
Příloha 1: Procesní model SMK ve firmě Bradop 
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Příloha č. 2 – Návrh směrnice návrh a vývoj 
 

SMĚRNICE Číslo vydání: 1 

Název: 
  

Návrh a vývoj Registrační číslo: 

SM ISO–7.3/01 

Účinnost od:          Výtisk číslo: 1  Počet stran: 6 

 

 

 

Kapitola: 7.3 Návrh a vývoj 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Jméno a příjmení Datum Podpis 

Zpracoval a schválil:    
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SEZNAM ZMĚN 

Číslo 
změny List Datum Důvod změny 

Změnu, 

provedl schválil 
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1 Účel a cíl 
1.1 Účelem této směrnice je stanovení závazného prostupu pro: 

- plánování, přezkoumání a schválování procesu návrhu a vývoje, 

- stanovení vstupů, přezkoumání výstupů pro jednotlivé etapy procesu návrhu a vývoje, 

- stanovení odpovědností a pravomocí, 

- řízení změn návrhu a vývoje. 

1.2 Cílem této směrnice je zajištění jednotného postupu v průběhu celého procesu návrhu a vývoje 

nového výrobku. 

 

2 Oblast platnosti 
Tato SM je v plném rozsahu závazná pro všechny organizační útvary firmy. 

 

3 Zkratky  
 SM - směrnice 

 PK - příručka kvality 

 PMK - představitel managementu kvality 

 OŘ - obchodní ředitel 

  Ř        -      ředitel 

 VŘ      -      výrobní ředitel 

 PNV    -      pracovník návrhu a vývoje 

 MV      -      mistr výroby 

 VS       -      vedoucí skladu 

 NV      -      nový výrobek 

 SMK – systém managementu kvality 

 

 

4 Pravomoci a odpovědnosti 

Konkrétní odpovědnosti a pravomoci jsou určeny v kapitole č. 5 této SM - Popis. 
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5 Popis 
5.1 O zahájení procesu návrhu a vývoje NV rozhodne OŘ na základě: 

 - požadavků zákazníků 

 - podnětů zaměstnanců 

 - marketingová strategie. 

 Výstupem této fáze procesu je zápis z porady managementu. 

5.2 Na základě rozhodnutí OŘ musí Ř: 

 - jmenovat odpovědného pracovníka (řešitele zadání) návrhu a vývoje NV, 

 - stanovit přínosy a cíle návrhu a vývoje NV, 

 - schvalovat: - rozpočet návrhu a vývoje NV, 

           - termíny jednotlivých etap procesu návrhu a vývoje NV a činnosti  

           - v nich prováděné. 

 Výstupem této fáze procesu je pověření zakotvené v zápisu z porady managementu. 

5.3 Pověřený řešitel – PNV ve stanovené lhůtě připraví a předloží návrh NV. 

 Výstupem této fáze je návrh NV ve formě technického výkresu. 

5.4 Na základě předloženého návrhu jej Ř přezkoumá a schválí. V případě nedohody  

 vrátí návrh řešiteli k přepracování.  

 Výstupem této fáze je zápis, ve kterém jsou jasně formulovány připomínky k návrhu.  

 v případě nedohody je stanoven nový termín vypracování, popřípadě nový řešitel. 

5.5 Na základě schváleného návrhu operátor CNC stroje zajistí přenos dat z technického  

 výkresu převaděčem do CNC stroje. 

5.6 Vyrobí a smontuje se jeden vzorový kus dle návrhu NV. 

5.7 MV provede první předběžnou vizuální kontrolu vyrobeného vzorového kusu, u  

 kterého sleduje zda: 

- je estetický 

- se shoduje s technickým výkresem. 

V případě neshody předá MV zprávu VŘ, který rozhodne o tom, do které fáze 
procesu je třeba návrh vrátit. 

5.8 Pokud MV kontrolní vzorek schválí, předá Ř firmy informaci o vyrobeném vzorovém  

 kusu potenciálního NV. Ř pak zorganizuje schvalovací schůzi managementu ve  

 složení: 

- OŘ, VŘ, MV, VS, PNV. 

Každý z členů schvalovací schůze přednese své připomínky a nápady. Ty se 
zaznamenají do zápisu z této schůze. 
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Dále se provede rozhodnutí o: 

- barevném provedení NV, 

- balení výrobku, 

- místě skladování, 

- způsobu reklamy. 

5.9 Na základě schválení vzorového kusu z hlediska estetického a praktického, odpovídá  

 VŘ za provedení technických zkoušek u jednotlivých typů výrobků dle  

 odpovídajících norem. Jsou to následující: 

- pro stolový nábytek – norma ČSN 91 0801, 

- pro skříňový nábytek – norma ČSN 91 0401, 

- pro úložný nábytek bytový – norma ČSN 91 0412, 

- pro jídelní stoly – norma ČSN91 0820. 

O provedených zkouškách budou vedeny záznamy. 

5.10 V případě zjištění neshody při provádění zkoušek, odpovídá VŘ za identifikaci a  

 odstranění příčin. O způsobu odstranění příčiny problému budou vedeny záznamy. 

5.11 Na základě veškeré stávající dokumentace o NV vypracuje PNV výrobní postup,  

 který bude závazný pro výrobu NV. 

5.12 VS přiřadí NV kód dle zavedeného systému kódování, na základě výrobního postupu  

 zadá do programu Cézar složení výrobku. 

5.13 PNV vypracuje jednoduchý a srozumitelný montážní návod, který bude obsahovat: 

 - popis složení výrobku 

 - záruční podmínky 

 - vizuálně i slovně rozpracovanou montáž výrobku, krok po kroku. 

5.14 Na základě montážního návodu určí MV pracovníka výroby, který přesně dle  

 dodaného montážního návodu provede montážní návod a tím určí, zda lze výrobek  

 jednoduše smontovat podle montážního návodu či nikoliv. 

 V případě neshody předá MV montážní návod PNV k přepracování. 

5.15 Na základě pověření ředitele je možné NV předat do výroby. 

 Výstupem této fáze procesu je objednávkový list. 

 

Celý tento postup je názorně zobrazen vývojovým diagramem (Příloha 1) a také rozdělení 
pravomocí, vstupy a výstupy jednotlivých fází jsou přehledně zdokumentovány tabulkou 
(Příloha 2), které jsou vloženy na konci této SM. 
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6 Související dokumentace 
 - Příručka kvality, 

 - ČSN EN ISO 9001:2009 

 

7 Rozdělovník 
Rozdělovník upřesněný na jednotlivé držitele vede PMJ 

8 Přílohy 
Příloha č. 1: Vývojový diagram procesu návrhu a vývoje 

Příloha č. 2: Vstupy/výstupy a odpovědnosti za jednotlivé činnosti v procesu návrhu a vývoje 
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