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Kontrolou plnění obsahu této OS je pověřen MJ 
 

 

 

 

Výtisk PC  je platný pouze v elektronické formě pdf, po vytištění není řízený a je pouze informativního 
charakteru. 

 

 

 

 
Tato směrnice systému kvality ČSN EN ISO 9001, včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím organizace HOPAX s.r.o. Jakékoliv šíření a 
postupování třetím osobám lze provádět pouze s písemným souhlasem majitele. 
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1 ÚVOD 
Cílem je zajištění nápravy zjištěných neshod. 

Účelem směrnice je stanovení postupů a odpovědností za provádění nápravy a řízení reklamací neshod 
dodaných, vyráběných nebo vyrobených a dodaných výrobků. 

2 ROZSAH PLATNOSTI 
Tato směrnice je platná pro všechny pracovníky organizace HOPAX s.r.o. 
OS řídí kap. 8.3 Řízení neshodného produktu ISO 9001 

Tímto se ruší: vydání 1/1 OS 22/02 „Řízení neshodného výrobku“, ze dne 19.12.2002 

Navazující je: - 8.2.4 Kontrola a ověřování jakosti 

- 8.5.2 Opatření k nápravě 

- 8.5.3 Opatření k prevenci 

3 ZKRATKY, POJMY, DEFINICE 

3.1 Zkratky 
MJ - manažer kvality 
OS - organizační směrnice 
OTK - oddělení technické kontroly 
PC - osobní počítač, server 
PVN - procentuální výskyt neshod 
QMS - systém řízení kvality (Quality Management System) 
Ř - ředitel organizace 
TK - technologická kancelář 
ZJ - zmocněnec pro kvalitu 

3.2 Pojmy 
Extramateriál – dodatečné náklady na materiál vniklé z důvodu nového požadavku zákazníka nebo 
chybného zadání. Jsou součástí vícepráce. 
Kvalita – (dříve jakost) je v nejširším měřítku údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku 
„jaký?“ (latinsky qualis), v technické praxi je to shoda mezi požadavkem a objektivně zjištěnou 
realitou. 

Neshoda – odchylka procesu, prvku systému QMS, EMS, BMS od požadavků specifikovaných, 
legislativou, normou, zákazníkem nebo interními předpisy z hlediska kvality, environmentu nebo 
bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Nekvalita – odchylka vlastností produktu od požadavků specifikovaných zákazníkem. 

Neopodstatněná kvalita – kvalita vytvořená nad rámec předpisu/požadavků. 
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Neopodstatněné náklady – operace nebo materiál, které po zrušení nesnižují kvalitu nebo užitnou 
hodnotu výrobku. 
Odchylka – zákazníkem povolená neshoda. 

Organizace – HOPAX s.r.o. 

Reklamace – reklamace vnější nekvality zákazníkem s přenesením nákladů na opravu nebo nákladů 
na opravu v Hopax včetně nákladů na dopravu nebo nákladů na služební cestu k zákazníkovi. 

Vícepráce – dodatečné náklady (pracnost nebo materiál) vzniklé z důvodu nového požadavku 
zákazníka nebo chybného zadání. 

Vícemateriál - dodatečné náklady na materiál vzniklé chybou na straně organizace Hopax. 

Vícenáklady – dodatečné náklady (pracnost nebo materiál) vzniklé chybou na straně organizace 
Hopax. 
Vnější nekvalita – nekvalita zjištěná zákazníkem mimo půdu Hopax s.r.o. 

Vnitřní nekvalita – nekvalita zjištěná oddělením technické kontroly Hopax na půdě Hopax s.r.o. 

Vstupní nekvalita – nekvalita produktů vstupujících do procesu Hopax s.r.o. 

Vytýkací sdělení zákazníka – upozornění na vnější nekvalitu zákazníkem, bez přenesení nákladů na 
opravu. 

Zákazník – odběratel produktu 

4 POPIS 

4.1 Základní pojmy 
I v dobře fungujícím a řízeném systému neshoda může vzniknout z důvodu: 

− měnících se výrobních podmínek, 
− poruchou výrobních zařízení, 
− kolísáním kvality vstupních materiálů, 
− vlivem lidského činitele: - zanedbáním 

- opomenutím 
- nepozorností 
- nezkušeností 

Neshody jsou řešeny na: 

− primární úrovni – nápravou kvality předmětného produktu – sytém je popsán touto OS; 

− sekundární úrovni – odstraněním příčin vzniku neshody – sytém je popsán v OS Q 8.5-1 
Opatření k nápravě a prevenci. 

Neshoda znamená navýšení nákladů – vícenáklady. Výjimkou je situace, kdy zákazník 
odsouhlasí odchylku.  

Trvalým cílem je snižování nákladů z důvodu neshody. K tomu je nutné neshody monitorovat, 
kvantifikovat, sledovat trendy, analyzovat příčiny, navrhovat a provádět nápravná opatření. A to i 
odchylky, neboť zákazník očekává nápravu. 
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Zákazník vytváří neustálý tlak na udržování kvality. To má pozitivní důsledky na snižování 
neshod, ale negativní je ve smyslu neopodstatněné kvality. 

Trvalým cílem je udržování kvality na hranici předpisu/požadavku zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Vícepráce 
V průběhu přípravy nebo výroby může zákazník požadovat technickou změnu nebo je zjištěno, 

že v dokumentaci zákazníka je chyba. 

Pracovník na kterémkoli stupni, zjištěnou chybu v dokumentaci bez prodlení oznámí OTK, 
které formou „Hlášení o neshodě“ nebo „Žádanka o změnu“ chybu předá do technické kanceláře 
k projednání. 

Technická kancelář zpracuje návrh řešení a vyčíslení vícepráce, který předá obchodnímu 
referentovi k vyřízení se zákazníkem. 

U požadavků na změny ze strany zákazníka již přijaté objednávky, přezkoumá obchodní útvar 
dopad na cenu. Při tom se zohledňuje stav rozpracovanosti. Vícepráce jsou projednány se zákazníkem. 
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4.3 Vnější nekvalita 
 „Vytýkací sdělení zákazníka“ nebo „Reklamační protokol“ obchodní referent postupuje 

manažerovi kvality. Administrativní pracovník OTK dokumentaci ke sdělení/reklamaci založí do 
složky „Vnější nekvalita“ a uloží v el. formě k zakázce na adresu: k:\Archiv\Vyroba\ZÁKAZNÍK\! 
REKLAMACE\rok rrrr\. MJ ve spolupráci s TK stanoví příčinu a viníka. 

Sdělení/reklamaci projedná MJ na úrovni technické kanceláře a s mistrem odpovědným za 
výrobu. Dokumentace je vyvěšena ve výrobě, mistr provádí projednání se všemi zainteresovanými 
pracovníky. Zainteresovaný pracovník TK a mistr podepisuje převzetí odpovědnosti na dokumentu ve 
složce „Vnější nekvalita“. 

Odstranění příčiny provede zainteresovaný pracovník TK opravením dokumentace, mistr 
proškolením pracovníků. 

Obchodní referent informuje zákazníka o provedeném nápravném opatření. 

V případě Vytýkacího sdělení, je zákazníkem schválena odchylka. 

V případě reklamace pracovník TK zváží možnost opravy nebo rozhodne o vyzmetkování. 
Zpracuje návrh postupu opravy, který postoupí prostřednictvím obchodního referenta zákazníkovi. 

Odstranění následků je provedeno po dohodě se zákazníkem na půdě zákazníka nebo Hopax. 

Vícenáklady jsou sledovány a směrovány odděleně na účet zakázky. 

4.4 Vnitřní nekvalita 

4.4.1 Drobná neshoda 
Dokončení operace je v rámci plánované kalkulace. 

4.4.1.1 zjištěná operátorem 
V průběhu samokontroly – operátor samostatně opraví, resp. uvede do stavu dle výkresové 

dokumentace 

4.4.1.2 zjištěná OTK 
Neshoda vyznačena červenou křídou. Informován operátor, který opraví, resp. uvede do stavu 

dle výkresové dokumentace. 

Pokud OTK posoudí, že příčinou je chyba nebo neúplnost výrobní dokumentace, vystaví 
dokument „Žádanka o změnu“. 

4.4.2 Vážná neshoda 
Za vážnou neshodu se považuje případ opravy, kdy je vynucena neplánovaná operace nebo 

materiál a vznikají vícenáklady na opravu. 

4.4.2.1 zjištěná operátorem 
Operátor neshodu oznámí pracovníkovi OTK, dále viz 4.4.2.2 
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4.4.2.2 zjištěná OTK 
Kontrolor vygeneruje signál v podobě červeného štítku/ signálu „NESHODNÝ VÝROBEK-

ZADRŽENO OTK“, kterým daný objekt se zjištěnou neshodou označí. Pokud kontrolor shledá 
označení daného produktu červeným štítkem neefektivním, označí tento produkt ještě červeným 
nesmazatelným popisem. Uvedené označení se provede přímo na vyrobený kus, polotovar, výpalek, 
apod. 

Pracovník OTK po označení výrobku červeným signálem vystaví „Hlášení o neshodě“. 

4.4.3 Potenciální neshoda 
Neshoda ještě nenastala, ale z důvodu zvýšení rizika je nutné ji řešit. Kterýkoli pracovník je 

potenciální neshodu oprávněn ohlásit dokumentem „Žádanka o změnu“. 

4.5 Hlášení nekvality 
Dokumenty „Hlášení o neshodě“ a „Žádanka o změnu“ jsou k dispozici u pracovníků OTK. 

4.5.1 Žádanka o změnu 
Vydává pracovník OTK (mistr, operátor – prostřednictvím OTK), na základě potřeby změnit 

výkres, kusovník, postup výroby s cílem zajistit zlepšení nebo zrušit nepotřebný materiál, zbytečnou 
operaci, odstranit potenciální riziko vzniku neshody. 

Pracovník OTK, mistr, operátor hlášení předává administrativnímu pracovníkovi OTK, který: 

− přidělí id. číslo; 

− podepíše převzetí; 

− zaeviduje do PC; 

− vygeneruje „Záznam o neshodě, žádost o změnu“, předá jej řešiteli (řešitel podepíše převzetí 
záznamu do žádanky); 

− žádanku založí; 

− po ukončení řízení potvrzuje na hlášení termín a zaznamenává údaje do systému v PC. 
Podepsanou kopii žádanky si ponechá kontrolor. 

 

4.6 Žádost o změnu 
V rámci Žádosti o změnu provádí řešitel, prostřednictvím vygenerovaného záznamu 

obsahujícím všechny vstupní údaje z hlášení, rozbor navrhované změny a v případě, že se jedná o 
změnu týkající se bezprostředně zákazníka, uvádí výsledek jednání se zákazníkem, případně odkaz na 
dokumenty s příslušným řešením daného problému stanoveným ve spolupráci se zákazníkem. 
V souladu s postupem vypořádáni jsou rovněž stanoveny kalkulace. Na základě zjištěných faktů řešitel 
stanoví rozhodnutí o potřebě Opatření k prevenci.  
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Řešitel 

− žádost upřesňuje 

− navrhuje řešení 

− připraví podklady pro řízení se zákazníkem 

− předá podklady obchodnímu referentovi (formou Žádost o odchylku – Deviation Request) 

− zabezpečí realizaci změny ve výrobních podkladech (revize kusovníků a postupů) 

− žádost vrací administrativnímu pracovníkovi OTK. 

4.6.1 Hlášení o neshodě 
Červeným Hlášením o neshodě je požadována odchylka nebo postup opravy, není-li oprava 

možná pak vyzmetkování nebo jiné použití. Toto hlášení vydává pouze pracovník OTK, na základě 
zjištěné neshody, která vyžaduje vícepráce, stanovení postupu opravy a materiál. 

Neshoda může být i nezaviněná zákazníkem nebo Hopax – např. materiál je křivý, je nutno jej 
rovnat nad rámec standardního postupu a není možné reklamovat u dodavatele. 

Pracovník OTK hlášení nechá podepsat mistra střediska a předává je administrativnímu pracovníkovi 
OTK, který: 

− přidělí číslo; 

− podepíše převzetí; 

− zaeviduje do PC; 

− vygeneruje „Záznam o neshodě, žádost o změnu“, předá jej řešiteli (řešitel podepíše převzetí 
záznamu do hlášení); 

− hlášení založí; 

− po ukončení řízení potvrzuje na hlášení termín a zaznamenává údaje do systému v PC. 
Podepsanou kopii hlášení si ponechá kontrolor. 

4.6.2 Záznam o neshodě 
Záznam o neshodě je formulář generovaný z databáze neshod, který obsahuje všechny vstupní 

údaje z hlášení. Vygenerovaný dokument slouží řešiteli, kterým je zpravidla MJ nebo projekt manažer, 
k důkladnému rozboru neshody. Prostřednictvím Záznamu o neshodě řešitel určí příčiny neshody, 
řešení neshody, v souladu s postupem vypořádání se s neshodou vytvoří příslušné kalkulace, určí 
odpovědnost a provede rozhodnutí o potřebě Opatření k nápravě. 

Řešitel: 

− neshodu upřesňuje; 

− neshodu analyzuje, stanovuje příčiny; 

− navrhuje řešení (žádost o odchylku, oprava, zmetek, jiné použité, …); 

− připraví podklady pro řízení se zákazníkem; 

− předá podklady obchodnímu referentovi (formou Žádost o odchylku – Deviation Request); 
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− zpracuje postup opravy, vystaví minuty a materiál (standardní kusovník+postup s indexem 
oprava, náklady nutno separovat); 

− stanoví vícenáklady/vícepráce; 

− zajistí provedení opravy; 

− navrhuje nápravné opatření; 

− záznam vrací administrativnímu pracovníkovi OTK. 
 

4.7 Prostor pro neshodné výrobky 
Prostor pro neshodné výrobky je vyhrazen na H12 sklad hutního materiálu a H2 obrobna. 

Vyznačení je provedeno červenou barvou na podlaze a tabulkou „Prostor pro neshodné výrobky“. 

Neshodné výrobky (pokud to umožňuje jejich rozměr a hmotnost) jsou uloženy do vyhrazeného 
prostoru. 

Pokud rozměr výrobku neumožňuje uložení do vyhrazeného prostoru, je neshodný kus 
ponechán ve výrobě. Označení červeným signálem „NESHODNÝ VÝROBEK-ZADRŽENO OTK“ je 
považováno v tomto případě za dostatečné.  

4.8 Opatření k nápravě a prevenci 
Při zjištění neshody je obecně postupováno v krocích: 

− Oprava – odstranění následků; 

− Nápravné opatření – odstranění příčiny; 

− Preventivní opatření – odstranění potenciální příčiny. 
Nápravné a preventivní opatření dle OS Q 8.5-1 „Opatření k nápravě a prevenci“ je silný 

nástroj vyžadující další administrativu. Tento nástroj je nasazován pouze u dlouhodobějších řešení 
(více jak týdny). Účelem je zajistit sledování plnění v delším časovém období. 

 

 

4.9 PVN 
MJ podává ve čtvrtletních intervalech vedení komplexní zprávu o výskytu neshod a aplikaci 

nápravných a preventivních opatření. Součástí zprávy je informace o procentuálním výskytu neshod za 
uplynulé období.  

 

 

 
 

 



 

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 
ČSN EN ISO 9001 

OS Q 8.3-1 
Strana č.: 9 z 9 
Vydání č.: 1 

 

řídící dokument: OS Q 4.2-1 Řízení dokumentace  vzor tiskopisu 2013 

5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
OS Q 7.4-1 „Nakup“ 

OS Q 7.5-8 „Svařování“ 

OS Q 7.6-1 “Metrologie“ 

OS Q 8.2-1 “Kontrola a ověřování kvality“ 

OS Q 8.5-1 “Opatření k nápravě a prevenci“ 

Normy:  -  

Zákony: - 

Dokumenty a záznamy vstupující do procesu / podprocesu 

Dokumenty: -  
Záznamy:  - Vytýkací sdělení zákazníka 

- Reklamační protokol zákazníka 

Dokumenty a záznamy generované procesem / podprocesem: 

Dokumenty: - 
Záznamy:  - Žádost o odchylku 

- Hlášení o neshodě 
- Žádanka o změnu 
- Záznam o neshodě, žádost o změnu“ 
 

 
 

6 PŘÍLOHY 
Příloha 1 záznam „Žádost o odchylku“ – stále ve vývoji 

Příloha 2 záznam „Hlášení o neshodě“ – viz textová část této bakalářské práce 

Příloha 3 záznam „Záznam o neshodě, žádost o změnu“ – viz samostatná příloha této bakalářské práce 

Příloha 4 záznam „Žádanka o změnu“ – viz textová část této bakalářské práce
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HOPAX s.r.o., Nádražní 106, 78401 ČERVENKA       IČO: 60779713, DIČ: CZ60779713 

 

Výtisk: PC 
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OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENCI 

 
 

 

 

Kontrolou plnění obsahu této OS je pověřen MJ 
 

 

 

 

Výtisk PC  je platný pouze v elektronické formě pdf, po vytištění není řízený a je pouze informativního 
charakteru. 

 

 

 

 

 
Tato směrnice systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001,včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím organizace HOPAX s.r.o.. Jakékoliv šíření a 
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7 ÚVOD 
Cílem je zabránění opakovanému výskytu neshod nebo předcházení neshodám odstraněním 

jejich příčin nebo možných příčin.  

Účelem směrnice je popsat postup nápravných nebo preventivních kroků pro zabránění 
opakovanému výskytu neshod a vzniku potenciálních neshod. 

8 ROZSAH PLATNOSTI 
Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance organizace HOPAX s.r.o. 

OS řídí kap. 8.5 Zlepšování ISO 9001:2000 

Tímto se ruší: vydání 2. OS Q 18/02 „Nápravná a preventivní opatření“, ze dne 13.10.2008 

Navazující je: - 

9 ZKRATKY, POJMY, DEFINICE 

9.1 Zkratky 
BMS - systém řízení bezpečnosti práce a požární ochrany 
BT - technik bezpečnosti práce 
EK - ekolog 
EMS - environmentální systém řízení 
MJ - manažer jakosti 
ON - opatření k nápravě 
OP - opatření k prevenci 
OS - organizační směrnice 
OTK - oddělení technické kontroly 
PT - technik požární ochrany 
QMS - systém řízení jakosti 
Ř - ředitel organizace 
TK - technická kancelář 
TKM - technická kancelář montáže 
ZE - zmocněnec pro environment 
ZJ - zmocněnec pro jakost 
ŽP - životní prostředí 

9.2 Pojmy 
Neshoda – odchylka vlastností produktu, činnosti, procesu, prvku systému QMS, EMS, BMS od 
požadavků specifikovaných zákazníkem, legislativou, normou nebo interními předpisy z hlediska 
kvality, environmentu nebo bezpečnosti práce a požární ochrany. 
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Možná neshoda (potenciální neshoda) – Neshoda, která ještě nenastala, ale je pravděpodobnost 
jejího vzniku. 
Organizace – HOPAX s.r.o. 

Zaměstnanec – pracovník v jakémkoli smluvním pracovním vztahu k organizaci Hopax  

10 POPIS 

10.1 Zjištění a ohlášení neshody  
Je povinností všech pracovníků organizace HOPAX s.r.o. každou zjištěnou neshodu nebo 

možnou neshodu a to v kterékoliv fázi procesu – např. samokontrole, mezioperační kontrole, výstupní 
kontrole, namátkové inspekci nebo sdělenou zákazníkem neprodleně ohlásit MJ, EK, BT nebo PT. 

Externí zprávu o neshodě postupuje MJ, EK, BT nebo PT sekretariát přijímající externí poštu. 

Vstupními informacemi o neshodách či možných neshodách jsou: 

- připomínky a stížnosti zákazníků; 
- protokoly o neshodách od zákazníků; 
- zprávy z interních auditů; 
- protokoly o kontrole; 
- výstupy z kontrolních operací; 
- výstupy z měření procesu. 

10.2 Přezkoumání neshody, možné neshody 
Za přezkoumání je odpovědný MJ v případě souvislosti s jakostí, EK při dopadu na ŽP, BT 

nebo PT v případě dotčení předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Výstupem 
přezkoumání je rozhodnutí, zda neshoda nebo možná neshoda bude řešena formou: 

a) operativního řešení (u drobných neshod) 
b) zápisem do Databáze neshodných výrobků dle OS Q 8.2-1 „Kontrola a ověřování jakosti“ 
c) opatření k nápravě, opatřením k prevenci 

Drobná neshoda je operativně vyřešena, případně je odstraněna příčina jejího vzniku. Tím je 
proces ukončen. 

Neshoda jakosti na produktu zjištěná v průběhu výroby pracovníky řízení jakosti je 
zaznamenána do Databáze neshodných výrobků. Zde je uvedena identifikace neshody, viník, popis 
neshody, příčina a náklady na opravu. Databáze je průběžně předkládána ZJ a vedení, které vyvozuje 
přímé důsledky. 

Při vážné neshodě, možné neshodě MJ, EK, BT, PT rozhodne o řešení neshody formou 
opatření k nápravě, opatření k prevenci. Jedná se zejména o případy, kdy neshoda způsobí ztrátu 
zakázky, času nebo finančních prostředků. V případě, že je malá pravděpodobnost opakování se 
neshody, nebo se očekává, že přijatá opatření budou nákladnější než možné opakované neshody, je 
možné rozhodnout, že opatření k odstranění příčiny neshody nejsou nutná, řešení probíhá viz a) nebo 
b). 
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10.3 Opatření k nápravě 
Pro řízení opatření k nápravě slouží formulář „Opatření k nápravě“ viz Příloha 1. Tento je 

dostupný na sekretariátu ředitele výroby a v elektronické formě na adrese K:\ISO\32_Tiskopisy\T 
Q85-1 Opatreni k naprave a prevenci\. 

V případě opatření k nápravě v rámci QMS vyplývá tato potřeba z informací zjištěných při 
řízení neshodného produktu, kdy v souladu s postupem vypořádání s neshodou (viz. 2.1) určí řešitel 
nebo MJ nutnost použití tohoto opatření. V BMS a EMS rozhoduje o potřebě Opatření k nápravě 
primárně PT, BT resp. EK. Odpovědní pracovníci provedou identifikaci a popis případu na formuláři 
„Opatření k nápravě“. Formuláři je přiděleno evidenční číslo ve formě ON Z YY-XXX, kde: 

ON  - opatření k nápravě; 
YY  - koncové číslo roku; 
XXX   - pořadové číslo. 

MJ vede seznam všech opatření k nápravě v elektronické formě viz Příloha 3 v souboru 
Seznam opatření k naprave.xls na adrese K:\ISO\24_Opatreni k naprave\, vede složku s dokumenty 
Opatření k nápravě a provádí kontrolu plnění stanovených úkolů. Dokumenty Opatření k nápravě, po 
předání osobě odpovědné za realizaci odstranění příčiny a po přezkoumání provedeného opatření, 
sekretariát vedoucího výroby skenuje na adresu K:\ISO\24_Opatreni k naprave\ do souboru ON YY-
XXX.pdf 

10.3.1 Stanovení příčiny neshody 

V případě, že opatření k nápravě vychází ze záznamu o neshodě, se příčina pouze přepíše a oba 
formuláře se opatří identifikačními čísly toho druhého. 

V případě, že opatření k nápravě nevychází ze záznamu o neshodě, stanoví příčiny neshody a 
odpovědnost MJ, pracovníci OTK, EK, BT nebo PT; v případě nutnosti ve spolupráci s přizvanými 
odborníky. Při analýze se zvažuje, zda se příčiny neopakují nebo nemají mezi sebou souvislost. 

Dále se provádí zatřídění neshody do kategorie: 

- opravitelné – dle postupu opravy následku; 
- neopravitelné – vyřazeno; 
- povolení výjimky – technickou kanceláří nebo zákazníkem; 
- jiné – v případě, že se jedná o neshodu dotýkající se ŽP, BOZP, PO, procesů nebo vlastních 

systémů QMS a EMS. 
Členy skupiny odborníků jsou zejména: 

- pracovníci technické kanceláře; 
- vedoucí pracovníci útvarů výroba, montáže a autoservisu; 
- jiný pracovník, který z titulu své odbornosti může přispět k analýze příčiny; 
- externí přizvaní pracovníci nebo firmy. 

10.3.2  Stanovení potřebných opatření 

MJ, EK, BT nebo PT, případně ve spolupráci s odborným pracovníkem, stanoví postup 
odstranění příčiny. Dále je určena odpovědná osoba za odstranění následku a provedení odstranění 
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příčiny, datum provedení realizace. Odpovědná osoba převezme kopii formuláře „Opatření k nápravě“, 
převzetí potvrdí podpisem na originálu, který zůstává u MJ. 

10.3.3 Přezkoumání provedeného opatření k nápravě. 

MJ, EK, BT nebo PT provádějí přezkoumání, kterým se ověřuje provedení a účinnost 
zavedených nápravných opatření. V případě nedostatečného splnění toto projednává se odpovědnou 
osobou a vedoucím pracovníkem. 

Přezkoumává se zejména, zda opatření: 
- bylo realizováno včas; 
- je přiměřené; 
- je dostatečně účinné. 

Záznamem výsledků provedených opatření je vyplněný a MJ, EK, BT nebo PT podepsaný formulář 
„Opatření k nápravě“. 

10.4 Opatření k prevenci 
Preventivní opatření se přijímá s cílem odstranění možných příčin a tím zabránit výskytu 

potenciálních neshod. 

Pro řízení opatření k prevenci slouží formulář „Opatření k prevenci“ viz Příloha 2. Tento je 
dostupný na sekretariátu ředitele výroby a v elektronické formě na adrese K:\ISO\32_Tiskopisy\T 
Q85-1 Opatreni k naprave a prevenci\. 

Primárně pracovníci OTK nebo zaměstnanec, který potenciální neshodu vyžadující opatření k 
prevenci zjistil, společně s MJ EK, BT nebo PT provedou identifikaci a popis neshody na formuláři 
„Opatření k prevenci“. 

Formuláři je přiděleno evidenční číslo ve formě OP Z YY-XXX, kde: 

OP - opatření k prevenci; 
YY - koncové číslo roku; 
XXX - pořadové číslo. 

MJ vede seznam všech opatření k prevenci v elektronické formě viz Příloha 4 v souboru 
Seznam opatreni k prevenci.xls na adrese K:\ISO\25_Opatreni k prevenci\, vede složku s dokumenty 
Opatření k prevenci a provádí kontrolu plnění stanovených úkolů. 

Dokumenty Opatření k prevenci, po předání osobě odpovědné za realizaci odstranění příčiny a 
po přezkoumání provedeného opatření, sekretariát vedoucího výroby skenuje na adresu 
K:\ISO\25_Opatreni k prevenci\ do souboru OP YY-XXX.pdf 

10.4.1 Stanovení příčiny možné neshody 

V případě, že opatření k prevenci vychází ze žádosti o změnu, se příčina pouze přepíše a oba 
formuláře se opatří identifikačními čísly toho druhého. 

V případě, že opatření k nápravě nevychází ze záznamu o neshodě, stanoví příčiny možné 
neshody MJ, pracovníci OTK, EK, BT nebo PT, v případě nutnosti ve spolupráci s přizvanými 
odborníky. 
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10.4.2 Vyhodnocení potřeby opatření 
MJ, EK, BT nebo PT rozhodne o nutnosti opatření pro odstranění příčiny možné neshody. 

Jedná se zejména o případy, kdy by neshoda způsobila ztrátu zakázky, času nebo finančních 
prostředků. V případě, že se očekává, že přijatá opatření budou nákladnější než potenciální neshoda, je 
možné rozhodnout, že opatření k odstranění příčiny nejsou nutná. Toto je nutné krátce odůvodnit. 
Proces je tímto ukončen. 

10.4.3 Stanovení potřebných opatření 
MJ, EK, BT nebo PT, případně ve spolupráci s odborným pracovníkem, stanoví postup 

odstranění možné příčiny. Dále je určena odpovědná osoba za provedení realizace opatření a datum 
provedení realizace. Odpovědná osoba převezme kopii formuláře „Opatření k prevenci“ , převzetí 
potvrdí podpisem na originálu, který zůstává u MJ. 

10.4.4 Přezkoumání provedeného opatření k prevenci 
MJ, EK, BT nebo PT provádějí přezkoumání, kterým se ověřuje provedení a účinnost 

zavedených preventivních opatření. V případě nedostatečného splnění toto projednává se odpovědnou 
osobou a vedoucím pracovníkem. 

Přezkoumává se zejména, zda opatření: 

- bylo realizováno včas; 
- je přiměřené; 
- je dostatečně účinné. 

Záznamem výsledků provedených opatření je vyplněný a MJ, EK, BT nebo PT podepsaný 
formulář „Opatření k prevenci“. 

11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
OS Q 8.2-1 „Kontrola a ověřování jakosti“ 

Dokumenty a záznamy generované procesem / podprocesem: 

Dokumenty: - Seznam opatreni k naprave 

  - Seznam opatření k prevenci 

Záznamy:  - Opatření k nápravě 

  - Opatření k prevenci 

12 PŘÍLOHY 
1. formulář „Opatření k nápravě“ – viz samostatná příloha této bakalářské práce 

2. formulář „Opatření k prevenci“ – viz samostatná příloha této bakalářské práce 

3. formulář „Seznam opatření k nápravě“ 

4. formulář „Seznam opatření k prevenci“ 
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Příloha 3 - formulář „Seznam opatření k nápravě“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 4 - formulář „Seznam opatření k prevenci“ 
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