
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Postup pro řešení reklamace a odvolání 

ODVOLÁNÍ 

ků  

 

  

  

 



   

Rev 4            12/2018 

  

POSTUP PRO ŘEŠENÍ REKLAMACE A ODVOLÁNÍ 

Společný postup pro stížnosti i odvolání 

 
1 Potvrzení a záznam 

Po přijetí jsou stížnosti anebo tzv. odvolání potvrzeny odpovědí odesílateli do pěti pracovních dnů. 

Následně jsou zaznamenány v evidenci tzv. QESIS; Příjemcem stížnosti je ten, kdo ji obdržel. Následně jsou 

přiděleny ověřovateli, který určí závažnost a rozhodne o opatřeních. Tzn. podle závažnosti budou řešeny 

nápravná opatřeních. 

V případě stížnosti nebo odvolání obdrženého od stěžovatele nebo navrhovatele, který není klientem BVC, 

se náležitě zohlední, zda je vhodné odpovědět, s přihlédnutím k možné odpovědnosti. V takových případech 

je obsah odpovědi koordinováno s dotčeným klientem. 

Tento proces podléhá dodržování důvěrnost a mlčenlivost. 

 
2. Odpovědnost 

Zaměstnanci, kteří vyšetřují stížnosti a odvolání, se musí lišit od těch, kteří provedli audity nebo provedli 

rozhodnutí o certifikaci, bez diskriminace proti navrhovateli nebo stěžovateli. Pokud by se jednalo o LTM, 

bude jmenována interní a nezávislá osoba. Pokud nebyl zapojen LTM může provádět vyšetřování spolupráci 

s centrálou a místní zemí. 

Není-li v dodatcích uvedeno jinak, je LTM výchozím kontaktní osobou pro řešení stížnosti a odvolání pro 

oblast akreditované certifikace. 

Certifikační manažer je informován v závislosti na závažnosti a odpovídá za řešení stížnosti vůči I&F TQR. 

Certifikační manažer je informován o stížnostech týkajících se jejich produktu a musí se ujistit, že jsou 

splněny konkrétní požadavky pro jejich řešení. 

V případě kritického rizika tj. kdy je možný soudní spor, uplatnění pojištění, soudní předvolání, ztráta image, 

akreditace je stížnost převedena na regionální kontakt nebo právní oddělení divize I&F. 

 
3 Proces řešení 

Proces řešení zahrnuje následující kroky tj. šetření, včetně dopadů na podnikání a analýzy situace: 
1. Strukturovaná odpověď (analýza kořenových příčin, náprava a nápravná akce), pokud je závažnost 

vyhodnocena jako vysoká (viz nápravná opatření)  

2. Provádění nápravných a nápravných opatření, 

3. Informace klientovi o zjištěních a přijatých opatřeních, 

4. Sledování výsledků: zkontrolujeme, zda je řešení zavedeno a zda je efektivní 

5. Následná kontrola dodržování řešení a výsledků 

6. Časový rámec pro řešení je čtyři týdny, není-li v dodatcích uvedeno jinak. To však může být 

ovlivněno schopnost klienta nebo jiných třetích stran reagovat. 

Časový rámec uzavření v QESIS pro nápravné a preventivní opatření je z hlediska závažnosti maximálně 

je 90 dní, od dne, kdy tento proces začal, pokud není stanoveno jinak (napři odlišené produkty certifikace), 

které jsou stanoveny v dodatcích. 
 


