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Abstrakt 

Analýza procesu schvalování nakupovaných dílů u výrobce světelné techniky 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést analýzu procesu schvalování 
nakupovaných dílů u výrobce světelné techniky v oblasti automobilového průmyslu  
a identifikovat možné příležitosti ke zlepšení stávajícího stavu. 

První část práce je zaměřena na rozbor současných přístupů k procesu plánování 
jakosti výrobků a k procesu schvalování dílů do sériové výroby. Druhá část práce se věnuje 

analýze současného stavu procesu schvalování nakupovaných dílů v organizaci.  

Byla analyzována koncernová směrnice pro plánování kvality a schvalování nakupovaných 
dílů. V další části jsou uvedeny příležitosti a návrhy ke zlepšení stávajícího stavu, které byly 
v rámci analýzy identifikovány.  

Na přání společnosti nejsou uváděny žádné identifikační údaje, které by vedly 
k rozpoznání společnosti. 

 

Klíčová slova:  QS 9000, APQP, PPAP, VDA, PPF, plánování jakosti, proces schvalování 
dílů do sériové výroby, analýza rizik 

 

Abstract 

Analysis of the Approval Process for Purchased Parts at the Manufacturer of 

Lighting Products 

The main goal of this bachelor thesis is to analyse the approval process for purchased 

parts at the manufacturer of lighting products and identify a possible opportunities for 

improvement of the present status.  

The first part of this thesis was focused on analysis of current approaches to product 

quality planning and product approval process. The second part of this thesis analyses  

the present status in the company. Within of this part was analysed the corporate guideline for 

quality planning and approval process of purchased parts. In the last part are stated  

the opportunities and proposals, how to improve the present status. 

Since the company wish to protect the know-how, therefore the key figures, which 

would easily identify the company, are not mentioned in this thesis.   

 

Key words:  QS 9000, APQP, PPAP, VDA, PPF, quality planning, production part approval 

process, risk analysis 
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Seznam zkratek 

VDA (Verband der Automobilindustrie) – svaz automobilového průmyslu 

QS 9000 – norma s požadavky na systém managementu kvality v amerických společnostech 

automobilového průmyslu 

ISO/TS 16 949 – soubor požadavků na systém kvality vytvořených speciálně pro 

automobilový průmysl 

APQP (Advanced Product Quality Planning) – Zdokonalené plánování jakosti výrobků 

VDA 4 – Zajišťování jakosti před sériovou výrobou 

PPAP (Production Part Approval Process) – Proces schvalování dílů do sériové výroby 

PPF (Produktionsprozess und Produktfreigabe) – Uvolnění výrobního procesu a produktu 

VDA 6.3 – Audit procesu 

SQA (Supplier Quality Assurance) – Zabezpečení dodavatelské kvality 

TtM (Time to Market) – Vývojová fáze do uvedení produktu na trh 

OtD (Order to Delivery) – Sériová fáze objednávání produktu zákazníkem 

MGM  (Material Group Manager) – Vedoucí materiálové skupiny dílů 

M/B study (Make/Buy) – Rozhodnutí zda díl vyrábět nebo nakupovat 

RfQ (Request for a Quotation) – Cenová poptávka 

Run@Rate – Test propustnosti výroby  

ISIR (Initial Sample Inspection Report) – Zpráva o prvním vzorku 

RTS (Requirement Technical Specification) – Technická specifikace 

PDM (Product Data Management) – Koncernová databáze pro řízení informací o produktech 

A-TW (Einkaufen – Teil Workflow) – Aplikace pro kontrolu specifikace nakupovaných dílů 

AMT (Audit Management Tool) – Nástroj pro plánování a ukládání auditů 

RPN (Risk Priority Number) – Rizikové číslo 

CAQ (Computer Aided Quality) – Počítačová podpora managementu jakosti 

SPC (Statistical Process Control) – Statistické řízení procesů 

MSA (Measurement System Analysis) – Analýza systému měření 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků
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Úvod 
  

S ohledem na současný vývoj průmyslu nabývá z důvodu stále kratších period vývoje, 

různorodosti projektů i díky nárůstu využívání externích procesů (outsourcing) a mezinárodní 

spolupráce, rozhodující význam intenzivní spolupráce mezi zákazníky a dodavateli napříč 

spektrem celého řetězce dodavatelů [6,10]. 

 

V rámci globalizace se stává standardizovaný postup schvalování dílů do sériové 

výroby jednou z ústředních oblastí úloh managementu kvality. Neustále rostoucí tlak na cenu, 

při současně vzrůstajícím riziku v rozsahu dodávek, vyžaduje zajištění stupně zralosti  

a kvality produktů efektivní souhru při uvolňování výrobního procesu a produktu.  

Cenové a konkurenční přednosti při výrobě velkých sérií je možné dosáhnout jen tehdy, 

pokud je v dodavatelském řetězci realizován standardizovaný postup schvalování výrobního 

procesu a produktu. Tento postup by měl současně přispět k lepší partnerské spolupráci tak, 

aby byly minimalizovány ztráty zapříčiněné třecími plochami na rozhraní dodavatele  

a odběratele [3,14]. 

 

Součástí standardů QS 9000 a VDA jsou metodické příručky PPAP (Production Part 

Approval Process) a VDA 2 – Zabezpečování jakosti dodávek (PPF- Produktionsprozess- und 

Produktfreigabe), které stanovují soubor generických požadavků na uvolňování dílu  

a výrobního procesu. Jejich účelem je zjistit, zda dodavatel správně rozumí všem 

zákazníkovým požadavkům na specifikaci a zda výrobní proces dodavatele je způsobilý trvale 

vyrábět produkt splňující tyto požadavky při sjednaném kapacitním výkonu [12,13]. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na proces schvalování nakupovaných dílů u výrobce 

světelné techniky v oblasti automobilového průmyslu. Cílem této práce byla analýza 

současného stavu procesu uvolňování nakupovaných dílů do sériové výroby, identifikace 

příležitostí ke zlepšení a zpracování vhodných návrhů opatření. 

 



12 

 

1 Rozbor současných přístupů k plánování jakosti výrobků  
a ke schvalování dílů do sériové výroby v automobilovém 
průmyslu 

1.1 Plánování jakosti výrobků 

Plánování jakosti patří do skupiny základních procesů tzv. Juranovy trilogie jakosti: 

1. plánování jakosti; 

2. řízení jakosti; 

3. zlepšování jakosti. 

Obsah pojmu plánování jakosti již dříve americký odborník J. M. Juran stručně popsal 

jako ‚,proces formování cílů jakosti a vývoje prostředků pro plnění těchto cílů‘‘ [8]. 

Plánování jakosti lze označit jako základní východisko pro dosažení potřebné jakosti 

výrobků, prevenci neshod a jeho uplatnění je žádoucí především v těchto situacích: 

 při vývoji nových výrobků nebo procesů; 

 před implementací změn výrobků nebo procesů; 

 jako reakce po zjištění nedostatků v jakosti výrobků či procesů [1]. 

 

V souvislosti s narůstajícím významem plánování jakosti spojujeme dva hlavní trendy 

v oblasti managementu jakosti [9].  

První z nich můžeme charakterizovat jako přechod od strategie detekce ke strategii 

prevence. Princip strategie detekce spočívá v uplatňování metod následné kontroly, jejichž 

hlavním úkolem je odfiltrovat neshodné výrobky, které by se jinak dostaly k zákazníkovi. 

S postupem času se však ukázalo, že pro organizace je nesporně výhodnější vytvářet takové 

podmínky, které budou zabraňovat vzniku neshodných výrobků, na což se právě zaměřuje 

strategie prevence.  Podstatou této strategie je snaha řešit problémy s jakostí mnohem dříve, 

než vůbec nastanou [1]. 

Druhý vývojový trend úzce souvisí s prvním a můžeme jej definovat jako posun  

od zabezpečování jakosti ,,on-line‘‘ k zabezpečování jakosti ,,off-line‘‘, což představuje 

posun péče o jakost z etapy výroby do etapy návrhu a vývoje. 
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Propojenost dílčích činností, které ovlivňují jakost výrobku v různých etapách 

životního cyklu, se obvykle znázorňují pomocí tzv. spirály jakosti na obrázku 1.1. 

 

  

Obrázek 1.1: Spirála jakosti 

 

 

 Z výše uvedené spirály vyplývá, že na výsledné jakosti výrobku se určitou měrou 

podílí každá z těchto etap. Dále je potřeba zdůraznit, že pokud bychom podcenili některou 

z těchto etap, co se týče péče o jakost, mohlo by se to negativně projevit v dosažených 

výsledcích v navazujících etapách a pravděpodobně i do konečného výrobku [1]. 

 Převažující část aktivit plánování jakosti se realizuje v předvýrobních etapách, neboť 

leží na počátku životního cyklu výrobku a vzniká v nich mnohem více chyb než ve fázi 

realizace. V tomto období se vytváří koncepce budoucího výrobku a zásadním způsobem  
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se rozhoduje o tom, zda budou naplněny požadavky zákazníka, bude konkurenceschopný  

a zajistí výrobci adekvátní zisk. 

 Orientace na plánování jakosti se mnohem výrazněji promítá do požadavků  

na dodavatele v oblasti automobilového průmyslu v porovnání s požadavky souborů norem 

ISO 9000 [11]. 

V případě standardu amerických výrobců automobilů (Ford, General Motors, 

Chrysler) QS-9000 je pět příruček zaměřeno na zabezpečování jakosti v předvýrobních 

etapách nebo na prevenci nejakosti (PPAP, APQP, FMEA, MSA, SPC).  

 Na základě analýzy příruček německého standardu VDA (sdružení automobilového 

průmyslu) lze taktéž dospět k podobným závěrům. Důkazem toho je příručka VDA 4.3 

,‚Plánování projektu‘‘, která se zaměřuje na postup plánování jakosti výrobku, nebo příručka 

VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu [1]. 

 

1.1.1 Plánování jakosti výrobků podle APQP 

Zkratku APQP (Advanced Product Quality Planning) lze volně přeložit  

jako ,,Zdokonalené plánování jakosti výrobku a kontrolní plán‘‘. Představuje strukturovanou 

metodu, pomocí které se určují a definují nezbytné kroky pro zajištění toho, že výsledný 

produkt bude v souladu se zákaznickými požadavky. Pro efektivní využívání této metody  

je velice důležitá iniciativa vrcholového vedení podniku a sestavení průřezového týmu, 

v němž bude zastoupena řada odborníků z různých útvarů jako například konstrukce, 

technologie, kvality, výroby atd. [4]. 

Průběh plánování jakosti výrobku postupem APQP je rozdělen do pěti vzájemně se 

překrývajících fází (viz obrázek 1.2). 

1. Plánování a definování programu 

2. Návrh a vývoj produktu 

3. Návrh a vývoj procesu 

4. Validace výrobku a procesu 

5. Zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření 
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Obrázek 1.2: Plánování jakosti výrobku dle APQP [1] 

 

 Plánování a definování programu 

 První fáze plánování jakosti výrobku by měla zajistit, aby potřeby a očekávání 

zákazníka byly plně pochopeny. Aktivity plánování jakosti se mohou v průběhu vývoje 

produktu měnit, ale je důležité, aby byly prováděny s ohledem na zákazníka. 

 Vstupy: hlas zákazníka, průzkum trhu, zkušenosti týmu, podnikatelský plán  

a marketingová strategie, informace o produktu a procesu v porovnání s konkurencí, vstupy 

od zákazníka 

 Výstupy: cíle návrhu, cíle spolehlivosti a jakosti, předběžný kusovník, předběžný 

postupový diagram, předběžné určení zvláštních znaků vztahujících se k produktu a procesu, 

návrh zabezpečování produktu, podpora vedení [4] 

 Návrh a vývoj výrobku 

V této následující fázi je navržen proces plánování výrobku, který má zajistit pečlivé  

a kritické přezkoumání technických údajů. Součástí této etapy je provedení předběžné analýzy 

proveditelnosti, jejíž výsledek by měl upozornit na případné problémy, které by mohly nastat 

v průběhu výroby. 
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 Vstupy pro tuto fázi odpovídají výstupům předcházející fáze, tj. ,,Plánování  

a definování programu‘‘. 

 Výstupy: analýza možnosti vzniku vad a jejich příčin a následků (FMEA návrhu 

výrobku), technologičnost navrhovaného výrobku, ověřování návrhu, přezkoumání návrhu, 

zhotovení prototypu a zpracování prototypového kontrolního plánu, konstrukční výkresy, 

technické a materiálové specifikace, změnové dokumenty [4] 

 Návrh a vývoj procesu 

Fáze návrhu a vývoje procesu se zabývá hlavními znaky vývoje systému výroby  

a souvisejících plánů kontroly a řízení, jejichž cílem je zajištění kvalitních výrobků. 

Vstupy pro tuto fázi odpovídají výstupům z fáze ,,Návrh a vývoj výrobku‘‘. 

Výstupy: směrnice pro balící prostředky, přezkoumání systému managementu jakosti, 

postupový diagram procesu, matice znaků, analýza možnosti vzniku vad a jejich příčin  

a následků (FMEA návrhu procesu), předvýrobní kontrolní plán, pracovní instrukce, plán 

analýzy systému měření, plán prvotní studie způsobilosti procesu, podpora vedení [4] 

Validace výrobku a procesu 

Validace se provádí na základě vyhodnocení dosažených výsledků z ověřovací výroby. 

Úkolem týmu plánování jakosti je monitorovat a kontinuálně analyzovat průběh ověřovací 

výroby.  

Vstupy odpovídají výstupům z fáze ,,Návrh a vývoj procesu‘‘. 

Výstupy: významná výrobní dávka, vyhodnocení systému měření, prvotní studie 

způsobilosti procesu, uvolnění dílu k výrobě, validační zkoušky výroby, vyhodnocení 

způsobu balení, výrobní kontrolní plán, zpráva o výsledcích plánování jakosti výrobku  

a podpora vedení [4] 

Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření 

Plánování jakosti nekončí validací procesu a předáním do sériové výroby. Tyto aktivity 

jsou dále udržovány ve výrobní etapě. 

Vstupy do této fáze odpovídají výstupům z fáze ,,Validace výrobku a procesu‘‘. 

Výstupy: snížená variabilita, spokojenost zákazníka, dodávky a servis [4] 
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1.1.2 Plánování jakosti výrobků podle metodiky VDA 4.3 

Podnětem k vytvoření metodiky německého sdružení automobilového průmyslu  VDA 

4.3 „Plánování projektu“ byly již veřejně dostupné příručky zabývající se plánováním jakosti 

výrobků postupem  APQP dle amerických výrobců automobilů.  

Stejně jako je tomu u metodiky APQP, tak i zde jsou využívány prvky simultánního 

inženýrství, tzn. průběh plánování je rozčleněn do několika vzájemně se překrývajících fází, 

které jsou v tomto případě označovány jako skupiny úloh. Každé skupině jsou přiřazeny 

základní činnosti, které se realizují v průběhu projektu od prvotní myšlenky až po sériovou 

výrobu. Níže jsou uvedeny skupiny úloh. 

1. Koncepce 

2. Vývoj a ověřování výrobku 

3. Plánování a ověřování výrobního procesu 

4. Převzetí výrobku z hlediska zákazníka 

5. Nakupování výrobních zdrojů 

6. Výroba 

7. Proces neustálého zlepšování 

Posuzování stupně plnění naplánovaných činností projektu probíhá prostřednictvím 

rozhodujících milníků, které se nikdy neshodují s ukončením určité skupiny úloh. Jednotlivé 

milníky zde představují předem stanovená kontrolní místa, v nichž vyhodnocujeme dosažené 

výsledky získané v průběhu zpracování určitých skupin úloh. Každému milníku jsou 

definovány soubory kontrolních otázek, na základě nichž se určuje, jaké úkoly mají být 

v daném milníku dokončeny a jakých výsledků má být dosaženo. Zahájení následujících 

činností je vždy podmíněno splněním požadavků daného milníku [1]. 

 

Milník A:  Zakázka / poptávka 

 Podniková strategie     

 Hospodářská rámcová zadání   

 Technická rámcová zadání    

 Organizační rámcová zadání 

 Koncepční tým 
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 Hlas zákazníka 

 Analýza silných a slabých stránek   

Milník B:  Uvolnění k rámcovému vývoji produktu a procesu 

 Přání, očekávání a požadavky zákazníků 

 Cíle projektu a požadavky na proces    

 Zkoumání vyrobitelnosti 

 Koncepty výrobku a procesu 

 Vedoucí projektu / organizace projektu 

 Plán projektu 

 Plánování přezkoumávání 

 Informační tok a dokumentace projektu 

 

Milník C:  Uvolnění k detailnímu vývoji výrobku 

 Uvedení zdrojů projektování do pohotovosti 

 Systémová FMEA nebo srovnatelné analýzy 

 Seznam specifikací 

 Důležité znaky 

 Průkazy vyrobitelnosti 

 Specifikace výrobku a procesu 

 Plánování zkoušek výrobku a procesu 

 Nakupované služby pro vývoj 

 

Milník D:  Uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu 

 Technické specifikace 

 Analýza rizik výrobku (FMEA návrhu výrobku) 

 Důležité znaky výrobku 

 Proces výroby prototypu 

 Ověřování návrhu 

 Zkoušky na základě vzorků 

 Požadavky na nové výrobní prostředky nebo měřící a kontrolní systémy pro sériovou 

výrobu 

 Výběr dodavatelů sériových dílů 
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Milník E:  Uvolnění pro nákup a výrobu výrobních zdrojů 

 Specifikace dílů a uvolnění 

 Určení dodavatelů 

 Předpisy a požadavky logistiky 

 Analýza rizik výrobních procesů (FMEA procesu) 

 Specifické požadavky na výrobní prostředky 

 Specifické požadavky projektu / zákazníka 

 Plnění zadání na produkt a výrobní proces 

 Důležité znaky procesu 

 

Milník F:  Uvolnění k sériové výrobě 

 Analýza rizik 

 Zkoumání způsobilosti systému kontrol 

 Způsobilost výrobních prostředků a zařízení 

 Plány průběhu procesu, výroby a kontrol 

 Specifikace pro sériové dodávky 

 Výsledky zkoušek 

 Balení 

 Ověřovací výroba 

 Uvolnění výrobního procesu a výrobku 

 Dokumentace projektu 

 

 

Ukončení projektu (bod G):  
 

Po splnění všech naplánovaných úloh projektu, prověření projektové dokumentace 

z hlediska úplnosti, případného doplnění a následného uzavření může projektový tým ukončit 

svoji činnost a projekt se tímto uzavře [5]. 

 

 

 

 



20 

 

1.1.3 Porovnání postupů APQP a VDA 4.3 

Referenční příručka APQP byla vyvinuta ve spolupráci amerických výrobců 

automobilů jako součást standardu QS-9000, zatímco metodika VDA 4.3 vznikala 

v německém sdružení automobilového průmyslu. Strukturovaný průběh projektu plánování 

jakosti výrobku podle metodiky APQP je rozdělen do pěti provázaných fází, kdežto ve VDA 

4.3 nacházíme sedm vzájemně propojených skupin úloh. Další odlišnost můžeme spatřit  

ve způsobu posuzování průběhu projektu, kde APQP je vyhodnocováno na základě 

definovaných výstupů z jednotlivých fází, zatímco dle VDA 4.3 jsou stanoveny rozhodující 

milníky, které nejsou shodné s ukončením vybrané skupiny úloh. Vzhledem k tomu, že 

impulsem pro zpracování příručky VDA 4.3 bylo vydání a zveřejnění metodiky APQP,  

lze dospět k závěru, že po obsahové stránce jsou si obě metodiky velice podobné  

a nenacházíme zde výrazné rozdíly. Společným rysem těchto metodik je využívání prvků 

simultánního inženýrství, které je chápáno jako integrovaný soubor činností a cílů, jehož 

aktivity probíhají souběžně a jsou realizovány v projektovém týmu.  

 

1.2 Proces schvalování dílů -  analýza přístupů PPAP/PPF 

V automobilovém průmyslu musí být uplatňovány metody plánování jakosti při 

schvalování produktů a procesů do sériové výroby, vyplývající z mezinárodní normy  

ISO/TS 16949, která sjednocuje požadavky standardů QS 9000 a VDA [7,15].  

V rámci amerického standardu QS 9000 byla zpracována referenční příručka PPAP 

(Production Part Approval Process) – Proces schvalování dílů k výrobě. U německého 

standardu VDA je tento postup zahrnut v metodické příručce VDA 2 – Zajišťování kvality 

před sériovou výrobou - PPF (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) – Uvolnění 

výrobního procesu a výrobku. 

 

1.2.1 Proces schvalování dílů do sériové výroby - PPAP 

 

Smyslem PPAP je tedy stanovit, zda organizace dodavatele rozumí všem požadavkům 

vyplývajícím z technické specifikace zákazníka a zda výrobní proces má potenciál vyrábět 

produkt tak, že tyto požadavky budou trvale naplňovány v průběhu sériové výroby při 

sjednaném kapacitním výkonu [13]. 
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Tento postup musí být aplikován na všech interních a externích výrobních místech 

organizace, které dodávají výrobní díly, náhradní díly, výrobní materiály nebo volně ložené 

materiály.  

 

Důvody předložení PPAP 

 

 Organizace dodavatele musí od svého zákazníka obdržet schválení v následujících 

případech: 

 nový díl nebo produkt 

 odstranění nedostatku dříve předloženého dílu 

 produkt s technickou změnou (v konstrukční dokumentaci) 

 výroba novými nebo modifikovanými nástroji 

 změna výrobního místa 

 změna dodavatele / subdodavatele 

 nástroje pro sériovou výrobu nebyly používány po dobu dvanácti a více měsíců 

 změna procesu 

 změna zkušebních metod [2,13]. 

 

Významná výrobní dávka 

 Údaje o vyráběných produktech musí být získány z dílů vyrobených v rámci 

významné výrobní dávky, která představuje jednu až osm hodin chodu výroby, avšak musí 

být vyrobeno nejméně 300 po sobě jdoucích dílů, pokud nebylo ze strany zákazníka 

stanoveno jinak. Předpokladem pro uskutečnění významné výrobní dávky je zajištění 

sériových podmínek, tzn. na předem určeném výrobním místě, při naplánovaném kapacitním 

výkonu a s použitím výrobních nástrojů, měřidel, materiálů a zaškoleného personálu. 

Obdobným způsobem se postupuje v případě duplicitních montážních linek, u vícenásobných 

vstřikovacích forem atd. [2]. 

 

Požadavky na PPAP 

  Organizace musí zajistit splnění všech zákaznických požadavků na PPAP. Jestliže 

některé z těchto požadavků nemohou být splněny, musí organizace vést záznamy o průběhu 

odstraňování vzniklých problémů a musí kontaktovat zákazníky ohledně stanovení vhodných 

nápravných opatření. 
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1) Konstrukční dokumentace 

Organizace musí mít ke všem prodávaným dílům kompletní konstrukční dokumentaci 

a musí poskytnout důkaz o tom, že materiálové složení je plně v souladu se zákaznickou 

specifikací (např. využití databáze IMDS). 

 

2) Dokumenty o schválených technických změnách 

Díly, produkty nebo nástroje, u nichž již byly implementovány technické změny,  

ale doposud nebyly zaneseny do konstrukční dokumentace, je nutné doložit příslušné 

dokumenty o schválení těchto změn. 

 

3) Technické schválení zákazníkem 

V případě požadavku zákazníka, musí být k dispozici příslušné doklady o technickém 

schválení zákazníkem. 

 

4) Analýza možnosti vzniku vad, jejich příčin a následků u navrhovaného produktu 

(FMEA návrhu produktu) 

Jestliže je organizace dodavatele odpovědná za návrh produktu, musí aplikovat 

metodu  FMEA návrhu produktu. V případě skupiny podobných dílů nebo materiálů může být 

zpracována jedna společná FMEA návrhu, avšak musí splňovat zákazníkem definované 

požadavky. 

 

5) Vývojový diagram procesu 

Organizace musí mít vývojový diagram procesu, který popisuje jednotlivé kroky  

a logickou posloupnost výrobního procesu.  Dále v něm musí být zohledněny požadavky  

a očekávání zákazníka. 

 

6) Analýza možnosti vzniku vad, jejich příčin a následků u navrhovaného procesu 

(FMEA procesu) 

Organizace musí zpracovat FMEA procesu s ohledem na stanovené požadavky 

zákazníkem.  
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7) Plán kontroly a řízení 
 

Organizace musí mít zpracovaný plán kontroly a řízení, v němž jsou zahrnuty všechny 

používané metody pro kontrolu a řízení procesu, včetně požadavků stanovených zákazníkem.  

Někteří zákazníci si vyhrazují právo schválit plán kontroly a řízení. 

 

8) Studie analýzy systému měření 
 

Organizace musí u všech nových nebo modifikovaných měřidel a zkušebních zařízení 

provést analýzu systému měření, která se posuzuje na základě řady statistických vlastností. 

Jedná se například o reprodukovatelnost, opakovatelnost, strannost, stabilitu a linearitu. 

 

9) Výsledky kontroly rozměrů 

 

Organizace musí poskytnout důkaz o tom, že bylo provedeno ověření rozměrů  

a naměřené výsledky jsou ve shodě s požadavky v konstrukční dokumentaci a v plánu 

kontroly a řízení. Rozměry musí být ověřeny pro každý samostatný výrobní proces  

(např. výrobní linky, všechny dutiny, formy modely nebo matrice). 

Organizace musí uvést datum vytvoření konstrukční dokumentace, stav změn  

a doložit všechny dokumenty o schválených technických změnách, které nebyly dosud 

zahrnuty do konstrukční dokumentace, podle které byl díl vyroben. 

 

10)  Záznamy o výsledcích zkoušek materiálů / funkčnosti 

Organizace musí uchovávat záznamy o výsledcích zkoušek stanovených v konstrukční 

dokumentaci nebo v plánu kontroly a řízení. 

 

a) Výsledky zkoušek materiálů 

Pokud jsou v konstrukční dokumentaci nebo v plánu kontroly a řízení předepsány 

požadavky na testování chemických, fyzikálních nebo metalurgických vlastností, musí 

organizace provádět tyto zkoušky u všech dílů a výrobních materiálů. 

 

Výsledky zkoušek musí zahrnovat:   

 stav změn konstrukční dokumentace 

 schválené technické změny, které nebyly dosud promítnuty do konstrukční 

dokumentace 
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 číslo, datum a stav změn specifikací, podle nichž bylo testování dílu 

uskutečněno 

 datum zkoušky 

 zkoušené množství 

 zjištěné výsledky 

 název organizace dodavatele materiálu 

 

Jestliže jsou materiálové specifikace stanoveny zákazníkem a zákazník předá výrobní 

organizaci seznam schválených dodavatelů, musí organizace nakupovat tyto materiály a/nebo 

služby pouze od dodavatelů z tohoto seznamu. 

b) Výsledky zkoušek funkčnosti 

Pokud jsou v konstrukční dokumentaci nebo v plánu kontroly a řízení definovány 

funkční a provozní požadavky, musí organizace zkoušet všechny díly nebo materiály pro 

produkty. 

 

11)  Počáteční studie procesu 

Pro všechny zvláštní charakteristiky určené zákazníkem nebo organizací musí být 

stanovena přijatelná úroveň předběžné způsobilosti procesu. Jestliže nebyly identifikovány 

žádné zvláštní charakteristiky, zákazník si vyhrazuje právo požadovat prokázání počáteční 

způsobilosti procesu na jiných charakteristikách. 

 

Cílem počáteční studie je ověřit, zda naplánovaný výrobní proces bude vhodný pro 

výrobu produktu, který splní požadavky zákazníka. Studie procesu se provádí na základě 

údajů získaných měřením.  Předpokladem pro vyhodnocení předběžné způsobilosti procesu 

má být z výroby významné výrobní dávky získáno nejméně 100 údajů v 25 podskupinách. 

Pouze se souhlasem zákazníka může být studie provedena na základě historických údajů, 

pokud jsou k dispozici ze stejného nebo podobného procesu. 

 

a) Ukazatele způsobilosti 
 

Počáteční studie procesu musí být sumarizovány a vyjádřeny pomocí ukazatelů 

způsobilosti nebo výkonnosti. 
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Cpk – ukazatel způsobilosti stabilního procesu 

Ppk – ukazatel výkonnosti 

 

Účelem počáteční studie není jen vypočítat konkrétní hodnotu ukazatele, ale 

především pochopit variabilitu procesu jako takovou. 

 

b) Kritéria přijatelnosti u počáteční studie 

Níže uvedené informace v tabulce 1.1 by měla organizace využít jako kritéria 

přijatelnosti pro hodnocení výsledků počáteční studie procesu, a to zejména u procesů, které 

se jeví jako stabilní. 

Tabulka 1.1: Kritéria přijatelnosti 

Výsledky Interpretace 

Cpk > 1,67 Proces aktuálně splňuje kritéria přijatelnosti 

1,33  Cpk  1,67 Proces může být přijatelný, v případě souhlasu zákazníka 

Cpk < 1,33 Proces aktuálně nesplňuje kritéria přijatelnosti 

 

 Splnění kritérií přijatelnosti je jedním z mnoha požadavků, které vedou ke schválení 

předloženého PPAP. 

 

c) Nestabilní procesy 

V případě zjištění statisticky nezvládnutého procesu musí organizace identifikovat, 

hodnotit, a je-li to možné eliminovat působení zvláštních příčin variability před předložením 

PPAP. Organizace musí kontaktovat zplnomocněného představitele zákazníka a informovat  

o existenci nestabilních procesů společně s připraveným plánem opatření k nápravě.  

d) Procesy s jednostrannými specifikacemi nebo nenormálními rozděleními 

U procesů s jednostrannými tolerancemi nebo nenormálními rozděleními musí 

organizace společně s představitelem zákazníka definovat alternativní kritéria přijatelnosti, 

protože předpokladem použití výše uvedených kritérií v tabulce 1.1 je normální rozdělení  

a oboustranná tolerance s cílovou hodnotou uprostřed. 
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e) Opatření, která je třeba přijmout, jestliže kritéria přijatelnosti nejsou splněna 

Organizace musí kontaktovat zákazníka, pokud není možné dosáhnout předepsaných 

kritérií přijatelnosti do předem stanoveného data předložení PPAP. Dále musí předložit  

ke schválení vypracovaný plán opatření k nápravě a modifikovaný plán kontroly a řízení 

požadující 100 % kontrolu. Organizace musí nadále usilovat o snížení variability tak dlouho, 

dokud nejsou splněna kritéria přijatelnosti nebo není přijato schválení zákazníkem. 

 

12) Dokumentace kvalifikované laboratoře 

Kontrolu a zkoušení dílů nebo materiálů pro PPAP musí provádět kvalifikovaná 

laboratoř, která má oprávnění k výkonu daného typu měření nebo zkoušení. Kvalifikovaná 

laboratoř musí mít předmět činnosti a dokumentaci dokazující povolení k provádění 

příslušných typů zkoušek (např. akreditovaná laboratoř). Při výběru laboratoře musí být 

zohledněny požadavky zákazníka. 

 

13) Protokol o schválení vzhledu (AAR) 

Jsou-li v konstrukční dokumentaci produktu/dílu definovány požadavky na vzhled, 

musí být pro každý díl nebo skupinu obdobných dílů vytvořen samostatný protokol  

o schválení vzhledu (AAR). Jakmile jsou splněna všechna požadovaná vzhledová kritéria, 

musí být vyplněná zpráva AAR s reprezentativními vzorky předána zákazníkovi k schválení. 

 

14) Vzorky výrobních dílů 

Organizace musí podle požadavků zákazníka předložit příslušné vzorky produktu. 

 

15) Referenční vzorek 

Organizace musí po stejnou dobu jako záznamy o průběhu schvalování dílů do sériové 

výroby uchovávat referenční vzorek výrobku nebo 

 

a) do doby výroby nového referenčního vzorku pro stejné číslo zákazníka, 
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nebo 

 

b) pokud je v konstrukční dokumentaci, v plánu kontroly a řízení nebo v kontrolních 

kritériích požadován referenční vzorek jako vzor nebo etalon. 

 

Referenční vzorek musí být označen včetně data schválení zákazníkem. 

 

16) Kontrolní prostředky 

 

V případě požadavku zákazníka, musí organizace společně s předložením PPAP 

doložit kontrolní přípravky pro každý díl, sestavu nebo komponent. Zároveň je povinna 

prokázat, že všechny aspekty kontrolního prostředku jsou v souladu s požadavky na rozměr 

dílu. 

 

17) Specifické požadavky zákazníka 

Organizace má povinnost doložit záznamy o shodě se všemi použitelnými 

specifickými požadavky zákazníka. 

18) Průvodka předložení dílu (PSW) 

V momentu, kdy jsou splněny všechny požadavky na PPAP, musí organizace správně 

a kompletně vyplnit průvodku předložení dílu (PSW). Pokud není zákazníkem stanoveno 

jinak, musí být pro každé číslo dílu vyplněna samostatná průvodka. 

Pokud výrobní díly budou pocházet z více než jedné dutiny, formy nástroje, matrice, 

modelu nebo výrobního procesu, musí organizace provést kontrolu rozměrů na jednom 

reprezentativním dílu u každého z nich. 

Povinností organizace je ověřit, zda všechny výsledky měření a zkoušek odpovídají 

požadavkům zákazníka a jestli je k dispozici kompletní dokumentace dle předem zvolené 

úrovně předložení. 

 V průvodce musí být zaznamenána naměřená hmotnost dodaného dílu v kilogramech 

na čtyři desetinná místa, pokud není zákazníkem stanoveno jinak. Pro stanovení hmotnosti 

dílu musí být jednotlivě zváženo deset náhodně vybraných dílů, z nichž se vypočítá průměrná 

hmotnost. 
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Předložení zákazníkovi – úrovně předložení    

 

 Organizace dodavatele musí zákazníkovi předložit dokumenty stanovené dle 

jednotlivých úrovní předložení uvedených v tabulce 1.2: 

 

 

Tabulka 1.2: Úrovně předložení [2] 

Úroveň 1 
Zákazníkovi se předkládá pouze průvodka a zpráva o schválení vzhledu  

u položek s tímto požadavkem. 

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

podpůrnými údaji. 

Úroveň 3 
Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky produktu a s úplnými 

podpůrnými údaji. 

Úroveň 4 
Předložení průvodky a záznamy o jiných požadavcích stanovených 

zákazníkem. 

Úroveň 5 
Předložení průvodky se vzorky produktu a úplné podpůrné údaje 

přezkoumávané na výrobním místě dodavatele. 

 

 

Pokud nebyla zákazníkem stanovena úroveň předložení, organizace musí zvolit úroveň 

3 jako výchozí úroveň pro všechna předložení. 
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Přesné požadavky na uchování / předložení pro každou úroveň jsou uvedeny v  

tabulce 1.3: 

Tabulka 1.3: Požadavky na předkládání a uchování [2] 

Č. Požadavek 
Úroveň předložení 

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 

1. Konstrukční dokumentace R S S * R 

2. 
Dokumenty o technických 
změnách 

R S S * R 

3. 
Technické schválení 
zákazníkem 

R R S * R 

4. FMEA produktu R R S * R 

5. Vývojový diagram 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 (MSA) 

R R S * R 

9. Výsledky kontroly rozměrů R S S * R 

10. 
Výsledky zkoušek materiálu, 
vlastností 

R S S * R 

11. Počáteční studie procesu R R S * R 

12. 
Dokumentace kvalifikované 
laboratoře 

R S S * R 

13. 
Protokol o schválení vzhledu 

(AAR) 
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 dodavatele musí předložit zákazníkovi a na snadno dostupných 

místech uchovat kopii záznamů nebo položky dokumentace. 

R = Organizace dodavatele musí uchovat na snadno dostupných místech a na požádání 

zpřístupnit zákazníkovi. 

* = Organizace dodavatele musí uchovat na snadno dostupných místech a na požádání 

zpřístupnit zákazníkovi. 



30 

 

Stav PPAP u zákazníka 

Při rozhodování o stavu PPAP má zákazník na výběr celkem tři možnosti. 

 

Schváleno – díl nebo materiál plně odpovídá požadavkům zákazníka, tento stav tedy 

znamená, že organizace dodavatele obdržela uvolnění od zákazníka a může začít dodávat dle 

sjednaného plánu. 

 

Dočasné schválení – předložený díl nebo dokumentace nejsou plně v souladu  

se specifikací zákazníka, ale uděluje výjimku na dodávky s omezenou dobou  

nebo množstvím. Dočasné schválení smí být povoleno pouze tehdy, jestliže organizace: 

 

 přesně stanovila způsob schvalování zamezující neshodám a 

 zpracovala plán opatření schválený zákazníkem. 

 

Po odstranění nedostatků se opakuje předložení nového PPAP pro získání stavu 

„schváleno“. 

 

 Zamítnuto – zjištěny závažné nedostatky v PPAP oproti požadavkům uvedeným 

v technické specifikaci zákazníka. 

 

 V takovém případě musí následovat korekce předložené dokumentace nebo výrobního 

procesu tak, aby splňoval stanovené požadavky [2]. 

 

Uchování záznamů 

Záznamy o schválení dílu musí být bez ohledu na zvolenou úroveň předložení 

udržovány po celou dobu, kdy je díl aktivní. Doba uchování záznamů musí být prodloužena  

o jeden kalendářní rok od data ukončení dodávek příslušného dílu [2]. 
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1.2.2 Uvolnění výrobního procesu a produktu dle VDA 2 - PPF 

Účelem PPF je získat důkaz o tom, že zákazníkem předepsané technické požadavky  

na produkt byly splněny. Uvolnění se skládá z hodnocení procesu a produktu na základě 

předložení příslušných dokumentů [3].  

Cílem procesu PPF je tedy zajistit požadovanou úroveň zralosti produktu před 

zahájením sériové výroby. 

Základním předpokladem pro uvolnění sériových dodávek je doložení pozitivních 

výsledků v rámci PPF. 

Časový průběh procesu PPF musí být mezi dodavatelem a zákazníkem vzájemně 

odsouhlasen tak, aby mohlo uvolnění sériové výroby proběhnout s dostatečnou rezervou před 

první sériovou dodávkou. 

Postup uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) 

 Metodika PPF je rozdělena na uvolnění produktu, procesu výroby a transportu 

produktu. Vzorky pro uvolnění PPF (první vzorky) jsou produkty a materiály, které byly 

vyrobeny za sériových podmínek jako součást PPF. 

Postup uvolnění výrobního procesu a produktu je znázorněn na obrázku 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.3: Přehled postupu PPF [3] 
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Rozsah použití 

 Postup se používá pro následující produkty (systémy, moduly, díly, komponenty): 

 výrobky/hotové díly (DIN 199-1), 

 náhradní díly (DIN 199-1), 

 Polotovary (DIN 199-1), 

 výrobní materiály/pomocné látky (DIN 199-1) [3]. 

 

Iniciátor postupu PPF 

 Metodika PPF se využívá v následujících situacích: 

a) nové díly 

 

b) a u změn vyplývajících z iniciační matice k povinnému hlášení (viz příloha 1 a 2). 

K tomuto dále patří: 

 změny produktu 

 změny výrobních procesů 

 přerušení výroby delší jak 12 měsíců [3]. 

 

Stanovenou iniciační matici je možné rozšířit o specifické požadavky zákazníka, avšak 

musí být zachovány minimální požadavky. 

Doplňkové iniciátory pro zahájení postupu PPF se musí dohodnout ve specifických 

požadavcích zákazníka. Jedná se například o nakládání s výsledky rekvalifikačních zkoušek. 
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Vývojový diagram postupu PPF  

 Jednotlivé kroky průběhu schvalování dílů jsou znázorněny na obrázku 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.4: Principiální průběh postupu PPF [3] 
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Plánování a odsouhlasení postupu PPF 

Mezi zákazníkem a dodavatelem musí dojít k vzájemnému odsouhlasení postupu PPF 

u každého produktu podléhajícímu schvalování. Důvodem je společné porozumění rozsahu, 

obsahu a termínového plánu postupu PPF. 

 Vzájemná dohoda může obsahovat: 

 základní předpoklady jako například schválené specifikace, seznam zákaznických 

požadavků, výkresy, normy, balící předpisy, status změn, vzorkovník barev 

 časový průběh musí být naplánován tak, aby nedošlo ke zpoždění uvolnění sériových 

dodávek  

 výběr stupně předložení, včetně specifických požadavků na dokumentaci 

 stanovení zkoušky výkonnosti/validace výrobního procesu (velikost výrobní dávky 

produktu s ohledem na jeho typ a provedení) 

 definování počtu dílů, které mají být pro schválení dodány a testovány (podle nástrojů, 

počtu otisků, variant, barev, atd.) 

 stanovení rozsahu produktů, na kterých bude provedeno PPF (např. rodina produktů) 

 metody měření / zkoušení 

 zvláštní charakteristiky produktu a procesu, které budou podrobeny zkoumání 

způsobilosti. 

Výstupem každého jednání o plánování schvalování dílů musí být zpráva 

s odsouhlaseným postupem. Jestliže se stejný produkt vyrábí na různých pracovištích, musí 

být PPF vypracováno pro každé stanoviště. 

 Okamžik provedení: 

 plánování a odsouhlasení musí být pro nové díly dohodnuto a vypracováno podle 

svazku VDA „Zajištění stupně zralosti pro nové díly“ k příslušnému stupni 

zralosti, 

 dohodu o schvalování nových dílů iniciuje zákazník 

 dohodu o schvalování změn provázejících sérii iniciuje: 

- zákazník v případě změn vyvolaných z jejich strany 

- dodavatel, u změn s povinností ohlášení na základě iniciační matice 

 



35 

 

Výběr stupně předložení 

Pokud není zákazníkem stanoveno jinak, musí být předložen vzorek s příslušnou 

dokumentací odpovídající stupni předložení 2, uvedené v tabulce číslo 1.4. 

  Možná kritéria výběru pro stupeň 0: 

 díly bez zvláštních charakteristik 

 interní dodavatelé organizace (vlastní díly) a vyčleněné procesy 

 prokázána způsobilost schváleného dodavatele 

 standardizované díly 

 změna u dodavatele 

 

Možná kritéria výběru pro stupeň 1: 

 dodávky s nepatrným rizikem stupně zralosti (např. nebyly ovlivněny zvláštní 

charakteristiky) 

 interní dodavatelé organizace (vlastní díly) a vyčleněné procesy 

 rodina produktů: zjednodušený postup dle stupně 1 je možné použít v případě, že jiná 

čísla dílů z této rodiny produktů byla schválena podle stupně 2 nebo 3 

 

Možná kritéria výběru pro stupeň 3: 

 dodávky se zvýšeným rizikem stupně zralosti nebo s významnými změnami 

 nová technologie výroby, rozsáhlé úpravy stávajících výrobních procesů 

 dodávky s vysokou úrovní inovací (pro dodavatele a/nebo zákazníka) 

 požadavky na prokazování zvláštních charakteristik (VDA svazek 1 „Dokumentování 

a archivace)“ 
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Požadavky na uchování / předložení pro jednotlivé stupně jsou uvedeny v tabulce 1.4. 

Tabulka 1.4: Prokazování PPF [3] 

Rozsah požadavků na dokumentaci, pokud se týká produktu 
Stupeň předložení 
0 1 2 3 

Krycí list ke zprávě PPF V V V V 

1 

výsledky zkoušek k uvolnění výrobku (např. geometrie, 
rozměry, funkce, suroviny, hmotnost, hmatový vjem, akustika, 
pachový vjem, vzhled, povrch, spolehlivost, zkoušky ESD, 
elektrická bezpečnost)  

D D V V 

2 vzorek (množství dle dohody) D V V V 

3 
technické specifikace (např. výkresy zákazníka, CAD data, 
specifikace, schválené konstrukční změny, odolnost proti 
vyzkratování, zajištění napájení, funkční bezpečnost – FUSI)  

D D V V 

4 FMEA-D (produktová) D D D D 

5 
schválení konstrukce a vývoje dodavatele, pokud je odpovědný 
za vývoj dle dohody 

D D V V 

6 
záznam o dodržení právních požadavků (např. životní prostředí, 
bezpečnost, recyklace, specifické certifikáty pro některé země)  

na V V V 

7 materiálový list podle IMDS* V V V V 

8 zpráva o testování SW D V V V 

9 FMEA-P (procesní) D D D D 

10 vývojový diagram procesu (Flow chart) D D D V 

11 plán kontroly a řízení (Control plan) D D D D 

12 důkaz o způsobilosti procesu D D V V 

13 důkaz o splnění zvláštních charakteristik na na V V 

14 seznam měřidel D D D V 

15 přezkoumání způsobilosti měřidel D D D D 

16 
seznam nástrojů (množství/počet otisků a informace ke 

konceptu nástroje) 
D D V V 

17 potvrzení o dosažení sjednané kapacity (validace procesu) D D V V 

18 
dokumentované sebehodnocení kritérií podle matice hodnocení 
sériové zralosti produktu a procesu 

D D V V 

19 životopis dílu D V V V 

20 
potvrzení o vhodnosti použitých transportních jednotek včetně 
skladování 

D D V V 

21 
status PPF v rámci dodavatelského řetězce (dodávané díly, 

stanovené díly a vlastní díly) 
D D V V 

22 schválení systému povrchových úprav dle požadavku zákazníka D D V V 

 V    Předložení zákazníkovi 

D     Provedení, dokumentování a archivace u dodavatele (příp. k nahlédnutí zákazníkovi) 

na    Není aplikovatelné, v daném stupni předložení nesmí být vybráno 

*  Materiálový list je napříč spektrem skutečného řetězce dodavatelů, bez ohledu  

na smluvním postavení, dosažitelný prostřednictvím IMDS. 
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Průběh procesu PPF 

Dodavatel je povinen, nezávisle na zvoleném stupni předložení pro schvalování, 

realizovat PPF a získané výsledky dokumentovat. Musí tímto prokázat sám vůči sobě splnění 

požadavků 1 až 22 z tabulky 1.4.  

Pro potřeby prokázání požadavků vůči zákazníkovi musí být předloženy dokumenty, 

které byly dohodnuty při plánování schvalování.  

Vzorky pro PPF jsou náhodně odebrány z ověřovací výroby a musí být jednoznačně 

označeny, aby bylo zajištěno přiřazení naměřených hodnot k jednotlivým dílům. Výsledky 

zkoušek se porovnají s požadavky a v případě zjištění odchylek se provádí optimalizace tak 

dlouho, dokud není zajištěno interní PPF. 

Splnění znaků produktu se ověřuje podle bodů 1 až 8, zatímco ověřování znaků 

procesu probíhá prostřednictvím bodů 9 až 20 tabulky prokazování PPF. 

U stanovených zvláštních charakteristik se musí vyšetřit a zdokumentovat způsobilost 

procesu. Metody zjišťování a ukazatele způsobilosti je nutné dohodnout mezi zákazníkem  

a dodavatelem. Jestliže neexistují jiné požadavky, musejí být dodrženy hodnoty uvedené 

v tabulce 1.5. 

Tabulka 1.5: Způsoby ověřování způsobilosti a minimální požadované hodnoty [3] 

Druh zkoumání Způsobilost 

způsobilost stroje, 

krátkodobé zkoumání 
Cmk  ≥ 1,67 

způsobilost procesu, 
dlouhodobé zkoumání stabilních procesů 

Cpk  ≥ 1,33 

výkonnost procesu, 
 dlouhodobé zkoumání nestabilních procesů 

Ppk  ≥ 1,33 

 

Test výkonnosti / validace procesu 

Cílem testu výkonnosti / validace procesu je poskytnout důkaz o: 

 výkonnosti procesu a způsobilosti celkového výrobního procesu za sériových 

podmínek (nástroje, zařízení, personál, atd.) 
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 schopnosti vyrobit zákazníkem stanovený počet dílů, které jsou ve shodě  

se specifikací a ve sjednaných termínech 

 průběhu validace procesu u nových/změněných procesů, zdali probíhá podle 

dohodnutých podmínek 

Kritéria validace procesu musí být dohodnuta v rámci plánování schvalování dílů  

do sériové výroby. Při rozhodování o výrobním množství pro validaci procesu je třeba 

zohlednit následující aspekty. 

U dodávek se zvýšeným rizikem (např. klasifikace „A“ dle svazku VDA „Zajištění 

stupně zralosti pro nové díly“) je výrobní množství dohodnuto se zákazníkem na základě 

následujících bodů: 

1) Doba trvání chodu výroby za sériových podmínek musí být odsouhlasena  

se zákazníkem, s ohledem na výkonnost zařízení (počet dílů za směnu).  

Pokud nebylo dohodnuto jinak, probíhá test výkonnosti minimálně jednu směnu. 

2) U dodávek obsahujících více variant může být se zákazníkem dojednáno, které 

z nich budou podléhat testu výkonnosti pro převzetí procesu. 

3) Níže jsou uvedeny příklady dalších ovlivňujících parametrů, které je potřeba brát 

v úvahu při validaci procesu. 

 všeobecné časy přípravy a údržby     počet zmetků 

 doby přestávek       model směn 

 koncept nástrojů       plánované údržbové směny 

 počet výrobních linek       bezpečnostní rezerva pro 

 výměna nástrojů         neplánované přerušení směny  

 střídání směn            

 

U dodávek s nepatrným rizikem (např. klasifikace B + C dle svazku VDA „Zajištění 

stupně zralosti pro nové díly“) je množství stanoveno na vlastní odpovědnost dodavatele, 

pokud nebylo dohodnuto jinak, ale rovněž s přihlédnutím na výše uvedené body 1 až 3. 

 Zákazník dále stanoví, u jakých testů výkonnosti bude chtít být přítomen a které 

podléhají sebehodnocení organizace. 

 



39 

 

Dokumentace PPF 

Dodavatel vypracuje kompletní dokumentaci PPF dle stavu, který má být schvalován  

a na základě dohod z jednání o plánování schvalování. Záznamy s výsledky jakýchkoliv 

zkoušek musí být zákazníkem zpětně dohledatelné. 

Dokumenty a vzorky je možné předložit pouze tehdy, když byly splněny veškeré 

technické požadavky. V případě odchylek je dodavatel povinen si předem písemně vyžádat 

schválení odchylky zákazníkem. Schválená odchylka se poté přiloží společně s plánem 

nápravných opatření k odstranění nedostatků k dokumentaci PPF. 

Pokud byla odchylka zamítnuta, díly v tomto stavu nejsou pro zákazníka způsobilé  

a nemohou být zabudovány do konečného produktu. 

Schvalování a rozhodnutí o uvolnění sériových dodávek zákazníkem 

Dodavatel musí odeslat zákazníkovi vzorky a dokumentaci dle předem zvoleného 

stupně předložení a dalších požadavků dle plánu schvalování. Následně zákazník provede 

vyhodnocení dokumentace a případné odzkoušení vzorků.  O výsledku hodnocení  

se rozhodne jedním z následujících způsobů: 

 i.O. - Uvolněno 

Všechny dohodnuté požadavky byly kompletně splněny, proto je možné udělit 

uvolnění sériových dodávek. 

 podmínečně i.O. – Podmínečně uvolněno 

Dohodnuté požadavky zákazníka nebyly splněny v plném rozsahu, avšak díly mohou 

být dodávány po omezenou dobu nebo stanovené množství. Postup PPF se musí 

opakovat před skončením definovaných omezení. 

 n.i.O. – Zamítnuto 

Dohodnuté požadavky nebyly splněny, proto uvolnění sériových dodávek není možné. 

Po odstranění nedostatků musí být provedeno nové PPF dle předem stanoveného 

rozsahu [3]. 

Lhůty uchování 

 Doby uchování dokumentů jsou stanoveny se zákazníkem. Minimální lhůty archivace 

se odvíjí od právních požadavků [3]. 
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1.2.3 Porovnání PPAP a PPF 

Rozdíly mezi metodikou PPAP a PPF z pohledu požadavků na doložení jsou uvedeny 

v tabulce 1.6. 

Tabulka 1.6: Porovnání požadavků mezi PPF a PPAP 

Obsah požadavků v PPF 
Shoda s požadavky 

v PPAP (číslo 
požadavku) 

Krycí list ke zprávě PPF 18 

1 
Výsledky zkoušek k uvolnění výrobku (např. geometrie, 
rozměry, funkce , hmotnost, akustika, vzhled, povrch, atd.) 

9, 10, 13 

2 Vzorek (množství dle dohody) 14 

3 
Technické specifikace (např. výkresy zákazníka, CAD data, 
specifikace, schválené konstrukční změny atd.)  

1, 2 

4 FMEA-D (produktová) 4 

5 
Schválení konstrukce a vývoje dodavatel, pokud je odpovědný 
za vývoj dle dohody 

1, 3 

6 
Záznam o dodržení právních požadavků (např. životní 
prostředí, bezpečnost, recyklace, specifické certifikáty atd.) 17 

7 Materiálový list podle IMDS* 10 

8 Zpráva o testování SW žádná shoda 

9 FMEA-P (procesní) 6 

10 Vývojový diagram procesu (Flow chart) 5 

11 Plán kontroly a řízení (Control plan) 7 

12 důkaz o způsobilosti procesu 11 

13 Důkaz o splnění zvláštních charakteristik 17 

14 Seznam měřidel 16 

15 Přezkoumání způsobilosti měřidel 8, 11, 16 

16 
Seznam nástrojů (množství/počet otisků a informace ke 
konceptu nástroje) 

žádná shoda 

17 Potvrzení o dosažení sjednané kapacity (validace procesu) žádná shoda 

18 
Dokumentované sebehodnocení kritérií podle matice 
hodnocení sériové zralosti produktu a procesu 

žádná shoda 

19 Životopis dílu 2 

20 
Potvrzení o vhodnosti použitých transportních jednotek, 
včetně skladování 

žádná shoda 

21 
Status PPF v rámci dodavatelského řetězce (dodávané díly, 

stanovené díly a vlastní díly) 
žádná shoda 

22 
Schválení systému povrchových úprav dle požadavku 
zákazníka 

žádná shoda 

 

V případě opačného porovnání (PPAP vs. PPF) bylo zjištěno, že body PPAP 12 a 15 

nejsou v PPF explicitně obsaženy. Další rozdíl lze spatřit v úrovních předkládané 

dokumentace, kde PPF má 4 stupně předložení a PPAP nabízí celkem 5 úrovní.  
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2 Analýza stávajícího stavu schvalování nakupovaných dílů u 
výrobce světelné techniky. 

 

2.1 Historie společnosti 
 

Organizace byla založena v roce 1992 jako stoprocentní dceřiná společnost 

německého koncernu. Strategickým rozhodnutím vedení bylo následovat mezinárodní firmu 

Volkswagen A.G. do České republiky a založit zde závod na výrobu světelné techniky pro 

nové typy vozů Škody Auto, a.s. Tento strategický cíl byl realizován v průběhu let  

1992 - 1994, kdy byl vystavěn zcela nový závod v ČR a zavedena výroba předních 

světlometů, zadních skupinových svítilen a blinkrů pro vozy Škoda Felicia. Úspěšné zvládnutí 

tohoto prvního projektu bylo odrazovým můstkem pro získání dalších zakázek  

významných zákazníků z celé automobilové branže  [16]. 

 

Světlomety vyrobené v tomto závodě můžeme najít v automobilech  různých   značek 

jako Volkswagen, Škoda, Seat, Daimler Chrysler, Ford, Jaguar, Land Rover, Renault, Audi, 

Nissan, Mitsubishi, Volvo, DAF, Scania a další. 

 

Audity a certifikace od renomovaných organizací jsou považovány za samozřejmost  

a chápány jako vstupenka do klubu strategických dodavatelů automobilek. Organizace je 

držitelem následujících certifikátů: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VDA 6.1, QS 

9000, ISO/TS 16949. 

 

           Od roku 2001 se česká pobočka podílela spolu s mateřskou firmou stále větší mírou  

na procesu vývoje výrobků. Výsledkem posouzení schopností společnosti z hlediska  

vývoje výrobků bylo rozhodnutí o zásadní reorganizaci dílčího vývojového střediska v ČR na 

zřízení uceleného vývojového centra za účelem poskytnutí komplexního servisu  

současným i budoucím zákazníkům [16]. 

 

Nedílnou součástí bylo dále rozhodnutí, aby vybudované vývojové kapacity byly 

doplněny o ucelený řetězec vývojových služeb včetně komplexního měření a testování 

výrobků. Navíc kapacitní možnosti vývoje dovolují, aby společnost byla dodavatelem 

vývojového servisu výrobků i sesterským společnostem v rámci mezinárodního  

koncernu [16]. 
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Významné milníky společnosti v ČR 

V rámci dynamického rozvoje společnosti bylo dosaženo několika významných 

úspěchů během dosavadního působení na území ČR. Nejpodstatnější okamžiky jsou uvedeny 

na obrázku 2.1. 

 
 

 

Obrázek 2.1: Milníky společnosti5 

2.2 Organizační struktura oddělení kvality pro nakupované díly 

Ve výrobní organizaci se o kvalitu nakupovaných dílů starají dvě oddělení. Oddělení 

vstupní kontroly, které je podřízeno vedoucímu kvality výrobního závodu a druhé oddělení 

kvality v nákupu, které je organizačně vedeno ředitelem nákupu. Organizační schéma je 

znázorněno na obrázku 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2: Organizační struktura6 
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2.3 Základní činnosti jednotlivých oddělení kvality pro nakupované díly 

Činnosti zabezpečování kvality nakupovaných dílů jsou v zásadě rozděleny dle fáze 

projektu na vývoj a sériovou výrobu. Do vývojové fáze patří technik pro plánování kvality 

nakupovaných dílů (SQA-TtM). Reklamační technik (SQA-OtD) společně s technikem 

kvality pro rozvoj a výchovu dodavatelů (SQA-MGM) spadají do etapy sériové výroby.  

Níže jsou uvedeny činnosti pracovníků kvality. 

Technik pro plánování kvality nakupovaných dílů (SQA-TtM) je odpovědný za: 

   provedení analýzy rizik pro nakupované díly 

   definování rozsahu APQP aktivit 

 organizování prvních schůzek s dodavateli ohledně vyjasnění technické specifikace   

nakupovaných dílů 

 průběžné sledování stupně vyzrálosti výrobku prostřednictvím pravidelných  

přezkoumání (APQP formulář) 

   stanovení a monitorování nápravných opatření 

   iniciování eskalačního řízení v případě nedostatečné úrovně vyzrálosti výrobku 

   prvotní hodnocení ISIR/PPAP pro finální uvolnění 

 

Reklamační technik (SQA-OtD) má na starosti: 

 reklamační řízení 

 hodnocení dodavatelů 

 rozhodnutí o finálním uvolnění ISIR/PPAP 

 

Technik kvality v nákupu (SQA-MGM - Rozvoj a výchova dodavatelů) zaujímá roli: 

 specialisty na materiálovou skupinu v oblasti rozvoje dodavatelů 

 vedoucího materiálové skupiny v rámci nákupu pro podporu strategického  

outsourcingu 
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2.4 Struktura projektového týmu 

Pracovníci oddělení kvality jsou součástí každého vývojového projektu jako členové 

rozšířeného základního týmu (mimo SQA-MGM). Kompletní složení všech dotčených 

pracovníků projektového týmu, podílejících se na vývoji nového produktu, je uvedeno  

na obrázku 2.3. 

 

 

Obrázek 2.3: Složení projektového týmu7 

 

 

2.5 Schvalování nakupovaných dílů do sériové výroby 

 

Proces schvalování nakupovaných dílů je součástí koncernové směrnice určené 

k plánování kvality nakupovaných dílů (APQP). Postup APQP musí být aplikován na všechny 

nové nebo změněné nakupované díly [19].  
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Hlavní cíle plánování kvality nakupovaných dílů jsou: 

 poskytnout strukturovaný postup pro veškeré činnosti v oblasti plánování kvality 

během vývojové fáze projektu 

 zapojit dodavatele do fáze vývoje produktu/procesu  za účelem snížení možnosti nebo 

úplnému zamezení vzniku neshod, které by mohly negativně ovlivnit náběh do sériové 

výroby 

 minimalizovat náklady spojené s nekvalitou díky včasné aplikaci preventivních 

opatření 

 úspěšně uvolnit nakupované díly dle předem definovaného plánu [19]. 

 

 

Definování vstupů a výstupů z procesu APQP během vývojové fáze je rozděleno 
následovně: 
 

Vstup do procesu Dodavatel Proces Výstup z procesu Zákazník 

- seznam nakupovaných 

dílů (M/B study) 

-výběr dodavatele 

nakupovaného dílu 

-technická specifikace 

-termínový plán projektu 

SQA-TtM 

dodavatel 

 

 
 

Uvolnění 

nakupovaného 

dílu dle plánu 

Vedoucí 

projektu, 

Výroba, 

Konečný 

zákazník 

 

 

 

Základní průběh plánování kvality nakupovaných dílů se skládá celkem z osmi na sebe 

navazujících kroků a je znázorněn vývojovým diagramem na obrázku 2.4. 
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Vývojový diagram pro plánování kvality nakupovaných dílů ( APQP )  

   

    Jednotlivé kroky procesu APQP  Odpovědnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4: Vývojový diagram APQP [19] 

1. Provedení analýzy rizik z pohledu      

dodavatele/dílu/procesu a předběžná 
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E: Rozhodnutí  D: Realizace  M: Spolupráce  I: Informace 

 

Obrázek 2.4: Vývojový diagram APQP - pokračování [19]8 

6 b. Neplnění APQP   
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Základní úkoly z hlediska plánování kvality pro nakupované díly jsou: 

a) zkontrolovat, zda byly požadavky na specifikace pro nakupované díly jednoznačně  

a kompletně popsány 

b) zajistit, aby dodavatel porozuměl požadavkům organizace a bude schopen je splnit 

c) zkontrolovat, zda dodavatelem zpracovaný plán pro splnění požadavků je věrohodný 

d) sledovat stupeň vyzrálosti produktu a procesu vůči stanovenému plánu 

e) uvolnit nakupovaný díl a výrobní proces v rámci procesu schvalování PPF/PPAP [19]. 

Postup plánování kvality nakupovaných dílů (APQP) probíhá v následujících krocích: 

Krok procesu 1 a 2: Klasifikace rizik pro stanovení úrovně předložení a modelu APQP 

Pro každý nově nakupovaný díl musí být provedena analýza rizik, jejíž základní 

struktura je znázorněna na obrázku 2.5. Jedná se o týmovou analýzu mezi technikem kvality 

nakupovaných dílů a vývojovým oddělením, která hodnotí rizika spojená s dodavatelem  

a rizika z pohledu charakteristik hodnoceného dílu (bezpečnost, funkce, legalita, zástavba, 

spolehlivost, atd.). 

 

Obrázek 2.5: Analýza rizik [19] 
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Vstupní informace pro analýzu rizik musí být poskytnuty projektovým nákupem, který 

má přehled o dodavatelích a výrobních místech.  

Na základě výsledku analýzy rizik je stanoven model APQP dle obrázku 2.6 a vybrána 

úroveň předložení pro schvalování. K dosažení požadovaného stupně zralosti nakupovaných 

dílů před sériovou výrobou je nezbytné stanovit adekvátní rozsah APQP činností vyplývající 

z výsledku analýzy rizik. 

 

Obrázek 2.6: APQP modely [19]]10 

 

S modelem APQP jsou dále svázány požadavky na schvalování výrobního procesu  

u dodavatele.  

V případě modelu A je uvolnění procesu uděleno po úspěšně vykonaném zákaznickém 

auditu procesu dle VDA 6.3 s hodnocením A společně s Run@Rate, dokumentovaným  

ve formuláři F-3516 (viz příloha 3). Uvolnění je možné udělit i s výsledkem hodnocení AB, 

avšak je nutné vypracovat plán pro zlepšení a odstranění otevřených bodů [20].  

U modelu B je rovněž uplatňován požadavek na audit procesu a Run@Rate s tím 

rozdílem, že odpovědnost za vykonání je na samotném dodavateli. Kritéria pro rozhodnutí  

o uvolnění jsou stejná jako u modelu A. Dodavatel pouze předkládá důkazy s výsledky  

o provedení.  

Pokud není dohodnuto jinak, doba chodu výroby pro Run@Rate je stanovena na jednu 

výrobní směnu. Ve výjimečných případech může být doba trvání nebo počet vyrobených kusů 

sníženy, ale při podmínce spočívající v dodržení sériového taktu. Snížení musí být předem 

schváleno vedoucím SQA-TtM. Nicméně minimum je stanoveno na dvě hodiny, protože 

Run@Rate představuje 100 % simulaci sériové výroby [17]. 

 

Model C je nejméně rizikový, proto zde nejsou definovány speciální požadavky  

na uvolnění procesu ze strany zákazníka. Postup pro uvolnění vychází z metodické příručky 

VDA 2 / PPAP. 
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Předpokladem pro vykonání Run@Rate musí být splněny následující podmínky: 

 uvolněný výkres, sériový plán kontrol 

 úspěšně vykonaný Run@Rate pro sub-komponenty 

 uvolněné výrobní prostředky (nástroje, přípravky) 

 dostupná a uvolněná testovací zařízení, včetně ověření způsobilosti 

 schválené balení 

 uvolněná zpráva o prvním vzorku (ISIR) 

 vytvořeny plány pro údržbu a servis 

 vyškolený pracovní personál  

 zpracovány pracovní instrukce 

 vypracovány FMEA produktu / procesu  

 úspěšně vyhodnocené analýzy předběžné způsobilosti procesu [17]. 

Krok 3:  

V dalším kroku je vybrán seznam kontrolních otázek pro zvolenou úroveň předložení. 

Podle požadavku zákazníka je vybrán buďto postup dle VDA 2 (1,2,3) nebo PPAP (1,2,3,4,5). 

Jestliže není zákazníkem stanoveno jinak, jako výchozí postup je nastaveno schvalování dle 

standardu VDA. Dále následuje vytvoření zprávy o průběhu APQP, v níž musí být uvedeny 

všechny důležité milníky projektu a v případě změn aktualizovány (viz příloha 4).  

Krok 4:  

Před oficiálním zahájením spolupráce s dodavatelem při plánování kvality 

produktu/procesu musí technik kvality nakupovaných dílů stanovit rozsah APQP činností 

vycházející z provedené analýzy rizik a k nim doplnit příslušné termíny, které musí být 

dodavatelem bezpodmínečně splněny pro úspěšné uvolnění výrobku. Neaplikovatelné činnosti 

jsou vynechány. 

Seznam kontrolních otázek pro zvolenou úroveň předložení a zpráva o průběhu APQP 

jsou odeslány dodavateli k dalšímu zpracování. 

Krok 5:  

Technik plánování kvality nakupovaných dílů organizuje první schůzku s dodavateli  

a nezbytnými členy projektového týmu pro všechny díly, které byly klasifikovány jako APQP 

model A.  
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Během této schůzky by měly být projednány následující body: 

 požadavky na zajištění kvality během vývojové fáze a před náběhem do sériové 

výroby 

 termínový plán 

 seznam kontrolních otázek pro zvolenou úroveň předložení 

 posouzení aktuální stavu APQP činností. 

Dodavatel musí na tomto jednání předložit následující dokumenty: 

 studii vyrobitelnosti 

 záznam o přezkoumání výkresu 

 přezkoumání konstrukce (v případě vývojového dodavatele) 

 termínový plán dodavatele 

 akční plán pro otevřené body 

 kapacitní studii. 

Krok 6: Řízení a sledování průběhu APQP 

Zpráva o průběhu plnění musí být dodavatelem pravidelně aktualizována v předem 

stanovených intervalech. 

SQA-TtM provádí v naplánovaných termínech nebo v případě potřeby přezkoumání 

plnění APQP činností prostřednictvím následujících způsobů. Přezkoumání na základě 

informací uvedených v APQP zprávě nebo kontrolou příslušných dokumentů u dodavatele. 

Všechny průběžně získávané výsledky musí být dokumentovány v APQP zprávě. 

S ohledem na schopnost dodavatele plnit závazky vůči zákazníkovi je umožněno 

v průběhu projektu změnit model APQP (A/B/C) dle aktuální situace.  

Eskalační proces 

V případech, kdy je status dílu vyhodnocen jako kritický (například z důvodu 

potenciálního rizika ohledně zpoždění uvolnění ISIR/PPAP), je nutné provést eskalaci vzniklé 

situace dle příslušné eskalační úrovně tak, aby nedošlo k ohrožení náběhu projektu do sériové 

výroby. Cílem eskalace je tedy najít efektivní řešení vzniklých problémů a zajistit 
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informovanost všech zainteresovaných stran. V těchto situacích jsou zpravidla využívány 

nástroje zaměřené na hledání kořenových příčin.  

Čísla jednotlivých úrovní představují rizikovost dílů pro daný projekt. 

1 = Mírně kritické: 

Stanovené termíny nejsou splněny nebo dokumentace není v pořádku. Nedostatky  

je možné odstranit zavedením příslušných opatření. Termín celkového uvolnění není 

v ohrožení. Komunikace probíhá na úrovni projektového týmu. 

2 = Kritické:  

Termín celkového uvolnění je v ohrožení. 

Komunikace probíhá na úrovni projektového týmu, vedoucího SQA-TtM a vedoucího 

projektového nákupu. 

 

3 = Velmi kritické: 

Termín uvolnění není možné dodržet bez zavedení rozsáhlých dodatečných opatření. 

Komunikace probíhá na úrovni projektového týmu, vedoucího projektových manažerů, 

vedoucího SQA-MGM, kvality ve výrobě a vedoucího nákupu. 

Kroky 7 a 8: Předložení ISIR/PPAP a funkční uvolnění 

Jakmile jsou všechny předem vybrané APQP činnosti úspěšně dokončeny, je možné 

provést finální přezkoumání ISIR/PPAP a díly podrobit funkční zkoušce. Rozsah 

předložených dokumentů musí být v souladu s předem definovanou úrovní předložení. 

V požadovaném termínu musí dodavatel odeslat kompletní dokumentaci k ISIR/PPAP na 

příslušného technika kvality (SQA-TtM) vývojové organizace. Pokud jsou stanoveny zvláštní 

znaky v technické specifikaci k prokazování způsobilosti procesu, musí být v tomto okamžiku 

vždy minimálně předložena studie způsobilosti strojů, přičemž musí být splněno,  

že Cmk > 1,67. Dlouhodobá způsobilost procesu bude ověřena v průběhu sériové výroby  

v okamžiku dosažení potřebných dat pro výpočet.  

Technik plánování kvality nakupovaných dílů má za úkol zkontrolovat dokumenty  

z hlediska kompletnosti a správnosti. Vyhodnocení musí být zdokumentováno v seznamu 

kontrolních otázek (viz příloha 5). Technik přípravy výroby a konstruktér provedou 
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vyhodnocení rozměrů, funkčnosti, materiálu a předložených referenčních vzorků. Jestliže díl 

plně neodpovídá požadavkům na výkrese či další technické specifikaci, ale je funkční a může 

být použit, potom je uděleno podmínečné uvolnění. Rozhodnutí o podmínečném uvolnění  

je potřeba doplnit o komentář uvedený v krycím listu ISIR/PSW, zdali zjištěné odchylky 

mohou být korigovány v technické specifikaci nebo díl musí být optimalizován dodavatelem 

tak, aby odpovídal zadání. 

Po vyhodnocení dílčích oblastí je uděleno celkové rozhodnutí o dílu dle níže 

uvedených pravidel.  

ISIR/PSW Schváleno 

 všechny zákazníkem předepsané požadavky pro předložení byly splněny 

Přípustné odchylky: 1)výsledky způsobilosti Cpk, Ppk nejsou k dispozici, ale 

krátkodobá způsobilost stroje byla ověřena s pozitivním 

výsledkem 

ISIR/PSW Schváleno s podmínkou na omezenou dobu nebo množství 

 zjištěny drobné odchylky od požadavků, omezené uvolnění musí být 

schváleno projektovým týmem 

Přípustné odchylky: 1) výsledky způsobilosti Cpk, Ppk nejsou k dispozici, ale 

krátkodobá způsobilost stroje byla ověřena s pozitivním 

výsledkem 

2) požadované zkoušky nebyly dosud ukončeny 

3) rozměrové odchylky musí být schváleny konstruktérem 

ISIR/PSW Zamítnuto 

 díl nemůže být použit z důvodu nevyhovující zástavby, funkce, 

nepřípustných rozměrových odchylek 

 chybějící podklady nezbytné pro správné rozhodnutí 

 nepředložené IMDS data 

 IMDS data obsahující zakázané látky 

 neuvolněný výkres nebo technická specifikace 

 nebyla prokázána krátkodobá způsobilost (Cmk)  
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Řízení a reportování průběžného stavu plnění APQP 

Projektový vedoucí provádí přezkoumání projektu v pravidelných předem 

stanovených intervalech. Technik plánování kvality (SQA-TtM) daného projektu během 

tohoto přezkoumání prezentuje aktuální stav nakupovaných dílů prostřednictvím níže uvedené 

tabulky na obrázku 2.7. 

 

Obrázek 2.7: Status nakupovaných dílů [19]11 

 

3 Identifikace příležitostí ke zlepšení a návrhy vhodných 

opatření 

Příležitosti ke zlepšení byly v zásadě identifikovány dvěma způsoby. První z nich 

spočíval v porovnávání skutečného stavu plánování a schvalování nakupovaných dílů 

s principiálním průběhem, který je uveden v koncernové směrnici. K tomuto účelu byly 

vybrány dva významné projekty, přičemž samotná analýza byla provedena ke každému 

projektu samostatně. Porovnání bylo uskutečněno na základě konzultací s odpovědným 

pracovníkem daného projektu. Druhý způsob byl zaměřen na analýzu koncernové směrnice 

vůči publikovaným příručkám, které se zabývají procesem schvalování dílů do sériové 

výroby. V průběhu těchto analýz bylo shromážděno a zaznamenáno velké množství 
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zajímavých názorů a námětů ke zlepšení. Některé z nich měly společného jmenovatele, proto 

byly po vzájemném konsenzu členů oddělení shrnuty do hlavních oblastí. 

Při podrobné analýze shromážděných údajů byly identifikovány tyto příležitosti  

ke zlepšení současného stavu schvalování nakupovaných dílů. 

 Zlepšení profesních znalostí pracovníků  

 Kontrola technické specifikace pro poptávku 

 Aktualizace směrnice dle revidované příručky VDA 2 (2012) 

 Zpracování analýzy rizik pro všechny poptávané dodavatele 

 Rozšíření zdrojů pro analýzu rizik 

 Doplnění kritérií pro výběr úrovně předložení do formuláře analýzy rizik 

 Rozdělení souboru činností vyplývajících z formuláře APQP 

 Stanovení hodnoty RPN pro FMEA produktu / procesu 

 Upřesnění důvodů pro vystavení nového ISIR/PPAP v případě změny výkresu 

 Navržení postupu rekvalifikace nakupovaných dílů 

 Využití elektronického  PPAP 

3.1 Zlepšení profesních znalostí pracovníků 

Během konzultací s pracovníky kvality byla zjištěna rozdílná úroveň jejich znalostí o 

principiálním průběhu procesu schvalování dílů do sériové výroby. Dále bylo zjištěno,  

že žádná z interních ani koncernových směrnic nepopisuje proces schvalování dílu jako 

takový, ale pouze se odkazují na příručky VDA 2 / PPAP.  Kromě toho došlo ke kompletnímu 

přepracování svazku VDA 2, proto je tedy žádoucí zajistit školení všech pracovníků 

zodpovědných za uvolňování nakupovaných dílů na tyto referenční příručky. Významným 

přínosem je získání důležitých informací o průběhu a pravidlech procesu schvalování dílů do 

sériové výroby.  

Dále se jedná o školení zaměřené na nástroje kvality, jako jsou například plány kontrol 

a řízení, analýza možnosti vzniku vad a jejich následků (FMEA), hodnocení způsobilosti 

procesů a výrobních zařízení, analýza systému měření. V současné době jsou školení na tato 

témata převážně realizována prostřednictvím elektronické samo-výuky. V praxi se však 

ukazuje, že nestačí mít pouze všeobecný přehled o dané problematice, pokud má být 

kvalifikovaným způsobem provedena kontrola dokumentace ISIR/PPAP pro nakupované díly. 
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Pro hlubší pochopení zmíněné problematiky je potřeba tyto informace doplnit o poznatky  

a zkušenosti získané během praxe v automobilovém průmyslu.   

Návrh opatření:   

Profesní znalosti a schopnosti pracovníků patří mezi stěžejní faktory úspěšnosti 

organizace. Z tohoto důvodu by bylo vhodné organizovat školení k problematice metodických 

příruček a nástrojů kvality u zkušených odborníků externí školící organizace. Na základě výše 

uvedené skutečnosti bude předložen návrh plánu školení pro všechny zainteresované 

pracovníky oddělení kvality na další obchodní rok. 

3.2 Kontrola technické specifikace pro poptávku 

Na díly, u kterých bylo v rámci projektového týmu rozhodnuto pomocí M/B studie,  

že budou nakupovány, musí být vypracována adekvátní technická specifikace. Konstruktér je 

zodpovědný za vytvoření výkresové dokumentace a CAD data, zatímco technik přípravy 

výroby musí zpracovat doplňující technickou specifikaci (RTS) zahrnující požadavky, které 

nebylo možné uvést na výkres (např. technické dodací podmínky, balení, atd.). Kontrola 

těchto podkladů probíhá prostřednictvím elektronické aplikace A-TW, kde systémem vybraní 

zástupci jednotlivých oddělení (např. konstrukce, plánování procesu, kvalita, strategický 

nákup, kalkulace atd.) jsou postupně vyzváni, aby se vyjádřili k příslušným dokumentům 

jednotlivých oblastí. Do A-TW jsou vkládána pouze čísla dokumentů, odkazující se  

do systému PDM. Velice často se stává, že v průběhu připomínkování dochází 

k neevidovaným změnám výkresové dokumentace ze strany konstrukce, a tak některý 

z pracovníků se může vyjádřit k jinému stavu výkresu, než se kterým bylo původně A-TW 

spuštěno. 

Návrh opatření: 

Pro zlepšení stávajícího stavu je vhodné celoplošně zavést povinné vkládání souborů 

do A-TW s poptávkovým stavem výkresu. Dále je potřeba změnit stav výkresu do statusu 27 

v PDM, který při další změně vyžaduje vložení komentáře k provedeným úpravám. 

3.3 Aktualizace směrnice dle revidované příručky VDA 2 (2012) 

Požadavky na úrovně předložení dle postupu PPF neodpovídají přepracovanému vydání 

příručky VDA 2. Směrnice uvádí celkem tři možné stupně předložení, zatímco VDA 2 bylo 

rozšířeno o stupeň číslo 0, tedy celkem nabízí čtyři stupně předložení. 
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V souvislosti s přidáním nového stupně je nutné dále doplnit aktuální seznam 

kontrolních otázek o chybějící rozsah podpůrných dokumentů k prokazování PPF.  

Jedná se o následující oblasti: 

 fyzický vzorek (počet příp. dodané množství dle dohody). Každý měřený díl 

musí být označený štítkem, který bude obsahovat základní popis (např. číslo 

dílu, revizní a indexový stav atd.) a pořadové číslo vzorku, aby jej bylo možné 

přiřadit k naměřeným hodnotám uvedeným v rozměrovém protokolu 

(aplikovatelné v případě nedestruktivních zkoušek). 

 uvolnění konstrukce a vývoje dodavatele (pokud je dodavatel zodpovědný  

za vývoj) 

 důkaz o dodržení právních požadavků (například bezpečnost, životní prostředí, 

recyklace, specifické certifikáty pro příslušné země) 

 zpráva o odzkoušení software 

 důkaz o zajištění zvláštních charakteristik 

 přehled nástrojů (množství/počet otisků a informace ke konceptu nástrojů) 

 písemné sebehodnocení kritérií podle matice hodnocení sériové zralosti 

produktu a procesu. 

 

Návrh opatření:  

Pro sjednocení požadavků je vhodné zapracovat nově přidané oblasti dle VDA 2  

do koncernové směrnice. Podnět na aktualizaci bude předán správci koncernové směrnice 

v mateřské společnosti.  

3.4 Zpracování analýzy rizik pro všechny poptávané dodavatele 

V současné době je hodnocení rizik provedeno až po nominaci dodavatele. Rozhodnutí 

o výběru dodavatele je především založeno na jejich cenové nabídce (RfQ). Nezřídka  

je v těchto případech třeba vynaložit značné úsilí na rozsáhlé zásahy při nápravě problémů  

s kvalitou.  Z tohoto důvodu je na místě zařadit provedení analýzy rizik ve fázi poptávky 

(RfQ), tzn. před nominací a výsledek zohlednit při výběru dodavatele. Tento postup 

samozřejmě nezaručí úplné odstranění výše popsaného problému, ale povede ke snížení jeho 

výskytu.  
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Návrh opatření: 

Vhodným řešením by bylo upřesnit dobu provedení analýzy rizik ve směrnici pro 

plánování a schvalování nakupovaných dílů a do směrnice nákupu zařadit výsledek analýzy 

rizik mezi kritéria výběru dodavatele. 

3.5 Rozšíření zdrojů pro analýzu rizik 

Vstupní informace pro hodnocení rizik z pohledu dodavatele (např. rizika v souvislosti  

s novým dodavatelem, novou technologií, reklamacemi v minulosti, termínovými problémy 

s náběhem do série, atd.) jsou využívány pouze z interních zdrojů organizace na základě 

předešlých zkušeností.  Zpřesnění odhadu rizik by bylo možné docílit získáním  informací  

o dodavatelích od dalších vývojových organizací, které využívají stejné dodavatele v rámci 

koncernu. Nespornou výhodou je získání informace o aktuálním stavu dodavatele, tj. jeho 

způsobilosti plnit požadavky vůči zákazníkovi. 

Návrh opatření: 

V této oblasti lze navrhnout vytvoření společné databáze pro všechny vývojové 

organizace, kam budou ukládány dokumenty (např. analýza rizik) s informacemi  

o dodavatelích. Doplnit informaci do formuláře pro analýzu rizik o zdroji v aplikaci AMT, 

kde jsou výsledky procesních auditů a Run@Rate. 

3.6 Doplnění kritérií pro výběr úrovně předložení do formuláře analýzy 

rizik 

Rozhodování o výběru stupně předložení je zejména založeno na zvoleném modelu 

APQP, zkušenostech z předchozích projektů a požadavcích určených technickou specifikací 

(výkres, RTS). Pro správnou volbu úrovně na základě těchto kritérií je nezbytné mít určité 

znalosti a zkušenosti ohledně požadavků a charakteristik jednotlivých materiálových skupin 

výrobků. Předepsáním doporučených kritérií dle svazku VDA 2 může být proces výběru 

stupně předložení značně usnadněn. 

Návrh opatření: 

Pro zlepšení rozhodování je vhodné zapracovat níže uvedená doporučená kritéria  

z příručky VDA 2 do formuláře pro analýzu rizik. 
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Možná kritéria výběru pro stupeň 0: 

 díly bez zvláštních charakteristik 

 interní dodavatelé organizace (vlastní díly) a vyčleněné procesy 

 prokázána způsobilost schváleného dodavatele 

 standardizované díly 

 změna u dodavatele 

Možná kritéria výběru pro stupeň 1: 

 dodávky s nepatrným rizikem stupně zralosti (např. nebyly ovlivněny zvláštní 

charakteristiky) 

 interní dodavatelé organizace (vlastní díly) a vyčleněné procesy 

 rodina produktů: zjednodušený postup dle stupně 1 je možné použít v případě, že jiná 

čísla dílů z této rodiny produktů byla schválena podle stupně 2 nebo 3 

Možná kritéria výběru pro stupeň 3: 

 dodávky se zvýšeným rizikem stupně zralosti nebo s významnými změnami 

 nová technologie výroby, rozsáhlé úpravy stávajících výrobních procesů 

 dodávky s vysokou úrovní inovací (pro dodavatele a/nebo zákazníka) 

 požadavky na prokazování zvláštních charakteristik (VDA svazek 1 „Dokumentování 

a archivace)“ 

 

Pokud není zákazníkem stanoveno jinak, výchozí úroveň odpovídá stupni předložení 2. 

3.7 Rozdělení souboru činností vyplývajících z formuláře APQP 

Analýza rizik nepředepisuje jaké konkrétní APQP činnosti jsou přiřazeny k jednotlivým 

modelům (A/B/C) ani neposkytuje návod, jakým způsobem je možné postupovat při volbě 

rozsahu pro zajištění požadovaného stupně zralosti produktu. Činnosti jsou specifikovány na 

základě vlastního uvážení technika kvality pro plánování jakosti nakupovaných dílů. 

Návrh opatření: 

Z tohoto důvodu navrhuji provést alespoň základní rozdělení APQP činností na 

požadavky spjaté s dodavatelem zajišťujícím pouze vývoj procesu a dodavatele 

s odpovědností za vývoj produktu a procesu. 
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3.8 Stanovení hodnoty RPN pro FMEA produktu / procesu 

Dle kontrolního seznamu otázek pro vyhodnocení ISIR/PPAP mají být u FMEA 

(procesu/produktu) k jednotlivým možným vadám s vyšší hodnotou RPN definována opatření 

ke snížení těchto rizik. Zkontrolovat a potažmo identifikovat vady, u kterých musí být 

stanovena nápravná opatření není možné, protože nebyla mezi zákazníkem a dodavatelem 

specifikována kritická hodnota RPN.  

Doporučená hodnota pro RPN je 100. U vad, kde hodnota rizikového čísla nepřekročila 

předem stanovenou kritickou hodnotu, se riziko považuje za přijatelné a opatření není nutné 

navrhovat [21,22]. 

 

Návrh opatření: 

Při rozhodování o stanovení příslušných opatření je vhodné zapracovat doporučenou 

hodnotu rizikového čísla RPN = 100 do koncernové směrnice s požadavky na dodavatele 

společnosti. Vzhledem k rozdílným požadavkům zákazníků organizace bude hodnota 100 

přijata jako výchozí, pokud nebude zákazníkem stanoveno jinak. Podnět na doplnění směrnice 

bude předán správci v mateřské společnosti. 

3.9 Upřesnění důvodů pro vystavení nového ISIR/PPAP v případě změny 

výkresu 

V žádné směrnici nejsou popsány konkrétní situace pro zahájení opětovného schválení 

dílu v případě změny výkresové dokumentace. Proto je požadavek na vystavení nového 

ISIR/PPAP uplatňován při každé změně výkresu. Vlivem častých změn výkresové 

dokumentace a žádostí o provedení nového schválení dle aktuálního stavu výkresu bylo 

vyvoláno jednání, jehož předmětem bylo stanovení kritérií, na základě kterých se bude žádat  

o vystavení nového ISIR/PPAP.  

Na výkrese jsou uvedeny dva různé stavy, které jsou nezávisle na sobě navyšovány dle 

vývoje a charakteru změny (viz obrázek 3.1). To znamená, že například indexový stav se bude 

podle vývoje změn průběžně navyšovat (např. 1,2,3, atd.), ale revizní stav zůstane zachován 

(např. výchozí stav AA). 
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Níže jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými stavy na výkrese. 

Indexový stav – jakákoliv změna technického výkresu. Například se jedná o přidání pohledu, 

řezu, komerčního textu atd.. Při indexové změně není nutné vždy dělat nové schválení. 

Revizní stav – zásadní změna technického řešení výrobku. Zejména se jedná o geometrické, 

funkční, dekorativní změny. Při revizní změně je nutné vždy vystavit nové ISIR/PPAP včetně 

referenčních vzorků. 

 

Obrázek 3.1: Příklad změn indexových a revizních stavů12 

Návrh opatření: 

Pro jednoznačné rozhodnutí je vhodné implementovat výše popsaná kritéria do 

koncernové směrnice – Uvolnění dílů, konstrukčních skupin a výrobků (PC-003). 

3.10 Navržení postupu rekvalifikace nakupovaných dílů 

Podnětem k řešení procesu rekvalifikace nakupovaných dílů byly opakovaně uváděné 

připomínky v několika posledních auditech zaměřených na projekty ve vývojové fázi.  Ze 

strany auditorů bylo požadováno, aby všechny převzaté díly z předchozích projektů měly 

k dispozici ISIR/PPAP, který nebude staršího data jak jeden rok, s odvoláním na požadavek 

ve směrnici pro nakupované díly. Na základě toho byla přezkoumána zmíněná směrnice 
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s následujícím závěrem. Dle stávajícího požadavku ve směrnici není po dodavateli 

požadováno předložení nového ISIR/PPAP, ale pouze výsledky ročních rekvalifikačních 

zkoušek. Dále bylo zjištěno, že směrnice nezohledňuje požadavky všech zákazníků 

organizace na rekvalifikaci. 

  

Návrh opatření:  

Pro zlepšení současného stavu lze navrhnout vypracování dohody o provedení nového 

schválení na předem vybraných dílech. Na začátku každého vývojového projektu by byla 

zorganizována projektová schůzka, jejímž předmětem bude rozhodnout o tom, které převzaté 

díly je třeba rekvalifikovat. Jako kritéria pro výběr těchto dílů mohou být využity prvky 

z analýzy rizik.  

Příkladem uvádím: 

 problémy s kvalitou, překročení stanovené hranice ppm 

 výsledek auditu AB a horší 

 skupina dílů nebo díl velmi náročný na rozměrovou přesnost 

 významný vliv na funkci, bezpečnost nebo design výrobku 

 

Dále navrhuji doplnit stávající formulaci k rekvalifikaci ve směrnici pro dodavatele o 

následující požadavek. 

V případě, že organizace si vyžádá předložení nového ISIR/PPAP, tak dodavatelé,  

u nichž je ISIR/PPAP starší jak jeden rok, mohou být vyzváni k provedení opětovného 

schválení a zaslání nového ISIR/PPAP, včetně kompletní podpůrné dokumentace v rozsahu 

prvního schvalování. 

Jakékoliv náklady spojené s rekvalifikací dílů nesmí být organizaci účtovány. 

3.11 Využití elektronického PPAP 

S ohledem na současný rozvoj informační technologie, přístupu k internetu, jeho 

rychlosti a schopnosti přenosu většího množství dat je nepochybně výhodné přesunout část 

aktivit plánování jakosti do této oblasti. Počítačová podpora řízení jakosti (CAQ) znamená 

automatizované shromažďování, zpracování, analýzu a prezentaci informací pro plánování, 

organizování, řízení, kontrolu a vyhodnocování jakosti produktu nebo procesu pomocí 
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výpočetní techniky. Elektronické nástroje kvality jsou stále více uplatňovány a již standardně 

vyžadovány po dodavatelích 1. stupně v automobilovém průmyslu. 

Zavedení elektronického PPAP/PPF v rámci procesu schvalování nakupovaných dílů 

může přinést zejména tyto benefity: 

 jednoznačné zadání specifikace pro dodavatele 

 automatické značení všech znaků na výkrese 

 přesně definované požadavky na předložení dokumentace dle PPAP/PPF 

 rychlá a bezproblémová výměna dat 

 automatická identifikace odchylek a on-line editace a hodnocení 

 automatické odesílání informačních zpráv o doručení dokumentace 

 značná úspora času a papírové dokumentace 

 efektivnější využití času při schvalovaní mezi dodavatelem a odběratelem. 

Návrh opatření: 

 Podnět na zavedení E-PPAP/PPF bude předán vedoucímu kvality nakupovaných dílů 

v mateřské společnosti. 
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Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav procesu schvalování 

nakupovaných dílů do sériové výroby u výrobce světelné techniky v automobilovém 

průmyslu a identifikovat možná zlepšení.   

První část práce byla zaměřena na seznámení s problematikou plánování jakosti 

výrobků a současnými přístupy k procesu schvalování dílů do sériové výroby na základě 

publikovaných příruček od automobilových výrobců. Jsou zde porovnány jednotlivé metodiky 

s požadavky amerických (APQP, PPAP) i evropských (VDA 4.3, VDA 2) automobilek.  

V druhé části byla provedena analýza současného stavu schvalování nakupovaných 

dílů. V rámci koncernu je pro schvalování dílů používána směrnice zabývající se plánováním 

kvality nakupovaných dílů. Dále byly zmíněny postupy a metody vyplývající z této směrnice, 

doplněné o specifické požadavky organizace kladené na jejich dodavatele.    

Při podrobné analýze směrnice a reálného stavu byly identifikovány tyto příležitosti  

ke zlepšení: 

 Zlepšení profesních znalostí pracovníků 

V průběhu analýzy byly identifikovány rozdílné přístupy pracovníků k procesu 

schvalování nakupovaných dílů. Koncernové směrnice neobsahují detailní postup procesu 

schvalování, ale pouze se odkazují na metodické příručky VDA 2 / PPAP. Díky tomuto faktu 

by bylo vhodné zajistit školení vybraných pracovníků k dané problematice u zkušených 

odborníků externí školící organizace. 

 Kontrola technické specifikace pro poptávku 

Aktuální nastavení systému kontroly podkladů neupozorňuje na změny výkresové 

dokumentace, které byly v průběhu kontroly provedeny. Kromě toho bylo zjištěno, že status 

výkresu pro poptávku (25 – interní hodnocení) nevyžaduje provést záznam o již 

implementovaných změnách. Stávající systém však umožňuje vkládat přílohy přímo do 

elektronické aplikace A-TW, proto je vhodné celoplošně zavést povinné vkládání souborů do 

A-TW s poptávkovým stavem výkresu. Dále je potřeba vždy změnit stav výkresu do statusu 

27 v PDM, který při další změně automaticky vyžaduje vložení komentáře k provedeným 

úpravám. 
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 Aktualizace směrnice dle revidované příručky VDA 2 (2012) 

Vzhledem k tomu, že po dodavatelích organizace je vyžadováno, aby schvalovací 

dokumentace odpovídala příručce VDA 2, proto je nezbytné zapracovat nově přidané oblasti  

z VDA 2 do koncernové směrnice.  

 Zpracování analýzy rizik pro všechny poptávané dodavatele 

Výsledkem analýzy současného stavu bylo zjištěno, že hodnocení potenciálních rizik 

je provedeno pouze k již nominovanému dodavateli. V praxi se však ukazuje, že ne zcela 

všichni schválení dodavatelé jsou vhodní pro dodávky různých provedení dílů (např. 

požadavky na rozměrovou přesnost atd.).  Proto vhodným řešením by bylo zavést provedení 

analýzy rizik ve fázi výběru dodavatele. To by dále znamenalo upřesnit dobu provedení 

analýzy rizik ve směrnici pro plánování a schvalování nakupovaných dílů a její výsledek 

zařadit mezi kritéria pro výběr dodavatele. 

 Rozšíření zdrojů pro analýzu rizik 

Informace pro analýzu rizik jsou využívány pouze z interních zdrojů dané vývojové 

organizace.  V této oblasti lze navrhnout vytvoření společné databáze pro všechny vývojové 

pobočky organizace, kam budou ukládány dokumenty (např. výsledky analýz rizik) 

s informacemi o současné kvalitativní způsobilosti dodavatelů. Dále je vhodné doplnit 

informaci do formuláře pro analýzu rizik o zdroji v aplikaci AMT, kde jsou záznamy 

a výsledky procesních auditů a Run@Rate. 

 Doplnění kritérií pro výběr úrovně předložení do analýzy rizik 

Pro zkvalitnění rozhodování o výběru úrovně předložení je vhodné zapracovat 

doporučená kritéria z příručky VDA 2 do formuláře pro analýzu rizik. 

 Rozdělení souboru činností vyplývajících z formuláře APQP 

Výběr dílčích činností je zcela závislý na rozhodnutí daného pracovníka. Z tohoto 

důvodu navrhuji provést alespoň základní rozdělení APQP činností na požadavky spjaté 

s dodavatelem zajišťujícím pouze vývoj procesu a dodavatele s odpovědností za vývoj 

produktu a procesu. 

 Stanovení hodnoty RPN pro FMEA produktu / procesu 

Při rozhodování o stanovení příslušných opatření je vhodné zapracovat doporučenou 

hodnotu rizikového čísla RPN = 100 do koncernové směrnice s požadavky na dodavatele 



66 

 

společnosti. Vzhledem k rozdílným požadavkům zákazníků organizace bude hodnota 100 

přijata jako výchozí, pokud nebude zákazníkem stanoveno jinak. 

 Upřesnění důvodů pro vystavení nového ISIR / PPAP v případě změny výkresu 

Pro jednoznačné rozhodnutí je vhodné implementovat níže uvedená kritéria do 

koncernové směrnice – Uvolnění dílů, konstrukčních skupin a výrobků (PC-003). 

Indexový stav – jakákoliv změna technického výkresu (např. přidání nového pohledu). Při 

indexové změně není nutné vždy dělat nové schválení. 

Revizní stav – zásadní změna technického řešení výrobku(např. změna geometrie). Při 

revizní změně je nutné vždy vystavit nové ISIR/PPAP včetně nových vzorků. 

 Navržení postupu rekvalifikace nakupovaných dílů 

Pro zlepšení současného stavu lze navrhnout vypracování dohody o provedení nového 

schválení na předem vybraných dílech. Na začátku každého vývojového projektu by byla 

uskutečněna projektová schůzka, jejímž cílem bude rozhodnout o tom, které převzaté díly je 

nutné rekvalifikovat. 

 Využití elektronického  PPAP 

Výrobní organizace je dodavatelem 1. stupně v automobilovém průmyslu, kde 

plánování a schvalování nových dílů je řízeno pomocí elektronické aplikace na internetovém 

portálu výrobce automobilů.  Obdobným způsobem by bylo vhodné řešit proces schvalování 

nakupovaných dílů, jehož zavedení by přineslo výrazné zlepšení stávajícího stavu.  

Zejména se jedná o tyto výhody:  

 značnou úsporu času pracovníků a úsporu papírových výtisku, 

 eliminaci chyb způsobených lidským faktorem,  

 přesně definované požadavky na předložení dokumentace, 

 automatická identifikace odchylek. 

 

Současný stav procesu schvalování nakupovaných dílů je v podstatné míře závislý na 

zkušenostech a profesionalitě daného pracovníka. Na základě této skutečnosti byly vybrány 

právě výše popsané příležitosti ke zlepšení, jejichž společným rysem je zefektivnění 

současného stavu procesu schvalování nakupovaných dílů. 
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