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Abstrakt:  

         Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením zjištění z dodavatelských auditů procesu za 

období tří let (2012 – 2014).  

        Část teoretická -  je zaměřena na základní informace o spolupráci s dodavateli a přístupu 

k dodavatelům. Je zde nastíněn proces auditování dle normy ČSN EN ISO 19011:2012 a 

VDA 6.3 (2010). 

        Část praktická – obsahuje informace o výrobci světelné techniky v automobilovém 

průmyslu, část struktury, kde je realizován proces Rozvoj dodavatelů, způsob hodnocení 

dodavatelů, eskalace, řešení reklamací a podněty k auditování. V této části je provedeno 

vyhodnocení záznamů procesních auditů dle metodiky VDA 6.3 u dodavatelů obchodních 

komodit, jež vstupují do procesu sériové výroby. 

         Závěrečné zhodnocení – zjištěné odchylky od požadavků VDA 6.3 jsou podněty pro 

zaměření aktivit odpovědných pracovníků - při působení na stávající dodavatele v oblastech, 

kde jsou zjištěné odchylky největší, případně, jež se opakují ve sledovaném období. 

        Klíčová slova: spolupráce, audit, rozvoj dodavatelů 

 

Abstract:  

       Bachelor thesis is dealing with an assessment of findings from supplier process audits in 

time frame of three last years. 

       Theoretical part is focused on general information about the cooperation with suppliers 

and approache to suppliers. There is described the auditing process according to norm ČSN 

and VDA6.3. 

        Practical part contains an information about the manufacturer of lighting products in 

automotive industry, especially part of organizational structure(hiearchy) where supplier 

development is being realized, supplier evaluation procedure, escalation, complaint solving 

and recommendations to auditing. In this part was done an assessment of supplier audit 

reports at suppliers of bussiness commodities, which are entering to process of serial 

production. 

        Final assessment - observed deviations from VDA 6.3. requirements are suggestions for 

improving activities of responsible people. These activities should be focused on areas, where 

were detected the biggest and repeated deviations in the tracking period. 

        Key words: cooperation, audit, supplier development 
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1. ÚVOD 

  Téma vyhodnocení realizovaných auditů u dodavatelů jsem si zvolil po konzultacích 

s mým nadřízeným ve společnosti, kde pracuji. 

Důvodem výběru tohoto tématu bylo zjištění, že se doposud nic obdobného 

nerealizovalo a vzájemné porovnání výsledků by mohlo ukázat oblasti, kde mají naši 

dodavatelé slabá místa, kde je vhodné jim pomoci a zda jsou výsledky auditů specifické jen 

pro jednu konkrétní obchodní komoditu, či zda lze stejné či obdobné informace a trendy 

nalézt i u komodity jiné. 

Abych se lépe orientoval ve vztazích s našimi dodavateli, prostudoval jsem si činnosti 

(vyjma účetních) vztahující se ke spolupráci s dodavateli. Proto v této bakalářské části najdete 

informace o přístupu k dodavatelům jak v teoretické rovině, tak také realizované činnosti 

v naší výrobní společnosti. Dále je zde uvedeno několik důležitých informací vztahujících se 

k auditování, jakožto podkladu pro rozhodování na základě faktů. 

V části praktické jsou popsány realizované činnosti v naší společnosti spojené s výběrem, 

rozvojem a hodnocením dodavatelů. Dále také eskalační modely a následná opatření v případě 

neshody a reklamací. Vlastní rozbor výsledků auditů je zpracován za období let 2012 – 2014 

pro dvě komodity: 

- pro dodavatele „kovů“ – dodavatele výlisků z kovů a dodavatele hliníkových odlitků, 

v obou případech jsou vždy také dodavatelem nástroje. 

- pro dodavatele „plastů“ – dodavatele vstřikovaných plastových výlisků – tito 

dodavatelé nejsou z 95% dodavatelé vlastního nástroje, jeho výrobu zajišťujeme my, 

co by zákazník. 
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1.1. Základní pojmy 

 

Partnerství – je pracovní vztah mezi dvěma nebo více zainteresovanými stranami za účelem 

vytváření přidané hodnoty [1]. 

Partnerství s dodavateli – je takový pracovní vztah mezi dodavatelem a odběratelem, jež je 

budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma partnerům. [1]. 

Odběratel – je fyzická či právnická osoba, která přijímá produkt od dodavatele. [2]. 

Dodavatel – osoba či organizace jež poskytuje svůj produkt [2]. 

Dodavatelský řetězec – integrovaný soubor činností produkování, nakupování a dodávání 

produktů nebo služeb zákazníkům. Začíná u subdodavatelů vašich dodavatelů a končí u 

konečného zákazníka vašich odběratelů. [1]. 

Nakupování – je proces (soubor činností), kdy odběratelé systematicky zajišťují dodávky 

materiálu, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny požadavky nakupujícího 

z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury, balení a dopravy - jako vstupy pro své vlastní 

procesy [2]. 

Produkt – výsledek daného procesu [2]. 

 Audit – existuje několik definic pojmu audit.  Nejznámější je zřejmě definice z normy ČSN 

EN ISO 19 011:2012 „Systémy managementu – Směrnice pro auditování systémů 

managementu“: 

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu [3]. 

- „Systematický“ znamená, že audity musí být nedílnou součástí zavedeného systému 

managementu v dané organizaci.  

- „Nezávislý“ znamená, že osoby provádějící audit v dané oblasti musí být na dané oblasti 

nezávislí - nesmí provádět audit své vlastní práce. 

- „Dokumentovaný“ znamená, že prováděný audit je realizován dle předem schválených 

dokumentovaných postupů. 

Předmět auditu – obsahuje vymezení činností, jež budou auditované, místa konání, 

specifikace pracovišť, kde bude audit proveden a rozvržení časového průběhu auditu [3]. 

Kriteria auditu – jsou souborem politik, postupů nebo požadavků, jež jsou používány jako 

základ pro porovnávání s důkazy z auditu [3]. 

Důkaz z auditu -  ověřitelné záznamy, konstatování skutečnosti či jiné informace, jež souvisí 

s kritérii auditu. Výroky auditorů musí být podloženy důkazy [3]. 
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Zjištění z auditu -  výsledky hodnocení shromážděných důkazů dle daných kritérií, označují 

shodu či neshodu s kritérii, příp. příležitost ke zlepšení [3]. 

Závěr z auditu – oficiální zpráva o provedeném auditu, poskytnutý týmem auditorů, 

realizovaná po zvážení cílů a zjištění z auditu [3]. 

Auditor –  osoba provádějící audit; osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditů. Rozsah 

požadavků na teoretickou a praktickou přípravu pro auditory si volí sama firma, případně jsou 

definovány zákazníkem [3]. 

Tým auditorů – jeden nebo skupina auditorů (možno vč. technického experta), jež provádějí 

audity. Jeden z auditorů musí být určen vedoucím auditorem [3]. 

Klient auditu – organizace, jež požaduje provedení auditu – v našem případě je to zákazník. 

Určuje kriteria, rozsah a cíl auditu [3]. 

Auditovaný – osoba, oddělení, organizace kde audit probíhá. Jeho povinností je poskytnout 

přístup k datům, jež auditor požaduje [3]. 

Kompetence – prokazatelná schopnost využívat znalosti a dovednosti s cílem dosahovat 

zamýšlených výsledků [4]. 

Systém managementu – systém pro stanovení politiky, cílů a programů k dosažení těchto cílů 

[2]. 

Jakost – stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků [2]. 

Shoda – splnění požadavku. 

Neshoda – nesplnění požadavku. 

Požadavek – je očekávání nebo potřeba, jež jsou stanoveny, obecně se předpokládají a nebo 

jsou závazné [2]. 

APQP - (Advanced Product Quality Planning – Progresivní plánování kvality) - použití adekvátních 

aktivit v adekvátní čas pro splnění cílů pro nakupované díly (kvalitativní cíle, termíny,….) a odhalení 

případných odchylek včas, aby mohla být účinně nastavena nápravná opatření [20]. 
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2. Teoretická část: 
 

2.1. Spolupráce s dodavateli – principy  

 

2.1.1. Přístupy k dodavatelům 

 

  Přístupy k dodavatelům – v obecné rovině, je velmi široký pojem. O tomto tématu 

bylo napsáno mnoho odborných knih a článků - proto zde zmíním jen některé body z vývoje 

vztahů v dodavatelském řetězci, jež by měly ozřejmit volbu tohoto tématu pro mou práci. 

  Ještě považuji za vhodné doplnit, že se jedná o proces nakupování nikoliv 

jednorázové, ale o dodávkách pro sériovou výrobu, kdy se jedná o smluvní vztah s delší 

dobou platnosti. Dále bych měl uvést, že v mé bakalářské práci hodlám používat úhel pohledu 

ze strany zákazníka – tedy odběratele. 

  Jsou známy dva základní přístupy k dodavatelům v dodavatelském řetězci, jež mají 

vůči dodavatelům opačný přístup: 

1.) Dodavatel je vnímán jako „nepřítel“ – většinou reaktivní systém 

2.) Dodavatel je vnímán jako „obchodní partner“ – velmi často proaktivní systém 

Oba přístupy si můžeme krátce definovat asi následovně: 

 

2.1.2. Dodavatel je vnímán jako „nepřítel“  

 

 Vzájemný vztah je založen na nedůvěře 

 Většina jednání není vedena v souladu s principem win/win 

 Hlavním rozhodovacím kriteriem je většinou pouze cena 

 Doba trvání obchodních vztahů je poměrně krátká 

 Kritéria pro kvalitu dodávek jsou shoda se specifikacemi 

 Zákazník reaguje na nekvalitu, nesnaží se o její předcházení 

 Metody zabezpečení jakosti dodávek jsou odvozené od ověřování shody 

 Pyramida dodavatelů  - mnoho dodavatelů 

 Způsob komunikace s dodavateli je často formální a často zaměřená na smlouvy a 

předpisy 

 Strategie přístupu je založena na řízení nápravných opatření 

 Klíč k úspěšnosti nákupu je založena na schopnosti odběratele vyjednávat 

 Plány nákupu jsou tvořeny většinou s ohledem na potřeby odběratele 

 Nejintenzivnější komunikace je ve chvíli řešení reklamace ze strany odběratele 

 Často jsou dodavateli vnucovány i nepodložené reklamace. 
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Jak z výše uvedených informací vyplývá – tento způsob přístupu k dodavatelům klade 

maximální důraz na kvalitu dodávek – což je správné, nicméně obchodní vztahy nejsou 

optimální jak z pohledu vnímání dodavatele, tak i odběratele [5]. 

 

Možné dopady tohoto přístupu: 

 Odběratel vyhrožuje dodavateli ukončením spolupráce při jakémkoliv i náhodném selhání 

 Odběratel pouze diktuje své požadavky a dodavatel je v pozici nevolníka 

 Dodavatel se snaží nevypadnout z dodavatelského řetězce – podbízí se cenami na hraně 

efektivnosti, jež mohou vést k ekonomické nestabilitě - může následovně ohrozit také 

odběratele v případě, že nemá ekvivalentního dodavatele. 

 Dodavatel nemá zájem o nové zakázky, protože preferuje zakázky od jiných zákazníků. 

 Dodavatel z principu odmítá jakékoli návrhy zákazníka, protože ví, že pro něj budou 

nevýhodné. Je pasivní.  

 Narušení plynulosti dodávek – narušení plynulosti procesů u odběratele, snížení efektivity 

jeho vlastní produkce, možná ztráta dobrého jména, příp. zhoršení jeho pozice na trhu 

[11]. 

 

2.1.3. Dodavatel je vnímán jako „obchodní partner“ 

 

 Vzájemné vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře 

 Většina jednání končí win/win.  

 Rozhodovacím kriteriem jsou úplné náklady na nákup ( zásobování) 

 Doba trvání vztahů může být relativně dlouhá 

 Kritéria pro kvalitu jsou vhodnost použití odvozené od platné legislativy a požadavků 

zákazníků 

 Metody zabezpečení jakosti dodávek vychází ze systémových přístupů založených na 

prevenci 

 Pyramida dodavatelů – redukovaný počet pečlivě vybraných dodavatelů 

 Způsob komunikace s dodavateli je systematický a je založen na sdílení nejlepších praktik 

 Je zde silné zaměření na rozvoj a zlepšování dodavatelů. 

 Strategie přístupu je odvozena od řízení procesů a vztahů 

 Klíč k úspěšnosti nákupu je založen na schopnosti spolupráce partnerů, vyhledávat 

příležitosti ke zlepšení 
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 Plány nákupu jsou integrovány se záměry a plány konečných uživatelů 

 Nejintenzivnější komunikace probíhá ve fázi vývoje výrobku i procesu a dále při 

uvolňování produktu 

 

Z výše uvedených informací vyplývá - tento způsob přístupu k dodavatelům klade 

primární důraz na kvalitu vztahů - z nichž následně vychází kvalita vlastního produktu a 

dodávek [5]. Vnímání takto nastavených obchodních vztahů je výrazně pozitivní a to 

z pohledu obou zainteresovaných stran. Nicméně podmínkou pro perspektivní spolupráci 

na této bázi je založení vztahů mezi odběratelem a dodavatelem na naprosté otevřenosti 

a vzájemné důvěře obou organizací. 

 

Možné dopady tohoto přístupu: 

 Odběratel může nabídnout dlouhodobé kontrakty s dodavateli, což může pozitivně 

ovlivnit ochotu investic do technického rozvoje a rozvoje svých pracovníků 

 Odběratel i dodavatel nemusí investovat do vyhledávání dalších obchodních partnerů, čím 

může ušetřené náklady přesunout do jiných procesů 

 Nižší náklady mohou pozitivně ovlivnit ceny, aniž by se dodavatelům zhoršila 

ekonomická výkonnost – jistota existence dodavatele 

 Aniž si to obě zainteresované strany uvědomí, tak tento přístup k jednání, komunikaci, 

spolupráci a celkové vazby vytvoří pevný rámec skutečného partnerství [12]. 

 Dodavatel je aktivní ve zlepšovacích aktivitách.  

 

  Dnes si již většina odběratelů uvědomuje, že bez úzké spolupráce, případně partnerství 

se svými dodavateli nejsou sami schopni být dlouhodobě konkurenceschopní.   

  Uvědomují si, že pokud plánují vlastní produkt, je nutné do plánu zahrnout i své 

dodavatele, plánovat nejen kvalitu vlastního dodávaného materiálu, části budoucího vlastního 

produktu, ale také z důvodu efektivnosti plánovat objemy dodávek, termíny dodávek, 

bezpečnostní rezervy, procesy spojené s dodavatelem – neboť tím se vlastní produkce 

zlevňuje a zároveň se přenáší část odpovědnosti (i nákladů) na dodavatele [10].   

  Velkou výhodou jsou dodavatelé, jež mohou pomoci při vývoji produktu, nebo 

dokonce jsou schopni některé komponenty sami navrhnout na základě požadavku odběratele, 

neboť u těchto dodavatelů pracují specialisté v určité oblasti a svými znalostmi mohou 

zrychlit i zlevnit období návrhu produktu a procesu.  
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  V současné době tvoří nakupované komponenty od dodavatelů zhruba 75% dílů 

vlastního konečného produktu, proto je velmi důležité spolupracovat s již prověřenými 

dodavateli, u nichž je riziko případného selhání minimalizováno oproti „zkoušení“ 

dodavatelů řekněme „méně zkušených“. Toto se projevuje nejen v objemu dodávek, kvalitě 

apod., ale je to hlavně v oblasti komunikace s odpovědnými pracovníky, neboť ověřený 

dodavatel již zná naše požadavky, zná způsob komunikace, zná naše specifické požadavky 

např. v oblasti dokumentování postupů, požadované doklady a užívané formuláře například 

při vzorování nových produktů, vedení projektů apod. – což velmi ulehčuje spolupráci oproti 

„méně zkušenému“ dodavateli, kdy odpovědní pracovníci naší společnosti musí své protějšky 

u dodavatele vše učit, vysvětlovat, případně je metodicky vést. 

 

   Je nutné mít na zřeteli, že známé základní faktory úspěšnosti organizace platí nejen u 

nás, ale také u našich dodavatelů, jež se dodržováním těchto zásad také snaží mít svou pozici 

na trhu, stejně jako my, kteří jsme vůči svým zákazníkům také v pozici dodavatele – jedná se 

o tyto čtyři základní faktory: 

o Jakost produktu – schopnost plnit požadavky zákazníka, legislativy a dalších 

zainteresovaných stran 

o Čas – schopnost plnit objednávky co nejrychleji, nebo dle požadavků zákazníka 

o Náklady – neboli efektivita – schopnost plnit požadavky s co nejmenší spotřebou zdrojů 

o Znalosti zaměstnanců – čím jsou vyšší, tím se lépe daří plnit výše uvedené faktory. Jsou 

největším jměním zaměstnavatele, jen ti si toto velmi často neuvědomují, nebo ani 

znalosti svých zaměstnanců neznají a tudíž je neumí využít. 

 

  Tyto faktory jsou obsaženy v systémech managementu jak na straně dodavatele, tak 

také u nás na straně odběratele a vzájemným propojením těchto systémů při vzájemné 

spolupráci jsou nuceny obě strany rozvíjet následující oblasti: 

 Začít, resp. dále rozvíjet znalosti svých zaměstnanců všemi vhodnými formami podle 

zásad a modelu tzv. učící se organizace 

 Na základě nově získaných znalostí dále rozvíjet své systémy managementu, nejlépe 

aplikací principů modelů excelence 

 Zvýšit výkonnost a efektivnost jednotlivých procesů i celého systému (o čemž se mohou 

přesvědčit např. využitím metodologie Balanced Scorecard 

 Vyhledávat příležitosti ke zlepšování nejen procesů, ale také technologické a organizační 

inovace [13]. 
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2.1.4. Pojem partnerství v systémových standardech 

 

  Jako systémový standard chápeme mezinárodně uznávané popisy modelů systémů 

managementu (např. TQM), případně obecně uznávané normy – jakožto vhodná a 

respektovaná základna,  pro rozvoj systémů managementu v organizacích. 

  Nejznámější a nejrozšířenější jsou normy řady ISO 9000, které již od roku 1987 

definují doporučení i požadavky na rozvoj systémů managementu. 

  Základní norma ČSN EN ISO 9000 – mimo základních definic uvádí také 8 

základních zásad managementu jakosti, kde jedním z principů jsou „ vzájemně prospěšné 

dodavatelské vztahy“ – jež jsou definovány takto „ organizace a její dodavatelé jsou vzájemně 

závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost vytvářet hodnotu“. 

   Další ze základních norem je ČSN EN ISO 9001 – sice přímo neuvádí definice, ale je 

kriteriem pro auditování a obsahuje nutné minimum. Zde jsou požadavky pro nakupování 

uvedeny v článku 7.4.: 

 7.4.1. – organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specikovaným 

požadavkům na produkt. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele dle jeho 

schopností dodávat požadovaný produkt. Organizace musí stanovit kriteria pro jejich 

volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Musí udržovat záznamy z hodnocení a 

z opatření vyplývajících z hodnocení. 

 7.4.2. – organizace musí popisovat produkt včetně požadavků na schvalování produktu, 

postupu, procesů a zařízení. Požadavků na management jakosti a na kvalifikaci 

zaměstnanců ( je-li to vhodné). 

 7.4.3. – organizace musí stanovit a uplatňovat kontrolní či jiné činnosti nezbytné pro 

zajištění, že nakupovaný produkt splňuje specifické požadavky odběratele, a není 

v rozporu s platnou právní legislativou. 

  Výrazně lépe k tomuto tématu chová norma ČSN EN ISO 9004 – ta ve své části 7.4 

nejenže dále rozvíjí minimální požadavky v oblasti nakupování, ale má přímo jeden článek 

pojmenovaný „ Dodavatelé a partnerství“. Konkrétně se jedná o článek 6.6.  

 6.6 – na podporu usnadnění komunikace má management vytvářet vztahy s dodavateli 

s cílem zvyšování efektivnosti a účinnosti procesů, jež vytváří hodnotu. Organizace mají 

řadu možností jak zvyšovat hodnotu spolupráce se svými dodavateli a partnery, např. 

optimalizaci počtu dodavatelů; vytváření komunikačních kanálů na různých úrovních pro 
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usnadnění řešení problémů; spolupracovat s dodavateli při validaci způsobilosti jejich 

procesů; zapojování dodavatelů do činností návrhu a vývoje; apod. 

     V automobilovém průmyslu jsou rozšířeny normy německých výrobců VDA, a 

zbytku světa QS9000. Od přelomu tisíciletí jsou certifikace dle EN ISO 9001 a QS9000 

často nahrazovány ISO/TS16949, která se v kapitole 7.4 – Nakupování, zabývá vztahy 

k dodavateli v následujících článcích: 

 7.4.1.2 – Rozvoj systému jakosti dodavatele – kde požadované minimum EN ISO 9001 a 

máme motivovat dodavatele k jeho rozšíření k ISO/TS 16949 

 7.4.3.2 – monitorování dodavatelů – zde bych jen upozornil na jenu zajímavost – audity u 

dodavatelů nejsou předepsány jako povinnost. 

     Také environmentální norma ČSN EN ISO 14001 zmiňuje požadavky vůči 

dodavatelům, avšak vše lze shrnout do požadavku článku 4.4.: 

 4.4.6 - řízení provozu požaduje, aby byly vytvořeny takové postupy pro identifikaci 

environmentálních aspektů zboží a služeb používaných organizací, včetně sdělení těchto 

postupů svým dodavatelům, včetně smluvních partnerů. 

     Bezpečnostní norma OHSAS 18001 – neobsahuje žádné požadavky ani doporučení 

vůči dodavatelům. 

  Nejpropracovanější přístup k rozvoji partnerství s dodavateli je v koncepci TQM – 

v Evropě reprezentovaná modelem EFQM Modelem Excelence, kde je definováno osm 

základních zásad a jedním z nich je „ rozvoj partnerství“, kde je uvedeno v krátkosti toto – 

partneři (zákazníci, dodavatelé, konkurence) spolupracují při dosahování společného 

cíle, podporujíce se vzájemně sdílením zkušeností, zdrojů a znalostí. Spolu vytvářejí 

trvalé vztahy založené na vzájemné otevřenosti, důvěře a respektu. 

 

2.2. Auditování 

 

2.2.1. Úloha auditů při rozvoji dodavatelů 

 

 Začnu možná poněkud ze široka, ale domnívám se, že není úplně od věci si 

připomenout osm zásad managementu, jak jsou uvedeny v normách ISO 9001 a ISO 

9004: 

 Vedení pracovníků 

 Systémový přístup 

 Trvalé zlepšování 
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 Prospěšné vztahy s dodavateli 

 Rozhodování na základě skutečnosti 

 Zapojení pracovníků 

 Procesní přístup 

 Organizace řízená zákazníkem 

Všechny zásady jsem úmyslně zvýraznil, neboť všechny mají být a jsou svým způsobem 

zahrnuty ve spolupráci, případně partnerství s dodavateli: 

 Prospěšné vztahy s dodavateli – to spolupráce i partnerství jsou – tento bod jsem již 

rozebral v předchozí části. 

 Abych mohl rozvíjet prospěšné vztahy – musím vytvořit nějaký systém – tedy systémový 

přístup. 

 Pokud tvořím systém, musím definovat procesy – máme procesní přístup. 

 Procesy řídím tak, abych něco zlepšoval i vztahy – trvalé zlepšování 

 Abych mohl něco řídit, musím to nejprve nějakým způsobem monitorovat a získávat 

informace – to je obsaženo v rozhodování na základě skutečností 

 Jednotlivé činnosti provádí odpovědní pracovníci, kteří jsou také řízeni – tak tu máme dvě 

zásady – zapojení pracovníků a vedení pracovníků 

 Posledním bodem je – organizace řízená zákazníkem – a pokud je spokojený zákazník, 

pak jsem své procesy nastavil správně  a dodávám výrobek dle specifikací zákazníka. 

Zákazník má právo se přesvědčit, že mé procesy provádím v souladu s jeho požadavky. 

Jedním z nástrojů jak získat relevantní informace o stavu procesů u dodavatele je právě 

auditování. Na základě takto získaných informací mohu rozhodovat, jakým způsobem budu 

vzájemné vztahy s dodavatelem dále řídit a rozvíjet, kde mu mohu pomoci, jak jej mohu 

motivovat. Proto je potřeba vnímat audit jako pozitivní proces za účelem hledání příležitostí 

pro zlepšení a nikoliv jako nástroj, jímž mohu dodavateli uškodit. 

2.2.2. ČSN EN ISO 19011:2012 

 

  Tato mezinárodní norma poskytuje návod k auditování všech systémů managementu, 

včetně řízení programu auditů, provádění auditů a návod k hodnocení kompetencí účastníků 

auditu. Je použitelná ve všech organizacích k provádění jak auditů interních, auditů externích, 

kombinovaných auditů integrovaných systémů managementu a společných auditů. 
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   Auditování je charakterizováno šesti základními principy, jež mají umožnit, aby 

závěry z auditu byly relevantní a dostatečné, aby auditoři pracující nezávisle na sobě dospěli 

k obdobným závěrům za podobných okolností. Zde jsou uvedeny základní principy pro 

auditování: 

 Integrita – základ profesionality (odvaha auditora uvádět neshody) 

 Spravedlivé prezentování – povinnost podávat pravdivé a přesné zprávy 

 Profesionální přístup – uplatňování pečlivosti a správného úsudku 

 Důvěrnost – bezpečnost informací 

 Nezávislost – základ nestrannosti auditu a objektivity závěrů z auditu 

 Průkaznost – racionální metoda dosahování spolehlivých a reprodukovatelných závěrů 

z auditu v rámci systematického procesu auditu 

 

  Každá organizace, která má potřebu provádět audity má vytvořit a řídit a monitorovat 

program auditů. Program auditů má zahrnovat informace a zdroje nezbytné k organizování a 

provádění auditů efektivním a účinným způsobem v plánovaném časovém úseku. Program 

auditů by měl zahrnovat následující body: 

 Cíle programu auditů i jednotlivých auditů 

 Rozsah, počet, druhy, místa a časové programy auditů 

 Řízení programu auditů 

 Kritéria auditů 

 Metody auditů 

 Složení týmu auditorů 

 Nezbytné zdroje, včetně ubytování a způsobu cestování 

 Procesy pro zacházení s důvěrnými informacemi 

 

  Aby bylo zabezpečeno efektivní provedení jednotlivých auditů, mají být vedoucímu 

týmu auditorů daného auditu poskytnuty následující informace: 

 Cíle auditu 

 Kritéria auditu, případně jakékoli referenční materiály a dokumenty 

 Předmět auditu, včetně identifikace auditovaných funkčních jednotek, případně procesů 

 Metody a postupy auditu 

 Složení týmu auditorů 

 Přidělené zdroje pro realizaci auditu 
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 Pracovní jazyk, ve kterém bude audit realizován a předložena auditní zpráva – pokud se 

liší od jazyka auditora nebo auditované organizace 

 Záležitosti týkající se důvěrnosti bezpečnosti informací 

 Následná opatření z předchozích auditů 

 

  Vlastní provádění auditu začíná již přípravnými činnostmi před vlastní návštěvou 

auditované společnosti. Jednotlivé kroky provádění auditů jsou následující: 

o Zahájení auditu – úvodní kontakt s auditovanou organizací, určení proveditelnosti auditu 

o Příprava činností při auditu – plán auditu, pracovní dokumenty k auditu, rozdělení práce 

týmu auditorů, přezkoumání dokumentů při přípravě auditu (např. následná opatření 

z předchozích auditů) 

o Vlastní činnosti při auditu – úvodní jednání, přezkoumání dokumentů v průběhu auditu, 

komunikace v průběhu auditu, shromažďování a ověřování informací, zjištění z auditu, 

příprava závěrů z auditu, závěrečné jednání 

o Příprava a distribuce zprávy z auditu 

o Ukončení auditu 

o Provedení následného auditu – je-li tak uvedeno v plánu auditu 

 

  Podrobněji zde rozvedu některé z výše uvedených činností: 

 rozdělení práce týmu auditorů – má brát v úvahu potřebu nezávislosti i kompetenci 

auditora, odpovědnosti auditora nebo technických expertů (efektivní využití lidských 

zdrojů). 

 příprava pracovních dokumentů – členové týmu mají shromažďovat a přezkoumávat 

informace v rámci auditu, proto je vhodné připravit pro větší přehlednost provedených 

záznamů – kontrolní seznamy, plány vzorkování v rámci auditu, formuláře pro 

záznamy zjištění z auditu, podpůrné důkazy a záznamy z jednání. 

 komunikace v průběhu auditu – tým auditorů se má v průběhu auditu pravidelně 

setkávat a vyměňovat si informace, případně přerozdělit práci mezi členy auditorského 

týmu. Důkazy zjištěné při auditu, jež naznačují významné riziko pro auditovanou 

organizaci, nebo jsou indikace stavu nemožnosti dosažení cíle auditu, mají být tyto 

bezodkladně sděleny auditované organizaci a klientovi auditu, aby bylo možné 

stanovit vhodná opatření (změna cílů auditu, modifikace plánu auditu, ukončení 

auditu). 
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 shromažďování a ověřování informací – v průběhu auditu mají být vhodným 

vzorkováním ověřovány informace odpovídající cílům, rozsahu a kritériím auditu. 

Tyto informace mají obsahovat rozhraní mezi jednotlivými procesy, funkcemi a 

činnostmi, o jejich vzájemném vztahu. Jako důkaz z auditu mají být akceptovány 

pouze ověřitelné informace a důkazy. 

 zjištění z auditu – mohou ukazovat na shodu či neshodu s kritériem auditu. Jednotlivá 

zjištění mají zahrnovat existující shody a správné postupy spolu s podpůrnými důkazy, 

příležitostmi pro zlepšování a všechna doporučení předávaná auditované organizaci. 

Taktéž mají být zaznamenány neshody a podpůrné důkazy k těmto zjištěním. Ve 

spolupráci s auditovanou organizací je potřeba ověřit, že důkazy jsou přesné a neshody 

jsou pochopeny. Má se vynaložit veškeré úsilí k vyřešení rozdílných názorů ohledně 

důkazů z auditu. Nevyřešené body se mají zaznamenat. 

 příprava závěrů z auditu – obsahuje – přezkoumání zjištění a důkazů ve vztahu k cílům 

auditu, příprava doporučení  - pokud je to specifikováno v plánu auditu. Závěr z auditu 

by měl obsahovat – rozsah shody či neshody s kritériem auditu, efektivnost realizace, 

udržování a zlepšování systému managementu, dosažení cíle auditu, kořenové příčiny 

zjištění – je-li zahrnuto v plánu auditu, identifikace trendů. 

 distribuce zprávy z auditu – zpráva má být datovaná, přezkoumaná a příslušně 

schválená. Má být vydána v rámci odsouhlaseného časového úseku a následně 

distribuována dle rozdělovníku daného plánem auditu. 

 ukončení auditu – audit je ukončen až po provedení všech plánovaných činností při 

auditu nebo za podmínek odsouhlasených klientem auditu (např. neočekávaná situace, 

jež brání řádnému dokončení auditu). 

 provádění následného auditu – závěry z auditu mohou indikovat potřebu nápravných 

opatření, preventivních opatření, příp. opatření ke zlepšování. O těchto opatřeních 

rozhoduje a realizuje je auditovaná organizace v dohodnutém časovém rámci. 

Dokončení a efektivnost těchto opatření má být ověřována – toto ověřování může být 

součástí následného auditu. 

 

  Nedílnou součástí této normy je také obsáhlá část zabývající se osobami audity 

provádějící – auditory. Nejsou zde přímo určeny minimální požadavky např. na vzdělání, 

praxi apod., neboť tato norma je univerzální a každý jednotlivý obor má svá specifika, která 

určují požadované znalosti auditorů jednotlivých systémů managementu. 
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  Tato část obsahuje rady jakým způsobem vychovávat, řídit a hodnotit auditory. 

Určování kompetencí auditorů dle jejich znalostí a zkušeností nejen v daném oboru, 

legislativních požadavcích apod., ale také např. schopnosti vést a řídit auditorskou skupinu, 

nebo jazykové schopnosti, zvládání multikulturního prostředí, osobní chování, schopnost 

prezentace výstupů a další kritéria výběru. 

o Příloha A – zde je uvedeno několik názorných příkladů znalostí a dovedností auditorů 

podle specifických oborů, zde jasně vyplývá, do jaké míry jsou požadavky v různých 

oborech auditování rozdílné. 

o Příloha B – obsahuje další podrobnější návod pro auditory k plánování a provádění 

auditů. V této příloze jsou uvedeny metody získávání informací, způsoby vzorkování, 

přezkoumání dokumentů, výběr zdrojů informací, provádění rozhovorů apod. 

 

2.2.3. VDA 6.3 

 

  V této kapitole pouze stručně uvedu známá fakta o požadavcích pro auditování, 

způsob auditování a vyhodnocování auditů dle metodiky VDA svazku 6.3. 

o Procesy je nutné analyzovat tak, aby bylo možné rozpoznat slabá místa a rizika, jež 

mohou být uvnitř samotných procesů, tak i na jejich rozhraních. 

o V auditu procesu je rozhodující vliv jednotlivých procesů na produkt, proto je nutné na ně 

nahlížet z pohledu možných rizik pro produkt. 

o Struktura je rozdělena v součinnosti s životním cyklem výrobku v dodavatelském řetězci: 

P1 – Potenciální analýza 

P2 – Management projektu 

P3 – plánování návrhu produktu a procesu 

P4 – Realizace návrhu produktu a procesu 

P5 – Management dodavatelů 

P6 – Proces výroby 

P7 – Péče o zákazníky / spokojenost zákazníků / servis 

 

  Kvalita výstupu z auditů je do velké míry ovlivněna kvalitou a zkušenostmi auditorů. 

Pro auditování v dodavatelském řetězci jsou na auditory kladeny následující požadavky: 

 Důkladné znalosti v oblasti managementu kvality a procesů, tzn. znalost aktuálních 

norem a předpisů 

 Specifické znalosti týkající se produktu a procesu. 
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 Doklad o kvalifikaci auditora (např. podpořeno kvalifikací EOQ) 

 Doklad o úspěšném absolvování školení VDA 6.3 

 Min. 5 let praxe v průmyslu, nejlépe ve výrobních organizacích automobilového 

průmyslu. Z toho alespoň 2 roky v oblasti managementu procesů, příp. v managementu 

kvality. 

 

     Auditoři procesu mají také svůj kodex chování, v němž jsou zahrnuta následující 

pravidla: 

 Musí neustále rozvíjet své odborné znalosti  

 Musí nasazovat svůj úsudek a schopnosti s ohledem na zákony a principy spravedlivosti a 

čestnosti 

 Musí jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno (image) vlastní organizace 

 Jsou vázáni mlčenlivostí týkající se informací důvěrného charakteru, jež získali při své 

odborné činnosti. Mlčenlivost odpadá, pouze v případě, že informace je požadována 

zákonem 

 Nesmí přijímat žádné zakázky, jež by mohly představovat konflikt zájmů s ohledem na 

jejich smluvní pracovní povinnosti 

 Nesmí informace, jež získali v průběhu provádění auditu a činností s tím spojených, 

využívat nekalým způsobem k prospěchu svému či třetí osoby. 

 

  Pro hodnocení otázek specifických procesů, jež překračují znalosti auditora procesu, je 

možné přizvat a do auditního týmu zařadit procesního experta, jenž nemusí být nezbytně 

auditorem procesu. 

  V průběhu auditu klade auditor těžiště auditu tam, kde očekává nejvyšší rizika pro 

produkt a proces. Má-li se auditovat podél řetězce výroby produktu, je potřeba předpokládat 

různé vstupy procesu jako dané a dále zkoumat pouze jejich vlivy na řetězec procesů. Má-li se 

zkoumat rozhraní mezi jednotlivými procesy s rozdílnými úlohami, je třeba je zkoumat se 

zřetelem na komunikaci mezi procesy, přesun zboží i informací a jednotlivé odpovědnosti. 

  Prověřování probíhá dotazováním k chronologicky sestaveným činnostem podél 

procesu pomocí katalogu otázek a specifických kontrolních seznamů. Pracovníci na 

jednotlivých pracovištích jsou dotazováni a jejich argumenty jsou ověřovány nahlédnutím do 

dokumentace QM. Zpravidla probíhá rozhovor od všeobecných otázek k otázkám 

detailnějším. Odchylky jsou přímo na místě sdělovány odpovědným osobám. 
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  Auditní tým by se měl v průběhu auditu několikrát setkat, aby si vyměnil stávající 

informace, zhodnotil průběh auditu a upravil rozdělení úloh v týmu. 

  Audit může být po zvážení auditním týmem přerušen a to např. v následujících 

případech: 

 Odepření potřebných informací v průběhu auditu 

 Zjevné porušení platné právní legislativy 

 Aktivní bránění auditorovi v práci 

 Tvrzení zjevně nepravdivých informací 

 Nedostatečná příprava auditu auditovanou organizací 

 Odepření přístupu do auditované oblasti přes předchozí odsouhlasení 

  Při zjištění závažných neshod jsou auditovanou organizací stanovena okamžitá 

opatření, jež musí být během auditu potvrzena a započata jejich realizace. 

  Na základě zjištění z auditu hodnotí auditní tým jednotlivé otázky. Základem pro 

hodnocení je plnění či neplnění jednotlivých požadavků a existující rizika. Z jednotlivě 

vyhodnocených otázek vychází celkové hodnocení auditu. 

  Auditovaná organizace na základě předložených zjištění stanoví příčiny, opatření, 

odpovědnosti a termíny realizace. Opatření jsou stanoveny k jednomu, s auditorem 

dohodnutému termínu.  

  Auditor prověří předložený plán opatření s ohledem na trvalost přijatých opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků, aby bylo zabráněno opakování neshody. 

  Přezkoumání účinnosti přijatých opatření provádí pracovník odpovědný za proces. 

Potvrzení účinnosti se dokumentuje do plánu opatření pomocí poznámky s datem prověření. 

  Možná následná opatření v případě chybějícího potvrzení účinnosti opatření jsou 

následující: 

 Eskalace dodavatele 

 Definování dalších opatření 

 Analýza problému ( kořenové příčiny) 

 Dodatečný audit 

  Na základě celkového hodnocení auditu může nastat situace, kdy bude rozhodnuto, že 

je nezbytný dodatečný audit. K tomuto rozhodnutí mohou vedoucího auditora vést následují 

podněty: 

 Nedosažení definovaného stavu plnění 

 Kritický proces je zatížen riziky 

 Jedna nebo více otázek označených hvězdičkou je ohodnocena nula body 
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 Červený semafor při potenciální analýze 

  Tento následný audit musí být realizován ve stanoveném časovém limitu. Během této 

doby musí auditovaná organizace provést opatření, jež účinně odstraní zjištěné odchylky 

z minulého auditu. Výlučné ověření účinnosti přijatých opatření ke zjištěným odchylkám 

z předchozího auditu v rámci dodatečného auditu je nedostačující. 

 

 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1. Představení společnosti Autosvětla, s.r.o. 

 

3.1.1. Historický vývoj 

 

     Společnost Autosvětla, s.r.o., Mohelnice byla založena v roce 1992 jako stoprocentní 

dceřiná společnost německého koncernu, který se zabývá výrobou různých světelných zdrojů 

a elektronických komponentů pro automobilový průmysl již od konce 19.století. Pouze ve 

válečných obdobích, stejně jako ostatní průmyslové podniky, přesměrovala svoji výrobu na 

díly pro vojenský resp. letecký průmysl. 

 

Se vzrůstající poptávkou po automobilech, počátkem 20.století, způsobené rozmachem  

sériové výroby zpřístupňující automobil pro širší veřejnost, musela společnost reagovat na  

poptávku na trhu a rozhodla se rozšířit svoje výrobní kapacity. Nejednalo se pouze o  

expanzi v lokálním měřítku, nýbrž firma reagovala na vzestup výroby ve všech průmyslových 

zemích. K masivní expanzi došlo samozřejmě v Německu, dále ve Španělsku, Rakousku, 

Švédsku a firma zamířila i na americký kontinent, kde vzestup automobilového průmyslu 

nabyl zásadního charakteru.  

 

Strategickým rozhodnutím vedení koncernu bylo následovat firmu Volkswagen 

do České republiky a založit zde závod na výrobu světelné techniky pro nové typy vozů 

Škody Auto, a.s. Tento strategický cíl byl realizován v průběhu let 1992 - 1994, kdy byl 

vystavěn závod v Mohelnici a zavedena výroba světlometů, zadních svítilen, blinkrů 

a ostřikovačů světlometů pro vozy Škoda  Felicia (viz obr. 1 a 2).  
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Obr. 1 - Přední reflektor Škoda Felicia 

 

 

 

 

Obr. 2 - Zadní skupinová svítilna Škoda Felicia 

 

 

 

  Úspěšné zvládnutí tohoto projektu bylo odrazovým můstkem pro získání dalších 

zakázek pro zákazníky z celé automobilové branže. 

 

Výrobky z tohoto závodu lze najít např. v automobilech značek Škoda, Volkswagen, 

Audi (Obr. 3), Ford, Jaguar, Land Rover (Obr. 4), BMW, Mercedes, Nissan, Mitsubishi, 

Renault, Volvo, DAF, Scania a další. 
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Obr. 3 - Přední reflektor Audi A6 Full-LED (2014) 

 

 

 

 

Obr. 4 - Zadní skupinová svítilna Land Rover Evoque (2013 – 2014) 

 

Audity a certifikace od renomovaných organizací jsou považovány za samozřejmost a  

jsou chápány jako nedílná a nevyhnutelná nutnost.  

     Od roku 2001 se společnost Autosvětla, s.r.o. podílela spolu s mateřskou firmou stále 

větší mírou na procesu vývoje výrobků. Výsledkem posouzení schopností naši společnosti 

z hlediska vývoje výrobků bylo rozhodnutí o zásadní reorganizaci dílčího vývojového 
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střediska Autosvětla, s.r.o. na zřízení vývojového centra s uceleným řetězcem vývojových 

služeb včetně měření a testování výrobků, za účelem poskytnutí komplexního servisu 

současným i budoucím zákazníkům. 

 

3.2. Nakupování 

 

Společně se spuštěním  vývoje světel bylo potřeba změnit, mimo jiné, i způsob řízení 

nákupu, jež ve stávající podobě nebylo schopné kapacitně zabezpečit velký nárůst požadavků 

výroby, zkušebních laboratoří i nového vývojového centra. 

Postupem času dochází přes několik variant k současnému rozdělení nákupu na tři 

jednotlivá oddělení, jež řeší nákup z čistě obchodního hlediska: 

 Oddělení strategického nákupu – jež zajišťuje nákup provozních materiálů pro provoz 

společnosti, tak i výrobních linek, měřících a zkušebních zařízení dle požadavků 

realizačních týmů jednotlivých projektů. 

 Oddělení operativního (sériového) nákupu -  jež zajišťuje nákup materiálů a hotových 

dílů pro sériovou výrobu jednotlivých světlometů. 

 Oddělení projektového nákupu – jež se zabývá zajišťováním prototypových a 

předsériových dodávek dílů v období před předáním projektů do sériové produkce. 

 

3.2.1. Kvalita v nákupu 

 

   Souběžně se změnami ve struktuře nákupních oddělení bylo potřeba rovněž zajistit 

také narůstající požadavky na dodavatele v oblasti kvality dodávaných dílů – proto bylo 

vytvořeno oddělení „Kvality v nákupu“ - SQA (Supplier Quality Assurance) – jež má na 

starosti, mimo jiné, i oblast výběru a rozvoje dodavatelů.  

 

 Oddělení SQA je rozděleno na tři části, jež spolu velmi úzce spolupracují: 

 pracovníci TtM (Time to market) – má na starosti technickou oblast vývoje dílů u 

jednotlivých dodavatelů v období před spuštěním sériové produkce – APQP procesy 

ukončené uvolněním daného dílu a spuštěním sériové produkce u dodavatele. Šest měsíců 

po spuštění sériové produkce daného projektu (světlometu) předávají správu dílu 

pracovníkům SQA OtD. 

 pracovníci MGM (Material Group Manager), resp. MGS (Matrial Group Specialist) 

– se starají o jednotlivé díly u dodavatelů po celou dobu jejich produkce a podporují TtM 
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tým a projektový nákup během předvýrobní fáze. Nedílnou součástí jejich pracovní 

náplně je vyhledávání potenciálních dodavatelů a rozvoj dodavatelů stávajících. 

 pracovníci OtD (Order to delivery) – mají na starosti kvalitu dodávaných dílů po jejich 

uvolnění do sériové produkce. Řeší dodavatelské reklamace, hodnotí dodavatele.  

 

Jak je již z výše uvedeného popisu činností jednotlivých částí vyplývá – úzká 

spolupráce je nutná v předsériové části jednotlivých projektů, kde se v součinnosti 

pracovníků TtM a MGM řeší FS (Feasibility Study) – studie vyrobitelnosti – kde se 

dodavatelé vyjadřují k jejich možnostem výroby poptávaného dílu. Pracovníci TtM mají za 

úkol ve spolupráci s MGM a případně vývojovým týmem vyhodnotit připomínky 

k poptávanému dílu, případně v projektovém týmu prodiskutovat případné změny požadavků 

na daný díl. MGM je seznámen s výkonností a technickými možnostmi jednotlivých 

dodavatelů, kteří se ucházejí o výrobu některého z dílů vyvíjeného světlometu a proto i on se 

musí vyjádřit k předložené FS.  

 

Následujícím krokem po nominaci některého z dodavatelů jsou procesy APQP, jimiž 

se zabývají technici TtM a v případě potřeby konzultují další kroky, případně žádají o 

podporu příslušného kolegu MGM, jež má danou materiálovou skupinu na starosti.  

 

Schválení výrobku a procesu je dalším krokem, kde spolu obě části spolupracují. 

K provedení schválení výrobku předloží dodavatel před začátkem sériových dodávek 

společnosti Autosvětla, s.r.o. první vzorky, které odpovídají smluvně dohodnutým 

specifikacím a vlastnostem. Všechny suroviny musí být prokazatelně registrovány v systému 

IMDS (International Material Data System). Předem se stanoví, zda první vzorkování je 

možné dle zadání VDA svazek 2 nebo QS 9000. Přitom se také určí příslušná úroveň 

předkládané dokumentace i počet vzorků. Uvolněním dílu do sériové výroby je možné 

případné odchylky včas identifikovat, a tím zabránit systematickým chybám v sériové výrobě. 

Bez schválení dílů a procesů nejsou v zásadě žádné sériové dodávky přípustné. První 

vzorky a všechny jednotlivé díly a suroviny používané při jejich výrobě musí být zcela 

vyrobeny sériovými provozními prostředky a za standardních sériových podmínek. 

Procesní schválení probíhá dvěma způsoby, dle nastavených požadavků v APQP: 

  na základě předložení výsledků interního procesního schválení a interní kapacitní 

zkoušky (Full-Run-Test), jež je možné na vyžádání u dodavatele. 
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  za fyzické účasti odpovědného zástupce společnosti Autosvětla, s.r.o..  Tento pracovník 

– auditor provede u dodavatele procesní audit dle VDA 6.3 a kapacitní zkoušku (Full-

Run-Test). K otevřeným bodům se vypracuje plán zlepšení.  

 

 

3.2.2.  Rozdělení dodavatelů 

 

3.2.2.1. Potenciální dodavatelé 

 

K identifikaci resp. rozpoznání potenciálního dodavatele pro společnost pracovníci  

strategického nákupu úzce spolupracují s mezinárodními odděleními nákupu, vývojovými  

týmy a techniky SQA – MGM příp. MGS. K identifikaci využívají dostupné prostředky jako 

Internet, odborné časopisy, publikace, apod. a pravidelně navštěvují příslušné odborné 

veletrhy. 

  Mezi hlavní kritéria výběru, dle kterých se posuzují budoucí dodavatelé, jsou následující:  

 schopnost pružné reakce  

 dodržení termínu dané potřeby  

 aplikace Ship-to-stock (STS), KANBAN jako nástroje k optimalizaci skladových 

zásob  

 technická pomoc a poradenství jež mohou nabídnout  

 uznání smluv společnosti jako zákazníka  

 akceptace a zavedení do praxe interní zákaznické normy k zajištění jakosti  

 aplikace EMS norem pro zajištění ochrany životního prostředí, příp. i OHSAS 

 použití výrobních postupů a materiálů šetrných k životnímu prostředí  

  

  Na základě potenciální analýzy, jejího vyhodnocení a schválení u SQA – MGS 

z mateřské společnosti, následného auditu na kontrolu procesů / systému za přítomnosti SQA 

- MGM a MGS může být realizováno uvolnění nového dodavatele a jeho začlenění do 

skupiny stávajících dodavatelů. Viz schéma výběru dodavatele (Obr. 5).  

Ovšem mohou se vyskytnout i určité odchylky od tohoto schématu, a to v případě, že 

se jedná o velmi specifickou technologii, jejíž know-how má pouze velmi omezený počet 

výrobců a časových důvodů není možné realizovat standartní model pro výběr a schvalování 

dodavatelů. V takovém případě jeho uvolnění do pyramidy dodavatelů probíhá v době 

realizace prvního projektu a zvýšeného dohledu pracovníků SQA – TtM i MGM příp. (MGS). 
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Obr. 5 - Schéma výběru a schvalování dodavatelů 
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3.2.2.2. Pyramida dodavatelů 

 

Dodavatelé jsou roztříděni dle více parametrů do několika základních skupin. 

Jednotlivé skupiny mají jinou důležitost v rámci této hierarchie a to:  

o „A“ Hlavní / strategický dodavatel – je takový, který splňuje většinu z výše 

uvedených podmínek a je to preferovaný dodavatel pro nová zadání. Může být 

specialistou v oboru, poskytuje poradenství, nabízí specifické know-how  

o „B“ Standardní dodavatelé – dodavatel poskytující servis zákazníkovi na standardní 

úrovni, je schopen bez nabídky podpory ve vývojové fázi bezvadně podporovat 

zákazníka v sériové výrobě 

o     „C“ Dodavatelé bez další budoucí spolupráce – dodavatel v této kategorii není 

schopen nebo ochoten pokračovat ve spolupráci neboť nesplňuje některý ze 

základních požadavků, většinou se jedná o dlouhodobé kvalitativní problémy dodávek 

materiálu 

 

3.3. Způsob hodnocení dodavatelů a opatření 

 

  Pravidelné hodnocení dodávek a dodavatelů slouží k získávání přehledu o kvalitě, 

službách a stavu dodavatele. 

Hodnocení provádí oddělení nákupu ve spolupráci s ostatními odděleními. 

Hodnocen je každý nakupovaný materiál, který má v inf. systému BRAIN své číslo. 

Jako nástroj slouží program MERIT od společnosti Gist. 

 

Pro lepší a průběžnější informovanost dodavatelů je hodnocení dvojí: 

 průběžné – hodnocení 1x za měsíc 

 celkové – hodnocení 1x za rok 

 

To znamená, že dodavatel dostává 12 hodnocení průběžných a jedno hodnocení celkové. 

V průběžném hodnocení jsou hodnocena kritéria, která jsou hodnocena 1x za měsíc (viz dále). 

Celkové hodnocení je vytvořeno ze všech hodnot sledovaného ročního období jednotlivých 

kritérií průběžného hodnocení a doplněno o kritéria hodnocená 1x za rok. 

Tento postup je zvolen proto, aby se zvýraznily nedostatky v jednotlivých hodnocených 

obdobích a nedošlo vlivem dlouhého časového úseku k jejich potlačení. 

Celkové hodnocení nedostane dodavatel, který dodá zboží v celkové hodnotě nižší než  

100 tis. Kč za rok. 
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3.3.1. Měsíční hodnocení dodavatelů 

 

V měsíčním hodnocení dodavatelů jsou zahrnuty následující části: 

- Hodnotí oddělení vstupní kontroly  

o kvalita dodávek dílů ze sériové produkce - (Uvolněno = zboží bez závad, Uvolněno 

s podmínkou = zboží vykazuje nepatrné závady, Uvolněno s podmínkou přetřídění = 

zboží vykazuje značné závady, Neuvolněno = zboží má těžké závady) 

o kolísání kvality dodávek – ( kvalita je na stejné a stálé úrovni, ojedinělý výkyv ve kvalitě, 

sestupný nebo kolísavý trend) 

o kvalita v ppm – (ppm je lepší nebo na dohodnutém cíli, ppm do 10% horší než dohodnutý 

cíl, ppm horší jak 10% než dohodnutý cíl) 

 

- Hodnotí oddělění příjmu zboží  

o dodavatelský servis – hodnoceno při každé dodávce 

o doklady na vstupu - (vše v pořádku; nesprávně vyplněn dodací list, ostatní v pořádku; 

nedostatek v balení) 

o termín dodávky - (při plánování výroby vystavujeme zakázky na den a to znamená, že 

díly tady musí být nejpozději na začátek zakázky. Z toho vyplývají termíny návozů. Při 

dodávkách na termín není možné akceptovat zpoždění dodávky (malé bezpečnostní 

zásoby) a s ohledem na stavy skladů ani dřívější návozy. Proto máme zaveden interval 

(rozpětí) dnů, ve kterém je termín dodávky OK. Pokud návoz nastane mimo interval, 

dojde ke snížení počtu bodů – termín dodržen; dodávka předčasně, mimo interval; 

zpožděná dodávka, mimo interval (Obr. 6). 

 

  

 Obr. 6 - Hodnocení dodávek dodavatelů dle termínu dodávky 
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o dodané množství – zde postupujeme obdobně jako v předešlém bodě. Interval je postaven 

na minimální balící jednotku. To znamená, dodávka může mít množstevní interval <+-

1balící jednotka> (množství dodrženo; předodáno, mimo interval; dodáno méně, mimo 

interval). 

 

- Hodnotí oddělení nákupu  

o cena – konkurenceschopnost - (cena nižší než konkurence; cena na stejné úrovni jako 

konkurence; cena vyšší než konkurence) 

o schopnost reakce na změny - zde mají jednotliví disponenti nákupu možnost vyjádřit se 

k úrovni spolupráce s jednotlivými dodavateli – ( nadprůměrná reakce na změny termínů 

dodávek a vysoká úroveň spolupráce; průměrná reakce na změny termínů dodávek a 

průměrná úroveň spolupráce; podprůměrná reakce na změny termínů dodávek a nízká 

úroveň spolupráce) 

o spěšné dodávky (vliv dodavatele) - v tomto bodě příslušný disponent sleduje problémy u 

dodavatele z pohledu nákladů na dopravu. Při informaci o spěšné dodávce, provede 

označení příjmu a systém pro požadované hodnocené období sumarizuje počet těchto 

případů - (Počet vozidel v intervalu 0 – 2 včetně; Počet vozidel v intervalu 3 – 4 včetně; 

Počet vozidel v intervalu 5 – 6 včetně). 

 

3.3.2. Roční hodnocení dodavatelů 

 

V ročním hodnocení dodavatelů jsou zahrnuty následující části: 

o certifikáty / audity systému jakosti - (dodavatel má certifikovaný systém jakosti podle 

ISO 900x nebo podle VDA 6.1 nebo podle QS 9000 nebo byl auditován s výsledkem 

„skupina – A; dodavatel zavádí systém jakosti nebo byl auditován s výsledkem „skupina - 

B“; dodavatel nezavádí systém jakosti nebo byl auditován s výsledkem „skupina - C“) 

o certifikáty / audity EMS - (dodavatel má certifikovaný EMS nebo byl auditován 

s výsledkem „vyhovuje“; dodavatel zavádí EMS nebo byl auditován s výsledkem 

„nevyhovuje“; dodavatel nezavádí systém jakosti nebo byl auditován s výsledkem 

„nevyhovuje“) 

o vývoj - toto kritérium má za úkol posoudit stav vývojového oddělení dodavatele. Hrubé 

dělení je, že dodavatel vývoj má či nebo nemá. Potřeba spolupráce ve fázi vývoje si 

vyžádala další členění (viz Tab. 1). 
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Tab. 1 – Dělení dodavatelů z pohledu využití dodavatelů ve fázi vývoje 

vývoj má - velmi vhodný = výsledky práce jsou vynikající  

= dálkové předávání dat v námi používaném systému je 

bezproblémové 

= dodavatel nepotřebuje řízení, je samostatný 

= má dostatek vývojových kapacit 

- použitelný = dodavatel nesplňuje některou z výše uvedených  

podmínek, která neovlivní výstup 

- nevhodný = pro nás nepoužitelný 

vývoj nemá   

 

Hodnotí oddělění technologické koordinace 

o  údržba nástrojů - zde posuzujeme vztah dodavatele k nástrojům a formám. 

o  kapacity - zde posuzujeme stav strojového parku, pro nás vyčleněného, z pohledu 

kapacit (volné kapacity nad 20%; volné kapacity nad 10%; volné kapacity nad 5%) 

 

Hodnotí oddělění nákupu 

o cílové dohody - zde budeme posuzovat dodržování harmonogramu plnění podepsaných 

cílových dohod, které jsou podepisovány na delší období (cílové dohody plněny; cílové 

dohody plněny se zpožděním; cílové dohody neplněny) 

o dodržení ppm - hodnotíme dosažení cílové hranice ppm pro příslušný rok (splněno; 

nesplněno) 

o smlouvy - zde posuzujeme, jak se dodavatel staví k podpisu smluv (např. Obchodní 

podmínky, smlouvy o nástrojích, atd.) a jak je přijal (smlouvy přijaty bez výhrad; 

smlouvy přijaty s výhradami; smlouvy nepřijaty) 

 

3.3.3. Výsledek hodnocení 

 

Výsledkem je procentuální vyjádření dosažených bodů vůči nejvyšší možné výši bodů  

Tento procentuální výsledek porovnáme se stupnicí výsledků a dodavatele zařadíme do 

příslušné kategorie (A;B;C). Na základě těchto výsledků jsou dodavatelé také zařazeni do 

jednotlivých eskalačních stupňů (týká se dodavatelů zařazených do skupiny „B“). 
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3.3.4. Eskalační stupně 

 

Tato část nás seznámí s metodikou, jak se pracuje s dodavateli v koncernu společnosti 

Autosvětla, pokud se odchýlí od cílových hodnot v následujících oblastech: 

 kvalita dodávaných výrobků 

 logistika 

 proces vývoje 

 

Při eskalačním řízení s dodavateli je třeba dosáhnout následujících cílů: 

a) zlepšení výkonu dodavatele, 

b) systematizace procesu reklamace nakupovaných dílů při nedodržování požadavků kvality, 

c) transparentní a ověřitelné hodnocení dodavatele v případě problémů s nakupovanými díly, 

d) řádné vymezení kompetence mezi firmou Autosvětla a dodavateli při procesu reklamace, 

e) posílení procesu rozvoje dodavatelů. 

 

Eskalační model - jedná se o postup, podle kterého jsou rozvíjeni dodavatelé, kteří se 

odchylují od cílů stanovených v oblastech kvality, vývoje nebo logistiky. Cílem třístupňového 

eskalačního postupu je přivést dodavatele zpět na úroveň stanovených cílů. Pokud není tohoto 

cíle ve stanoveném čase dosaženo, je dodavatel vymazán z dodavatelského portfolia 

společnosti Autosvětla, s.r.o.. 

Stupeň eskalace - v závislosti na obtížnosti, délce a vlivu odchylky od cíle je dodavatel 

zařazen do jednoho ze tří eskalačních stupňů popř. deeskalován. 

Aby byla zajištěna efektivita eskalačních postupů a aby byla dodavateli dána příležitost ke 

zlepšení, musí stupně eskalace probíhat po sobě. V obtížných případech může být po dohodě 

s vedoucím oddělení nákupu provedeno přímé zařazení do eskalačního stupně 2. 

 

Existují tři různé stupně eskalace pro řešení problémů s vynaložením přiměřených nákladů. 

Principiálně probíhá každý stupeň následovně: 

 analýza a dokumentace příčiny eskalace jakož i problému 

 dohoda o akčním plánu za účelem eliminace příčiny eskalace, popř. nedodržení cílů v 

oblasti 

 kvality, logistiky a vývoje 

 realizace akčního plánu, 
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 sledování / dodržení akčního plánu, 

 v závislosti na účinnosti opatření následuje eskalace do dalšího stupně nebo 

deeskalace. 

 

3.3.4.1. Eskalační stupeň 1 

 

V případě zavinění dodavatelem nebo v případě velkého výskytu vad v oblasti kvality, 

logistiky a vývoje, probíhá dle závažnosti, délky a vlivu, zařazení do eskalačního stupně 1.  

Přitom je dodavatel v rámci rozhovoru seznámen s problémem a vyzván k zavedení a 

realizaci okamžitých nápravných opatření. Z toho důvodu vydává dodavatel příslušný akční 

plán. Za pomoci tohoto akčního plánu kontroluje společnost Autosvětla plnění a účinnost 

dodavatelem zavedených opatření. 

Jmenovaný pracovník odpovědné oblasti je odpovědný za kontrolu realizace akčního 

plánu. Pokud nejsou dohodnutá opatření účinná, je rozhodnuto o zařazení do eskalačního 

stupně 2. Eskalace na stupeň 2 probíhá po dohodě mezi vedoucím odpovědné oblasti a 

příslušným vedoucím oddělení nákupu. 

 

3.3.4.2. Eskalační stupeň 2 

 

Nejsou-li zavedená opatření v eskalačním stupni 1 úspěšná, informuje písemně 

vedoucí nákupu a vedoucí kvality v nákupu o zařazení do eskalačního stupně 2. V rámci 

následného jednání s dodavatelem jsou projednány a stanoveny požadavky, cíle a termíny. 

Eskalační stupeň 2 je řízen příslušným pracovníkem sériového nákupu nebo pracovníkem 

jmenovaným vedoucím kvality v nákupu ve spolupráci s odpovědnou oblastí. 

V eskalačním stupni 2 se dodavatel kriticky vyjádří k akčnímu plánu, který je prověřen 

- co se týče přiměřenosti a účinnosti. Tohoto může být také dosaženo mimo jiné v rámci 

auditu kvality / logistiky. 

Výsledky analýzy na místě jsou dokumentovány v akčním plánu, který může 

obsahovat jak prvky specifické k projektu, tak i prvky projekt přesahující. Dodavatel je 

zodpovědný za realizaci specifických opatření popř. úkolů a musí pravidelně informovat 

příslušné pracoviště o statusu zpracování. 

Účinné zpracování akčního plánu vede k deeskalaci do stupně 1. 

Pokud nebyla dohodnutá opatření účinná, je rozhodnuto o zařazení do eskalačního 

stupně 3. 
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3.3.4.3. Eskalační stupeň 3 

 

Zařazení do eskalačního stupně 3 znamená zablokování dodavatele pro nové poptávky 

a zadání v celém koncernu společnosti Autosvětla. Před zařazením do eskalačního stupně 3 

iniciuje eskalující nákupní oblast dohodu mezi CMP a vedoucími nákupu jednotlivých částí 

koncernu. Vedení podniku příslušného dodavatele je o zařazení do eskalačního stupně 3 

písemně informováno příslušným vedoucím oddělení nákupu a příslušným vedoucím 

oddělení kvality v nákupu. 

Dle závažnosti, trvání a vlivu problému probíhá paralelně vedle informování 

dodavatele o eskalačním stupni 3, informování certifikační společnosti dodavatele ohledně 

velkých zákaznických reklamací. 

Na následném pohovoru, kterého se účastní i vedení podniku dodavatele, je 

analyzován stav kvality a jsou stanovena další opatření. 

V rámci eskalačního stupně 3 je dle potřeby jmenován tým, který dané problémy 

analyzuje přímo na místě. V případě potřeby jsou zahrnuta odborná oddělení / laboratoře nebo 

vlastníci know-how. Dodavatel se zavazuje podporovat všechny aktivity pracovníků koncernu 

Autosvětla. Vedení podniku dodavatele musí zajistit dodržení dohodnutých opatření (např. 

personálními zdroji). 

Účinné řešení problému a zpracování akčního plánu vede k deeskalaci do stupně 2. 

Pokud postup eskalace neprobíhá úspěšně a příčina je u dodavatele, následuje přemístění 

příslušného dodavatele v portfoliu dodavatelů společnosti Autosvětla do skupiny “C“ – tedy 

mezi dodavatele, s nimiž v budoucnu nebude plánována spolupráce na nových projektech. 

 

3.3.4.4. Deeskalace 

 

Deeskalace dodavatele probíhá, pokud jsou odstraněny důvody a příčiny pro zařazení 

do daného eskalačního stupně. 

Při deeskalaci z eskalačního stupně 3 na 2 popř. z 2 na 1 probíhá dlouhodobá fáze 

sledování (zpravidla 3 měsíce), během níž je sledována účinnost zavedených opatření. 

 

3.3.5. Dodatečný kontrolní stupeň 

 

Dodatečný kontrolní stupeň (Additional Control Level) je dodatečná kontrola vstupu 

nakupovaných dílů. Účelem tohoto postupu je implementace filtru, který zabrání tomu, aby 

byly doručeny neshodné díly do společnosti Autosvětla na základě chybné kvality u 

dodavatele. 
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ACL1 – 100% kontrola dodávaného materiálu dodavatelem. Zkušební místo je od výroby 

odděleno (min. vzdálenost 10m). Výsledky se denně dokumentují na zkušebním místě.  

 

ACL2 - 100% kontrola dodávaného materiálu nezávislým poskytovatelem služeb, jež 

zastupuje zájmy společnosti Autosvětla. Vzniklé náklady na tuto kontrolu nese dodavatel. 

 

Pro odnětí ACL1/ ACL2 musí být splněny následující podmínky: 

 nápravná opatření musí být implementována a účinnost musí být prokázána 

 minimálně 4-denní bezchybná dodatečná 100% kontrola, nebo tolik bezchybných dílů, 

které odpovídají 5-ti dodávkám 

 písemné potvrzení společnosti Autosvětla, s.r.o.. 

 

3.3.6. Reklamace, 8D report 

 

Dodavatel musí zaregistrovat reklamaci do svého systému, zamezit šíření nekvality a dát 

zpětnou informaci zákazníkovi do 24h. 

Dodavatel musí na každou reklamaci v rámci 10-ti dnů reagovat pomocí vypovídajícího 

8D Reportu. V případě potřeby je možné tuto dobu zkrátit. Je třeba zavést okamžitá nápravná 

opatření a provézt zpětná hlášení aby bylo možné 

 zajistit dodávku OK výrobků 

 udržet náklady pro dodavatele i společnost Autosvětla co nejnižší 

Na vyžádání musí být včas připraveny předběžné zprávy. Překročení termínu je nutné 

písemně sdělit společnosti Autosvětla, s.r.o.. Dodavatel musí reklamované díly pečlivě 

zanalyzovat (chyba / příčina / opatření). Je nutné shrnout a společnosti Autosvětla, s.r.o. 

předat výsledky a plánovaná nápravná opatření včetně plánování termínů a jejich realizaci 

dokumentovat v 8D Reportu. 

  Je nutné prokázat účinné zavedení nápravných opatření společnosti Autosvětla, s.r.o.. 

 

Společnost Autosvětla, s.r.o. si vyhrazuje právo, u problémů zaviněných dodavatelem 

a při neakceptovatelné době reakce dodavatele, provést audit a vzniklými náklady zatížit 

dodavatele. 
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3.3.7. Interní audity dodavatele, příp. subdodavatele 

 

Dodavatel pravidelně provádí u všech výrobků dodávaných do společnosti Autosvětla, 

s.r.o. a procesů, které jsou spojeny s vývojem a výrobou těchto výrobků roční interní audity, 

které jsou předem naplánovány (např. VDA 6.3). Základem jsou smluvně stanovené 

specifikace výrobku a vlastnosti výrobku a další dohody týkající se dodávek, např. k logistice 

a balení. U případných odchylek zavede dodavatel neprodleně potřebná nápravná opatření a 

zajistí jejich účinnou realizaci. 

Mimo to je společnost Autosvětla, s.r.o. a její zákazníci oprávněna kontrolovat, zda 

nápravná opatření řízení jakosti dodavatele zaručují požadavky společnosti Autosvětla, s.r.o. a 

to po předchozím oznámení procesního, výrobkového nebo systémového auditu. 

  V případě vzniku kvalitativních problémů, které jsou způsobeny službami a nebo 

dodávkami subdodavatelů, může dodavatel u subdodavatele na vyžádání společnosti 

Autosvětla, s.r.o. provést audit za účasti zástupce společnosti Autosvětla, s.t.o. a  zástupce 

jejího zákazníka a výsledek společnosti Autosvětla, s.r.o. předložit. 

 

3.4. Auditování u dodavatelů 

 

3.4.1. Auditování u dodavatelů ve společnosti Autosvětla, s.r.o. 

 

Z výše uvedených kapitol jasně vyplývá kdy a za jakých okolností jsou jednotlivé 

audity realizovány ve společnosti Autosvětla, s.r.o.: 

o audity systému – nový dodavatel, organizační změny u dodavatele, požadavky (právní, 

zákaznické, normativní), stupně eskalace.  

o audity procesu – aktuální problémy s kvalitou výroby u dodavatelů, nedosažení cílových 

kritérií, nové náběhy výroby, relokace výroby, nové lokace výroby, změna procesu 

výroby, periodické sledování na základě aktuálního programu auditů. 

o audity výrobku – se provádějí např. ve vývojové fázi, kdy se vyskytne výrazná odchylka 

od očekávaného stavu produktu a není zcela zřejmý důvod, takové neshody 

s očekáváním. Nebo v sériové výrobě, pokud dojde k nenadálým změnám na produktu. 

 

Ve svém vyhodnocení se konkrétně zaměřím na audity dle VDA 6.3 – audit procesu, 

jež dle mého názoru mají pro rozvoj dodavatelů, resp. jejich procesů největší vypovídající 

hodnotu. 
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Audity procesu provádí společnost Autosvětla, s.r.o. u svých dodavatelů i několikrát 

ročně. Každý z těchto auditů je spojen s konkrétním projektem, jenž je u daného dodavatele 

realizován. Podotýkám s projektem – nikoliv s každým dílem. Je-li dodavatel nominován pro 

výrobu více dílů v konkrétním produktu, je pro Full–Run–Test a audit vybrán nejsložitější 

příp. technologicky nejnáročnější díl. Pokud jsou díly obdobné, pak je k auditu vybrán díl na 

základě domluvy mezi dodavatelem a zákazníkem.  

Koncern, jehož je společnost Autosvětla, s.r.o. součástí je nadnárodní společností a 

určité činnosti jsou rozděleny mezi několik výrobních závodů. Jednou z těchto oblastí je 

například odpovědnost MGM za audity u dodavatelů pro produktové skupiny – plastových 

výlisků, kovových výlisků a odlitků (v mém vyhodnocení jsou v jedné skupině) a nově – 

elektroniky (tuto oblast nebudu hodnotit, neboť nemám dostatek podkladů, aby výsledek měl 

vypovídající hodnotu). 

 

3.4.2.  Provedené audity dle komodit ( plast / kov) za období 2012-2014 

 

Z důvodu velikosti celkové tabulky se všemi otázkami dle metodiky VDA 6.3 (za rok 

2014 - dosahuje 86 řádků a 35 sloupců) jsou dále uvedeny pouze otázky ve kterých byla 

zjištěna odchylka / neshoda od požadavku s příslušným bodovým hodnocením.  

Pro informaci zde uvádím tabulku (viz Tab. 2), kde jsou sumarizovány počty 

realizovaných auditů ve sledovaných komoditách za období let 2012 – 2014. V tabulce jsou 

uvedeny i počty dodavatelů, u nichž byly audity realizovány. 

 

        Tab. 2 – Realizované audity za sledované období 

počet 

auditů

u počtu 

dodavatelů

 počet 

auditů

u počtu 

dodavatelů

2014 11 7 16 10

2013 11 6 8 8

2012 7 7 6 6

plastkov

 

 

3.4.2.1. Způsob vyhodnocení zjištění z auditů 

 

Za jednotlivé komodity (dodavatelé plastů, dodavatelé kovů) jsou v jednotlivých 

řádcích (jednotlivé otázky dle VDA 6.3) hodnoty sečteny (suma bodů) a následně porovnány 
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s maximální možnou hodnotou v daném řádku (max. možný počet bodů je 10, vynásobený 

počtem provedených auditů) – od této hodnoty jsou odečteny – výsledek (odchylka od 

maximální hodnoty – rozdíl bodů) je uveden v tabulce.  

V dalším sloupci je tato hodnota (rozdíl bodů) vyjádřena v procentech (rozdíl v %) – 

s těmito hodnotami dále pracuji, neboť jsou nejjednodušeji identifikovatelné – čím větší 

rozdíl, tím vyšší potřeba se této otázce věnovat v práci s dodavateli. 

Pro představu zde vkládám malou část vyhodnocené tabulky (viz Tab. 3).  

 

Tab. 3 – Vyhodnocení zjištění z auditů pro dodavatele kovových dílů za rok 2014 

kov 11

P2

h
v
ě
z
d

ič
k
y

Management projektu

su
m

a 

b
o

d
ů

ro
zd

íl
 

b
o

d
ů

ro
zd

íl
 v

 %
 

2.1 Je řízena organizace projektu (vedení projektů) a jsou stanoveny 

úlohy a kompetence vedení projektu a členů týmu? 102 8 7,3
2.2 x Jsou pro průběh projektu naplánovány požadované zdroje, jsou 

zdroje k dispozici a jsou změny zaznamenávány? 68 42 38,2
2.3 Je k dispozici plán projektu a je odsouhlasen zákazníkem?

92 18 16,4
2.4 Je v projektu zajištěno řizení změn prostřednictvím vedení 

projektu? 108 2 1,8
2.5 x Jsou do změnového řízení zapojeny odpovědné osoby 

organizace a zákazníka? 106 4 3,6
2.6 Je součástí projektu QM-plán a je realizován a pravidelně 

sledován z hlediska dodržování? 100 10 9,1
2.7 x Je řízen proces eskalací a je účinně realizován? 80 30 27,3  

 

Takto vyhodnocená data jsou pro mé další kroky stále velkým souborem informací, 

rozhodl jsem, že pro lepší orientaci v tabulkách provedu barevné rozlišení dle velikosti 

rozdílu v % (viz Tab. 4). 

 

    Tab. 4 – Barevné rozlišení dle velikosti rozdílu v % 

rozdíl v % 

 barevné 

značení

 typ 

písma příklad

0-9,9 bílé pole 11 6,7

10-19,9 žluté pole 11 16,4

20-29,9 oranžové pole 14 tučné 26,3

30 a více červené pole 16 tučné 32,7
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Pro další práci s daty, kde se snažím najít podněty pro práci s dodavateli jsou drobné 

odchylky do 10% nezajímavé (byť je jich cca 50% z celkového počtu otázek), proto je nebudu 

dále využívat v hodnocení, neboť oblastí s většími rozdíly v % je pro mne překvapivě mnoho. 

 

3.4.3. Vyhodnocení výsledků zjištění z auditů dle komodit   

 

V této části mé práce by měly z výsledků vyplynout oblasti, kde je potřeba cíleně 

působit na dodavatele. 

Při porovnání výsledků auditů za období roků 2012-2014 je vidět, kde je prostor pro 

zlepšování, kde se dodavatelé zlepšili, případně zhoršili i kde se objevují problémy nové.  

Pro další práci s dodavateli bych se dále zaměřil na dva druhy výstupů z hodnocení: 

1. Problémové oblasti aktuální (z roku 2014) s vyšším rozdílem než 20% z maximální 

možné hodnoty 

2. Oblasti, v nichž jsou odchylky přetrvávající i z minulých let vyšší než 10% z maximální 

možné hodnoty, a objevují se alespoň ve dvou, po sobě jdoucích letech ve sledovaném 

období (2013 a 2014). Pokud se tato situace objeví v letech 2012 a 2013, aniž by tento 

stav setrval  do roku 2014, pak je možné toto považovat za pozitivní trend, kdy se stav 

v posledním roce zlepšil. 

3.4.3.1. Vyhodnocení materiálové skupiny „plast“ 

 

Výsledky porovnání za období let 2012 - 2014 jsou zobrazené v následující tabulce (Tab. 5).  

Před vlastním vyhodnocením bych zde ještě uvedl několik skutečností: 

- Z  95% realizovaných případů je dodavatelem nástroje (lisovací formy) pro tyto 

dodavatele společnost Autosvětla, s.r.o. 

- Nástroj je předán dodavateli s potřebnou dokumentací. Při spouštění formy (1. lisování) 

jsou přítomni odpovědní zástupci jak společnosti Autosvětla, s.r.o. (nástrojový 

specialista), tak zástupce nominovaného dodavatele. Jsou předány a ověřeny 

předpokládané lisovací parametry na daném stroji (lisu). V případě nutného upravení 

formy v nástrojárně je následně nástrojový specialista opět přítomen při spuštění sériové 

produkce, kdy je proveden záznam o předání nástroje dodavateli. 

- Nástroj není vlastnictvím dodavatele dílů 
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Tab.5 – Vyhodnocení zjištění z auditů za období 2012-2014 pro dodavatele plastů 

plast

2014 2013 2012

P2 Management projektu

rozdíl v % rozdíl v % rozdíl v % 

2.2 Jsou pro průběh projektu naplánovány požadované zdroje, jsou zdroje k dispozici a 

jsou změny zaznamenávány? 12,5 0,0 0,0
2.3 Je k dispozici plán projektu a je odsouhlasen zákazníkem? 11,3 12,5 6,7

3.1 Jsou předloženy specifické požadavky na produkt a na proces? 15,0 15,0 0,0
3.3 Jsou k dispozici návrhy produktu a procesu? 5,0 0,0 10,0
3.5 Jsou předloženy QM-plány pro rozsah nakupování? 10,0 0,0 0,0

4.1 Jsou vypracovány FMEA produktu/FMEA procesu, v průběhu projektu aktualizovány 

a jsou stanovena nápravná opatření? 26,3 20,0 16,7

4.4 Je k dispozici infrastruktura a je vhodná? 3,8 0,0 13,3
4.5 Jsou v příslušných fázích k dispozici důkazy o způsobilosti a uvolnění na bázi 

požadavků? 5,0 7,5 16,7

4.6 Jsou používány plány kontroly a řízení výroby pro příslušné fáze a odvozují se z toho 

výrobní a kontrolní podklady? 16,3 12,5 10,0

4.9 Je předání projektu do sériové výroby řízeno s ohledem na zajištění náběhu? 11,3 5,0 20,0
P5 Management dodavatalů

5.3 Jsou s dodavateli uzavřeny a realizovány cílové dohody týkající se výkonnosti 

dodávek? 25,0 0,0 0,0

5.5 Je zajištěna dohodnutá kvalita v rozsahu nakupování? 1,3 5,0 16,7
5.6 Je vstupní materiál účinně skladován? 21,3 10,0 43,3
P6 Proces výroby

6.1 Co vstupuje do procesu?Vstupy procesu

6.1.1 Je prováděno předávání projektu od vývoje do sériové výroby? 11,3 22,5 3,3

6.1.3 Jsou vstupní materiály účelně skladovány a jsou dojednány přepravní prostředky / 

balicí zařízení s ohledem na speciální vlastnosti vstupních materiálů? 6,3 13,8 6,7

6.1.4 Jsou k dispozici požadovaná označení / záznamy / uvolnění a jsou vstupní materiály 

odpovídajícím způsobem přiřazeny? 17,5 7,5 13,3

6.1.5 Jsou změny produktu a procesu během sériové výroby sledovány a dokumentovány?

5,0 0,0 16,7

6.2 Jsou všechny výrobní procesy řízeny? Průběh procesu / obsah činností

6.2.1 Jsou na základě plánů kontroly a řízení výroby plně zavedeny do výrobních a 

zkušebních podkladů odpovídající údaje? 26,3 10,0 20,0
6.2.2 Probíhá uvolnění výroby a jsou data o nastavení zachycena? 23,8 2,5 0,0

6.2.3 Může být výrobním zařízením dosaženo specifických požadavků zákazníka týkajících 

se produktu? 5,0 7,5 10,0

6.2.4 Jsou zvláštní charakteristiky (znaky) ve výrobě řízeny? 11,3 5,0 0,0

6.2.6 Je tok materiálu a dílů zajištěn proti pomíchání/záměně? 6,3 16,3 23,3
6.3 Jaké funkce podporují proces? Lidské zdroje/podpora procesu

6.3.2 Jsou pracovníci způsobilí plnit stanovené úlohy a je jejich kvalifikace trvale 

udržována? 12,5 0,0 10,0

6.4 S jakými prostředky se proces realizuje? Hmotné zdroje

6.4.1 Jsou ošetřování a údržba výrobních zařízení/nástrojů řízeny? 11,3 5,0 5,0

6.4.2 Je možné s nasazenými měřícími a zkušebními zařízeními účinně dohlížet na 

požadavky na kvalitu? 18,8 5,0 10,0

6.4.4 Jsou nástroje a měřidla odborně skladována? 0,0 3,8 13,3

6.5 Jak efektivně proces probíhá? Efektivnost, účinnost, zamezení plýtvání

6.5.4 Jsou procesy a produkty pravidelně auditovány? 12,5 10,0 6,7

6.6 Co má proces vykonávat? Výstupy procesu

6.6.2 Jsou množství / výrobní dávky sladěny s požadavky a jsou cíleně předávány na 

následující krok procesu? 0,0 12,5 3,3

P7 Péče o zákazníky / spokojenost zákazníků / servis

7.1 Jsou požadavky zákazníka týkající se QM-systému, produktu (při vyskladnění) a 

procesu plněny? 0,0 5,0 13,3

P3 Plánování návrhu produktu a procesu

P4 Realizace návrhu produktu a procesu
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Vyčlenění oblastí v tabulce č.5 – dodavatelé plastů 

 2.3 - Je k dispozici plán projektu a je odsouhlasen zákazníkem? Přetrvávající trend 

 3.1 - Jsou předloženy specifické požadavky na produkt a na proces? Přetrvávající trend 

 4.1 - Jsou vypracovány FMEA produktu/FMEA procesu, v průběhu projektu 

aktualizovány a jsou stanovena nápravná opatření? Přetrvávající trend – nutno řešit! 

 4.6 - Jsou používány plány kontroly a řízení výroby pro příslušné fáze a odvozují se z 

toho výrobní a kontrolní podklady? Přetrvávající trend 

 5.3 - Jsou s dodavateli uzavřeny a realizovány cílové dohody týkající se výkonnosti 

dodávek? Nové 

 5.6 - Je vstupní materiál účinně skladován? Přetrvávající trend – nutno řešit! 

 6.1.1 - Je prováděno předávání projektu od vývoje do sériové výroby? Přetrvávající 

trend 

 6.2.1. - Jsou na základě plánů kontroly a řízení výroby plně zavedeny do výrobních a 

zkušebních podkladů odpovídající údaje? Přetrvávající trend – nutno řešit! 

 6.2.2 - Probíhá uvolnění výroby a jsou data o nastavení zachycena? Nové 

 6.5.4 - Jsou procesy a produkty pravidelně auditovány? Přetrvávající trend 

Vyhodnocení 

- Jak jsem již naznačil v předchozí části – jako první bych se zaměřil na otázky 

s červenými poznámkami (4.1; 5.3; 5.6; 6.2.1; 6.2.2), a následně – resp. současně, ale ne 

s takovým důrazem na otázky s komentářem modrým, kde odchylky od požadavku nejsou 

natolik významné (2.3; 3.1;4.6; 6.1.1; 6.5.4). 

- Jako nejzávažnější hodnotím otázky přetrvávající s vysokou odchylkou od požadavku: 

- 4.1 - Jsou vypracovány FMEA produktu/FMEA procesu, v průběhu projektu 

aktualizovány a jsou stanovena nápravná opatření? 

- Dle mé zkušenosti mohu říci, že dodavatelé plastů mají jeden dokument FMEA, a ten 

přebírají beze změn, příp. pouze s minimálními úpravami na všechny projekty. Tento 

dokument „zpracují“ na začátku projektu a již se o něj nikdo dále nestará. Doposud 

neznají hodnotu, jakou jim tento nástroj poskytuje. V současné době je FMEA pro tyto 

dodavatele nutný „papír“, bez něhož by měli zbytečnou neshodu. Vždyť přeci vstřikování 

plastů je stále stejné; pouze se mění pracovní parametry stroje (lisu). Jen někteří vnímají 

rozdíly mezi používanými materiály pro lisování, jejich odlišné chování, chladnutí a tím 

spojené částečné „stažení“ dílu a pod. . 
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- 5.6 - Je vstupní materiál účinně skladován? 

-  U dodavatelů plastových výlisků bývá problém nalézt skladovací podmínky pro 

jednotlivé používané materiály od jejich výrobce, příp. dodavatele. V minulosti se 

bohužel také stávalo, že došlo ke smíchání vstupního granulátu se zbytkem v zásobníku, 

ovšem s tímto problémem jsem již naštěstí dlouho nesetkal.  

- 6.2.1 - Jsou na základě plánů kontroly a řízení výroby plně zavedeny do výrobních a 

zkušebních podkladů odpovídající údaje? 

- Ne vždy je na pracovištích jasně definováno, co mají na daném pracovišti kontrolovat 

(pracovní návodky), u nastavení strojů nejsou ve chvíli lisování k dispozici předepsané 

lisovací parametry . obsluha si je nemůže v případě potřeby či pochybností zkontrolovat.  

- 5.3 - Jsou s dodavateli uzavřeny a realizovány cílové dohody týkající se výkonnosti 

dodávek? 

- S tímto problémem je možné se setkat, pokud dodavatel nemá potvrzené technické 

podmínky k danému projektu s odvoláním na podepsané smlouvy o spolupráci, ovšem 

neuvědomí si, že každý projekt má jiné požadavky na ppm, jiné specifické znaky a pod. . 

- 6.2.2 - Probíhá uvolnění výroby a jsou data o nastavení zachycena?  

- Poměrně často se nám stává, že dodavatel si interně nepředá formu z fáze projektu 

vývojové do fáze sériové a považuje tím podepsání přejímacího protokolu na nástroj mezi 

naším nástrojovým specialistou a jejich zástupcem. 

 

3.4.3.2. Vyhodnocení materiálové skupiny „kov“ 

Výsledky porovnání za období let 2012 – 2014 jsou zobrazené v následující tabulce (Tab. 6).  

Před vlastním vyhodnocením bych zde ještě uvedl několik skutečností: 

- Ze 100% je dodavatelem nástroje (lisovací formy) sám dodavatel dílu. 

- U předání nástroje od výrobce formy našemu dodavateli jsou přítomni zástupci výrobce 

formy, nástrojový specialista našeho dodavatele a náš zástupce (taktéž nástrojéý 

specialista, nebo MGM příp. MGS). 

- Nástroj není vlastnictvím dodavatele dílů 
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Tab. 6 – Vyhodnocení zjištění z auditů za období 2012-2014 pro dodavatele dílů z kovu 

kov

2014 2013 2012

P2 Management projektu

rozdíl v % rozdíl v % rozdíl v % 

2.2 Jsou pro průběh projektu naplánovány požadované zdroje, jsou zdroje k dispozici a 

jsou změny zaznamenávány? 38,2 32,7 5,7

2.3 Je k dispozici plán projektu a je odsouhlasen zákazníkem? 16,4 23,6 2,9

2.4 Je v projektu zajištěno řizení změn prostřednictvím vedení projektu? 1,8 7,3 14,3
2.7 Je řízen proces eskalací a je účinně realizován? 27,3 3,6 5,7

3.2 Je vyrobitelnost na základě zjištěných požadavků na produkt a na proces hodnocena 

s rezervou? 9,1 12,7 5,7
3.4 Jsou zohledněny zdroje potřebné pro návrh produktu a procesu? 29,1 20,0 0,0

4.1 Jsou vypracovány FMEA produktu/FMEA procesu, v průběhu projektu aktualizovány 

a jsou stanovena nápravná opatření? 9,1 20,0 14,3

4.2 Jsou ustanovení návrhu produktu a procesu realizována? 5,5 10,9 2,9

4.3 Jsou k dispozici lidské zdroje a jsou kvalifikovány? 12,7 7,3 5,7

4.4 Je k dispozici infrastruktura a je vhodná? 14,5 1,8 0,0
4.5 Jsou v příslušných fázích k dispozici důkazy o způsobilosti a uvolnění na bázi 

požadavků? 7,3 12,7 5,7

4.9 Je předání projektu do sériové výroby řízeno s ohledem na zajištění náběhu? 12,7 1,8 11,4

P5 Management dodavatalů

5.2 Jsou zohledněny požadavky zákazníka v dodavatelském řetězci? 3,6 12,7 0,0
5.5 Je zajištěna dohodnutá kvalita v rozsahu nakupování? 16,4 0,0 0,0
5.6 Je vstupní materiál účinně skladován? 12,7 20,0 14,3

P6 Proces výroby

6.1 Co vstupuje do procesu?Vstupy procesu

6.1.1 Je prováděno předávání projektu od vývoje do sériové výroby? 23,6 9,1 20,0
6.1.3 Jsou vstupní materiály účelně skladovány a jsou dojednány přepravní prostředky / 

balicí zařízení s ohledem na speciální vlastnosti vstupních materiálů? 16,4 18,2 22,9
6.1.5 Jsou změny produktu a procesu během sériové výroby sledovány a dokumentovány?

18,2 9,1 0,0

6.2 Jsou všechny výrobní procesy řízeny? Průběh procesu / obsah činností

6.2.1 Jsou na základě plánů kontroly a řízení výroby plně zavedeny do výrobních a 

zkušebních podkladů odpovídající údaje? 10,9 5,5 11,4

6.2.2 Probíhá uvolnění výroby a jsou data o nastavení zachycena? 1,8 12,7 8,6

6.2.4 Jsou zvláštní charakteristiky (znaky) ve výrobě řízeny? 10,9 0,0 5,7

6.2.6 Je tok materiálu a dílů zajištěn proti pomíchání/záměně? 10,9 7,3 5,7

6.3
Jaké funkce podporují proces? Lidské zdroje/podpora procesu

6.3.3
Existuje plán nasazení pracovníků? 10,9 0,0 14,3

6.4 S jakými prostředky se proces realizuje? Hmotné zdroje

6.4.1 Jsou ošetřování a údržba výrobních zařízení/nástrojů řízeny? 16,4 21,8 5,7

6.4.2 Je možné s nasazenými měřícími a zkušebními zařízeními účinně dohlížet na 

požadavky na kvalitu? 10,9 18,2 8,6

6.4.3 Jsou výrobní a kontrolní pracoviště přiměřená požadavkům? 0,0 16,4 21,4
6.4.4 Jsou nástroje a měřidla odborně skladována? 23,6 10,9 2,9

6.5 Jak efektivně proces probíhá? Efektivnost, účinnost, zamezení plýtvání

6.5.2 Jsou data o kvalitě a data z procesu zachycena způsobem umožňujícím 

vyhodnocení? 1,8 10,9 0,0

6.6 Co má proces vykonávat? Výstupy procesu

6.6.3 Jsou produkty / díly účelně skladovány a jsou přepravní prostředky / balící zařízení 

přizpůsobeny speciálním vlastnostem produktů / dílů? 1,8 20,0 5,7

P7 Péče o zákazníky / spokojenost zákazníků / servis

7.2 Je zajištěna péče o zákazníky? 12,7 3,6 5,7
7.4 Jsou při odchylkách od požadavků na kvalitu prováděny analýzy vad a jsou nápravná 

opatření realizována účinně? 25,5 0,0 0,0

P3 Plánování návrhu produktu a procesu

P4 Realizace návrhu produktu a procesu
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Vyčlenění oblastí v tabulce č. 6 – dodavatelé kovů 

 2.2 - Jsou pro průběh projektu naplánovány požadované zdroje, jsou zdroje k dispozici a 

jsou změny zaznamenávány? Přetrvávající trend – nutno řešit! 

 2.3 - Je k dispozici plán projektu a je odsouhlasen zákazníkem? Přetrvávající trend 

 2.7 - Je řízen proces eskalací a je účinně realizován? Nové 

 3.4 - Jsou zohledněny zdroje potřebné pro návrh produktu a procesu? Přetrvávající 

trend – nutno řešit! 

 5.6 - Je vstupní materiál účinně skladován? Přetrvávající trend 

 6.1.1 - Je prováděno předávání projektu od vývoje do sériové výroby? Nové 

 6.1.3 - Jsou vstupní materiály účelně skladovány a jsou dojednány přepravní prostředky / 

balicí zařízení s ohledem na speciální vlastnosti vstupních materiálů? Přetrvávající trend 

 6.4.1 - Jsou ošetřování a údržba výrobních zařízení/nástrojů řízeny? Přetrvávající trend 

 6.4.2 - Je možné s nasazenými měřícími a zkušebními zařízeními účinně dohlížet na 

požadavky na kvalitu? Přetrvávající trend 

 6.4.4 - Jsou nástroje a měřidla odborně skladována? Přetrvávající trend – nutno řešit! 

 7.4. - Jsou při odchylkách od požadavků na kvalitu prováděny analýzy vad a jsou 

nápravná opatření realizována účinně? Nové 

Vyhodnocení 

- Jak jsem již označil v předchozí části – jako první bych se zaměřil na otázky s červenými 

poznámkami (2.2; 2.7; 3.4; 6.1.1; 6.4.4; 7.4), a následně – resp. současně, ale ne 

s takovým důrazem na otázky s komentářem modrým, kde odchylky od požadavku nejsou 

natolik významné (2.3; 5.6; 6.1.3; 6.4.1; 6.4.2) 

- Jako nejzávažnější hodnotím otázky přetrvávající s vysokou odchylkou od požadavku: 

- 2.2 - Jsou pro průběh projektu naplánovány požadované zdroje, jsou zdroje k 

dispozici a jsou změny zaznamenávány? 

- Tento bod je nejzávažnější v celé práci – v minulosti jsme se několikrát dostali do situace, 

že nám dodavatelé předem neoznámili zpoždění v realizaci projektů a došlo až ke 

zpoždění v řádu měsíců! Vždy se jednalo o zdržení ve fázi realizace nástroje. Tato 

zdržení následně opozdila celé projekty a dokonce ohrozila náběh sériové produkce. 

- 2.7 - Je řízen proces eskalací a je účinně realizován? 

- V návaznosti na předchozí bod – chyby v managementu u dodavatele. 
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- 3.4 - Jsou zohledněny zdroje potřebné pro návrh produktu a procesu? 

- Opět vychází z předchozích bodů, špatně naplánovaný projekt ve fázi vývoje. 

- 6.1.1 - Je prováděno předávání projektu od vývoje do sériové výroby? 

- Poměrně často se objevující problém s chybějícími záznamy o předání a převzetí nástroje 

před spuštěním sériové produkce. 

- 6.4.4 - Jsou nástroje a měřidla odborně skladována? 

- Také velmi frekventovaný problém, překvapivě často v dílnách údržby nástrojů. 

- 7.4 - Jsou při odchylkách od požadavků na kvalitu prováděny analýzy vad a jsou 

nápravná opatření realizována účinně? 

- Tento problém je naprosto nezvyklý a týká se pouze jednoho dodavatele, nicméně jsem 

jej dle výsledku hodnocení musel uvést. Dodavatel nám začal poskytovat nepravdivé 

informace jak o výrobku, tak o stavu nápravných opatření – v současné době je již tento 

problém vyřešen. 

 

3.4.4. Porovnání výsledků - společné znaky mezi komoditami 

 

Pro vzájemné porovnání obou sledovaných komodit jsem se rozhodl uvést pouze otázky 

z katalogu VDA 6.3, u nichž se ve sledovaném období opakovaně objevila odchylka větší 

10% oproti možnému maximu.  

Účelem tohoto vzájemného srovnání je možnost vysledování obdobných, ne-li stejných 

trendů u obou sledovaných komodit. Další výstupem by měly být zřejmé oblasti, kde je u 

obou komodit obdobný aktuální problém, případně zda jsou slabá místa čistě specickou 

záležitostí jedné či druhé komodity. 

Výsledná tabulka (Tab. 7), nám zobrazuje oblasti, kde mají dodavatelé možnosti pro 

zlepšení a kde je vhodné cíleně s nimi pracovat. 

Při zobrazení této porovnávací tabulky jsem musel z prostorových důvodů vypustit 

textovou část katalogu otázek VDA 6.3 – nicméně je dále budu opět citovat ve vyhodnocení 

společných znaků a trendů. 
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Tab. 7 – Vyhodnocení zjištění z auditů za období 2012-2014 pro dodavatele dílů z kovu i plastů 

kov plast

2014 2013 2012 2014 2013 2012

P2

rozdíl v % rozdíl v % rozdíl v % rozdíl v % rozdíl v % rozdíl v % 

2.2
38,2 32,7 5,7 12,5 0,0 0,0

2.3
16,4 23,6 2,9 11,3 12,5 6,7

4.1
9,1 20,0 14,3 26,3 20,0 16,7

4.9
12,7 1,8 11,4 11,3 5,0 20,0

P5

5.6
12,7 20,0 14,3 21,3 10,0 43,3

P6

6.1

6.1.1
23,6 9,1 20,0 11,3 22,5 3,3

6.1.3
16,4 18,2 22,9 6,3 13,8 6,7

6.2

6.2.1
10,9 5,5 11,4 26,3 10,0 20,0

6.2.6
10,9 7,3 5,7 6,3 16,3 23,3

6.4

6.4.1
16,4 21,8 5,7 11,3 5,0 5,0

6.4.2
10,9 18,2 8,6 18,8 5,0 10,0

6.4.4
23,6 10,9 2,9 0,0 3,8 13,3

P4
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Vyčlenění oblastí v tabulce č.7 – dodavatelé kovů i plastů – vyhodnocení – 

společné znaky 

- 2.2 - Jsou pro průběh projektu naplánovány požadované zdroje, jsou zdroje k 

dispozici a jsou změny zaznamenávány? 

- Zatímco u dodavatele kovů je již tato otázka velmi diskutována, u dodavatele plastů se 

v roce 2014 objevila poprvé, ale pozor – stejně jako u kovů má skokový nárůst. 

- 2.3 - Je k dispozici plán projektu a je odsouhlasen zákazníkem? 

- Tato otázka se v průběhu sledovaného období objevuje u obou komodit a má i obdobný 

průběh – nyní nepovažuji za důležité se jí významně zaobírat. 

- 4.1 - Jsou vypracovány FMEA produktu/FMEA procesu, v průběhu projektu 

aktualizovány a jsou stanovena nápravná opatření?  

- Dodavatelé kovových dílů se již naučili pracovat s tímto nástrojem, avšak u plastových 

dílů se jedná o velmi vážný problém – doposud neví, jakým přínosem pro ně může FMEA 

být. 

- 4.9 - Je předání projektu do sériové výroby řízeno s ohledem na zajištění náběhu? 

- Tento bod je úzce spojen s bodem 6.1.1. U obou komodit se jedná o bod, který je potřeba 

řešit. 

- 5.6 - Je vstupní materiál účinně skladován?  

- Zásadní a trvalý problém u obou komodit – pro práci s dodavateli bych jej dal na první 

místo. 

- 6.1.1 - Je prováděno předávání projektu od vývoje do sériové výroby?  

- Viz komentář k bodu 4.9. 

- 6.1.3 - Jsou vstupní materiály účelně skladovány a jsou dojednány přepravní 

prostředky / balicí zařízení s ohledem na speciální vlastnosti vstupních materiálů?  

- Tento bod je úzce spojen s bodem 5.6 – jak nám porovnání výsledků ukazuje, je tento 

problém vážnější u dodavatelů kovových dílů. 

- 6.2.1. - Jsou na základě plánů kontroly a řízení výroby plně zavedeny do výrobních a 

zkušebních podkladů odpovídající údaje?  

- U obou komodit má tato otázka obdobný průběh, avšak u plastů působí větší obtíže. 

- 6.2.6 - Je tok materiálu a dílů zajištěn proti pomíchání/záměně? 

- Tato otázka má naprosto opačný trend u sledovaných komodit. U plastů se nám pomalu 

vytrácí, avšak z dodavatelů kovových dílů nám tento problém pomalu narůstá. 
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- 6.4.1 - Jsou ošetřování a údržba výrobních zařízení/nástrojů řízeny?  

- Jak jsem již napsal výše – tento bod velmi diskutován u dodavatelů kovů v roce 2013 a 

výsledkem je snížení jeho váhy  - což je trend pozitivní, naopak u plastových dílů se nám 

v roce 2014 posunul do oblasti, kde je nutné je začít sledovat a tento nepříznivý trend 

zastavit. 

- 6.4.2 - Je možné s nasazenými měřícími a zkušebními zařízeními účinně dohlížet na 

požadavky na kvalitu?  

- Zde nám jasně vyplouvá na povrch skutečnost, o níž se šeptá již několik let – se 

stávajícími metodami měření není možno do budoucna vystačit. Je nezbytné pořizovat 

nová měřidla (3D, optická skenovací zařízení) jež umožní rychleji a lépe vyráběné díly 

měřit a monitorovat. Někteří stávající dodavatelé tento problém řeší dočasně nákupem 

těchto služeb, ale dle jejich informací je tento přístup neudržitelný, neboť  jsou zde 

časové proluky způsobené vytížením měřících středisek a také přepravou dílů tam i zpět.. 

- 6.4.4 - Jsou nástroje a měřidla odborně skladována?  

- Tento problém se dnes týká především dodavatelů kovových dílů, což je pro mne 

informace poměrně překvapivá, neboť ve strojírenství měření bylo je a bude – proto 

nerozumím přístupu pracovníků, kteří nedbají na správnou údržbu a uložení měřidel a 

kontrolních a měřících zařízení. 

 

3.5. Zhodnocení závěrů z praktické části 

 

3.5.1. Podnět pro změnu dokumentace 

 

Jakožto první závěr z této mé práce je poznatek, že ve společnosti Autosvětla, s.r.o. 

neexistuje směrnice, jenž by se koncepčně zabývala rozvojem dodavatelů od jejich prvého 

kontaktu, přes schválení, nominace, až po jejich hodnocení, eskalace apod. Pro pochopení 

celé problematiky je nutné pročíst několik směrnic, z nichž se vždy jen část týká určitým 

způsobem dodavatelů, nicméně – o jejich rozvoji není nikde ani zmínka. 

Proto navrhuji vytvořit jednu interní směrnici, kde by bylo možné popsat veškeré činnosti 

s dodavateli, jejich jednotlivé návaznosti i odpovědnosti jednotlivých oddělení. 
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3.5.2. Návrh na úpravu ročního hodnocení dodavatelů 

 

Druhým závěrem z mé práce by mělo být zamyšlení, zda není vhodné do hodnocení 

dodavatelů nezahrnout i fázi před sériovou produkcí, neboť tato část trvá u některých projektů 

déle jednoho kalendářního roku a je velmi závislá na způsobu a úrovni  vzájemné komunikace 

s nominovaným dodavatelem. 

 

3.5.3. Oblasti, na které se zaměřit při rozvoji dodavatelů 

 

Třetím závěrem bych nazval nutnost motivovat dodavatele všech komodit k pořizování 

3D a optických měřících stanic, neboť pro budoucí spolupráci to budou jedny z klíčových 

bodů. Byť se jedná o nákladné jednorázové investice, tak do budoucna se jim jistě vrátí 

v úspoře času i nákladů na externí nakupované služby. Měřidla i měřící zařízení, kontrolní 

plány i měřící instrukce jsou všeobecně diskutovaným tématem u obou sledovaných komodit. 

Dalším společným znakem jsou problémy managementu dodavatelů při plánování zdrojů, 

využívání nástrojů pro vývoj. Problémem největším u obou komodit je skladování vstupního 

materiálu, jež se diskutuje po celé sledované období. 

Z vyhodnocení je zřejmé, že některé trendy jsou pozitivní (otázka, jež v minulosti 

vykazovala větší odchylky od požadavků, má v současné době odchylku při plnění menší). 

Ovšem jsou i takové body, jež se nám ukazují nově a mohou se v budoucích letech stát 

závažnými. 

U jednotlivých komodit jsem zjištění již komentoval ve vyhodnocení příslušných tabulek, 

proto zde jen shrnu ty nejdůležitější: 

- Dodavatelé kovů 

o  Chyby u managementu společnosti ve fázi plánování projektů a zdrojů nutných 

pro jejich realizaci 

o Chyby ve skladování vstupních materiálů 

o Chyby při předávání projektů do sériové výroby 

o Chyby při udržování monitorovacích a měřících zařízení 

o Chyby v komunikaci se zákazníkem 

 

- Dodavatelé plastů 

o FMEA – dodavatelé nevědí jak s tímto nástrojem pracovat 

o Chyby ve skladování vstupních materiálů 
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o Chyby při předávání projektů do sériové výroby 

o Chyby při přenosu požadavků na měření na jednotlivá pracoviště 

 

Toto jsou oblasti, kde by mělo být působeno na naše dodavatele. Pomáhat při jejich rozvoji, 

neboť naši dodavatelé mají významný vliv na náš produkt a tím i spokojenost našich 

zákazníků. 

 

4. Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením zjištění z dodavatelských auditů procesu za 

období tří let (2012 – 2014).  

 

   V zadání bakalářské práce jsou uvedeny následující body: 

 Přístupy k řízení dodavatelů 

 Úloha auditů při řízení dodavatelů 

- Tyto dva body jsem se snažil obsáhnout v části teoretické, která je zaměřena na základní 

informace o spolupráci s dodavateli a přístupu k dodavatelům a to jak postoj negativní, 

tak také pozitivní, včetně záporů i přínosů těchto způsobů jednání. Dále je zde nastíněn 

proces auditování dle normy ČSN EN ISO 19011:2012 a VDA 6.3 (2010) 

 Analýza auditů u dodavatelů vybrané organizace, která je dodavatelem 

automobilového průmyslu 

 Návrh opatření na zlepšení využití potenciálu auditů u dodavatelů této organizace 

- Tyto body zadání jsem se snažil obsáhnout v části praktické, jež – obsahuje informace o 

výrobci světelné techniky v automobilovém průmyslu, část struktury, kde je realizován 

proces „Rozvoj dodavatelů“, způsob hodnocení dodavatelů, eskalace, řešení reklamací a 

podněty k auditování. V této části je provedeno vyhodnocení záznamů procesních auditů 

dle metodiky VDA 6.3 u dodavatelů obchodních komodit „kov“ a „plast“, jež vstupují do 

procesu sériové výroby. Dále je zde provedeno i vzájemné porovnání výsledků u těchto 

komodit, kde je možné vysledovat společné znaky a trendy u obou sledovaných komodit. 

 

         Závěrečné zhodnocení: 

– očekávaný výsledek z bakalářské práce - zjištěné odchylky od požadavků VDA 6.3 jsou 

podněty pro zaměření aktivit odpovědných pracovníků - při působení na stávající dodavatele 

v oblastech, kde jsou zjištěné odchylky největší, případně, jež se opakují ve sledovaném 

období. 
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- Neplánované zjištění č. 1 - ve společnosti Autosvětla, s.r.o. – není jeden ucelený 

materiál ve formě směrnice, kde by byly zpracovány jednotlivé činnosti (včetně 

odpovědností za jednotlivé procesy) týkající se dodavatelů od jeho prvního kontaktu, až 

po jeho vyřazení z pyramidy dodavatelů. 

- Neplánované zjištění č. 2 – při hodnocení dodavatelů není podchycena předsériová fáze 

spolupráce s dodavateli, přičemž tato část trvá několik měsíců a u některých projektů i 

více než jeden kalendářní rok – čili se nejedná o zanedbatelné období. 
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