidovány a v případě potvrzení chyby ze strany dodavatele také přeúčtovány. V systému SAP 

existuje moţnost tyto nákladové poloţky sbírat na vícenákladové zakázky.    

Procesy evidence reklamací včetně nákladů, postupu řešení jednotlivých neshod se mírně 

odlišují, proto budou detailněji popsány v dalších kapitolách. 

 

4.2  Proces řízení reklamace ze vstupní kontroly 

V případě zjištění neshody během vstupní kontroly, pracovník vstupní kontroly 

kontaktuje odpovědného SQM technika, který určí, zda je nalezená neshoda v souladu se 

specifikací nebo jinými platnými podklady. V případě, kdy je materiál shledán „mimo 

specifikaci" zaloţí pracovník vstupní kontroly chybu a aktivuje hlášení o neshodě (QN) 

v systému SAP. Aktivované hlášení je doplněno o veškeré potřebné údaje a následně je vytvořen 

reklamační protokol (NR). Neshodný materiál je zablokován při rozhodnutí o pouţití dávky a 

zůstává blokován do doby, neţ je k dispozici stanovisko dodavatele tzn. rozhodnutí o odeslání 

zpět, šrotace nebo selekce. 

V příloze 2 je znázorněn průběh reklamačního řízení při nálezu neshody ve výrobě a na 

vstupní kontrole. 
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4.3  Proces řízení reklamace z výroby 

Neshodný materiál je v rámci výrobní oblasti zablokován blokovacími štítky viz příloha 

3. Převzetí neshodného materiálu ve výrobě zajišťuje QMC technik, který rozhoduje o převzetí a 

oprávněnosti reklamace na základě porovnání se specifikací případně po konzultaci s SQM 

technikem. Jakmile je neshoda materiálu potvrzena, pracovník QMC zakládá QN hlášení  a 

vytváří reklamační protokol (NR) v systému SAP. Neshodný materiál je opět blokován do 

rozhodnutí dodavatele jako v případě 4.2. 

V příloze 2 je znázorněn průběh reklamačního řízení při nálezu neshody ve výrobě a na 

vstupní kontrole. 

 

4.4  Proces řízení reklamace od zákazníka 

Reklamační proces vrácených výrobků od zákazníka je řízen zákaznickým oddělením 

jakosti CQ. Kaţdá reklamace musí být zaregistrována v systému CARS. Na základě průvodní 

dokumentace je reklamaci přiřazen typ neshody pouţívaný interně pro evidenci a vyhodnocení. 

 

Typy neshod rozdělujeme: 

 0 km – reklamace pocházející z výrobní linky u zákazníka, 

 Reklamace z pole (Field) – nejčastěji vrácené kusy od konečného uţivatele, 

 Speciální akce, 

 Vrácené výrobky (Recall action) - výrobky s vysokou mírou výskytu neshody  

nacházející se jiţ u konečných zákazníků. 

 

 Jakmile je reklamace zaevidována, začíná vlastní proces analýzy vrácených výrobků. 

Oddělení CQ svolá schůzku řešitelského týmu, který rozhoduje o dalším průběhu analýzy, kde 

vedoucím týmu je plánovač kvality. Většina analýz probíhá následujícím způsobem: 

 

1) Vizuální kontrola. 

2) Funkční testování výrobku (EOL). 

3) Analýza v reálném čase (RTT). 

4) Detailní analýza (interní / externí). 
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V případě potvrzení symptomu uvedeného zákazníkem, jsou uplatněny všechny moţnosti 

analýzy k určení přesné příčiny neshody. Vyuţívá se zařízení jako je Multimetr, Osciloskop, 

Mikroskop s fotoaparátem, Rentgen (X-Ray) a další. Pokud je stanovena příčina vady a jedná se 

o součástku na výrobku dodanou dodavatelem, následuje vystavení CARS reportu (Component 

analysis report) s detailním popisem chyby a veškerými dostupnými informacemi získanými 

během analýzy. Příklad CARS reportu je v příloze 5. V tomto okamţiku je neshodná součástka 

předána na oddělení SQM, které standardním způsobem řídí proces reklamace vůči dodavateli. 

 V příloze 4 je pomocí vývojového diagramu znázorněn obecný průběh reklamačního 

řízení při neshodě přijaté od zákazníka. 

 

Všechny uvedené procesy řízení reklamací v rámci společnosti musí nutně vést 

k zamyšlení, zda také existuje metodika pro sběr a efektivní měření nákladů vztahujících se k této 

oblasti jakosti, čímţ se bude zabývat následující kapitola. 

 

5  VYHODNOCENÍ REKLAMACÍ Z EKONOMICKÉHO          

              HLEDISKA 
 

5.1  Proces evidence nákladů na (ne)jakost  

Evidence, monitorování a analýza nákladových poloţek vztahující se k jakosti je jedním 

z klíčových ukazatelů a je zahrnuta do cílů kvality, které si společnost Continental definuje na 

začátku kaţdého obchodního roku. Cíle kvality jsou stanoveny vrcholovým vedením společnosti 

a slouţí k monitorování plnění bodů Politiky kvality. Ke kaţdému bodu Politiky kvality jsou 

stanoveny konkrétní a měřitelné cíle.  

Cílem bodu „Náklady na jakost“ je dosáhnout minimální hodnoty nákladů na jakost před 

a po odeslání. Hodnocení je zpracováváno průběţně na měsíční bázi, kde hodnoceným 

ukazatelem jsou Quality related cost (QRC) rozdělené na QRC internal - Before delivery (před 

odesláním) a QRC external - after delivery (po odeslání). 
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Vícenáklady (VCN) jsou v podstatě veškeré náklady, které nejsou zahrnuty v ceně 

výrobku, jsou nad rámec kalkulačního vzorce a tímto negativně ovlivňují konečnou finanční 

bilanci produktů.  

VCN před odesláním jsou případy, kdy byly neshody odhaleny v rámci společnosti nebo 

na cestě k zákazníkovi. VCN po odeslání jsou vícenáklady spojené s neshodami dodávek či 

produktů, které odhalil zákazník. Obě skupiny QRC mohou obsahovat vícenákladové poloţky 

pocházející ze šrotací, selekcí, zvláštních jízd, z přepracování, z cenových rozdílů, analýz, 

víceprací a jiných. 

VCN vznikají napříč celým závodem (výroba, logistika, SQM, CQ atd.) ale také u 

zákazníka a dodavatele. VCN jsou sbírány na vícenákladové zakázky a kaţdá taková zakázka má 

svého vlastníka. Ten je zodpovědný za řízení daného případu, kompletnost dat na zakázce a 

uzavření VCN zakázky. V příloze 6 je pomocí vývojového diagramu znázorněn obecný průběh 

řízení QRC. 

 

Data z VCN zakázek jsou zpracovávány na oddělení controllingu, které zajišťuje 

koordinaci VCN případů, interní a externí reporting v rámci společnosti, ale také vyjednávání 

VCN u dodavatelů do hodnoty případu 50 000 EUR. VCN přesahující tento rámec a taktéţ VCN 

s hodnotou větší neţ 2 500 EUR, které se nepodařily vyjednat oddělení controllingu, jsou 

v zodpovědnosti oddělení nákupu, které je řeší s ohledem na dlouhodobou strategii spolupráce s 

dodavateli. 

  

5.2  Analýza dat podniku  

 

Pro analýzu byla pouţita data za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

Protoţe se bude pracovat s daty dodavatelů významných jmen, jsou tito jednotliví 

dodavatelé označeni obecně velkými písmeny A, B, C, D apod.   

 Data, která byla pouţita pro jednotlivé analýzy, byla čerpána z podnikového systému SAP 

a jiných interních zdrojů.  

 

Celkové vícenáklady společnosti za rok 2010 byly tvořeny ze 73 % zaviněním ze strany 

dodavatelů, z 8 % zaviněním ze strany zákazníků a 19 % interním zaviněním viz graf č. 1.   
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Graf 1  Grafické rozdělení celkových VCN dle viníka v roce 2010 

 

Procentuální vyhodnocení QRC z trţeb za rok 2010 zobrazuje pozitivní trend v rámci 

sniţování vícenákladů, viz obrázek č. 15. 

 

 

Obr. 15  Celkové hodnocení QRC pro rok 2010 včetně srovnání s rokem 2009 

 

Pro detailnější rozdělení bez ohledu na to zda se jedná o QRC před nebo po odeslání, byla 

provedena finanční analýza celkových VCN zaviněných dodavateli na základě které bylo 

zjištěno, ţe 70 % vícenákladů patřilo do zodpovědnosti oddělení logistiky (LO) a 30 % na 

oddělení SQM coţ je znázorněno v grafu č. 2. Z uvedených 30 % VCN registrovaných na 

oddělení SQM bylo přeúčtováno na viníka - dodavatele 65 % VCN. 
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. 

Graf 2  Grafické rozdělení celkových VCN dodavatele podle původu neshody v roce 2010 

 

Z grafu č. 2 je zřejmé, ţe převáţná část dodavatelských VCN vzniká v oblasti LO, coţ bylo 

způsobeno ekonomickou situací na trhu součástek po krizi v roce 2009, nicméně dále se jiţ 

budeme detailněji zabývat pouze případy vztahující se k reklamacím na oddělení SQM . 

V dalším kroku bylo provedeno vyhodnocení TOP10 dodavatelů z hlediska výše VCN a 

výsledek je zakreslen v grafu č. 3. 

 

 

Graf 3  Grafické zobrazení TOP10 dodavatelů v roce 2010 z hlediska hodnoty VCN  
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5.2.1 Analýza dat reklamací  

V rámci oddělení SQM je reklamace oficiální stíţností na kvalitu dodané součástky nebo 

produktu. Kaţdou reklamaci je nutné povaţovat za výstup nestandardního chování procesu do 

data doručení výsledku analýzy ve formě 8D reportu a uzavření případu. V první kroku byla 

provedena analýza zaměřená na základní rozdělení neshod roku 2010 a to na identifikaci viníka 

neshody, kde je výsledkem tabulka č. 2. Pro lepší znázornění byl sestrojen graf č. 4.  

 

Tab. 2  Základní rozdělení neshod roku 2010 na SQM 

Neshody počet 

neshody způsobené dodavatelem 1395 

neshody způsobené výrobou 347 

neshody způsobené zákazníkem 153 

celkem 1895 

 

 

Graf 4  Grafické znázornění rozdělení neshod roku 2010  

 

Z grafu č. 3 vyplývá, ţe hlavní podíl na neshodách v roce 2010 mají dodavatelé součástek. 

V dalším kroku bylo provedeno vyhodnocení TOP10 dodavatelů s ohledem na nejvyšší počet 

hlášení o neshodách. Základním důvodem analýzy bylo získat odpověď na otázku, zda souhlasí 
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TOP10 dodavatelů z hlediska hodnoty VCN a TOP10 dodavatelů s ohledem na počet hlášení o 

neshodách. Výsledek porovnání je uveden v tabulce č. 3 a shody jsou vyznačeny odlišnou barvou 

pro kaţdou shodnou dvojici. V dalším kroku byl vytvořen graf č. 5 zobrazující skutečnou 

závislost počtu hlášení o neshodě (QN) v porovnání s hodnotou VCN v EUR. 

 

Tab. 3  Srovnání TOP10 dodavatelů s ohledem na neshody a VCN 

TOP10 dodavatelů dle hodnoty VCN 
Seřazeno sestupně 

TOP10 dodavatelů dle počtu hlášení 
o neshodách - potvrzené/sestupně  

Název dodavatele Název dodavatele 

A F 

B H 

C AM 

D AH 

E O 

F AJ 

G AK 

H B 

I Z 

J DD 

 

 

Graf 5  Grafické znázornění závislosti počtu hlášení na hodnotě VCN  

Poznámka: vysoká hodnota VCN u dodavatele B byla z úsporného důvodu zakreslena pouze numericky 
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Na základě grafu č. 5 nelze exaktně konstatovat, ţe hodnota VCN je vţdy přímo spojena 

s počtem hlášení o neshodách u jednotlivých dodavatelů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto 

provést odděleně detailní analýzy pro srovnávaná data v tabulce č. 3. V prvním kroku byla 

pomocí Paretova diagramu a pravidla 80/20 vybrána životně důležitá menšina (ŽDM) pro TOP 10 

dodavatelů dle hodnoty VCN viz tabulka č. 4 a graf č. 6.  

 

Tab. 4  Vstupní data pro sestrojení Paretova diagramu 

Dodavatel 
Hodnota VCN 2010 
(EUR) 

Kumulativní 
hodnota VCN 

Relativní kumulativní 
hodnota VCN (%) 

A 396 500 396 500 46,82 

B 235 719 632 219 74,66 

C 61 282 693 502 81,90 

D 52 543 746 045 88,10 

E 33 978 780 023 92,12 

F 18 545 798 568 94,31 

G 14 440 813 008 96,01 

H 13 032 826 040 97,55 

I 11 549 837 589 98,92 

J 9 184 846 772 100,00 

 

   

 

Graf 6  Paretův diagram dodavatelů pro detailní analýzu VCN 
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Výsledek Paretovy analýzy stanovil 3 dodavatele, kteří tvoří ŢDM a jsou v následujícím 

kroku detailněji analyzováni s ohledem na obsah účtovaných nákladových poloţek VCN zakázek 

viz tabulka č. 5.  

  

Tab. 5  Analýza nákladových poloţek u dodavatele A, B, C 

VCN položka Dodavatel 

  A B C 

šrotace X X X 

selekce X X   

přepravní náklady X X X 

vícepráce THP (vývoj, SQM, Q3…) X     

vícepráce výroba X X X 

externí náklady od zákazníka   X   

 

 

Vyhodnocením nákladových poloţek u těchto dodavatelů bylo zjištěno, ţe pouze u 

dodavatele A jsou registrovány náklady spojené s víceprací THP pracovníků. 

V druhém kroku byla pomocí Paretova diagramu a pravidla 50/50 vybrána životně důležitá 

menšina (ŽDM) pro TOP 10 dodavatelů dle četnosti hlášení QN viz tabulka č. 6 a graf č. 7.  

 

Tab. 6  Vstupní data pro sestrojení Paretova diagramu pro QN 

Dodavatel 
Četnost hlášení o 
neshodách (QN) 

Kumulativní 
četnost QN 

Relativní 
kumulativní četnost 
QN (%) 

F 89 89 17,69 

H 76 165 32,80 

AM 56 221 43,94 

AH 50 271 53,88 

O 45 316 62,82 

AJ 43 359 71,37 

AK 43 402 79,92 

B 37 439 87,28 

Z 33 472 93,84 

DD 31 503 100,00 
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Graf 7  Paretův diagram dodavatelů pro detailní analýzu  
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případ dodavatele A, kde vícepráce THP tvoří relativně vysokou poloţku VCN je potřeba vzít 

v úvahu, ţe se jedná o nezanedbatelné náklady, které je potřeba zohlednit. 

 

5.3  Návrh a doporučení ke zlepšení   

Vícepráce THP pracovníků jsou dle analýzy v předcházející kapitole opomíjenou oblastí, 

která se výjimečně zahrnuje do celkových vícenákladů shromaţďovaných na VCN zakázkách. 

Výjimkou jsou velké kauzy, kde problém výrazným způsobem zasáhne do chodu mnoha oddělení 

a náklady dle interních měřítek překračují určitý akceptovaný „standard“. Protoţe nejen velké 

případy jsou zdrojem nákladů a vícenákladů na (ne)kvalitu u dodavatelů, je nutné se také zaměřit 

na všechny ostatní případy reklamací, které svým vznikem a dalším procesem zpracování 

kaţdodenně zatěţují společnost a tímto ohroţují její stabilitu ve vysoce konkurenčním prostředí 

automobilového odvětví. Protoţe během analýz bylo zjištěno, ţe nejsou zahrnovány vícenáklady 

THP pracovníků, rozhodl jsem se provést kalkulaci moţných chybějících VCN na základě 

získaných informací z interního systému SAP a od pracovníků SQM a CQ.  

 

Kalkulační vzorec pro výpočet průměrného času na řešení jednoho hlášení o neshodě: 

Průměrný počet hlášení za měsíc SQM technika = (celkový počet hlášení /počet měsíců v roce) / 

počet SQM techniků 

 

P=(N/12)/T 

P=(1895/12)/8 

P=19,74 

                                                                                                                             

SQM technik se věnuje hlášením o neshodách 80 % své pracovní doby, coţ znamená 134 hodin 

za měsíc. 

 

Průměrný čas strávený na řešení jednoho hlášení = 134 hodin za měsíc / průměrný počet  

hlášení  na SQM technika 

PT=134/PNT 

PT=134/19,74 

PT=cca 7hodin 
  

(1) 

(2) 
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Dle informace z oddělení controllingu je hodinový tarif SQM technika 600 CZK coţ je 24 

EUR. Výpočtem viz níţe lze získat paušální částku pro hodnocení vícepráce THP pracovníků na 

oddělení SQM na jedno hlášení, která činí 168 EUR. 

Pokud vyjdu z předpokladu, ţe celkově máme potvrzeno 1395 hlášení kde viníkem je 

dodavatel a pouze u jednoho případu byly započítány vícepráce THP pracovníků, pak pro 

zbývajících 1394 hlášení mohu stanovit částku, která v současné době padá na vrub společnosti a 

mohla být z 65 % přeúčtována na dodavatele. 

 

Celková částka THP pracovníků oddělení SQM, která nebyla zahrnuta do VCN 

zakázek činí 234 192 EUR. S ohledem na 65% úspěšnost přeúčtování na dodavatele celková 

ztráta pro společnost činí 152 225 EUR. 

 

Protoţe nyní neexistuje přesná metodika stanovení časové náročnosti řešení jednotlivých 

hlášení o neshodě, vycházel jsem z odhadu a následně zprůměrovaných hodnot pouţitých ve 

výpočtech. Z tohoto důvodu doporučuji zavést metodiku pro rozklíčování časové náročnosti 

jednotlivých hlášení a pro jednotlivé skupiny přiřadit odpovídající paušální částku. Tato paušální 

částka by také měla zahrnovat náklady oddělení CQ, které se významnou měrou podílí na kaţdé 

reklamaci. 

V rámci společnosti Continental jsou vztahy s dodavateli popsány ve smlouvách, proto 

navrhuji zařadit do smluvních ujednání klauzuli vztahující se k VCN a paušálnímu poplatku za 

neshodu.            
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6  ZÁVĚR  

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou reklamací na oddělení SQM s cílem zmapovat procesy 

výskytu neshod a jejich návaznost na finanční ukazatele společnosti. Kaţdá jednotlivá neshoda je 

vysoce rizikovým článkem v procesním řetězci společnosti, který na sebe můţe a velmi často 

váţe negativní nákladové poloţky zainteresovaných stran, které ve výjimečných případech 

mohou dosahovat takových hodnot, vedoucích aţ k platební neschopnosti či úpadku firmy. 

V teoretické části byly popsány základní informace o systémech managementu jakosti, dále 

moderní přístupy k řízení jakosti, základní pojmy jako je jakost či reklamace a také 7 základních 

nástrojů managementu jakosti běţně pouţívaných v moderních společnostech. Součástí této 

kapitoly byla teoretická východiska pro rozčlenění výdajů na jakost, jejich struktura a modely.  

Dále byla představena společnost, její výrobní portfolio a základní stavební pilíře pro 

dlouhodobý a udrţitelný rozvoj v rámci regionu i celé korporace. 

  V následující kapitole byl popsán proces současného řešení reklamací, které mohou vznikat 

v různých oblastech materiálového toku a na základě toho negativně ovlivňovat chod společnosti. 

Mezi tyto oblasti patří vstupní kontrola, výroba a zákazník. Proces řešení reklamací se 

v jednotlivých oblastech v určitých specifikách liší, coţ vede ke vzniku rozdílných 

vícenákladových poloţek včetně jejich hodnoty. Můţeme konstatovat, ţe čím dříve je neshoda 

odhalena, tím jsou vícenáklady ve většině případů niţší.  

S ohledem na tuto skutečnost byla provedena analýza vícenákladů souvisejících 

s reklamacemi dodavatelských součástek. V rámci této analýzy byly zvoleny dva faktory, a  to 

hodnota vícenákladů a počet neshod u dodavatelů za období jednoho roku. Pro detailnější 

rozklíčování byli vybráni pomocí Paretova principu tři dodavatelé s nejvyšší hodnotou 

vícenákladů a čtyři dodavatelé s nejvyšším počtem neshod za uvedené období. Bylo zjištěno, ţe 

počet neshod nepřímo souvisí s výši vícenákladů naúčtovaných na zakázkách. Detailnějším 

rozborem bylo detekováno slabé místo, kterým je účtování vícenákladových poloţek za vícepráce 

THP pracovníků na oddělení SQM včetně oddělení CQ, coţ vede k horšímu hospodářskému 

výsledku firmy. Bohuţel tyto vícenáklady nyní zůstávají ve firmě. Protoţe v současné době 

neexistuje postup pro vyčíslení finanční hodnoty této části vícenákladů, byl navrţen jednoduchý 

vzorec pro jejich výpočet. Tento vzorec vychází z průměrného času řešení jedné neshody na 

oddělení SQM a samozřejmě jej lze vyuţít také pro jiné oddělení v procesu řešení reklamací. 
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Dalším doporučením je prověření a aktualizace smluvních ujednání mezi společností a 

dodavateli, ve smyslu stanovení paušální částky za neshodu, která by měla působit jako prevence 

k předcházení vzniku neshod. 
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Příloha 1:  Reklamační protokol [7] 
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Příloha 2:  Proces řízení reklamace z výroby a vstupní kontroly [7] 
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Příloha 2:  Proces řízení reklamace z výroby a vstupní kontroly, pokračování [7] 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3:  Blokovací štítek materiálu ve výrobě 
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Příloha 4:  Řízení reklamace od zákazníka [7] 
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akceptován interní 

kvalitou?

Vada součástky 

potvrzena?

Požadavek na 

doplnění 8D reportu

NE

ANO

Vada potvrzena:

A) chyba dodavatele

B) chyba ve výrobě

C) chyba zákazníka

Chyba nepotvrzena

ANO NE

Doplnění 

výsledku analýzy 

do systému 

Definice/úprava 

nápravných 

opatření

Verifikace 

nápravných 

opatření

Uzavření 8D 

reportu

Konec

1
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Příloha 5:  CARS report 



 

 

Zjištění problému

Určení 

potencionálního 

viníka

Ověření zda 

existuje VCN 

zakázka

Požadavek na 

doplnění 8D reportu
ANO

Založení VCN 

zakázky

NE

Informování viníka o 

možných nákladech

Hodnota VCN 

zakázky?

Odeslání vrubopisu 

na viníka k 

odsouhlašení

2

Sběr nákladů na 

zakázku

Ověření kompletnosti 

zakázky

Změna statusu 

zakázky - uvolnění k 

přeúčtování

Vytvoření vrubopisu

Souhlas viníka?ANO

NE

Zjištění důvodu 

nesouhlasu a 

vyjasnění sporných 

bodů

Souhlas viníka?
Stržení částky z 

faktury
ANO

< 2 500 EUR

> 2 500 

< 50 000 EUR

1

< 50 000 EUR

Předání VCN 

zakázky na nákup
NE

 
 

 

 

Příloha 6:  Řízení QRC [7] 

 Z 



 

 

 

Vyjednávání a 

dosažení dohody s 

viníkem

Uzavření VCN 

zakázky

ANO

NE

Konec

1

Odsouhlašení 

dohody s FF

Vytvoření vrubopisu

Informování viníka a 

stržení částky

2
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