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Abstrakt 

Analýza a zlepšování procesu schvalování lisovaných dílů do výroby  

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu procesu schvalování lisovaných dílů do 

výroby a následným návrhům na zlepšení celého procesu. Byla provedena analýza 

směrnice vydaná společností MASSAG Stamping a.s, podle které by se měli řídit 

pracovníci zainteresovaní do tohoto procesu.  

 

Na základě analýzy byly zjištěny nedostatky ve směrnici nazývající se „Proces schvalování 

dílů k výrobě“. Mezi nejvýznamnější nedostatky lze zařadit nepřehlednost a nesrozumitelný 

popis veškerých činností, použití již neexistujících pracovních zařazení a nesprávné přidělení 

odpovědností a neuvedení specifikace úrovní předložení a požadavků podle PPF a PPAP. Pro 

tyto a ostatní nedostatky byla navržena vhodná řešení, která byla zapracována do nové 

směrnice a jejich příloh. 

 

Klíčová slova 

QS 9000, VDA, PPAP, PPF, proces schvalování dílů, MASSAG Stamping a.s. 

 

Abstract 

The Analysis and Improvement of Stamped Parts Approval Process  

This thesis is focused on the analysis of stamped parts approval process and consecutive 

suggestions leading to improvement of the whole process. The analysis of MASSAG 

Stamping´s regulation which is created for workers who are interested in the process was 

done.  

On analysis many lacks was found in regulation called „Parts Approval Process to 

Production“. The most important lacks are unorganized and unintelligible description of all 

activities, using of nonexistent working positions and incorrect delegation of responsibility, 

there is also not specify presentation of documents level and requirements according to 

PPF and PPAP. Suitable solutions which were processed into the new regulation and its 

annexes were proposed for all the lacks.  

Keywords 

QS 9000, VDA, PPAP, PPF, Parts Approval Process, MASSAG Stamping a.s. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AAR Appearance Approval Report (protokol o schválení vzhledu) 

a.s Akciová společnost 

AIAG The Automotive Industry Action Group (skupina manažerů 

z Chrysler, Ford Motor Company a Generals Motors) 

APQP Advanced Product Quality Planning and Control Plan (Moderní 

plánování jakosti produktu a kontrolní plán) 

Cmk Index krátkodobé způsobilosti 

Cpk Index způsobilosti procesu 

ČSN  Česká státní norma 

DFMEA Failure Mode and Effects Analysis – Analýza možných vad a 

jejich důsledků (FMEA návrhu) 

EMS Environmental Management System (Environmentální systém 

managementu jakosti) 

EN Evropská norma 

IMDS International Material Data System (Mezinárodní systém 

materiálových dat) 

ISO  International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci) 

ISO/TS Technická specifikace ISO v automobilovém průmyslu 

MSA Measurement System Analysis (Analýza systému měření) 

OT Odbor technologie 

OTK Odbor technické kontroly 

OVK Odbor výrobní konstrukce 

PFMEA Failure Mode and Effects Analysis – Analýza možných vad a 

jejich důsledků (FMEA procesu) 

PPAP Production Part Approval Process (Proces schvalování dílů 

k výrobě) 

Ppk Index výkonnosti procesu 

PPF Produktionsprozess und Produktfreigabe (Uvolnění výrobního 

procesu a produktu) 
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QFD Quality Function Deployment (je metodou plánování jakosti, 

založenou na principu maticového diagramu) 

QMS Quality Management System (Systém managementu jakosti) 

QS 9000 Oborová norma automobilového průmyslu, vypracována skupinou 

Chrysler / Ford / General Motors 

U Úroveň předložení 

U.S. OEM United States Original Equipment Manufacturer (obchodní termín, 

který označuje výrobce zařízení, jenž při výrobě používá díly, 

komponenty a zařízení od jiných výrobců a hotový výrobek 

prodává pod svou vlastní obchodní značkou) 

VDA Verband der Automobilindustrie (Sdružení automobilového 

průmyslu) 
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ÚVOD 

 

     Moderní management jakosti se stal ve všech vyspělých firmách samozřejmou a 

důležitou součástí systému managementu. Ke stěžejním součástem managementu jakosti se 

řadí plánování jakosti a neustálé zlepšování jakosti. [11] 

      Plánování jakosti představuje celou řadu aktivit rozhodujících o výsledné jakosti 

výrobku nebo služby, které se realizují zejména ve fázích jejich návrhu a vývoje. Orientace 

na plánování jakosti je velice výhodná rovněž ekonomicky, protože odstraňování 

nedostatků (neshod) před vlastní realizací vyžaduje jen zlomek nákladů, které by bylo 

nutno vynaložit při jejich zjištění až ve fázi realizace, případně až u zákazníka. [11] 

     Tato práce je zaměřena na proces schvalování dílů do sériové výroby. V oblasti 

automobilového průmyslu jsou tyto procesy součástí standardů QS 9000 a VDA. Jedná se 

o postupy PPAP a PPF, které stanovují soubor generických požadavků na uvolňování 

výrobního procesu a výrobků k výrobě. Jejich účelem je zjistit, zda dodavatel správně 

rozumí všem zákazníkovým požadavkům na specifikace a zda výrobní proces má potenciál 

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

rychlosti výroby konzistentně plněny. [5] 

     Diplomová práce se zaměřuje na analýzu procesu schvalování lisovaných dílů ve 

společnosti MASSAG Stamping a.s. Cílem je vyhodnotit správnost aplikace, identifikovat 

příležitosti ke zlepšování a navrhnout vhodné změny používaného procesu.  
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1. ROZBOR SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ K PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI 

PRODUKTŮ A SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY 

 

1.1 Přístupy k plánování jakosti produktů 

 

     V současné době, kdy velké množství českých organizací bojuje s existenčními 

problémy, by se měla většina těchto organizací zaměřit na jeden z nejdůležitějších faktorů 

jejich úspěchu, a tím je dosažení konkurenceschopnosti v dnešním tržním prostředí. Být 

konkurenceschopný znamená vyrábět kvalitní produkty v nejkratším možném čase a s 

vynaložením co možná nejnižších nákladů. Je možné říci, že tato formulace je synonymem 

pro pojem jakost, která je v současnosti ve světě chápána jako neoddělitelná součást 

nákladů, rychlosti a spolehlivosti. [6] 

     Asi z 80% se o výsledné jakosti produktu rozhoduje už v předvýrobních etapách. Jedna 

z činností, která se soustřeďuje právě na předvýrobní etapy, je plánování jakosti. Plánování 

jakosti je důležitou a neoddělitelnou součástí managementu jakosti. Plánování jakosti je 

činnost, která stanoví cíle a požadavky na jakost. Rovněž stanoví i požadavky na užití 

prvků systému managementu jakosti a v neposlední řadě má tato činnost definovat procesy 

a metody potřebné pro efektivní a účinné plnění cílů a požadavků. [6] 

 

Základy plánování jakosti produktu  

     Plánování jakosti je součásti Juranovy trilogie, která dále zahrnuje:  

Plánování procesu – proces vytvářející inovativní výrobky, služby a procesy. 

Řízení procesu – proces předcházení a/nebo oprav nechtěných změn. 

Zlepšování procesu – proces vytvoření účinných a zcela nových užitečných změn. [3] 

 

     Plánování jakosti produktu je metoda definování a stanovování kroků, nutných 

k zabezpečení výrobků pro zákazníka. Cílem plánování jakosti produktu je usnadnit 

komunikaci se všemi, kteří se podílejí na zabezpečení, aby všechny potřebné kroky byly 

provedeny včas. Efektivnost plánování jakosti je závislé na angažovanosti vrcholového 

vedení pro uspokojení zákazníka. [1] 

     Plánování jakosti je základ konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. Její 

použití zlepšuje schopnost dodavatelů rozvíjet a vyrábět produkty a zajistit systém tak, aby 

vyhovoval zákazníkům. Plánování jakosti v automobilovém průmyslu je založeno na 
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principech a požadavcích v moderním plánování jakosti produktů (APQP) a kontrolního 

plánu. [15] 

     Základem strategie plánování je zlepšování kvality. Je jen několik způsobů jak 

dosáhnout zlepšení procesu, jedná se o tyto metody: nový výrobek, přepracování již 

existujícího výrobku, návrh nového procesu (zahrnující služby), přepracování existujícího 

procesu a zlepšení celého systému. [15] 

 

     Plánování jakosti zahrnuje aktivity, jejichž prostřednictvím se stanovují a dosahují cíle 

v oblasti jakosti. K jejím aktivitám patří například tyto činnosti: 

- stanovení cílů jakosti a jejich rozpracování v organizaci; 

- plánování systému managementu jakosti; 

- zpracování plánů jakosti (dokumentů, které specifikují postupy a související zdroje, 

které se musí použít pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu); 

- plánování znaků jakosti produktů; 

- plánování jakosti procesů a ověřování jejich způsobilosti; 

- plánování preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku neshod; 

- plánování kontrol jakosti; 

- plánování systémů měření a ověřování jejich způsobilosti; 

- plánování harmonogramu průběhu jednotlivých aktivit; 

- plánování aktivit zlepšování jakosti atd. [7] 

 

Význam plánování jakosti  

     V současném vývoji managementu jakosti význam plánování jakosti neustále narůstá a 

jeho aktivity významně rozhodují o konkurenceschopnosti firem. Podstatná část aktivit 

plánování jakosti se realizuje v předvýrobních etapách a jejich cílem je zajistit potřebnou 

jakost navrhovaných produktů a procesů. Pro tyto aktivity se používá souhrnné označení 

„plánování jakosti produktů“. Plánování jakosti produktů zahrnuje všechny aktivity 

managementu jakosti v předvýrobních etapách od návrhu jakosti produktu přes návrh a 

ověření způsobilosti procesu až po průběh ověřovací výroby. Plánování jakosti produktů je 

základním východiskem pro dosažení potřebné jakosti produktů. [11] 

Vysoký vliv předvýrobních etap na výslednou jakost produktů souvisí se skutečností, že v 

těchto etapách vzniká mnohem více chyb (neshod) než ve fázích realizace. Logické by tedy 

bylo, věnovat v těchto etapách maximální pozornost identifikaci a eliminaci těchto neshod. 

Velice důležitým argumentem na podporu aktivit plánování jakosti produktů je 
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ekonomické hledisko. Obecně platí, že čím v ranějších fázích životního cyklu produktu se 

podaří vzniklé neshody odhalit, tím nižší výdaje je potřeba vynaložit na jejich odstranění. 

Některé praktické zkušenosti ukazují, že výdaje spojené s odstraněním neshody ve fázi 

návrhu mohou být až desetkrát nižší než výdaje spojené s odstraněním neshody zjištěné ve 

výrobě, stokrát nižší než výdaje na odstranění neshody zjištěné před expedicí vyrobené 

dávky výrobků a tisíckrát nižší než výdaje na odstranění neshody, která se dostane až k 

zákazníkovi (tzv. pravidlo deseti). Přesto je pořád ještě častým jevem, že na plánování 

jakosti produktu „není dostatek peněz nebo času“, ale pak musí být dostatek peněz i času 

na mnohem nákladnější odstraňování problémů, které se vyskytnou ve fázi realizace. [11] 

 

 

1.1.1 Plánování jakosti produktu podle APQP 

     Aplikace obecného postupu plánování jakosti produktu je uvedena v metodice APQP 

(Advanced Product Quality Planning and Control Plan – Moderní plánování jakosti 

produktu a kontrolní plán). Tato metodika byla vyvinuta firmami Chrysler Corporation, 

Ford Motor Company a General Motors Corporation v rámci standardu QS 9000. [1]  

     Plánování jakosti produktu je v metodice APQP rozděleno do pěti vzájemně se 

překrývajících fází. [11]  

1. Plán a definování programu; 

2. Návrh a vývoj produktu; 

3. Návrh a vývoj procesu; 

4. Validace produktu a procesu; 

5. Zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření. 

 

     Jednotlivým fázím předchází vytvoření týmu. Nestačí pouze angažovanost útvaru řízení 

jakosti, ale základní tým by měl obsahovat zástupce konstrukce, řízení výroby, řízení 

materiálu, zásobování, řízení jakosti, prodeje, servisu, subdodavatelů a zákazníků. 

     Definování oblasti působnosti je další předcházející fází. Tým musí vybrat vedoucího 

projektového týmu, definovat úlohy a zodpovědnost všech zúčastněných útvarů, 

identifikovat zákazníky, definovat jejich požadavky, identifikovat náklady, časování a 

omezení, identifikovat proces nebo metodu dokumentování atd.  

     Tým plánování jakosti musí vytvořit způsoby komunikace s ostatními týmy zákazníka a 

dodavatele. Úspěšnost plánování jakosti výrobku závisí na efektivním výcvikovém 

programu, na zapojení zákazníka a dodavatele. 
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     Simultánní inženýrství je proces, ve kterém se meziútvarový tým snaží dosáhnout 

společného cíle. Nahrazuje posloupnost oddělených kroků, ve které jsou výsledky 

předávány do další oblasti k provedení dalších kroků. Účelem je urychlení zavedení 

jakostních produktů.  

     Kontrolní plány jsou písemnými popisy kontroly dílů a procesů. Jsou zpracovávány pro 

jednotlivé etapy: prototypová, předvýrobní, výrobní.  

     V případě řešení problému má dodavatel dokumentovat v harmonogramu včetně 

přidělení zodpovědnosti.  

     Důležité je přidělení časového plánu. Dobře organizovaný harmonogram by měl 

obsahovat seznam úkolů, zodpovědnosti za ně a události.  

     Úspěšnost jakéhokoliv programu je závislá na včasném uspokojení požadavků a 

očekávání zákazníka při nákladech, které reprezentují hodnotu. Plánovací týmy musí 

počítat s tím, že budou přizpůsobovat plány jakosti produktu očekávání zákazníka. [1]  

 

 

               Obr. 1 Plánování jakosti produktů podle metodiky APQP [7] 

 

     Náplň jednotlivých fází plánování jakosti produktu je uvedena prostřednictvím stručné 

charakteristiky doporučených rozhodujících vstupů a výstupů. [11] 
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Plánování a definování programu 

     Popisuje způsob zjišťování potřeb a očekávání za účelem definování a plánování 

programu jakosti.  

Vstupy: hlas zákazníka, podnikatelský plán a marketingová strategie, benchmarking 

výrobku a procesu, předpoklady výrobku a procesu, studie spolehlivosti výrobku, vstupy 

od zákazníka.  

Výstupy: cíle návrhu, cíle spolehlivosti a jakosti, předběžná rozpiska materiálu, předběžný 

vývojový diagram procesu, předběžný seznam zvláštních znaků výrobku a procesu, plán 

zabezpečení výrobku, podpora vedení. [1] 

 

Návrh a vývoj výrobku  

     Je zde navržen proces plánování jakosti výrobku, který má zabezpečit obsažné a 

kritické přezkoumání technických požadavků a dalších navazujících technických 

informací.  

Vstupy: cíle návrhu, cíle spolehlivosti a jakosti, předběžná rozpiska materiálu, předběžný 

vývojový diagram procesu, předběžný seznam zvláštních znaků výrobku a procesu, plán 

zabezpečení výrobku, podpora vedení.  

Výstupy: analýza způsobů a důsledků poruch v návrhu (DFMEA), konstrukce, ověřování 

návrhu, přezkoumání návrhu, stavba prototypu – kontrolní plán, technické výkresy, 

technická specifikace, specifikace materiálu, změny výkresů a specifikací, požadavky na 

nové zařízení, nářadí a prostory, zvláštní znaky výrobku a procesu, požadavky na měřidla, 

kontrolní a zkušební zařízení, podpora vedení a týmová angažovanost pro uskutečnění. [1] 

 

Návrh a vývoj procesu 

     Systém výroby musí zabezpečit plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníka. 

Vstupy: analýza způsobů a důsledků poruch v návrhu (DFMEA), konstrukce, ověřování 

návrhu, přezkoumání návrhu, stavba prototypu – kontrolní plán, technické výkresy, 

technická specifikace, specifikace materiálu, změny výkresů a specifikací, požadavky na 

nové zařízení, nářadí a prostory, zvláštní znaky výrobku a procesu, požadavky na měřidla, 

kontrolní a zkušební zařízení, podpora vedení a týmová angažovanost pro uskutečnění.  

Výstupy: normy pro balení, systémové přezkoumání jakosti výrobku a procesu, vývojový 

diagram procesu, uspořádání dílny, matice znaků, analýza způsobu a důsledků poruch 

procesu (PFMEA), kontrolní plán před spuštěním výroby, instrukce pro provozování 

procesu. [1] 
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Validace výrobku a procesu 

     V průběhu ověřovací výroby by měl tým pro plánování jakosti produktu validovat, zda 

je dodržován kontrolní plán a vývojový diagram procesu a zda výrobky splňují požadavky 

zákazníka.  

Vstupy: analýza způsobů a důsledků poruch v návrhu (DFMEA), konstrukce, ověřování 

návrhu, přezkoumání návrhu, stavba prototypu – kontrolní plán, technické výkresy, 

technická specifikace, specifikace materiálu, změny výkresů a specifikací, požadavky na 

nové zařízení, nářadí a prostory, zvláštní znaky výrobku a procesu, požadavky na měřidla, 

kontrolní a zkušební zařízení, podpora vedení a týmová angažovanost pro uskutečnění. 

Výstupy: průběh ověřovací výroby, vyhodnocení systému měření, předběžná studie 

způsobilosti procesu, schválení dílu k výrobě, validační zkoušky výroby, hodnocení balení, 

kontrolní plán výroby, schválení plánu jakosti a podpora vedení. [1] 

 

Zpětná vazba, posouzení a nápravná opatření 

     Plánování jakosti nekončí validací procesu a instalací.  

Vstupy: průběh ověřovací výroby, vyhodnocení systému měření, předběžná studie 

způsobilosti procesu, schválení dílu k výrobě, validační zkoušky výroby, hodnocení balení, 

kontrolní plán výroby, schválení plánu jakosti a podpora vedení. 

Výstupy: snížená proměnlivost, uspokojení zákazníka, dodávání a servis. [1] 

 

 

1.1.2 Plánování jakosti produktu podle VDA 

      Plánování jakosti produktu postupem APQP se stalo podnětem pro zpracování 

metodiky německého sdružení automobilového průmyslu VDA 4.3 „Plánování projektů“. 

      Podobně jako v metodice APQP je průběh plánování jakosti členěn do několika 

vzájemně se prolínajících fází, které jsou zde označovány jako skupiny úloh. Tyto skupiny 

úloh zahrnují základní činnosti, které se v průběhu projektu vývoje produktu a procesu 

realizují. Jedná se o tyto skupiny úloh:  

1. Koncepce; 

2. Vývoj a ověřování produktu; 

3. Plánování a ověřování výrobního procesu; 

4. Převzetí výrobku z hlediska zákazníka; 

5. Nakupování výrobních zdrojů; 

6. Výroba; 
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7. Proces neustálého zlepšování.  

     Zatímco v metodice APQP byl průběh jednotlivých fází plánování jakosti posuzován na 

základě definovaných výstupů z jednotlivých fází, v metodice VDA 4.3 jsou stanoveny 

rozhodující milníky, které vždy nekorespondují s ukončením určité skupiny úloh. Milníky 

jsou kontrolními místy, v nichž se posuzují rozhodující výsledky vznikající v průběhu 

zpracování jednotlivých skupin úloh. Pro každý z milníků jsou zpracovány kontrolní 

seznamy otázek, které specifikují, jaké činnosti mají být k danému milníku ukončeny a 

jaké výsledky mají být předloženy. Úspěšné splnění požadavků vztahujících se k danému 

milníku je podkladem pro uvolnění k zahájení následujících prací. [7] 

 

Milník A: Zakázka / poptávka na projekt 

     Podnětem pro zakázku projektu může být buď konkrétní zakázka zákazníka, přání 

zjištěná na trhu nebo podnikové strategické potřeby. Zakázka projektu se ustanovuje na 

místech podniku, která vládnou nutnými podnikovými strategickými informacemi a jsou za 

podnikovou strategii odpovědná.  

Milníku A musí předcházet existence: podnikové strategie, rámcových ekonomických, 

technických a organizátorských zadání, koncepčního týmu, znalosti přání zákazníků, 

požadavků trhu a „hlasu zákazníka“, analýzy slabých a silných stránek. [17] 

 

Milník B: Uvolnění k rámcovému vývoji produktu a procesu 

     Uděluje se zásadním rozhodnutím, v němž jsou uvedeny a schváleny vypracované 

rámcové parametry a cíle projektu z předchozí skupiny úloh „Koncepce“.  

Kontrolní seznam milníku B: přání, očekávání a požadavky zákazníků, cíle projektu a 

požadavky na produkt a proces, zkoumání vyrobitelnosti, koncepty výrobku a procesů, 

vedoucí projektu/organizace projektu, plán projektu, plánování přezkoumávání, informační 

tok a dokumentace projektu. [17] 
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Milník C: Uvolnění k detailnímu vývoji produktu 

     Zjištění a výsledky z předcházejících fází projektu, tvořící předpoklady pro rozhodování 

o provádění detailního vývoje produktu v milníku C.  

Kontrolní seznam milníku C: uvedení zdrojů projektování do pohotovosti, systémová 

FMEA nebo srovnatelné analýzy, seznam specifikací, důležité znaky, průkazy 

vyrobitelnosti, specifikace produktu a procesu, plánování zkoušek produktu a procesu, 

nakupované služby pro vývoj. [17] 

 

Milník D: Uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu 

     Zjišťuje se zde, zda jsou všechny předpoklady k zahájení detailního plánování 

výrobních procesů.  

Kontrolní seznam milníku D: technické specifikace, analýza rizik pro produkt, důležité 

znaky produktu, proces výroby prototypu, verifikace návrhu, zkoušky na základě vzorků, 

požadavky na nové výrobní prostředky, požadavky na měřící a kontrolní systémy pro 

sériovou výrobu, výběr dodavatelů sériových dílů. [17] 

 

Milník E: Uvolnění pro nákup a výrobu výrobních zdrojů 

     Milník obsahuje závěr vývoje produktu.  

Kontrolní seznam milníku E: specifikace dílů a uvolnění, určení dodavatelů, předpisy a 

požadavky logistiky, analýzy rizik výrobních procesů, specifikace požadavky na výrobní 

prostředky, specifické požadavky projektu/zákazníka, plnění zadání na produkt a výrobní 

proces, důležité znaky procesu. [17] 

 

Milník F: Uvolnění k sériové výrobě 

     Hlavními zjištěními a výsledky předchozích skupin úloh pro rozhodování o uvolnění 

k sériové výrobě v tomto milníku.  
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Kontrolní seznam milníku F: analýzy rizik, zkoumání způsobilosti systému kontrol, 

způsobilost výrobních prostředků a zařízení, plány průběhu procesu, průběhu kontrol, 

výroby a kontrol, specifikace pro sériové dodávky, výsledky zkoušek, balení, pokusná 

výroba, uvolnění výrobního procesu produktu (postupy PPF), dokumentace projektu. [17] 

 

Ukončení projektu (bod G) 

     Projekt se ukončí bezezbytkovým splněním dojednaných úloh projektu, přezkoušením 

veškeré projektové dokumentace na úplnost, jejím doplněním a uzavřením a rozpuštěním 

projektového týmu. [17] 

 

Požadavky standardů v oblasti plánování jakosti  

     Požadavky automobilového průmyslu jsou shrnuty v technické specifikaci ISO/TS 

16949, která pokrývá požadavky standardů VDA 6.1 a QS 9000. Shrnuje požadavky na 

systém jakosti amerických, italských, německých a francouzských výrobců automobilů. [6] 

 

QS 9000 

     V roce 1992 Chrysler, Ford a skupina General Motors chtěli sladit příručku systému 

jakosti pro dodavatele, nástroje hodnocení a vytvořený QS 9000. Tento nový standard je 

zakotvený v požadavcích ISO 9001 spolu se všeobecnými, odvětvovými a zákaznickými 

požadavky. V roce 1995 bylo první vydání QS 9000 přepracováno. [4] 

 

VDA 6.1 

     V roce 1991 sdružení automobilového průmyslu (VDA) vydaný jako VDA 6.1 „Quality 

System Audit“ vytvořil dotazník hodnocení systému jakosti založený na DIN EN ISO 

9004. VDA 6 je série zásad založených na základech systému auditů, kontroly a 

certifikace. Jejich záměr bylo zlepšit způsobilost auditora v průmyslu poskytující 

jednotnou interpretaci požadavků ISO 9000 a běžný přístup automobilových auditů. [4] 

 



Stránka | 13  

 

     Příchod ISO/TS 16949 tedy ohlásily tři události. První bylo VDA 6.1, QMS bylo silně 

tlačeno německými výrobci aut. Druhé bylo sdružení Chrysler a Daimler-Benz v roce 1998 

a třetí byla rostoucí nespokojenost během U.S. OEM. [10] 

 

     Cílem ISO/TS 16949 je rozvinutí QMS podporující pokračování zlepšování jakosti 

výrobku a produktivity. [2] 

ISO/TS 16949 je mnohem přísnější a náročnější ve srovnání se soubory norem ISO 9000. 

Srovnání ISO/TS 16949 a ISO 9000 je uveden v tab.1. [6] 
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Tab.1 Porovnání požadavků na plánování jakosti. [6] 

Požadavky z oblasti plánování jakosti ISO 9000:2009 ISO/TS 16949 

Stanovení cílů jakosti • • 

Plánování systému managementu jakosti • • 

Plánování jakosti nových produktů • • 

Zpracování plánů jakosti   • 

Zpracování plánu vývoje nového produktu • • 

Zpracování plánu vývoje procesu pro nový produkt   • 

Stanovení zvláštních znaků   • 

Přezkoumání návrhu (design review) • • 

Ověřování návrhu • • 

Validace návrhu • • 

Přidělení odpovědností a pravomocí • • 

Provedení FMEA konstrukčního návrhu   • 

Zpracování plánů pro výjimečné situace   • 

Stanovení předběžné způsobilosti procesu   • 

Stanovení způsobilosti výrobního zařízení   • 

Provedení analýzy systému měření   • 

Provedení FMEA procesu    • 

Zpracování kontrolních plánů   • 

Prokázání kvalifikace ve znalostech metod: QFD, 
FMEA, Hodnotové inženýrství, Simulační techniky, 
Modelování spolehlivosti, Plány vývoje spolehlivosti, 
Geometrické dimenzování a stanovení tolerancí, 
Technologičnost konstrukce, Analýza konečných 
prvků) 

  • 

Používání počítačově podporovaného inženýringu    • 

Tato tabulka ukazuje pouze porovnání požadavků norem ISO řady 9000 a ISO/TS 

16949 z oblasti plánování jakosti, ale i v ostatních oblastech managementu jakosti jsou 

uplatňovány požadavky standardů automobilového průmyslu. [6] 
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1.2 Proces schvalování dílů do sériové výroby (Production Part Approval 

Procces – PPAP / Uvolnění výrobního procesu a produktu – PPF)  

 

Uplatnění metod plánování jakosti při schvalování produktů a procesů jejich výroby  

     Součástí standardů QS 9000 a VDA jsou soubory požadavků PPAP (Production Part 

Approval Process) – Proces schvalování dílů k výrobě a PPF (Produktionsprozess und 

Produktfreigabe) – Uvolnění výrobního procesu a produktu. PPAP a PPF stanovují soubor 

generických požadavků na uvolňování výrobního procesu a výrobků k výrobě. Jejich 

účelem je zjistit, zda dodavatel správně rozumí všem zákazníkovým požadavkům na 

specifikace a zda výrobní proces má potenciál vyrábět výrobek tak, že požadavky budou ve 

skutečném výrobním objemu a při sjednané rychlosti výroby konzistentně plněny.  

Dodavatel musí před samotnou výrobou žádat zákazníka o schválení PPAP (resp. dle VDA 

2 o PPF – Uvolnění výrobního procesu a výrobku). Tzn., že dodavatel musí nejdříve 

provést veškeré činnosti, které vyplývají z požadavků těchto příruček, a následně předložit 

zákazníkovi veškeré dokumenty, záznamy a vzorky (výrobky), které v rámci PPAP resp. 

PPF vznikly. Nestačí, že dodavatel předloží pouze hotový výrobek ke schválení, ale rovněž 

musí předložit dokumenty popisující, jakým způsobem dodavatel bude výrobky vyrábět. 

[5] 

 

 

1.2.1 PPAP - Proces schvalování dílů k výrobě 

 

     PPAP se musí používat na všech interních a externích výrobních místech organizace, 

které dodávají výrobní díl, náhradní díly, výrobní materiály nebo volně ložené materiály. 

[5] 

Situace, kdy je proces PPAP zahájen, jsou definovány takto:[7]  

• Nový díl nebo produkt; 

• Oprava nedostatku dříve předloženého dílu; 

• Produkt s technickou změnou (v konstrukci, specifikacích nebo materiálech); 

• Výroba novými nebo upravenými nástroji; 

• Výroba po změně zařízení; 

• Výroba na jiném výrobním místě; 

• Změny u subdodavatelů; 
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• Změna subdodavatele; 

• Nástroje nebyly pro sériovou výrobu používány déle než rok; 

• Změna zkušebních metod; 

 

     Celý proces schvalování výroby zahrnuje potvrzení předložení dílu (Part Submission 

Warrant – PSW), který říká zákazníkovi základní informace o předložených dílech. [12] 

     Požadavků, které musí organizace splnit, je celkem osmnáct:  

1. Konstrukční dokumentace; 

2. Dokumenty o schválených technických změnách; 

3. Technické schválení zákazníkem; 

4. FMEA návrhu produktu; 

5. Vývojový diagram procesu; 

6. FMEA procesu; 

7. Kontrolní plán (plán kontroly a řízení); 

8. Studie analýzy systému měření; 

9. Výsledky kontroly rozměrů; 

10. Záznamy o výsledcích zkoušek materiálu a/nebo funkčnosti;  

11. Počáteční studie procesu; 

12. Dokumentace kvalifikované laboratoře; 

13. Protokol o schválení vzhledu (AAR); 

14. Vzorky vyrobených dílů; 

15. Referenční vzorek; 

16. Kontrolní prostředky; 

17. Specifické požadavky zákazníka; 

18. Průvodka předložení dílů. [13] 

 

 

1) Konstrukční dokumentace 

Organizace musí mít konstrukční dokumentaci dílu, zároveň musí být poskytnut důkaz 

o materiálovém složení dílu. Plasty musí být označeny podle norem (ISO 11469,      

ISO 1629). [13] 
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2) Dokumenty o schválených technických změnách 

Organizace musí mít dokumenty o veškerých schválených technických změnách, a to 

pro ty změny, které nebyly dosud zaznamenány v konstrukční dokumentaci, ale byly u 

produktu, dílu nebo nástroje již provedeny. [13] 

 

3) Technické schválení zákazníkem 

Pokud je požadováno, musí být doloženo doklady. [13] 

 

4) FMEA návrhu produktu 

Pokud je organizace odpovědná za návrh, musí mít provedenu FMEA návrhu produktu. 

FMEA může být provedena na skupinu podobných dílů. [13] 

 

5) Vývojový diagram procesu 

Organizace musí mít zpracován vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky 

a posloupnost výrobního procesu a splňuje specifikované potřeby, požadavky a 

očekávání zákazníka. [13] 

 

6) FMEA procesu  

Organizace musí mít provedenu FMEA procesu. 

FMEA může být provedena pro proces vyrábějící skupinu podobných dílů nebo 

materiálů. [13] 

 

7) Kontrolní plán (plán kontroly a řízení) 

Organizace musí mít kontrolní plán, který definuje všechny metody používané pro 

kontrolu a řízení procesu a splňuje požadavky zákazníka. [13] 

 

8) Studie analýzy systému měření 

Organizace musí u všech nových nebo modifikovaných systémů měření provést 

analýzy systému měření (např. opakovatelnost a reprodukovatelnost, strannost, 

linearita, stabilita). [13] 
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9) Výsledky kontroly rozměrů 

Organizace musí poskytnout důkaz o tom, že ověření rozměrů, které se požaduje 

v konstrukční dokumentaci a v plánu kontroly a řízení, bylo provedeno a že výsledky 

vykazují shodu se stanovenými požadavky.  

Jeden z dílů musí být identifikován jako referenční vzorek. [13] 

 

10) Záznamy o výsledcích zkoušek materiálu a/nebo funkčnosti 

Organizace musí uchovávat záznamy o zkouškách předepsaných v konstrukční 

dokumentaci nebo v kontrolním plánu. [13] 

 

11) Počáteční studie procesu 

Pro všechny zvláštní znaky musí být stanovena přijatelná úroveň počáteční (předběžné) 

způsobilosti procesu nebo funkčnosti.  

V případě statisticky zvládnutého procesu je způsobilost hodnocena pomocí Cpk. 

V jiných případech je provedeno hodnocení pomocí indexu výkonnosti Ppk. 

Pokud nebyly identifikovány žádné zvláštní znaky, zákazník si vyhrazuje právo     

požadovat prokázání počáteční způsobilosti na jiných znacích. 

      Počáteční studie se zaměřuje na měřitelné znaky. 

      Hodnocení pomocí Cpk nebo Ppk může být se souhlasem zákazníka nahrazeno jinými 

metodami, pokud jsou vhodnější. Při počátečních studiích má být z výroby významné 

výrobní dávky získáno alespoň 100 údajů v 25 podskupinách. Se souhlasem zákazníka 

může být studie provedena na základě dlouhodobých údajů ze stejného nebo podobného 

procesu. V případě statisticky nezvládnutých procesů musí organizace identifikovat, 

hodnotit, a pokud je to možné, eliminovat působení zvláštních příčin. Statistická 

nezvládnutost procesu musí být zákazníkovi oznámena a musí být předložen plán opatření 

k nápravě. [13] 

 

Tab. 2 Kritéria přijatelnosti předběžné způsobilosti procesu (PPAP) [13] 

VÝSLEDEK INTERPRETACE 

Cpk > 1,67 Proces splňuje kritéria přijatelnosti 

1,33 < = Cpk > = 1,67 Proces může být se souhlasem zákazníka přijatelný 

Cpk < 1,33 Proces nesplňuje kritéria přijatelnosti 
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Pokud nejsou do termínu předložení PPAP dosažena kritéria přijatelnosti, musí organizace 

zákazníkovi předložit plán opatření k nápravě a upravený kontrolní plán zajišťující 

stoprocentní kontrolu. [13] 

12) Dokumentace kvalifikované laboratoře 

Kontrolu a zkoušení pro PPAP musí provádět laboratoř, která musí mít předmět 

činnosti a dokumentaci dokazující, že je kvalifikována (např. akreditována) pro daný 

typ měření nebo prováděné zkoušky. [13] 

 

13) Protokol o schválení vzhledu (AAR)  

Pokud jsou v konstrukční dokumentaci uvedeny požadavky na vzhled, musí být pro 

každý díl (případně řadu dílů) vypracován protokol o schválení vzhledu (AAR – 

Appearance Approval Report). Protokol o schválení vzhledu se spolu 

s reprezentativními díly zasílá zákazníkovi. [13] 

 

14) Vzorky vyrobených dílů 

Organizace musí podle požadavků zákazníka poskytnout vzorek produktu. [13] 

 

15) Referenční vzorek 

Organizace musí po stejnou dobu jako záznamy o schvalování dílu do sériové výroby 

uchovávat referenční vzorek dílu. 

Referenční vzorek musí být označen a musí být na něm uvedeno datum schválení 

zákazníkem. [13] 

 

16) Kontrolní prostředky 

Pokud to zákazník požaduje, musí organizace pro každý díl předložit kontrolní 

prostředky (přípravky, měřidla tvarové šablony apod.). Organizace musí osvědčit, že 

tyto prostředky souhlasí s požadavky na rozměry dílu a zajistit jejich preventivní 

údržbu. [13] 

 

17) Specifické požadavky zákazníka  

Organizace musí mít záznamy o shodě se všemi specifickými požadavky zákazníka. 

[13] 
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18)  Průvodka předložení dílu 

Po splnění všech požadavků na PPAP musí organizace vyplnit průvodku předložení 

dílu (PSW – Part Submission Warrant). Pro každé číslo dílu zákazníka musí být 

vyplněna samostatná PSW, pokud není zplnomocněným představitelem zákazníka 

schváleno jinak. Jestliže budou výrobní díly vyráběny z více než jedné dutiny, formy, 

nástroje, matrice, modelu nebo výrobního procesu, např. linky nebo buňky, musí 

organizace provést ověření rozměrů na jednom dílu u každého z nich.    

Organizace musí ověřit, zda všechny výsledky měření a zkoušek vykazují shodu 

s požadavky zákazníka a zda veškerá požadovaná dokumentace je k dispozici a zda 

v případě úrovně 2, 3, popř. 4 je přiložena k předložení.  

Do průvodky se mimo jiné uvádí i hmotnost dílu – na 4 desetinná místa [13] 

 

     Ve specifických případech, kdy dodavatel dlouhodobě prokazuje svou způsobilost, se 

nemusejí předkládat všechny důkazy o provedených činnostech. To neznamená, že se 

činnosti vyplývající z požadavků nemusejí provádět. Zákazník pouze na základě dřívějších 

zkušeností nevyžaduje na dodavateli předkládání veškerých důkazů při každém následném 

schvalování, ale dodavatel musí veškeré požadované činnosti provádět, udržovat o nich 

záznamy a na požádání příslušné dokumenty a záznamy zákazníkovi předložit. [5] 

 

Předložení zákazníkovi – úrovně předložení  

     Organizace musí předložit položky a/nebo záznamy specifikované úrovní uvedenou 

v tabulce 3: [13] 

 

Tab. 3 Úrovně předložení PPAP [13] 

Úroveň 1 Zákazníkovi se předkládá pouze průvodka (a u položek s určeným vzhledem 

zpráva o schválení vzhledu) 

Úroveň 2 Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu a s omezeními 

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 



Stránka | 21  

 

 Stav PPAP u zákazníka  

     PPAP může být zákazníkem schváleno, dočasně schváleno nebo zamítnuto.  

     Schváleno znamená, že díl nebo materiál, včetně všech dílčích komponentů, splňuje 

všechny požadavky zákazníka. Organizace je oprávněna dodávat vyrobené množství 

produktu podle pokynů plánovacího útvaru zákazníka.  

    Dočasné schválení – dodávka na omezenou dobu nebo v omezeném počtu kusů. 

Dočasné schválení dovoluje dodávku materiálu pro požadavky výroby na omezenou dobu 

nebo v omezeném počtu kusů.  

     Zamítnuto znamená, že předložení PPAP nesplňuje požadavky zákazníka, a to na 

základě výrobní dávky, z níž byly vzorky odebrány, a/nebo na základě průvodní 

dokumentace. [13] 

 

Uchování záznamů 

     Záznamy o PPAP musí být bez ohledu na úroveň předložení udržovány po celou dobu, 

po kterou je díl aktivní plus jeden kalendářní rok.  

          Organizace musí používat úroveň 3 jako výchozí úroveň pro všechna předložení, 

pokud zákazník nestanoví jinak. Požadavky na uchovávání / předkládání jsou uvedeny 

v tabulce 4. [13] 
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Tab. 4 Požadavky na uchovávání/předkládání (PPAP) [13] 

Úroveň předložení 

Požadavek U1 U2 U3 U4 U5 

1. Konstrukční dokumentace R S S * R 

2. Dokumenty o technické změně R S S * R 

3. Technické schválení zákazníkem 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 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 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 specifickými 

požadavky zákazníka 

R R S * R 

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

 

S = organizace musí předložit zákazníkovi a na vhodných místech uchovat kopii záznamů 

nebo položky dokumentace.  

R = organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání zpřístupnit zákazníkovi. 

*  = organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání předložit zákazníkovi. 

[13] 
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1.2.2 PPF – Uvolnění výrobního procesu a produktu PPF 

     Procesem PPF má být prokázáno, že požadavky dohodnuté se zákazníkem jsou splněny. 

Cílem procesu PPF je uvést dodavatele do stavu, kdy prověřováním všech svých procesů 

ve vlastní odpovědnosti zabezpečí, že může dodávat svému zákazníkovi v dohodnuté 

kvalitě a množství. [16] 

Důvody zahájení procesu PPF:  

• Nový díl; 

• Rekvalifikace (nové vzorkování); 

• Změna produktu, např. změna konstrukce, specifikací, materiálu; 

• Přemístění výroby, např. do jiného výrobního místa; 

• Změna výrobního procesu, pokud jsou dotčeny znaky produktu; 

• Delší přerušení výroby, více než 12 měsíců; 

a pokud je to účelné: 

• Při nasazení nových, modifikovaných nebo náhradních nástrojů; 

• Po přestavbě, příp. údržbě nástrojů; 

• Při změně dodavatele produktů nebo služeb; 

• Při změnách nakupovaných dílů. [16] 

 

     Proces PPF se po dohodě se zákazníkem plánuje tak, aby k uvolnění mohlo dojít včas 

před zahájením sériové výroby. Dodavatel musí vypracovat všechny podklady, které jsou 

k provedení procesu PPF vyžadovány. Také stanoví způsobilost měřidel a měřících 

systémů a dokumentuje výsledky. Měl by si se zákazníkem včas odsouhlasit znaky 

produktu, pro něž bude provádět ověřování způsobilosti, určí procesní znaky. A pro tyto 

určené znaky musí být zjištěna a dokumentována procesní způsobilost. Metody zjišťování 

a hodnoty způsobilosti by měly být mezi zákazníkem a dodavatelem dohodnuty. Nejsou-li 

určeny jiné, musí být dodrženy minimálně hodnoty podle tabulky 5. [16] 
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Tab. 5 Kritéria přijatelnosti způsobilosti procesu (PPF) [16] 

ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOST 

Krátkodobá způsobilost procesu Cmk > = 1,67 

Předběžná způsobilost procesu Ppk  > = 1,67 

Dlouhodobá způsobilost procesu Cpk > = 1,33 

 

     Provádí se a dokumentuje kontrola rozměrů, kontrolují se materiály a výsledky jsou 

dokumentovány. Provádějí se a dokumentují funkční zkoušky, kontrolují se transportní 

prostředky. Zadávají se obsažené látky podle požadavků mezinárodního systému 

materiálových dat. Titulní list zprávy musí být kompletně vyplněn. Zmocněná osoba 

dodavatele musí vyhodnotit výsledkové listy a podepsat titulní list.  Dodavatel sestaví 

úplnou dokumentaci PPF s výkresy a specifikacemi. Všechna zkušební zařízení potřebná 

pro produkt se po provedení protizkoušek po dohodě poskytují zákazníkovi. [16] 

 

Lhůty uchovávání 

     Dokumenty a záznamy se musí uchovávat minimálně po dobu platnosti dohod o 

dodávkách s připočtením jednoho roku nebo podle zvláštních dohod. [16] 

 

Status uvolnění 

     Status uvolnění může být uvolněno, podmínečně uvolněno nebo zamítnuto. Uvolněno 

znamená, že dodávky produktů podle odvolávek jsou uvolněny. Podmínečně uvolněno 

znamená, že dodávání produktů, které nesplňují kompletní rozsah vzorkování, je povoleno 

jen po určitou omezenou dobu nebo na počet kusů. Zamítnuto znamená, že dodávání 

produktů není povoleno, je nutné opakované vzorkování. [16] 

 

Požadavky na uvolnění výrobního procesu 

     V závislosti na vztahu zákazníka a dodavatele určuje zákazník úroveň předložení. 

Úroveň předložení stanovuje rozsah dokumentů a příp. vzorků představených zákazníkovi 

ke schválení. Úrovně předložení viz tabulka 6. [16] 
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Tab. 6 Úrovně předložení PPF [16] 

 

 

Úrovně předložení 

    1           2          3 

1 Titulní list zprávy PPF X X X 

2 Výsledky kontrol (např. rozměry, funkce, pach, vzhled, povrch, 

procesní způsobilost atd.) 

 V V 

3 Vzorky (počet, příp. množství podle dohody) X X X 

4 Podklady (např. zákaznické výkresy, CAD data, specifikace 

atd.) 

 V V 

5 Uvolnění konstrukcí, vývojem dodavatele v případě jeho 

odpovědnosti za návrh 

 X X 

6 FMEA   X* 

7 Schéma průběhu výroby (výrobní a kontrolní kroky)  X X 

8 Plán kontroly a řízení     

9 Seznam kontrolních prostředků   X 

10 Výsledky analýz způsobilosti kontrolních prostředků, kde je to 

účelné 

  V 

11 Potvrzení o dodržení zákonných požadavků, pokud je to se 

zákazníkem dohodnuto 

V V V 

12 Materiálový list prostřednictvím IMDS nebo jako příloha X X X 

 

X    – požadavek pro danou úroveň předložení;                                                                                      

X* – požadavek pro danou úroveň předložení, jen k nahlédnutí, dokumenty zůstávají u 

dodavatele. 

V    – v jednotlivých případech se rozsah musí dohodnout se zákazníkem.  

Není-li dohodnuto jinak, zasílají se zákazníkovi podklady a vzorky odpovídající úrovni 

předložení 2. [16] 
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Volba úrovně předložení u PPF:  

Kritéria volby úrovně předložení jsou tři. Úroveň předložení 1 bude použita pro 

předkládání vzorků od stávajícího dodavatele, který nemá žádné problémy při vzorkování 

ani při sériových dodávkách. Dále pro snadno vyrobitelné produkty, v případě interních 

dodavatelů a skupiny příbuzných produktů: jedna položka se vzorkuje podle úrovně 

předložení 2 nebo 3, ostatní položky podle úrovně 1. [16] 

Úroveň předložení 2 platí pro nového dodavatele, v případě kvalitativních problémů u 

stávajícího dodavatele nebo problémy s podobně vyráběnými produkty a pro nové výrobní 

procesy (nové produkty). [16] 

Úroveň předložení 3 platí v případě, že zákazník nemá k dispozici vhodné kontrolní 

prostředky, nebo pro nové výrobní procesy (posouzení kvalitativní způsobilosti), 

komplexní, obtížné vyrobitelné produkty, těžko zvládnutelné výrobní procesy, nebo pro 

dokumenty (díly) se zvláštní archivací. [16] 

 

1.2.3 Porovnání PPAP a PPF 

     

     PPAP stanovuje 18 požadavků, které je potřeba předložit zákazníkovi. PPF stanovuje 

oproti PPAP pouze 12 požadavků. To však neznamená, že by jich bylo o tolik méně. 

Některé požadavky PPF obsahují v jednom požadavku více dokumentů k předložení, např. 

požadavek Výsledky kontrol obsahuje – výsledky rozměrů, vzhledu, výsledky procesní 

způsobilosti, nebo např. FMEA je v PPAP rozdělena na FMEA návrhu a FMEA procesu, 

naproti tomu v PPF je uvedeno pouze FMEA.  

     Některé požadavky jsou v PPAP a PPF rozdílné. V PPAP se jedná požadavky 

Dokumenty o technické změně, Technické schválení zákazníkem, Dokumentace 

kvalifikované laboratoře, Záznamy o shodě se specifickými požadavky zákazníka. V PPF 

se jedná o: Uvolnění konstrukcí, vývojem dodavatele v případě jeho odpovědnosti za 

návrh, Potvrzení o dodržení zákonných požadavků, pokud je to se zákazníkem dohodnuto. 
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Úroveň předložení 

     V PPF znamená úroveň předložení 1 předkládání vzorků od stávajícího dodavatele, 

který nemá žádné problémy při vzorkování ani při sériových dodávkách apod. Úroveň 2 

platí pro nového dodavatele, což znamená, že je o něco přísnější než úroveň 1 a úroveň 3 je 

pro dodavatele nejpřísnější. Naproti tomu PPAP obsahuje pět úrovní. U první úrovně se 

zákazníkovi předkládá pouze průvodka. U druhé úrovně se předkládají kromě průvodky 

také vzorky produktu a každá další úroveň, až po úroveň 5 je přísnější, kdy se zákazníkovi 

předkládá průvodka se vzorky produktu a úplné podpůrné údaje přezkoumávané na 

výrobním místě organizace. 

     PPAP: organizace musí používat úroveň 3 jako výchozí úroveň pro všechna předložení 

pokud zákazník nestanoví jinak. PPF: není-li dohodnuto jinak, zasílají se zákazníkovy 

podklady a vzorky odpovídající úrovni předložení 2. [13], [16] 

 

     Stav schválení/zamítnutí PPAP a PPF u zákazníka je přibližně stejný, stejně jako 

uchování záznamů. 
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2. ANALÝZA PROCESU SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ 

VÝROBY V PODMÍNKÁCH ORGANIZACE VYRÁBĚJÍCÍ 

LISOVANÉ DÍLY 

 

2.1 Představení společnosti MASSAG Stamping a.s. FULNEK        

 

2.1.1 Historie a současnost společnosti     

 

     Společnost MASSAG Stamping a.s. Fulnek byla založena v roce 2008. Vznikla 

odštěpením od společnosti Massag a.s. Bílovec. Původně bylo MASSAG Stamping a.s. 

jedna ze tří divizí společnosti Massag a.s., tedy divize Automotive, která byla v roce 2006 

přemístěna do Fulneku.  

     Společnost se soustřeďuje převážně na aktivity v automobilovém průmyslu. Silnou 

stránkou společnosti je komplexní přístup – od konstrukce, výroby nářadí pro sériovou 

výrobu. Zaměřuje se hlavně na lisování, montáž a povrchovou úpravu výrobků.  

     Spolupracuje se zákazníky ve všech fázích vývoje výrobku a procesu od návrhu až po 

úspěšnou realizaci výroby.  

     Ve společnosti pracuje cca 200 stálých pracovníků, z toho převážná část pracuje ve 

výrobě.  

 

 

Obr. 2 MASSAG Stamping a.s. Fulnek 
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2.1.2 Činnost společnosti 

 

     Hlavní činností společnosti je výroba ocelových výlisků pro automobilový průmysl. 

Produkty se vyrábějí hlavně lisováním a také tažení a stříháním. Mezi další činností patří 

výroba nářadí, svařování a povrchové úpravy. 

 

Výroba nářadí:  

- transferové (postupový nástroj s transferovým podáváním) 

- kombinované (nýtování, tváření závitů apod.) 

- postupové  

- střižné, ohýbací, tahové 

- kontrolní přípravky, montážní přípravky atd. 

 

Svařování:  

- odporové sváření bodové, tlakové 

- svařování plamenem 

- obloukové svařování v ochranné atmosféře 

 

Povrchové úpravy: 

- omílání 

- odmašťování (ultrazvukové odmašťování) 

- elektrolytické pokovení (zinkování, niklování, cínování, mědění) 

- práškové lakování 

Společnost má dobré renomé jak u výrobců automobilů, tak u velkých dodavatelů 

automobilového průmyslu. K nejvýznamnějším odběratelům patří VW Group, Škoda Auto, 

Showa Aluminium, Benteler, Miele, Valeo atd. 

 

2.1.3 Certifikace systému jakosti a environmentálního systému        

 

     Společnost je certifikována dle ČSN EN IS 9001:2008, ISO TS 16949:2002 a ISO 

14001:2004. [8], [9] 
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2.2 Analýza procesu schvalování dílů do sériové výroby v MASSAG Stamping 

a.s. FULNEK  

 

     Veškeré procesy v organizaci jsou popsány ve směrnicích. Proces schvalování dílů do 

sériové výroby je popsán ve směrnici: „Proces schvalování dílů k výrobě“. [14]  

     Cílem této směrnice je popis činností souvisejících se schvalováním dílů k výrobě, tzn. 

předkládání referenčních vzorků, úrovně předložení, schvalování referenčních vzorků 

nakupovaných komponentů, schvalování referenčních vzorků hotových výrobků a 

interních referenčních vzorků, doba platnosti referenčních vzorků a schvalování dílů ve 

vývojových etapách.  

     Směrnice popisuje situace pro proces schvalování dílů k výrobě takto:   

- nový díl nebo výrobek; 

- výrobek upravený technickou změnou konstrukčních podkladů, specifikací a 

materiálu; 

- použití jiných možných konstrukcí nebo materiálů, než bylo použito u dříve 

schváleného dílu; 

- výroba s použitím nových nebo změněných nástrojů (kromě spotřebních nástrojů); 

- výroba následující po jakékoliv změně procesu nebo metody výroby; 

- výroba z nástrojů a zařízení přemístěných do jiného závodu nebo z jiného závodu; 

- změna zdroje dodávaných dílů, materiálu nebo služeb (např. tepelného zpracování); 

- opětovné uvolnění výrobku, když se nástroje nepoužívaly v hromadné výrobě po 12 

měsíců nebo déle; 

- na základě žádosti zákazníka o přerušení dodávek v důsledku problémů dodavatele 

s jakostí. 

      

     Důvody zahájení procesu schvalování dílů k výrobě nebyly přesně formulovány tak, jak 

je tomu v PPAP a PPF. Směrnice by měla přesně popisovat důvody zahájení, tak jak je 

tomu v obou metodikách.  

 

     Úroveň předložení referenčních vzorků si podle směrnice musí zákazník specifikovat 

sám. V tabulce věnované požadavkům na předložení je uvedeno 14 požadavků. Jedná se o 

spojení požadavků na předložení z metodik PPAP a PPF. Ke každému požadavku byla 
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přiřazena úroveň předložení, ke kterým jsou přiřazeny znaky definující, zda je požadavek 

předkládán zákazníkovi nebo se uchovává v místě výroby. 

Požadavky na předkládání byly uvedeny spolu s předělenou odpovědností za splnění 

(odpovědnost za zpracování je uvedena v závorce): 

1. Protokol k referenčním vzorkům (zkušebna); 

2. Protokol o schválení vzhledu (OTK); 

3. Referenční vzorek (zkušebna); 

4. Konstrukční dokumentace (OVK); 

5. Změnová dokumentace (OVK);  

6. Rozměrová měření (OTK); 

7. Kontrolní pomůcky (OT); 

8. Výsledky zkoušek materiálu (OTK); 

9. Postupový diagram procesu (OT); 

10. FMEA procesu, popř. FMEA konstrukce (OVK); 

11. Kontrolní plán výrobku (OT);  

12. Studie způsobilosti procesu (OT);  

13. Studie systému měření (OT);  

14. Konstrukční schválení návrhu (OVK).  

 

     Požadavky na předkládání nebyly rozděleny podle toho, zda zákazník požaduje 

předložení dle PPAP a PPF.  

     V požadavcích nebylo uvedeno zpracování titulního listu zprávy PPF a průvodky 

předložení dílů dle PPAP. Dále nebylo uvedeno, kdo posílá potvrzení o dodržení 

zákonných požadavků, pokud je to se zákazníkem dohodnuto, kdo zpracovává materiálový 

list prostřednictvím IMDS, dokumentaci kvalifikované laboratoře a záznamy o shodě se 

specifickými požadavky zákazníka.  

 

     V další části směrnice bylo řešeno schvalování referenčních vzorků nakupovaných 

komponentů. Tedy, že úroveň předložení určuje odbor technické přípravy výroby. Úroveň 

1 - 5 volí, jestliže zákazník, kterému je určen výsledný produkt, žádá předložení dle QS 

9000 a dokumenty nebo údaje od dodavatele budou potřebné k dokladování. Úroveň od 

stupně 6 volí, jestliže zákazník žádá předložení dle VDA 2, ISO 9001 a jiné.   
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     Ve směrnici bylo uvedeno, že úroveň předložení uvede odbor technické přípravy 

výroby ve formuláři „Specifikace nakupovaného přímého materiálu“. Odbor nákupu si dle 

těchto požadavků vyžádá od dodavatele referenční vzorky s dokumentací. Pokud se jedná 

o úroveň předložení 1 - 5, poskytne mu i potřebné předepsané formuláře.  

Je třeba uvést jak pro případ PPAP a PPF, které formuláře se předkládají pro konkrétní 

úroveň. Bude uvedeno správné definování úrovní pro obě metody.  

     V kapitole 5.4 Schvalování referenčních vzorků hotových výrobků byla uvedena 

odpovědnost úseku marketingu, který doplní požadovanou úroveň předložení do 

zadávacího listu. Také, že musí být uveden počet vzorků (kolik oštítkovaných, kolik 

volných), popř. jiná upřesnění, např. že z důvodu urychlení procesu je možno zaslat 

referenční vzorky současně s první dodávkou dílců apod. 

     V další kapitole byla řešena úroveň předložení a to konkrétně, pokud zákazník žádá 

předložení referenčních vzorků dle QS 9000, bude požadovat úroveň předložení 1 - 5. Jestliže 

ne, bude mu jedna z těchto úrovní nabídnuta. Pokud zákazník žádá předložení vzorků ke 

schválení a neupřesní blíže svůj požadavek např. QS 9000, VDA 2, nabídne mu úsek 

marketingu úroveň předložení. Pokud bude požadovat předložení dle VDA 2, bude s ním 

úroveň dohodnuta.  

     Dané řešení se jeví jako nehodné, lze doporučit, aby bylo se zákazníkem domluveno 

dopředu, zda bude chtít vzorkovat dle PPAP nebo PPF a podle toho dále postupovat. 

V případě PPAP mu nabídnout vzorkování dle úrovně 3, a pokud bude chtít vzorkovat dle 

PPF, pak mu nabídnout úroveň 2.  

     V kapitole Zkoušení bylo uvedeno, že u všech úrovní předložení jsou příslušné úseky 

odpovědné za provedení zkoušek specifikovaných výkresem, zkušebním plánem atd. Vedoucí 

odboru technické kontroly je povinen u všech úrovní předložení zabezpečit provedení 

materiálových zkoušek definovaných výkresem, zkušebním plánem atd. Výsledky 

specifikovaných zkoušek jsou zaznamenávány v rámci zadání. Tyto výsledky zkoušek je 

povinen každý zkoušející předat neprodleně po provedení zkoušení vedoucímu odboru 

technické kontroly, který odpovídá za kompletaci dokumentace, její kontrolu před odesláním 

zákazníkovi za účelem schválení dílu k výrobě. Vedoucí odboru technické kontroly odpovídá 

za kompletnost a formální obsahovou správnost dokumentace zasílané zákazníkovi včetně 

kompletnosti a správnosti označení vzorků - dílů, jež jsou předmětem schvalování. 



Stránka | 33  

 

     Přidělení odpovědností bylo provedeno nesprávně. Vedoucí odboru technické kontroly 

neodpovídá za kompletnost a formální obsahovou správnost dokumentace zasílané 

zákazníkovi včetně kompletnosti a správnosti označení vzorků, za tuto činnost odpovídá 

vedoucí technického úseku, který je zároveň koordinátorem. Funkce vedoucí odboru 

technické kontroly již ve firmě neexistuje.  

 

     V kapitole, která se věnuje dílenským vzorkům je potřeba upravit odpovědnosti. 

Původně směrnice upravovala odpovědnost vedoucího odboru technické kontroly, který 

dával pokyn pracovníkům technické kontroly k výměně dílenských vzorků. Jak již bylo 

uvedeno, funkce vedoucího odboru technické kontroly byla zrušena. Řešením je, aby 

výměnu dílenských vzorků prováděli pracovníci technické kontroly, kteří ví, kdy je potřeba 

dílenský vzorek vyměnit. 

 

     V kapitole Odebírání vzorků byly definovány tyto činnosti: 

1) Po vyrobení ověřovací série oznamuje mistr střediska, u něhož je v protokolu o provedení 

ověřovací série ve výrobním středisku zatržená kolonka „Předložit vzorky pro schválení 

zákazníkem“, tuto skutečnost vedoucímu odboru technické kontroly. Ten zajistí, aby 

pracovníci technické kontroly společně s technologem odebrali zákazníkem požadovaný počet 

výrobků (polovinu počtu kusů vrací po prověření zákazník dodavateli).  

     Ve skutečnosti oznamuje mistr střediska skutečnost o předložení vzorků vedoucímu úseku 

řízení jakosti, který zajistí, aby pracovník technické kontroly společně s technologem odebrali 

požadovaný počet vzorků.  

2) Vedoucí odboru technické kontroly předá technikovi zkušebny výrobky k proměření včetně 

specifikace zkoušení dle stanovené úrovně předložení. Proměření se provádí dle platné 

výkresové a technologické dokumentace.  

3) Technik zkušebny vystaví: 

a) Pro referenční vzorky, kde se žádá úroveň předložení dle QS 9000, Protokol k 

referenčnímu vzorku, Protokol o schválení vzhledu, rozměrové výsledky, výsledky 

materiálové zkoušky, výsledky funkční zkoušky. 
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b) Pro referenční vzorky, kde se předložení 1 – 5, nevyžaduje Zprávu o zkoušce prvního 

vzorku - Výsledek zprávy, dále protokol o zkoušce, jehož součástí je zpráva o zkoušce 

prvního vzorku. 

c) Pro referenční vzorky dle VDA formuláře:   

- zpráva o zkoušce prvního vzorku – titulní list (VDA); 

- zpráva o zkoušce prvního vzorku – výsledek zkoušek (VDA); 

- souhrnný protokol k průkazu způsobilosti procesu (VDA); 

Všechny dokumenty vč. vzorků předá referentu jakosti.    

4) Referent jakosti provede oštítkování a zaevidování vzorků. 

5) Shodu vzorků s výrobky potvrdí vedoucí odboru technické kontroly a odboru 

technologické přípravy výroby na štítku svým podpisem. 

    Potvrzení vzorků s výrobky je dle skutečnosti prováděno vedoucím úseku řízení jakosti.  

6) Referent jakosti předá vzorky s dokumentací dle požadované úrovně předložení s 

protokolem k referenčnímu vzorku nebo protokolem o zkoušce úseku marketingu (jeden 

potvrzený doklad vrací zákazník dodavateli). Jiný počet protokolů požadovaných zákazníkem 

musí úsek marketingu uvést v zadávacím listě a v evidenčním listě ověřovací série. 

     Ve skutečnosti jsou předávány vzorky spolu s dokumentací pracovníkům úseku prodeje ne 

úseku marketingu. Úsek prodeje zajišťuje odeslání vzorků spolu s dokumentací zákazníkovi, 

místo úseku marketingu, jak je uvedeno v bodě 7.  

7) Úsek marketingu odešle vzorky společně s doklady dle stupně předložení zákazníkovi. 

8) Schválené referenční vzorky zákazníkem (razítko a podpis na štítku) referent jakosti uloží 

do skladu referenčních vzorků. Potvrzené protokoly založí a informuje vedoucího odboru 

technické kontroly. Vedoucí odboru technické kontroly předá informaci o schválení 

referenčních vzorků vedoucímu odboru technologické přípravy výroby a zajistí umístění, 

výměnu nebo prodloužení platnosti dílenských vzorků. 

     Kapitola Interní referenční vzorky řešila situaci, kdy zákazník nepožaduje schválení 

referenčních vzorků, tzn. u výrobků z ověřovací série, u kterých zákazník schválení 

referenčních vzorků nepožaduje, provede technická kontrola odběr interních referenčních 

vzorků, které archivuje s protokolem o měření. Stejné množství vzorků (nejméně 5 kusů) 
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předá pracovník technické kontroly referentu jakosti k uložení a evidenci v kanceláři úseku 

řízení jakosti. Interní referenční vzorky jsou určeny pro stanovení dílenských vzorků a 

posuzování vzhledové kvality povrchových úprav. 

     V této kapitole nebylo upřesněno, kolik vzorků odebírá technická kontrola.  

     Doba platnosti referenčních vzorků byla definována stejně jak je tomu v PPAP nebo PPF. 

Tedy, že referenční vzorky včetně záznamů o jakosti se uchovávají po dobu, po kterou je díl v 

katalogu výrobků plus jeden kalendářní rok, a/nebo do doby schválení nového referenčního 

vzorku pro stejné číslo dílu. 

 

     Také bylo ve směrnici řešeno Schvalování dílů ve vývojových etapách, tzn. pokud 

zákazník žádá schvalování dílů v různých etapách vývoje, musí zadavatel (technický úsek) v 

požadavku na zkušebnu jasně specifikovat rozsah zkoušek, počet zkoušených kusů, musí 

dodat dokumentaci, podle které se zkouška (měření) provádí, udat na jaké formuláře se 

výsledek zkoušky zapíše, budou-li se vzorky štítkovat apod. 

     Zadavatel je v tomto případě povinen dát kopii požadavku na zkušebnu vedoucímu odboru 

technické kontroly. Úsek řízení jakosti pak dle tohoto jasného zadání zkoušky provede a i s 

dokumentací předá úseku marketingu nebo tomu, kdo bude uveden v požadavku na zkušebnu. 

     Ve všech bodech, kde byla uvedena odpovědnost na vedoucího technické kontroly, 

musela být odpovědnost převedena na někoho jiného, tato funkce již ve firmě neexistuje. 

     Součástí směrnice jsou přílohy. Jedná se o Protokol k referenčnímu vzorku, Protokol o 

schválení vzhledu, dále dokumenty Schválení výroby dílu – rozměrové zkoušky, Schválení 

výroby dílu – výsledky materiálových zkoušek, Schválení výroby dílu – výsledky 

funkčních zkoušek, Dílenský vzorek (jedná se o štítek na dílenský vzorek, bude 

přejmenován), Štítek na referenční vzorek, Zpráva o zkoušce prvního vzorku – výsledek 

zprávy, Zpráva o zkoušce prvního vzorku, Zpráva o zkoušce prvního vzorku – titulní list 

(VDA), Zpráva o zkoušce prvního vzorku – výsledek zkoušek (VDA), Souhrnný protokol 

k průkazu způsobilosti procesu (VDA), Seznam dílenských vzorků, Schvalovací list a 

Přehled systémů vzorování dle zákazníků.      
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     Přílohy, které byly doposud součástí směrnice, byly v návrhu nové směrnice ponechány. 

Některé přílohy budou přejmenovány a bude doplněna příloha Počáteční studie 

způsobilosti procesu (použito pro vzorkování dle PPAP).  

 

     Informace pro tvorbu analýzy byly čerpány ze směrnice NS/09/09. [11] 
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3. IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZLEPŠOVÁNÍ A NÁVRHY 

OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ  

 

 

Analýzou bylo zjištěno, že mezi nejdůležitější nedostatky této směrnice patří:  

 

1) Nepřehlednost a nesrozumitelný popis veškerých činností; 

2) Nerozdělení činností podle PPF a PPAP; 

3) Neuvedení specifikace úrovní předložení dle PPF a PPAP; 

4) Neuvedení požadavků podle PPF a PPAP; 

5) Špatné zvolení úrovně předložení v případě schvalování referenčních vzorků 

nakupovaných komponentů;  

6) Špatné zvolení úrovně předložení v případě předložení vzorků zákazníkovi; 

7) Použití již neexistujících pracovních zařazení;   

8) Nesprávné přidělení odpovědností; 

9) Nepřehlednost příloh; 

10) Nesprávný termín „vzorování“. 

 

 

1) Nepřehlednost a nesrozumitelný popis veškerých činností 

 

     Analýzou bylo zjištěno, že je ve směrnici popsáno vzorkování dílů všeobecně. Není 

uvedeno, jak postupovat v případě, kdy zákazník žádá předložení vzorků dle PPF nebo 

PPAP. Také nejsou přesně formulovány důvody zahájení procesu schvalování dílů 

k výrobě. Veškeré činnosti jsou popsány nesrozumitelně, proto směrnice vyžaduje celkové 

zpřehlednění a zjednodušení, aby se stala snadno pochopitelným postupem vzorkování 

produktů pro všechny zainteresované strany.   

 

2) Nerozdělení činností podle PPF a PPAP 

 

     Protože společnost MASSAG Stamping a.s. provádí převážně vzorkování pro 

automobilový průmysl nebo pro dodavatele do automobilového průmyslu, používající jak 

standardy VDA a QS 9000, navrhuji rozdělení druhu vzorkování podle zákazníků 
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požadujících PPF (VDA) a podle zákazníků požadujících PPAP (QS 9000). V úvodu 

směrnice byl navržen Vývojový diagram – Výběr PPF nebo PPAP.  

     V případě, že zákazník požaduje vzorkování dle speciálních požadavků, které nejsou 

uvedeny v PPAP ani v PPF, pak musí tyto požadavky specifikovat písemně s dostatečným 

časovým předstihem. Zároveň musí být tyto požadavky schváleny vedoucím úseku řízení 

jakosti.  

 

3) Neuvedení specifikace úrovní předložení dle PPF a PPAP 

 

     Tabulka pro předkládání vzorků je nepřehledná, a zároveň nejsou definovány jednotlivé 

úrovně předložení referenčních vzorků. Ve směrnici sice bylo uvedeno použití úrovně 

předložení vzorků, chyběla ale definice těchto úrovní pro PPF a PPAP. V návrhu nové 

směrnice budou doplněny úrovně předložení dle PPF a PPAP. 

 

4) Neuvedení požadavků podle PPF a PPAP 

 

          Požadavky na předkládání nebyly rozděleny podle toho, zda zákazník požaduje 

předložení dle PPAP a PPF. Chybělo uvedení požadavků: zpracování titulního listu zprávy 

PPF a průvodky předložení dílů dle PPAP, dále kdo posílá potvrzení o dodržení zákonných 

požadavků, pokud je to se zákazníkem dohodnuto, kdo zpracovává materiálový list 

prostřednictvím IMDS, dokumentace kvalifikované laboratoře a záznamy o shodě se 

specifickými požadavky zákazníka.  

 

Požadavky na předložení budou rozděleny podle PPF a PPAP. Budou vypsány veškeré 

požadavky, a těm bude přiřazena odpovědnost za jejich zpracování. Např. pokud bude 

zákazník žádat prokázání počáteční způsobilosti procesu na zvláštních a jiných, pro něj 

důležitých, znacích, bude ve směrnici uvedena tabulka kritérií přijatelnosti.   

 

5) Špatné zvolení úrovně předložení v případě schvalování referenčních vzorků 

nakupovaných komponentů 

 

     Kapitola, která toto řeší, uvádí úroveň od stupně 6, která je volena v případě, že 

zákazník žádá předložení dle VDA a úroveň 1 až 5 v případě QS 9000.  
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     Bylo navrženo uvedení úrovní tak, jak je to v PPF (3 úrovně předložení), tedy ne úroveň 

6, jak je uvedeno ve směrnici.  

     Pro dodavatele bude zvolena úroveň 3 dle QS 9000 a úroveň 2 dle VDA. Jedná se o 

standardní určení úrovní, kterého se chce společnost MASSAG Stamping a.s. držet.  

 

 

6) Špatné zvolení úrovně předložení v případě předložení vzorků zákazníkovi 

 

     Ve směrnici byla špatně uvedena úroveň předložení pro případ, kdy předkládáme 

zákazníkovi vzorky ke schválení. 

     V kapitole úroveň předložení vzorků zákazníkovi musí být definována úroveň 

předložení zákazníkem, stejně jako počet kusů vzorků a jiná upřesnění a specifika.  

     Pokud ale zákazník nebude blíže specifikovat, podle které úrovně chce předložit vzorky 

produktů, bude mu nabídnuta úroveň 2 dle PPF nebo úroveň 3 dle PPAP, podle toho o 

jakého zákazníka se bude jednat. Úrovně byly zvoleny dle standardů automobilového 

průmyslu. 

 

7) Použití již neexistujících pracovních zařazení 

 

     Funkce vedoucího technické kontroly byla ve firmě zrušena, jeho činnosti byly 

přiděleny na pracovníka technické kontroly, referenta jakosti, případně na vedoucího 

technického úseku.  

     Např. v kapitole Zkoušení je povinen vedoucí odboru technické kontroly zabezpečit 

provedení materiálových zkoušek, má odpovědnost za kompletaci dokumentace, její 

kontrolu a označení vzorků, jež jsou předmětem schvalování.  

     Pro tuto činnost byla v podniku vytvořena nová pracovní funkce vedoucího technického 

úseku, ten zajišťuje kompletnost, formální a obsahovou správnost dokumentace zasílané 

zákazníkovi, včetně kompletnosti a správnosti označení vzorků.  

 

     Dalším příkladem je kapitola, která se věnuje dílenským vzorkům. Je v ní uvedeno, že 

v případě změny referenčního vzorku, oznamuje vedoucí odboru technické kontroly 

pracovníkovi technické kontroly informaci, že je nutné vyměnit dílenské vzorky. Tuto 

činnost může převzít buď samotný pracovník technické kontroly, nebo referent jakosti. Jak 
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již bylo uvedeno v analýze, řešením je, aby výměnu dílenských vzorků prováděli 

pracovníci technické kontroly, kteří ví, kdy je potřeba dílenský vzorek vyměnit. 

 

     Dále je uvedeno, že po vyrobení ověřovací série oznamuje mistr střediska tuto 

skutečnost vedoucímu odboru technické kontroly. Ve skutečnosti to oznamuje vedoucímu 

úseku řízení jakosti, který zajistí, aby pracovník technické kontroly společně 

s technologem odebrali požadovaný počet vzorků. Lze doporučit, aby činnost byla 

přidělena referentu jakosti, který má na starosti svůj okruh zákazníků, namísto vedoucího 

úseku řízení jakosti.  

     Potvrzení, že jsou vzorky shodné s výrobky, prováděl podle předchozí směrnice vedoucí 

odboru technické kontroly spolu s vedoucím odboru technologické přípravy výroby. Bude 

upravena odpovědnost dle skutečnosti, a to, že odpovědnost za shodu vzorků s výrobky bude 

určena vedoucímu úseku řízení jakosti. 

     Uložení schválených referenčních vzorků zákazníkem je přiděleno referentu jakosti. 

Informaci o schválení předával referent jakosti vedoucímu odboru technické kontroly, který 

zajistí umístění, výměnu nebo prodloužení platnosti dílenských vzorků a dál předává 

informaci vedoucímu odboru technologické přípravy výroby. Ve skutečnosti je činnost 

vedoucího odboru technické kontroly převedena na pracovníka technické kontroly a informaci 

o schválení vzorků předával referent jakosti vedoucímu odboru technologické přípravy 

výroby. Lepším řešením se zdá, aby tuto informaci předával referent jakosti přímo vedoucímu 

odboru technologické přípravy výroby. 

     Také je ve směrnici řešeno Schvalování dílů ve vývojových etapách, tzn. pokud zákazník 

žádá schvalování dílů v různých etapách vývoje, musí zadavatel (technický úsek) v 

požadavku na zkušebnu jasně specifikovat rozsah zkoušek, počet zkoušených kusů, musí 

dodat dokumentaci, podle které se zkouška (měření) provádí, udat na jaké formuláře se 

výsledek zkoušky zapíše, budou-li se vzorky štítkovat apod. 

      

8) Nesprávné přidělení odpovědností 

 

     Některé činnosti jsou prováděny jinými pracovníky. Např. odesílání vzorků zajišťoval úsek 

prodeje, který zajišťoval odeslání zákazníkům a to buď jako zvláštní dodávku anebo spolu 
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s pravidelnou dodávkou jiných dílů. Toto nezajišťuje úsek marketingu, jak je uvedeno ve 

směrnici. Pracovník prodeje má na starosti svůj okruh zákazníků, stará se mimo jiné o dodání 

dílů, proto může rovnou zajistit dodání vzorků zákazníkovi nejlépe spolu s pravidelnou 

dodávkou jiných výrobku. 

 

9) Úprava příloh dle PPAP a PPF 

 

     Přílohy, které byly součástí směrnice, neodpovídaly požadavkům PPAP a PPF a ani 

nárokům nově navrhované směrnice.  

     Přílohy byly upraveny tak, aby je bylo možné použít pro metodiku PPAP a PPF a aby 

bylo zcela jasné, jaké přílohy v jaké situaci použít.  

     Přílohy, které se přímo netýkají PPF a PPAP byly ponechány v přílohách směrnice 

z důvodu toho, že přímo souvisejí s procesem schvalování dílů do sériové výroby. Jedná se 

o: Štítek na dílenský vzorek, Štítek na referenční vzorek, Seznam dílenských vzorků, 

Přehled systému vzorkování dle zákazníků, Zpráva o zkoušce prvního vzorku a Zpráva o 

zkoušce prvního vzorku – Výsledek zprávy. Poslední dva protokoly jsou určeny pro interní 

účely.  

Některé přílohy byly přejmenovány, jedná se o Protokol k referenčnímu vzorku – změněno 

na Průvodku předložení dílů (použito pro vzorkování dle PPAP), Schválení výroby dílu – 

rozměrové zkoušky – změněno na Schvalování dílů do sériové výroby – Výsledky kontrol 

rozměrů (použito pro vzorkování dle PPAP), Schválení výroby dílu – výsledky 

materiálových zkoušek – změněno na Schvalování dílů do sériové výroby – Výsledky 

zkoušek materiálu (použito pro vzorkování dle PPAP), Schválení výroby dílu – výsledky 

funkčních zkoušek – změněno na Schvalování dílů do sériové výroby – Výsledky zkoušek 

funkčnosti (použito pro vzorkování dle PPAP), Schvalovací list – změněno na Schvalovací 

list referenčních vzorků od dodavatelů (použito pro vzorkování dle PPF i PPAP), Dílenský 

vzorek – změněno na Štítek na dílenský vzorek.  Zpráva o zkoušce prvního vzorku – titulní 

list – změněno na Titulní list PPF (použito pro vzorkování dle PPF), Zpráva o zkoušce 

prvního vzorku – výsledek zkoušek (použito pro vzorkování dle PPF), Souhrnný protokol 

k průkazu způsobilosti procesu (použito pro vzorkování dle PPF). 
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    Doplněna byla příloha Počáteční studie způsobilosti procesu (použito pro vzorkování dle 

PPAP).  

 

Do nové směrnice doporučuji zařadit tyto přílohy: 

1a. Průvodka předložení dílů – PSW - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP); 

1b. Průvodka předložení dílu – PSW (PPAP); 

2a.   Protokol o schválení vzhledu -  pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP); 

2b.   Protokol o schválení vzhledu (PPAP); 

3.   Schvalování dílů do sériové výroby – Výsledky kontrol rozměrů (PPAP); 

4.   Schvalování dílů do sériové výroby – Výsledky zkoušek materiálu (PPAP); 

5.   Schvalování dílů do sériové výroby – Výsledky zkoušek funkčnosti (PPAP); 

6.   Počáteční studie způsobilosti procesu (PPAP); 

7.   Štítek na dílenský vzorek; 

8.   Štítek na referenční vzorek; 

9.   Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušky; 

10. Zpráva o zkoušce prvního vzorku; 

11. Titulní list zprávy PPF; 

12. Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušek (PPF); 

13. Souhrnný protokol k průkazu způsobilosti procesu (PPF); 

14. Seznam dílenských vzorků; 

15. Schvalovací list referenčních vzorků od dodavatelů (PPF a PPAP); 

16. Přehled systémů vzorkování dle zákazníků. 

 

 

     Zpracované přílohy jsou uvedeny v příloze této diplomové práce jako součást Směrnice 

Proces schvalování dílů k výrobě. 

 

10) Nesprávný termín „vzorování“ 

     Použití termínu vzorování bude nahrazeno termínem vzorkování. 
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4. NÁVRH NOVÉ SMĚRNICE PRO PROCES SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ 

     Nová směrnice řeší nedostatky staré směrnice už v úpravě obsahu. Obsah nové 

směrnice byl upraven a doplněn o Postup schvalování dílů podle PPF (VDA) a Postup 

schvalování dílů podle PPAP (QS 9000).  Na základě toho byla upravena oblast a rozsah 

použití a tabulka odpovědností a pravomocí. 

  

     V úvodu směrnice byl navržen Vývojový diagram – Výběr PPF nebo PPAP. Diagram 

pomáhá určit, jak postupovat v případě, že zákazník žádá předložení vzorků a 

dokumentace dle PPF nebo PPAP.  

 

     V kapitole Postup vzorkování podle zákazníků požadujících PPF (VDA) jsou 

definovány důvody zahájení procesu PPF, úrovně předložení včetně požadavků na 

předložení (je uvedeno v přehledné tabulce), kritéria přijatelnosti PPF a podrobnější 

rozpracování požadavků pro předkládání. V této kapitole bylo ke každému požadavku 

přiřazeno, kdo zodpovídá za jeho zpracování.  

 

     Kapitola věnující se postupu vzorkování podle zákazníků požadujících PPAP (QS 

9000) uvádí stejně jako předchozí kapitola důvody zahájení procesu PPAP, požadavky na 

uchovávání / předkládání spolu s definováním úrovní předložení, kritéria přijatelnosti 

PPAP a také podrobnější rozpracování požadavků pro předkládání včetně přiřazení 

zodpovědnosti za jejich zpracování.  

 

     Společné prvky PPF a PPAP jsou řešeny v kapitole Společná ustanovení pro PPF a 

PPAP. Jedná se o tyto prvky: lhůty uchovávání, status uvolnění, přenos informací o úrovni 

předložení, zkoušení, dílenské vzorky, odebírání vzorků a specifická zkoušení.  

 

      Z předchozí směrnice zůstaly kapitoly Schvalování referenčních vzorků nakupovaných 

komponentů (dílců od dodavatelů) a Schvalování dílů ve vývojových etapách.  

 

     Přílohy, které jsou součástí směrnice, byly zpracovány a upraveny tak, jak bylo uvedeno 

v předchozí kapitole.  

     Návrh nové směrnice včetně všech příloh je součástí této diplomové práce. Nová 

směrnice ctí formu psané směrnice společnosti MASSAG Stamping a.s. 
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5. ZÁVĚR 

 

     Diplomová práce byla zaměřena na zlepšování procesu schvalování dílů do sériové 

výroby ve společnosti  MASSAG Stamping a.s.. Tato společnost provádí proces 

schvalování dílů do sériové výroby převážně pro automobilový průmysl nebo pro 

dodavatele automobilového průmyslu.      

    V úvodní části práce byla provedena analýza publikovaných údajů o dané problematice, 

která byla zaměřena zejména na metodiky PPF (VDA) a PPAP (QS 9000).  

     V praktické části práce byla provedena analýza celého procesu schvalování dílů do výroby 

a s tím související směrnice, kterou společnost MASSAG Stamping a.s. používá. Na základě 

analýzy směrnice s názvem „Proces schvalování dílů k výrobě“ a probíhajícího procesu byly 

zjištěny tyto hlavní nedostatky: 

1) Nepřehlednost a nesrozumitelný popis veškerých činností; 

2) Nerozdělení činností podle PPF a PPAP; 

3) Neuvedení specifikace úrovní předložení dle PPF a PPAP; 

4) Neuvedení požadavků podle PPF a PPAP; 

5) Špatné zvolení úrovně předložení v případě schvalování referenčních vzorků 

nakupovaných komponentů;  

6) Špatné zvolení úrovně předložení v případě předložení vzorků zákazníkovi; 

7) Použití již neexistujících pracovních zařazení;   

8) Nesprávné přidělení odpovědností; 

9) Nepřehlednost příloh; 

10) Nesprávný termín „vzorování“. 

   

     Mezi nejvýznamnější nedostatky lze zařadit nepřehlednost a nesrozumitelný popis 

veškerých činností. Analýzou bylo zjištěno, že vzorkování dílů bylo ve směrnici popsáno 

pouze všeobecně. Nebylo uvedeno, jak postupovat v případě, kdy zákazník žádá předložení 

vzorků dle PPF nebo PPAP. Také bylo zjištěno, že veškeré činnosti byly popsány 

nesrozumitelně, proto směrnice vyžadovala celkové zpřehlednění a zjednodušení, aby se stala 

snadno pochopitelným postupem schvalování dílů do výroby pro všechny zainteresované 

strany.  

      

     Dalším nedostatkem bylo neuvedení specifikace úrovní předložení a požadavků podle 

PPF a PPAP. Pro odstranění tohoto nedostatku byla navržena tabulka uvádějící požadavky 
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a úrovně předložení. Také byly k požadavkům přiřazeny odpovědnosti za jejich 

zpracování. Chybělo uvedení požadované úrovně v případě schvalování referenčních 

vzorků nakupovaných komponentů a v případě předložení vzorků zákazníkovi. Navrženy 

byly standardní úrovně předložení, a to: pro dodavatele zvolena úroveň 2 dle PPF a úroveň 

3 dle PPAP a pokud zákazník nebude blíže specifikovat, podle které úrovně chce předložit 

vzorky produktů, bude mu nabídnuta úroveň 2 dle PPF nebo úroveň 3 dle PPAP, podle 

toho o jakého zákazníka se bude jednat.  

    

     Z analýzy dále vyplynulo, že byla používána již neexistující pracovní zařazení a byly 

nesprávně přiděleny odpovědností. Ve společnosti byla zrušena pracovní funkce vedoucího 

odboru technické kontroly, což znamená, že jeho odpovědnosti a pravomoci musely být 

převedeny na jiné pracovníky. Bylo porovnáváno, kdo které činnosti skutečně provádí a 

byla nalezena nejlepší řešení, komu odpovědnosti přidělit.  

     Záměrem diplomové práce bylo nalézt nejlepší možná řešení ke všem nedostatkům, které 

byly díky analýze směrnice a celého procesu schvalování dílů do sériové výroby nalezeny. 

Byla tedy zpracována nová směrnice, která je přílohou této práce. Směrnice byla akceptována 

vedoucím úseku řízení jakosti a dále byla postoupena do připomínkového řízení.  
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1.  ÚVOD A CÍL 
 
     Většina zákazníků požaduje předložení dílů ke schválení před zasláním sériových dodávek. 
Cílem této směrnice je popis činností, které s tímto schvalováním dílů souvisí. Činnosti 
schvalování dílů jsou rozděleny podle PPAP (QS 9000) a PPF (VDA 2). Procesy PPAP a PPF 
má být prokázáno, že požadavky dohodnuté se zákazníkem jsou splněny.  

 
 

2.  DEFINICE A ZKRATKY 
 

2.1  Definice 

 
 

Referenční vzorek  
- výrobek, který se předkládá zákazníkovi k odsouhlasení (pokud to vyžaduje) před zahájením 
sériových dodávek. Je vyroben za podmínek sériové výroby.  
 
Vzorkování  
- proces schvalování dílů před sériovou výrobou. 
 

 
2.2  Zkratky     

 
OS   - ověřovací série     TZ     - technik zkušebny 
O         - odpovědnost    U         - úroveň předložení 
OHN    - odbor hospodaření nářadím  ÚM     - úsek marketingu 
OTK    - odbor technické kontroly   ÚN - úsek nákupu 
OVK      - odbor vývojové konstrukce  ÚŘJ     - úsek řízení jakosti 
PPAP    - proces schvalování dílů k výrobě VTK     - vstupní technická kontrola 
PPF       - uvolnění výrob. procesu a produktu VTÚ     - vedoucí technického úseku 
RJ - referent jakosti    VÚŘJ - vedoucí úseku řízení jakosti 
S       - spolupráce    VVÚ - vedoucí výrobního úseku 
TK       - technická kontrola   Z - zkušebna    

    
        
   

   
3.  OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ 

 
     Tato směrnice řeší schvalování dílů k výrobě vzhledem k našim zákazníkům i dodavatelům. 
Jako dodavatelé, musíme nejdříve provést veškeré činnosti, které vyplývají z požadavků postupů 
PPAP a PPF, a následně předložit zákazníkovi veškeré dokumenty, záznamy a vzorky (výrobky), 
které v rámci těchto příruček vznikly.  V případě, že jsme zákaznici, požadujeme předložení těchto 
požadavků po našem dodavateli.  
     Směrnice nevylučuje jiný systém schvalování, pokud je jednoznačným požadavkem zákazníka 
a je dopředu schválen VÚŘJ.  
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4. VÝVOJOVÝ DIAGRAM – VÝBĚR METODY VZORKOVÁNÍ  
 

 
 

Požadavek
zákazníka na

proces
vzorkování

Postup
vzorkování

PPF

Postup
vzorkování

PPAP

Výběr úrovně  vzorkování podle
pořadavku zákazníka nebo podle

vlastní specifikace

Zpracování
vzorkování

Realizace ustanovení
společných pro PPF a

PPAP
 

 
Obr.1 Výběr metody vzorkování 
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5.  ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 

 
   
    Tab.1 Odpovědnosti a pravomoci 

 
Název činnosti 

 ref. 
 ÚN 

 TZ  VTK ÚM  RJ VTÚ mistr 
stř. 

OTK OT TK OVK Ref. 
prodeje 

 
Hotové výrobky 

            

Dohodnutí úrovně 
předložení 

    
  O 

        

Vypracování 
dokumentů 

 
                                              dle 6.3, 7.3 

 

Shromáždění a archivace 
dokumentů 
k referenčním vzorkům 

     
  O 

       

Vydání evidenčního 
listu OS 

      
  O 

      

Oznámení o možnosti 
odebrání vzorků 

       
  O 

 
   I 

    

Odebrání vzorků          O   S   S   
Proměření vzorků, 
vystavení protokolů 

  
  O 

          

Oštítkování vzorků         O        
Odeslání vzorků              O 
Uložení vzorků 
a dokumentace 

     
  O 

       

Dílenský vzorek            O   

 
Nakupované 
komponenty 

            

Určení úrovně předložení   O            
Dodání referenčních 
vzorků VTK 

 
  O   

           

Proměření vzorků    O   S          
Odeslání schválených 
i neschválených vzorků 

   
  O 

         

Rozhodnutí 
o neshodě 

         
  S 

  
  O 

 

  
O - odpovědnost                          S - spolupráce                        I - informace 
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6.  POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ PODLE PPF (VDA 2) 
 
6.1 Důvody zahájení procesu PPF: 
  
• Nový díl; 
• Rekvalifikace (nové vzorkování); 
• Změna produktu, např. změna konstrukce, specifikací, materiálu; 
• Přemístění výroby, např. do jiného výrobního místa; 
• Změna výrobního procesu, pokud jsou dotčeny znaky produktu; 
• Delší přerušení výroby, více než 12 měsíců; 

a pokud je to účelné: 
• Při nasazení nových, modifikovaných nebo náhradních nástrojů; 
• Po přestavbě, příp. údržbě nástrojů; 
• Při změně dodavatele produktů nebo služeb; 
• Při změnách nakupovaných dílů.  

 

6.2 Úroveň předložení včetně požadavků na předložení 
 
 

Tab.2 Úroveň předložení včetně požadavků  
Úrovně předložení 

    1           2          3 
1 Titulní list zprávy PPF X X X 
2 Výsledky kontrol (např. rozměry, funkce, pach, vzhled, povrch, 

procesní způsobilost atd.) 
 V V 

3 Vzorky (počet, příp. množství podle dohody) X X X 
4 Podklady (např. zákaznické výkresy, CAD data, specifikace 

atd.) 
 V V 

5 Uvolnění konstrukcí, vývojem dodavatele v případě jeho 
odpovědnosti za návrh 

 X X 

6 FMEA   X* 
7 Schéma průběhu výroby (výrobní a kontrolní kroky)  X X 
8 Plán kontroly a řízení     
9 Seznam kontrolních prostředků   X 
10 Výsledky analýz způsobilosti kontrolních prostředků, kde je to 

účelné 
  V 

11 Potvrzení o dodržení zákonných požadavků, pokud je to se 
zákazníkem dohodnuto 

V V V 

12 Materiálový list prostřednictvím IMDS nebo jako příloha X X X 
 
X    – požadavek pro danou úroveň předložení;                                                                                      
X* – požadavek pro danou úroveň předložení, jen k nahlédnutí, dokumenty zůstávají u 
dodavatele. 
V    – v jednotlivých případech se rozsah musí dohodnout se zákazníkem.  
 
     Není-li dohodnuto jinak, zasílají se zákazníkovi podklady a vzorky odpovídající úrovni 
předložení 2.  
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     Se zákazníkem by měly být včas odsouhlaseny znaky produktu, pro něž se bude provádět 
ověřování způsobilosti.  Metody zjišťování a hodnoty způsobilosti by měly být mezi zákazníkem 
a dodavatelem dohodnuty a uvedeny v „Zadávacím listě“ (NS/04/04). Pro určené znaky musí 
RJ zajistit a dokumentovat procesní způsobilost. Nejsou-li určeny jiná kritéria přijatelnosti, musí 
být dodrženy minimálně hodnoty podle tab. 3. 

Tab. 3 Kritéria přijatelnosti PPF  
ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOST 
Krátkodobá způsobilost procesu Cmk > = 1,67 
Předběžná způsobilost procesu Ppk  > = 1,67 
Dlouhodobá způsobilost procesu Cpk > = 1,33 

 

6.3 Podrobnější rozpracování požadavků pro předkládání 
 
V závorce je uvedena odpovědnost, která platí, pokud je MASSAG Stamping dodavatel.  

1.  Titulní list zprávy PPF (VTÚ); 
2.  Výsledky kontrol  - Zpráva o zkoušce prvního vzorku – titulní list, Zpráva o zkoušce 

prvního vzorku – výsledek zkoušek (TZ); 
3.  Referenční vzorky (Z); 
4.  Všechny konstrukční dokumenty např. CAD data, výkresy, specifikace. (OVK); 
5.  Uvolnění konstrukcí v případě odpovědnosti za návrh (OVK); 
6.  FMEA (OT); 
7.  Vývojový diagram procesu (OT); 
8.  Kontrolní plán (OT); 
9.  Seznam kontrolních prostředků (OT); 
10. Výsledky hodnocení způsobilosti procesu ukazující shodu s požadavky zákazníka pro 

klíčové, významné, bezpečnostní a kritické (ÚŘJ); 
11. Potvrzení o dodržení zákonných požadavků, pokud je to se zákazníkem dohodnuto 

(RJ); 
12. Materiálový list – data o výrobku zadaná do systému IMDS (VÚŘJ); 

 
     Veškerá dokumentace (originály) bude uložena v kanceláři úseku řízení jakosti v 
jednotlivých složkách referenčních vzorků. 
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7.  POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ PODLE PPAP (QS 9000) 
 
7.1 Důvody zahájení procesu PPAP: 

 

• Nový díl nebo produkt; 
• Oprava nedostatku dříve předloženého dílu; 
• Produkt s technickou změnou (v konstrukci, specifikacích nebo materiálech); 
• Výroba novými nebo upravenými nástroji; 
• Výroba po změně zařízení; 
• Výroba na jiném výrobním místě; 
• Změny u subdodavatelů; 
• Změna subdodavatele; 
• Nástroje nebyly pro sériovou výrobu používány déle než rok; 
• Změna zkušebních metod; 

 

7.2 Požadavky na uchovávání / předkládání  
 

Tab. 4 Požadavky na uchovávání/předkládání 
Úroveň předložení 

Požadavek U1 U2 U3 U4 U5 
1. Konstrukční dokumentace R S S * R 
2. Dokumenty o technické změně R S S * R 
3. Technické schválení zákazníkem 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 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 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 specifickými 

požadavky zákazníka 
R R S * R 

18. Průvodka předložení dílu (PSW) S S S S R 
 
S = organizace musí předložit zákazníkovi a na vhodných místech uchovat kopii záznamů nebo 
položky dokumentace.  
R = organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání zpřístupnit zákazníkovi. 
*  = organizace musí uchovat na vhodných místech a na požádání předložit zákazníkovi.  
 
     Pokud zákazník nestanoví jinak, bude výchozí úroveň pro předložení používaná úroveň 3.   
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     Zákazník může určit zvláštní znaky, na kterých musí být stanovena přijatelná úroveň 
počáteční (předběžné) způsobilosti procesu nebo funkčnosti, tento požadavek musí být uveden 
v Zadávacím listě. 
     V případě statisticky zvládnutého procesu je způsobilost hodnocena pomocí Cpk. 

     V jiných případech je provedeno hodnocení pomocí indexu výkonnosti Ppk. 
 
Tab. 5 Kritéria přijatelnosti PPAP 
VÝSLEDEK INTERPRETACE 
Cpk > 1,67 Proces splňuje kritéria přijatelnosti 
1,33 < = Cpk > = 1,67 Proces může být se souhlasem zákazníka přijatelný 
Cpk < 1,33 Proces nesplňuje kritéria přijatelnosti 

 
     Pokud nejsou do termínu předložení PPAP dosažena kritéria přijatelnosti, musí odbor 
technické přípravy výroby zákazníkovi předložit plán opatření k nápravě a upravený kontrolní 
plán zajišťující stoprocentní kontrolu.  
 
 

7.3 Podrobnější rozpracování požadavků pro předkládání 
 
V závorce je uvedena odpovědnost, která platí, pokud je MASSAG Stamping dodavatelem. 

1. Průvodka předložení dílu – PSW (VTÚ); 
2. Všechny konstrukční dokumenty např. CAD data, výkresy, specifikace. (OVK); 
3. Výsledky kontroly rozměrů (TZ); 
4. Protokol o schválení vzhledu (OTK); 
5. Vzorek produktu – v případě, že je zákazníkem požadován (TK); 
6. Referenční vzorky (Z); 
7. Dokumenty o technické změně pro ty změny, které nebyly dosud zaznamenány 

v konstrukční dokumentaci, ale byly u dílu nebo nástroje již provedeny (OVK); 
8. Technické schválení zákazníkem, pokud je požadováno, musí být doloženo doklady (VTÚ); 
9. FMEA návrhu (OT); 
10. FMEA procesu (OT); 
11. Vývojový diagram procesu (OT); 
12. Kontrolní plán (OT); 
13. Seznam kontrolních prostředků (OT); 
14. Výsledky hodnocení způsobilosti procesu ukazující shodu s požadavky zákazníka pro 

klíčové, významné, bezpečnostní, kritické (ÚŘJ); 
15. Dokumentace kvalifikované laboratoře (OT); 
16. Výsledky zkoušek materiálu (OTK); 
17. Studie analýzy systému měření – reprodukovatelnost a opakovatelnost měření (ÚŘJ - 

metrolog); 
18. Záznamy o shodě se specifickými požadavky zákazníka (VTÚ). 

 
     Veškerá dokumentace (originály) bude uložena v kanceláři úseku řízení jakosti 
v jednotlivých složkách referenčních vzorků. 
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8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PPF A PPAP 
 
 

8.1 Lhůty uchovávání  
 
     Dokumenty a záznamy se musí uchovávat minimálně po dobu platnosti dohod o dodávkách 
s připočtením jednoho roku nebo podle zvláštních dohod.  

8.2 Status uvolnění 
 
     Zákazník reaguje na předložené vzorky produktů informací o schválení, dočasném schválení 
a zamítnutí.   

     Schváleno - díl  nebo materiál, včetně všech dílčích komponentů, splňuje všechny 
požadavky zákazníka.  
     Dočasné schválení - dodávka na omezenou dobu nebo v omezeném počtu kusů.  
     Zamítnuto -  znamená, že předložené vzorky nesplňují požadavky zákazníka, a to na 
základě výrobní dávky, z níž byly vzorky odebrány, a/nebo na základě průvodní dokumentace.  
 
Zákazník se může předložení referenčních vzorků zřeknout, což je nutno doložit písemně 
(NS/04/04 - Požadavkový list). 

 
8.3 Přenos informací o úrovni předložení 

    
     Úsek marketingu přenáší informace o dohodnuté úrovni předložení prostřednictvím 
„Zadávacího listu“. Tato informace je rozhodující v rámci procesu schvalování dílů k výrobě. 
     Vedoucí technického úseku dohodnutou úroveň předložení přenáší na další útvary 
prostřednictvím formuláře „Evidenční list ověřovací série“ (NS/04/05). Příslušný útvar zajistí 
vypracování požadovaných dokumentů, a to bez zbytečných odkladů tak, aby byl dodržen termín 
pro předložení vzorků, a předá je referentu jakosti. 
 

8.4 Zkoušení 
 

     U všech úrovní předložení jsou příslušné úseky (technická kontrola a zkušebna) odpovědny za 
provedení zkoušek specifikovaných výkresem, zkušebním plánem atd. Vedoucí úseku řízení 
jakosti je povinen u všech úrovní předložení zabezpečit provedení materiálových zkoušek 
definovaných výkresem, kontrolním plánem atd. Výsledky specifikovaných zkoušek jsou 
zaznamenávány v rámci zadání (ověřovací série, požadavek na zkušebnu atd.). Vedoucí 
technického úseku spolu s referentem jakosti odpovídá za kompletnost a formální obsahovou 
správnost dokumentace zasílané zákazníkovi včetně kompletnosti a správnosti označení vzorků - 
dílů, jež jsou předmětem schvalování. 
 

8.5 Dílenské vzorky 
 

     Při výrobě ověřovací série si technická kontrola střediska ponechá z každé dokončené operace 
alespoň jeden dílec, který po schválení výrobku zákazníkem bude sloužit jako dílenský vzorek 
(výrobek byl schválen zákazníkem, pokud je po ověřovací sérii zavedena sériová výroba). 
     Dílenský vzorek musí pracovník technické kontroly spojit provázkem s vyplněným štítkem 
(příloha 7 – Štítek na dílenský vzorek) a mistr střediska musí zajistit jeho umístění v dílně tak, aby 
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byl přístupný každému zaměstnanci, který si potřebuje porovnat vyráběný díl s tímto vzorkem. 
Zpravidla je to na kontrolním místě (NS/09/03). U dílenských vzorků musí být viditelně umístěn 
vyplněný „Seznam dílenských vzorků“ (příloha 14). Platnost dílenských vzorků, jejich vzhled a 
aktuálnost, je nutno prověřit každé 3 měsíce. 
     Pokud vzorek neodpovídá výše uvedeným požadavkům, je nutno jej vyměnit. 
     Pokud se změní referenční vzorek, je nutno na pokyn referenta jakosti stejným způsobem 
vyměnit dílenské vzorky. Aktualizované seznamy dílenských vzorků si tisknou pracovníci odboru 
technické kontroly. 
 

8.6 Odebírání vzorků 
 

1) Po vyrobení ověřovací série oznámí mistr střediska, u něhož je v protokolu o provedení 
ověřovací série ve výrobním středisku zatržená kolonka „Předložit vzorky pro schválení 
zákazníkem“ (NS/04/05), tuto skutečnost referentu jakosti. Ten zajistí, aby pracovníci technické 
kontroly společně s technologem odebrali zákazníkem požadovaný počet výrobků.  Zbývající díly 
z ověřovací série budou do odsouhlasení referenčních vzorků zákazníkem pozastaveny na 
výrobním středisku nebo s nimi bude manipulováno v souladu s požadavky zákazníka. Způsob 
odebrání vzorků je popsán v NS/10/01. 
 
2) Pracovník technické kontroly předá technikovi zkušebny výrobky k proměření včetně 
specifikace zkoušení dle stanovené úrovně předložení (NS/10/01). Proměření se provádí dle 
platné výkresové a technologické dokumentace. 
 
3) Technik zkušebny vystaví: 

a) Pro referenční vzorky, kde zákazník žádá vzorkování dle PPAP:  
- Protokol k referenčnímu vzorku (příloha 1b) 
- Protokol o schválení vzhledu (příloha 2b) 
- Výsledky kontrol rozměrů (příloha 3) 
- Výsledky materiálových zkoušek (příloha 4) 
- Výsledky zkoušek funkčnosti (příloha 5) 
- Počáteční studie způsobilosti procesu (příloha 6) 

b) Pro referenční vzorky, kde zákazník žádá vzorkování dle PPF: 
- Zpráva o zkoušce prvního vzorku – titulní list (příloha 11) 
- Zpráva o zkoušce prvního vzorku – výsledek zkoušek (příloha 12) 
- Souhrnný protokol k průkazu způsobilosti procesu (příloha 13) 

 
c) Pro referenční vzorky, kde zákazník nevyžaduje předložení podle PPF ani PPAP:  

- Zprávu o zkoušce prvního vzorku - Výsledek zprávy (příloha 9) 
- Protokol o zkoušce (NS/10/01) jehož součástí je Zpráva o zkoušce prvního vzorku (příloha 10) 

 
    Všechny dokumenty včetně vzorků předá referentu jakosti.      

 
4) Referent jakosti provede oštítkování (příloha 8 – Štítek na referenční vzorek) a zaevidování     
    vzorků. 
 
5) Shodu vzorků s výrobky potvrdí vedoucí úseku řízení jakosti na štítku svým podpisem. 
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6) Referent jakosti předá vzorky s dokumentací dle požadované úrovně předložení s 
protokolem k referenčnímu vzorku nebo protokolem o zkoušce úseku prodeje (jeden 
potvrzený doklad vrací zákazník dodavateli).  

 
7) Pracovník úseku prodeje odešle vzorky společně s doklady dle stupně předložení      
zákazníkovi.    

 
8) Schválené referenční vzorky zákazníkem (razítko a podpis na štítku) referent jakosti uloží do 

skladu referenčních vzorků. V případě, že zákazník schválí referenční vzorky pouze 
dokumentačně (bez zaslání referenčního vzorku s razítkem a podpisem na štítku), bude jako 
schválený referenční vzorek považován díl ze stejné sady výrobků jako byly referenční 
vzorky. Díl bude interně odpovídajícím způsobem označen jako referenční vzorek. Potvrzené 
protokoly založí a informaci o schválení zapíše do seznamu referenčních vzorků.   
Jestliže zákazník referenční vzorek neschválí nebo schválí s podmínkou, předá referent 
jakosti tuto informaci vedoucímu technického úseku, který rozhodne o dalším postupu tak, 
aby nové vzorky mohly být předloženy ke schválení zákazníkovi před uplynutím „podmínky“. 
Pokud zákazník schválí referenční vzorky bez výhrad - schváleno i přes uvedené neshodné 
parametry, jsou tyto parametry dále považovány za shodné. Na tuto skutečnost je zákazník 
upozorněn viz přílohy Protokol k referenčnímu vzorku, Zpráva o zkoušce prvního vzorku. 
Odbor vývojové konstrukce pak tyto neshodné kóty označí na výkrese číslem v kroužku a 
pod stejným označením uvede nad rohovým razítkem povolený rozměr včetně odkazu na 
příslušný protokol - Zprávu o zkoušce prvního vzorku. 

 
9) Referent jakosti sleduje doby platnosti referenčních vzorků. 
 
 

8.7 Specifická zkoušení 
 

     Jestliže celý výrobek nebo jeho část vyžaduje, aby se pro kontrolu a zkoušení použila zařízení 
specifická pro daný díl, musí je na požádání dodavatel zákazníkovi poskytnout. 

 
     Není-li možné dosáhnout přijatelné způsobilosti procesu do dohodnutého data předložení dílu, 
musí odbor technologie vypracovat plán nápravných opatření a prozatímní upravené kontrolní 
plány (běžně počítající se 100%-ní kontrolou) dát schválit útvaru, který je odpovědný za 
schvalování dílu. 
 
     Jakékoliv změny oproti původní dohodě musí být odsouhlaseny zákazníkem. 

 
     Dodavatel nesmí nikdy dodávat své výrobky před získáním písemného schválení dílů. 
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9. SCHVALOVÁNÍ REFERENČNÍCH VZORKŮ 
NAKUPOVANÝCH KOMPONENTŮ (DÍLCŮ OD 
DODAVATELŮ) 

 
9.1 Úroveň předložení  

 
     Úroveň předložení určuje odbor technologické přípravy výroby. Úroveň předložení je volena podle 
toho, jestliže zákazník, kterému je určen náš výsledný produkt, žádá předložení dle PPF nebo 
PPAP.  
     Úroveň předložení uvede odbor technologické přípravy výroby ve formuláři „Specifikace 
nakupovaného přímého materiálu“ (NS/05/07). ÚN si dle těchto požadavků vyžádá od dodavatele 
referenční vzorky s dokumentací.   
Standardně bude pro dodavatele zvolena úroveň 3 dle PPAP (QS 9000) a úroveň 2 dle PPF (VDA).  

 

9.2 Referenční vzorek 
 
     Referenční vzorek musí být (tam, kde je to relevantní) pro každou úroveň předložení 
dodavatelem opatřen štítkem se všemi náležitostmi (razítko a podpis dodavatele, zákazník, číslo 
výkresu, číslo formy, násobnost formy, druh materiálu, barva, číslo zakázky, číslo objednávky, 
razítko a podpis zákazníka). Tyto vzorky musí být minimálně ve dvojím vyhotovení (1x MASSAG 
Stamping, 1x dodavatel). U výlisků a odlitků musí být dvojí vyhotovení z každého otisku z každé 
formy. K těmto vzorkům musí být dodány dle potřeby a složitosti výrobků kusy navíc - „volné“, na 
kterých lze provést potřebné destrukční, klimatické, životnostní zkoušky a další potřebná měření. 
Počet volných neoštítkovaných vzorků dohodne referent úseku nákupu s dodavatelem.  
 
     Za včasné a kompletní dodání referenčních vzorků s dokumentací vstupní technické kontrole, 
odpovídá referent úseku nákupu. Vedoucí odboru hospodaření nářadím je povinen o každé změně v 
otázce nástrojů a forem u dodavatele informovat vedoucího ÚN včetně specifikace, tzn. zda se 
změna týká parametru výrobku či procesu nebo pouze ostatních technických otázek, čili je nutné 
specifikovat, zda bude třeba předložení dílů ke schválení.  
Vstupní technická kontrola si zjistí úroveň předložení v odboru technologie z formuláře „Specifikace 
nakupovaného přímého materiálu (NS/05/07) a vyplní „Schvalovací list“. Neúplnost dokumentace 
reklamuje vstupní technická kontrola u referenta úseku nákupu. Na našeho dodavatele máme stejné 
požadavky, jaké jsou uvedeny v bodech 5.2 a 6.2, kdy provádíme vzorkování my.  
 
     Referenční vzorky se schvalovacím listem pak předá technikovi zkušebny, který proměří všechny 
hodnoty uvedené na výkrese a vyhodnotí vzorky. Technik zkušebny zaznamená výsledky měření z 
hodnocení do listu „Zpráva o zkoušce prvního vzorku“, který je součástí protokolu o zkoušce viz 
NS/10/01 a do schvalovacího listu. Tuto dokumentaci včetně vzorků předá vstupní technické 
kontrole. Ten si vyžádá vyjádření se zápisem do „Schvalovacího listu“ od vedoucího odboru vývojové 
konstrukce (u nových výrobků) a od odboru technologie (u ostatních). 
V případě shody vzorků s požadavky potvrdí první referenční vzorky na zadní straně štítku vedoucí 
odboru vývojové konstrukce (u nových výrobků) anebo odboru technologie (u ostatních) spolu 
s vstupní technickou kontrolou. Vedoucí odboru vývojové konstrukce nebo odboru technologie pak 
dle složitosti výrobku a stavu nástroje nebo formy může stanovit dobu platnosti referenčních vzorků. 
Tuto skutečnost zanese vstupní technická kontrola do „Schvalovacího listu“, který založí. 
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     V případě neshody vedoucí odboru vývojové konstrukce (u nových výrobků) nebo odboru 
technologie (u ostatních) rozhodují, zda neshody nejsou na závadu funkčnosti, bezpečnosti, 
životnosti apod. Jestliže ne, vydá odbor vývojové konstrukce nebo odbor technologie změnové řízení 
na opravu výkresové dokumentace, která musí být v souladu s výrobkem a schválená dodavatelem. 
Po realizaci změnového řízení schválí odbor vývojové konstrukce nebo odbor technologie a také 
vstupní technická kontrola, výrobek. V opačném případě ho neschválí a vstupní technická kontrola 
předá neschválené vzorky s protokolem, včetně průvodního dopisu zpět referentu úseku nákupu a u 
forem i vedoucímu odboru hospodaření nářadím s protokolem o měření. Vyjádření k referenčním 
vzorkům musí být referentem úseku nákupu odesláno nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení 
vzorků. Všechny tyto skutečnosti musí průběžně pověření pracovníci odboru vývojové konstrukce, 
odboru technologie a vstupní technické kontroly zaznamenat do schvalovacího listu, a to i s termíny, 
čísly změn apod. Po zapsání konečného rozhodnutí vstupní technická kontrola list založí. 
     Schválené referenční vzorky nakupovaných komponentů i s dokumentací jsou uloženy ve skladu 
referenčních vzorků. Za uložení, evidenci a aktuálnost odpovídá vstupní technická kontrola. 
 
 

10. SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ VE VÝVOJOVÝCH ETAPÁCH 
 

     Pokud zákazník žádá schvalování dílů v různých etapách vývoje, musí zadavatel (technický 
úsek) v požadavku na zkušebnu (NS/10/01) jasně specifikovat rozsah zkoušek, počet zkoušených 
kusů, musí dodat dokumentaci, podle které se zkouška (měření) provádí, udat na jaké formuláře 
se výsledek zkoušky zapíše, budou-li se vzorky štítkovat apod. Zadavatel je v tomto případě 
povinen dát kopii požadavku na zkušebnu, který pak dle tohoto jasného zadání zkoušky provede a 
i s dokumentací předá prodeji nebo tomu, kdo bude uveden v požadavku na zkušebnu. 

 
 

11.  SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ 

    
a) Řídící akty, které jsou tímto řídícím aktem rušeny. 
    Tímto řídícím aktem je rušeno vydání č. 05  NS/09/09 ze 30.3.2009. 
 
b) Související řídící akty. 

         NS/04/05  - Zabezpečování ověřovacích sérií 
         NS/05/07  - Příprava, zpracování a oběh výrobní dokumentace OT 
         NS/09/08  - Ověřování schopnosti výrobního procesu 
         NS/10/01  - Měrové středisko 
         NS/10/03   - Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola 
         NS/14/01  - Opatření k nápravě 
         MP/11/01-01  - Stanovení způsobilosti měřících prostředků a systémů (PMFU)  
         NS/04/01   - Plánování a realizace nových výrobků 
 

c) Další související dokumenty. 
    ČSN EN ISO 9001 
    ISO/TS 16949:2002 
    VDA 2 
    QS 9000 
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d) Ustanovení o kontrole řídícího aktu. 
         Kontrolou plnění tohoto řídícího aktu jsou pověření všichni vedoucí zaměstnanci. Za revize 

tohoto řídícího aktu odpovídá vedoucí úseku řízení jakosti. 
 

 
e) Seznam příloh. 
 

Příloha číslo Název přílohy 
1a Protokol k referenčnímu vzorku - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP) 
1b Protokol k referenčnímu vzorku (PPAP) 
2a Protokol o schválení vzhledu - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP) 
2b Protokol o schválení vzhledu (PPAP) 
3 Schválení výroby dílu - rozměrové výsledky (PPAP) 
4 Schválení výroby dílu - výsledky materiálových zkoušek (PPAP) 
5 Schválení výroby dílu - výsledky zkoušek funkčnosti (PPAP) 
6 Počáteční studie způsobilosti procesu  
7 Štítek na dílenský vzorek 
8 Štítek na referenční vzorek 
9 Zpráva o zkoušce prvního vzorku. Výsledek zprávy 
10 Zpráva o zkoušce prvního vzorku 
11 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - titulní list - (PPF) 
12 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušek - (PPF) 
13 Souhrnný protokol k průkazu způsobilosti procesu - (PPF) 
14 Seznam dílenských vzorků 
15 Schvalovací list 
16 Přehled systémů vzorování dle zákazníků 

 
 
f) Místo uložení originálu 
    Úsek řízení jakosti 
 
g) Další ustanovení 
    Nevyužito 
 
h) Rozdělovník 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1a Protokol k referenčnímu vzorku - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP)   
k NS/09/09 

 

  Průvodka předložení dílu – PSW (pokyny pro vyplnění formuláře) 
 

Název součásti   1  …………………………………Číslo dílu    2    ……………………………….…………………….. 
                                                                             3 

Bezpečnostní a/nebo regulovaná položka  Ano    Ne    Úroveň technické změny  4   ….Datum…………… 
 
Dodatečné konstrukční změny   5 …………………………………………………………………Datum………………. 
 
Číslo výkresu    6  …………… Číslo nákupní objednávky   7   …………………………………Váha  8 ……..….. kg 
 
Kontrolní pomůcka č.  9   ……Úroveň konstrukční změny  10   ……………………………….Datum ………………. 
 
INFORMACE O ZÁVODU DODAVATELE                 INFORMACE O PŘEDLOŽENÍ   13  
 

………………………………………………….          rozměrový   materiálový/funkční   vzhledový 
Název dodavatele   11    Kód dodavatele 
 
                                                                                    Název dodavatele/divize  14 ………………………………… 
………………………………………………….    
            
Ulice   12                                                                     Kupující/kód kupujícího  15  ………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
Město/stát/PSČ 
                                                                                   Použití   16  ……………………………………………………... 
DŮVOD PŘEDLOŽENÍ      17 
 první předložení  změna volitelné konstrukce nebo materiálu 
 technická změna (změny)  změna dodavatele nebo zdroje materiálu 
 nástroje: přemístění, nahrazeny, nové, dodatečné  změna zpracování dílu 
 oprava nesrovnalosti  díly vyráběny v jiném místě 
POŽADOVANÁ ÚROVEŇ PŘEDLOŽENÍ (zaškrtněte jen jednu)    18  
 Úroveň 1 – atest, zpráva o schválení vzhledu (jen pro určení vzhledové položky) 
 Úroveň 2 – atest, díly, výkresy, kontroly, výsledky laboratorních a funkčních zkoušek, zpráva o schválení 

vzhledu. 
 Úroveň 3 – u zákazníka – atest, díly, výkresy, výsledky kontroly, výsledky laboratorních a funkčních zkoušek, 

zpráva o schválení vzhledu, výsledky ověření způsobilosti procesu, studie způsobilosti, postup řízení 
procesu, metrologická studie, FMEA. 

 
 
 Úroveň 4 – jako úroveň 3, ale bez dílů. 
 Úroveň 5 – u dodavatele – u zákazníka – atest, díly, výkresy, kontroly, výsledky laboratorních a funkčních 

zkoušek, zpráva o schválení vzhledu, výsledky ověření způsobilosti procesu, studie způsobilosti, postup 
řízení procesu, metrologická studie, FMEA. 

 
 
VÝSLEDKY PŘEDLOŽENÍ   19 

Výsledky   měření rozměrů    zkoušky materiálu a funkce   vzhledová kritéria  soubor statistických  
 

postupů. Tyto výsledky splňovaly požadavky výkresů a specifikací     Ano   Ne (v případě „ne“ se vyžaduje 
vysvětlení).                                                                                          
                                                                                                                      20 
PROHLÁŠENÍ  
Potvrzuji, že vzorky, ke kterým se vztahuje tento atest, jsou ve vztahu k našim dílům reprezentativní a že byly 
vyrobeny podle příslušných výkresů a specifikací zákazníka a jsou vyrobeny ze specifikovaných materiálů, 
normálními výrobními nástroji a pouze operacemi, které patří do řádného výrobního procesu. Odchylky od tohoto 
prohlášení jsem uvedl níže: 
VYSVĚTLENÍ / KOMENTÁŘ:   21  ………………………………………………………………………………………… 
Jméno tiskacím písmenem: ………………… funkce/titul ……………………...…telefon ……………………………..   
Podpis oprávněného zástupce dodavatele: ……………………………………….datum ………………………………      
                                                                         22 

JEN PRO POTŘEBU ZÁKAZNÍKA 

   schváleno      odmítnuto       jiné rozhodnutí 
                                                                                       …………………………………………………………………. 
Dispozice pro díl 
Jméno zákazníka …………………………… podpis zákazníka …………………….. datum …………………………. 



Příloha č.1a Protokol k referenčnímu vzorku - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP)   
k NS/09/09 

 

    
INFORMACE O DÍLU 
1. Název dílu a  2.   Číslo dílu:  Název a číslo konstrukcí uvolněné hotové finální položky. 
3. Bezpečnostní/regulovaná položka: „Ano“, je-li uvedeno na výkrese, jinak „Ne“. 
4. Úroveň konstrukční změny a datum schválení: Uveďte úroveň změny a datum předložení. 
5. Dodatečné konstrukční změny: Seznam všech schválených konstrukčních změn ještě nezahrnutých do 

výkresu, ale promítnutých do dílu. 
6. Na čísle výkresu uvést: Konstrukční záznam, který specifikuje číslo předloženého dílu. 
7. Číslo nákupní objednávky: Vyplňte to číslo, které naleznete na nákupní objednávce. 
8. Hmotnost dílu: Uveďte skutečnou hmotnost v kilogramech na tři desetinná místa. 
9. Kontrolní pomůcka č.: Uveďte číslo kontrolní pomůcky, používá-li se nějaká k rozměrové kontrole. 
10. Úroveň její konstrukční změny a datum schválení. 
 
 
INFORMACE O ZÁVODU DODAVATELE 
11. Název dodavatele a kód dodavatele: Uveďte kód přiřazený výrobnímu místu na nákupní objednávce. 
12. Adresa výrobního závodu dodavatele. Uvádí se kompletní adresa místa, kde byl výrobek vyroben. 
 
 
INFORMACE O PŘEDLOŽENÍ 
13. Druh předložení: Označte druh předložení zaškrtnutím příslušného okénka. 
14. Název zákazníka: Uveďte název společnosti a divizi nebo operační skupinu. 
15. Název kupujícího a kód kupujícího: Uveďte název a kód kupujícího. 
16. Použití: Uveďte ročník modelu, název vozu nebo motor, převodovku apod. 
 
 
DŮVOD PŘEDLOŽENÍ 
17. Zaškrtněte příslušné okénko. Doplňte vysvětlující podrobnosti v části „Ostatní“. 
 
 
POŽADOVANÁ ÚROVEŇ PŘEDLOŽENÍ 
18. Uveďte úroveň předložení požadovanou zákazníkem. 
 
 
VÝSLEDKY PŘEDLOŽENÍ 
19. Zaškrtněte příslušné okénko pro rozměrové, materiálové, funkční zkoušky, hodnocení vzhledu a statistické 

údaje. 
20. Zaškrtněte příslušné okénko. Jestliže zaškrtnete „Ne“, uveďte vysvětlení do „komentáře“ níže. 
 
 
PROHLÁŠENÍ 
21. Komentář: Uveďte jakékoli vysvětlující podrobnosti k výsledkům předložení; podle potřeby je možné 

doplňující informaci předložit. 
22. Odpovědný zástupce dodavatele, po ověření, že výsledky vykazují shodu se všemi požadavky zákazníka a 

že veškerá požadovaná dokumentace je k dispozici, podepíše prohlášení a uvede svou funkci (název) a 
telefonní číslo. 

 
 
POUZE PRO POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM 
Nechej prázdné. 
                                                        



Příloha č.1b Protokol k referenčnímu vzorku (PPAP)  k NS/09/09  

 

Průvodka předložení dílu - PSW 
 

Název součásti ..………………………………………….Číslo dílu  ……………………………….…………………….. 
                                                                              

Bezpečnostní a/nebo regulovaná položka   Ano    Ne  Úroveň technické změny …… Datum……………... 
 
Dodatečné konstrukční změny  ……………………………………………………………………...Datum…………….. 
 
Číslo výkresu  …….………………… Číslo nákupní objednávky  ………………………………..Váha  ……..….. kg 
 
Kontrolní pomůcka č.  ………………Úroveň konstrukční změny  ……………………………….Datum …………….. 
 
INFORMACE O ZÁVODU DODAVATELE                 INFORMACE O PŘEDLOŽENÍ    
 

…………………………………………………. …        rozměrový    materiálový/funkční     vzhledový 
Název dodavatele                Kód dodavatele 
 
                                                                                    Název dodavatele/divize  ……………………………………... 
………………………………………………….    
 Ulice 
                                                                                    Kupující/kód kupujícího    …………………………………….. 
…………………………………………………. 
Město/stát/PSČ 
                                                                                   Použití     …………………………………………………….….. 
DŮVOD PŘEDLOŽENÍ     
   
 první předložení  změna volitelné konstrukce nebo materiálu 
 technická změna (změny)  změna dodavatele nebo zdroje materiálu 
 nástroje: přemístění, nahrazeny, nové, dodatečné  změna zpracování dílu 
 oprava nesrovnalosti  díly vyráběny v jiném místě 
 
POŽADOVANÁ ÚROVEŇ PŘEDLOŽENÍ (zaškrtněte jen jednu)     
 
 Úroveň 1 – atest, zpráva o schválení vzhledu (jen pro určení vzhledové položky) 
 Úroveň 2 – atest, díly, výkresy, kontroly, výsledky laboratorních a funkčních zkoušek, zpráva o schválení 

vzhledu. 
 Úroveň 3 – u zákazníka – atest, díly, výkresy, výsledky kontroly, výsledky laboratorních a funkčních zkoušek, 

zpráva o schválení vzhledu, výsledky ověření způsobilosti procesu, studie způsobilosti, postup řízení 
procesu, metrologická studie, FMEA. 

 
 
 Úroveň 4 – jako úroveň 3, ale bez dílů. 
 Úroveň 5 – u dodavatele – u zákazníka – atest, díly, výkresy, kontroly, výsledky laboratorních a funkčních 

zkoušek, zpráva o schválení vzhledu, výsledky ověření způsobilosti procesu, studie způsobilosti, postup 
řízení procesu, metrologická studie, FMEA. 

 
 
  
VÝSLEDKY PŘEDLOŽENÍ    

Výsledky   měření rozměrů   zkoušky materiálu a funkce  vzhledová kritéria  soubor statistických  
 

postupů. Tyto výsledky splňovaly požadavky výkresů a specifikací    Ano   Ne (v případě „ne“ se vyžaduje 
vysvětlení).                                                                                          
                                                                                                                         
PROHLÁŠENÍ  
Potvrzuji, že vzorky, ke kterým se vztahuje tento atest, jsou ve vztahu k našim dílům reprezentativní a že byly 
vyrobeny podle příslušných výkresů a specifikací zákazníka a jsou vyrobeny ze specifikovaných materiálů, 
normálními výrobními nástroji a pouze operacemi, které patří do řádného výrobního procesu. Odchylky od tohoto 
prohlášení jsem uvedl níže: 
 
VYSVĚTLENÍ / KOMENTÁŘ:  ……………………………………………………………………………………………… 
Jméno tiskacím písmenem: ………………… funkce/titul ……………………...…telefon ……………………………..   
Podpis oprávněného zástupce dodavatele: ……………………………………….datum ………………………………      
                                                              
 



Příloha č.1b Protokol k referenčnímu vzorku (PPAP)  k NS/09/09  

 

             
JEN PRO POTŘEBU ZÁKAZNÍKA 

 

  schváleno     odmítnuto     jiné rozhodnutí 
                                                                                       …………………………………………………………………. 
Dispozice pro díl 
Jméno zákazníka …………………………… podpis zákazníka …………………….. datum …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2a Protokol o schválení vzhledu - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP) k NS/09/09  

 

 
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ VZHLEDU  (pokyny pro vyplnění formuláře)                        Jen pro zákazníka 
                   
Číslo dílu     1 Číslo výkresu   2 Použití vozidla         3 

Název dílu          4 Kód kupujícího      5 Úroveň změny      6 Datum          7 

Název dodavatele         8 Místo výroby       9 Kód dodavatele   10 

Důvod předložení    11 

                                  

 Atest  Zvláštní vzorek  Opakované předložení  Ostatní 

 Předběžná struktura  První dodávka z výroby  Technická změna   

VYHODNOCENÍ VZHLEDU 
 

    12   INFORMACE O ZDROJÍCH DODAVATELE A STRUKTUŘE Předb.vyhodnocení struktury             13 Podpis zástupce zákazníka a datum 

    

  Opravit a pokračovat  

    

  Opravit a znovu předložit  

    

  Struktura schválena  

    

VYHODNOCENÍ BARVY 

Přípona 
barvy 

Kolorim. data Číslo 
etalo-

nu 

Datu
m 

etalo-
nu 

Druh 
mater. 

Zdroj 
mater. 

Tón barvy Hodnota Sytost barvy Lesk Kovový třpyt Exp. 
příp. 
barvy 

Dis- 
pozi-
ce 

 DL Da Db DE CM
C 

    červ. žlutá zelen
á 

modr
á 

světl
á 

tmav
á 

šedá čistá vysok
ý 

nízký vysok
ý 

nízký   

14   15   16 17 18 19       20      21 22 

                        

                        

KOMENTÁŘ      23 

                 24                                                                                                                                     25 

Podpis zák. Telefon Datum Podpis zástupce zákazníka Datum 

 



Příloha č. 2a Protokol o schválení vzhledu - pokyny pro vyplnění formuláře (PPAP) k NS/09/09  

 

 

 
VYPLNĚNÍ PROTOKOLU O SCHVÁLENÍ VZHLEDU 

 
 

1. Číslo dílu:   Číslo dílu uvolněného konstrukcí. 
2. Číslo výkresu:   Liší-li se číslo výkresu od čísla dílu, použijte číslo výkresu. 
3. Použití:   Uveďte ročník modelu  a vozidlo nebo program, ve kterém je díl použit. 
4. Název dílu:   Použijte název dílu hotového dílu podle výkresu. 
5. Kód kupujícího:   Uveďte kód konkrétního nákupčího dílu. 
6. / 7. Úroveň konstrukční změny a datum:    Úroveň konstrukční změny a datum tohoto předložení. 
8. Název dodavatele:   Dodavatel odpovědný za předložení (včetně subdodavatele, je-li třeba) 
9. Místo výroby:   Místo, kde byl díl vyroben nebo smontován. 
10. Kód dodavatele:   Zákazníkem přiřazený kód pro dodavatelovu lokalitu, kde byl díl vyroben nebo smontován. 
11. Důvod předložení:   Zaškrtněte okénka určující důvod předložení. 
12. Informace o dodavateli a povrchové úpravě:   Uveďte seznam všech prvních nástrojů pro povrchové úpravy, zdroje a druhy zrnění, zrnitost a etalony zrnitosti a lesku, 

použité při kontrole dílu. 
13. Hodnocení před úpravou:   Vyplní představitel zákazníka (GM nepoužívá). 
14. Barva: Použijte alfanumerické nebo numerické určení barvy. 
15. Kolorimetrická data:   Uveďte seznam numerických (kolorimetrických) údajů o předloženém dílu ve srovnání se schváleným etalonem zákazníka. 
16. Číslo etalonu:   Uveďte alfanumerickou  identifikaci etalonu (Ford nepoužívá). 
17. Datum etalonu:   Uveďte datum, kdy byl vzor schválen. 
18. Druh materiálu: Uveďte první povrchovou úpravu a podklad. 
19. Zdroj materiálu:   Uveďte dodavatele první povrchové úpravy a podkladu. Příklad: Redspot/Dow. 
20. Hodnocení barvy, tónu, hodnoty, sytost barvy, kovový třpyt a lesk:   Vizuální hodnocení zákazníkem. 
21. Barevný odstín:   Přípona čísla barvy nebo číslo barvy dílu. 
22. Dispozice:   Rozhodne zákazník (schváleno nebo zamítnuto). 
23. Komentář:   Všeobecné poznámky dodavatele nebo zákazníka (podle potřeby). 
24. Podpis dodavatele, telefon a datum:   Osvědčení dodavatele, že informace v dokumentu jsou přesné a splňují všechny specifikované požadavky. 
25. Podpis zástupce zákazníka a datum:   Schvalující podpis zákazníka. 
 



Příloha č. 2b Protokol o schválení vzhledu (PPAP) k NS/09/09 

 

 
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ VZHLEDU                                                                               Jen pro zákazníka 
                   
Číslo dílu Číslo výkresu Použití vozidla 

Název dílu Kód kupujícího Úroveň změny Datum 

Název dodavatele Místo výroby Kód dodavatele 

Důvod předložení 

 

 Atest  Zvláštní vzorek  Opakované předložení  Ostatní 

 Předběžná struktura  První dodávka z výroby  Technická změna   

VYHODNOCENÍ VZHLEDU 
 

INFORMACE O ZDROJÍCH DODAVATELE A STRUKTUŘE Předb.vyhodnocení struktury Podpis zástupce zákazníka a datum 

    

  Opravit a pokračovat  

    

  Opravit a znovu předložit  

    

  Struktura schválena  

    

VYHODNOCENÍ BARVY 
 

Přípona 
barvy 

Kolorim. data Číslo 
etalo-

nu 

Datu
m 

etalo-
nu 

Druh 
mater. 

Zdroj 
mater. 

Tón barvy Hodnota Sytost barvy Lesk Kovový třpyt Exp. 
příp. 
barvy 

Dis- 
pozi-
ce 

 DL Da Db DE CM
C 

    červ. žlutá zelen
á 

modr
á 

světl
á 

tmav
á 

šedá čistá vysok
ý 

nízký vysok
ý 

nízký   

                        

                        

                        

KOMENTÁŘ 

Podpis zák. Telefon Datum Podpis zástupce zákazníka Datum 

2/81



Příloha č. 3 Schválení výroby dílu - rozměrové výsledky (PPAP) k NS/09/09 

 

 

SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY – VÝSLEDKY KONTROL 
ROZMĚRŮ (PPAP)  

Strana ..….z ………. 
 
Dodavatel 
 

Číslo dílu 

Název kontrolní jednotky 
 

Název dílu 

Polož-
ka 

Rozměr / specifikace  Výsledky měření dodavatele OK 
Ano 

Ne 
OK 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Leden           CFG - 1003 
 
1993 

Podpis                    Titul                        Datum 
 
 

 



Příloha č. 4 Schválení výroby dílu - výsledky materiálových zkoušek (PPAP) 

k NS/09/09 

 

 

SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY – VÝSLEDKY ZKOUŠEK 
MATERIÁLU (PPAP) 

strana……….z ………. 

 
Dodavatel 
 

Číslo dílu 

Název kontrolní jednotky 
 

Název dílu 

Typ 
zkoušky 

Číslo specifikace materiálu / 
datum / specifikace 

 Výsledky zkoušky dodavatele OK 
Ano 

Ne 
OK 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Leden           CFG - 1004 
 
1993 

Podpis                    Titul                        Datum 
 
 

 



Příloha č. 5 Schválení výroby dílu - výsledky zkoušek funkčnosti (PPAP) k NS/09/09 

 

 

SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY – VÝSLEDKY ZKOUŠEK 
FUNKČNOSTI (PPAP) 

strana……….z ………. 

 
Dodavatel 
 

Číslo dílu 

Název kontrolní jednotky 
 

Název dílu 

Referenč. 
číslo 

Požadavky  Četnost 
zkouše

k 

Zkoušené  
množství 

Výsledky a podmínky zkoušek 
dodavatele 

OK 
 

Ne 
OK 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
Leden           CFG - 1005 
 
1993 

Podpis                              Titul                        Datum 
 
 



Příloha č. 6 Počáteční studie způsobilosti procesu k NS/09/09 

 

 

INITIAL PROCESS CAPABILITY / POČÁTEČNÍ STUDIE ZPŮSOBILOSTI PROCESU 
Customer Designation:      Date: 

Write by: Référence   

      

  Dimension :    

    

Means of Mesureament :   

  Dimension Nominal Value Upper Tol. Lower Tol.  I.T   

    

    

Part No Dimension Range Standard deviation Average Cmk1 Cm   

 

 

  

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
    

  Cmk 1 = (Upper tolerance - Average) / 3*Standard Deviation   

  Cmk 2 = ( Average - Lower tolerance ) / 3*Standard deviation   

  Cm = I.Tolerance / 6 * Deviation           
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Příloha č. 7 Štítek na dílenský vzorek k NS/09/09 

 

 

ŠTÍTEK NA DÍLENSKÝ VZOREK 
 
str. 1 
 

  
 M

a
s
s
a
g
 S

ta
m

p
in

g
 a

. 
s
. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 F

u
ln

e
k
 

  
 

DÍLENSKÝ VZOREK 
 

Stř.: 

 

Název výrobku 

 
 
 
Č. výrobku 
 
Operace 
 
 
 

 
 
 
 
 
str. 2 

 
  

 

 
 
 
 
Dílenský vzorek č. 
 
 
Shodný se schváleným ref. 
vzorkem č. 
 
 
 
 
Datum – razítko – podpis 
 

 
 



Příloha č. 8 Štítek na referenční vzorek k NS/09/09 

 

 

 
ŠTÍTEK NA REFERENČNÍ VZOREK 

 
str. 1 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
Zákazník 
 
 
Název výlisku 
 
č.výkresu 
č. formy 
násobnost 
druh materiálu 
barva materiálu 
č. zakázky 
č. objednávky 
 

 
 
 
 
str. 2 
 
  

 

Potvrzení zákazníka o souhlasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum – razítko - podpisy 
 

 



Příloha č. 9 Zpráva o zkoušce prvního vzorku. Výsledek zprávy NS/09/09 

 

 

 

Datum vyhotovení :   

Zpráva o zkoušce prvního vzorku 

Výsledek zkoušky 

 
 

 
MĚŘENÍ  

 
Materiál 

  
Funkce 

Dodavatel:  Zpráva č.  Značka 
     

 Odběratel:  Zpráva č.  Značka 

  

   

 Číslo dodavatele:  list :  listů:  

Dodavatel: 
 

Odběratel: 
 Výrobek(výkres)číslo Datum změny Výrobek(výkres)číslo Datum změny 

  
 

 

Název :  Název :  

Objednávka číslo:  Ze dne : Místo vyložení 
 

Dodací list číslo:  Ze dne : Počet vzorků  

 “D” – souč. s povinnou dokumentaci Dohodnuté specifikace pro zkoušku prvního 
ΟΟΟΟ ano ΟΟΟΟ ne vzorku jsou obsaženy v dokladech : 
Důvod zkoušky prvního vzorku  

ΟΟΟΟ nový dodavatel  

ΟΟΟΟ nová součást  

ΟΟΟΟ změna specifikací  

ΟΟΟΟ změna výrobních podmínek  

ΟΟΟΟ delší přerušení výroby  

ΟΟΟΟ pravidelné schvalování  

Výsledky zkoušky viz. další listy.Charakteristiky s povinnou dokumentaci jsou označeny “D”.Skutečné hodnoty 
jsou uvedeny podle číselného pořadí vzorků.Nedodržené specifikace jsou podtrženy. 

Připomínky dodavatele  Připomínky odběratele  

  
  
  

Potvrzení Rozhodnutí 

1. Předložené vzorky byly vyrobeny ze sériových Neshodné rozměry se schválení dílu – povoleno - 

    dílu a za sériových podmínek. stávají shodnými 

2. Zkoušky a jejich zápisy byly provedeny korektně Míry 

p
o
v
o
le

n
o
  

p
o
v
o
le

n
o
 

s
 

p
o
d
m

ín
k
o
u
  

Z
a
m

ít
n
u
to

 
d
o
d
a
t 
n
o
v
é
 

v
z
o
rk

y
 

 

    odchylky jsou uvedeny zvlášť. Materiál    

3. Kontrola nezbavuje dodavatele odpovědnosti Funkce    

   za dodržení aktuálně platných specifikací. Rozhodnu
tí 

   

 Podmínky 

  
Vyřizuje / tel.  Vyřizuje / tel.  

  
Datum
: 

 podpis opr. osoby  Datum
: 

 podpis opr. osoby  



Příloha č. 10 Zpráva o zkoušce prvního vzorku k NS/09/09 

 

 

 Zpráva o zkoušce prvního vzorku 
List :       
Listů :   

   Datum vyhotovení: 
 

Výsledek zkoušky : 
MĚŘENÍ   MATERIÁL   Funkce   

   Dodavatel : Odběratel : 

Výrobek (výkres) číslo / Název Výrobek (výkres) číslo / Název 
  

Zpráva č.  ZNAČKA Zpráva č.  Značka 

Poz. Vlastnost/ Skut. hodnota (dodavatel) Skut. hodnota (odběratel) Rozhod. 
 pož. hodnota 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 

             

 
 

             

               

               

               

Připomínky dodavatele:  
 
 

Připomínky odběratele : 

Dodavatel : Odběratel :  
  
Datum :  Datum :  
  
Podpis oprávněné osoby :  Podpis oprávněné osoby :  

 



Příloha č. 11 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - titulní list - (PPF) k NS/09/09 

 

NS0909_DP-2  Quelle: VDA-Band 2 

Titulní list PPF 
 

Odesílatel  Zpráva o uvolnění výrobního procesu a produktu 
 Dokument se zvláštní archivací - DmbA  

Úroveň předložení: _______ 

   Vzorkování 

Jméno, dodavatel:   Nový díl 

Označení závodu   Změna produktu (změna specifikace) 

Kódové číslo závodu/ DUNS - Code   Přemístění výroby 

Ulice nebo P.O.Box   Změna výrobních procesů 

Země, PSČ, město   Přerušení výroby delší než 12 měsíců 

Příjemce   Změna / oprava nástroje 

   Změna nakupovaných dílů 

Jméno, dodavatel:   Změna dodavatelů 

Označení závodu   Ostatní 

Kódové číslo závodu/ DUNS - Code   Dodatečné vzorkování 

Ulice nebo P.O.Box   Nové vzorkování 

Země, PSČ, město   Zpráva o zvláštních vzorcích 

Přílohy / Nahlédnutí 

 01 Rozměry   09 EMC – elmag. kompatibilita    17 Seznam kontrolních 
prostředků 

  02 Funkce   10 Spolehlivost   18 Způsobilost kontrolních 
prostředků 

 03 Materiál   11 Konstrukční FMEA   19 EU-Bezpečnostní list 

  04 Haptika   12 Uvolnění konstrukce   20 Materiálový list/IMDS 

  05 Akustika   13 Procesní FMEA    21 Transportní prostředky / 
balení 

  06 Pach   14 Schéma průběhu výroby   22 Certifikáty 

  07 Vzhled   15 Plán kontroly a zkoušení   23 Prověrka procesu 

  08 Povrch   16 Procesní způsobilost   24 Ostatní 

Dodavatel / Výrobní místo: Zákazník: 

Ident. číslo / DUNS-Code: Ident. číslo: 

Číslo zprávy:  Index: Číslo zprávy.: Index: (vyplňuje zákazník) 

Název: Název: 

Číslo dílu: Číslo dílu: 

Číslo výkresu: Číslo výkresu: 

Stav / datum: Stav / datum: 

Číslo/datum dodacího listu: Číslo/datum příjmu:      (vyplňuje zákazník) 

Dodané množství: Číslo/datum objednávky: 

Číslo šarže: Místo dodání: 

Hmotnost vzorků:  



Příloha č. 11 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - titulní list - (PPF) k NS/09/09 

 

NS0909_DP-2  Quelle: VDA-Band 2 

Potvrzení dodavatele: 

Potvrzení dodavatele: 

 

 

Tímto se potvrzuje, že vzorkování bylo provedeno v souladu s VDA 2, kapitola 4. 

 Datový soubor IMDS byl vytvořen pod číslem IMDS-ID-Nr: ______________________ 

Jméno: Poznámka: 

Oddělení:  

Telefon:  

Fax:  

E-Mail:  

  

Datum:  
 

Podpis:  

    

Rozhodnutí 
zákazníka 

Celkové Dílčí uvolnění 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Uvolněno                                                                                                     

Podmínečně 
uvolněno, dodat. 
vzorkování nutné 

                            

Zamítnuto, 
dodatečné 
vzorkování nutné 

                                                                                                    

Číslo povolení odchylky: Platnost do: Počet ks: Termín dodatečného vzorkování: 

Při vrácení číslo / datum dodacího listu: 

Jméno: Poznámka: 

Oddělení:  

Telefon:  

Fax:  

E-Mail:  

 Datum: Podpis: 

 

 
 
 



Příloha č. 12 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušek - (PPF) k NS/09/09 

 

NS0909_DP-2  Quelle: VDA-Band 2 

Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušek (PPF) 

Dodavatel / výrobní místo: Zákazník: 

Ident. číslo / DUNS-Code: Ident. číslo: 

Číslo zprávy:                           Index: 

 

Číslo zprávy: Index: (vyplňuje zákazník) 

Název: Název: 

Číslo dílu: Číslo dílu: 

Číslo výkresu: Číslo výkresu: 

Stav / datum: Stav / datum: 

Příloha Stav / datum Druh, rozsah a označení přílohy 

  01 Rozměry   

  02 Funkce   

  03 Materiál   

  04 Haptika   

  05 Akustika   

  06 Pach   

  07 Vzhled   

  08 Povrch   

  09 EMC – elmag.kompatibilita   

  10 Spolehlivost   

  11 Konstrukční FMEA   

  12 Uvolnění konstrukce   

  13 Procesní FMEA    

  14 Schéma průběhu výroby   

  15 Plán kontroly a řízení   

  16 Procesní způsobilost   

  17 Seznam kontrolních prostředků   

  18 Způsobilost kontrolních prostředků   

  19 EU – Bezpečnostní list   

  20 Materiálový list   

  21 Transportní prostředky / balení   

  22 Certifikáty   

  23 Prověrka procesu   

  24 ________   

Poznámky dodavatele: 

 

Jméno:  

Oddělení: 

Telefon:  

Fax: 

Email: 

Datum:  Podpis: 



Příloha č. 12 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušek - (PPF) k NS/09/09 

 

NS0909_DP-2  Quelle: VDA-Band 2 

Výsledky kontroly produktu Stav: ___ / Datum: ______ 

Strana ___z _____ 

   01 Rozměry   06 Pach 

  02 Funkce   07 Vzhled 

  03 Materiál   08 Povrch 

  04 Haptika   09 EMC – Elektromagnetická kompatibilita 

  05 Akustika   10 Spolehlivost 

Dodavatel / výrobní místo: Zákazník: 

Ident. číslo / DUNS-Code: Ident. číslo: 

Číslo zprávy:                                       Index:  Číslo zprávy.: Index:  (vyplňuje zákazník) 

Název: Název: 

Číslo dílu: Číslo dílu: 

Číslo výkresu: Číslo výkresu: 

Stav / datum: Stav / datum: 

Ref. 
Č.: 

Požadavky 
 
Specifikace 

Zjištěné hodnoty 
 
Dodavatel 

Specifikace splněna 
Poznámka 

Ano Ne 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

Potvrzení dodavatele: Rozhodnutí zákazníka: 

Poznámky: Uvolněno:     

 Zamítnuto, dodatečné vzorkování nutné     

 Poznámky: 

  

Jméno:         
Oddělení:    
Telefon:      
Fax: 
Email:          
 

Jméno:         
Oddělení:    
Telefon:      
Fax: 
Email:          
 

Datum:  Podpis: Datum:  Podpis: 



Příloha č. 12 Zpráva o zkoušce prvního vzorku - výsledek zkoušek - (PPF) k NS/09/09 

 

NS0909_DP-2  Quelle: VDA-Band 2 

Dokumenty k procesu a jiné dokumenty Stav: ___ / Datum: ______ 

Strana ___z _____ 

  11 Konstrukční FMEA   18 Způsobilost kontrolních prostředků 

  12 Uvolnění konstrukce   19 EU-Bezpečnostní list 

  13 Procesní FMEA    20 Materiálový list 

  14 Schéma průběhu výroby   21 Transportní prostředky / balení 

  15 Plán kontroly a řízení   22 Certifikáty 

  16 Procesní způsobilost   23 Prověrka procesu 

  17 Seznam kontrolních prostředků   24 ________ 

  

Dodavatel / výrobní místo: Zákazník: 

Ident. číslo / DUNS-Code: Ident. číslo: 

Číslo zprávy:                                       Index:  Číslo zprávy.: Index:  (vyplňuje zákazník) 

Název: Název: 

Číslo dílu: Číslo dílu: 

Číslo výkresu: Číslo výkresu: 

Stav / datum: Stav / datum: 

  

Potvrzení dodavatele: Rozhodnutí zákazníka: 

Poznámky: Uvolněno     

 Zamítnuto, dodatečné vzorkování nutné     

 Poznámky: 

  

  

  

  

  

Jméno:         
Oddělení:    
Telefon:      
Fax: 
Email:          

Jméno:  
Oddělení:  
Telefon: 
Fax: 
Email:  
 

Datum:  Podpis: Datum:  Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 13 Souhrnný protokol k průkazu způsobilosti procesu - (PPF) k NS/09/09 

 

NS0909_DP-2  Quelle: VDA-Band 2 

 

Souhrnný protokol k průkazu způsobilosti (PPF)          
 
 

[     ] předpokládaná způsobilost           [     ] Zpráva o zkoušce prvního vzorku VDA 
[     ] předběžná způsobilost   
[     ] způsobilost procesu v sérii   

   [     ] první vzorek 
   [     ] další vzorek 

     
  [     ] ZPRÁVA O ZKOUŠCE ZVLÁŠTNÍHO VZORKU 

 
Dodavatel: Odběratel: 

Číslo zprávy o zkoušce:              Verze:  
Jednací číslo:  
Poznámka: 
 
 
 

 

  Údaje dodavatele o způsobilosti procesu 
Číslo: Znak / jmenovitá hodnota / jednotka proces    

 metoda zkoušky stabilizován Cp Cpk poznámka 
  ano          ne    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Jméno: 
Oddělení: 
Telefon / fax: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Oddělení: 
Telefon / fax: 
Datum: 
Podpis: 



Příloha č. 14 Seznam dílenských vzorků k NS/09/09 

 

 

Seznam dílenských vzorků 
 

 
 
Č. 

 
 

Název 

 
 

Číslo 
výrobku 

 
Datum 
vzniku 
vzorku 

 

 
 

Umístění 
 
 

 
Poslední 
ověření 

platnosti 
 

 
 

Platí do *) 
 

               

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
         ............................................. 
                          podpis 
    

                   
*) Vzorky platí do konce čtvrtletí + 5 pracovních dnů. Do této doby je nutno 
    po proměření platnost prodloužit nebo vzorky vyměnit. 



Příloha č. 15 Schvalovací list k NS/09/09 

 

 

Schvalovací list referenčních vzorků od dodavatelů (PPAP) 
 
 
Název ........................................ Datum převzetí ved. VTK .......................................... 
 
Č. výkresu ................................. Převzal od koho ......................................................... 
 
Úroveň předložení U   
 
   
  

 Požadováno Dodáno (č. prot.) Datum 

1. Průvodka předložení dílu 
(PSW) 

         ......................... ..................... 

 
2. 

 
Protokol o schválení vzhledu 

 
       

 
    ......................... 

 
..................... 

 
3. 

 
Vzorek dílu 

     
    (ks, sad)............. 

      
     (ks, sad)........... 

 
..................... 

 
4. 

 
Referenční vzorek 

 
    (ks, sad)............. 

 
    (ks, sad)........... 

 
…………….. 

 
5. 

 
Konstrukční dokumentace 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
6. 

Dokumenty o technické změně 
(pokud existují) 

 
     

 
     ........................ 

 
..................... 

 
7. 

 
Výsledky kontroly rozměrů 

 
     

 
     ........................ 

 
..................... 

 
8. 

 
Kontrolní prostředky 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
9. 

 
Výsledek zkoušek materiálu 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
10. 

 
Vývojové diagramy procesu 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
11. 

 
a) FMEA návrhu 

 
    

 
    ......................... 

 
..................... 

  
b) FMEA procesu 

 
    

 
    ......................... 

 
..................... 

 
12. 

 
Plán kontroly a řízení 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
13. 

 
Studie způsobilosti procesu 

 
    

 
    ......................... 

 
..................... 

 
14. 

 
Počáteční studie procesu 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
15. 

Dokumenty kvalifikované 
laboratoře 

 
    

 
    ......................... 

 
..................... 

 
16. 

Technické schválení 
zákazníkem 

 
     

 
    ......................... 

 
..................... 

 
17. 

Záznamy o shodě se 
specifickými požadavky 
zákazníka    

 
   

 
    ......................... 

 
..................... 

 
         .................................. 

          Podpis 
 
 



Příloha č. 15 Schvalovací list k NS/09/09 

 

 

 

Schvalovací list referenčních vzorků od dodavatelů (PPF) 
 
Název ........................................ Datum převzetí ved. VTK .......................................... 
 
Č. výkresu ................................. Převzal od koho ......................................................... 
 
Úroveň předložení U   
 
   
  

 Požadováno Dodáno (č. prot.) Datum 

 
1. 

 
Titulní list zprávy PPF 

    
    …………………. 

     
    ......................... 

 
..................... 

 
2. 

 
Výsledky kontrol - vzhled 

  
    ………………….      

 
    ......................... 

 
..................... 

 
3. 

 
Vzorky 

     
    (ks, sad)............. 

      
     (ks, sad)........... 

 
..................... 

 
4. 

 
Konstrukční dokumentace 

 
    …………………. 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
5. 

Uvolnění konstrukcí, 
vývojem dodavatele 
v případě jeho odpovědnosti 
za návrh 

 
     
 
   ………………….. 

 
      
 
    ………………… 

 
 
 
..................... 

 
6. 

 
Rozměrová měření 

 
    ........................... 

 
     ........................ 

 
..................... 

 
7. 

 
Seznam kontrolní prostředků 

 
    ........................... 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
8. 

 
Plán kontroly a řízení 

 
    ........................... 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
9. 

 
Schéma průběhu výroby 

 
    ........................... 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
10. 

 
FMEA  

 
   ........................... 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
11. 

 
Procesní způsobilost 

 
    ........................... 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
11. 

 
Výsledky analýzy 
způsobilosti kontrolních 
prostředků 

 
     
 
    ........................... 

 
     
 
     ......................... 

 
 
 
..................... 

 
 
12. 

Potvrzení o dodržení 
zákonných požadavků, 
pokud je to se zákazníkem 
dohodnuto 

 
    
 
    ........................... 

 
     
 
     ......................... 

 
 
 
..................... 

 
13. 

 
Materiálový list 

 
    ........................... 

 
    ......................... 

 
..................... 

 
         .................................. 

          podpis 
 
 
 



Příloha č. 15 Schvalovací list k NS/09/09 

 

 

ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ 
 

ZKUŠEBNA                   Č. protokolu: 
Závěr: 
 
 
 
 
Datum:                                             Podpis: 

 

Rozhodnutí:  Neshodné rozměry se schválením dílu - uvolněno - 
 UVOLNĚNO stávají shodnými. 

OVK  UVOLNĚNO S VÝHRADAMI Číslo povolení odchylky: 

   ODMÍTNUTO  
    ODMÍTNUTO,POUŽITELNÉ 

S VÝHRADAMI 
Poznámka: 

     ODMÍTNUTO, 
NUTNO DODAT 
NOVÝ VZOR 

 

Míry        
Funkce        
Materiál        
Spolehlivost        
Kontrola vzhledu        
Kontrola znaků        
Celk.rozhodnutí       Datum:                                   Podpis: 

 

Rozhodnutí:  Neshodné rozměry se schválením dílu - uvolněno - 
 UVOLNĚNO stávají shodnými. 

OT  UVOLNĚNO S VÝHRADAMI Číslo povolení odchylky: 

   ODMÍTNUTO  
    ODMÍTNUTO,POUŽITELNÉ 

S VÝHRADAMI 
Poznámka: 

     ODMÍTNUTO, 
NUTNO DODAT 
NOVÝ VZOR 

 

Míry        
Funkce        
Materiál        
Spolehlivost        
Kontrola vzhledu        
Kontrola znaků        
Celk.rozhodnutí       Datum:                                   Podpis: 

 

VEDOUCÍ VTK 
Závěr: 
 
 
 
 
Datum:                                                       Podpis: 

                                                                                                                                       



Příloha č. 16 Přehled systémů vzorování dle zákazníků k NS/09/09 

 

 

Přehled systémů vzorování dle zákazníků  
Název společnosti Systém jakosti Vzorování Související dokumentace 

VW / AUDI /  SKODA 
/ SEAT 

ISO/TS 
16949:2002 

VDA 

Formel “Q” způsobilost 
Formel “Q” Konkret  
Formel „Q“ Serienreife   2-Tages Produktion   
Formel „Q“ Nové díly Integral 
Aktuálně platné dokumenty jsou k dispozici na http://www.vwgroupsupply.com 

GM  QS 

GM Customer Specifics-ISO/TS 16949:2009 

http://www.gmsupplypower.com (password required) 
 

Visteon ISO/TS 
16949:2002 

QS 

http://www.iaob.org/forms/Fordspecific.pdf 

Valeo ISO/TS 
16949:2002 

Vlastní Valeo 

Generic Valeo Requirements File (FA 066702) 
 

Benteler ISO/TS 
16949:2002 

VDA 

 

Showa ISO/TS 
16949:2002 

VDA / QS 

 

SAS ISO/TS 
16949:2002 

VDA 

 

Peguform ISO/TS 
16949:2002 

VDA 

 

ESSA ISO/TS 
16949:2002 

VDA 

 

 


	DP_EDISON1
	DP_EDISON2

