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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je rozšíření příručky kvality v organizaci metalurgické výroby 

v souladu s požadavky normy ČSN P ISO/TS 16949. Práce je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou.  

Teoretická část je věnována managementu kvality, dále se také zabývá principy managementu 

kvality, koncepcí managementu kvality, normami v automobilovém průmyslu a dokumentací 

systému managementu kvality. Praktická část je zaměřená na charakteristiku vybrané 

společnosti včetně popisu jejích produktů. Diplomová práce také obsahuje návrhy čtyř 

směrnic, kterými jsou: návrh směrnice FMEA návrhu výrobku, návrh směrnice FMEA 

procesu, návrh směrnice Kontrolní plán a návrh směrnice PPAP. 

 

The Abstrakt 

The subject of this thesis is to extend the quality manual in the organization of metallurgical 

production in accordance with the requirements of the ČSN P ISO / TS 16949 standard. 

The work is divided into two parts, the theoretical one and practical one. The theoretical part 

deals with the quality management, as well as quality management principles, concepts 

of quality management, standards in the automotive industry and quality management system 

documentation. The practical part is focused on the characteristics of a selected company, 

including the description of its products. Furthermore, the thesis contains the proposals 

of four directives, which are: draft of the FMEA directive on product design, draft 

of the directive of FMEA Process, draft of the directive of the Control plan and the draft 

of the PPAP directive. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s.  akciová společnost 

APQP Moderní plánování kvality produktu (Advanced Product Quality 

Planning) 

AQAP  Allied Quality Assurance Publications 

ASME  American Society of Mechanical Engineers  

CWQC  Company Wide Quality Control 

ČSN  České standardizační normy 

EFQM  Evropská nadace pro management jakosti 

EMP protokol  Erstmusterprüfgericht VDA 

EN  Evropské normy 

FMEA Analýza možných vzniku vad a jejich následků (Failure Mode and 

Effect Analysis) 

GQM  Global Quality Management ( 

IATF  International Automotive Task Force 

IMDS  Mezinárodní databáze materiálů (Internationa Materials Data System) 

ISBN International Standard Book Numer (Mezinárodní standardní číslování 

knih) 

ISO  Mezinárodní organizace pro organizaci 

KP  Kontrolní plán 

MSA  Analýzy systému měření (Measurement System Analysis) 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

PAPP  Proces schvalování dílů do sériové výroby 

PSW  Průvodka předložení dílů 

QFD  „Dům kvality“ (Quality Fnction Deployment) 

QS  Quality System (americká oborová norma automobilového průmyslu) 

SPC  Statistická regulace procesu (Statistical process control) 

TQM  Total Quality Management (Komplexní řízení kvality) 

ÚŘJ  Úsek řízení jakosti 

VDA Verband der Automobilindustrie (německá oborová norma 

automobilového průmyslu) 

WWW   World Wide Web (světová komunikační síť) 
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ÚVOD 

Management společností je na v dnešní době vysoce konkurenčním trhu vystaven 

nejrůznějším tlakům na kvalitu výrobků či služeb, rychlost a spolehlivost dodávek 

a v neposlední řadě na náklady. Na trhu totiž uspějí jen ti, kteří poskytují ty nejkvalitnější 

produkty a služby. Podmínkou je efektivní řízení činností ve společnosti s cílem nejvyšších 

výstupů při nejnižších vstupech a úsilí o jeho neustále zlepšování.  

Cestou k úspěchu společnosti je schopnost uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků. 

Společnosti jsou s ohledem na měnící se potřeby a očekávání zákazníků a konkurenční tlaky 

a technický pokrok nuceny neustále zlepšovat své produkty a procesy [14]. 

Cílem diplomové práce je zavedení vybraných požadavků normy ČSN EN P ISO/TS 16949 

do společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a rozšíření příručky kvality. 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část diplomové práce je věnována koncepcím managementu kvality a normám 

v automobilovém průmyslu. V praktické části práce je charakterizována organizace 

MSV Metal Studénka, a.s. včetně popisu jejich produktů. Na tuto část navazuje návrh 

na řešení vybraných požadavků normy ČSN P ISO/TS 16949, a to prostřednictvím návrhu 

směrnic. 

Při práci bylo čerpáno z odborné literatury, platné legislativy, internetových zdrojů 

a z interních materiálů společnosti MSV Metal Studénka, a.s. Všechny prameny jsou uvedeny 

v seznamu použité literatury. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MANAGEMENTU 

KVALITY 

Tato kapitola je věnována managementu kvality, je zde vysvětlen pojem kvalita. Dále jsou 

zde popsány principy managementu kvality, koncepce managementu kvality, normy týkající 

se automobilového průmyslu a dokumentace systému managementu kvality. 

Dříve, než se začneme zabývat problematikou managementu kvality, je nutné si vyjasnit, 

co máme na mysli pod pojmem „kvalita“. 

Kvalita je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k prováděným činnostem 

a je charakteristikou, která má svou historii. Její počátky lze nalézt už ve starověku.  

Nejstarší definice pojmu kvalita je přisuzována řeckému filosofu Aristotelovi (+ 322 př. Kr.). 

V jeho spisech je kvalita (řecky POION, latinsky qualitas) definovaná jako kategorie myšlení. 

Existuje mnoho dalších definic a různorodých přístupů k vymezení pojmu kvalita. Uveďme si 

některé z nich, tak jak je definovali někteří z významných osobností – guru působících 

v oblasti managementu kvality: 

- Kvalita je způsobilost pro užití. (Juran) 

- Kvalita je shoda s požadavky. (Crosby) 

- Kvalita je to, co za ni požaduje zákazník. (Feibenbaum) 

- Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti 

způsobí. (Taguchi) 

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

univerzální. Tato definice je uvedena v mezinárodní normě ISO 9000:2006: 

Kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků“. 

Požadavek je potřeba nebo očekávání, které: 

- jsou stanoveny spotřebitelem (zákazníkem), 

- jsou stanoveny závazným předpisem, 

- se obvykle předpokládají. [2, 5, 18] 
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1.1 Management kvality 

Normou ČSN EN ISO 9000:2006 je management kvality definován jako koordinované 

činnosti pro vedení a řízení společnosti, pokud se týče kvality. Těchto činností je celá řada 

a mohou se členit v souladu s obrázkem 1 do čtyř hlavních souborů, označovaných jako 

plánování, řízení, prokazování a zlepšování kvality.[1] 

 

Obrázek 1. Soubory procesů managementu kvality [1]. 

1.2 Principy managementu kvality 

Pod pojmem „princip“ budeme chápat základní pravidlo, výchozí myšlenku a strategickou 

zásadu, na které je vytvářen a rozvíjen jakýkoliv systém managementu kvality. V současnosti 

je obecně respektováno minimálně jedenáct základních principů pro efektivní systémy 

managementu kvality. Jejich přehled uvádí obrázek 2.[1] 
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Obrázek 2. Základní principy moderního managementu kvality [1]. 

Princip zaměření na zákazníka 

Pojem „zákazník“ definuje vhodně norma ČSN EN ISO 9000:2006: zákazníkem je organizace 

nebo osoba, která přijímá produkt. Produktem přitom může být hmotný výrobek, poskytnutá 

služba, zpracovaná informace apod. Externí zákazníci jsou konečným arbitrem rozhodujícím 

o existenci organizací; ty by proto měly dělat vše pro trvalé uspokojování požadavků 

externích zákazníků.  

Princip vůdcovství 

Řídicí pracovníci musí být pozitivním příkladem ostatním zaměstnancům organizace svým 

chováním, postoji a jednáním, které garantuje stálost účelu organizace a její strategické 

směřování.  

Princip zapojení zaměstnanců 

Uvolňování potenciálu zaměstnanců prostřednictvím sdílení hodnot a kultury organizace 

založené na důvěře a zmocnění zaměstnanců, podporuje aktivní zapojení lidí do všech 

činností organizace.  

1. Zaměření na zákazníka 

2. Vůdcovství 

3. Zapojení zaměstnanců 

4. Učení se 

5. Flexibilita 

6. Procesní přístup 

7. Systémový přístup k managementu 

8. Neustálé zlepšování 

9. Management na základě faktů 

10. Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli 

11. Společenská odpovědnost 



 

15 

Princip učení se 

Systematický rozvoj způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a dovedností je východiskem 

k budoucím úspěchům organizace.  

Princip flexibility 

Současný i budoucí úspěch na otevřených trzích vyžaduje tvořivost a schopnost rychle 

reagovat na všechny podněty a změny.  

Princip procesního přístupu 

Organizace pracují efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností, pokud vzájemně 

související činnosti jsou chápány a řízeny jako procesy.  

 

Obrázek 3. Základní model procesu [1]. 

Princip systémového přístupu k managementu  

Identifikace, pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší 

efektivnosti a účinnosti při dosahování cílů organizace.  
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Dodavatel PROCES Zákazník 
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Princip neustálého zlepšování 

Všechny organizace mají vždy dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by měly být 

orientovány na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované strany.  

Princip managementu na základě faktů 

Efektivní a správná rozhodnutí manažerů byla založena na hluboké analýze dat a informací, 

nikoli na pocitech a subjektivních názorech.  

Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli 

Každá organizace pracuje efektivněji, pokud rozvíjí se svými dodavateli vztahy partnerství 

založené na vzájemné důvěře, sdílení znalostí a integraci. Dodavatel musí být partnerem, 

ne nepřítelem.  

Princip společenské odpovědnosti 

Přijetím etického přístupu a vykonáváním činností tak, aby se daleko překračovaly minimální 

rámce legislativních požadavků, organizace poskytují takové služby, které jsou v souladu 

s dlouhodobými zájmy nejenom organizace, ale i všech zainteresovaných stran.[1] 

1.3 Historický vývoj managementu kvality 

Historický vývoj managementu kvality začal u řemeslné výroby, který byl postaven na tom, 

že dělník přicházel velmi často do přímého styku se zákazníkem, od kterého si vyslechl jeho 

požadavky, a ty se snažil splnit. Výhodou zde byla okamžitá zpětná vazba od zákazníka, 

známou nevýhodou nízká produktivita práce. 

Právě snahy o zvyšování produktivity vedly ve dvacátých letech k postupnému zvyšování 

objemů výroby pomocí prvních výrobních linek. Z dělnických profesí začaly být vyčleňovány 

speciální funkce technických kontrolorů. Byli to obvykle nejzkušenější pracovníci, na jejichž 

bedrech spočívala i odpovědnost za kvalitu. Výraznou nevýhodou modelu s technickou 

kontrolou pak byla skutečnost, že výroba i další skupiny pracovníků začaly mít pocit, že péče 

o kvalitu není součástí jejich povinností. 

Když se ve třicátých letech zásluhou Američanů Romiga a Shewharta objevily první 

statistické metody kontroly, zrodil se model výrobních procesů s výběrovou kontrolou. Ten se 

v civilní sféře prosadil výrazněji až po druhé světové válce zejména v Japonsku při masivním 

zavádění statistické regulace a statistické přejímky. 
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Japonci však svou snahu o statistické řízení procesů rozšířili i na další oblasti podniku, včetně 

předvýrobních etap. Zrodil se tak základ skutečných moderních systémů kvality, označovaný 

jako Company Wide Quality Control (CWQC). 

Dalším propracováváním tohoto přístupu došlo k prvním pokusům o totální management 

kvality (TQM), který představuje i v současnosti dynamicky se vyvíjející se o rozsáhlou 

dokumentaci všech podnikových procesů. 

Mnoho odborníků očekává, že další vývoj managementu kvality povede k fúzi řízení kvality 

a péče o životní prostředí a bezpečnost na bázi tzv. Global Quality Management (GQM), 

resp. Integrovaného managementu.[3] 

V současné době se ve světovém měřítku vykrystalizovaly tři základní koncepce 

managementu kvality, které vidíme na obrázku 4: 

- koncepce odvětvových standardů, 

- koncepce ISO, 

- koncepce TQM.[3] 
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Obrázek 4. Koncepce managementu kvality [1]. 

1.4 Koncepce managementu kvality na bázi odvětvových standardů 

Vyznačuje se různými přístupy, má ovšem jeden společný znak: je náročnější než požadavky 

definované normami ISO řady 9000. Není východiskem pro malé podniky a organizace 

poskytují služby. Dnes jsou uplatňovány tzv. ASME kódy pro oblast těžkého strojírenství, 

speciální směrnice AQAP pro zabezpečování kvality v rámci NATO. Předpisy QS 9000, 

VDA 6.1 a hlavně normu ISO/TS 16949 – Systémy managementu kvality, které definují 

požadavky na systém zabezpečování kvality u dodavatelů automobilového průmyslu. 

Požadavky německými výrobci byly označovány jako VDA, američtí automobiloví výrobci 

své požadavky označují QS 9000 a norma ISO/TS 16 949 přináší harmonizaci obou 

požadavků a také požadavků ISO 9001. [1, 7, 19] 
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1.5 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem, které se 

souborně zabývaly požadavky na systém managementu kvality. Dostaly označení normy ISO 

ř. 9000 a vstoupily velmi razantně do obchodních vztahů na celém světě. 

Charakteristické rysy této koncepce: 

a) diskutované normy ISO ř. 9000 mají generický charakter, tzn., že jejich aplikace 

nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze výrobků – jsou použitelné jak 

ve výrobních organizacích, tak i v podnicích služeb, v organizacích veřejného sektoru 

apod., a to bez ohledu na jejich velikost; 

b) normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku kdy se 

dodavatel zaváže odběrateli, stává se tato norma pro daného producenta závazným 

předpisem. Určitou výjimkou jsou dodavatelé výrobků tzv. regulované sféry, u kterých 

je certifikace podle normy ISO 9001 závazná. 

Soustava norem ISO 9000:2000, která je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO ř. 9000, 

je současnosti tvořena základním souborem 4 norem: 

- ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

- ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky 

- ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality 

- ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu.[1] 

Uvedené normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, aby pomohly organizacím všech typů 

a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu kvality: 

- ISO 9000 popisuje základní principy systémů managementu kvality a specifikuje 

terminologii systém managementu kvality. 

- ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality pro případ, 

že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které splňují 

požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů a že má v úmyslu zvýšit 

spokojenost zákazníků. 
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- ISO 9004 poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak účinnost 

systémů managementu kvality. Cílem této normy je zlepšování výkonnosti organizace, 

spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran. 

- ISO 19011 poskytuje návod na auditování systému managementu první a druhou 

stranou. [14] 

Zavedení systému managementu kvality má být strategickým rozhodnutím organizace. Návrh 

a uplatnění systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány měnícími se 

potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými produkty, používanými procesy a velikostí 

i strukturou organizace. Záměrem mezinárodní normy ISO 9001 není, aby z ní nutně 

vyplývala jednotnost struktury systémů managementu kvality ani jednotnost dokumentace. 

Tuto mezinárodní normu mohou používat interní a externí strany, včetně certifikačních 

orgánů při posuzování schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, požadavky předpisů 

a vlastní požadavky organizace. 

Zásady managementu kvality uvedené v ISO 9000 a ISO 9004 byly při přípravě mezinárodní 

normy vzaty v úvahu.[1] 

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

a transparentním způsobem. Řízení organizace zahrnuje management kvality společně 

s dalšími disciplínami managementu. 

Bylo identifikováno osm zásad managementu kvality, které může vrcholové vedení používat 

pro vedení organizace ke zvýšení výkonností. 

a) Zaměření na zákazníka. 

b) Vedení a řízení lidí. 

c) Zapojení lidí. 

d) Procesní přístup. 

e) Systémový přístup k managementu. 

f) Neustálé zlepšování.  

g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech. 

h) Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. [4, 14] 
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Aby organizace fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených 

činností. Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, 

může být považována za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup pro další 

proces. 

Aplikace systému procesů v organizaci spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným 

působením a řízením lze nazývat „procesní přístup“.[15] Procesní přístup k systémům 

managementu kvality je zřetelný z tzv. procesního modelu, který je v těchto normách 

zvýrazněn a je schematicky uveden na obrázku 5. [1] 

 

Obrázek 5. Procesní model systému managementu kvality v koncepci ISO [15]. 

Tento procesní model umožní v normě ISO 9001 definovat požadavky a doporučení, jež se 

týkají systémů managementu kvality v pěti kapitolách: 

- kapitola 4: Systém managementu kvality 

- kapitola 5: Odpovědnost managementu 

- kapitola 6: Managementu zdrojů 

- kapitola 7: Realizace produktu 

- kapitola 8: Měření, analýza a zlepšování.[1] 
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1.6 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

TQM je zkratka z anglických slov „Total Quality Management“, v českém jazyce se užívá 

pojmu "komplexní řízení kvality“ [21]. TQM je přístup k dlouhodobému úspěchu, který 

pohlíží na neustálé a postupné zlepšování ve všech oblastech fungování organizace.[20] 

Koncepce TQM není nijak svázána s normami a předpisy, ale je otevřeným systémem, 

zahrnujícím vše pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku. [19] 

Koncepce TQM je velmi otevřenou filozofií managementu organizací. Protože sama filozofie 

k praktické aplikaci obvykle nestačí, byly na podporu TQM vyvinuty různé modely, dnes 

označované nejčastěji jako modely excelence organizací. Z nich jsou nejznámější model 

Demingovy ceny za kvalitu v Japonsku, model americké Národní ceny Malcolma Baldrige[1]. 

Evropa jako poslední oznamuje v roce 1991 založení EFQM Modelu Excelence, který je 

zobrazen na obrázku 6, jako svůj signál důležitosti kvality v globální konkurenci. Spojením 

těchto přístupů dostáváme filozofii označovanou jako TQM, která se nadále rozvíjí [6]. 

 

 

Obrázek 6. EFQM Model Excelence [22]. 
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Excelentní organizace trvale vytvářejí hodnotu pro zákazníka tím, že chápou, předvídají 

a naplňují jejich potřeby a očekávání a využívají příležitosti. Model Excelence je založen 

na souboru 8 základních principů: 

- trvalé dosahování vynikajících výsledků,  

- dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků, 

- agilní řízení, 

- vedení na základě vize, inspirace a integrity, 

- vytváření hodnoty pro zákazníky, 

- vytváření trvale udržitelné budoucnosti, 

- rozvíjení schopnosti organizace,  

- využívání kreativity a inovací. [12] 

1.7 Normy v automobilovém průmyslu 

V celém automobilovém průmyslu, který patří mezi nejsledovanější obory vůbec, panuje 

obrovská konkurence. To vede výrobce k neustálému zvyšování tlaku na kvalitu a bezpečnost 

vyrobených vozů nebo včasnost dodávek. Jakákoliv chyba ve výrobním procesu nebo chybný 

komponent automobilu může vést k tragickým následkům nebo obrovským finančním 

ztrátám. Proto je kladen obrovský důraz na kvalitu a bezpečnost nejen výrobců samotných, 

ale i jejich dodavatelů. ISO/TS 16949 je tak určeno všem organizacím působícím 

v automobilovém průmyslu, které potřebují prokázat jakost svých dodávek.[23] Dále jsou tyto 

nároky shrnuty v německé normě VDA 6.1 a v americké normě QS 9000. 

1.7.1 Norma QS 9000 a norma VDA 6.1 

Standardy VDA 6.1 a QS 9000 jsou určeny hlavně pro dodavatele automobilového průmyslu 

(VW Group, Ford, General Motors a Chrysler). Tyto standardy vycházejí z norem ISO 9000 

doplněnými o požadavky automobilového průmyslu [5]. Standardy VDA 6.1 a QS 9000 jsou 

obdobou norem ISO 9000, ale jsou doplněny o požadavky automobilového průmyslu. 

Ve srovnání se standardem ISO řady 9000 jsou tyto standardy mnohem přísnější a náročnější. 

Oba tyto standardy se zejména soustřeďují na předvýrobní etapy vzniku produktu 

a na plánování jakosti výrobků, procesů a plánování procesu návrhu a vývoje výrobku. 

Na rozdíl od standardu ISO řady 9000, který samozřejmě věnuje také pozornost této oblasti 
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managementu jakosti, ale ne v takovém rozsahu jako VDA 6.1 a QS 9000. Především je 

v těchto standardech důležité to, že nejen doporučují různé metody a nástroje pro plánování 

jakosti, ale striktně vyžadují znalost těchto metod a nástrojů a jejich používání.  

Norma QS 9000 již dnes není aktuální a certifikace na tuto normu dnes už není možná, jelikož 

v prosinci roku 2006 formálně zanikla. Norma je nahrazena normou ISO/TS 16949, která 

obsahuje požadavky jak normy QS 9000, tak i normy VDA 6.1 a normy ISO 9001. [24] 

1.7.2 Norma ISO/TS 16949 

S ohledem na specifické požadavky výrobců automobilů na systém managementu kvality 

dodavatelů a jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001 doplněny mezinárodní 

pracovní skupinou pro sektor automobilového průmyslu (IATF) a vydány souhrnně jako 

technická specifikace ISO/TS 16949. Tato pracovní skupina IATF (International Automotive 

Task Force) je složena z výrobců automobilů a z průmyslových svazů. 

ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů 

pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní 

požadavky na systém managementu kvality, které jsou požadovány výrobci automobilů. 

Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky 

technické specifikace ISO/TS 16949, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků 

stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému 

managementu kvality [25]. 

Podrobněji budou požadavky normy ISO/TS 16949 rozepsány v praktické části diplomové 

práce. 

1.8 Dokumentace systému managementu kvality 

Normy ISO vyžadují, aby systém managementu kvality byl dokumentován. Dokumentaci 

systému managementu kvality tvoří: 

- Příručka kvality 

- Organizační předpisy a instrukce 

- Ostatní dokumentace systému managementu kvality 

- Záznamy o jakosti [13] 
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Na obrázku 7 je zobrazeno pro lepší pochopení, posloupnost operací a činností budování 

dokumentovaného systému managementu kvality. 
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Obrázek 7. Budování dokumentovaného systému managementu kvality [8]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PLNĚNÍ 

POŽADAVKŮ NORMY ČSN P ISO/TS 16949 V DANÉ 

SPOLEČNOSTI 

Pro zpracování praktické části diplomové práce byla zvolena společnost MSV Metal 

Studénka, a.s., jenž je předním evropským výrobcem, který dodává zápustkové výkovky, 

výlisky, nárazníky, tažné háky, šroubovky a táhlová ústrojí pro železnici i další průmyslová 

odvětví. 

2.1 Profil společnosti MSV Metal Studénka, a.s. 

Společnost MSV Metal Studénka, a.s. se sídlem Studénka, R. Tomáška 859, PSČ 742 13, 

zapsaná od 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 727 vedenou 

u Krajského soudu v Ostravě, dodává své výrobky – zápustkové výkovky a železniční 

podsestavy v objemu cca 16 tis. tun a s obratem cca 656 mil Kč za rok (2011) do jednotlivých 

evropských států, zemí severní Afriky a zemí Středního východu. Společnost zaměstnává 

okolo 350 zaměstnanců. 

 

Obrázek 8. MSV Metal Studénka, a.s. [26]. 

2.1.1 Historie společnosti 

Společnost MSV Metal Studénka je v oblasti výroby výkovků a součástí železničních vozidel 

přímým pokračovatelem bývalé Vagonky Studénka, založené v roce 1900 jako akciová 

společnost Staudinger Waggonfabrik, A.G. se sídlem v Butovicích.  
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Továrna, jejíž součástí byla od samého počátku také kovárna, výrazně zasáhla do života 

obyvatel původně zemědělské oblasti. Poskytla práci a tím i obživu mnoha obyvatelům obcí 

Studénka, Butovice i blízkého okolí.  

V průběhu let několikrát změnila svůj název i vlastníka: 

- 1900 Staudinger Waggonfabrik, AG 

- 1928 Moravskoslezská vozovka 

- 1946 Tatra, n.p. závod Studénka 

- 1950 Vagónka Tatra Studénka, n.p. 

- 1969 Vagónka Studénka, n.p. 

- 1990 Moravskoslezská vagónka, s.p. 

- 1994 Moravskoslezská vagónka, a.s. 

- 1998 ČKD Vagonka Studénka, a.s. 

- 8.6.2000 Thrall Vagonka Studénka,a.s. 

- 28.8.2006 MSV Metal Studénka, a.s. 

Uvedená historie továrny je odrazem složitého společenského i hospodářského vývoje v naší 

zemi. Společnost MSV Metal Studénka, a.s. je důstojným pokračovatelem tradice kovárenské 

výroby této významné české továrny. 

2.1.2 Poslání a hodnoty společnosti 

Společnost MSV Metal Studénka, a.s. se hrdě hlásí k odkazu a slavné tradici české továrny 

Vagonky Studénka a považuje se za jejího přímého následovatele. Posláním společnosti je 

poctivá služba všem zákazníkům. 

Společnost usiluje o udržení svých zákazníků trvalým zlepšováním kvality svých výrobků 

dodávaných za rozumnou cenu. Je rozhodnuta dále upevňovat své postavení předního 

evropského výrobce železničních podsestav a zápustkových výkovků pro kolejová vozidla 

i ostatní průmyslová odvětví. Opírá se přitom o motivovaný tým zaměstnanců, který je 

se svými znalostmi a zkušenostmi zárukou úspěšné budoucnosti, a ctí hodnoty: 

- orientace na tradičně vysokou kvalitu výrobků, 

- spolehlivá služba současným i budoucím zákazníkům, 



 

29 

- tvořivý přístup k vývoji nových výrobků a technologií, 

- růst finanční hodnoty podniku rozvojem výroby a obchodu, 

- dlouhodobá hospodářská stabilita, 

- jistota pro schopné a poctivé zaměstnance, 

- bezpečná práce a zdravé životní prostředí. [26] 

2.2 Výrobní možnosti a výrobky společnosti MSV Metal Studénka, a.s. 

Výrobní možnosti společnosti sestávají z provozů kovárna, lisovna a dalších prostorů, 

ve kterých společnost vyrábí výkovky a výlisky pro železniční průmysl (pro nákladní a osobní 

kolejová vozidla a lokomotivy to jsou táhlová ústrojí, nárazníky, šroubovky, tažné háky), 

pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělské stroje, důlní stroje a další výrobky 

určené pro hutnictví, energetiku, stavebnictví.  

2.3 Politika kvality společnosti MSV Metal Studénka, a.s. 

Politika kvality je základním dokumentem v oblasti systému managementu kvality 

společnosti a vychází z poslání a hodnot společnosti. Společnost chce trvale poskytovat 

výrobky a služby, které splňují nebo převyšují požadavky a očekávání zákazníků, chce 

neustále zlepšovat konstrukci a vyvíjet stále nové výrobky a technologické postupy tak, 

aby byla zajištěna konkurenceschopnost jejich výrobků. Má v úmyslu aktivně usilovat 

o zvyšování kvality prostřednictvím takových postupů, které umožní každému zaměstnanci, 

aby svou práci vykonával za všech okolností správně. 

Vedení společnosti prezentuje svou odpovědnost za: 

- přezkum výkonu týmu vedení společnosti, 

- přezkum skutečného stavu politiky kvality, stanovení a vyhodnocení plnění 

schválených cílů kvality, 

- provádění všech svých činností v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a jinými 

legislativními či technickými předpisy, 

- vyhodnocování efektivity hlavních procesů ve společnosti a zavádění opatření 

pro neustálé zlepšování, 

- zvýšení zainteresovanosti zaměstnanců společnosti na plnění úkolů společnosti, 
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- určování a poskytování potřebných lidských a finančních zdrojů pro zajištění funkce 

a rozvoje systému managementu kvality, plnění cílů kvality a jiných smluvních 

závazků společnosti, 

- zavádění co nejrychlejších a co nejefektivnějších nápravných opatření, 

- neustálé zlepšování image společnosti, podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci svých zaměstnanců, 

- zajištění řádné ochrany životního prostředí. 

Realizace poslání, hodnot a politiky kvality společnosti vyžaduje aktivní účast všech 

zaměstnanců. Společnost pak od svých zaměstnanců očekává, že: 

- zaujmou odpovědný přístup k plnění všech uložených úkolů, 

- budou mít morální poctivost a vysokou osobní odpovědnost za kvalitu vlastní práce, 

- budou dodržovat dokumentované předpisy společnosti pro systém kvality, bezpečnost 

práce  

a další závazná nařízení společnosti, 

- budou aktivně přistupovat ke zlepšování osobních dovedností a schopností, 

- budou předkládat návrhy na trvalé zlepšování jakékoli činnosti společnosti, 

- vytvoří na pracovištích dobré pracovní a lidské vztahy. 

Aktivity společnosti jsou zaměřeny na poskytování výrobků a služeb trvale vysoké kvality, 

bez vad, ve stanovených termínech a za konkurenční cenu. 

Společnost je držitelem těchto certifikátů: 

- systémových 

o Certifikát systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 

o Certifikát pro svařování drážních vozidel a jejich dílů dle EN ISO 3834-2 

o Certifikát způsobilosti ke svařování dle DIN EN 15085-2 a ČSN EN 15085-2 

o Schválení způsobilosti dodavatele Q1 u DB AG 

- výrobkových 

o 42 výrobkových osvědčení a certifikátů DB, EBA, NS Materieel, ŽS Cargo, 

ŽS Slovakia, ŠDU Bratislava, ČD, DÚ Praha, BAV, SBB, SNCB, SNCF aj. 
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o Certifikát AD-2000 Merkblatt WO pro výrobu klenutých den pro tlakové nádoby 

do průměru 1250mm 

o Certifikát pro výrobu výkovků a výlisků pro tlakové nádoby dle směrnice 

97/23/EG [26] 
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3 NÁVRH NA ŘEŠENÍ VYBRANÝCH POŽADAVKŮ 

NORMY ČSN P ISO/TS 16949 V DANÉ ORGANIZACI 

MSV Metal Studénka, a.s. se chce neustále zlepšovat, proto zavádí požadavky normy 

ČSN P ISO/TS 16949, protože na organizaci ze strany zákazníků jsou kladeny stále větší 

požadavky. Pro lepší pochopení vidíme soubor činností v oblasti obchodního úseku 

zabezpečující zakázkovou činnost MSV na obrázku 9.  
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Obrázek 9. Soubor činností v oblasti obchodního úseku zabezpečující zakázkovou 

činnost MSV[13]. 

3.1 Charakteristika specifických požadavků ISO/TS 16949 oproti  

ISO 9001 

ISO/TS 16949 byla vypracována mezinárodní pracovní skupinou pro sektor automobilového 

průmyslu s podporou ISO/TC 176 Management kvality a prokazování kvality. [16] 

Doplňující požadavky, specifické pro toto odvětví průmyslu, jsou uvedeny v tabulce 1. 

Evidence výrobního 

příkazu 

Vypracování kupní 

smlouvy 

Změny výrobního 

příkazu a kupní 

smlouvy 

2 

 

Vystavení dodatku 

Storno výrobního 

příkazu 

Uzavírání výrobního 

příkazu 

Práce výrobní  

povahy 

3 

Konec 

 

Zamítnutí 
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Tabulka 1 Specifické požadavky ISO/TS 16949 oproti ISO 9001 [16] 

0. Úvod 

0.5      Cíl této technické specifikace 

Cílem této technické specifikace je vypracování systému managementu kvality, který 

umožňuje neustálé zlepšování, přičemž se zdůrazňuje prevence vad a snižování variability 

a ztrát v dodavatelském řetězci. 

Tato technická specifikace spolu s aplikovatelnými specifickými požadavky zákazníka 

stanovuje pro subjekty, které se zavážou k uplatňování tohoto dokumentu, základní 

požadavky na systém managementu kvality. 

Záměrem této technické specifikace je zabránit několikanásobným certifikačním auditům 

a zajistit jednotný přístup k systému managementu kvality organizací zajišťujících sériovou 

výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. 

1. Předmět normy 

1.1 Obecně 

V této technické specifikaci jsou spolu s ISO 9001:2008 stanoveny požadavky na systém 

managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu a je-li to relevantní, na instalaci 

a servis produktů v automobilovém průmyslu. 

Tato technická specifikace je vhodná pro výrobní místa organizace, kde se vyrábějí 

zákazníkem specifikované díly pro sériovou výrobu a/nebo servis. 

Podpůrné funkce, pokud jsou zajišťovány místním nebo odloučeným pracovištěm /jako jsou 

např. vývojová střediska, ústřední společnosti a prodejní střediska), jsou součástí auditu 

výrobního místa, protože toto výrobní místo podporují, nemohou však získat samostatný 

certifikát podle této technické specifikace. 

Tuto technickou specifikaci je možné aplikovat v celém dodavatelském řetězci 

automobilového průmyslu. 

1.2 Aplikace 

Jediná přípustná vyloučení z požadavků této technické specifikace se týkají článku 7.3, 

a to v případě, že organizace není odpovědná za návrh a vývoj produktu. 

Přípustná vyloučení nezahrnují návrh a vývoj výrobního procesu. 

2. Citované normativní dokumenty 

Následující citované dokumenty jsou nezbytné pro správné použití tohoto dokumentu, 

U datovaných citovaných dokumentů platí pouze citované vydání. U nedatovaných 



 

36 

citovaných dokumentů platí poslední vydání dokumentu (včetně jakýchkoli změn). 

ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

3. Termíny a definice 

3.1 Termíny a definice pro automobilový průmysl 

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené i ISO 9000:2005 spolu 

s následujícími termíny a definicemi 

3.1.1 plán kontroly a řízení 

dokumentovaný popis systémů a procesu požadovaných pro řízení produktu 

3.1.2 organizace odpovědná za návrh 

organizace s oprávněním vytvářet novou nebo měnit existující specifikaci produktu 

3.1.3 ochrana proti chybám 

návrh a vývoj produktu a výrobního procesu s cílem zamezit výrobě neshodných produktů 

3.1.4 laboratoř 

zařízení k provádění kontroly, zkoušení nebo kalibrace, které může zahrnovat zkoušení 

chemických, metalurgických, rozměrových, fyzikálních a elektrických vlastností nebo 

zkoušení bezporuchovosti, ale nemusí se omezovat jen na to 

3.1.5 rozsah působnosti laboratoře 

řízený dokument, který obsahuje 

- specifické zkoušky, hodnocení a kalibrace, k jejichž provádění je laboratoř 

kvalifikována, 

- seznam zařízení, která laboratoř používá k provádění výše uvedených činností, a 

- seznam metod a norem, podle kterých laboratoř provádí výše uvedené činnosti 

3.1.6 výroba 

proces zhotovován nebo provádění  

- materiálů pro sériovou výrobu, 

- dílů pro sériovou výrobu nebo náhradních dílů, 

- sestav, nebo 

- tepelného zpracování, svařování, lakování, pokovování nebo jiných způsobů 

konečného zpracování 

3.1.7 prediktivní údržba 

činnosti založené na údajích z procesu, jejichž cílem je zabránit problémům při údržbě, 

a to predikcí možných poruchových stavů 
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3.1.8 preventivní údržba 

plánovaná činnost k odstranění příčin poruch zařízení a neplánovaných přerušení sériové 

výroby, která je výstupem z návrhu výrobního procesu 

3.1.9 vícenáklady na dopravu 

zvláštní výdaje nebo poplatky vzniklé nad rámec smluvní dodávky 

3.1.10 odloučené místo 

místo, které podporuje výrobní místa a na kterém probíhají nevýrobní procesy 

3.1.11 výrobní místo 

místo, na kterém probíhají výrobní procesy vytvářející přidanou hodnotu 

3.1.12 zvláštní znak 

znak produktu nebo parametr výrobního procesu, který může ovlivnit bezpečnost nebo 

dodržování zákonných předpisů, lícování, funkci, provedení nebo další zpracování produktu 

4. Systém managementu kvality 

4.1 Všeobecné požadavky 

4.1.1 Všeobecné požadavky – Dodatek 

Řízení externě zajišťovaných procesů nezprošťuje organizaci odpovědnosti za shodu 

se všemi požadavky zákazníka. 

4.2 Požadavky na dokumentaci 

4.2.3 Řízení dokumentů 

4.2.3.1 Technické specifikace 

Organizace musí mít proces k zabezpečení včasného přezkoumání, distribuování 

a uplatňování všech technických norem/specifikací zákazníka a změn vyplývajících 

z časového harmonogramu požadovaného zákazníkem. Včasné přezkoumání se má provést 

co nejdříve a nesmí překročit dva pracovní týdny. 

Organizace musí udržovat záznam dat, kdy byla zrealizována každá změna v sériové výrobě. 

Tato realizace musí zahrnovat aktualizované dokumenty. 

4.2.4 Řízení záznamů 

4.2.4.1 Uchování záznamů 

Řízení záznamů musí splňovat požadavky předpisů a požadavky zákazníka. 

5. Odpovědnost managementu 

5.1 Angažovanost a aktivita managementu 

5.1.1 Účinnost procesu 

Vrcholové vedení musí přezkoumávat procesy realizace produktu a podpůrné procesy, 
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aby se prokázala jejich efektivnost a účinnost. 

5.4 Plánování 

5.4.1 Cíle kvality 

5.4.1.1 Cíle kvality – Dodatek 

Vrcholové vedení musí stanovit cíle kvality a způsoby jejich hodnocení, které musí být 

zahrnuty do podnikatelského plánu a používány pro rozvíjení politiky kvality. 

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

5.5.1.1 Odpovědnost za kvalitu 

Manažeři pověření odpovědností a pravomocí za nápravná opatření musí být neprodleně 

informování o produktech nebo procesech, které nejsou ve shodě s požadavky. 

Pracovníci odpovědní za shodu s požadavky na produkt musí mít pravomoc k zastavení 

sériové výroby, aby se odstranily problémy s kvalitou. 

Výrobní operace při všech pracovních směnách musí být obsazeny personálem s povinností 

nebo delegovanou odpovědností za zajišťování shody s požadavky na produkt. 

5.5.2 Představitel managementu 

5.5.2.1 Představitel zákazníka 

Vrcholové vedení musí určit pracovníka s odpovědností a pravomocí, aby se zajistilo, 

že požadavky zákazníka budou zohledněny. Tyto požadavky zahrnují výběr zvláštních 

znaků, stanovení cílů kvality a příslušného výcviku, nápravná a preventivní opatření, návrh 

a vývoj produktu. 

5.6 Přezkoumání systému managementu 

5.6.1 Obecně  

5.6.1.1 Výkonnost systému managementu kvality 

Tato přezkoumání musí zahrnovat všechny požadavky systému managementu kvality 

a trendy jeho výkonnosti, jako podstatnou součást procesu neustálého zlepšování. 

Součástí přezkoumání systému managementu musí být monitorování cílů kvality, pravidelné 

předkládání zpráv a hodnocení nákladů na nedostatečnou kvalitu. 

Tyto výsledky se musí zaznamenat, aby se alespoň poskytl důkaz o dosažení 

- cílů kvality specifikovaných v podnikatelském plánu a 

- spokojenosti zákazníka s dodaným produktem. 
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5.6.2 Vstup pro přezkoumání 

5.6.2.1 Vstup pro přezkoumání – Dodatek 

Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat analýzu skutečných 

a možných poruch produktu ve fázi užití a jejich vlivu na kvalitu, bezpečnost nebo životní 

prostředí. 

6. Management zdrojů 

6.2 Lidské zdroje 

6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

6.2.2.1 Odbornost pro navrhování produktu 

Organizace musí zajistit, aby byli pracovníci s odpovědností za navrhování produktu 

kompetentní k plnění požadavků na návrh a ovládali použitelné nástroje a metody. 

Použitelné nástroje a metody musí stanovit organizace. 

6.2.2.2 Výcvik 

Organizace musí stanovit a udržovat dokumentované postupy pro identifikování potřeb 

výcviku a pro dosahování odborné způsobilosti všech pracovníků, kteří provádějí činnosti 

ovlivňující shodu s požadavky na produkt. Pracovníci, kteří provádějí specifické přidělené 

úkoly, musí být kvalifikování. jak je požadováno, se zvláštní pozorností na plnění požadavků 

zákazníka. 

6.2.2.3 Výcvik na pracovišti 

Organizace musí poskytovat pracovníkům, včetně smluvních nebo agenturních pracovníků, 

praktický výcvik na pracovišti zahrnující jakékoli nové nebo změněné pracovní postupy, 

které ovlivňují shodu s požadavky na produkt. Pracovníci, jejichž práce může ovlivnit 

kvalitu, musí být informováni o důsledcích, které vyplynou pro zákazníka z neshody 

s požadavky na kvalitu. 

6.2.2.4 Motivace a zmocňování zaměstnanců 

Organizace musí mít proces, který slouží k motivování zaměstnanců k dosahování cílů 

kvality, k neustálému zlepšování a k vytváření prostředí podporujícího inovace. Tento proces 

musí zahrnovat podporu kvality a technologické připravenosti v celé organizaci. 

Organizace musí mít proces pro hodnocení míry povědomí pracovníků o závažnosti 

a významu svých činností a o tom, jak přispívají k dosahování cílů kvality. 

6.3 Infrastruktura 

6.3.1 Plánování provozu, vybavení a zařízení 

Organizace musí k vypracování plánů provozů, vybavení a zařízení používat průřezový 
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přístup. Uspořádání provozů musí optimalizovat pohyb materiálu, manipulaci s materiálem 

a využití výrobních prostorů k tvorbě přidané hodnoty a musí rovněž usnadňovat synchronní 

tok materiálu. Musí být vypracovány a uplatňovány metody pro hodnocení a monitorování 

efektivnosti stávajících operací. 

6.3.2 Havarijní plány 

Organizace musí vypracovat havarijní plány, aby v případě havarijních situací, jako např. 

přerušení dodávek energií, nedostatek pracovních sil, poruchy klíčových zařízení a vrácení 

produktů z fáze užití, byly splněny požadavky zákazníka. 

6.4 Pracovní prostředí 

6.4.1 Bezpečnost pracovníků při dosahování shody s požadavky na produkt 

Organizace musí zejména v procesu návrhu a vývoje a v činnostech výrobního procesu 

zajistit bezpečnost produktu a prostředky pro minimalizaci potenciálních rizik 

pro zaměstnance. 

6.4.2 Čistota provozních prostorů 

Organizace musí udržovat své provozní prostory v pořádku, čistotě a dobrém stavu, 

přiměřeně k potřebám produktu a výrobního procesu. 

7. Realizace produktu 

7.1 Plánování realizace produktu 

7.1.1 Plánování realizace produktu – Dodatek 

Požadavek zákazníka a odkazy na jeho technické specifikace musí být zahrnuty do plánování 

realizace produktu jako součást plánu kvality. 

7.1.2 Přejímací kritéria 

Organizace musí stanovit přejímací kritéria a je-li to požadováno, musí je schválit zákazník. 

Při přejímce srovnáváním musí být přejímacím kritériem výběr bez vad. 

7.1.3 Důvěrnost 

Organizace musí zajistit důvěrnost produktů a projektů vyvíjených na základě smlouvy 

se zákazníkem a souvisejících informací o produktu. 

7.1.4 Řízení změn 

Organizace musí mít proces pro řízení změn a reagování na změny, které mají vliv 

na realizaci produktu. Důsledky každé změny, včetně změn vyvolaných dodavatelem, 

se musí posuzovat a musí se stanovit činnosti ověřování a validace, aby se zajistil soulad 

s požadavky zákazníka. Změny musí být validovány před jejich zavedením. 

U patentovaných a chráněných návrhů se musí spolu se zákazníkem přezkoumat jejich vliv 
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na tvar, lícování a funkci tak, aby všechny důsledky mohly být řádně vyhodnoceny. 

Požaduje-li to zákazník, musí být splněny doplňující požadavky na ověřování/definování, 

jako např. ty, které jsou požadovány při zavádění nového produktu. 

7.2 Procesy týkající se zákazníka 

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

7.2.1.1 Zvláštní znaky určené zákazníkem 

Organizace musí prokázat shodu s požadavky zákazníka, které se týkají označování, 

dokumentování a řízení zvláštních znaků. 

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

7.2.2.1 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu – Dodatek 

Upuštění od požadavku na formální přezkoumání uvedené v 7.2.2, musí být schváleno 

zákazníkem 

7.2.2.2 Realizovatelnost výroby v organizaci 

Organizace musí při procesu přezkoumání smlouvy včetně analýzy rizik prošetřit, potvrdit 

a dokumentovat schopnost vyrábět navrhované produkty. 

7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

7.2.3.1 Komunikace se zákazníkem – Dodatek 

Organizace musí být schopna sdělovat nezbytné informace včetně dat v zákazníkem 

specifikovaném jazyce a formátu. 

7.3 Návrh a vývoj 

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje 

7.3.1.1 Průřezový přístup 

Organizace musí při přípravě realizace produktu použít průřezový přístup, včetně 

- vypracování/stanovení a monitorování zvláštních znaků, 

- vypracování a přezkoumání FMEA, včetně opatření ke snížení potenciálních rizik, a 

- vypracování a přezkoumání plánů kontroly a řízení. 

7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj 

7.3.2.1 Vstupy pro návrh produktu 

Organizace musí identifikovat, dokumentovat a přezkoumávat požadavky na vstupy 

pro návrh produktu, včetně: 

- požadavků zákazníka, jako např. zvláštní znaky, identifikace, sledovatelnost a balení; 

- využití informací: organizace musí mít pro současné a budoucí projekty podobné 

- povahy proces uplatňování informací získaných z předchozích návrhů projektů, 
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- analýz konkurence, ze zpětné vazby od dodavatele, z interních vstupů, provozních dat 

a jiných důležitých zdrojů; 

- cílů týkajících se shody s požadavky na produkt, doby technického života produktu, 

bezporuchovosti, životnosti, udržovatelnosti, časových plánů a nákladů. 

7.3.2.2 Vstupy pro návrh výrobního procesu 

Organizace musí identifikovat, dokumentovat a přezkoumávat požadavky na vstup pro návrh 

výrobního procesu, včetně 

- výstupních dat návrhu produktu, 

- cíl produktivity, způsobilosti procesu a nákladů, 

- požadavků zákazníků, pokud existují, a  

- zkušeností z předchozích vývojů. 

7.3.2.3 Zvláštní znaky 

Organizace musí identifikovat zvláštní znaky a 

- zahrnout všechny zvláštní znaky do plánů kontroly a řízení, 

- dodržovat definice a značky specifikované zákazníkem a  

Identifikovat dokumenty pro řízení procesu, včetně výkresů, FMEA, plánů kontroly a řízení 

a pokynů pro obsluhu, speciální charakteristickou značkou zákazníka nebo ekvivalentní 

značkou nebo označením organizace, aby byly zahrnuty ty kroky procesu, které ovlivňují 

zvláštní znaky. 

7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje 

7.3.3.1 Výstupy z návrhu a vývoje – Dodatek 

Výstup z návrhu produktu musí být vyjádřen tak, aby mohl být ověřen a validován podle 

požadavků na vstup pro návrh produktu. Výstup z návrhu produktu musí zahrnovat 

- FMEA návrhu, výsledky zajištění bezporuchovosti, 

- zvláštní znaky produktu a jeho specifikace, 

- ochranu produktu proti chybám, je-li to vhodné,  

- vymezení produktu, včetně výkresů nebo dat založených na matematických 

metodách, 

- výsledky přezkoumáni návrhu produktu a  

- směrnice pro diagnostiku, je-li to vhodné. 

7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu 

Výstup z návrhu výrobního procesu musí být vyjádřen tak, aby mohl být ověřen podle 

požadavků na vstup pro návrh výrobního procesu a aby mohl být validován. Výstupy 
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z návrhu výrobního procesu musí zahrnovat 

- technické specifikace a výkresy, 

- vývojová diagram/schéma rozmístění výrobního procesu, 

- plán kontroly a řízení, 

- pracovní instrukce, 

- přejímací kritéria schválení procesu, 

- data týkající se kvality, bezporuchovosti, udržovatelnosti a měřitelnosti, 

- výsledky činností ochrany proti chybám, je-li to vhodné, a 

metody rychlého zjišťování neshod produktu/výrobního procesu a zpětnou vazbu. 

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

7.3.4.1 Monitorování 

Ve stanovených etapách návrhu a vývoje musí být určena a analyzována hodnocení a musí 

být o nich předložena zpráva, včetně souhrnných výsledků, jako vstup pro přezkoumání 

systému managementu. 

7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

7.3.6.1 Validace návrhu a vývoje – Dodatek 

Validace návrhu a vývoje se musí provádět v souladu s požadavky zákazníka, včetně 

časových plánů programu. 

7.3.6.2 Program výroby prototypu 

Požaduje-li to zákazník, musí mít organizace program výroby prototypu a plán kontroly 

a řízení pro prototyp. Organizace musí, kdekoli to je možné, používat stejné dodavatele, 

nástroje a výrobní procesy, které budou použity v sériové výrobě. 

Všechny činnosti při zkoušení provozních charakteristik musí být monitorovány z hlediska 

včasného dokončení a shody s požadavky. 

I když mohou být služby zajišťovány z externích zdrojů, musí organizace nést odpovědnost 

za služby zajišťované z externích zdrojů, včetně technického vedení. 

7.3.6.3 Proces schvalování produktu 

Organizace musí dodržovat zákazníkem uznaný postup schvalování produktu a výrobního 

procesu. 

Tento postup schvalování produktu a výrobního procesu musí platit také pro dodavatele. 
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7.4 Nákup 

7.4.1 Proces nákupu 

7.4.1.1 Shoda se zákony a předpisy 

Všechny nakupované výrobky nebo materiály použité v produktu musí splňovat 

aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů. 

7.4.1.2 Zdroje schválené zákazníkem 

Pokud je to stanoveno ve smlouvě, musí organizace nakupovat výrobky, materiály nebo 

služby ze schválených zdrojů. 

Použití zdrojů určených zákazníkem, včetně dodavatelů nástrojů/měřidel, nezbavuje 

organizace odpovědnosti za zajištění kvality nakupovaných produktů. 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

7.4.3.1 Shoda nakupovaného produktu s požadavky 

Organizace musí mít proces pro prokazování kvality nakupovaného produktu, přičemž 

se využije jedna nebo několik následujících metod: 

- přijetí a vyhodnocení statistických dat organizací; 

- vstupní kontrola a/nebo zkoušení, jako např. výběry na základě dosahované úrovně; 

- posuzování nebo audity výrobních míst dodavatele prováděné druhou nebo třetí 

stranou, ale pouze ve spojení se záznamy o přijatelné shodě s požadavky na dodaný 

produkt; 

- hodnocení dílu určenou laboratoří; 

- jiná metoda schválená zákazníkem. 

7.4.3.2 Monitorování dodavatelů 

Výkonnost dodavatelů se musí monitorovat pomocí těchto ukazatelů: 

- shoda s požadavky na dodaný produkt; 

- poruchy u zákazníka, včetně produktů vrácených z fáze užití; 

- dodržování časového plánu dodávek; 

- oznámení zákazníka o zvláštním stavu, týkající se problémů kvality nebo dodávky. 

Organizace musí podporovat dodavatele, aby monitorovali výkonnost svých výrobních 

procesů. 
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7.5 Výroba a poskytování služeb 

7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

7.5.1.1 Plán kontroly a řízení 

Organizace musí  

- vypracovat pro dodávané produkty plány kontroly a řízení na úrovni systému, 

subsystému, komponentu a/nebo materiálu, včetně plánů pro procesy výroby volně 

ložených materiálů, jakož i výroby dílů a  

- mít plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii a pro sériovou výrobu, který zohledňuje 

výstupy z FMEA návrhu a z FMEA výrobního procesu. 

Plán kontroly a řízení musí 

- uvádět přehled kontrol použitých pro řízení výrobního procesu, 

- zahrnovat metody pro monitorování řízení zvláštních znaků stanovených 

jak zákazníkem, tak organizací, 

- zahrnovat případné informace požadované zákazníkem a  

- iniciovat specifikované plány reakce, jestliže se proces stane nestabilním nebo 

statisticky nezpůsobilým. 

Plány kontroly a řízení se musí přezkoumávat a aktualizovat, nastane-li jakákoli změna 

ovlivňující produkt, výrobní proces, měření, logistiku, dodavatelské zdroje nebo FMEA. 

7.5.1.2 Pracovní instrukce 

Organizace musí vypracovat dokumentované pracovní instrukce pro všechny zaměstnance, 

kteří jsou odpovědni za obsluhování procesů ovlivňujících shodu s požadavky na produkt. 

Tyto instrukce musí být k dispozici na pracovišti. 

Tyto instrukce musí být odvozeny ze zdrojů, jako např. z plánu kvality, plánu kontroly 

a řízení procesu realizace produktu. 

7.5.1.3 Ověřování seřízení 

Provádění jakéhokoli seřízení, např. při zahájení práce, změně materiálu nebo změně 

zakázky, se musí ověřovat. 

Pracovníci provádějící seřizování musí mít k dispozici pracovní instrukce. Organizace musí 

využívat statistické metody ověřování, přichází-li to v úvahu. 

7.5.1.4 Preventivní a prediktivní údržba 

Organizace musí identifikovat zařízení pro klíčové procesy, poskytovat zdroje pro údržbu 

strojů/zařízení a vybudovat účinný systém plánované celkové preventivní údržby. Tento 

systém musí minimálně zahrnovat: 



 

46 

- činnosti plánované údržby; 

- balení a konzervaci zařízení, nástrojů a měřidel; 

- dostupnost náhradních dílů pro klíčová výrobní zařízení; 

- dokumentování, hodnocení a zlepšování cílů údržby. 

Organizace musí využívat metody prediktivní údržby pro neustálé zlepšování efektivnosti 

a účinnosti výrobního zařízení. 

7.5.1.5 Management výrobních nástrojů 

Organizace musí poskytovat zdroje pro konstrukci nástrojů a měřidel, pro jejich výrobu 

a pro činnosti při jejich ověřování. 

Organizace musí vytvořit a uplatňovat systém managementu výrobních nástrojů, včetně 

- vybavení a pracovníků pro údržbu a opravy, 

- skladování a obnovy, 

- seřizování, 

- programů výměny opotřebitelných nástrojů, 

- dokumentace konstrukčních úprav nástrojů včetně stavu technických změn, 

- úpravy nástrojů a jejich revize podle dokumentace, 

- identifikace nástroje definující jeho stav, např. pro sériovou výrobu, na opravu nebo 

k likvidaci. 

Pokud jsou některé z těchto činností zajišťovány z externích zdrojů, musí organizace zavést 

systém pro jejich monitorování. 

7.5.1.6 Plán sériové výroby 

Sériová výroba musí být naplánována tak, aby byly splněny požadavky zákazníka, jako např. 

dodávky v systému Just-In-Time podporované informačním systémem, který umožňuje 

přístup k výrobním informacím v klíčových etapách procesu a je organizován podle zakázek. 

7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu 

Musí se vytvořit a udržovat proces sdílení informací ze servisu, které se týkají výroby, 

technologie a činností návrhu. 

7.5.1.8 Dohoda o servisu se zákazníkem 

Je-li se zákazníkem uzavřena dohoda o servisu, musí organizace ověřovat efektivnost 

- všech servisních středisek organizace, 

- všech speciálních nástrojů nebo měřicích zařízení a 

- výcviku pracovníků servisu. 
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7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

7.5.2.1 Validace procesů výroby a poskytování služeb – Dodatek  

Požadavek v 7.5.2 platí pro všechny procesy sériové výroby a poskytování služeb. 

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

7.5.3.1 Identifikace a sledovatelnost – Dodatek 

Slova „podle okolností“ použitá v 7.5.3 neplatí. 

7.5.4 Majetek zákazníka 

7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka 

Výrobní, zkušební a kontrolní nářadí, nástroje a zařízení zákazníka musí být trvale označeno 

tak, aby bylo patrné vlastnictví každé položky a aby mohlo být určeno. 

7.5.5 Uchování produktu 

7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby 

Stav skladového produktu se musí ve vhodných, plánovaných intervalech posuzovat, aby se 

zjistilo jeho poškození. 

Organizace musí používat systém managementu skladovaných zásob, aby se optimalizovala 

doba obratu zboží a zajistila obrátka zásob, např. „první na sklad – první ze skladu“ (FIFO). 

Zastaralý produkt musí být řízen podobným způsobem jako produkt neshodný. 

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

7.6.1 Analýza systému měření 

Pro analyzování variability výsledků každého typu měřících a zkušebních systémů se musí 

provádět statistické studie. Tento požadavek platí pro systémy měření, na něž je odkaz 

v plánu kontroly a řízení. Použité analytické metody a přejímací kritéria se musí shodovat 

s metodami a kritérii uvedenými v příručkách zákazníka, které se používají při analýze 

systémů měření. Mohou se používat i jiné analytické metody a přejímací kritéria, pokud je 

schválí zákazník. 

7.6.2 Záznamy o kalibraci/ověřování 

Záznamy o kalibraci/ověřování všech měřidel, měřících a zkušebních zařízení potřebných 

pro poskytnutí důkazu o shodě produktu se stanovenými požadavky, včetně měřidel 

zaměstnanců a zákazníků, musí obsahovat 

- identifikaci zařízení, včetně návaznosti na etalony, podle nichž je zařízení 

kalibrováno, 

- revize po technických změnách, 

- jakékoli hodnoty zjištěné při kalibraci/ověřování, neodpovídající specifikaci, 
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- posuzování vlivu podmínek neodpovídajících specifikaci, 

- vyjádření o shodě se specifikací po kalibraci/ověřování a oznámení zákazníkovi, 

jestliže byl expedován podezřelý produkt nebo materiál. 

7.6.3 Požadavky na laboratoř 

7.6.3.1 Interní laboratoř 

Interní laboratoř organizace musí mít stanovenu oblast působnosti, která zahrnuje její 

způsobilost provádět požadované kontrolní, zkušební nebo kalibrační služby. Tato oblast 

působnosti laboratoře musí být uvedena v dokumentaci systému managementu kvality. 

Laboratoř musí specifikovat a uplatňovat alespoň tyto technické požadavky na:  

- přiměřenost laboratorních postupů, 

- odbornou způsobilost pracovníků laboratoře, 

- zkoušení produktu, 

- způsobilost provádět tyto zkoušky správně, v návaznosti na příslušné normy procesu 

a 

- přezkoumání příslušných záznamů. 

7.6.3.2 Externí laboratoř 

Externí/komerční/nezávislá laboratoř, kterou organizace použije k provedení kontrolních, 

zkušebních nebo kalibračních služeb, musí mít stanovenu oblast působnosti, která zahrnuje 

její způsobilost provádět požadované kontrolní, zkušební nebo kalibrační služby, a buď 

- musí existovat důkaz, že je externí laboratoř pro zákazníka přijatelná, nebo 

- laboratoř musí být akreditována podle ISO/IEC 17025 nebo podle ekvivalentní 

národní normy. 

8. Měření analýza a zlepšování 

8.1 Obecně 

8.1.1 Identifikace statistických metod 

Při moderním plánování kvality musí být pro každý proces stanoveny vhodné statistické 

metody a musí být zahrnuty do plánu kontroly a řízení. 

8.1.2 Znalosti základních statistických pojmů 

Základní statistické pojmy, jako např. variabilita, regulace, způsobilost procesu a jeho 

přeregulování, musí být pochopeny a používány v celé organizaci. 
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8.2 Monitorování a měření 

8.2.1 Spokojenost zákazníka 

8.2.1.1 Spokojenost zákazníka – Dodatek 

Spokojenost zákazníka s organizací se musí monitorovat pomocí průběžného hodnocení 

dosahované úrovně realizačních procesů. Indikátory dosažené úrovně musí být založeny na 

objektivních datech a musí mimo jiné ukazatele zahrnovat 

- dosaženou úroveň kvality dodaného dílu, 

- poruchy u zákazníka, včetně produktů vrácených z fáze užití, 

- dodržování časového plánu dodávek a  

- oznámení zákazníka týkající se problémů s kvalitou nebo dodávkou. 

Organizace musí monitorovat dosaženou výkonnost výrobních procesů, aby se prokázal 

soulad s požadavky zákazníka na kvalitu produktu a na účinnost procesu. 

8.2.2 Interní audit 

8.2.2.1 Audit systému managementu kvality 

Organizace musí auditovat svůj systém managementu kvality, aby se ověřil soulad s touto 

technickou specifikací a se všemi doplňujícími požadavky na systém managementu kvality. 

8.2.2.2 Audit výrobního procesu 

Organizace musí podrobit auditům každý výrobní proces, aby se stanovila jeho efektivnost. 

8.2.2.3 Audit produktu 

Organizace musí ve stanovených intervalech podrobit auditům produkty ve vhodných 

etapách sériové výroby a dodávání, aby se ověřila shoda se všemi specifikovanými 

požadavky, jako např. rozměry produktu, funkčnost, balení a označování štítkem. 

8.2.2.4 Plány interních auditů 

Interní audity musí zahrnout všechny procesy, činnosti a pracovní směny týkající se 

managementu kvality a musí být časově naplánovány podle ročního plánu. 

Jestliže se vyskytnou interní/externí neshody nebo stížnosti zákazníků, musí být četnost 

auditů odpovídajícím způsobem zvýšena. 

8.2.2.5 Kvalifikace interních auditorů 

Organizace musí mít interní auditory, kteří jsou kvalifikování k auditování požadavků této 

technické specifikace. 

8.2.3 Monitorování a měření procesů 

8.2.3.1 Monitorování a měření výrobních procesů 

Organizace musí provádět analýzy všech nových výrobních procesů, aby se ověřila 
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způsobilost procesu a zajistil doplňující vstup pro řízení procesu. Výsledky studií procesu 

musí být dokumentovány spolu se specifikacemi, je-li to vhodné, jako s Ostředky sériové 

výroby, měření a zkoušení, a spolu s pokyny k údržbě. V těchto dokumentech musí být 

obsaženy cíle týkající se způsobilosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a dostupnosti 

výrobního procesu, jakož i přejímací kritéria. 

Organizace musí udržovat způsobilost nebo dosahovanou výkonnost výrobního procesu, jak 

je specifikována v požadavcích zákazníka na proces schvalování dílů do sériové výroby. 

Organizace musí zajistit, aby byl uplatňován plán kontrol a řízení a vývojový diagram 

procesu, včetně dodržování specifikovaných 

- metod měření, 

- plánů odběrů vzorků, 

- přejímacích kritérií a  

- plánů reakce, nejsou-li splněna přejímací kritéria. 

Významné události procesu, např. výměna nástrojů nebo oprava strojů, se musí 

zaznamenávat. 

U znaků, které jsou buď statisticky nezpůsobilé, neb nestabilní, musí organizace na základě 

plánu kontroly a řízení iniciovat plány reakce. Tyto plány reakce musí obsahovat oddělení 

produktu a jeho 100% kontrolu, je-li to vhodné. Organizace musí následně vypracovat plán 

nápravných opatření s uvedením specifických časových plánů a přidělením odpovědností tak, 

aby se zajistila stabilita a způsobilost procesu. Plány musí přezkoumat a schválit zákazník, 

pokud je to požadováno. 

Organizace musí udržovat záznamy o datech počátku platnosti změn procesu. 

8.2.4 Monitorování a měření produktu 

8.2.4.1 Kontrola rozměrů a funkční zkoušky 

U každého produktu musí být prováděna kontrola rozměrů a ověřování funkčnosti podle 

aplikovatelných technických norem zákazníka na materiál a funkci, jak je specifikováno 

v plánech kontroly a řízení. Výsledky musí být k dispozici pro přezkoumání zákazníkem. 

8.2.4.2 Vzhledově významné položky 

U organizací, které vyrábějí díly označené zákazníkem jako „vzhledově významné položky“, 

musí organizace zajistit 

- odpovídající zdroje, včetně osvětlení, pro účely hodnocení, 

- referenční vzory pro hodnocení barev, zrnitosti, lesku, kovového lesku, struktury, 

jasnosti obrazu, je-li to vhodné, 



 

51 

- udržování a řízení referenčních vzorů a prostředků pro hodnocení vzhledu a  

- ověření, že pracovníci hodnocení vzhledu jsou pro tuto činnost odborně způsobilí 

a kvalifikovaní. 

8.3 Řízení neshodného produktu 

8.3.1 Řízení neshodného produktu – Dodatek 

Produkt v neidentifikovaném nebo podezřelém stavu se musí klasifikovat jako neshodný. 

8.3.2 Řízení opraveného produktu 

Příslušní pracovníci musí mít k dispozici instrukce pro opravu, včetně požadavků 

na opakovanou kontrolu, a musí je dodržovat. 

8.3.3 Informace zákazníkovi 

V případě, že byl expedován neshodný produkt, musí být zákazníci okamžitě informováni. 

8.3.4 Zvláštní uvolnění zákazníkem při odchylkách 

Kdykoli se produkt nebo výrobní proces odlišuje od jejich aktuálního schválení, musí 

organizace získat od zákazníka před další výrobou povolení nebo schválení odchylky. 

Organizace musí udržovat záznam o datu ukončení platnosti odchylky nebo schváleného 

množství. Organizace musí do uplynutí schválené platnosti odchylky zajistit soulad 

s původními nebo novými specifikacemi a požadavky. Dodávky odeslané na základě 

zvláštního uvolnění musí být na každém přepravním kontejneru náležitě označeny.  

Totéž platí stejnou měrou pro nakupovaný produkt. Organizace musí odsouhlasit všechny 

žádosti dodavatelů dříve, než je předloží zákazníkovi. 

8.4 Analýza dat 

8.4.1 Analýza a používání dat 

Trendy v kvalitě a dosahované provozní výkonnosti se musí porovnávat s pokroky 

při dosahování cílů a musí vést k činnostem na podporu: 

- rozvoje priorit neodkladných řešení problémů týkajících se zákazníků; 

- stanovení klíčových trendů týkajících se zákazníků a korelace k přezkoumání stavu, 

rozhodování a dlouhodobého plánování; 

- využití informačního systému pro včasné předkládání informací o produktu, 

které vyplynou z fáze užití. 

8.5 Zlepšování 

8.5.1 Neustálé zlepšování 

8.5.1.1 Neustálé zlepšování organizace 

Organizace musí definovat proces neustálého zlepšování 
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8.5.1.2 Zlepšování výrobního procesu 

Zlepšování výrobního procesu musí být neustále zaměřeno na řízení a snižování variability 

znaků produktu a parametrů výrobního procesu. 

8.5.2 Nápravná opatření 

8.5.2.1 Řešení problémů 

Organizace musí mít stanoven proces pro řešení problémů, který vede k identifikaci  

a eliminaci kořenové příčiny. Existuje-li zákazníkem předepsaná forma řešení problémů, 

musí organizace tuto předepsanou formu použít. 

8.5.2.3 Ochrana proti chybám 

Organizace musí ve svém procesu nápravných opatření používat metody ochrany proti 

chybám. 

8.5.2.3 Dopad nápravného opatření 

Aby se eliminovala příčina neshody, musí organizace používat nápravná opatření a uplatněné 

nástroje řízení i u dalších podobných procesů a produktů. 

8.5.2.4 Zkouška/analýza zamítnutého produktu 

Organizace musí analyzovat díly zamítnuté výrobními závody, konstrukčními odděleními 

a obchodními zástupci zákazníka. Organizace musí minimalizovat dobu trvání cyklu tohoto 

procesu. Záznamy z těchto analýz musí být udržovány a na požádání musí být dostupné. 

Aby se předešlo opakovanému výskytu, musí organizace provádět analýzu a iniciovat 

nápravné opatření. 

Příloha A 

Plán kontroly a řízení 

A.1 Etapy plánu kontroly a řízení 

Plán kontroly a řízení musí zahrnovat podle vhodnosti tři rozdílné etapy: 

a) Prototyp: popis měření rozměrů, zkoušek materiálu a funkčních vlastností, které 

se provádějí při realizaci prototypu. Požaduje-li to zákazník, musí mít organizace plán 

kontroly a řízení prototypu. 

b) Ověřovací série: popis měření rozměrů, zkoušek materiálu a funkčních vlastností, 

které se provádějí po etapě prototypu a před sériovou výrobou. Ověřovací série 

je definována jako etapa sériové výroby v procesu realizace produktu, která může být 

požadována po realizaci prototypu. 

c) Sériová výroba: dokumentace znaků produktu/procesu, nástrojů řízení procesu, 

zkoušek a systémů měření, které se provádějí v průběhu hromadné výroby. 
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Ke každému dílu musí existovat plán kontroly a řízení, avšak v mnoha případech mohou 

plány kontroly a řízení určité skupiny dílů pokrývat řadu podobných dílů vyráběných ve 

shodném procesu. Plány kontroly řízení jsou výstupem z plánu kvality. 

A.2 Prvky plánu kontroly a řízení 

Organizace musí vypracovat plán kontroly a řízení, který má alespoň tento obsah: 

 

a) Všeobecná data 

- číslo plánu kontroly a řízení, 

- datum vydání, popř. datum revize, 

- informace od zákazníka (viz požadavky zákazníka), 

- název organizace/označení výrobního místa, 

- číslo (čísla) dílu, 

- název/popis dílu, 

- stav technických změn, 

- uplatněná etapa (prototyp, ověřovací série, sériová výroba). 

- kontakt na klíčové osoby, 

- číslo dílu/operace procesu,  

- název procesu/popis operace. 

 

b) Kontrola produktu 

- zvláštní znaky týkající se produktu, 

- jiné kontrolní znaky (číslo, produkt nebo proces), 

- specifikace/tolerance. 

 

c) Řízení procesu 

- parametry procesu, 

- zvláštní znaky týkající se procesu, 

- stroje, přípravky, upínací přípravky, nástroje pro výrobu. 

 

d) Metody 

- metody hodnocení měření, 

- ochrana proti chybám, 

- rozsah a četnost výběru, 
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- metoda řízení. 

 

e) Plán rekce a nápravné opatření 

- plán reakce (uvedený přímo nebo odkazem), 

- nápravné opatření. 

 

  

3.2 Návrhy směrnic pro organizaci 

V této kapitole se budu zabývat řešením vybraných požadavků normy ČSN P ISO/TS 16949 

v MSV Metal Studénka, a.s. Po domluvě v společnosti MSV Metal Studénka, a.s. navrhnu 

čtyři směrnice, které ve společnosti zatím nejsou zavedeny a zákazníci požadují 

po společnosti tyto procesy. Tyto vybrané požadavky jsou uvedeny v tabulce 1. Jedná se 

o návrh směrnic: 

- FMEA návrhu výrobku, která určuje týmovou analýzu možností vzniku vad, 

ohodnocení jejich rizika a návrh opatření, které je vedoucí ke zlepšení kvality návrhu. 

Zdroje informací pro návrh směrnice FMEA návrhu výrobku. [11,13,16] 

- FMEA procesu, definuje postup provádění v průběhu návrhu a ověřování technologie 

výroby výrobků a jeho změn v průběhu sériové výroby, eliminace možných výrobních 

rizik.[11,13,16,17] 

- Kontrolní plány, stanovují závazná pravidla pro výrobky dle interních a externích 

požadavků kladených na výrobek a jeho výrobní proces.[10,13,16] 

- PPAP, je metoda, která se používá především v automobilovém průmyslu. Návod 

pro nastavení procesů schvalování dílů určených k výrobě.[9,13,16] 

 

https://managementmania.com/cs/vyroba-a-prumysl-sekundarni-sektor
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3.2.1 Návrh směrnice FMEA návrhu výrobku 

 

 

 

Předpis č.: 

 

FEI-IP-xxx 

 

FMEA návrhu výrobku 

 

Datum vydání: Revize: 0 

 

 

 

Rozdělovník: 

 Generální ředitel - výtisk č. 1 

 Finanční ředitelka - výtisk č. 2 

 Manažerka personalistiky - výtisk č. 3 

 Manažer ÚŘJ - výtisk č. 4 

 Obchodní ředitel - výtisk č. 5 

 Výrobní ředitel - výtisk č. 6 

 Technický ředitel - výtisk č. 7 

 Manažer nákupu a logistiky - výtisk č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  

 Datum: 

 

Schválil: 

  

 

Vydal: 
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1. Účel a rozsah 

1.1. Instrukce popisuje metodiku provádění FMEA konstrukce při návrhu nových 

výrobků. Účelem je posoudit konstrukční rizika a návrhu, možné důsledky chyb 

při tvorbě konstrukčního návrhu a vytvořit předpoklady pro minimalizaci rizik 

v navazujících etapách tvorby návrhu, tj. navržení vhodné technologie výroby, 

výroba vzorku, ověřování a validace výrobků v podmínkách MSV u zákazníka. 

1.2. Instrukce je závazná pro pracovníky technického úseku, úseku řízení kvality 

a výrobního úseku. 

2. Odpovědnosti 

2.1. Za realizaci FMEA konstrukčního návrhu odpovídá technický ředitel nebo jím 

pověřený vedoucí vývojového týmu. 

2.2. Na realizaci se podílejí zástupci dalších zainteresovaných útvarů, členové 

projektového týmu a přizvaní specialisté. 

3. Definice a zkratky 

3.1. Vada/Chyba: Nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifickému 

použití. 

3.2. Zkratky 

FMEA – analýza možných vad, jejich příčin a následků (Failure Mode and Effects 

Analysis) 

RPN – charakteristika rizika / Rizikové číslo (1 až 1000), (Risk Priority Number) 

4. Popis 

4.1. Proces FMEA: 

4.1.1. Zadání úlohy 

Vstupem je požadavek externího nebo interního zákazníka na vývoj nebo 

inovaci výrobku. O zpracování FMEA návrhu výrobku rozhoduje 

technický ředitel nebo jím pověřený vedoucího projekčního týmu.
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Zpracování FMEA je součástí plánu (harmonogramu projektu). 

Dle výsledků přezkoumání milníku vývojového úkolu jsou v souladu 

s harmonogramem vývojového úkolu realizovány revize FMEA za účelem 

zohlednění dílčích výsledků a zkušeností získaných z průběhu realizace 

vývojového úkolu. 

4.1.2. Sestavení týmu 

Členy týmu tvoří členové projektového týmu a přizvaní specialisté. 

Členové projektového týmu jsou jmenování technickým ředitelem, 

v případě klíčových projektů generálním ředitelem společnosti. 

4.1.3. Identifikace možných chyb návrhu 

Pro záznam FMEA je používán formulář č. t. FEN-IP-xxx-CZ-01-00  

(viz příloha č. 1) 

4.1.4. Obecné požadavky na proces FMEA 

Při analýze možných vad, poruch je nezbytné respektovat požadavky 

obecně platných zákonných a legislativních norem, specifických 

požadavků platných v příslušném technickém a výrobním segmentu, 

specifických požadavků zákazníků, požadavků na bezpečnost, 

bezporuchovost, laboratorní a provozní zkoušky, testování výrobku 

v provozu apod. 

4.1.5. Další zdroje informací pro analýzu FMEA patří: 

- poznatky zkušenosti a výsledky z obdobných projektů 

- informace ze servisu a garancí za výrobky 

- ze stížností a reklamací zákazníků 

4.1.6. Sled činností při FMEA návrhu 

4.1.6.1 Posouzení: 

4.1.6.1.1 potenciálních vad (popis vad musí být prováděn fyzikálními 

pojmy jako např. deformováno, vada rozměru, nelícuje,…); 
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4.1.6.1.2 zhodnocení možných důsledků vad (na výrobku, v systému 

nebo při montáži), kritériem zařazení je vše s čím se může 

setkat zákazník nebo uživatel, dále zde patří veškeré vady, 

jež porušují požadavky zákonných a legislativních předpisů, 

jiných specifických požadavků a znaků a zákazníků; 

4.1.6.1.3 určení možných příčin vad (potencionálním vadám musí být 

přiřazeny všechny možné příčiny jejího vzniku). 

4.1.6.2 Ohodnocení níže uvedených paramentů pomocí učených 

váhových součinitelů (bodové hodnocení): 

4.1.6.2.1 pravděpodobnost výskytu vady; 

4.1.6.2.2 význam vady; 

4.1.6.2.3 pravděpodobnost odhalení vady. 

4.1.6.3 Výpočet hodnoty RPN 

RPN = význam x výskyt x odhalitelnou (1 až 1000) 

Hodnoty: 1000 = vysoká 

   125 = střední 

       1 = žádná 

4.1.6.4 Přijímáni a realizace nápravných opatření 

 V případě, že hodnota RPN > 85, je povinností týmu stanovit 

a realizovat nápravná opatření ke snížení míry rizika vzniku 

problému a/nebo vady. 

4.1.7 Pravděpodobnost výskytu vady 

Kritéria hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady jsou deklarována 

 v tabulce 1 



 Číslo: FEN-IP-xxx 

Datum vydání:  

Revize: 0 

ÚTVAR: Technický úsek Strana číslo:  

NÁZEV: FMEA návrhu výrobku Schváleno:  

 

59 

Tabulka 1. Kritéria hodnocení pravděpodobnosti výskytu vad 

Pravděpodobnost 

výskytu vady 
Možný výskyt Hodnocení 

Velmi vysoká: 

vada je téměř 

nevyhnutelná 

1–2 ze 2 10 

1 ze 3 9 

Vysoká: 

opakované vady 

1 z 8 8 

1 z 20 7 

Střední: občasné 

vady 

1 z 80 6 

1 ze 400 5 

1 z 2 000 4 

Nízká: relativně 

málo vad 

1 z 15 000 3 

1 ze 150 000 2 

Vzdálená: vada je 

nepravděpodobná 

Méně než  

1 z 1 500 000 
1 
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4.1.8 Hodnocení významu vady 

Pro hodnocení významu vady jsou závazná kritéria dle tabulky 2 

Tabulka 2. Hodnocení významu vady 

Následek 

vady 
Význam vady Hodnocení 

Nebezpečný  

bez 

výstrahy 

Vada bez výstrahy ovlivňuje bezpečnost 

výrobku nebo dodržování zákonných 

požadavků. 

10 

Nebezpečný 

s výstrahou 

Vada ovlivňuje bezpečnost výrobku 

nebo zákonných požadavků s výstrahou. 
9 

Velmi 

vážný 

Nefunkční výrobek se ztrátou hlavní 

funkce. 
8 

Vážný 
Funkční výrobek s nedostatečnou 

výkonností. Zákazník je nespokojen. 
7 

Střední Funkční výrobek s nefunkční částí. 6 

Nízký 
Funkční výrobek, ale zákazník pocítí 

určité nedostatky. 
5 

Velmi 

nízký 
Vadu zaznamená většina zákazníků. 4 

Malý Vadu zaznamená průměrný zákazník. 3 

Velmi malý Vadu zaznamená náročný zákazník. 2 

Žádný Žádný následek. 1 
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4.1.7 Hodnocení odhalitelnosti vady 

Kritéria pro hodnocení odhalitelnosti vady jsou stanovena v tabulce 3 

Tabulka 3. Kritéria pro hodnocení odhalitelnosti 

Detekce Pravděpodobnost odhalení vady Hodnocení 

Absolutně 

nemožná 

Odhalení možné příčiny vady ani následné 

vady není možné nebo se posuzování 

(inspekce) neprovádí. 

10 

Velmi 

vzdálená 

Velmi vzdálená možnost, že posuzování 

výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

9 

Vzdálená 

Vzdálená možnost, že posuzování výrobku 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu. 

8 

Velmi malá 

Velmi malá možnost, že posuzování výrobku 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu. 

7 

Malá 
Malá možnost, že posuzování výrobku odhalí 

možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 
6 

Průměrná 

Průměrná možnost, že posuzování výrobku 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu. 

5 

Mírně 

nadprůměrná 

Mírně nadprůměrná možnost, že posuzování 

výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

4 

Vysoká 

Vysoká možnost, že posuzování výrobku 

odhalí možnou příčinu vady nebo následnou 

vadu. 

3 

Velmi 

vysoká 

Velmi vysoká možnost, že posuzování 

výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 

2 

Téměř jistá 
Posuzování výrobku téměř jistě odhalí 

možnou příčinu vady nebo následnou vadu 
1 
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5. Přílohy a odkazy 

5.1. Organizační ustanovení 

5.1.1. Provádění změn je stanoveno předpisem EQA-PR-001. 

5.1.2. Dokumentace 

 

Dokument 

Místo 

uložení 

Odpovědnost 

za uložení 

Doba 

uložení 

Následný 

postup 

FMEA návrhu výrobku 

dokumen-

tace 

projektu 

ved. projekt. 

týmu 

trvale po 

dobu 

životnosti 

výrobku 

skartace 

 

5.2 Související normy 

ČSN P ISO/TS 16949 – Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky 

na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu 

a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu 

5.3 Související předpisy 

EQA-PR-001 – Předpis pro strukturu a řízení dokumentace 

5.4 Seznam tiskopisů 

FEN-IP-xxx-CZ-01-00 – FMEA návrhu výrobku 

5.5 Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Formulář FMEA návrhu výrobku 
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Příloha č. 1 – Formulář FMEA návrhu 
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3.2.2 Návrh směrnice FMEA procesu 

 

 

 

Předpis č.: 

 

FEI-IP-xxx 

 

FMEA procesu 

 

Datum vydání: Revize: 0 

 

 

 

Rozdělovník: 

 Generální ředitel - výtisk č. 1 

 Finanční ředitelka - výtisk č. 2 

 Manažerka personalistiky - výtisk č. 3 

 Manažer ÚŘJ - výtisk č. 4 

 Obchodní ředitel - výtisk č. 5 

 Výrobní ředitel - výtisk č. 6 

 Technický ředitel - výtisk č. 7 

 Manažer nákupu a logistiky - výtisk č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  

 Datum: 

 

Schválil: 

  

 

Vydal: 
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1. Účel a rozsah 

1.1. Instrukce definuje postup provádění FMEA procesu v průběhu návrhu a ověřování 

technologie výroby výrobků a jeho změn v průběhu sériové výroby dílce. 

1.2. Hlavním cílem je eliminovat možná výrobní rizika u všech procesních výrobcích 

a kontrolních operací, jež mohou negativně ovlivnit jakost výrobků a jejich 

parametrů. 

1.3. Instrukce je závazná pro členy projekčního týmu, pracovníky technického úseku, 

úseku řízení jakosti a výrobního úseku. 

2. Odpovědnosti 

2.1. Za zpracování a průběžnou aktualizaci FMEA procesu odpovídá vedoucí projektu. 

Vedoucí projektu touto činností zpravidla pověřuje příslušného technologa zakázky, 

který si sestaví tým FMEA, tvořený ze zástupců zainteresovaných útvarů, členů 

projektového týmu případně přizvaných specialistů. 

3. Definice a zkratky 

3.1. Vada/Chyba: Nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifickému 

použití. 

3.2. Zkratky 

FMEA – analýza možných vad, jejich příčin a následků (Failure Mode and Effects 

Analysis) 

RPN – charakteristika rizika / Rizikové číslo (1 až 1000), (Risk Priority Number) 

4. Popis 

4.1. Proces FMEA: 

4.1.1. Požadavek na zpracování FMEA procesu 

 FMEA procesu je prováděna u všech výrobků s určením pro automobilový 

průmysl, dále ve všech případech individuálních požadavků zákazníka 
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z jiných sektorů trhu mimo automobilový průmysl a/nebo dle rozhodnutí 

vedoucího projekčního týmu u významných zakázek. 

 Zpracování FMEA je zahrnuto do úkolů projektového týmu. FMEA podléhá 

periodické aktualizaci, min. 1 x ročně a v případech změn procesu, 

závažných reklamací, stížností zákazníků, apod. 

4.1.2. Vytvoření týmu FMEA 

 Vedoucí týmu FMEA je určen vedoucím projektového týmu, zpravidla je 

jím příslušný technolog zakázky, který si sestaví realizační tým FMEA 

(z členů projektového týmu, zástupců kompetentních útvarů, specialistů). 

 Dle zadání je prováděna analýza FMEA v předvýrobní nebo výrobní etapě 

výrobku. FMEA je interním dokumentem společnosti a je uložena 

v technické dokumentaci zakázky. 

4.1.3. Identifikace možných chyb návrhu 

 Pro záznam FMEA je používán formulář č. t. FEN-IP-xxx-CZ-01-00 (viz 

příloha č. 1). Vstupem jsou typové analýzy FMEA zpracované na hlavní 

procesní operace, v rámci analýzy je přezkoumávána její úplnost vůči 

vstupnímu zadání konkrétního výrobku. Analýzy FMEA procesu je jedním 

z milníku projektového řízení. 

4.1.4. Obecné požadavky na proces FMEA 

 Při analýze možných vad je nezbytné respektovat požadavky obecně 

platných zákonných a legislativních norem, požadavků technické 

dokumentace výrobku, specifických požadavků platných v příslušném 

technickém a výrobním segmentu, specifických požadavků zákazník, 

požadavků na bezpečnost, bezporuchovost, laboratorní a provozní zkoušky, 

zkoušky výrobku v provozu, apod. 

4.1.5. Další zdroje informací pro analýzu FMEA patří: 

- typové analýzy FMEA procesu klíčových procesních operací, 

- poznatky, zkušenosti a výsledky FMEA procesu u obdobných výrobků, 
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- vývojový diagram procesu, technická dokumentace výrobku, 

- informací z průběhu technologických zkoušek, výroby vzorků, zkoušek 

vzorků, hodnocení výsledků vzorkového řízení zákazníkem, 

- záznamů o kvalitě ze sériové výroby, hodnocení způsobilosti strojů 

a parametrů výrobků, statistické analýzy dat o kvalitě, apod. 

- ze stížností a reklamací zákazníků, aj. 

4.1.6. Sled činností při FMEA procesu 

4.1.6.1 Posouzení: 

4.1.6.1.1 určení potencionálních vad procesu, výrobku 

(popis vad musí být prováděn fyzikálními pojmy jako např. 

nedodržení teploty, prohnutí, jehla, otřep, okraje, trhliny,…); 

4.1.6.1.2 určení možných důsledků vad na proces, výrobek, 

montáž. Kritériem zařazení je vše s čím se může setkat zákazník 

nebo uživatel, dále zde patří veškeré vady, jež porušují 

požadavky zákonných a legislativních předpisů, jiných 

specifických požadavků a znaků zákazníků; 

4.1.6.1.3 určení možných příčin vad (potencionálním 

vadám musí být přiřazeny všechny možné příčiny jejího 

vzniku). 

4.1.6.2 Ohodnocení níže uvedených paramentů pomocí učených 

váhových součinitelů (bodové hodnocení): 

4.1.6.2.1 pravděpodobnost výskytu vady; 

4.1.6.2.2 význam vady; 

4.1.6.2.3 pravděpodobnost odhalení vady. 

4.1.6.3 Výpočet hodnoty RPN 

RPN = význam x výskyt x odhalitelnou (1 až 1000) 

Hodnoty: 1000 = vysoká 



 Číslo: FEN-IP-xxx 

Datum vydání:  

Revize: 0 

ÚTVAR: Technický úsek Strana číslo:  

NÁZEV: FMEA procesu Schváleno:  

 

  68 

 125 = střední 

     1 = žádná 

4.1.6.4 Přijímáni a realizace nápravných opatření 

V případě, že hodnota RPN > 85, je povinností týmu stanovit 

a realizovat nápravná opatření ke snížení míry rizika vzniku 

problému a/nebo vady. A následně vyhodnotit přínos 

nápravného opatření na hodnotu RPN. 

 



 Číslo: FEN-IP-xxx 

Datum vydání:  

Revize: 0 

ÚTVAR: Technický úsek Strana číslo:  

NÁZEV: FMEA procesu Schváleno:  

 

  69 

4.1.7 Pravděpodobnost výskytu vady 

Kritéria hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady jsou deklarována 

v tabulce 1 

Tabulka 1. Kritéria hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady 

Bodové hodnocení PV – pravděpodobnost výskytu Cpk 

1 nepravděpodobné      (1 z 1 500 000) ≥ 1,67 

2 velmi malá                   (1 z 150 000) ≥ 1,50 

3 nízká                             (1 z 15 000) ≥ 1,33 

4 průměrná                       (1 z 2 000) ≥ 1,17 

5 průměrná                       (1 z 400) ≥ 1,00 

6 průměrná                       (1 z 80) ≥ 0,83 

7 vysoká                           (1 z 20) ≥ 0,67 

8 vysoká                            (1 z 8) ≥ 0,51 

9 velmi vysoká                  (1 z 3) ≥ 0,33 

10 velmi vysoká                  (1 z 2 a větší) < 0,33 

 



 Číslo: FEN-IP-xxx 

Datum vydání:  

Revize: 0 

ÚTVAR: Technický úsek Strana číslo:  

NÁZEV: FMEA procesu Schváleno:  

 

  70 

4.1.8 Hodnocení významu vady 

Pro hodnocení významu vady jsou závazná kritéria dle tabulky 2 

Tabulka 2. Hodnocení významu vady 

Bodové 

hodnocení 

VV – význam 

vady 
Popis 

1 žádný následek  

2 velmi malý  
Část výrobků k opravě v rámci výrobního cyklu, 

vadu zaznamená náročný zákazník. 

3 malý  
Část výrobků k opravě mimo výrobní cyklus, vadu 

zaznamená průměrný zákazník. 

4 velmi nízký  
Výrobek musí být tříděn a opraven, vadu zaznamená 

většina zákazníků. 

5 nízký  
100% výrobků k opravě, nespokojený zákazník. 

 

6 střední  
Část výrobků ke šrotaci bez třídění, výrobek je 

funkční. 

7 vysoký  
Méně než 100% nevhodných výrobků, nutné třídění 

výrobků, výrobek funkční s omezením. 

8 velmi vysoký  
100% výrobků neshodných, nefunkční výrobek se 

ztrátou hlavní funkce, velmi nespokojený zákazník. 

9 
nebezpečný 

s výstrahou   

Vada nastane s výstrahou, ohrožení bezpečnosti a 

nedodržení zákonných požadavků. 

10 
nebezpečný bez 

výstrahy  

Vada nastane bez výstrahy, ohrožení bezpečnosti a 

nedodržení zákonných požadavků. 
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4.1.9 Hodnocení odhalitelnosti vady 

Kritéria pro hodnocení odhalitelnosti vady jsou stanovena v tabulce 3 

Tabulka 3. Kritéria pro hodnocení odhalitelnosti 

Bodové 

hodnocení 

PO – 

pravděpodobnost 

odhalení 

Popis % 

1 
téměř jistá Stávající kontroly téměř jisté vadu odhalí. 

 

99,99 

2 
velmi vysoká Velmi vysoká pravděpodobnost, že stávající 

kontroly vadu odhalí. 

99,90 

3 
vysoká Vysoká pravděpodobnost, že stávající 

kontroly vadu odhalí. 

99,83 

4 
mírně nadprůměrná Mírně podprůměrná pravděpodobnost, že 

stávající kontrol vadu odhalí. 

99,77 

5 
průměrná Průměrná pravděpodobnost, že stávající 

kontroly vadu odhalí. 

99,70 

6 
malá Malá pravděpodobnost, že stávající kontroly 

vadu odhalí. 

99,20 

7 
velmi malá Velmi malá pravděpodobnost, že stávající 

kontroly vadu odhalí. 

98,60 

8 
vzdálená Vzdálená pravděpodobnost, že stávající 

kontroly vadu odhalí. 

98,00 

9 
velmi vzdálená Velmi vzdálená pravděpodobnost, že 

stávající kontroly vadu odhalí. 

90,00 

10 
absolutně nemožná K odhalení vady nejsou k dispozici žádné 

známé kontroly. 
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5. Přílohy a odkazy 

5.1. Organizační ustanovení 

5.1.1. Provádění změn je stanoveno předpisem EQA-PR-001. 

5.1.2. Dokumentace 

 

Dokument 

Místo 

uložení 

Odpovědnost 

za uložení 

Doba 

uložení 

Následný 

postup 

FMEA procesu 

techn. 

dokumen-

tace 

projektu 

technolog 

zakázky 

trvale po 

dobu 

životnosti 

výrobku 

skartace 

5.2 Související normy 

 ČSN P ISO/TS 16949 – Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky 

na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu 

náhradních dílů v automobilovém průmyslu 

 ČSN EN 60812 – Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

5.3 Související předpisy 

 EQA-PR-001 – Předpis pro strukturu a řízení dokumentace 

5.4 Seznam tiskopisů 

 FEN-IP-xxx-CZ-01-00 – FMEA procesu 

5.5 Seznam příloh 

 Příloha č. 1 – Formulář FMEA procesu 
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Příloha č. 1 Formulář FMEA procesu 
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3.2.3 Návrh směrnice kontrolní plány 

 

 

Předpis č.: 

 

 

FQ-IP-xxx 

 

 

KONTROLNÍ PLÁNY 

Datum vydání:  Revize:  0 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Generální ředitel - výtisk č. 1 

Finanční ředitelka - výtisk č. 2 

Manažerka personalistiky - výtisk č. 3 

Manažer ÚŘJ - výtisk č. 4 

Obchodní ředitel - výtisk č. 5 

Výrobní ředitel - výtisk č. 6 

Technický ředitel - výtisk č. 7 

Manažer nákupu a logistiky - výtisk č. 8 

 

 

 

 

Zpracoval: 

 

 

Datum: 

 

Schválil: 

 

 

 

 

Vydal: 
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1. Účel a rozsah 

1.1 Účelem dokumentu je stanovit závazná pravidla pro zpracování kontrolních plánů 

(KP) výrobků dle interních a externích požadavků kladených na výrobek a jeho 

výrobní proces. Kontrolní operace jsou zajišťovány pracovníky úseku řízení jakosti 

(ÚŘJ) a pracovníky výroby (součást výrobních operací) 

1.2 Rozsah působnosti: 

 Instrukce je závazná pro úsek řízení kvality, technický a výrobní úsek, pokud není 

stanoveno jinak. 

2. Odpovědnosti 

2.1 Technický úsek 

 Odpovídá za zpracování konstrukční a technologické dokumentace výrobku, 

do kterého zapracuje veškeré požadavky zákazníka ve vztahu ke kvalitě včetně 

specifických požadavků zákazníka, rozsahu kontrol a požadované dokumentace. 

2.2 ÚŘJ 

 Odpovídá za zpracování návrhu kontrolního plánu výrobku dle konstrukční 

a technologické dokumentace výrobku a technických specifikací zákazníka. 

V návrhu KP dále upřesní požadavky na kontrolní a měřící techniku, přípravky, 

šablony, vzornice, apod. U jednotlivých kontrolních operací určí způsob provedení 

kontrolní operace a způsob dokumentování jištěných údajů. 

2.3 Výrobní úsek 

 Odpovídá za dostupnost konstrukčních, technologické a kontrolní dokumentace 

na pracovištích. Dále odpovídá z provádění kontrolních operací delegovaných 

na pracovníky výroby a vedení příslušných záznamů o kvalitě. 

3. Definice a zkratky 

3.1 Definice 
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3.1.1 Útvar technického úseku, ve které se vytváří veškerá potřebná technologická 

dokumentace pro výrobu výkovků, výlisků, opracovaných dílů, montážních 

celků a podsestav kolejových vozidel. 

3.1.2 Kontrolní plán 

 Dokument stanovující sumární požadavky na kontrolu výrobku. 

3.1.3 Technologická dokumentace 

 Je soubor technologických postupů a technologických kusovníků, pracovních 

návodek, montážních listů, svářečské dokumentace, kompletní konstrukčně-

technologické dokumentace přípravků, speciálního nářadí a speciálních 

manipulačních zařízení. 

3.2 Zkratky 

3.2.1 APQP Moderní plánování kvality produktu (Advanced Product Quality 

Planning); 

3.2.2 KP – kontrolní plán;   

3.2.3 ÚŘJ – úsek řízení jakosti 

4. Popis 

4.1 Navrhování kontrolního plánu 

4.1.1 Vstupními informacemi pro zpracování KP je výkres dílce, technologický 

postup výroby a jiné specifické požadavky zákazníka. 

4.1.2 Návrh KP zpracovává ÚŘJ v úzké spolupráci s technickým úsekem za účasti 

dalších potřebných specialistů. 

4.1.3 KP se zpracovává v těchto případech: 

a. pro všechny s určením pro automobilový průmysl 

b. dle konkrétních požadavků zákazníků z jiných odběratelských sektorů 

c. na základě rozhodnutí projektového týmu (vyžaduje-li to náročnost 

výroby) 
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4.1.4 Obecné požadavky na zpracování kontroly plánu 

4.1.4.1 Do návrhu KP jsou zapracovány: 

a. specifické požadavky zákazníků na kontrolu důležitých 

a kritických kvalitních znaků výrobku, 

b. specifické požadavky zákazníků na kontrolu parametrů 

procesu, 

c. rozsah a četnost zkoušek, 

d. způsob kontroly, 

e. plán reakce, 

f. dokumentování výsledků. 

Kontrolní plány jsou zákazníkovi předkládány v jazyku, který je 

stanoven smlouvou nebo jinými dohodami. 

4.2 Formální úprava kontrolního plánu 

4.2.1 KP se zpracovává formou tabulky. Předloha je uvedena v příloze č. 1 

a vychází z obecných požadavků na strukturu KP dle metodiky APQP. 

4.2.2 KP obsahuje 

a. identifikační údaje KP, 

b. identifikační údaje dílce, 

c. identifikační údaje firmy, 

d. údaje o zpracovateli (týmu) KP, 

e. záznamy o schválení KP (interní, zákazníkem, třetí stranou), 

f. informace o revizi KP, 

g. popis jednotlivých kontrolních operací. 

4.2.3 Popis jednotlivých kontrolních operací zahrnuje následující údaje: 
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a. ČÍSLO DÍLU/PROCESU (zpravidla se uvádí formou odkazu na 

vývojový diagram procesu nebo technologický postup), 

b. NÁZEV PROCESU/POPIS OPERACE (označení dle vývojového 

diagramu nebo technologického postupu), 

c. STROJ, ZAŘÍZENÍ, PŘÍPRAVEK, VÝROBNÍ NÁSTROJE 

(identifikace stroje, zařízení atd. dle technologického postupu výroby), 

d. ZNAKY 

Č. (číslo) – křížové odkazy např. do vývojového diagramu, analýzy 

FMEA, výkresy, zvláštní znaky KP, vizuální etalony, apod. (pouze jsou-

li potřebné); 

VÝROBEK – důležité kvalitní znaky výrobku; 

PROCES – důležité procesní znaky, 

e. KLASIFIKACE ZVLÁŠTNÍHO ZNAKU (symbolika a označení 

dle specifikace zákazníka), 

f. SPECIFIKACE/TOLERANCE PRODUKTU/PROCESU (z technických 

specifikací zákazníka), 

g. METODA HODNOCENÍ/MĚŘENÍ (např. měřidla, zkušební zařízení 

apod.), 

h. VZORKOVÁNÍ; 

ROZSAH; 

ČETNOST, 

i. KONTROLNÍ METODA (specifikace kontrolní metody znaků kvality 

výrobku/procesu), 

j. PLÁN REAKCE (nápravná opatření pro předcházení výskytu 

neshodných výrobků;pro všechny neshodné výrobky platí požadavek 

na identifikaci a vyřazení neshodných výrobků; je doporučeno uvést 

kompetentní osoby odpovědné za realizaci nápravných opatření). 
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4.3 Vydávání KP a změny KP 

4.3.1 Vydávání KP 

 KP jsou distribuovány na koncové uživatele dle rozdělovníku. Distribuci 

zabezpečuje ÚŘJ. Podmínkou je zajištění dostupnosti KP ne všech dílnách 

a pracovištích, jimiž výrobek v rámci technologického toku prochází. 

Jednotlivé výtisky jsou označeny číslem uživatele dle distribučního seznamu. 

 Kopie KP je založena ve složce výrobku v technickém úseku. 

 V elektronické podobě je KP dostupný na intranetu společnosti. KP vytištěný 

z intranetu není řízeným dokumentem. 

4.3.2 Změny KP 

 V případě změny KP vydán znovu s novým indexem změny, neplatné výtisky 

jsou staženy a nahrazeny aktualizovaným vydáním. Výtisk ve složce výrobků 

je neplatně a zůstává zde trvale založen. Změnové řízení zabezpečuje ÚŘJ. 

5. Přílohy a odkazy 

5.1 Změnové řízení 

 Změnové řízení je prováděno v souladu s EQA-PR-001 

 Vydáním FQA-IP-xxx se ruší a nahrazuje instrukce FEN-IP-001 ze dne 2. 10. 2006 

5.2 Související dokumenty 

 EQA-PR-001 – Předpis pro strukturu a řízení dokumentace systému kvality 

5.3 Seznam tiskopisů 

 FQA-IP-xxx-CZ-01-00 – Formulář Kontrolního plánu 

5.4 Seznam příloh 

 Příloha č. 1 – Formulář Kontrolního plánu 
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Příloha č. 1 – Formulář Kontrolního plánu 
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3.2.4 Návrh směrnice PPAP 

 

 

Předpis č.: 

 

 

FQA-IP-xxx 

 

 

Proces schvalování dílů do sériové výroby 

Datum vydání:  Revize:  0 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Generální ředitel - výtisk č. 1 

Finanční ředitelka - výtisk č. 2 

Manažerka personalistiky - výtisk č. 3 

Manažer ÚŘJ - výtisk č. 4 

Obchodní ředitel - výtisk č. 5 

Výrobní ředitel - výtisk č. 6 

Technický ředitel - výtisk č. 7 

Manažer nákupu a logistiky - výtisk č. 8 

 

 

 

 

Zpracoval: 

 

 

Datum: 

 

Schválil: 

 

 

 

 

Vydal: 
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1. Účel a rozsah 

1.1 Cílem této směrnice je aplikovat obecné požadavky procesu PPAP na výrobcích 

kovárenského a montážního provozu kovárny, tj. srozumitelně interpretovat 

požadavky zákazníka všem útvarů a pracovníkům, ověřit schopnost plnit 

požadavky zákazníka z hlediska kapacit a časového plnění a zabezpečit 

bezproblémové uvolnění výrobků do sériové výroby. 

1.2 Směrnice je závazná v případech, kdy je smluvně nebo jinou dohodou se 

zákazníkem požadováno předložení dílů dle PPAP. 

1.3 Text psaný kurzívou se vtahuje ke schvalování dílů pro nákladní automobily. 

2. Odpovědnosti 

2.1 Instrukce je závazná pro úsek řízení jakosti, technický a výrobní úsek a členy 

projektového týmu. 

2.2 Za řízení procesu schvalování dílů do sériové výroby odpovídá vedoucí příslušného 

projektového týmu. Vedoucího projektového týmu vykonává zpravidla příslušný 

obchodník, do jehož teritoria je zákazník zařazen. Za jmenování vedoucího týmu 

odpovídá obchodní ředitel, u klíčových zakázek spojených s vývojem kompletních 

nových výrobků generální ředitel. 

2.3 Vedoucí týmu pro realizaci projektu sestaví projektový tým ze zástupců 

kompetentních útvarů. V záležitostech plnění cílů a úkolů projektu jsou členové 

týmu podřízení vedoucímu týmu. 

3. Zkratky 

PAPP Proces schvalování dílů do sériové výroby 

IMDS Mezinárodní databáze materiálů (Internationa Materials Data System) 

FMEA Analýza možných vad (Filure Mode nd Effects Analysis) 

APQP Moderní plánování kvality produktu (Advanced Product Quality Planning) 

EMP protokol Erstmusterprüfgericht VDA 
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MSA Analýzy systému měření (Measurement System Analysis) 

KP Kontrolní plán 

SPC Statistická regulace procesu 

4. Popis 

4.1 Požadavky na předložení PPAP 

4.1.1 nové výrobky; 

4.1.2 neshody u dříve předloženého výrobku; 

4.1.3 výrobek s konstrukční změnou, změnou technologie výroby, změnou 

vstupního materiálu. 

4.2 Obecné požadavky na vzorkování 

4.2.1 Významná výrobní dávky 

 Pokud není zákazníkem stanoveno jinak, musí být výrobek odebrán 

z významné výrobní dávky s délkou směny mezi 1 – 8 hodin a minimální 

množství 300 ks po sobě jdoucích výrobků. Výrobky musí být vyrobeny za 

sériových podmínek. 

4.2.2 Požadavky na PPAP 

4.2.2.1 Konstrukční dokumentace 

 Konstrukční dokumentace musí být dostupná a přiřaditelná 

provedeným zkouškám a měřením (u elektronické formy v tištěné 

podobě). 

 V případě požadavku zákazníka musí být zpráva o nebezpečných 

látkách v materiálovém složení výrobků začleněna 

do mezinárodní databáze materiálu IMDS. 
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4.2.2.2 Schvalování technických změn 

 Veškeré realizované změny na výrobku musí být schváleny 

zákazníkem (platí i pro změny, které dosud nebyly zapracovány 

do konstrukční dokumentace (výrobku, výrobního nástroje)). 

4.2.2.3 Technické schválení zákazníkem 

 V případě požadavku zákazníku musí být k dispozici záznam 

o technickém schválení výrobku zákazníkem (dle požadavku 

i výrobního procesu). 

4.2.2.4 FMEA návrhu 

 FMEA návrhu musí být provedena v souladu s požadavky 

zákazníka. 

4.2.2.5 Vývojový diagram 

 Výrobní proces musí být popsán formou vývojového diagramu 

a ve formátu specifikovaném zákazníkem (označení operací a sled 

činností musí odpovídat technologickému postupu a kontrolnímu 

plánu). 

4.2.2.6 FMEA procesu 

 FMEA procesu musí být provedena v souladu s požadavky 

zákazníka. 

4.2.2.7 Kontrolní plán 

 Kontrolní plán musí splňovat požadavky metodiky APQP a 

zákazníka. 

4.2.2.8 Analýza systému měření 

 Analýza systému měření musí být provedena pro používané druhy 

měřidel a systému měření výrobku. 
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4.2.2.9 Výsledky kontroly rozměrů 

 Výsledky kontroly jsou dokumentovány příslušným záznamem o 

kvalitě definovaném zákazníkem (např. EMP protokol). Záznam 

musí odkazovat na číslo výkresu dílce a index změny. Spolu 

s výkresem dílce se předkládá zákazníkovi. V případě kontroly 

dílu dle 3D modelu musí být forma záznamu odsouhlasena 

zákazníkem. 

4.2.2.10 Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů/funkčnosti 

 Záznamy o výsledcích materiálů 

 U výrobku musí být provedeny mechanické a metalografické 

zkoušky a ověření jiných specifikací dle schválené technické 

dokumentace a specifických požadavků zákazníka. Výsledky 

musí být dokumentovány zkušebními protokoly a technickými 

zprávami. 

 Požadavky na obsah údajů v záznamech: 

- číslo výkresu a index změny, 

- informace o realizovaných změnách, jež nejsou zapracovány 

do výkresové dokumentace, 

- odkaz na specifikace zákazníka pro zkoušení výrobků včetně 

indexu změny, 

- datum zkoušení, 

- množství zkoušených výrobků a jejich identifikace, 

- přejímací kritéria nebo odkaz na příslušnou normu a/nebo 

specifikaci, 

- výsledky zkoušení. 

 Je-li zákazníkem požadováno, musí být vstupní materiál pro 

výrobu nakupován u schválených dodavatelů. 

 Záznamy o výsledcích zkoušek funkčnosti 
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 Zkoušky funkčnosti a provozní spolehlivosti jsou prováděny 

dle platné legislativy a příslušných oborových, evropských 

a národních norem. 

 Výsledky jsou dokumentovány zkušebními zprávami. 

 Požadavky na obsah údajů v záznamech: 

- číslo výkresu a index změny, 

- informaci o realizovaných změnách, jež nejsou zapracovány 

do výkresové dokumentace, 

- odkaz na specifikace (obecné a/nebo zákazníka) pro zkoušení 

výrobků včetně indexu změny, 

- datum zkoušení, 

- množství zkoušených výrobků a jejich identifikace, 

- přejímací kritéria nebo odkaz na příslušnou normu a/nebo 

specifikaci, 

- výsledky zkoušení. 

4.2.2.11 Počáteční studie procesu 

 Úroveň počáteční způsobilosti procesu a funkčnosti všech 

zvláštních znaků musí být před předložením stanovena jako 

přijatelná a odsouhlasena zákazníkem. 

 Dále musí být znám vliv chyby měření znaku kvality na počáteční 

způsobilost procesu měřitelných znaků (z analýzy systému měření 

– MSA). 

 Analýza musí být provedena pro všechny zvláštní znaky 

specifikované zákazníkem a kontrolním plánem. 

 Hodnocení je prováděno pomocí indexů způsobilosti Cpk, Ppk. 
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 Cpk – výpočet na 25 podskupin a min. 100 údajích z jedné 

výrobní dávky obdobného výrobku (se souhlasem zákazníka). 

Doporučeno použít u stabilních procesů. 

 Ppk – výpočet odhadu způsobilosti založený na celkové 

variabilitě s využitím směrodatné odchylky (s) celého souboru 

údajů. Doporučeno použít u procesů s předvídatelnými zvláštními 

příčinami. 

 Při nedostatku údajů pro analýzu sjednat další postup 

se zákazníkem. 

 Je-li u dílu pro nákladní automobily roční výroba menší 500 ks, 

musí být v KP stanovena: 

- 100% kontrola nebo musí být provedena počáteční studie 

způsobilosti procesu u 30 ks sériových výrobků a při další 

výrobě aplikovat regulační diagram X-R s n = 5 u min. 

6 podskupin (SPC), 

- nebo aplikovat individuální hodnoty pro Xi a klouzavé rozpětí 

se zákresem min. 30 bodů (po sobě jdoucích dílů), 

- obě varianty lze nahradit se souhlasem zákazníka výsledky 

způsobilosti podobného dílu vyráběného stejným postupem 

a stejným strojním zařízení. 

 U maloobjemových zakázek lze volit rozsahy výběru v počtu 30 ks 

po předchozím schválení zákazníkem. 

 V případě menšího počtu dílů, může být uděleno dočasné 

schválení PPAP (s doložením 100% kontroly zvláštních znaků), 

po doložení výsledků kontroly 30 ks se dočasné schválení mění 

na trvalé. 
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 Výsledky rozměrové kontroly musí být předpokládány 

s opozicovaným výkresem dílu, z důvodu jednoznačnosti 

překládaných výsledků. 

 Výsledky počáteční způsobilosti: 

- Index > 1,67 (požadavky splněny) 

- 1,33 ≤ Index ≤ 1, 67 (proces přijatelný, kontaktovat 

zákazníka) 

- Index < 1,33 (požadavky nesplněny, kontaktovat zákazníka) 

 Nestabilní procesy 

 Příčiny variability nestabilního procesu musí být identifikovány 

a eliminovány před předložením dílu. Výsledky musí být spolu 

s nápravnými opatřeními předloženy zákazníkovi, dále musí být 

předložen upravený KP, který zajistí 100% kontrolu znaku kvality 

(vše se schválením zákazníka). 

4.2.2.12 Dokumentace kvalifikované laboratoře 

 Kontrola je prováděna kvalifikovanou interní nebo akreditovanou 

externí zkušebnou pro daný předmět zkoušení. Výsledky musí být 

dokumentovány příslušnými záznamy o kvalitě. 

4.2.2.13 Schválení vzhledu výrobku 

 Je-li požadavek součástí specifikace zákazníka, musí být 

o kontrole vypracován samostatný protokol o schválení vzhledu. 

Záznam musí být součástí vstupní specifikace. 

4.2.2.14 Vzorky výrobních dílů 

 Vzorek produktu je poskytován na základě požadavku zákazníka. 
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4.2.2.15 Referenční vzorky  

 Referenční vzorky jsou uchovávány po stejnou dobu jako 

záznamy o schválení výrobku. Vzorek musí označen jako 

referenční s udáním data schválení zákazníka. 

4.2.2.16 Kontrolní prostředky 

 U kontrolních prostředků musí být prokázáno, že jsou v souladu 

s požadavky na kontrolu dílů. Status použitých kontrolních 

prostředků musí odpovídat skutečnému indexu změny výrobku. 

Kontrolní prostředky musí podléhat preventivní kontrole 

a kalibraci. 

4.2.2.17 Specifické požadavky zákazníka 

 Splnění všech specifických záznamů zákazníka musí být doloženo 

záznamy o kvalitě. 

4.2.2.18 Průvodka předložení dílu 

 Předpokladem pro vystavení průvodky předložení dílu (PSW) 

je splnění všech požadavků na úroveň vzorkování dle PPAP. 

Musí být ověřeno, že všechny výsledky měření a zkoušek vykazují shodu 

s požadavky zákazníka a požadovaná dokumentace je k dispozici. 

 Je-li požadováno zákazníkem, musí být pro díly nákladních 

automobilů použita odlišných typ průvodky předložení dílů 

(PSW), viz metodika PPAP. 

4.2.2.19 Hmotnost dílce 

 Hmotnost dílce na 4 desetinná místa musí být uvedena 

do protokolu PSW. 

 U dílů nákladních automobilů lze hmotnost dílu uvádět 

na 4 významné číslice (např. 10,00 kg), hodnota se stanoví jako 

průměrná hmotnost 10 ks vyrobených dílů. 
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4.3 Požadavky na oznámení a předložení zákazníkovi 

4.3.1 Oznámení zákazníkovi 

 Jakékoliv plánované změny návrhu procesu a výrobního místa musí 

oznámeny zákazníkovi. Následně musí proveden nový PPAP, pokud není 

sjednáno jinak. 

 V případě dílu pro nákladní automobily se používá odlišný formulář 

na rozdíl od osobních automobilů, viz metodika PPAP. 

4.3.2 Předložení zákazníkovi 

 PPAP se předkládá před první sériovou dávkou dílů, pokud není sjednáno 

jinak. 

 Výsledky PPAP se musí u aplikovatelných položek přezkoumávat 

a aktualizovat bez ohledu na požadavek zákazníkem (min. 1x ročně). 

V případě udělení výjimky zákazníkem musí PPAP obsahovat jméno 

zplnomocněného představitele zákazníka a datum udělení výjimky. 

 

4.4 Předložení zákazníkovi – úroveň prokazování 

4.4.1 Úroveň předložení 

 Firma musí předložit položky a/nebo záznamy specifikované úrovní 

uvedené v tabulce 1. 

 Výchozí úroveň je stupeň č. 3, pokud není zákazníkem požadována jiná. 

 Firma může použít vlastní formuláře citovaných záznamů vytvořené v PC 

se schválením zákazníka. 
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Tabulka 1 Položky a/nebo záznamy specifikované úrovní  

Úroveň 1 Zákazníkovi se předkládá pouze průvodka. 

Úroveň 2 Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu 

a s omezenými podpůrnými údaji. 

Úroveň 3 Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu 

a s úplnými podpůrnými údaji. 

Úroveň 4 Průvodka a jiné požadavky stanovené zákazníkem. 

Úroveň 5 Průvodka se vzorky produktu a úplné podpůrné údaje 

přezkoumávané na výrobním místě organizace 

 

Požadavky na uchování/překládání dokumentů PPAP jsou specifikované 

v příloze č. 1. 

4.5 Stav předložení dílu 

4.5.1 Obecné požadavky 

 Výrobky sériových dodávek výrobku musí odpovídat a splňovat všechny 

specifikace zákazníka. 

4.5.2 Status PPAP u zákazníka 

4.5.2.1 Schváleno 

 Díl splňuje všechny požadavky zákazníka. Lze zahájit sériovou 

výrobu dílu dle požadavků zákazníka. 

4.5.2.2 Dočasně schváleno 

 Je udělováno pouze na přechodnou dobu za podmínek, že firma 

má: 

- vypracován a zaveden postup zamezující vzniku neshod, 

- zákazníkem byl schválen plán nápravných opatření, 

- další dodávání dílů je podmíněno absolvováním opakovaného 

procesu. 
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4.5.2.3 Zamítnuto 

 Dílce nesplňují požadavky zákazníka (výrobky a/nebo 

dokumentace). Po dohodě se zákazníkem a je-li to možné, lze 

výrobky opravit a předložit k opakovanému schválení PPAP. Toto 

musí být provedeno před odesláním vyrobené dávky výrobků 

zákazníkovi. 

4.6 Uchování záznamů 

4.6.1 Dokumentace PPAP musí být celou dobu, po kterou je díl „aktivní“ 

archivována plus jeden kalendářní rok, pokud není zákazníkem stanoveno 

jinak (status „aktivní díl“ = do provedení šrotace výrobních nástrojů dílu). 

4.6.2 Při nahrazení dílu novým provedením musí být v dokumentaci PPAP 

uveden odkaz na PPAP předchozího provedení dílu důvodu 

vysledovatelnosti dokumentace PPAP vůči změnám dílu. 

5. Přílohy a odkazy 

5.1 Změnové řízení 

 Změnové řízení je prováděno v souladu s EQA-PR-001. 

5.2 Související dokumenty 

 EQA-PR-001 – Předpis pro strukturu a řízení dokumentace systému kvality 

 Metodika PPAP – Proces pro schvalování dílů do sériové výroby (4. vydání) 

5.3 Seznam tiskopisů 

 Tiskopisy a jejich elektronické předlohy jsou zpracovány dle požadavků metodiky 

PPAP. 

5.4 Seznam příloh 

 Příloha č. 1 – Požadavky na uchovávání/předkládání dokumentů PPAP 
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Příloha č. 1 – Požadavky na uchovávání / předkládání dokumentů PPAP 

Požadavek  
Úroveň předložení 

Úroveň 

1 

Úroveň 

2 

Úroveň 

3 

Úroveň 

4 

Úroveň 

5 

1. Konstrukční dokumentace R S S * R 

- pro patentované díly R R R * R 

- pro všechny ostatní díly R S S * R 

2. 

Dokumenty o případné technické 

změně R S S * R 

3. Technické schválení zákazníkem, je-li 

požadováno. 

R R S * R 

4. FMEA  návrhu R R S * R 

5. Vývojové diagramy procesu R R S * R 

6. FMEA procesu R R S * R 

7. Plán kontroly a řízení  R R S * R 

8. Studie analýzy systému měření R R S * R 

9. Výsledky kontroly rozměrů R S S * R 

10. Výsledky zkoušek materiálu vlastností R S S * R 

11. Počáteční studie procesu R R S * R 

12. Dokumentace kvalifikované laboratoře R S S * R 

13. Protokol o schválení vzhledu, přichází-

li v úvahu 

S S S * R 

14. Vzorek produktu R S S * R 

15. Referenční vzorek R R R * R 

16. Kontrolní prostředky R R R * R 

17. Záznamy o shodě se specifikovanými 

požadavky zákazníka 

R R S * R 

18. Průvodka předložení dílu (PSW) S S S S R 

  

Kontrolní seznam požadavků na volně 

ložené materiály (viz uvedená tabulka   

1) 

S S S S R 

       S Organizace musí předložit zákazníkovi a na vhodných místech uchovávat kopii 

záznamů nebo položky dokumentace. 

R 

Organizace musí uchovávat a na vhodných místech a na požádání zpřístupnit 

zákazníkovi. 

* 

Organizace musí uchovávat a na vhodných místech a na požádání zpřístupnit 

zákazníkovi. 
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ZÁVĚR 

ISO/TS16949 je norma, jejímž cílem je rozvoj systému řízení kvality s tím, zajistit neustálé 

zlepšování tak, aby byly dodavatelské organizace schopny plnit požadavky svých zákazníků.  

Cílem této diplomové práce bylo zavést vybrané požadavky normy ČSN EN P ISO/TS 16949 

do systému řízení kvality ve společnosti MSV Metal Studénka, a.s., a patřičným způsobem 

rozšířit příručku kvality tak, aby společnost neustále zdokonalovala a zlepšovala své procesy 

a mohla plnit neustále rostoucí požadavky svých zákazníků.  

Mým úkolem, který jsem si k dosažení výše uvedeného cíle stanovila, bylo sestavení návrhů 

čtyř směrnic, a to konkrétně:  

- směrnice FMEA návrhu výrobku,  

- směrnice FMEA procesu,  

- směrnice Kontrolní plán a  

- směrnice PPAP. 

Domnívám se, že předložením navrhovaných směrnic, které jsou obsaženy v praktické části 

této práce, bylo cíle, stanoveného v úvodu této diplomové práce, dosaženo. 

Věřím také, že tato práce, resp. navrhované směrnice mohou posloužit společnosti MSV 

Metal Studénka, a.s., jako základ pro její další zlepšování. 
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