
PA – řešení reklamací

Řešení reklamací u dodavatele (int./ext.) jako aplikace dosud nabytých znalostí 

(využij metodiku TRL)

Reklamace, odchylka kvality u zákazníka  – každodenní činnost kvalitáře v OEM 

Možný Postup, např.:: Nekvalita zjištěna na montážní lince OEM– operátor upozorní výrobní kvalitu…
Pak informace na BTV a dispozice (logistika) – nutno odstranit vadné díly z montážní linky a ihned nasadit jinou šarži s 
požadovanou kvalitou.
Kontakt s dodavatelem – ví o nekvalitě? Proč nezachytil u něj ve výrobě?, proč včas nevaroval zákazníka?!
Okamžitě zápis do systému (udělá BTV) – reakce dodavatele formou 8D-reportem, NO!!!
Jednání s dodavatelem na oddělení kvality nakupovaných dílů u zákazníka (při eskalaci i s odd. „B“)
Výjezd k dodavateli – posoudit situaci na místě, ověřit 8Dr, NO, atd…….
C Í L E M  je najít tzv. „Root cause“ – nebo-li kořenovou příčinu nekvality! A zjednat nápravu!!!
Za dodavatele řeší CA (Customer assurance), PSB, další specialisté závodu (QM, ředitel závodu,…..)
NO: Brain storming, Ishikawa, FMEA, 8D-report – konkrétní zodpovědnost, termíny!!!
Kontrola NO: stav plnění/dodržení termínů, výsledky, účinnost NO, atd…. Je již produkována požadovaná kvalita????
Jsou dodávané produkty dočasně odkláněny do Warenfiltru? Výsledky 100% kontroly ve Warenfiltru!

Pro obě strany (OEM i Dod.) nutná znalost: 
1 - požadavků zákazníka (např. Formely Q, dohody o jakosti, další dokumenty kvality  ….)
2 - aktuální výkresy a normy
3 – příručky řady VDA, metody kvality



PA - TRL

• Motto:

Jaké je zadání – jsou k dispozici potřebné podklady?

Produkce uvolněna zákazníkem?

Jak jsou uvolněny vstupy u dodavatele? – vzorkování subdodavatelů

Jak probíhá vstupní kontrola u Dod. – uvolnění nakupovaných dílů do výroby

Podle čeho se řídí a provádí výroba?

Na jakých zařízeních se realizuje výroba
Jak je pečováno o výrobní zařízení?

Kdo provádí výrobu

Jak a čím se kontrolují výrobky?

Jak se analyzují odchylky?

Jak se skladují díly od vstupu až po výstup?

Jak se naplňují požadavky zákazníka?



• 1 – Má dodavatel k dispozici všechny aktuální technické podklady?

• 2- Je k výrobku a procesu veden životopis a jsou zákazníkovi známy změnové stavy / procesy a 
jsou jím tyto průkazně uvolněny?

• 3-Jsou pro nakupované objemy dodávek k dispozici potřebná uvolnění (VDA2)?

• 4-Je zajištěna dohodnutá kvalita nakoupených objemů dodávek?

• 5-Jsou na základě plánu řízení výroby ve výrobních a zkušebních podkladech uvedeny 
všechny důležité údaje a jsou tyto dodržovány?

• 6-Jsou výrobní zařízení schopna plnit požadavky zákazníka na výrobek

• 7-Jsou pracovníci způsobilí plnit zadané úkoly a je jejich kvalifikace udržována?

• Jsou údržba a oprava výrobních zařízení / nářadí řízeným procesem?
• 9-Jsou nasazená měřící a zkušební zařízení způsobilá k účinné kontrole plnění kvalitativních 

požadavků?

• 10-Provádí se v případě zjištění odchylek od požadavků na výrobek a proces analýza jejich 
příčin a kontrola účinnosti nasazených nápravných opatření?

• 11-Je manipulace s díly a jejich skladování v průběhu celého procesu (od příjmu až po 
odeslání) přiměřená?

• 12-jsou plněny požadavky zákazníka na systém řízení kvality, výrobek (při expedici) a proces?



Kontrolní otázky – 4. přednáška, 4. cvičení

4. Přednáška – Metodika řešení reklamací

1. Popište proces řešení výskytu závadových dílů na montážní lince

2. Popište funkci „Warenfiltru“ – význam, uplatnění

3. Co je to 8D-report a jeho uplatnění při řešení reklamace

4. Jak přistupuje „Problémová analýza“ k řešení reklamace u dodavatele dílu

5. Vysvětlete podstatu a význam Cp, Cpk, Cmk

6. Jaké jsou požadavky VW na indexy způsobilosti Cp…co to znamená?

7. Jaké jsou dopady na hodnoty Cpk, Cmk při omezeném počtu testovaných  vzorků

4.cvičení – praktický výpočet Cp, Cpk

1, 2, 3) Jaké je riziko „mimo TOL“ pro naměřené hodnoty:


