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ABSTRAKT 

Řešení reklamací pomocí 8D reportu ve firmě vyrábějící bezpečnostní prvky pro 

automobilový průmysl 

Cílem předložené bakalářské práce je objasnění problematiky reklamací a 

využití tzv. 8D Reportu v této problematice. V teoretické části jsou po definování 

základních pojmů uvedeny důvody vzniku reklamací spolu se způsoby, jak reklamacím 

předcházet. Na závěr teoretické části jsou uvedeny nástroje určené k účinné analýze a 

řešení reklamací, včetně 8D Reportu. 

V praktické části byly do značné míry analyzovány způsoby, jak se konkrétně 

firma Indet Safety Systems, a. s. snaží předcházet reklamacím a zajišťovat jakost. 

Následuje objasnění používaných postupů při řízení reklamací. Dále tato práce rozebírá 

samotnou stavbu a vyplňování formuláře 8D Report, na závěr jsou pak zpracovány 

změny provedené v tomto formuláři během posledních měsíců. 

Klíčová slova: 8D Report, reklamace, zajištění jakosti, analýza 

ABSTRACT 

Complaints Solving Using 8D Report in Company Producing Safety Components 

for the Automotive Industry 

The aim of this work is to clarify the issue of complaints and the use of the 8D 

report in this issue. In theoretical part are defined the basic concepts of the grounds of 

complaint along with ways to prevent complaints. At the end of the theoretical section 

are listed tools for effective analysis and resolution of claims, including 8D report. 

In the practical part, were largely analyzed in ways specifically Indet Safety 

Systems, Inc. seeks to prevent complaints and ensure quality.. The following is a 

clarification of the procedures used in the management of complaints. Furthermore, this 

work explores structure and completion of the form 8D Report, the conclusion is then 

processed by the changes made in this form during the last months. 

Key words: 8D Report, complaints, quality assurance, analysis 

 



 

OBSAH 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 1 

1 PROBLEMATIKA REKLAMACÍ ................................................................................ 2 

1.1 Definice základních pojmů ........................................................................................... 2 

1.1.1 Jakost ....................................................................................................................... 2 

1.1.1. Pojmy z oblasti řízení neshodného produktu .......................................................... 3 

1.1.2 Reklamace ............................................................................................................... 3 

1.2 Dodavatelsko-odběratelské vztahy ............................................................................... 4 

1.2.1 Vliv reklamací na dodavatelsko-odběratelské vztahy ............................................. 4 

1.3 Předcházení reklamacím ............................................................................................... 5 

1.3.1 Statistická přejímka ................................................................................................. 6 

1.3.2 Zajištění dlouhodobé způsobilosti procesu u dodavatele ........................................ 7 

1.3.3 Předcházení reklamacím u odběratele ..................................................................... 8 

1.4 Nejpoužívanější nástroje při analýze reklamací ............................................................ 9 

 Vývojový diagram ......................................................................................... 10 1.4.1.1

 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) ........... 11 1.4.1.2

 Paretův diagram ............................................................................................. 13 1.4.1.3

 Stromový diagram (systematický) ................................................................. 15 1.4.1.4

 Síťový graf ..................................................................................................... 16 1.4.1.5

 Metoda „5 x Proč“ („5 WHY´S“) .................................................................. 17 1.4.1.6

 Metoda GLOBAL 8D .................................................................................... 18 1.4.1.7

1.5 Náklady na jakost ........................................................................................................ 19 

1.5.1 Náklady na reklamace ........................................................................................... 20 

2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU .............................................................................. 21 

2.1 Produkce firmy ............................................................................................................ 21 

2.2 Nippon Kayaku Group ................................................................................................ 23 



 

2.3 Obecná politika a vize v ISS ....................................................................................... 24 

2.4 Historie managementu jakosti ..................................................................................... 25 

2.5 Organizační struktura firmy ........................................................................................ 26 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A VYUŽITÍ METODY 8D REPORT VE 

SPOLEČNOSTI ..................................................................................................................... 27 

3.1 Zajišťování jakosti u dodavatelů pro ISS .................................................................... 27 

3.1.1 Dodavatelský manuál ............................................................................................ 27 

 Odpovědnost dodavatele za jakost a životní prostředí .................................. 28 3.1.1.1

 Požadavky na systém jakosti ......................................................................... 28 3.1.1.2

 Identifikace a sledovatelnost .......................................................................... 29 3.1.1.3

 Schválení dílu do sériové výroby – PPAP ..................................................... 29 3.1.1.4

 SPC – Statistické řízení procesu .................................................................... 30 3.1.1.5

 Zabezpečování kvality v sériové výrobě ....................................................... 30 3.1.1.6

 Ověřování v průběhu výroby ......................................................................... 31 3.1.1.7

3.1.1.7.1 Řízení měřícího a zkušebního zařízení, záznamy o měření ...................... 31 

3.1.1.7.2 Řízení neshodného výrobku ...................................................................... 31 

 Změnové a odchylkové řízení ........................................................................ 32 3.1.1.8

3.1.1.8.1 Žádost o změnu ......................................................................................... 32 

3.1.1.8.2 Řízení reklamací ........................................................................................ 32 

3.1.1.8.3 Nápravná opatření – 8D Report................................................................. 33 

 Řízení subdodavatelů ..................................................................................... 33 3.1.1.9

3.2 Zajišťování jakosti v ISS ............................................................................................. 33 

3.2.1 Vstupní kontrola .................................................................................................... 34 

3.2.2 Monitorování a měření .......................................................................................... 36 

3.2.3 Mezioperační a výstupní kontrola ......................................................................... 38 

 Mezioperační kontrola ................................................................................... 38 3.2.3.1

 Výstupní kontrola .......................................................................................... 39 3.2.3.2



 

3.3 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření ......................................................... 40 

3.3.1 Popis možných neshod – podnětů jakosti ............................................................. 44 

 Zjištění z interních a externích auditů ........................................................... 44 3.3.1.1

 Vizualizace neshod – řízení etalonů .............................................................. 46 3.3.1.2

3.4 Reklamace od zákazníka ............................................................................................. 46 

3.5 Vyplňování 8D REPORTU ......................................................................................... 51 

4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ............................................................................................. 55 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM ZKRATEK:  

AIAG   Automotive Industry Action Group 

PUR    Oddělení Nákupu 

PUR – Sklady  Oddělení nákup sklady 

QA – VstK    Oddělení Řízení jakosti, Vstupní kontrola 

TOP    Vrcholové vedení (Top Management) 

QMR   Představitel vedení pro jakost / živ. Prostředí (Quality 

Management Representative) 

Dept/M   Manager (Department Manager) 

ZNZ    Zápis o Nevyhovující Zkoušce 

MR    Managemet Report 

OEE    Overall equipment effectiveness (Celková efektivita zařízení) 

S10, S15 Skartační znak "Sxx" označuje písemnosti archivně bezcenné, 

které budou po uplynutí skartačních lhůt navrženy v rámci 

skartačního řízení ke zničení. "xx" znamená skartační lhůtu v 

letech. 

ISS Indet Safety Systems, a. s. 

 

 

 



1 

 

ÚVOD 

 

V současné době se ve světě začíná v podnicích přikládat čím dál větší význam 

managementu kvality. Může to být způsobeno mnoha vlivy, nicméně ten prapůvodní důvod 

je, myslím si, zcela jednoduchý. Pro každou organizaci se zpravidla vždy časem ukáže jako 

nejlepší varianta výroby ta, která umí dlouhodobě produkovat kvalitní výrobky a uspokojit tak 

potřeby zákazníka. Tomu však předchází investice velkého množství času a financí do 

managementu kvality. Pokud se tak neděje a firma kvalitu zanedbává, setká se s jedním 

z projevů nespokojenosti zákazníka – reklamací. 

Vedení firem si začíná uvědomovat důležitý fakt. Při velkém množství reklamací bude 

organizaci stoupat čas strávený jejich vyřizováním, nehledě pak na sníženou prestiž firmy a 

další negativní aspekty. S množstvím reklamací jde pak ruku v ruce finanční ztráta způsobená 

veškerými náklady na reklamace. Proto se nyní ujímá trend zajišťování kvality. Ten firmám 

zajistí dlouhodobý úspěch při nákladech nesrovnatelně nižších oproti variantě bez zavedeného 

managementu kvality a spoustě vzniklých reklamací. 

Tato práce si v souvislosti s uvedenými skutečnostmi klade za cíl hned několik věcí. 

První z nich je jakýsi teoretický úvod do problematiky reklamací. Budou uvedeny obecná 

východiska pro předcházení reklamacím firmou tak, že řídí vlastní procesy. Poté bude 

zmíněno ovlivňování a výběr dodavatelů. Teoretická část této práce bude ještě obsahovat 

výběr několika nejznámějších a nejpoužívanějších nástrojů pro analýzu a řešení reklamací. 

Opomenut nebude samozřejmě 8D Report, který je součástí tématu této práce. 

V praktické části bude analyzován přístup firmy Indet Safety Sytems, a. s. 

k zajišťování jakosti u svých dodavatelů, a pak také zajišťování jakosti ve firmě samotné. 

Tyto soubory činností považuji vlastně za snahu o předcházení reklamacím, a proto dále 

navazuje řízení reklamací v podniku. Na závěr bude dopodrobna vysvětlena aplikace a 

sestavování 8D Reportu v Indet Safety Systems, a. s..  
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1 PROBLEMATIKA REKLAMACÍ 

 

1.1 Definice základních pojmů  

Ze všeho nejdřív, ještě než přijde na řadu samotná problematika reklamací, musíme 

mít jasno v pojmech, které s reklamacemi přímo souvisí. Samotná reklamace je ve své 

podstatě založena na nesplnění požadavku na jakost, což se projevuje jako vada či neshoda. 

Pro porozumění problematice je tedy nutno definovat nejpoužívanější výrazy.  

 

1.1.1 Jakost 

Jakost je pojem vztahující se k výrobkům, službám či činnostem. Existuje mnoho 

definic a různorodých přístupů k vymezení pojmu jakost (kvalita). Uveďme si některé z nich, 

tak jak je definovali někteří z významných osobností – guru (otcové, autority) působících v 

oblasti managementu jakosti:  

 Jakost je způsobilost pro užití. (Juran)  

 Jakost je shoda s požadavky. (Crosby)  

 Jakost je to, co za ni považuje zákazník. (Feibenbaum)  

 Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti 

způsobí. (Taguchi) 

Pro vzájemné porozumění je proto nutné stanovit obecnou definici jakosti, která by 

byla univerzální. Tato definice je uvedena v mezinárodní normě ISO 9000:2005: 

Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.  

Požadavek je potřeba nebo očekávání, které:  

 jsou stanoveny spotřebitelem (zákazníkem)  

 jsou stanoveny závazným předpisem  

 se obvykle předpokládají.  

Za inherentní znaky jsou považovány vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, 

procesu, zdroje, systému), které mu existenčně patří. Tyto, častěji označované jako „znaky 

jakosti“ můžeme členit na znaky měřitelné a atributy. Atributy nelze popsat číselnou 
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hodnotou, nicméně mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující (např. příjemné 

vystupování, chuť).[4] 

 

1.1.1. Pojmy z oblasti řízení neshodného produktu 

Jedná se o pojmy vyjadřující stupeň splnění požadavku. Právě podle (ne)splnění 

požadavků je při reklamaci základním kritériem pro stanovení dalšího postupu řešení. 

Shoda - Splnění požadavku  

Neshoda - Nesplnění požadavku  

Vada - Nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití 

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 

 

1.1.2 Reklamace 

Reklamace můžeme považovat za projev nejvyšší nespokojenosti zákazníka, vyjádřený 

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

opravy apod. [1]. 

V zásadě jde o proces, kdy je zákazníkovi podnikem dodán produkt, jenž není ve shodě 

s požadavky. Pokud zákazník nedodržení předepsaných požadavků zjistí, může se na základě 

charakteru neshody/vady a jejího významu rozhodnout k podání reklamace. Nutno dodat, že 

příčinou reklamací nemusí být vždy jen výrobek samotný. Může se jednat o mnoho dílčích 

procesů a činností, kterými produkt projde před samotným dodáním, a jenž mají z hlediska 

odběratele vliv na jeho konečnou jakost. Může se jednat např. o opožděný termín jeho dodání, 

nevyhovující balení a skladování před dodáním, neodpovídající způsob přepravy apod. 
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1.2 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Vztahy odběratelů s dodavateli ovlivňují ve velké míře konečnou jakost produktu 

vytvářeného odběratelskými organizacemi. V konečné fázi se projevují i u samotného 

spotřebitele. 

Norma ISO 9004:2009 definuje tyto vztahy v kapitole 6.4 – Partneři a dodavatelé: 

Partnery mohou být dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb, technologické a finanční 

instituce, vládní a nevládní organizace a další zainteresované strany. Partneři mohou 

poskytovat jakýkoli zdroj, a to podle toho, jak je odsouhlaseno a stanoveno v dohodě o 

partnerství. 

Organizace a její partneři jsou nezávislé subjekty a vzájemně prospěšné vztahy zvyšují 

jejich schopnost vytvářet hodnotu. Organizace by měla o partnerství uvažovat jako o 

specifické formě vztahu s dodavateli v případě, že jsou dodavatelé schopni investovat do 

oblasti činností organizace a sdílet její zisk nebo ztrátu.[4] 

Při budování partnerství by měla organizace brát v úvahu následující záležitosti: [4] 

 Vhodné poskytování informací partnerům tak, aby byly maximalizovány jejich 

příspěvky, 

 Podporování partnerů ve smyslu poskytování zdrojů (jako jsou informace, znalosti, 

odborné posouzení, technologie, procesy a sdílený výcvik), 

 Sdílení zisků a ztrát s partnery a 

 Zvyšování výkonnosti partnerů.  

 

1.2.1 Vliv reklamací na dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Reklamace se v menší či větší míře vyskytují v každé organizaci, nehledě na to, jestli 

organizace poskytuje výrobky či služby. S reklamacemi se v podnicích počítá jako s běžnou 

součástí fungování firmy, a proto jsou předem stanoveny postupy a mechanismy, kterými lze 

tyto situace řešit co možná nejefektivněji. 

Pokud dodavatel obdrží reklamaci, neměl by tuto skutečnost přijímat jako veskrze 

negativní jev. Jde pochopitelně o informaci ne zcela příjemnou, ale svým přístupem může 

dodavatel na této skutečnosti mnohé změnit. Nejlépe učiní, pokud reklamaci přijme jako 
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inspiraci pro další krok ke zlepšování a k odstranění problému se postaví sebekriticky, se vší 

zodpovědností a pokorou.  

Při reklamacích je logicky ohrožena spokojenost zákazníka a je tak možné, že jeho 

důvěra v dodavatele utrpí citelnou újmu. Podání reklamace je ale pouze počáteční impuls, na 

který navazuje další řetězec činností, při kterých může dodavatel na své snížené reputaci 

zapracovat. Jako klíčový faktor je na základě celosvětových zkušeností považován postoj, 

který k řešení reklamace dodavatel zaujme. Proto je v momentě podání reklamace chvíli příliš 

brzo na jakékoliv přehodnocování důvěry. 

Při řešení reklamací je totiž potřeba, aby byly řešeny s co nejmenším prodlením, 

systematicky a objektivně. V takových případech není nutně ohrožena spokojenost zákazníka 

i přesto, že při podání reklamace mohlo vše vypadat naprosto jinak. Vyřešením reklamací ve 

shodě se stanovenými pravidly vzájemné spolupráce a v rámci etiky lze dosáhnout 

požadovaného efektu – zachování, třeba i utužení důvěry.  

 

1.3 Předcházení reklamacím 

Předcházet reklamacím je pochopitelně v zájmu nejen dodavatele, ale i odběratele. Obě 

dvě strany se proto snaží k ideálnímu stavu, kdy by se reklamace vůbec vyskytovat neměly, 

v maximální možné míře přispět. Standardizované nástroje pro prevenci a řešení reklamací 

budou uvedeny v dalších kapitolách.  

Pro řešení problematiky reklamací je potřeba vzít v potaz skutečnost, že příčina vzniku 

vady, následně pak reklamace, může vzniknout ve kterékoliv fázi životního cyklu výrobku. 

Nejčastěji se příčiny hledají v následujících oblastech: 

 Materiál, 

 Zařízení; 

 Metody; 

 Lidé; 

 Prostředí. 

 V minulosti se za rozhodující etapu z hlediska jakosti konečného produktu považovala 

vlastní výroba. V současné době se již všeobecně uznává, že o výsledné jakosti produktu se až 
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z osmdesáti procent rozhoduje již v předvýrobních etapách, tedy v průběhu plánování jakosti 

produktů.[2] 

 

1.3.1 Statistická přejímka 

Statistická přejímka představuje formu objektivní výběrové kontroly, kdy se dle předem 

stanoveného pravidla se provede jednoznačné rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí přejímané 

dávky materiálu, surovin, polotovarů či hotových výrobků. [3] Je často používaným nástrojem 

pro předcházení reklamacím a stanovování postupů při jejich případném výskytu. 

Díky tomu by měly být sestavené takové přejímací postupy, které budou vhodným 

způsobem poskytovat záruky jak dodavateli, tak i odběrateli a dané postupy budou z hlediska 

nákladů na kontrolu pokud možno co nejekonomičtější. Jednou z několika výhod statistické 

přejímky je, že se nejedná o stoprocentní kontrolu (ta je nereálná z hlediska časové náročnosti a 

nákladů), ale kontroly či analýzy kusů náhodně odebraných z posuzované dávky [9]. 

 

Statistická přejímka se využívá u třech typů kontrol, a to při vstupní, mezioperační a 

samozřejmě i při výstupní kontrole v případech jestliže: [10] 

 

 máme velkou dávku, tudíž stoprocentní kontrola je příliš nákladná, 

 stoprocentní kontrolu není možno realizovat, 

 stoprocentní kontrola nemá stejnou účinnost, 

 náklady vynaložené na příjem neshodného produktu jsou minimální. 

 

Není prakticky možné, aby všem podnikům vyhovoval stejný model statistické 

přejímky. Proto existuje několik druhů, které berou v úvahu měnící se kritéria. Statistické 

přejímky lze členit dle několika hledisek: [3] 

 

 v závislosti na charakteru znaku jakosti, 

 dle počtu výběrů, 

 dle způsobu, jakým se skládá se zamítnutou dávkou, 

 dle četnosti kontroly jednotlivých dávek, 

 dle způsobu výroby a charakteru předávání hodnoceného produktu.  
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1.3.2 Zajištění dlouhodobé způsobilosti procesu u dodavatele 

Dodavatel se v konečném důsledku snaží o udržení dlouhodobé způsobilosti procesu a 

jeho neustálé zlepšování, což lze v zásadě považovat za základní předpoklad zamezení 

výskytu reklamací. V následujících několika odstavcích se pokusím velice krátce nastínit, jak 

by takový proces měl vypadat. 

Základem zmíněné dlouhodobé způsobilosti procesu je tzv. statistická stabilita procesu. 

Statisticky stabilní proces je proces, na který působí pouze náhodné příčiny variability 

(vytvářejí široký komplex jednotlivě neidentifikovatelných příčin, z nichž každá sama o sobě 

přispívá k celkové variabilitě malou měrou[3]). To má za následek, že výstupy procesu se 

dlouhodobě pohybují ve statisticky stanovených mezích (tzv. meze regulační). Podmínkou 

samozřejmě je, že takovéto procesy musí být statisticky řízeny. Toto hodnocení je 

vyžadováno velice často, v automobilovém průmyslu je stanoveno příslušnou normou ČSN 

ISO TS 16 949:2009.  

V návaznosti na statisticky stabilní proces stanovujeme tzv. způsobilost procesu. 

Způsobilý proces je proces, který je schopen dlouhodobě a stabilně plnit požadavky 

zákazníka. V rámci analýzy způsobilosti procesu (Capability Analysis) zkoumáme, zda 

proces, který je po předchozím kroku statisticky zvládnutý, je schopen také dosahovat 

požadavků zákazníka, definovaných např. ve formě tolerančních mezí (USL, LSL). Na Obr. 

1.1 je schematické zobrazení způsobilého (část A) a nezpůsobilého procesu (část B). 

Statistická stabilita je jedním ze základních předpokladů pro posuzování způsobilosti 

procesu.[2] 

 Je evidentní, že analýza způsobilosti procesu nezahrnuje všechny činnosti, které jsou v 

souvislosti s produktem vykonány od doby návrhu až po samotné dodání. Posuzuje však to 

nejzákladnější – reálné dodržení specifických požadavků odběratele na produkt jako takový, 

což lze považovat za první předpoklad pro úspěšné naplnění vzájemné spolupráce dodavatel -

odběratel. 
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Obr.  1 - Způsobilý a nezpůsobilý proces [3] 

 

1.3.3 Předcházení reklamacím u odběratele 

Odběratel se snaží o formulování naprosto jednoznačných, srozumitelných a 

kompletních požadavků na dodávané produkty a služby s tím spojené. Tato pravidla definují 

všechny požadavky právě tak, aby byly zaměřeny na stěžejní body výroby a spolupráce mezi 

dodavatelem a odběratelem. Výsledkem bývá tedy dokument, který z pohledu odběratele 

zajistí dosažení maximální možné úrovně jakosti produktů, anebo alespoň jakosti dostatečné 

pro dané účely.  

Tento dokument je zpravidla nazýván “Dodavatelský manuál“(dále jen DM). Konkrétně 

v něm podnik shrnuje veškeré své požadavky na systém jakosti dodavatele, kvalifikaci 

podniku, na způsoby zabezpečování kvality procesu a zpravidla zmiňuje i řízení reklamací.  

Dodavatel je před uzavřením vzájemné spolupráce seznámen s těmito požadavky a 

zavazuje se k jejich plnění. Na základě vzájemné domluvy může být DM případně změněn ke 

spokojenosti obou stran. Nutno zmínit, že při tvorbě DM není podnik v podstatě ničím 

omezen, požadovat nejvyšší jakost je jeho právem. Požadavky podniku by však měly být pro 

druhou stranu reálné a proveditelné. Dá se říci, že záleží pouze na tom, jak přísně hodlá strana 

odběratele k obchodním partnerům přistupovat.  
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Norma ISO 9004:2009 se problematice výběru dodavatelů věnuje v kapitole 6, 

konkrétně 6.4.2 – Výběr, hodnocení a zvyšování způsobilosti dodavatelů a partnerů. 

„Organizace by měla vytvořit a udržovat proces identifikace, výběru a hodnocení svých 

dodavatelů a partnerů tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jejich způsobilosti a bylo 

zajištěno, že jimi poskytovatelé produkty a další zdroje splňují potřeby a očekávání 

organizace.“ 

Při výběru a hodnocení dodavatelů a partnerů by organizace měla brát v úvahu 

následující záležitosti 

 jejich přínos k činnostem organizace a jejich schopnost vytvářet hodnotu pro 

organizaci a její zainteresované strany, 

 potenciál pro neustálé zvyšování jejich způsobilosti, 

 zvyšování vlastní způsobilosti, kterého lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce 

s dodavateli a partnery a 

 rizika vyplývající ze vztahů s dodavateli a partnery. 

Organizace by se měla spolu s dodavateli a partnery snažit neustále zlepšovat kvalitu, 

cenu a dodávání produktů, které poskytují dodavatelé a partneři. Dále by se měla snažit 

neustále zvyšovat efektivnost svých systémů managementu, a to na základě pravidelného 

hodnocení a poskytování zpětné vazby ohledně jejich výkonnosti. 

Organizace by měla neustále přezkoumávat a posilovat své vztahy s dodavateli a 

partnery, a to s ohledem na rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli. [4] 

 

1.4 Nejpoužívanější nástroje při analýze reklamací 

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

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

organizace [18]. 

Při řešení reklamací můžeme využít některé ze standardizovaných nástrojů, které jsou 

stanoveny v normách řady ISO 9001. Pomáhají nám efektivně hledat příčiny jejich vzniku, 

jedná se o Sedm základních nástrojů managementu jakosti a Sedm nových nástrojů 

managementu jakosti.  
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Sedm základních nástrojů managementu jakosti je souborem sedmi jednoduchých 

grafických a statistických metod, které napomáhají odhalit příčiny problémů s jakostí. Pořadí, 

ve kterém jsou uváděny, bývá různé. Jejich posloupnost by však měla dodržovat jakousi 

logickou návaznost. Ta je dána skutečností, že mnohé z nástrojů jako své vstupy využívají 

výstupy nástroje předchozího. V této práci uvedu ty nejpoužívanější z nich. 

 

 Vývojový diagram 1.4.1.1

Je grafický nástroj, jehož pomocí lze jednoduše a přehledně popsat jakýkoliv proces. 

Umožňuje analyzovat souvislosti a návaznost mezi jednotlivými činnostmi. Ve vztahu 

k reklamacím umožňuje odhalit nedostatky v procesu, vysvětlení procesu zákazníkům a 

prokazování jakosti, nebo srovnání ideálního a skutečného průběhu procesu. Poslouží také 

k přehodnocování či rozhodování o umístění kontrolních míst a zjišťování možných slabin 

procesu. 

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

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

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

modelu. [17] 

Vývojový diagram je sestavován týmy pracovníků, jejichž složení by mělo zahrnovat 

zástupce všech zainteresovaných podnikových odvětví. Při tvorbě je používáno jednotných a 

předem známých grafických symbolů. Samotný diagram pak vzniká odpovídáním na 

jednoduché otázky typu: „Co se stane ze všeho nejdříve?“, „Co se stane, pokud bude 

naměřena nepřípustná hodnota?“, Odkud se bere materiál?“ apod. Diagram musí mít vždy 

jeden začátek a stejně tak jeden konec. Snažíme se o maximální jednoduchost a stručnost, 

současně s dostatečnou srozumitelností pro všechny, kteří s diagramem přijdou do styku. 

Po sestrojení diagramu přichází zpravidla na řadu přezkoumání za účasti pracovníků, 

kteří jsou přímo zapojeni do jednotlivých činností. Toto přezkoumání je rovněž vhodné 

doplnit ověřením návrhu vývojového diagramu přímo podle skutečně probíhajícího 

procesu.[2] 
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 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) 1.4.1.2

Diagram příčin a následku je důležitým grafickým nástrojem pro analýzu všech příčin 

určitého následku (problému s jakostí). Označuje se rovněž jako Ishikawův diagram, podle 

japonského odborníka Kaoru Ishikawy, který ho poprvé použil v roce 1943, nebo jako 

diagram rybí kosti, podle svého tvaru. Jeho použití představuje systémový přístup k řešení 

problému, který pomáhá zdokumentovat všechny myšlenky a náměty. Diagram přičin a 

následku by se měl stát prvním krokem řešení všech problémů, jež mohou být vyvolány více 

příčinami. Zpracování diagramu příčin a následku je jednoduché a snadno pochopitelné, což 

umožňuje zapojení širšího okruhu pracovníků do řešení problému.[2] 

Umožňuje najít skutečné příčiny následku, ne pouze symptomy, a zvolit 

nejefektivnější řešení problému.[3] 

Sestavování diagramu probíhá opět v týmech, ty by svým složením měly 

korespondovat s řešenou problematikou. V tomto případě je hojně využíváno zapojení 

„laiků“- lidí nezapojených do procesu. Takovíto lidé mohou nabídnout nezaujatý pohled a 

odkrýt nové možnosti či směry při hledání příčin, které ostatní díky své zaujatosti a 

omezenému pohledu na věc často nevidí. Ze všeho nejdříve je stanoven problém (v závislosti 

na tématu popř. efekt, přínos), který je zakreslen jako vyústění vodorovné linie, zpravidla na 

její pravou stranu. Poté začíná část hledání samotných příčin. 

V první fázi tým stanoví hlavní kategorie příčin daného problému. V případě 

problému s jakostí výrobku se často používají tyto hlavní kategorie:[2] 

 Materiál, 

 Zařízení, 

 Metody, 

 Lidé, 

 Prostředí. 

Tyto kategorie se zaznamenávají jako hlavní větve směřující k vodorovné linii. Ke 

každé z nich se dále na vedlejší větve zaznamenávají všechny možné příčiny daného následku 

do té doby, než je dosaženo dostatečné úrovně podrobnosti. Dostatečnou úrovní podrobnosti 

rozumíme natolik konkrétní příčiny, které již není potřeba dále dekomponovat a lze stanovit 

opatření k jejich odstranění. Důležitým faktorem při tvorbě diagramu je užití principu 

Brainstormingu!  
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Brainstorming je využíván k vytvoření co největšího počtu nápadů v krátkém časovém 

úseku. Metoda se využívá při analýze variability stávajícího procesu a pro definování 

potenciálních faktorů, které by mohly vést k žádoucím výsledkům. Metodu brainstormingu 

používáme v případech, kdy očekáváme široké spektrum kreativních a originálních nápadů a 

kdy požadujeme účast celé skupiny lidí. [15] 

  

 

Při brainstormingu je potřeba dodržovat několik zásad:[3] 

 

 musí být zaznamenán každý nápad, 

 kritika nápadů je zakázána, 

 nápady musí být zaznamenány čitelně, 

 formulace nápadů musí být jasná a stručná.  

Pro vyhodnocení nejdůležitějších příčin se následně používá např. metoda bodového 

hodnocení. Základním principem je přidělení bodů každému z členů týmu, a to celkem pro tři 

kola bodování (3, 2 a 1 bod, nebo 5, 3 a 1). V těchto třech kolech pak každý člen týmu dle 

vlastního uvážení své body přiřadí body třem příčinám, které považuje za nejdůležitější. Jako 

stěžejní příčiny jsou po rozdělení všech bodů označeny ty, kterým v konečném součtu 

pracovníci přiřkli nejvíce bodů.  

Je tedy zřejmé, že zejména u dodavatelské firmy je v případě přijatých reklamací 

potenciál Ishikawova diagramu opravdu značný. Umožňuje nám takřka okamžitou orientaci 

v problematice a šetří čas, který bychom bez jeho použití dost možná zbytečně investovali do 

kontrol a zkoumání příčin, které s použitím diagramu rybí kosti vyhodnotíme jako nedůležité. 

Výhodou je tedy skutečnost, že vzniklý problém lze relativně snadno, rychle a do hloubky 

prozkoumat a stanovit konkrétní místa, na která se při řešení soustředit.  
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Obr.  2 – Ukázka finálního Ishikawova diagramu [3] 

 

 Paretův diagram 1.4.1.3

Jde o jeden z nejefektivnějších rozhodovacích nástrojů používaných v managementu 

jakosti. Umožňuje stanovit priority při řešení problémů s jakostí tak, aby při účelném využití 

zdrojů byl dosažen maximální efekt. 

Paretův diagram je grafické zobrazení dat uspořádaných dle četnosti nebo důležitosti. 

Je to sloupcový graf zobrazující Paretovo rozdělení. Sloupce jsou seřazeny od nejvyššího k 

nejnižšímu. Představuje základní nástroj Paretovy analýzy.[3] 

Paretův diagram využívá tzv. Paretova principu. Italský ekonom V. Pareto v 19. století 

tento princip použil, aby popsal rozložení bohatství mezi obyvateli. Podle něj totiž velkou část 

celkového majetku vlastní malé procento obyvatel. Paretův princip uvedl do dnešní 

modifikace užívané v řízení jakosti až J. M. Juran, který jej definoval takto: „Většina 

problémů s jakostí (asi 80 – 95 %) je způsobena pouze malým podílem (asi 5 – 20 %) činitelů, 

jež na nich podílejí“. Často se vyskytuje i pod názvem pravidlo 80/20.  
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 Obr.  3 – Paretův princip 80/20 [6] 

 

Aplikací Paretova principu lze tedy například stanovit, že na vznikajících problémech 

se rozhodující měrou podílí jen určitá skupinka výrobků z celého výrobního programu, jen 

některé neshody ze všech vyskytujících se neshod, jen některé příčiny ze všech působících 

příčin, jen některá výrobní zařízení ze všech používaných, jen někteří pracovníci ze všech, 

kteří ovlivňují jakost výrobku atd. Toto vymezení je velice důležité pro lokalizaci problému a 

jeho efektivní řešení.[2] 

Takto vymezená skupina činitelů je nazývána „životně důležitou menšinou“(dále jen 

ŽDM), zbylá část bývá označována jako „užitečná většina“(dále jen UV), viz. Obr. 1.4. 

Existuje několik hledisek, na základě kterých můžeme jednotlivé činitele kvantitativně 

hodnotit a následně tak ŽDM a UV určit. Většinou jde o prostý součet výskytů neshod (je-li 

třeba, násobených koeficienty důležitosti), výhodné je však také finanční vyjádření.  
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 Obr.  4 - Paretův diagram s užitím pravidla 80/20 

 

Paretovu analýzu lze úspěšně využít jak při vyhledávání a definování 

nejpodstatnějších problémů (následků), které jsou např. nejčetnější nebo nejnákladnější (např. 

druh vady na odlitku, reklamovaný díl, druh chyby na účtě, ...), tak při stanovení "životně 

důležité menšiny" příčin, které způsobují předem definovaný, již odhalený problém (např. 

příčiny výskytu nejčetnějšího druhu zmetků ve slévárně). V tomto případě se Paretova 

analýza nejčastěji provádí po sestavení diagramu příčin a následků vybraným týmem 

odborníků.[3] 

 

 Stromový diagram (systematický)  1.4.1.4

Stromový diagram patří do skupiny sedmi nových nástrojů managementu jakosti. Jeho 

základní myšlenkou je systematická dekompozice daného celku na jeho dílčí části. Za 

rozebíraný celek můžeme v našem případě považovat příčinu reklamace a rozbor konkrétních 

činností, které k jejímu vzniku vedly. V jiném případě můžeme dekomponovat přijatou 

reklamaci jako takovou a vytipovat pravděpodobná místa/fáze ve výrobním procesu, kde 

mohla vada vzniknout. Univerzálnost, rychlost a efektivita při jeho použití jsou ty hlavní 

důvody, pro které je natolik vyhledávaným a uplatňovaným nástrojem. 
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Jedná se opět o nástroj týmový, tudíž samotné tvorbě diagramu předchází sestavení 

týmu a činnosti s tím spojené. Při vytváření diagramu se jednotliví pracovníci řídí zásadami 

brainstormingu a dodržují grafickou chronologii zaznamenávaných návrhů (postupuje se od 

definovaného cíle, umístěného zpravidla vlevo, postupným rozvíjením návrhů na pravou 

stranu pracovní plochy).

 

Obr.  5 – Struktura systematického diagramu [2] 

 

 

 Síťový graf 1.4.1.5

Ze sedmi nových nástrojů managementu jakosti byl do této práce vybrán jako poslední 

síťový graf. Tomu předchází sestrojení postupového diagramu (viz. Obr. 1.6). Až po jeho 

sestavení lze zkonstruovat síťový graf. V tu chvíli dostáváme již ucelený obraz o časovém 

průběhu celého výrobního procesu, zejména pak o vzájemných vazbách mezi jednotlivými 

činnostmi. Tím vzniká nástroj pro odhalování slabých míst v procesu, které souvisí s časovým 

hlediskem dílčích procesů. Můžeme tak analyzovat důvody prodlení ve výrobě, zjistit důvody 

nedbalosti zaměstnanců, odhalit časové rezervy, anebo časové nedostatky. Všechny tyto 

aspekty mohou být příčinami budoucích reklamací, proto má síťový graf své využití i při 

jejich analýze. 
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Obr.  6 – Příklad postupového diagramu a odpovídajícího síťového grafu [2] 

 

 Metoda „5 x Proč“ („5 WHY´S“) 1.4.1.6

Už název napovídá o koncepci této metody – 5 otázek položených za sebou, po každé 

z odpovědí se znova ptáme „PROČ?“. Metoda je určená k odhalování základních, kořenových 

příčin problému, v našem případě nejčastěji příčin vad výrobku. Jejím použitím se umíme 

dopracovat až k základní příčině, a to bez jiných, složitých, časově náročných postupů a 

metod. Výhodou je fakt, že se opakovaným dotazováním „PROČ?“ dostáváme k základní 

příčině. Jejím odstraněním se snažíme o vyřešení problému, a to bezezbytku. Pokud bychom 

bez zjevného důkazu o nalezení základní příčiny přestali s kladením otázek, příslušné řešení 
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by v tuto chvíli jistě celý problém nevyřešilo. Proto je potřeba provádět tuto analýzu 

zodpovědně a rozvíjet problém do té doby, kdy není možné dále odpovědět. 

 

Obr.  7 – Systematický diagram „PROČ – PROČ“ [8] 

 

 Metoda GLOBAL 8D 1.4.1.7

Global 8D je metoda pro komplexní řešení problémů. Řešení probíhá stejně jako u 

většiny ostatních nástrojů v týmech, výstupem je nalezení kořenových příčin a vhodných 

nápravných opatření.  Samotné „8D“ symbolizuje zkratky pro 8 disciplín (8 Discipline 

Report), z nichž každá představuje jeden krok při sestavování 8D reportu. Vyplnění 

standardizovaného formuláře pro 8D nebývá vždy snadné, ale při výskytu reklamací je 8D 

používáno pro svou systematičnost a účinnost. 8D Report nemusí sloužit jen pro interní 

potřebu organizace. Často je vyžadován odběrateli jako důkaz, že podaná reklamace prošla 

regulérním posouzením a nezůstala bez povšimnutí. 
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Postup při sestavování 8D Reportu:  

D0) Příprava na 8D 

D1) Sestavení týmu 

D2) Popis problému 

D3) Izolace problému 

D4) Hledání kořenových příčin 

D5) Volba a ověření trvalého nápravného opatření 

D6) Zavedení trvalých nápravných opatření 

D7) Zavedení preventivních opatření 

D8) Komunikace a poděkování týmu 

Pro každý krok postupu 8D Reportu je zpracován kontrolní seznam otázek, které jsou 

vodítkem pro realizaci jednotlivých aktivit a umožnují ověřit, zda v dané fázi nebylo něco 

opomenuto. U řady kroků jsou pro podporu práce týmu zpracovány pracovní formuláře 

usnadňující systematický postup řešení. [12] 

 

1.5 Náklady na jakost 

Každý podnik vynakládá na jakost svých výrobků více či méně finančních prostředků. 

Investovat stále větší a větší objem peněz do správných oblastí jakosti je v současné době 

rozrůstajícím se trendem, protože si spousta firem uvědomila potenciál zajištěnosti jakosti 

svých procesů a produktů. Z hlediska výrobce jde o náklady, které se až na složku nákladů na 

prevenci snažíme neustále snižovat. Investicemi do jakosti se podnik snaží vytvořit, udržovat 

a zlepšovat podmínky pro to, aby se v budoucnu vyvaroval ztrát například za opravy vad na 

hotových výrobcích, rušení objednávek odběratelem v celém objemu apod.  

Pevnou a plně funkční součástí ekonomiky jakosti je monitorování přínosů investic do 

jakosti a jejich efektivity! Snaha firmy o zabezpečování a zlepšování jakosti musí být 

objektivně měřitelná. Pro svou vlastní potřebu pak podnik shromažďuje údaje, kterými 

kvantifikuje případné přínosy ve výrobní i uživatelské sféře. Zlepšení by mělo být co 

nejefektivnější ve vztahu k proinvestovanému času i finančním prostředkům. Pokud jsme 
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schopni zjistit efektivitu jakosti, vytváříme tak i vhodnou základnu pro stanovení takové ceny 

výrobku, která kopíruje reálnou úroveň jakosti výrobku při zachování výhodnosti pro obě 

zúčastněné strany. Monitoring však neprobíhá jen pro vlastní potřebu firmy. Důležitou roli 

hraje také při prokazování zlepšování zainteresovaným stranám. Nakonec i zainteresované 

strany do jakosti výrobků či služeb investují, jak je patrné z Obr. 1.8. 

 

Obr.  8 – Schéma rozdělení nákladů na jakost [11] 

 

1.5.1 Náklady na reklamace 

Náklady na reklamace spadají do kategorie Náklady na jakost u výrobce, konkrétně do 

skupiny externích vad.  

Jde o skupinu neproduktivních vad. Jsou to takové položky, které vznikají mimo 

organizaci a to v důsledku neplnění uživatelských požadavků na reklamace, garanční servis 

atd.. Do této skupiny zařazujeme i slevy z cen výrobků nestandardní jakosti, ztráty trhů, 

výdaje na stahování vadných výrobků, náklady na soudní spory, náklady spojené s tzv. 

odpovědností za výrobek apod. Protože tyto náklady vždy souvisejí se ztrátou důvěry 

zákazníků, je jejich ekonomický potenciál mnohem větší než u nákladů na interní vady – jsou 

známy příklady, kdy náklady na odstranění stejné vady ještě při montáži bývají až 

tisícinásobně nižší než náklady na eliminaci stejné vady až u zákazníka. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Akciová společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s. (zkráceně ISS) se zabývá 

výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v 

automobilech, tj. předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů. Navazuje na tradici 

výroby průmyslové pyrotechniky ve Vsetíně a rozvíjí technologie vyvinuté mateřskou firmou 

Nippon Kayaku. Díky fúzi INDET SAFETY SYSTEMS a.s. a Nippon Kayaku CZ, s.r.o. k 

1.1.2011, bylo portfolio ISS rozšířeno o vyvíječe plynu.[13] 

 

2.1 Produkce firmy 

ISS vyvíjí a vyrábí pyrotechnické iniciační prvky pro použití v bezpečnostních 

systémech automobilů (airbagy, bezpečnostní pásy). 

Výrobkové portfolio ISS tvoří: 

 

Iniciátory: 

 

 Plastový squib (PLSQ) – Iniciátory (squiby) pinového typu jsou tradičními výrobky 

ISS, založenými na plastovém těle s vysokou mechanickou pevností a odolností. 

Jsou využívány jako zažehovače pro inflátory airbagů, vyvíječe plynu - tzv. mikro 

gas generátory (MGG), omezovače zatížení - load limitery (LL) a další systémy 

pasivní ochrany pasažérů, 

 Skleněný squib (GTMS) - Jedná se o iniciátory pinového typu využívající 

technologii skleněného zátavu. Slouží jako zažehovače pro inflátory airbagů, 

přitahovače bezpečnostních pásů a další systémy pasivní ochrany pasažérů, jež 

využívají pro zážeh pyrotechniku, 

 Pilule (FH) - Pilule slouží jako zažehovací prvek pro vyšší sestavy ve vyvíječích 

plynu drátového typu (lead-wire) kompletovaných u zákazníka. Stejně jako plastové 

squiby jsou vyráběny technologií máčení a to v citlivostech 0.2/0.8A a 0.4/1.2A. 

Kromě jejich relativně nízkých výrobních nákladů je jejich významnou 

charakteristikou schopnost sériového odpalu. 
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Speciální aplikace iniciátorů pro:  

 

 load limitery (LL), 

 Smart load limitery (SLL), 

 aktivní hlavové opěrky (AHRS). 

 

Gas generátory: 

 

 mikro gas generátor (MGG), 

 CB mikro gas generátor (CBMGG), 

 lead-wire mikro gas generátor (LWMGG). 

 

Aktuátory: 

 

 lankový typ – dlouhý zdvih, 

 lankový typ – krátký zdvih, 

 pinový typ - dlouhý zdvih, 

 pinový typ - krátký zdvih. 

 

Vyvíječe plynu: 

Vyvíječ plynu, neboli Gas Generant (GG), je pyrotechnická sloučenina schopná 

chemickým rozkladem vyvinout ve velmi krátké době velký objem dusíku a dalších 

plynů.  Technologický postup výroby spočívá v mísení práškových směsí oxidovadel a paliv s 

následným lisováním materiálu do tvaru tablet. GG ve formě tablet je implementován do 

inflátoru, zařízení sloužícího k nafukování airbagu, jež je součástí záchranného systému 

automobilu. 

Všechny tyto výrobky jsou v sériové výrobě, která využívá špičkové pracovníky 

kvalifikované pro pyroprovoz a nejmodernější sestavovací linky s vysokou výrobní kapacitou. 

[14] 
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 Obr.  9 - AHRS 

 

 Obr.  10 - PLSQ 

 

 Obr.  11 - GTMS 
 

 Obr.  12 - GG 

 

 Obr.  13 – LW MGG 

 

 Obr.  14 - FH 

 

 

2.2 Nippon Kayaku Group 

Indet Safety Systems je součástí celosvětově působící skupiny NK Group. 

Tato skupina zásobuje celosvětové automobilové trhy pyrotechnickými iniciátory: 

 Nippon Kayaku Co., Ltd. se svou továrnou v Himeji, Japonsko, se zaměřuje na trh 

japonský; 

 Indet Safety Systems a.s. s továrnou ve Vsetíně na trh evropský; 

 Kayaku Safety Systems (Huzhou) Co., Ltd. s továrnou v Huzhou, Čína na trh 

asijský; 
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 Kayaku Safety Systems of Mexico, S.A.DE C.V. s továrnou v Monterrey, Mexiko 

na trh středoamerický a severoamerický. 

Všechny základny se kromě výroby pomocí sdíleného know-how zabývají i 

výzkumem a vývojem, který probíhá v těsné součinnosti s vývojem zákaznických modulů. 

 

Mateřská společnost ISS, Nippon Kayaku, je tradiční japonský výrobce v oboru 

speciální chemie. Významný producent farmaceutických výrobků a surovin pro přípravu léků, 

průmyslových barviv, průmyslových trhavin, inflátorů pro airbagy, speciálních pryskyřic po 

elektroniku, inkoustů pro jet-tiskárny, agrochemie. Roční obrat cca 1,2 mld USD, 4300 

zaměstnanců v několika závodech v Japonsku. 

 

2.3 Obecná politika a vize v ISS 

 Naučme se pozorně naslouchat hlasu zákazníka, 

 Zlepšujme komunikaci a zvyšme kvalitu sdílených informací, 

 Opakováním cyklu PDCA (Plan→Do →Check →Act) dokážeme reagovat na 

změny trhu, 

 Vždy mějme na paměti náklady a zvyšujme přidanou hodnotu, 

 Spolupracujme v dobře fungujících týmech. 

V ISS je dlouhodobou snahou naplnit za každé situace vizi KAYAKU spirit, díky 

které se má firma stát dobrou a silnou. Vize je definována: „ Trvale poskytovat společnosti ty 

nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty.“ 
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 Obr.  15 – Grafická podoba vize KAYAKU spirit 

 

2.4 Historie managementu jakosti 

Historie managementu jakosti a ochrany životního prostředí: 

rok 2000 - certifikace dle ISO 9001, 

rok 2001 - certifikace dle QS 9000, 

rok 2002 - certifikace dle ISO 14001, 

rok 2003 - certifikace dle ISO/TS 16949, 

rok 2008 - vznik integrovaného manažerského systému IMS (integrace QMS a EMS), 

rok 2011 - recertifikační audit systému EMS a 2. dozorový audit systému ISO/TS 16949. V 

obou případech systém rozšířen i na závod 3. 
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Současný systém IMS (Integrated Management System) je vybudován dle požadavků 

normy ISO/TS 16949:2009 (pro kvalitu) a ISO 14001:2004 (pro environment). Vztahuje se na 

vývoj, výrobu a prodej elektrických iniciátorů a mikrogasgenerátorů pro bezpečnostní 

systémy automobilů. 

2.5 Organizační struktura firmy 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A VYUŽITÍ METODY 

8D REPORT VE SPOLEČNOSTI 

8D Report je v ISS využíván jako nástroj k nalezení kořenových příčin vady, kterou 

zákazník reklamuje. Ne vždy se 8D Report používá při reklamacích od zákazníka. Slouží také 

jako výstupní dokument při procesech monitorování a měření, nezávislých přezkoumáních, 

auditech apod. Zabývá se odstraňováním vad spolu se zajišťováním preventivních kroků proti 

dalšímu výskytu stejných vad. Firmy podávající reklamaci tento dokument často vyžadují k 

nahlédnutí, aby se ujistily o odpovídajícím vyřešení situace. V následujících podkapitolách 

bude popsána metodika, se kterou firma ISS provádí veškerou činnost spojenou 

s reklamacemi a sestavuje 8D Report. Bude zde také v dostatečné míře popsáno, jak 

konkrétně se ISS snaží vzniku reklamací předcházet a jak zajišťuje jakost svých produktů. 

 

3.1 Zajišťování jakosti u dodavatelů pro ISS 

Automobilový trh je charakteristický vysokými požadavky na kvalitu a spolehlivost 

výrobků. Tyto požadavky jsou zvýšeny charakterem výrobků ISS zajišťujících ochranu života 

a zdraví zákazníků. Společnost ISS a všichni její partneři proto musí věnovat mimořádnou 

péči k zabezpečení jakosti tak, a by byla naplněna mise společnosti. 

 

3.1.1 Dodavatelský manuál 

Tento manuál se vztahuje na všechny dodavatele dílů a materiálů vstupujících přímo 

do finálních výrobků, včetně dodavatelů balícího materiálu. [16] 

Cílem tohoto manuálu je definovat a přenést na všechny dodavatele požadavky ISS, 

norem automobilového průmyslu ISO/TS 16949:2009 na systém zabezpečování kvality a 

ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2004. 

Neplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající a/nebo 

budoucí spolupráce, vedle toho také k náhradě škod a více – nákladů z nich plynoucích. 

Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby jejich přímí dodavatelé materiálu/služeb vyhověli 

požadavkům ISO/TS 16949. 
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Manuál také stanovuje oficiální obchodní jazyk. Tím je pro ISS anglický jazyk. 

Veškerá oficiální komunikace s tuzemskými dodavateli bude probíhat v jazyce českém a se 

zahraničními dodavateli v jazyce anglickém. Dokumentace bude vedena v českém a/nebo 

anglickém jazyce. 

 

 Odpovědnost dodavatele za jakost a životní prostředí 3.1.1.1

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí s pravidly uvedenými v tomto manuálu. 

Dodavatel nese plnou zodpovědnost za: 

 Kvalitu svých výrobků, 

 Kvalitu materiálů od svých subdodavatelů, 

 Zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi, 

 Zajištění dokumentace požadované zákazníkem. 

K tomu se dodavatel zavazuje podpisem Objednávky/Rámcové objednávky a PPAPu. 

 Dodavatelé jsou povinni vykonávat své činnosti tak, aby jejich dopad na životní 

prostředí byl minimální. Očekáváme od našich dodavatel zavedení environmentálního 

managementu a plnění zákonných požadavků a požadavků normy ISO 14001. 

 

 Požadavky na systém jakosti 3.1.1.2

ISS požaduje pro všechny dodavatele dílů, materiálů a služeb vztahujících se 

k výrobkům ISS plnění požadavků ISO/TS 16949. Dodavatelé musí zároveň plnit specifické 

požadavky ISS. 

ISS vyžaduje prokázání shody certifikací třetí stranou minimálně dle ISO 9001. Není-

li dodavatel certifikován, je vyžadován plán k zisku certifikátu v období maximálně jeden rok 

od zahájení spolupráce. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je požadováno zaslání kopie 

nového platného certifikátu. V případě pozastavení certifikátu z jakýchkoliv důvodů je 

dodavatel povinen zákazníka o této skutečnosti informovat. 

Certifikace dle QS-9000 nebo VDA nenahrazuje certifikaci dle ISO 9001 nebo 

ISO/TS 16949. ISS doporučuje všem svým dodavatelům pokračovat ve využívání posledních 

verzí těchto AIAG manuálů: 
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 APQP – pokročilé plánování jakosti, 

 FMEA – analýza příčin vad a jejich důsledků, 

 MSA – analýza systému měření, 

 PPAP – proces schválení dílů do sériové výroby, 

 SPC – statistická regulace procesu. 

 

 Identifikace a sledovatelnost 3.1.1.3

Dodavatel musí mít zaveden takový systém, aby polotovar nebo výrobek bylo možno 

identifikovat na každém stupni rozpracovatelnosti a to včetně vstupních materiálů, použitých 

nástrojů a pracovníků, kteří se na realizaci produktu podíleli. 

V průběhu výroby nesmí dojít k záměně materiálů, surovin, polotovarů ani výrobků. 

Pokud vznikne pochybnost o označení, nesmí být materiály dále použity. Dodavatel musí být 

schopen zaručit identifikaci a zpětnou sledovatelnost výrobku po dobu minimálně 20 let, není-

li stanoveno jinak. 

 

 Schválení dílu do sériové výroby – PPAP 3.1.1.4

Dodavatelé musí zajistit, že předložení PPAP dokumentace a vzorků odpovídají 

požadavkům AIAG příručky PPAP. Účelem PPAP je zjistit, zda dodavatel správně rozumí 

všem požadavkům na specifikace a záznamy o technickém návrhu a že proces má potenciál 

vyrábět produkt tak, že požadavky budou ve skutečném výrobním objemu a při sjednané 

rychlosti výroby konzistentně plněny. 

Předložení PPAP je vyžadováno v těchto případech: 

 nový díl nebo výrobek, 

 odstranění neshody dříve předloženého dílu, 

 změna nebo renovace nářadí, 

 technická změna, 

 opětovné použití nářadí po době delší než 1 rok, 

 změna subdodavatele, 

 změna materiálu, 

 změna výrobních prostor. 
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PPAP report je předkládán ke schválení na oddělení Řízení jakosti. Report spolu se 

vzorky musí být předány a schváleny nejméně 2 týdny před plánovaným zahájením sériových 

dodávek. 

Požadavky na PPAP report jsou specifikovány samostatnou kapitolou v DM a podléhá 

samostatnému schvalovacímu řízení. 

 

 SPC – Statistické řízení procesu 3.1.1.5

SPC představuje preventivní nástroj, který umožňuje včasné odhalování významných 

odchylek v procesu a na základě jejich identifikace realizovat zásahy do procesu s cílem 

udržovat jej dlouhodobě na přípustné a stabilní úrovni. 

Pro kritické a významné znaky produktu je požadováno využití statistické regulace 

měřením nebo srovnáním a hodnocení způsobilosti procesu. Způsobilost procesu je 

akceptovatelná tehdy, jsou-li ověřeny podmínky statisticky zvládnutého procesu. 

Před zahájením sériové výroby musí být vyhodnocena předběžná způsobilost procesu, 

kde je požadováno Pp Ppk > 1,67. Za dlouhodobě způsobilý proces je považován proces, je-li 

hodnota Cpk > 1,33, tzn., že po měsíci sériové výroby musí být dosahováno Cp, Cpk > 1,33. 

 

 Zabezpečování kvality v sériové výrobě 3.1.1.6

Po úspěšném ukončení validace výrobního procesu dílu/materiálu u dodavatele 

(PPAP) následuje sériová výroba. Díly/materiály sériové výroby je možno dodávat až po 

písemném schválení PPAP reportu ISS. 

V této fázi zabezpečování jakosti je pozornost u dodavatele zaměřena na: 

1) řádné zabezpečení dodávek, 

2) ověřování v průběhu výroby, 

3) změnové a odchylkové řízení, 

4) řízení reklamací, 

5) rozvoj subdodavatelů, 

6) roční re-validace produktu (Layout test). 
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 Ověřování v průběhu výroby 3.1.1.7

Dodavatel musí průběžně sledovat jakost podle odsouhlaseného Plánu kontrol (CP). 

V zájmu prevence je preferováno statistické sledování (SPC) a hodnocení způsobilosti. 

Záznamy z monitorování musí být vedeny tak, aby bylo možné detekovat odchylky v čase a 

bylo možné zahájit vhodné nápravné aktivity s cílem vyhnout se dalším chybám ve výrobním 

procesu. 

Za vyhovující lze považovat jen sérii bez vadných dílů/materiálu. Pokud jsou díly/ 

materiál vyráběny za podmínek nezpůsobilého procesu (Cpk < 1,33), musí být následně 

zařazena 100% kontrola vyrobených dílů. Tato kontrola musí být prováděna, dokud nedojde 

k optimalizaci výrobního procesu a nebude dosaženo způsobilosti Cpk ≥ 1,33. 

 

3.1.1.7.1  Řízení měřícího a zkušebního zařízení, záznamy o měření 

Pro měření a zkoušení musí být použito vhodné měřící a zkušební zařízení. Musí být 

zaveden takový systém, který zabezpečí používání jen způsobilých měřidel a měřících 

zařízení. Všechna měřidla musí být označena, pravidelně kalibrována a musí být prováděna 

jejich údržba. 

Všechny záznamy z měření, monitorování a zkoušení v průběhu výrobního procesu 

musí být uchovávány. To se týká také záznamů ze vstupní kontroly materiálů. Tyto záznamy 

musí být na požádání předloženy zákazníkovi. 

 

3.1.1.7.2  Řízení neshodného výrobku 

Dodavatel musí mít zaveden a popsán postup pro zjištění identifikaci, označení, 

třídění, skladování a uchovávání záznamů a produktu, který vyhovuje požadavkům zákazníka.  

S výrobkem v neidentifikovatelném nebo podezřelém stavu musí být zacházeno jako 

s neshodným výrobkem. 

V případě zjištění neshodných výrobků během výroby musí být přijata okamžitá 

opatření k nápravě. Kusy vyrobené od poslední vyhovující dávky musí být 100% přetříděny. 

O povaze neshod a provedených nápravných opatřeních, včetně záznamů o povolení výjimek, 

musí dodavatel uchovávat záznamy. 
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V případě, že je neshodný produkt již vyexpedován, musí být zákazník o této 

skutečnosti neprodleně informován. Zákazník musí být rovněž informován o všech 

problémech souvisejících s kvalitou výrobku. 

 

 Změnové a odchylkové řízení 3.1.1.8

Dodavatel musí mít zaveden systém pro odchylkové řízení. Odchylka představuje 

písemné rozhodnutí o povolení odchýlení od platné dokumentace. 

Každá odchylka od požadavků zákazníka musí být zákazníkovi předložena ke 

schválení před jejím zavedením. Její platnost musí být odůvodněna a vymezena následujícími 

údaji: 

 datem platnosti (od – do) nebo počtem kusů, 

 číslem zakázky, 

 číslem dávky, série, 

 opatřením k nápravě včetně preventivních. 

Ruční přepracování, které není obsažené v původní technické dokumentaci, je 

považováno za změnu procesu a dodavatel k tomu musí obdržet schválení ISS. ISS bude 

požadovat speciální identifikaci a izolaci přepracované produkce. 

 

3.1.1.8.1  Žádost o změnu 

Změny nesmějí být zaváděny před obdržením písemného schválení z ISS. Ústní 

žádosti nebudou akceptovány. Dodavatel je povinen informovat zákazníka o každé změně 

vůči stavu v době schválení PPAPu. Návrh takové změny musí být zákazníkovi předložen ke 

schválení formou změnového PPAPu (delta) před realizací. 

 

3.1.1.8.2 Řízení reklamací 

Zjistí-li odběratel, že nakupovaný díl/materiál nebo služba neodpovídá stanoveným 

specifikacím, oznámí dodavateli tuto skutečnost písemnou formou. 

Po obdržení stížnosti týkající se kvality nebo dodávky musí dodavatelé zavést do 24 

hodin okamžité akce. 
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Není-li dohodnuto jinak, jsou dodavatelé povinni do 20-ti pracovních dnů předložit 

plán nápravných opatření nebo přiměřený návrh k jejich vyvinutí v případě složitých 

problémů ve formě 8D Reportu. 

Zacházení s nevyhovující dodávkou: 

 vrácení celé dodávky na náklady dodavatele, 

 dodavatel zajistí novou vyhovující dodávku tak, aniž by byla omezena plynulá výroba 

u zákazníka, 

 přetřídění dodávky dodavatelem a nahrazení nevyhovujících kusů/materiálu, 

  přepracování nevyhovujících kusů dodavatelem. 

 

3.1.1.8.3  Nápravná opatření – 8D Report 

Dodavatel musí zavést nápravná opatření vedoucí k zabránění opakovaného výskytu 

neshod a odstranění jejich příčin. Je požadováno využití předepsané formy dokumentu 

k řešení problémů, tj. 8D Reportu. 

Dodavatel musí stanovit team zabývající se řešením reklamace, navrhnout okamžité 

opatření a zamezit opakovanému výskytu formou preventivních opatření, včetně vyhodnocení 

účinnosti. Záznamy z analýzy problémů musí být udržovány a na požádání ISS předloženy. 

 

 Řízení subdodavatelů 3.1.1.9

Sub-dodavatelský řetězec má dopad na kvalitu finálního výrobku. Proto systém jakosti 

u dodavatele musí zahrnovat funkci, která sleduje a podává zprávy na základě jejich kvality a 

dodávkách. Dodavatel musí být schopen prokázat řízení jejich dodavatelských problémů 

prostřednictvím dokumentovaných nápravných opatření a ověřovacích činností.  

 

3.2 Zajišťování jakosti v ISS 

Mimo dodavatele materiálů/dílů má na jakost finálního produktu rozhodující vliv ISS, 

respektive přístup podniku k zajišťování jakosti svých produktů. Interní dokumentace 

stanovuje postupy pro zavádění, udržování a neustálé zlepšování jakosti. Všechny postupy 

pro tyto činnosti jsou podrobně popsány v interní dokumentaci, která je v podstatě neustále 
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upravována a aktualizována. Takovýto přístup k jakosti je u firmy dodávající součástky pro 

bezpečnostní prvky automobilů samozřejmostí. Některé stěžejní procesy se budu snažit popsat 

a demonstrovat tak propracovanost a důslednost v přístupu ISS ke kvalitě svých produktů, 

největší pozornost bude věnována kontrolním procesům a řízení reklamací. 

 

3.2.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola je velice důležitá. Tvoří totiž jakýsi filtr, který má za úkol nepustit do 

procesu vadný materiál/díl, který by následně mohl podniku způsobit časové a finanční ztráty. 

Předmětem kvantitativní kontroly je kontrola množství a stavu balení, shoda typu a 

indexu dodaného materiálu dle objednávky s dodacím listem, úplnost průvodní dokumentace, 

tj. dodací listy, inspekční certifikáty, příp. atesty, prohlášení o shodě – zaznamenáno do 

„Protokol o přijetí dílu/materiálu“. 

Pracovníci PUR – Skladu uloží příchozí vstupní materiál na místo označené „Materiál 

ke vstupní kontrole“ a informuje QA-VstK. Za tyto činnosti kvantitativní kontroly odpovídá 

PUR. 

Za kvalitativní kontrolu a rozhodnutí o uvolnění materiálu/dílu nese zodpovědnost 

QA – VstK. Odpovědný pracovník QA-VstK odebere vzorky k provedení kvalitativní (tj. 

vzhledové a/nebo rozměrové) kontroly vstupního materiálu dle příslušného Plánu kontrol 

(CP). Při shodě s kvalitativními i kvantitativními požadavky dle CP potvrdí pracovník QA –

 VstK tuto skutečnost v Protokolu o přijetí dílu/materiálu slovy „UVOLNĚNO“. Originály 

záznamů o vstupní kontrole jsou uchovávány a archivovány QA-VstK. Je-li materiál uvolněn, 

lze umístit a označit zelenými štítky s kulatým razítkem UVOLNĚNO. 

Veškeré vzorky materiálů/dílů jsou při vstupu do procesu navedeny pracovníkem PUR 

do IS Helios pod označením „V“ a není jim přiděleno sériové označení běžné pro materiál pro 

sériovou výrobu. Označení „V“ je totiž značka odlišující vzorky od sériového materiálu. 

Za uvolnění vzorků odpovídá příslušný vedoucí pro Projektový tým/Produktový tým, 

který může vyžádat u QA-VstK o provedení měření/zkoušky na formuláři „Průvodka 

testování vzorků“, kde stanoví parametry a rozsah měření/zkoušky. QA-VstK vypracuje 

zprávu formou protokolu a předá zpět zástupci PRT/PDT týmu, který svým vyjádřením a 

podpisem vedoucího týmu materiál/díl uvolní pro testování ve výrobě. 
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Materiál/díl označený jako „V“ nesmí být zpracován v sériové výrobě a musí být 

označen bílou páskou s modrým potiskem VZORKY – SAMPLES. Pokud je později 

požadován převod vzorků do sériové výroby, je nutné provedení standardní vstupní kontroly. 

Veškerý přímý materiál týkající se výrobku musí být značen následujícím způsobem. 

Výjimku tvoří pouze materiál/díl vedený s umístěním MBU nebo MUP nebo PPU. Pokud 

je provedená kontrola vstupních materiálů/dílů dle CP vyhovující, označí pracovník QA - 

VstK zelený identifikační štítek kulatým razítkem „UVOLNĚNO“. K identifikaci se použije 

zelený identifikační štítek vystavený PUR, musí identifikovat všechny části uvolněné série 

a/nebo kulaté razítko „uvolněno“, které se umístí přímo na průvodní lístek/štítek od 

dodavatele nebo skladovou kartu. 

Jakýkoliv materiál/díl může být fyzicky vydán do sériové výroby pracovníky PUR až 

po provedení vstupní kontroly, včetně řádného označení s výjimkou MBU, MUP a PPU. 

 umístění Základní umístění – ZU 

Veškerý přímý materiál k výrobě je nakupován útvarem PUR, není-li uvedeno jinak, 

 umístění Materiál bez vstupní kontroly – MBU 

Spotřební a obalový materiál, který nevstupuje přímo do výrobků a nepodléhá 

vstupní kontrole, není označován vstupní kontrolou razítky uvolněno, 

 umístění Materiál uvolněný podmíněně – Riziková surovina – MUP 

Materiál, u kterého je nutné k ověření jakosti sestavení do finálního výrobku a 

následné provedení zkoušky dle příslušného Plánu kontrol (CP). Materiál je uvolněn 

pro výrobu dodatečně. Jeho značení se řídí zvláštními pravidly. 

 Z pohledu IS Helios se rozlišují ještě další dvě skladová místa a stavy vstupního 

materiálu/dílů: 

 umístění Polotovar před uvolněním – Riziková surovina – PPU 

Polotovar, u kterého je nutné k ověření jakosti sestavení do finálního výrobku a 

následné provedení zkoušky dle příslušného Plánu kontrol (CP). Polotovar je 

uvolněn pro výrobu dodatečně. Jeho značení se řídí zvláštními pravidly. 

 Umístění Materiál/polotovar v reklamaci – MRR/MRRP 

Vstupní materiál či polotovar, který je ve stádiu vyřizování reklamace. Je uložen ve 

skladech REKLM/REKLP. 
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3.2.2 Monitorování a měření 

Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a 

zlepšování, které jsou potřebné: 

 pro prokázání shody produktu, 

 pro zajištění shody systému managementu jakosti, 

 pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti. 

Tyto procesy musí zahrnovat určování aplikovatelných metod, včetně statistických 

metod, rozsahu jejich použití. Požadavky na monitorování a měření bývají uvedeny v plánech 

jakosti, v technologických postupech a instrukcích či ve specifikacích a objednávkách 

zákazníků. 

Monitorování a měření se v první řadě týkají procesů, produktů a spokojenosti 

zákazníků. 

Výstup z činnosti Monitorování a měření: 

 zpráva z přezkoumání vedením, 

 hodnocení spokojenosti zákazníka, 

 8D report, 

 žádost o změnu, 

 akční plán – KNO, karty EISOD. 
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Tab. 1: Postup činností v oblasti monitorování a měření 
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3.2.3 Mezioperační a výstupní kontrola 

 Mezioperační kontrola 3.2.3.1

ROZJEZD VÝROBY 

Po rozjezdu výroby (ranní/odpolední směna), je pracovník PROD povinen dle 

technické dokumentace/plánu kontrol předložit první díly k posouzení do QA. 

Pracovník QA díly podrobí vzhledové a rozměrové kontrole dle příslušného plánu 

kontrol, výsledky zaznamená do kontrolního deníku včetně vyjádření, zda je výroba uvolněna 

či neuvolněna do sériové výroby. 

NEUVOLNĚNÍ ROZJEZDU SÉRIOVÉ VÝROBY 

V případě, že výsledky neodpovídají plánu kontrol, pracovník QA o zjištěném stavu 

informuje pracovníka PROD, který musí provést opětovné seřízení stroje tak, aby vzhled a 

rozměry dílu odpovídaly technické dokumentaci/plánu kontrol. 

NESHODNÁ VÝROBNÍ DÁVKA 

Neodpovídá-li výrobní dávka požadavkům technické dokumentace, seřizovač je 

informován pracovníkem QA a ten je povinen provést nové seřízení stroje tak, aby výrobek 

odpovídal požadavkům technické dokumentace. Neshodné výrobky jsou označeny žlutou 

páskou „V ŠETŘENÍ“ a izolovány v uzamykatelné skříni „Neuvolněný materiál QA“. Je 

informován patřičný produktový tým na základě vypsaného záznamu „Záznam o 

nevyhovující zkoušce (ZNZ)“ v systému Eisod/Interní reklamace, který tuto neshodu má 

v řešení. Neshodný výrobek se řídí dle vlastních pravidel stanovených příslušnou 

dokumentací. 

SVĚDEČNÉ KUSY (POUZE VÝROBA ZÁSTŘIKŮ PLSQ) 

První vyrobený kus po zásahu do stroje, změně nastavení parametr stroje, změně série 

vstupní suroviny, výměně nástroje, při odstávce stroje delší než 14 dnů nebo pokud jede 

výroba nepřetržitě bez předešlých výpadků 14 dnů, je povinen donést pracovník výroby 

včetně průvodního lístku Svědečného kusu a předešlých svědečných kusů do zkušebny QA 

zástřiky k posouzení. 
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NAMÁTKOVÁ KONTROLA VÝROBNÍHO PROCESU 

Pracovníci QA minimálně jednou týdně provádí namátkovou kontrolu na každém 

pracovišti výroby, kde se sleduje: 

 záznamy ve výrobních denících, 

 záznam o výrobě na základě odchylky, VN, 

 nastavení parametrů stroje, 

 záznam o provedené údržbě stroje. 

Záznam provádí do Kontrolního listu pracoviště, kde se zapisuje datum, obsluha 

stroje, výsledek kontroly, komentář, podpis obsluhy a pracovníka QA. O každém NOK 

záznamu je následně informován mistr výroby. 

V případě zjištění nevyhovujícího výsledku, musí být provedena opakovaná kontrola 

v nejbližším možném termínu. 

 

 Výstupní kontrola 3.2.3.2

VÝBĚR VZORKŮ PRO VÝSTUPNÍ PŘEJÍMKU 

Pracovník PROD nebo QA provede náhodný výběr vzorků kusů pro testování a 

uchování garančních kusů kompletního vyhovujícího výrobku, a to z každého výrobního lotu 

podle technické dokumentace. 

PŘÍPRAVA VÝSTUPNÍ PŘEJÍMKY 

Pracovník QA provede rozdělení kusů na jednotlivé zkoušky a garanční kusy dle 

platného plánu kontrol. 

VÝSTUPNÍ PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Pracovník QA provede přejímací zkoušky požadované pro daný typ výrobku podle 

plánu kontrol a postupu k pracovní činnosti: 

 vzhled a provedení, 

 rozměrová kontrola, 

 mechanické zkoušky, 

 kontrola elektrických parametrů, 
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 balistické zkoušky 

 chemický rozbor. 

Výsledky všech provedených zkoušek se zapisují do Databáze QA. 

UVOLNĚNÍ K EXPEDICI 

Pokud jsou všechny výsledky výstupní přejímky vyhovující dle požadavků TD, 

pracovník QA uvolní lot v elektronickém výrobním deníku Balení. Pro Závod 3 platí, že 

každý kartón lotu musí být identifikován razítkem „vyhovuje“ a „výstupní kontrola“. Pro 

GTMS/PLSQ zpracovávané do vyšší sestavy platí, že každý kartón lotu musí být 

identifikován razítkem „vyhovuje“ nebo označen identifikačním lístkem s číslem lotu, kde na 

lístku je taktéž razítko „vyhovuje“. Uvolňovací razítka dává pouze pracovník QA. 

K uvolnění lotu k expedici je vystaven Inspekční certifikát v anglickém jazyce – 

Inspection Certificate DIN EN 10204-3.1 (sériová výroba). 

Co se týče archivace, musí být všechny záznamy o kontrole a zkouškách evidovány 

jako záznamy o jakosti (ZOJ) a archivovány v QA po dobu 20 let. 

 

3.3 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření 

Podnět jakosti – nesoulad s požadovaným ideálním stavem. Může být: 

a) Neshoda: nález při auditu, reklamace, upozornění, interní podněty (ITS, ZNZ) – 

objektivní nesoulad s požadovaným stavem, 

b) Preventivní neshoda – pozitivní podnět nebo zlepšení (IMP), vedoucí ke zvýšení 

spokojenosti či bránící možné nespokojenosti zákazníka. 

 

Neshodný výrobek – výrobek (součást, celek-sestava), který nesplňuje specifikované 

požadavky. 

Řízení podnětů jakosti – cílem této činnosti je identifikace, klasifikace, evidence a popis 

způsobu řešení reálných i potencionálních neshod. Při řešení neshod musí být uplatňován 

průřezový přístup. Cílem řízení neshod je zvyšování spokojenosti – externího i interního 

zákazníka s důrazem na prevenci. 
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Nápravná a preventivní opatření – opatření řešící podněty jakosti, včetně opatření 

předcházení chybám. 

Tab. 2 – Vstupy a výstupy při řízení neshod 

Vstupy pro Řízení neshod: Výstup  z  procesu  zlepšování:  

A) Nezávislé přezkoumání – audity 

- interní: systému, procesu, výrobku, 

hodnocení souladu 

- dodavatelské 

- zákaznické 

- Management Review 

Uzavřená veškerá opatření k nálezům 

z auditu 

KN – karta neshody 

KPO – karta preventivního opatření 

KD – karta doporučení 

Etalon, vizuální pomůcka 

B) Kontrola jakosti produktu 

- vstupní kontrola 

- mezioperační kontrola 

- výstupní kontrola 

Rozhodnutí o neshodném výrobku 

CLM – reklamace u dodavatele 

NTF – upozornění dodavatele 

ITS – problém při realizaci produktu 

ZNZ – zápis o nevyhovující zkoušce 

Etalon, vizuální pomůcka 

C) Stížnosti a podněty zákazníka 

(interní/externí) 

- interní zákazník 

- externí zákazník 

Uzavřené stížnosti a podněty zákazníka 

 

ITS – problém při realizaci produktu 

KNO – karta nápravného opatření 

IMP – změna/zlepšení při realizaci 

produktu 

CLM – reklamace od zákazníka 

NTF – upozornění od zákazníka 

Etalon, vizuální pomůcka 

D) Stížnosti a podněty zainteresovaných 

stran z hlediska environmentálních 

dopadů ISS 

Uzavřené stížnosti a podněty  

KD – karta doporučení 

KPO – karta preventivního opatření 

E) Environmentální neshody ve 

výrobních, skladových a 

administrativních prostorách 

Náprava neshody 

KN – karta neshody 

KD – karta doporučení 

KPO – karta preventivního opatření 

F) Neshody při havarijní připravenosti Eliminace havárie, poučení z havarijní 

situace 

Zápis z šetření, Akční plán 

G) Neshody BOZP Eliminace příčiny 

Zápis z šetření, Akční plán 
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POSTUP ČINNOSTI 

Cílem Řízení neshod je úspěšné ukončení neshody principem 8kroků, vycházejících 

z podstaty 8D Reportu. Ukončené řízení neshod a preventivních opatření je takové, je-li: 

 stanoven rozsah škody a stanovení nákladů, včetně seznamu faktur, 

 stanovena příčina a odstraněny následky – krátkodobé a dlouhodobé opatření, 

 rozhodnuto o preventivních a systémových změnách, 

 upravena dotčená dokumentace, tj. TP, CP, FMEA, Flow Chart, RFC (ALT, 

DEV). 

 

8 kroků: 

 řešitelský tým, 

 popis problému,  

 okamžitá opatření, 

 analýza problému,  

 dlouhodobá opatření,  

 vyhodnocení prevence, 

 seznam související dokumentace, 

 poděkování řešitelům. 
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PODNĚTY Z NEZÁVISLÝCH PŘEZKOUMÁNÍ, AUDITŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNĚTY VZNIKLÉ PŘI KONTROLE VÝROBKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 - Podněty vzniklé při kontrole výrobků 

 

 

Audit interní Audit zákazníka Audit u dodavatele 

A. Nezávislé přezkoumání - audity 

 

Nálezy z auditu 

Zpráva  

z auditu 

Akční plán Akční plán Auditor& 

Admin QMS 

Prověř. 

osoba 

QA - PDT 
Dodavatel Zákazník 

QA - PDT 

Představitel 

zákazníkar 

Ukončené nápravné nebo preventivní opatření nebo doporučení a / nebo program zlepšování 

Interní auditor 

SD auditor 

Zákazník 

- systému 
- procesu 
- výrobku 

KN nebo 

KPO nebo 

KD 

 

Vstupní kontrola Výstupní kontrola Mezioperační kontrola 

B. Neshodný výrobek - kontrola 

Oznámení o 

nesplnění 

parametrů 

Dodavatel, 

QA PDT 

Kontrola jakosti 

Ověřování vývoje 

 

ZNZ ITS (+KNO) Dodavatel& 

QA - PDT 
Dodavatel 

QA-PDTr 

Kontrola. 

jakosti 

PDT leader Kon. jakosti 

Ověř. vývoje 

QA - PDT 

Rozhodnutí o neshodném výrobku 

 

CLM 

nebo 

NTF 

 

Zápis PDT nebo 

Reklamace (CLM), 

Upozornění (NTF) 

na dodavatele 

Obr. 16 - Podněty z nezávislých přezkoumání, auditů 
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PODNĚTY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKA (INT/EXT) 

 

 

Obr.  18 - Podněty vzniklé na základě stížnosti zákazníka (interní, externí) 

 

3.3.1 Popis možných neshod – podnětů jakosti 

 Zjištění z interních a externích auditů 3.3.1.1

INTERNÍ PODNĚTY 

Za interní podněty se považují všechny podněty vycházející z hodnototvorných nebo 

podpůrných procesů ISS. Za jejich vyřešeni je zodpovědný Produktový tým, vrcholově 

vedoucí PDT. 

Administrátor: za evidenci, sledování plnění opatření je zodpovědný člen PDT za 

QA – QA-PDT. 

Podle předmětu řešení se interní reklamace se dělí na: 

 ITS - /Information Trouble Sheet – Problém v procesu/ : Podnět z procesu Výroba: 

problém s výrobním zařízením, vysoká zmetkovitost, nenáhodné odchylky v trendech 

sledovaných veličin, odchylky od v procesu, ap. V rámci ITS lze u zákazníka žádat o 

schválení Odchylky nebo Změny, je-li nutné. 

Interní zákazník 

PDT 

Zákazník 

Stížnosti a podněty zákazníka – interní / externí 

Oznámení podnětu 

8D report  

(+ALT/DEV 
Člen PDT Zákazník 

QA-PDT 

Představitel 

zákazníka 

Ukončené řízení Stížností a Podnětů zákazníka. 

 

QA PDT 

Zákazník 

ITS (+KNO) 

nebo 

IMP (+ALT/DEV) 

 

Zápis PDT nebo 

Reklamace (CLM), 

Upozornění (NTF) od 

zákazníka 

QA - PDT 
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 IMP - /Alternation (Improvement) Application – Žádost o změnu – Změna, zlepšení/ : 

Podnět z procesu Výroba nebo Vývoj. Kvalifikace trvalých změn procesu: zlepšování, 

inovace, nové zařízení, změna nastavení parametrů, kvalifikace nových dodavatelů, 

surovin, apod. V rámci IMP lze u zákazníka žádat schválení Změny. 

 ZNZ - /Zápis o nevyhovující zkoušce/ : Podnět z procesu Garance jakosti: neshoda 

nalezená při výstupní přejímce. V rámci ZNZ lze u zákazníka žádat o schválení 

Odchylky nebo Změny, je-li nutné. 

DODAVATELSKÉ REKLAMACE 

Za dodavatelské reklamace se považují všechny podněty vycházející 

z hodnototvorných nebo podpůrných procesů ISS. Za jejich vyřešení je zodpovědný 

Produktový tým, vrcholově vedoucí PDT.  

Administrátor: za evidenci, koordinaci a sledování plnění opatření je zodpovědný člen 

PDT za QA – QA-PDT. 

Podle předmětu řešení se dodavatelské reklamace se dělí na: 

 CLM - /Reklamace/ : problém se vstupním dílem nebo surovinou nalezený při vstupní 

kontrole nebo při výrobě. Materiál bude odeslán zpět k dodavateli. V rámci CLM lze u 

zákazníka žádat o schválení Odchylky nebo Změny, je-li nutné. 

 NTF - /Upozornění/ : problém se vstupním dílem nebo surovinou nalezené při vstupní 

kontrole nebo při výrobě s nižší významností. Materiál lze zpracovat na odchylku. 

V rámci NTF lze u zákazníka žádat o schválení Odchylky nebo Změny, je-li nutné. 

ZÁKAZNICKÉ PODNĚTY 

Za zákaznické reklamace se považují všechny podněty vycházející ze strany zákazníků 

ISS. Za jejich vyřešeni je zodpovědný Produktový tým, vrcholově vedoucí PDT. 

Za řízení, tj. evidenci, komunikaci a sledování plnění opatření je zodpovědný člen 

PDT za QA – QA-PDT – Rozvoj jakosti. Vzor žádosti o změnu/odchylku viz. Příloha 1. 

Podle předmětu řešení se zákaznické reklamace se dělí na: 

 CLM - /Reklamace/ : problém u zákazníka. V rámci CLM lze u zákazníka žádat o 

schválení Odchylky nebo Změny, je-li nutné, 

 NTF - /Upozornění/ : problém u zákazníka s nižší významností nebo jiný 
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zákaznický požadavek, který není zákazníkem definován jako reklamace. V rámci 

NTF lze u zákazníka žádat o schválení Odchylky nebo Změny, je-li nutné. 

 

STÍŽNOSTI A PODNĚTY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Z HLEDISKA 

ENVIROMENTÁLNÍCH DOPADŮ ISS 

Stížnosti a podněty zainteresovaných stran a veřejnosti z hlediska environmentálních 

dopadů ISS a.s. jsou řešeny průběžně. 

Připomínky, dotazy a podněty jsou ze sekretariátu ISS předávány vedEMS, která(ý) 

vede evidenci těchto dotazů, připomínek a podnětů v Knize kontrol. VedEMS je povinna(ý) 

odpovědět/reagovat na podnět/dotaz do 10 dnů po obdržení podnětu a to buď telefonicky nebo 

písemně. 

 

 Vizualizace neshod – řízení etalonů 3.3.1.2

Jedním ze základních a nejvíce efektivních nástrojů pro řízení neshod je vizualizace 

vzniklého či potencionálního problému formou vizuálních etalonů. 

Etalon přímo navazuje a upřesňuje technologický postup (TP) a je závazný pro 

všechny dotčené pracovníky. Etalon je rozhodujícím podkladem pro rozlišení shodného či 

neshodného výrobku. 

 

3.4 Reklamace od zákazníka 

ZPŮSOB REKLAMACE 

a) reklamace podaná v písemné formě – dopis, fax, mail: 

 s dodáním reklamovaného výrobku k jeho analýze, 

 s vrácením celého výrobního lotu nebo dávky, 

 bez vrácení celého výrobního lotu nebo dávky. 

b) upozornění na zjištění méně závažné neshody, zpravidla v průvodní dokumentaci a 

výhradně bez vrácení dílů nebo výrobního lotu. 
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Obr. 19- Schéma řešení stížnosti a podnětů od zákazníka 

 

TERMÍNY K PROŠ ETŘENÍ REKLAMACE 

Tab. 3 – Termíny k prošetření reklamací 

A. Potvrzení o obdržení: 

 informace k zákazníkovi (int/ext) 

 vyžádání rekl. kusů, 

 navedení do systému EISOD, 

nejpozději následující pracovní den 

B. Krátkodobé opatření: 

 sledovatelnost, informace na 

pracoviště, zahájení třídění, 

náhradní dodávka, ap. 

 zahájení analýzy příčin, Analýza 

3x5 Proč  

nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od 

obdržení reklamace 

C. Dlouhodobé opatření – reakce: 

 výsledek analýzy (i dílčí), návrh 

reakce nejpozději do 10 (deseti) pracovních 

dnů od obdržení reklamace 
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opatření 

 výběr a stanovení termínu zavedení 

 

Termíny k prošetření reklamace jsou zpravidla vyžádány zákazníkem. Není-li, platí 

uvedené termíny. 

Za dodržení termínu, správnost a účinnost je zodpovědný zpracovatel reklamace QA-

PDT a CC.  

Není-li možné tyto termíny splnit, je nutné projednat s vedením společnosti a se 

zákazníkem.  

Nevyjádří-li se zákazník k předloženému 8D reportu do jednoho měsíce od jeho 

předložení, považuje se reklamace za uzavřenou. 

ZÁKLADNÍ KROKY V ŘÍZENÍ REKLAMAČNÍHO PROCESU 

Vyžaduje se přijetí takových opatření, která zabrání opakovanému výskytu reklamace: 

1) Proč se chyba vyskytla?    (PREVENCE) 

2) Proč nebyla chyba detekována?   (OCHRANA) 

3) Jak je možné, že proces chybu způsobil? (PŘEDVÍDATELNOST) 

ZÁKLADNÍ KROKY V ŘÍZENÍ REKLAMAČNÍHO PROCESU 

Tab. 4 - Základní kroky v řízení reklamačního procesu 

# Postup činnosti Zodpovídá Výstup Odkaz 

1 Přijetí zprávy o reklamaci, okamžitá informace o 

reklamaci/upozornění ústně nebo e-mailem, 

svolání – oznámení  Produkt. týmu a vedení 

společnosti QA CC / QA mgr / Mgrs 

QA / PDT mail - 

2 Přijetí a Registrace reklamace/upozornění 

vrácených výrobků a řízení reklamace 

v EISOD/Reklamace 

QA / PDT 
záznam 

v EISOD 

Viz. 

předchozí 

kapitola 
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3 Rozdělení úkolů v rámci v PDT, plán činnosti. 

Provedení analýz: identifikace výrobku, 

shromáždění dat, rozbor vráceného produktu, 

Report QA, Report RaD. 

Projednání na pracovišti, kde reklamace vznikla. 

QA / PDT 

Reporty QA, 

RaD 

Záznam o 

proškolení 

Samostatný 

interní 

dokument 

4 Závěr z šetření Produktového týmu: 

8D Report, Akční plán, KNO, RFC, 3x5 Proč; 

Rybí kost (Fish bone) 

Projednání a schválení vedením: QA CC / QA 

Mgr. 

QA / PDT 

8D Report 

RFC; Akční 

plán 

3x5 Proč 

Samostatný 

interní 

dokument 

5 Vyřízení reklamace – zaslání písemného 

stanoviska k zákazníkovi. 

Záznam údajů na serveru zákazníka. 

QA / PDT 

QA / PDT 

/CC 

mail v EISOD 

form. 

záznam 

Samostatný 

interní 

dokument 

6 Vyčíslení a evidence nákladů a ztrát, informace 

vedení společnosti – viz PI Sledování nákladů na 

jakost 

QA / PDT 
zápis k poradě 

vedení 
- 

7 Řízení reklamovaných kusů: 

a) v HVQA – sklad 

b) záznam v IS Noris - Helios Green a pohyb rekl. 

kusů  

QA / osoba 

pověřená 

skladu HV 

QA 

záznam o 

pohybu kusů 

vývojový 

diagram 

HVQA 

 

EISOD/REKLAMACE – NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ NESHOD 

Modul Reklamace je nástroj systému EISOD, který slouží ke správě podnětů jakosti 

(Quality Concerns). Modul byl připraven ve spolupráci ISS a.s. Vsetín a IPM Plzeň. Modul 

navazuje na ostatní moduly systému EISOD, včetně systému work-flow a grafické podoby. 
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Zavedení modulu v ISS a.s. je s platností od 1.7.2007. Od tohoto data musí být 

všechny podněty registrovány a řešeny v systému EISOD/Reklamace. Dále všechny podněty 

za rok 2007 musí být doplněny do konce srpna 2007. 

Modul Reklamace je připraven v české verzi. Nicméně záhlaví položek tiskové 

sestavy konečného protokolu je prvotně nastaveno v angličtině. Proto se zejména 

v komunikaci se zákazníky a dodavateli doporučuje vyplňování systému v angličtině. 

ŘÍZENÍ SKLADU HV QA – NAKLÁDÁNÍ S REKLAMOVANÝMI KUSY 

Sklad reklamovaných kusů od zákazníka HV QA je zřízen v závodech ISS. Za správu 

skladu fyzickou i v informačním systému IS Noris Green Helios zodpovídá určená osoba: 

- vedení skladu a dodržování bezpečnostních podmínek včetně povoleného obložení a 

seznamu oprávněných osob, 

- zajistit řádnou izolaci a označení kusů, 

- vést evidenci o nakládání s neshodnými kusy, 

- zajistit manipulaci s kusy. 

 

Řízení skladu – definice pravidel dle PI Nákup – Příjem zboží a skladování, příloha 

skladový řád – viz. Příloha 2. 

RECALL PLAN 

Recall plan popisuje obecně postup při významné reklamaci od zákazníka a vrácení 

většího počtu výrobků zpět do ISS. Recall tým jmenuje TOP a svolává QA. Příslušné postupy 

definuje vývojový diagram, viz. Příloha 3. 

SEZNAM ZÁZNAMŮ Z REKLAMACÍ 

Tab. 5 - Seznam záznamů z reklamací 

Záznam Zpracoval Schválil Uloženo Archivace 

Report QA 
vedoucí 

PDT 
QMR / CC 

QA 

fileserver 

EISOD 

S10 
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8D Report 
vedoucí 

PDT 
QMR / CC 

QA / 

EISOD 
S15 

Žádost o změnu / odchylku 
vedoucí 

PDT 
QMR / CC QA S10 

 

3.5 Vyplňování 8D REPORTU 

Jde v podstatě o jednoduchý formulář, jeho vyplnění však bývá někdy obtížné. 

V podobě, kterou používá ISS, je formulář rozdělen na 8 hlavních částí, z nichž každá 

symbolizuje jednu disciplínu. Ke každé disciplíně je zpracován seznam kontrolních otázek, 

které jsou vodítkem pro realizaci jednotlivých aktivit a umožňují ověřit, zda v dané fázi 

nebylo něco opomenuto. Většina z 8 disciplín je v reportu ještě rozdělena na další části, ve 

kterých se hodnotí efektivita návrhů řešení, ověřování, data zavedení apod.. Vše je patrné 

z přiloženého formuláře používaného v ISS, viz. Příloha 5. 

 

POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ 8D REPORTU: 

D0 – Příprava na 8D 

Celý proces se vlastně skládá z devíti kroků. Nultým krokem je právě příprava na 8D. 

V tomto kroku jde zejména o okamžitá opatření týkající se problému, kdy je snahou zajistit, 

aby nebyly způsobeny další škody. V této fázi se také rozhoduje o potřebě aplikace metody 

8D k řešení problému. 

 

D1 – Ustavení týmu (Team) 

Základní myšlenkou při sestavování týmu bývá dostatečné pokrytí problematiky 

znalostmi členů týmu. Všechny disciplíny potřebné pro jeho vyřešení musí být znalostně 

zastoupeny, aby mohl být problém dostatečně analyzován a návrhy řešení byly efektivní. Tým 

by měl být dostatečně velký, zpravidla 4-10 členů. 

Jmenován je garant týmu, což bývá zpravidla vlastník analyzovaného procesu. Ten 

totiž disponuje zdroji pro práci týmu a má pravomoc provádět změny. Role moderátora, 

zapisovatele, organizátora harmonogramu atd. je potřeba jasně rozdělit a seznámit jednotlivce 

s jejich rolí v týmu.  
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D2 – Popis problému (Problem description) 

V tomto kroku tým identifikuje a detailně specifikuje problém. Dle charakteru 

problému se pak jeho specifika kvantifikují. Shromažďují se také další údaje, hlavně kde se 

problém vyskytuje, v jakém množství a rozsahu. Detailní a přesná specifikace je klíčem 

k nalezení kořenových příčin, proto je tento krok potřeba provádět s rozvahou a pečlivě. 

K dosažení správného výsledku dokážou pomoci vhodně volené otázky, které jsou dále 

rozpracovány v příslušných formulářích (např. analýza IS/IS NOT). Otázky mohou vypadat 

takto: [12] 

 Co je problémem a co není, přičemž logicky by mohlo být? 

 Kde se vyskytuje problém a kde se nevyskytuje, přičemž logicky by se mohl 

vyskytovat? 

 Kdy se vyskytuje problém a kdy ne, přičemž logicky by se mohl vyskytovat? 

 Jak velký je problém a jak velký není, přičemž logicky by mohl být? 

Ve formuláři ISS je vytvořeno místo pro zaznačení výrobního lotu, ve kterém se 

problém vyskytl, a pro zaznamenání počtu výskytů. Analýzu IS/IS NOT firma ISS však zatím 

nepoužívá, pracuje s metodami 5 WHY a její alternativou 3x5 WHY. 

. 

D3 – Prozatímní ochranné opatření (Interim Containment Action(s)) 

Cílem tohoto kroku je izolovat problém od zákazníka (vnitřního i vnějšího) 

prostřednictvím prozatímního opatření. Toto opatření má problém vyřešit do doby, než bude 

navrženo a zavedeno trvalé nápravné opatření. Zavádí se zpravidla v případech, kdy je 

potřeba získat čas pro nalezení kořenových příčin problému. 

V případě realizace prozatímního opatření je potřeba před jeho zavedením provést 

ověření jeho účinnosti (nejlépe na základě ověřovacích zkoušek) a po jeho zavedení provést 

jeho validaci na základě porovnání dosahovaných výsledků před a po zavedení. V ISS je 

vyhodnocováni efektivita opatření v procentech a zaznamenáno datum jeho implementace. 

Validace je prováděna před uvolněním výrobků zákazníkovi. 

 

D4 – Analýza kořenových příčin (Root Cause Analysis) 

Účelem čtvrtého kroku je izolovat a ověřit kořenovou příčinu. K tomu lze použít 

některé analytické nástroje, jako je například Ishikawův diagram. Cenným zdrojem informací 

může být už použitá metoda IS/IS NOT. Ověření kořenové příčiny by mělo probíhat ve dvou 

fázích. Nejprve jako pasivní ověření na základě získaných údajů o průběhu procesu, aniž se 
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cokoliv v procesu měnilo, a pak jako aktivní ověření, kdy cílenou změnou identifikované 

příčiny se ověřuje její vliv na výskyt problému. 

Hledáme také tzv. místo úniku. To je v procesu chápáno jako nejdřívější místo 

v procesu, nejbližší kořenové příčině, kde problém měl být detekován, ale nebyl. Identifikace 

místa úniku poskytne informace, zda stávající kontrolní systém je schopen možný vznik 

problému včas detekovat, pokud je potřeba navrhnout změnu kontrolního systému.[12] 

 

D5 – Výběr a ověření trvalého nápravného opatření (Chosen Permanent Corrective 

Action(s)) 

V tomto kroku se snažíme najít nejlepší trvalé nápravné opatření, které odstraní 

kořenovou příčinu a také trvalé nápravné opatření pro místo úniku. Účinnost opatření je vždy 

ověřována a jeho efektivita percentuálně zaznamenána. Můžou se totiž vyskytnout 

doprovodné efekty, které mohou mít na proces negativní vliv, anebo opatření nemusí vůbec 

fungovat tak, jak tým předpokládal, a kořenová příčina by tak nebyla eliminována. Aby bylo 

opatření účinné, je potřeba vyhradit si na rozhodnutí o nejlepším trvalém nápravném opatření 

dostatečné množství času.  

 

D6 – Zavedení trvalého nápravného opatření (Implemented Permanent Corrective 

Action (s)) 

Účelem tohoto kroku je naplánovat, zavést, monitorovat a validovat vybraná trvalá 

opatření. V případě, že byla realizována prozatímní ochranná opatření (viz. D3), je obvykle 

potřeba je před implementací trvalých nápravných opatření odstranit. Po zavedení trvalých 

nápravných opatření by měla být na základě monitorování dosahovaných výsledků provedena 

jejich validace. 

 

D7 – Trvalé zabránění opětovnému výskytu problému (Preventive Actions and Systemic 

Recommendation) 

Cílem sedmého kroku je zabránit opětovnému výskytu problému i problému 

potenciálních, které by s tím původním mohly jakkoliv souviset. Je potřeba analyzovat, 

v případě potřeby pak v proces upravit všechny související náležitosti. Může se to týkat např. 

systémů, postupů, provozních podmínek, předpisové dokumentace nebo systémů 

managementu. Současně by měla být dána doporučení pro další systematické zlepšování. 
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D8 – Ocenění týmu a jednotlivců (Team and Individual Recognition) 

Závěrečný krok je zejména o komunikaci. Hodnotí se odvedená práce týmu i 

jednotlivců, ocení se dobře odvedená práce a případně se udělují ocenění. Pokud k reportu 

přísluší jakékoliv přílohy, nesmíme je na závěr zapomenout uvést. Celý report je rozložen na 

jednu stránku, druhá stránka je alespoň v ISS věnována právě přiloženým materiálům. 

 

6M Analysis – Main Reason 

ISS do svého formuláře zařadila navíc analýzu 6M. Ta určuje hlavní důvod, kterým 

byl problém způsoben. Na výběr je šest předem daných možností. Možnosti jsou neměnné a 

nastavené tak, aby bylo možné vždy jednu z možností vybrat. Dlouhodobější výsledky analýz 

6M mohou být pak vstupními daty pro další procesy zlepšování. Pracuje se s nimi při 

vyhodnocování problematických míst v procesech a odstraňování nejčastějších příčin vad. 

 

Kategorie příčin: 

 Machine (stroj), 

 Maintenance (údržba), 

 Man (pracovník), 

 Material (materiál), 

 Method (metoda), 

 Mother Nature (matka příroda). 

 

Rozhodnutí o 8D Reportu 

Každý 8D Report je v ISS označen údajem o tom, v jaké fázi kompletace se právě 

nachází. Předepsány jsou 4 možnosti: 

 Open (otevřený), 

 Accepted (přijatý), 

 Not accepted (nepřijatý), 

 Cancelled (zrušený). 

 

Do reportu se na závěr zapíše datum dokončení a je podepsán vedoucím týmu. Jako 

všechny ostatní dokumenty (mimo výjimky) jej ISS archivuje po dobu 20 let. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Během roku 2012 začalo oddělení QA pracovat na nové podobě stávajícího 8D 

Reportu. Dělo se tak kvůli vývoji potřeb a nároků při jeho používání. 8D Report je v ISS 

vytvářen zadáváním všech náležitostí do systému Eisod. Struktura systému, respektive 

některých jeho polí v reklamačních protokolech, tak doznala viditelných změn. Na obrázcích 

20 až 25 jsou rozdíly mezi novým a starším elektronickým formulářem viditelně zachyceny 

na původních screen-shotech ISS.  

Vedení ISS nemůže v podobě svého systému samovolně provádět jakékoliv změny. 

Může se to zdát jako netradiční situace, ale veškeré žádosti o změny musí předložit 

vývojářům firmy dodávající software Eisod. Ta až na základě podané žádosti a jejím 

vzájemném projednání změnu v softwaru sama provede. Tento postup bylo nutné použít i u 

přetváření reklamačního protokolu. Novou podobu bylo proto z evidentních důvodů nutné 

předem důkladně promyslet. Při zavedení nevyhovující či jakkoliv nefunkční změny 

reklamačního protokolu do Eisodu by totiž ISS přicházela o klíčový nástroj pro řešení 

problémů. To by v konečném důsledku mohlo vést přinejmenším k nespokojenosti zákazníků, 

z nichž někteří 8D Report vyžadují jako výstup z reklamačního řízení. 

 Obě podoby 8D Reportu, původní i novou, lze dohledat jako přílohu 4 (původní verze) 

a přílohu 5 (nová verze). Ukázka vyplněného 8D Reportu (použita novější verze formuláře) 

přiložena jako příloha 6. 

Důvodů k přepracování 8D Reportu bylo několik: 

 Přehlednost při vyplňování jednotlivých polí, 

 Možnost přiřazení více akcí u bodů D3, D4, D5, D6 A D7, 

 Zavedení analýzy 6M, 

 Změna v rámci neustálého zlepšování – PDCA. 

 

PŘEHLEDNOST PŘI VYPLŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ 

V původní verzi papírového formuláře je patrná menší sjednocenost. U některých 

disciplín je vytvořeno řádkování, u některých řádkování není. V nové variantě pak působí 

například začlenění disciplíny D4 - Root Cause Analysis daleko přirozeněji a přehledněji. 

Dalším pokrokem je vytvoření místa určeného pro číslo výrobního lotu a počtu odmítnutých 
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kusů v bodě D2 – Problem description. Myslím si, že jde v každém případě o změnu 

k lepšímu. V původní verzi bychom tuto informaci hledali v textu, zatímco v současnosti je 

tak naprosto jasně určeno místo v dokumentu, kde na první pohled můžeme najít informace o 

výrobní dávce obsahující vadný výrobek.  

Viditelná proměna se odehrála i v elektronickém formuláři pro správu reklamací 

v systému Eisod. Největší změny lze vidět v oblasti záložky Reklamace, kde byly původně 

pouze tři další záložky – Reklamační protokol, Zpracování reklamace a KNO a přílohy (viz. 

Obr 4.1). Jejich postupným vyplněním byla reklamace vyřešena. 

Na strukturu 8D Reportu není ve starší verzi Eisodu brán zřetel tolik, jako ve verzi 

současné. Položky všech osmi disciplín jsou umístěny v záložce Zpracování reklamace 

(mimo D2 – Problem description, umístěna v první záložce), kde pro každou z nich nezbývá 

dostatek prostoru (viz. Obr. 4.2). K přehlednosti pak novější elektronická verze přispívá 

rozdělením zbylých sedmi disciplín do tří skupin. V záložce Reklamace tak v aktuální verzi 

přibývají další karty, které nabízí dostatečné množství místa i pro problémy vyžadující 

rozsáhlejší řešení. 

 

 

Obr. 20 - Elektronický formulář reklamací, starší verze 
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 První karta Reklamační protokol během inovace zůstala prakticky totožná, žádné 

změny nebylo potřeba vytvářet. 

MOŽNOST PŘIŘAZENÍ VÍCE AKCÍ U BODŮ D3, D4, D5, D6 A D7 

Dalším výrazným zlepšením je zobrazení oken jednotlivých disciplín po jejich 

vyplnění. Při použití původní varianty je například po vyplnění pole D3 – Krátkodobá 

opatření, zobrazen pouhý text a okno se dá editovat pouze ve stavu, jak jej vidíme na obr. 4.2. 

V případě, že navržených opatření bylo více, musel se text editovat s ohledem na velikost 

textového pole a zachování přehlednosti. Alespoň pro data ověření apod. byla vytvořena 

samostatná okýnka u příslušných textových polí. 

 Naproti tomu, po vylepšení se z textového pole stává výčet jednotlivých navržených 

krátkodobých opatření. Každý řádek v okně symbolizuje jedno konkrétní opatření. Vytváří se 

kliknutím na ikonu bílého listu papíru nad příslušným oknem. Vytvořené položky můžeme 

jednotlivě otvírat a editovat v samostatných oknech. Tato varianta zaměstnancům 

zjednodušila práci, velice zpřehlednila celý systém a usnadnila orientaci. Takovéto uspořádání 

platí pro disciplíny D3, D4, D5, D6 a D7. Zbylé činnosti se zapisují do obyčejných textových 

polí. 

 

Obr. 21 - Elektronický formulář reklamací, starší verze 
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Obr. 22 - Elektronický formulář reklamací, nová verze  

 

Obr. 23 - Elektronický formulář reklamací, nová verze, záložka D1, D3, D4 
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Obr. 24 - Elektronický formulář reklamací, nová verze, záložka D5, D6, D7 

 

ZAVEDENÍ ANALÝZY 6M 

O analýze 6M a její podstatě je pojednáno v předchozí kapitole. Firma 

z nashromážděných dat pomocí analýzy 6M postupem času získá cennou informaci o 

kritických faktorech, které na její produkci působí v největší míře. Může pak pracovat na 

konkrétních oblastech a preventivně tak působit na své procesy. 

Důležitým faktorem je také zákazník. Ten při obdržení 8D Reportu zpravidla ocení 

informaci o rozhodujícím faktoru, který způsobil vadu. Navíc, ISS takto v některých 

případech může snadno předejít pochybnostem ze strany zákazníka o jejím vážném 

pochybení. Začlenění analýzy 6M do protokolu o reklamacích je zkrátka dalším krokem ke 

zlepšení. 

V elektronickém i papírovém formuláři lze analýzu 6M nalézt pouze v nové verzi. Jak 

bylo zmíněno, dříve nebyla součástí 8D Reportu. V elektronickém reklamačním protokolu je 

vyžadován výběr jednoho z faktorů (Man, Machine, Method, Material, Maintenance, Mother 
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Nature) a jeho následný stručný popis. Pokud by snad bylo potřeba dalších vysvětlení k 6M, 

je připraveno rozsáhlé textové pole pro poznámky. 

 

Obr. 25: Elektronický formulář reklamací, nová verze, záložka D8, 6M 

 

ZMĚNA V RÁMCI NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ – PDCA 

Cyklus PDCA je základním mechanismem pro realizaci neustálého zlepšování jakosti. 

Při vylepšování 8D Reportu bylo postupováno s použitím právě tohoto mechanismu. Šlo do 

jisté míry o reakci na změnu trhu, z části pak o vlastní iniciativu firmy a potřebu zpřehlednit a 

obohatit zápis formuláře reklamací. Došlo také k dílčímu naplnění jedné z hlavních 

strategických myšlenek firmy ISS: 

„Opakováním cyklu PDCA (Plan→Do →Check →Act) dokážeme reagovat na změny 

trhu“[14] 

V ISS je dlouhodobou snahou naplnit za každé situace vizi KAYAKU spirit, díky 

které se má firma stát dobrou a silnou. Vize je definována: „Trvale poskytovat společnosti ty 

nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty.“[14] 
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NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Podat v současné době návrh ke zlepšení ohledně 8D Reportu a řízení reklamací? To 

je podle mne v případě ISS věc velice náročná. V první řadě jde totiž o podnik, který nejen z 

ustanovení norem, ale i vlastní iniciativy a touhy naplnit své cíle, pracuje v oblasti jakosti na 

absolutně špičkové úrovni. 

Samotný formulář 8D, který byl v podstatě tématem této práce, je nástroj, který 

k úspěšnému fungování potřebuje dodržení alespoň základní kostry sledu činností. Každá 

organizace si jej pak uzpůsobuje dle vlastních potřeb. Řekl bych, že tento dokument je v ISS 

v současné době dokonale přizpůsoben potřebám firmy i jeho zainteresovaným stranám. 

V aktualizované verzi softwaru pro evidenci a řízení reklamací není podle mne taktéž co 

vytknout, veškeré nedostatky byly při nedávném vylepšení odstraněny, spolu se zavedením 

potřebných inovací. 

Nakonec však několik drobných návrhů/doporučení přece mám. Je to právě a jen 

neustálé sledování trhu, potřeb zákazníků a vývoje automobilového průmyslu. Díky tomu, že 

byl QM v ISS bystrý a pozorný k zainteresovaným stranám, daří se jim být stále aktuální a 

potřeby zákazníků úspěšně naplňovat. Zřejmě právě proto jde nyní v systému reklamací jen 

těžko hledat slabé místo. Proto si myslím, že jediným doporučením může být stále stejný (ne-

li ještě dokonalejší) zodpovědný přístup, díky němuž bude ISS vždy v pravou chvíli schopna 

přizpůsobit se a vyhovět trhu. Reklamací pak musí se spokojenými zákazníky ubývat.  

Dalším doporučením je zavedení analýzy IS/IS NOT při analýze kořenových příčin. 

Tento nástroj je obecně doporučován při vyplňování 8D Reportu a myslím si, že by v ISS 

stálo za pokus alespoň jeho zkušební zavedení.  
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se možná zpočátku snažil zachytit problematiku 

reklamací v širších souvislostech, než by muselo každému vyhovovat. Myslím si však, že 

věnovat několik odstavců zajišťování jakosti bylo více než vhodné. Snažil jsem se tím 

poukázat na fakt, že reklamace je pouze tzv. „špička ledovce“. Byl bych nesmírně rád, kdyby 

tato práce potvrdila jednu podstatnou věc. A to, že daleko důležitější je brilantní a maximálně 

propracovaný systém managementu kvality, než sebelepší systém řízení reklamací. 

Reklamace je přece ve své podstatě něco, co by se v dokonale fungující firmě 

vyskytovat nemělo. Všechny reklamace jsou ve většině případů způsobeny pochybením na 

straně dodavatelské firmy, která jejím následným prošetřováním hledá chyby ve svých 

procesech. Pokud bych problém poněkud zveličil, tak správně fungující systém managementu 

kvality (tím pádem správně fungující procesy dodavatelské firmy) reklamace svým správným 

fungováním v podstatě vylučuje. Proto jsem v bakalářské práci kladl tolik důrazu na 

zajišťování jakosti výroby a k reklamacím pak teprve navázal. 

V úvodu teoretické části bylo mimo základní pojmy vysvětleno, jakým způsobem ve 

vztahu dodavatel-odběratel vzájemně předcházet vzniku reklamací. Navázalo vysvětlení 

podstaty a použití některých obvykle používaných nástrojů pro analýzu reklamací, jako jsou 

Paretova analýza nebo Ishikawův diagram. Na závěr teoretické části jsem se pokusil naznačit 

strukturu nákladů na jakost a vyzdvihnout jejich obrovský význam pro fungování každého 

podniku. 

Praktická část začíná stručnou charakteristikou podniku Indet Safety Systems, a. s.. Na 

několika stranách je pak vypsáno a zestručněno několik stěžejních kapitol z dodavatelského 

manuálu ISS. Je tak učiněno pro demonstraci náročnosti požadavků, které ISS na své 

dodavatele klade, a předchází tak problémům s jakostí. Následuje několik odstavců, které ve 

zkratce popisují důležité procesy v ISS od vstupní kontroly až po řízení reklamací. Na 

reklamace přímo navazuje část věnovaná 8D Reportu. Popisuje jeho důležité části a způsob 

vyhotovení. Samotný závěr práce je zaměřen na srovnání původní a nedávno inovované 

podoby 8D Reportu. Jsou uvedeny a vysvětleny i důvody provedených změn. 
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Příloha 1: Žádost o změnu/odchylku 
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Příloha 2: Vývojový diagram – skladový řád 

 

Název kroku Odpovědná 

sekce 

(pracovník)

Popis Dokument, který vzniká

SHIP Zákazník posílá reklamované kusy Email, dopis, balík

QA Prvotní posouzení pracovníka 

odpovědné sekce, zda je reklamace 

oprávněná

-

QA Rozhodnutí spolu s manažerem 

jakosti o oprávněnosti vrácení kusů

-

QA - -

QA Pracovník logistiky nepřijme 

reklamaci od dopravce

Vyjádření pro zákazníka

SHIP - výdejka na HV

SHIP pracovník SHIP informuje QA příjemka na HVQA

QA Umístění do skladu, registrace, 

ověření stavu systému Helios skladu 

HVQA

-

QA - -

NAKLÁDÁNÍ S REKLAMOVANÝMI KUSY

Zákazník posílá 

reklamamované kusy

Fyzické převzetí reklamovaných 

kusů

Přijetí reklamovaných kusů na 

sklad HV

Je reklamace 

přijata?

ANO NE

Vrácení reklamace 

s odůvodněním

Komunikace se zákazníkem

Co na to 

zákazník?

NE ANO

1

1

Příjem reklamovaných kusů na 

sklad HVQA 

Rozhodnutí o dalším 

postupu

SHIP převedení výrobků na HV HVQA výdejka

- - -

- - -

QA - -

QA - -

- - -

QA číslo PP závisí od konktrétní výroby, 

jedná se o sklad polotovarů.

výdejka / převodka na 

sklad PP

PROD - Výrobní návodka

PROD - -

2. Přepracování 

reklamovaných kusů

1. Vrácení / prodej 

jinému zákazníkovi

3. Likvidace 

reklamovaných kusů

Provedení záznamu o 

reklamaci

Konečné vyřízení 

reklamace

Založení výrobního příkazu pro 

přepracování

Převod reklamovaných kusů ze 

skladu HVQA na sklad PP

2

3

2. Přepracování 

reklamovaných kusů

2

4

4

Příjem na sklad HV
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SHIP převedení výrobků na HV HVQA výdejka

- - -

- - -

QA - -

QA - -

- - -

QA číslo PP závisí od konktrétní výroby, 

jedná se o sklad polotovarů.

výdejka / převodka na 

sklad PP

PROD - Výrobní návodka

PROD - -

2. Přepracování 

reklamovaných kusů

1. Vrácení / prodej 

jinému zákazníkovi

3. Likvidace 

reklamovaných kusů

Provedení záznamu o 

reklamaci

Konečné vyřízení 

reklamace

Založení výrobního příkazu pro 

přepracování

Převod reklamovaných kusů ze 

skladu HVQA na sklad PP

2

3

2. Přepracování 

reklamovaných kusů

2

4

4

Příjem na sklad HV

- - -

QA Výdejka musí obsahovat středisko a 

druh skladového pohybu

Výdejka HVQA

Protokol o provedené 

likvidaci

PROD Probíhá dle typu výrobku rozložení na 

recyklovatelné části

Výrobní příkaz

Záznam v protokolu

QA - Záznam v protokolu

PROD Ekologická likvidace ve spol. SITTA Záznam v protokolu

3

4

Delaborace kusů

Převod kusů z HVQA skladu

3. Likvidace 

reklamovaných kusů

Odeslání kusů na ničiště

Odeslání na likvidaci
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Příloha 3: Vývojový diagram – recall plan 

 

Yes

No

No

Yes

Yes

No

Start recall

Inform management

Recall from 
OEM?

Consult with 
lawyer

Meeting of Recall team

Preparing 
information for staff

Inform  staff

Is root cause 
konwn?

Root cause 
analysis

Is another 
customer 
affected?

Preparing 
information for 

custommers

Inform  staff

B
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implemented?

Is intermediate 
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Stop of production
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Definition of 
intermediate action 

Quarantine all parts in 
stock

Sorting of parts in stock

Restart of production

B

Are defective 
parts still on 

stock?

Sorting of parts in stock

Replacement 
parts requested 
by customers?

Replacement delivery

End of recall

Scrap of all defective 
parts
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Příloha 4: 8D Report – původní verze 
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Příloha 5: 8D Report – nová verze 
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Příloha 6: 8D Report – nová verze – vyplněná 

 


