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Abstrakt 
 

Aplikace procesu schvalování do sériové výroby u vybraného dodavatele 
 

 

Cílem diplomové práce byla aplikace procesu schvalování do sériové výroby u vybraného 

dodavatele.  

V diplomové práci je pozornost nejdříve věnována analýze současných přístupů k plánování 

jakosti produktů. Je analyzován stávající stav plánování jakosti u výrobce autobusů a 

dodavatele ovladače dveří. Po analýze stávajícího stavu přecházím k realizaci procesu 

schvalování dílů u vybraného dodavatele a jsou diskutovány předloţené důkazy o plnění 

jednotlivých poţadavků PPAP. Poslední kapitola je věnována vyhodnocení výsledků 

z procesu schvalování dílů do sériové výroby, návrhům na zlepšení a doporučením. 

 

Klíčová slova: proces schvalování do sériové výroby, FMEA návrhu produktu, APQP, FMEA 

projektu, plánování, management jakosti. 

 

Abstract 

 
Application of the Part Approval Process at a Selected Supplier 
 

The aim of the thesis is application of the approval process into production at a selected 

supplier. 

First, attention is paid to the analysis of current approaches to product quality planning and 

the current state of planning for quality is analysed both at a bus manufacturer and a supplier 

of door drivers. Later on, when all data have been processed and evaluated, the 

implementation of the part approval process at the selected supplier is described in detail. The 

evidence of compliance with the requirements of PPAP is presented and discussed likewise. 

The last chapter deals with the evaluation of the results of the part approval process for the 

serial production and there are proposals and recommendations for improvement. 

 

Keywords: Part Approval Process at Selected Supplier, Advanced Product Quality Planning - 

APQP, Failure Mode and Effect Analysis - FMEA,  FMEA design, planning, quality 

management. 
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Úvod 
 

V průběhu studia na Katedře kontroly a řízení jakosti jsme se naučili spoustu metod 

z plánování jakosti, které jsou v dnešní době hojně vyuţívány jak ve výrobě, tak i ve sluţbách.  

Tyto metody zlepšují procesy, tím pádem i výrobky nebo poskytované sluţby. Během 

plánování jakosti se odstraňuje největší počet vad v předvýrobních etapách. Je to ekonomicky 

efektivní a předejde se tak distribuci neshodného výrobku k zákazníkovi. Nástroje, které se 

vyuţívají, mohou být FMEA návrhu produktu, FMEA procesu, Sedm nových nástrojů 

managementu jakosti, proces schvalování dílů do sériové výroby a spousta dalších. Proces 

schvalování dílů k výrobě udává poţadavky na schvalování dílů do výroby. Účelem je zjistit, 

jestli dodavatel správně porozuměl poţadavkům od zákazníka. V automobilovém průmyslu 

jsou tyto metody nejvíce vyuţívány, proto bylo rozhodnuto vypracovat diplomovou práci 

v tomto odvětví.  

 

V dnešní době, kdy je konkurence veliká a poţadavky zákazníků rostou, je důleţité, aby firmy 

byly připraveny plnit všechny poţadavky a udrţovat si své zákazníky. To je jeden z důvodů, 

proč se společnost Iveco Czech Republic, a. s., rozhodla aplikovat proces schvalování dílů do 

sériové výroby u dodavatele. Na základě tohoto procesu je moţno zjistit nedostatky ze strany 

dodavatele, předejít jim, nebo je zcela odstranit. 

 

Cílem diplomové práce byla aplikace procesu schvalování dílů do sériové výroby u 

vybraného dodavatele, který je z automobilového průmyslu. Nejdříve byla provedena analýza 

současného stavu jak u výrobce, tak u dodavatele. Poté je v této práci řešena realizace procesu 

schvalování dílů do sériové výroby a návrhy na zlepšení, připomínky a doporučení.  

 

Diplomová práce byla zpracovávána ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s., kde mi bylo 

nabídnuto téma Aplikace procesu schvalování dílů do sériové výroby u vybraného dodavatele. 

Zpracování této práce snad bude přínosem jak pro zákazníka, tak i pro dodavatele. 
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1.  Analýza současných přístupů k plánování jakosti produktů 
 

1.1  Význam plánování  
 

Ve vývoji managementu jakosti význam plánování jakosti neustále narůstá a jeho aktivity 

významně rozhodují o konkurenceschopnosti firem. Příkladem jsou např. japonské firmy, 

které kladou větší důraz na plánování jakosti, a proto jsou úspěšné na světových trzích. 

Rostoucí význam plánování jakosti souvisí se dvěma hlavními trendy v oblasti managementu 

jakosti. [1] 

Můţeme je charakterizovat takto: 

 

Posun od strategie detekce ke strategii prevence  

Posun od zabezpečování jakosti „on-line“ k zabezpečování jakosti „off-line“ 

 

V druhém případě se jedná o posun z fáze výroby do fáze návrhu. Vyuţitím vhodných metod 

„off-line“ lze předcházet moţným problémům ve fázi výroby a uţití a dosáhnout vyšší 

robustnosti návrhu. 

Aktivity, které na sebe navazují a ovlivňují jakost výrobku v různých etapách jeho ţivotního 

cyklu, bývají zobrazovány pomocí tzv. spirály jakosti viz obr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Spirála jakosti 
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Stěţejní část aktivit plánování jakosti se realizuje v předvýrobních etapách, jelikoţ zde 

dochází k většímu výskytu chyb neţ ve fázích realizace. Zatímco v minulosti se za 

rozhodující etapu z hlediska jakosti konečného výrobku povaţovala vlastní výroba, 

v současné době je o jakosti výrobku z osmdesáti procent rozhodnuto v předvýrobních 

etapách. Přispívá k tomu i rostoucí sloţitost vyráběných výrobků a pouţívaných technologií, 

rostoucí poţadavky zákazníků a konkurenční prostředí.  

 

Do plánování jakosti zahrnujeme široké spektrum aktivit, na základě kterých jsou stanoveny 

cíle v oblasti jakosti. K aktivitám plánování jakosti patří široké spektrum aktivit, na základě 

kterých jsou stanoveny cíle v oblasti jakosti. K aktivitám plánování jakosti patří: 

 

 stanovení cílů jakosti a jejich rozpracování v organizaci 

 plánování systému managementu jakosti 

 zpracování plánu jakosti pro určitou zakázku 

 plánování znaků jakosti výrobku (jaké vlastnosti má mít výrobek, aby splnil 

poţadavky a očekávání zákazníka a dalších zainteresovaných stran) 

 plánování přípustných tolerancí znaků jakosti 

 plánování metod, které budou pouţity pro dosaţení poţadované jakosti výrobku 

 plánování jakosti procesů (návrh procesů vhodných k zajištění poţadovaných znaků 

jakosti výrobku a ověření jejich způsobilosti) 

 plánování preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku problémů (při 

realizaci výrobku a jeho uţívání a všech dalších procesů v organizaci) 

 plánování způsobu ověřování úspěšnosti jednotlivých fází ţivotního cyklu výrobku 

 plánování způsobu měření a monitorování jakosti výrobku a procesu 

 plánování informačních zdrojů a toku informací 

 plánování sběru dat a potřebných záznamů o jakosti 

 plánování jakosti systému měření – návrh systému měření a ověření jeho způsobilosti 

 plánování harmonogramu průběhu jednotlivých aktivit 

 plánování finančních zdrojů a kapacit 

 plánování personálního zabezpečení (zajištění pracovníků s potřebnými dovednostmi, 

znalostmi a schopnostmi účinně uplatňovat metody managementu jakosti, jejichţ 

pouţití je plánováno) 

 plánování aktivit zlepšování jakosti (jejich zaměření a metodické postupy). [1] 
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1.2  Plánování jakosti v požadavcích na systémy managementu jakosti 
 

Převáţná část jmenovaných aktivit plánování jakosti se prolíná do poţadavků či doporučení 

norem souboru ISO 9000:2000. Z kapitoly 5.4.2. vyplývá, ţe organizace je povinna provádět 

aktivity plánování managementu jakosti tak, aby naplnila politiku jakosti a splnila cíle jakosti.  

 

1.3  Současné přístupy 
 

V praxi je vyuţíváno několik přístupů. Jsou to např. příručky amerických výrobců automobilů 

QS9000 - APQP[4], PPAP [3], nebo německé standardy VDA 4[13]. 

 

Svazek VDA je chápán jako pomůcka pro řízení spolupráce mezi dodavateli a zákazníky 

v automobilovém průmyslu. Můţe být uplatněn i v jiných odvětvích. V jednotlivých 

kapitolách jsou popsány postupy: 

 

 výběr dodavatelů 

 dohoda o zabezpečování kvality 

 uvolnění výrobního procesu a produktu 

 kvalitativní výkon v sériové výrobě 

 deklarace obsaţených látek, 

 

které mají směrovat k tomu, aby  dodavatel dodával produkty odpovídající poţadavkům. Dále 

jsou ukázány moţnosti zamezení, rozpoznání a odstranění neshod, jakoţ i zlepšování kvality 

při sériových dodávkách. [13] 

 

1.3.1 Dohoda o zabezpečování kvality (QSV) 
 

Po výběru dodavatele by měl zákazník s dodavatelem uzavřít QSV. Cílem je zajistit 

zákazníkem poţadovanou kvalitu, coţ začíná jiţ plánováním produktu. Obsahem QSV jsou 

např. : 

 

 poţadavky na systémy managementu dodavatele (např. kvality, environmentu, 

bezpečnosti práce, atd.) 



14 

 

 vymezení odpovědností týkajících se kvality, např. za vývoj, validaci, balení, dopravu 

atd. 

 definice rozhraní v dodavatelském řetězci 

 stanovení vzájemné informační povinnosti 

 oprávnění zákazníka provádět určité audity 

 dokumentace údajů o kvalitě, doby uchovávání, podávání zpráv 

 stanovení postupu uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) 

 objasnění postupu změn produktu (viz PPF) 

 opatření k předcházení, odhalování a odstraňování neshod. [2] 

 

1.3.2  Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) 
 

Tímto procesem dokáţeme, ţe poţadavky dohodnuté se zákazníkem jsou splněny. PPF 

především zohledňuje procesy výroby a transportu produktů. Uvolnění proto zahrnuje 

hodnocení procesů a produktů na základě relevantních dokumentů, záznamů a prvních 

vzorků, aby bylo zajištěno, ţe jsou dodavatelem splněny předpoklady pro sériové dodávky 

produktů odpovídajících specifikacím. 

 

Cílem PPF je uvést dodavatele do stavu, kdy prověřením všech svých procesů, za které je 

zodpovědný, zabezpečí, ţe můţe dodávat svému zákazníkovi v dohodnuté kvalitě a mnoţství. 

Zákazník zařadí do niţší úrovně předloţení ty dodavatele, kteří mají spolehlivě zaveden PPF, 

a tím sníţí administrativní nároky. 

 

Před zahájením sériové výroby má PPF podat důkaz, ţe jsou splněny poţadavky ve výkresech 

a specifikacích. Jakmile je PPF uzavřeno, víme, ţe poţadavky zákazníka byly pochopeny a 

realizovány. Je to závěrečné ověření procesu plánování produktu a v případě pozitivního 

výsledku vede k uvolnění sériové výroby. 

 

Proces PPF se pouţívá u nových dílů, technických změn produktů a při změnách výrobních 

procesů (první vzorkování). Mimo to je pouţívá také v sériové výrobě pro rekvalifikační 

zkoušky procesu a produktu. Tento postup platí pro hmotné produkty pouţívané 

v automobilovém průmyslu jako: 

 

 díly pro výrobu 
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 servisní, příp. náhradní díly 

 polotovary / suroviny 

 výrobní materiály a provozní látky, které se stávají součástí produktu (např. laky, 

tekuté těsnicí prostředky, lepidla, oleje, brzdová kapalina a jiné). 

 

Předloţení dokumentů a vzorků k PPF se nazývá vzorkování. Plánování, vývoj a zavedení 

zvládnutých a způsobilých procesů je podstatnou součástí aktivit před náběhem nových nebo 

změněných produktů. Tyto aktivity se dokládají pomocí dokumentů a záznamů. Patří zde 

např. procesní FMEA, plán kontroly, schéma průběhu výroby a výsledky ověřování procesní 

způsobilosti. 

Veškeré důkazy jsou předkládány zákazníkovi. Zákazník můţe provést prověrku procesu 

(např. procesní audit). [2] 

 

1.3.3  Kontrola vzorků 
 

Vzorky jsou zkušební produkty, na nichţ se ověřuje, zda jsou stanovené poţadavky splněny. 

Máme dva druhy: 

 vzorky pro PPF 

 zvláštní vzorky. 

Vzorky pro PPF jsou produkty a materiály, které byly vyrobeny sériovými výrobními 

prostředky za sériových podmínek. Vzorky určené ke kontrole jsou odebírány z dávky 

náhodným výběrem. Rozsah dávky musí být dohodnutý mezi dodavatelem a zákazníkem 

s ohledem na druh produktu. Platí to i pro vzorky určené ke vzorkování. 

 

Zvláštní vzorky (DIN 55350, Teil 15) jsou materiály a produkty, které nejsou vyrobeny zcela 

za sériových podmínek. Tyto vzorky nesmí být pouţity pro PPF, vyuţívají se jako zástavba u 

zákazníka.  Vyrobené produkty se však nesmí dostat ke konečnému zákazníkovi. 

Uvolnění zvláštních vzorků neznamená rovněţ uvolnění do sériové výroby ani nedává 

moţnost upustit od procesu PPF. 

 

Pokud si zákazník vyţádá vzorkování se „zvláštními vzorky“, pak musí být dohodnut a 

dokumentován účel vzorkování i jeho rozsah a na titulním listu musí být vyznačeno: zpráva o 

zvláštních vzorcích.  
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Vzorkují se veškeré znaky, které jsou dohodnuty a uvedeny ve výkresech a specifikacích 

jakoţto: 

 rozměr 

 funkce 

 materiál 

 optika 

 akustika 

 pach 

 vzhled 

 povrch 

 spolehlivost 

 obsaţené látky. 

Všechny znaky musí být jednoznačně definovány, označeny a jednotlivě uvedeny 

s jmenovitými hodnotami, tolerancemi. 

Proces je plánován tak, aby k uvolnění mohlo dojít včas před zahájením sériové výroby. 

Dodavatel vypracuje veškeré podklady, stanoví způsobilost měřidel a měřících systémů, 

odsouhlasí se zákazníkem znaky produktu před ověřováním způsobilosti a určí procesní 

znaky, které jsou nutné ke splnění poţadavků. Pro dané znaky musí být zjištěna a 

dokumentovaná způsobilost. Nejsou-li určeny jiné hodnoty, musí být dodrţovány hodnoty 

v tab. 1: 

 

Tab. 1 Hodnoty pro určení způsobilosti 

Způsob ověřování   Způsobilost 

 krátkodobá procesní způsobilost   Cmk ≥ 1,67 

 předběžná procesní způsobilost   Ppk ≥ 1,67 

 dlouhodobá procesní způsobilost   Cpk ≥ 1,33 

 

Provádí se a dokumentuje kontrola rozměrů. Výsledky od akreditovaných externích institucí 

jsou uznávány. Provádějí se funkční zkoušky, kontrola transportních prostředků/balení včetně 

značení. 

Titulní list zprávy musí být kompletně vyplněn. Pověřená osoba dodavatele vyhodnocuje 

výsledkové listy a podepíše titulní list. Tímto je potvrzeno, ţe vše bylo provedeno podle VDA 

2. [2] 
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1.3.4 APQP Moderní plánování kvality produktu 
 

Metodika APQP (Advanced Product Quality Planning), se převáţně pouţívá v situacích 

vyskytujících se buďto v počáteční etapě plánování, v etapě návrhu, nebo při analýze procesu. 

Definuje kroky, které jsou potřebné k realizaci výrobku tak, aby bylo dosaţeno spokojenosti 

zákazníka. Cílem plánování kvality je dosaţení jednodušší komunikace mezi lidmi, kteří 

zabezpečují včasné provedení všech potřebných kroků. Efektivita závisí i na angaţovanosti 

top managementu. Přínosy z plánování kvality produktu jsou: 

 nasměrování zdrojů tak, aby byl zákazník uspokojen 

 propagování včasné identifikace poţadovaných změn 

 předcházení pozdním změnám 

 poskytování kvalitního produktu včas a za nejniţší náklady. 

K dosaţení cíle je potřeba nejdříve sestavit proškolený tým, který sestaví časový 

harmonogram. Harmonogram je rozdělen do pěti fází (viz obr. 2), které se překrývají.  

Jednotlivé fáze se skládají ze vstupů a výstupů, kdy výstupy z jedné etapy tvoří vstupy další 

etapy. [4] 

 

 

Obr. 2 Časový diagram plánování kvality produktu 
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1. Plánování a definování programu 

Vstupem do první etapy plánování jakosti jsou poţadavky zákazníka, které musí být 

dostatečně pochopeny. V průběhu procesu plánování se mohou vstupy a výstupy měnit. 

Výstupy z první kapitoly jsou vstupy do následující kapitoly.  

 

Vstupy: 

 hlas zákazníka (průzkum trhu, minulé garance a informace o kvalitě, zkušenosti týmu) 

 podnikatelský plán a marketingová strategie 

 benchmarkové údaje o produktu / procesu 

 předpoklady o produktu / procesu 

 studie o bezporuchovosti produktu 

 vstupy od zákazníka. 

 

Výstupy: 

 cíle návrhu 

 cíle bezporuchovosti a kvality 

 předběţný rozpis materiálu 

 předběţný vývojový diagram procesu 

 předběţná identifikace zvláštních znaků produktu a procesu 

 plán zabezpečování produktu 

 podpora vedení. 

 

2. Návrh a vývoj výrobku 

Návrh a vývoj výrobku je v této fázi navrţen tak, aby technické poţadavky a související 

technické údaje dostaly téměř konečnou podobu. Jednotlivé kroky zahrnují vytvoření 

prototypu s cílem ověřit, zda produkt splňuje cíle zákazníka. Hotový návrh musí splňovat 

veškeré poţadavky na výrobu, musí být schopen plnit technické poţadavky, 

bezporuchovost, jednicové náklady a časové cíle. Veškeré poţadavky vycházejí převáţně 

z technických výkresů a specifikací. Pomocí předběţné analýzy proveditelnosti 

zhodnotíme potenciální problémy, které mohou nastat v průběhu výroby. 

 

Výstupy: 

 analýza moţných způsobů a důsledků poruch při návrhu produktu (DFMEA) 

 návrh z hlediska vyrobitelnosti a montáţe 
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 ověřování návrhu 

 přezkoumání návrhu 

 realizace prototypu – Plán kontroly a řízení 

 technické výkresy (včetně matematických údajů) 

 technické specifikace 

 materiálové specifikace 

 změny výkresů a specifikací 

 poţadavky na nové vybavení, nástroje a zařízení 

 zvláštní znaky produktu a procesu 

 poţadavky na měřidla / zkušební zařízení 

 závazek týmu k realizovatelnosti a podpora vedení. 

 

 

3. Návrh a vývoj procesu 

Aby mohla být uskutečněna třetí fáze, musí být předchozí dvě úspěšně zakončeny. Proces 

je navrţen tak, aby zajistil rozvoj výrobního systému a uspokojoval poţadavky zákazníka. 

  

Výstupy: 

 normy a specifikace pro balení 

 přezkoumání systému kvality produktu / procesu 

 vývojový diagram procesu 

 plán uspořádání výrobních prostorů 

 matice znaků 

 analýza moţných způsobů a důsledků poruch při návrhu procesu (PFMEA) 

 plán kontroly a řízení ověřovací série (včetně ochrany proti chybám) 

 instrukce pro proces 

 plán analýzy systémů měření 

 plán předběţné studie způsobilosti procesu 

 podpora vedení (včetně personálního zajištění a plánu výcviku). 

 

4. Validace výrobku a procesu 

Čtvrtá fáze je uskutečňována prostřednictvím ověřovací série. Tým pro plánování kvality 

by měl v průběhu významné výrobní dávky pomocí validace zjistit, jestli je vše 

uskutečňováno podle vývojového diagramu a plánu kontroly a řízení. 
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Výstupy: 

 významná výrobní dávka 

 hodnocení systémů měření 

 předběţná studie způsobilosti procesu 

 schvalování dílů do sériové výroby 

 zkoušení při validaci sériové výroby 

 hodnocení balení 

 plán kontroly a řízení pro výrobu 

 schválení plánování kvality a podpora vedení. 

 

5. Zpětná vazba, posouzení a nápravná opatření 

Hodnotí se zde výstupy, kde na ně mohou působit náhodné a vymezitelné příčiny 

variability. Veškerá hodnocení se provádějí na základě plánu kontroly a řízení.  

Společnosti, které zavedou proces plánování kvality produktu, lépe plní poţadavky 

zákazníka, včetně zvláštních znaků. 

 

Výstupy: 

 sníţená variabilita 

 zlepšená spokojenost zákazníka 

 zlepšená dodávka a servis 

 efektivní vyuţívání získaných poznatků / nejlepších praktik. 

 

V metodice APQP je i metodika plánu kontroly a řízení, která je velmi důleţitá při 

plánování jakosti. [4] 

 

1.3.4.1 Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP, QS 9000) 

 

Proces schvalování dílů k výrobě (PSDV/PPAP) udává poţadavky na schvalování dílů do 

výroby včetně volně loţeného a výrobního materiálu. Účelem je zjistit, jestli dodavatel 

správně porozuměl poţadavkům od zákazníka. Proces schvalování dílů do sériové výroby je 

součástí VDA i QS9000. V metodice VDA 2 je nazýván PPF (Produktionsprozess und 

Produktfreigabe), coţ znamená uvolnění výrobního procesu a výrobku. 

Poslední aktualizace PPAP je platná od 1. června 2006. Zakomponovaný procesní přístup je 

v souladu s normou ISO/TS 16949:2002. [3], [6] 
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1.3.4.2 Důvody předložení PPAP 

 

Veškerá dokumentace PPAP je předkládána zákazníkovi v těchto případech: 

 nový díl nebo produkt (např. konkrétní díl, barva nebo materiál, které nebyly 

v předchozích dodávkách) 

 oprava nedostatku dříve předloţeného dílu 

 produkt s technickou změnou (např. změna v konstrukci) 

 výroba novými nebo upravenými nástroji 

 výroba po změně zařízení 

 výroba na jiném výrobním místě 

 změna subdodavatele 

 změna zkušebních metod 

 v případě, ţe nástroje pro sériovou výrobu nebyly pouţívány déle neţ rok. [3] 

 

1.3.4.3 Úrovně předložení PPAP zákazníkovi 

 

Úrovně předloţení jsou členěny od 1 do 5. Kaţdá úroveň charakterizuje poţadavky 

dokumentace, která se předkládá zákazníkovi. Poţadavky jsou uvedeny v tab. 2. Úroveň 3 je 

výchozí úrovní, pokud zákazník nestanoví jinou úroveň. [3] 

 

Tab. 2 Úrovně předloţení 

Úroveň 1 
Zákazníkovi se předkládá pouze průvodka (a pro označené vzhledové položky zpráva 
o schválení vzhledu) 

Úroveň 2 
Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky výrobků a omezenými podpůrnými 
údaji. 

Úroveň 3 Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky výrobků a s úplnými podpůrnými údaji. 

Úroveň 4 Zákazníkovi se předkládá průvodka a další dle požadavku zákazníka. 

Úroveň 5 
Zákazníkovi se předkládá průvodka se vzorky výroby s úplnými podpůrnými údaji jsou 
k dispozici k přezkoumání ve výrobním závodě dodavatele. 

 

 

1.3.4.4 Požadavky PPAP 

 

U výroby dílů musí být výrobky pro PPAP odebírány z významné výrobní dávky. Tato dávka 

musí být vyráběna po dobu jedna aţ osm hodin a vyrobené mnoţství je 300 a více po sobě 
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jdoucích dílů, pokud zákazník nestanoví jinak. Výrobní dávka musí být vyrobena na místě 

výroby při poţití nářadí, přípravků, měřidel, procesů a materiálu z reálního výrobního 

prostředí.  

V případě volně loţených materiálů není dáno mnoţství kusů. Jestliţe je poţadováno 

předloţení vzorku, tak odebrání musí být provedeno způsobem, který zajišťuje, ţe bude 

reprezentovat „ustálený stav“ provozování procesu. [PPAP] 

 

V tabulce 3 je zobrazen seznam předkládané dokumentace a jednotlivé poţadavky PPAP. [3] 
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Tab. 3 Poţadavky na PPAP a předkládaná dokumentace 

Číslo Požadavek 

Úrovně předloţení 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

Záznam návrhu (konstrukční 

dokumentace) dodávaného produktu R S S  R 

- vlastněné součásti, detaily R R R  R 

- ostatní součásti, detaily R S S  R 

2 
Dokumentace technických změn, 

jsou-li R S S  R 

3 
Technické schválení zákazníkem, je-

li poţadováno R R S  R 

4 
FMEA návrhu (konstrukce)  R R S  R 

5 
Vývojový (průběhový) diagram 

procesu R R S  R 

6 
FMEA procesu R R S  R 

7 
Rozměrové výsledky R S S  R 

8 
Výsledky zkoušek materiálu a 

vlastností R S S  R 

9 
Počáteční studie procesu R R S  R 

10 
Studie analýzy systému měření R R S  R 

11 
Dokumentace kvalifikované 

laboratoře R S S  R 

12 
Plán regulace R R S  R 

13 
Průvodka předloţení dílu (PSW) S S S S R 

14 
Protokol o vzhledovém schválení 

dílu (AAR) S S S  R 

15 

Dotazník volně loţeného materiálu 

(jen pro volně loţené materiály 

PPAP) R R R  R 

16 
Vzorky produktu R S S  R 

17 
Porovnávací vzorek R R R  R 

18 
Kontrolní pomůcky R R R  R 

19 
Záznamy o shodě se zvláštními 

poţadavky zákazníka R R R  R 
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S = společnost musí předloţit zákazníkovi a uchovat kopii záznamů či dokumentace na 

vhodných místech nevyjímaje výrobu 

 

R = dodavatel uchová na vhodných místech i ve výrobě a při vyţádání umoţní přístup 

zákazníkovi 

 

 = dodavatel musí uchovat na vhodných místech a při vyţádání předloţí zákazníkovi 

1. Záznam návrhu 

Dodavatel má povinnost mít veškeré záznamy o návrhu výrobku i jednotlivých dílů 

zákazníka. V případě, kdy tyto záznamy jsou v elektronické podobě, musí dodavatel 

vytvořit trvalý záznam. 

 

2. Dokumentace technických změn 

Dokumentaci technických změn musí mít dodavatel v případě změn, které nebyly 

zaznamenány do návrhů, ale jiţ byly zavedeny na dílu, přípravku nebo výrobku. 

 

3. Technické schválení zákazníkem 

Důkaz o technickém schválení zákazníkem musí mít dodavatel tehdy, kdy to vyţadují 

záznamy návrhu. 

 

4. FMEA návrhu 

Dodavatel musí mít FMEA návrhu produktu pro materiály nebo součásti, kdy odpovídá za 

jejich návrh. FMEA musí být provedena v souladu s QS-9000. Pro materiály, které jsou 

volně loţené se před vytvořením FMEA návrhu provede Matice návrhu. 

 

5. Vývojový diagram procesu 

Vývojový diagram procesu má mít formát, který dodavatel můţe specifikovat. Diagram 

musí popisovat kroky výrobního procesu tak, aby na první pohled bylo jasné, kde jsou 

potřeby a poţadavky zákazníka plněny. 

 

6. FMEA procesu 

FMEA procesu musí být také v souladu s QS-9000. Je moţné pouţít jenom jednu FMEA 

procesu, a to v případě, kdy je vyráběna skupina příbuzných materiálů. 
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7. Rozměrové výsledky 

U rozměrových výsledků dodavatel musí poskytnout důkaz, ţe výsledky jsou ve shodě se 

specifikovanými poţadavky. Také musí vyznačit datum záznamu návrhu, stav změn a 

dokumenty všech schválených technických změn. Jeden z měřených dílů musí být 

označen jako porovnávací vzorek. 

 

8. Výsledky zkoušek materiálu a vlastností 

Záznamy o zkouškách materiálu či vlastností musí mít dodavatel tam, kde jsou zkoušky 

předepsány plánem regulace nebo záznamem návrhu. 

 

9. Počáteční studie procesu 

Počáteční studie procesu musí být provedena, aby dodavatel zjistil, jak nejistota měření 

můţe ovlivňovat měření v rámci studie. 

 

10. Studie analýzy systému měření 

Dodavatel musí mít analýzu systému měření, která se zabývá R&R měřidel, stranností, 

linearitou a stabilitou pro všechno, která se pouţívají jako nová či upravená měřidla. 

 

11. Dokumentace kvalifikované laboratoře 

Dodavatel musí mít laboratorní obor a dokumentaci, která je v souladu s QS-9000. 

 

12. Plán regulace 

V plánu regulace musí být nadefinovány všechny regulační  prvky procesu. Tento plán 

musí být také v souladu s QS-9000. 

13. Průvodka předloţení dílů (PSW) 

V průvodce předloţení dílů jsou zaznamenána poţadovaná měření a zkoušky. Kaţdé 

výkresové číslo dílů má svou samostatnou PSW, pokud zákazník nestanovil jinak. 

Veškeré výsledky měření a zkoušek musí odpovídat poţadavkům zákazníka. Odpovědná 

osoba ze strany zákazníka PSW schválí s datem, funkcí a telefonním číslem. 

 

14. Protokol o vzhledovém schválení (AAR) 

Pokud pro výrobky nebo díly je poţadavek na vzhled, musí být vyplněn samostatný 

Protokol o schválení vzhledu, který je pro předkládání vyţadován. AAR musí být přiloţen 

k PSW při konečném předloţení zákazníkovi. 
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15. Dotazník volně loţeného materiálu 

U volně loţeného materiálu je mezi dodavatelem a zákazníkem odsouhlasen Dotazník na 

volně loţený materiál. V tomto dotazníku musí být vyplněny veškeré specifikované 

poţadavky kromě těch, u kterých je uvedeno - nepoţadováno. 

 

16. Vzorky produktu 

Několik vzorků produktu je povinen dodavatel předloţit zákazníkovi podle jeho 

poţadavku na předloţení. 

 

17. Porovnávací vzorek 

Porovnávací vzorek je povinen dodavatel uschovat po stejně dlouhou dobu jako záznamy 

o schválení dílů do výroby, dokud pro schvalování zákazníkem není vyroben nový 

porovnávací vzorek. Tento vzorek musí být označen a nést datum schválení zákazníkem. 

 

18. Kontrolní pomůcky 

Pokud zákazník poţaduje předloţit kontrolní pomůcky, je povinností dodavatele takto 

učinit. Veškeré kontrolní pomůcky musí být certifikovány a všechny schválené změny 

musí být dokumentovány. 

 

19. Záznamy o shodě se zvláštními poţadavky zákazníka 

Dodavatel musí mít veškeré  záznamy o shodě se všemi pouţitelnými poţadavky 

zákazníka. V případě volně loţených materiálů musí být zvláštní poţadavky uvedeny 

v Dotazníku volně loţeného materiálu. 

 

1.3.4.5 Stav PPAP u zákazníka 

 

Mohou nastat tyto tři stavy: 

 

Schválení dílu 

Díl vyhovuje veškerým poţadavkům zákazníka a daným specifikacím. Dodavatel můţe 

dodávat mnoţství dílů, které je dáno na základě pokynů plánovacího útvaru zákazníka. 
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Prozatímní schválení 

Dodávka materiálu je dovolena na omezenou dobu nebo v omezeném mnoţství. Toto 

schválení je uděleno v případě, kdy dodavatel: 

- má připravený plán činností domluvený se zákazníkem, který směřuje ke schválení, 

aby bylo získáno „schválení k výrobě“ vyţaduje se opakovaná ţádost 

- jasně definoval způsob schvalování zabraňující neshodám. 

 

Materiál, který byl prozatímně schválen a nevyhovuje schválenému akčnímu plánu, bude 

zamítnut. Bez prodlouţení platnosti prozatímního plánu nejsou povoleny ţádné další 

dodávky. 

 

Zamítnutí 

Zamítnutí znamená, ţe vzorky, které byly odebrány a předloţeny z výrobní dávky, 

nevyhovují zákazníkovým poţadavkům a taktéţ i přiloţená dokumentace. Před zahájením 

dodávky výrobků je musíme předloţit a opravený výrobek a dokumentace musejí být 

schváleny. 

 

Veškeré záznamy o schválení dílu musejí být uchovávány po celou dobu, kdy je díl aktivní a 

navíc po dobu jednoho roku. [3] 

 

 

1.3.4.6 Přínos Production Part Approval Process 

 

Mnoho průmyslových podniků vyţaduje, aby jejich dodavatelé vyuţívali PPAP. Proces 

schvalování dílů do sériové výroby je pouţíván téměř v kaţdém průmyslovém odvětví, které 

vyrábí nebo poskytuje určité sluţby. Proces schvalování dílů do sériové výroby je důleţitou 

součástí procesu vývoje výrobku, coţ umoţňuje výrobcům posoudit komponenty a sub-

systémy, které získávají od svých dodavatelů a zajišťuje důvěru v systémy řízení u 

dodavatelů.  Přestoţe jednotliví výrobci mají své vlastní poţadavky, Automotive Industry 

Action Group (IAAG) vyvinula společný PPAP standard jako součást  moderního plánování 

kvality produktu (APQP), který byl původně obsaţen v QS9000, coţ je ISO 9000 pro 

automobilový průmysl, a podpořila pouţívání jednotné terminologie a standardního formuláře 

pro dokument o stavu projektu. 
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PPAP proces je navrţen, aby prokázal, ţe dodavatel komponentu vyvinul vlastní návrh a 

proces výroby tak, aby splnil poţadavky zákazníka, minimalizoval rizika selhání efektivním 

vyuţívání APQP. Ţádosti pro schvalování součástí musí proto být podpořeny 

prostřednictvím: 

 

 vzorků dílů 

 listinných důkazů z procesu vývoje 

 důkazů o uspokojivé validaci návrhu a procesu. 

 

Podklady mohou být shromaţďovány v průběhu projektu od návrhu přes výrobu, 

sníţením administrativní zátěţe a reţijních nákladů spojených s procesem schvalování. 

Dodavatel však musí prokázat, ţe reagoval na měnící se poţadavky zákazníků a 

aktualizoval záznamy. Nedodrţením dohodnutého procesu vývoje nebo špatnou evidencí 

vystavenou v průběhu procesu PPAP oslabíme důvěru v kvalitu dodávaných výrobků a 

v systém řízení dodavatele. [10], [11], [12] 
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2.  Analýza současného stavu plánování jakosti u výrobce a 

dodavatele 

2.1.  Iveco Czech Republic, a. s. 

 

Iveco, Czech Republic, a.s., je společností, která se zabývá výrobou lehkých, středních a 

těţkých uţitkových vozidel, autobusů (pod značkou Irisbus Iveco), speciálních vozidel a 

motorů. Společnost sídlí v Turíně a patří do skupiny FIAT. Název je zkratkou pro Industrial 

vehicle corporation. 

Iveco Czech Republic, a. s., je česká firma vyrábějící autobusy ve Vysokém Mýtě. Vznikla 

1. července 1993 privatizací státního podniku Karosa, jehoţ název jiţ jako akciová společnost 

nesla aţ do konce roku 2006. Roku 1999 se Karosa stala součástí celoevropského holdingu 

Irisbus. Ten zaloţily firmy Renault (vlastnící Karosu v 90. letech) a Iveco, jenţ celý Irisbus 

v roce 2003 převzalo. Současný název Iveco Czech Republic, a. s., je pouţíván od 1. ledna 

2007.  

Karosa od poloviny 90. let vyráběla autobusy modelové řady 900, která vznikla modernizací 

řady 700 vyvíjené v 70. letech 20. století. Poslední autobusy řady 900 byly vyrobeny 

začátkem roku 2007. Od roku 2005 byla vyvíjena nová řada autobusů, tehdy byl představen 

dálkový model Irisbus Arway, o rok později školní verze Irisbus Récréo a příměstský a 

meziměstský autobus Irisbus Crossway, k nimţ roku 2007 přibyla i částečně nízkopodlaţní 

verze Irisbus Crossway LE. 

Kromě výroby vozů Crossway/Arway dodává Iveco Czech Republic, a. s., i ostatní autobusy 

(především městský nízkopodlaţní Citelis) skupiny Irisbus vyráběné ve Francii či Itálii, 

přičemţ je upravuje dle poţadavků českých zákazníků. Iveco Czech Republic, a. s., v roce 

2009 vyrobilo 2.526 autobusů, coţ je o 494 méně neţ v roce 2008.  

K 31.12.2006 skončila ve Vysokém Mýtě výroba autobusů řady 900, v souvislosti 

s přechodem na emisní normu Euro 4. Postupně byla zahájena výroba nové typové řady 

Arway, Crossway, Recreo a Crossway LE. Od 1. ledna 2007 se změnil název společnosti, 

který je aktuální dodnes. Tato změna je završením začlenění Výrobního závodu Vysoké Mýto 

do společnosti Iveco. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus
http://cs.wikipedia.org/wiki/FIAT
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Privatizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_podnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karosa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akciov%C3%A1_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Holding
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renault
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iveco
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karosa_%C5%99ady_900
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karosa_%C5%99ady_700
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus_Arway
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus_R%C3%A9cr%C3%A9o
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus_Crossway
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus_Crossway_LE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irisbus_Citelis_12M
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2.1.1  Výrobní program ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s. 

 
Ve firmě se zabývají výrobou autobusů, která se skládá z několika procesů: 

 svařování 

 broušení 

 lakování 

 kontrola laku 

 kompletace s podvozkem 

 instalování interiéru a oken 

 instalace dveří 

 konečná instalace 

 testování autobusů. 

 

2.1.2  Modernizace výroby (nová lakovna a montážní linka) 

V březnu 1999 rozhodl Výbor pro strategická rozhodnutí holdingu Irisbus o investici do nové 

lakovny v Karose. Tento provoz, který obsahuje zařízení na povrchovou úpravu, kataforézu, 

nanášecí a sušící kabiny aţ pro patnáctimetrové autobusy se podařilo postavit za jeden rok. 

Zprovoznění nové lakovny v Karose na povrchové úpravy skeletů i dalších dílů autobusů 

kataforézou přivodilo změnu některých dosud léta pouţívaných technologických postupů. 

Samotný přechod od výroby autobusů panelovým způsobem na výrobu skeletovou byl 

provázen promyšleným záměrem uvést na trh další inovované výrobky (autobusy řady 950) 

do plné sériové výroby. Po výrobě několika ověřovacích sérií v první polovině roku 2001 

došlo 12. července 2001 k očekávanému spuštění nového výrobního zařízení - nové lakovny 

s kataforézou, a zároveň byl uveden nový výrobek na montáţní linku Karosy. 

Vedle uvedení nové lakovny do provozu a vedle náběhu nového výrobku byl navíc změněn 

montáţní postup. Byla ukončena tradiční montáţ formou šesti oddělených panelů a zavedena 

montáţ celého skeletu autobusu. Celý skelet pak projde kataforézou s lakovnou, tím dosáhne 

protikorozní úprava autobusů Karosa špičkovou evropskou úroveň a ţivotnost kovových částí 

ošetřených novou technologií je plně srovnatelná s vozidly nabízenými na evropském trhu. 

Výbava se montuje do takto smontovaného skeletu.  

Celá výrobková řada Karosy byla zásadním způsobem změněna. Největší změna se vztahuje 

k  pohonné jednotce. Autobusy Karosa splňují podmínky stanovené předpisy exhalačních 

norem Euro3, neboť jsou vybaveny motory Iveco Cursor Euro3. Inovace se projevila i 
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u dalších agregátů, protoţe Karosa vyuţila této změny k tomu, aby modernizovala 

významnou část podvozku i karoserie autobusu. Při změnách na podvozku došlo 

k výraznějšímu podílu elektroniky a elektronického řízení. Motor spolupracuje s převodovkou 

a se systémem ABS pomocí datové elektronické sítě CAN. 

Další změny se týkaly karoserie a uţitných vlastností, coţ ocení provozovatelé i cestující. 

Hlavní přeměnou bylo prodlouţení linkových modelů z 11,3 m na 12 m a tím i zvýšení počtu 

míst pro cestující. Viditelné změny jsou v kabině řidiče - nová přístrojová deska 

s multifunkčním displejem, který zobrazuje digitálně důleţité provozní hodnoty. Přístrojová 

deska je celkově přehlednější a sloupek volantu je stavitelný výškově a také úhlově 

v podélném směru. Linkové i dálkové autobusy jsou vybaveny novou generací sedadel, které 

Karosa sama vyvíjí a vyrábí. Změna, kterou cestující nevidí, ale uţivatel a provozovatel 

nesmírně ocení, je jiţ zmíněná kataforéza. Svého druhu nejmodernější na světě. 

Autobusy Karosa jsou homologovány podle všech předpisů EHK OSN, které se na ně 

vztahují. Tím je mimo jiné zaručeno, ţe kaţdé vozidlo je na nejvyšší technicky moţné úrovni 

s ohledem na ekologii (motor, pneumatiky, brzdové obloţení), bezpečnost jak silničního 

provozu (brzdy, řízení, vyhýbání), tak posádky a cestujících (pevnost karoserie E66, 

bezpečností pásy pro cestující, pevnost sedadel, vnitřní výčnělky) i pohodlí cestujících 

(celkové rekonstrukce autobusu).  

Funkční a homologační zkoušky autobusů a jejich částí probíhají na polygonech Tatra 

Kopřivnice, Renault VI a La Valbonne a ruském polygonu NAMI. Při zkouškách 

spolupracuje Karosa, a.s., s Ústavem pro výzkum motorových vozidel Praha, Ústavem 

silniční a městské dopravy Praha, Výzkumným ústavem ţelezničním Cerhenice, Výzkumným 

ústavem Škoda Boleves, Výzkumným technickým ústavem pozemního vojska Vyškov a 

francouzskou zkušebnou UTAC Monthléry. 

2.1.3  Nízkopodlažní autobusy City bus 

Do výrobního programu neodmyslitelně patří také nízkopodlaţní autobusy City bus, které 

Karosa montuje formou PKD (Partialy Knock Down), to znamená, ţe z výrobního závodu 

v Annonay do Vysokého Mýta je dopraven mobilní podvozek osazený nevybaveným 

skeletem karoserie. Všechny montáţní práce a veškeré specifikace jsou realizovány pro 

českého zákazníka v Karose s vysokým pouţitím českých komponentů. To platilo pro Euro2 a 

samozřejmě to platí i pro Euro3. Autobusy City bus Euro3 jsou vybaveny také motory Iveco 
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Cursor. To znamená, ţe zákazníci, kteří si koupí výrobek řady 950 nebo výrobek City bus, 

mají v podstatě stejný motor, coţ je výhodné. Vůz City bus nízkopodlaţní Euro3 má 

podstatně větší podíl elektroniky, celý elektronický systém je tzv. multiplex, to znamená, ţe 

jednotlivé komponenty elektrického systému autobusu spolu komunikují po datových linkách. 

Společnost je od roku 1999 vyhodnocována nepřetrţitě jako nejlepší dealer autobusů Karosa, 

nyní Irisbus Iveco v České republice. Velký význam je kladen na obchodní a servisní činnost 

společnosti. Za dobu dlouholeté činnosti získali celou řadu certifikací, autorizací a osvědčení, 

některé z nich jsou uvedeny na obrázku 3 dole. 

 

Obr. 3 Certifikáty společnosti 

 

2.1.4  Organizační schéma 
 

Výrobní závod Vysoké Mýto a centrální funkce Vysoké Mýto jsou řízeny akciovou 

společností Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto v čele s předsedou představenstva a 

generálním ředitelem (viz obr. 4): 
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Obr. 4 Organizační schéma 

 

2.1.5  Systém managementu kvality  
 

Systém managementu kvality (QMS, ISO 9001:2008) a systém environmentálního 

managementu (EMS, ISO 14001:2004) je vytvořen, dokumentován, zaveden, udrţován a 

zlepšován v rozsahu Výrobní závod Vysoké Mýto (Plant Vysoké Mýto) v příručce jakosti. 

Veškeré údaje obsaţené v příručce systému managementu navazují na doplňující informace 

příručky systému managementu Iveco/BU BUS – Irisbus. 

Rozsah výrobního závodu Vysoké Mýto znamená: 

- organizaci výrobního závodu 

- rozsah areálů zahrnutých do systémů. 

 

Irisbus Iveco má oddělení centrálních funkcí, jejichţ úkolem je řídit přidělené oblasti 

v souladu s pokyny. Veškeré centrální funkce se řídí Příručkou systému managementu Irisbus 

BUS. 

Na obrázku  5 můţete vidět proces realizace a návaznost na centrální funkce. 
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Obr. 5 Proces realizace a návaznost na centrální funkce 

 

Společnost Iveco Czech Republic, a. s.,Vysoké Mýto je certifikována dle norem: 

 ISO 9 001:2008, která slouţí jako hlavní normativní podklad pro všechny procesy 

v podniku, 

 ISO TS/16 949:2002, pro procesy související s výrobou autobusů má společnost 

IVECO, a.s., implementovanou tuto normu, 

 ISO 14001:2004 pro oblast respektování ţivotního prostředí. 
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2.1.5.1 Cíle systému managementu kvality 

 

Cíle systému managementu jakosti jsou uvedeny a popsány v příručce jakosti. Kaţdý manaţer 

musí specifikovat cíle svého útvaru, které jsou poté formalizovány do dokumentu - Cíle 

Výrobního závodu Vysoké Mýto. Cíle závodu jsou sledovány průběţně odpovědnými 

zaměstnanci, kteří přijímají opatření pro plnění těchto cílů. Jednání o cílech probíhá nejméně 

jednou za půl roku na poradě Výrobního závodu Vysoké Mýto a jsou přijímána opatření 

v případě nevyhovujících výsledků. Cíle jsou vyhodnocovány do tabulky vyhodnocení 

pověřeným zaměstnancem výrobního závodu. 

 

V tabulce vyhodnocení cílů se vyuţívají barevné kódy: 

ZELENÁ:    daří se plnit cíl, 

ČERVENÁ: situace mimořádné odchylky od stanoveného cíle, vyţadující zvláštní 

opatření k zajištění stanoveného cíle. 

Cíle jsou téţ součástí hodnocení na pravidelném Management System Review - přezkoumání 

systému managementu Výrobního závodu Vysoké Mýto. 

 

Veškeré strategické plánování se řídí strategiemi, které jsou zahrnuty ve směrnici BU BUS – 

Irisbus. Vedení Výrobního závodu Vysoké Mýto ve spolupráci s útvary odpovědnými za 

činnost QMS a EMS, pod vedením představitelů pro QMS a EMS, plánuje a řídí všechny 

činnosti při zavádění, udrţování i neustálém zlepšování QMS a EMS v souladu s poţadavky 

normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a dbá při provádění změn systémů na zajištění jejich 

funkčnosti a integrity. Za udrţení funkčnosti a integrity odpovídají při změnovém řízení 

představitelé vedení pro QMS a EMS. 

Procesy plánování jakosti, konkrétně provedení metody FMEA, MSA a dalších, jsou uvedeny 

ve směrnici BUS.240.20.10.01 Řízení konstrukční a technologické dokumentace. 

 

2.1.5.2 Směrnice 18-0013 

 

Směrnice 18-0013 slouţí jako interní směrnice ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s. 

Obsahem této směrnice je moderní plánování kvality produktu (APQP) a detailnější popsání 

procesu schvalování dílů do sériové výroby, který je jedním z výstupů APQP. Tato směrnice 

převáţně vychází z příruček moderního plánování kvality produktu a procesu schvalování dílů 
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k výrobě. Body se shodují s obsahem příruček, ale jednotlivé poţadavky jsou stanoveny pro 

výrobu autobusů. 

 

Iveco Czech Republic, a. s., odebírá od mnoha dodavatelů z celého světa komponenty pro 

výrobu autobusů. Jedním z dodavatelů jsou i Poličské strojírny, a. s., které dodávají do 

společnosti Iveco Czech Republic, a. s., dveřní ovladače řady OK, které slouţí k otevírání a 

zavírání vstupních dveří. V průběhu roku 2010 přijala společnost Iveco Czech Republic, a. s., 

nezvykle mnoho reklamací vztahujících se ke dveřním ovladačům, které neplnily 

poţadovanou funkci. Reklamace pocházely nejčastěji z Finska a Francie. Dodavatel provedl 

analýzu dveřních ovladačů. Na základě výsledků této analýzy se vedení společnosti Iveco 

Czech Republic, a. s., rozhodlo poţadovat po dodavateli vypracování veškerých bodů, které 

jsou potřebné při schvalování dílů do sériové výroby. Od zavedení PPAPu u dodavatele 

zákazník očekával odstranění problémů, které vedly ke zvýšení reklamací, a zavedení 

preventivních opatření. 

 

Důvod aplikace PPAP 

 

Poţadavek na PPAP OK80 ARWS vzniknul na základě programu „REWIEV“, který 

reflektoval navýšení reklamací na tento díl. V tabulce 4 je vidět dodávky ovladače 

k zákazníkovi v letech 2006 – 2010. Vývoj reklamací na tento díl naleznete níţe viz. graf č. 1 

vývoje uznaných reklamací. V tabulce jsou uvedeny jak pravé, tak i levé typy ovladačů, 

jelikoţ dodavatel při reklamacích nedělá rozdíly, jsou shodné. Jediný rozdíl je při otevírání 

dveří - a to, ţe OK80 L se otáčí proti směru hodinových ručiček a OK80 P se otáčí ve směru 

hodinových ručiček. I kdyţ reklamace nebyly příliš vysoké ve srovnání s dodávaným 

mnoţstvím, bylo nutné tento problém řešit. Neţádoucím prvkem u tohoto ovladače je 

skutečnost, ţe se nachází na přechodu vnějšího a vnitřního prostředí, během roku je 

vystavován mokrému, prašnému a solnému prostředí, které sniţuje jeho ţivotnost. Tohle byl 

jeden z hlavních problémů, kterým musel dodavatel čelit. 
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Tab.4  Reklamace ovladače OK80 P ARWS 

Číslo výkresu Typ ovladače 2010 2009 2008 2007 2006 

23300692 OK80 L ARWS 1076 1759 2292 1779 75 

23300708 OK80 P ARWS 1048 1750 2335 1734 94 

23305782 OK80 L ARWS - F 140 87 0 0 0 

23305783 OK80 P ARWS - F 140 87 0 0 0 

23305927 OK80 L ARWS - 6 430 0 0 0 0 

23305925 OK80 P ARWS - 6 420 0 0 0 0 

23305931 OK80 L ARWS - F - 6 16 0 0 0 0 

23305929 OK80 P ARWS - F - 6 21 0 0 0 0 

23300730 OK80 L ARWS - 900 0 15 29 7 351 

23300726 OK80 P ARWS - 900 0 0 42 1 352 

23304554(627)* OK80 L 15 0 121 15 2020 

23304527(626)* OK80 P 33 0 83 20 2010 

 

Graf  č.1 Vývoj uznaných reklamací dílu OK80 ARWS 

 

2.1.6  Současný stav firmy Iveco Czech Republic, a. s. 
  

Ve společnosti nebyly podniknuty ţádné kroky, které by poţadovaly proces schvalování dílu 

do sériové výroby od dodavatele Poličské strojírny, a. s.,  i kdyţ u jiných dodavatelů je podle 

potřeby poţadován. Iveco Czech Republic, a. s., má certifikovaný systém podle normy 

ISO/TS16949. Dále má zpracovanou interní směrnici pro APQP, ze které vychází 17 úkolů, 

kde 15. úkol představuje proces schvalování dílu do sériové výroby. Ve směrnici je standardní 
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proces PPAP rozvinut detailněji a skládá se z 19 poţadavků. Tato směrnice je vyuţívána také 

u jiných dodavatelů, kteří musí splňovat poţadavky PPAP.  

 

Od června roku 2010 mi bylo umoţněno řešit PPAP u dodavatele Poličské strojírny, a. s. Při 

telekonferenci jsem byla seznámena s vedoucím jakosti z Poličských strojíren, a. s. Za mé 

přítomnosti byla vedoucímu jakosti v Poličských strojírnách, a. s., zaslána interní směrnice 

18-0013, ve které má společnost Iveco Czech Republic, a. s., zpracovaný postup realizace 

PPAP, který koriguje s příručkou PPAP. Dodavatel si tuto směrnici prostudoval a při setkání 

byly objasněny jednotlivé body PPAP. Dohodli jsme se na jednotlivých bodech, upřesnili, na 

který díl výrobku bude aplikována analýza systému měření, jelikoţ Iveco Czech Republic,  

a. s., umoţnilo dodavateli, ţe analýza nemusí být provedena na veškeré díly, které utvářejí 

výrobek jako celek. Celkově bylo dohodnuto, ţe PPAP bude dokončen koncem ledna 

roku 2011. 

 

2.2.  Charakteristika společnosti Poličské strojírny, a. s. 
 

Poličské strojírny, a. s., Polička jsou podnik s velice dlouhou a rozmanitou tradicí. Byly 

zaloţeny pod názvem "První vojenská muniční továrna" jiţ roku 1920, jako přímá reakce na 

potřebu zvýšení obranyschopnosti státu ve sloţitém období po I. světové válce. V této době se 

výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva. 

Během II. světové války továrna přešla pod Škodovy závody v Plzni a po jejím ukončení ještě 

několikrát došlo ke změně názvu a majitele závodu. 

Významným rokem se stal rok 1958, kdy se továrna stala pobočným závodem Adamovských 

strojíren Adamov. Od této doby se datuje vznik strojírenské výroby. V následujících letech se 

postupně rozvíjela výroba pneumatických prvků. Další významnou součástí výrobního 

programu je od roku 1965 čerpací a měřící technika pohonných hmot.  

Poličské strojírny, a. s.,  vyvíjejí, vyrábějí, prodávají a zajišťují servis v oborech: 

 pneumaticky ovládaných dveřních systémů pro dopravní prostředky (MPS™) 

 pneumatických systémů pro řídící a automatizační aplikace (PneuS™) 

 technologie pro měření a čerpání tekutin (HEFA™).  

 

V obchodní skupině Zakázky zajišťují dodávky strojírenských výrobků, dílů a sestav 

určených zejména pro automobilový průmysl. Ve svém provozu Munice a trhací technika 

(MTT) zajišťují vývoj, výrobu, prodej, znehodnocování a ekologickou likvidaci zbraní, 
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střeliva a výbušnin. V Odborném institutu speciální techniky (OIST) zajišťují odbornou 

přípravu pracovníků ve výrobě a zpracování výbušnin, pyrotechniků, odpalovačů ohňostrojů a 

střelmistrů a odbornou přípravu pracovníků poţární ochrany. 

Ve všech svých činnostech uplatňují integrovaný systém řízení podle norem ISO 9001, ISO 

14001 a   ČOS 051622 (AQAP 2110) 

V oblasti, která se zabývá automobilovou výrobou, uplatňují prvky normy ISO/TS 16949 a 

v oblasti munice a trhací techniky je uplatňována norma OHSAS:18001. 

 

 

2.2.1  Výrobní program 
 

V současné době výrobní program Poličských strojíren, a. s., zahrnuje:  

 MPS™ - DVEŘNÍ SYSTÉMY 

 PneuS™ - Standardní pneumatické prvky 

 HEFA™ - Měřicí a čerpací technologie tekutin 

 Zakázky - Zakázková strojní výroba 

 MTT - Munice a trhací technika. 

 

Ve své diplomové práci se zabývám výrobou MPS™ - DVEŘNÍCH SYSTÉMŮ, coţ mi  bylo 

umoţněno ze strany společnosti Iveco Czech Republic, a. s., na jejíţ půdě celou práci 

zpracovávám. 

 

2.2.1.1 MPS™ - DVEŘNÍ SYSTÉMY 

 

U dveřních systémů se vyrábějí pneumatické prvky a příslušenství určené k ovládání a 

pohonu dveřních systémů prostředků hromadné přepravy osob – autobusů, trolejbusů a 

dráţních vozidel. Dále jsou zde vyvíjeny a vyráběny nové pneumatické prvky dle poţadavků 

zákazníků, dodávány náhradní díly pro provozovatele a pro společnosti provádějící generální 

opravy. 

Aby společnost plnila poţadavky zákazníků, musela zavést systém managementu jakosti. Za 

udrţování tohoto systému je odpovědné oddělení jakosti. Společnost má certifikovaný systém 

jakosti podle ISO 9001:2008, dále podle ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008. 
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V integrovaném systému managementu pro obor dveřních systémů ( MPS ™) jsou zahrnuty 

poţadavky normy ISO/TS 16949:2002, jelikoţ firma není certifikována dle této normy. Níţe 

můţete vidět na obrázcích 6 a 7 ukázky výrobků od dodavatele. 

 

 

Ukázky výrobků: 

                                                               

    Obr. 6 Konzola komplet P                                                                     Obr. 7 Unašeč P 
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3. Realizace PPAP u vybraného dodavatele 
 

Cílem diplomové práce byla aplikace PPAP u vybraného dodavatele. Po dohodě 

s dodavatelem bylo rozhodnuto, ţe PPAP bude aplikován na výrobek, který se nazývá 

OVLADAČ DVEŘÍ OK 80 P ARWS. U dodavatele byly definovány poţadavky na proces 

schvalování dílů do sériové výroby a vytvořeny nové postupy. Pomocí této metodiky mělo být 

dosaţeno sníţení reklamací u tohoto výrobku a zároveň odstranění neţádoucích příčin vzniku 

problémů.  

 

3.1  Popis ovladače dveří 
 

Pneumatický ovladač dveří OK 80 P ARWS, který můţete vidět na obr. 8, slouţí k otevírání a 

zavírání dveří pomocí stlačeného vzduchu (například u dveří autobusů), zároveň je moţno 

s jeho pomocí vypínat funkci reversu a detekovat zavření dveří. Výstupním elementem je 

hřídel, která koná otáčivý pohyb s krouticím momentem min. 70 Nm a 220 Nm – 240 Nm 

v závěrečné části otáčení.  Ovladač OK 80 P ARWS se otáčí po přivedení vzduchu pod píst ve 

směru hodinových ručiček.  

Ovladač dveří je sloţen z přímočarého pneumotoru, přímočarý pohyb pístnice pneumotoru se 

pomocí nástavby převádí na pohyb točivý výstupního hřídele. Tlakový vzduch do pneumotoru 

je přiváděn hadičkami přes šroubení se závitem. Celý mechanismus je zakryt krytem 

z nerezové oceli po obvodu a víčkem se stěracím krouţkem z vrchní strany. Na horní straně 

víčka jsou připevněny dva mikrospínače, spínače jsou při otáčení výstupního hřídele spínány 

vačkou, jeden slouţí k vypnutí funkce reversu před dovřením dveří, druhý slouţí jako 

indikace zavření dveří. Poloha vačky na výstupním hřídeli je nastavitelná. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 8 Ovladač ve voze 
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3.2. Montáž, obsluha, údržba 
 

Montáţ, seřízení a kontrolu správnosti funkce ovladače dveří je oprávněn provádět 

kvalifikovaný pracovník, který ručí za správnost provedení. 

Před zapojením ovladače dveří do rozvodu tlakového vzduchu musí být rozvod vzduchu a 

konce hadic zbaveny všech mechanických nečistot, převáţně prachu, zbytku kovu a hmot po 

montáţi. Nečistoty mohou být příčinou závad a netěsnosti, proto je doporučováno předřadit 

čistič vzduchu. 

K připevnění ovladače dveří do autobusu slouţí oválné dráţky. K připevnění jsou pouţity dva 

šrouby, ty ale nejsou součástí ovladače dveří. Ovladač kvůli umístnění spínačů na horní straně 

musí být provozován pod krytem, který zakrývá celý ovladač včetně spínačů, výstupní hřídel 

musí být pro průchod krytem opatřena gumovou průchodkou, která zabrání vniku hrubých 

nečistot k ovladači a spínačům. Kryt je moţno na ovladač připevnit dvěma šrouby. 

Ovladač nesmí přijít do přímého styku se stříkající nebo stékající vodou. Rychlost zavírání a 

otevírání dveří je řízena pomocí škrtících ventilů, které jsou v ovládacím bloku. Při dodrţení 

těchto technických parametrů během provozu není předpokládána údrţba. Je však třeba dbát 

na to, aby během provozu nedocházelo k poškození krytů a tím nedošlo k mechanickému 

poškození zařízení nebo k vniknutí prachu do ovladače dveří, především do mechanismu, kde 

dochází k přeměně přímočarého pohybu na pohyb otáčivý. 

 

3.3 Konstrukční dokumentace 
 

Společnost Poličské strojírny, a. s., dodala konstrukční dokumentaci zákazníkovi Iveco Czech 

Republic, a. s. Tato dokumentace uvádí poţadavky na rozměry a vše, co je potřebné 

k montáţi dílu. Konstrukční dokumentace byla v průběhu pozměněna, a to z důvodu 

poţadavku ve změně šroubení z Ø 8 mm na Ø 6 mm, proto byl změněn výkres. Po této změně  

se dodavatel se zákazníkem dohodli, ţe v PPAP budou přiloţeny oba výkresy (původní a 

změněný), které jsou uvedeny jako příloha 1. 

 

3.4 Změnová projektová dokumentace 
 

Změnová projektová dokumentace byla poţadována, jelikoţ nastala změna typu 

mikrospínače, která nebyla zachycena ve výkresové dokumentaci. Důvodem změny bylo 

ukončení výroby prvního typu spínače, a proto byl nahrazen jiným typem, který jej plně 
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nahrazuje a má identické parametry s původním typem. V tomto případě došlo ke zlepšení, 

jelikoţ nahrazující spínač má povolenou vyšší proudovou zátěţ neţ původní typ. Tento příkaz 

ke změně je přiloţen jako příloha 2. 

 

3.5 Technické schválení výrobku 
 

Proces schvalování dílů do sériové výroby je aplikován na díl pouţívaný jiţ v sériové 

produkci. Jelikoţ technické schválení bylo uděleno při sériové výrobě jiţ dříve, nepoţadovala 

společnost Iveco Czech Republic, a. s., tento bod po dodavateli, proto byl vypuštěn. 

 

3.6. FMEA návrhu produktu 
 

FMEA návrhu produktu byla jedním z mnoha poţadavků společnosti Iveco Czech Republic, 

a. s., které byly vyţadovány po dodavateli. Jelikoţ dodavatel neměl FMEA návrhu produktu 

zpracovanou, ale veškerá dokumentace byla převzata od společnosti Praga, a. s., byl pro něj 

tento bod stěţejní. V průběhu praxe jsem se setkala v Poličských strojírnách, a. s., 

s konstruktéry, technology a také s pracovníky útvaru řízení jakosti. Domluvili jsme se na 

provedení  FMEA návrhu produktu. Po zhotovení mi byl dokument zaslán. Po prostudování 

zaslaných podkladů jsem zjistila, ţe ve dvou případech bylo překročeno kritické rizikové 

číslo, a to v případech, které jsou uvedeny v tabulce 5. Kritické rizikové číslo bylo 

dodavatelem určeno 100. Na této hodnotě se domluvili všichni z týmu, kteří se FMEA návrhu 

produktu účastnili. Myslím si, ţe tato hodnota je přísná, jelikoţ je většinou kritické rizikové 

číslo stanoveno na 125. 
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Tab. 5 Moţné vady, u kterých bylo překročeno RPN 
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V těchto dvou případech bylo doporučeno následné preventivní opatření - Zajištění správného 

postupu pro odstranění zátky. Jelikoţ se zátky odstraňují během montáţe dveřního zámku do 

autobusu, tak se tato nápravná opatření týkala společnosti Iveco Czech Republic, a. s., 

Poličské strojírny, a. s., nemohly toto slabé místo ovlivnit. Tím pádem FMEA návrhu 

produktu od dodavatele musela navazovat na FMEA procesu u zákazníka, proto zákazník 

poţadoval zpracovaný postup jak odstranit zátku tak, aby nedošlo ke vniku nečistot. 

Dodavatel tomuto poţadavku vyhověl a konstrukce od dodavatele se dohodla s konstrukcí od 

zákazníka. Aby nedocházelo ke vniku nečistot, byl dodavatelem doporučen následující 

postup. Po demontáţi krytky se uvede šroubení do svislé polohy otvorem dolů, aby při další 

manipulaci před zasunutím hadičky bylo zamezeno pádu nečistoty do šroubení. Doporučení je 

součástí dokumentace PPAP. Po konzultaci u zákazníka jsme se shodli, ţe tento bod splňuje 

poţadavky zákazníka a tudíţ můţe být přijat bez dalších změn. 

 

3.7 Vývojový diagram, FMEA procesu, Kontrolní plán 
 

Vývojový diagram je v PPAP poţadavek č. 5, FMEA procesu poţadavek č. 6 a Kontrolní plán 

poţadavek č. 12. Jelikoţ jsou tyto poţadavky provázány, pro přehlednost byly zařazeny 

k sobě. FMEA procesu byla členěna na čtyři části. 
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První FMEA procesu byla provedena na proces sestavování ovladače a je přiloţena jako 

příloha 4. Jsou zde popsány jednotlivé operace, které je nutno provést. Bylo uvedeno 15 

moţných vad, které mohou nastat, ani jednou nebylo překročeno RPNkrit (kritické rizikové 

číslo). Hodnota kritického rizikového čísla byla určena 100. Dodavatel toto číslo určil na 

základě kritické hodnoty, která je pouţívána u zákazníka při aplikaci metody FMEA. Jelikoţ 

je hodnota 100 přísná a také pouţívaná u zákazníka, nebyl důvod ke změně této hodnoty. 

K FMEA je přiloţen vývojový diagram, který se vztahuje k číslu výkresu a ke kontrolnímu 

plánu. Dodavatel standardně nevyuţívá vývojové diagramy. Ty byly zkonstruovány na 

základě poţadavků procesu schvalování do sériové výroby. Veškeré procesy jsou popsány ve 

výrobních postupech.  Dodavateli bylo navrţeno, aby postupy popisoval vývojovým 

diagramem, nikoli výrobními postupy kvůli přehlednosti a jednoduchosti. Ve vývojovém 

diagramu jsou jednotlivé operace očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uskutečňovány. 

Jednotlivé operace popisuji na základě průvodky, která mi byla poskytnuta u dodavatele. Jen 

pro upřesnění, na začátku průvodky jsou uvedeny a označeny veškeré díly, které jsou 

potřebné k jednotlivým operacím. 

 

3.8 Montáž dílu (operace číslo 10) 
 

Při této operaci je nutno zkontrolovat čistotu jednotlivých dílů připravených k montáţi, 

jelikoţ se zde mohou pouţívat jen čisté díly bez prachu a jiných nečistot. Do protáhnuté 

konzoly je vsunuta skupina pístů. Válec musí být promazán a nasunut na skupinu pístů a poté 

usazen na konzolu. Dále se na zadní víko nasune krouţek a nasadí se na zadní část válce 

podle výkresu. Nakonec se na spojovací šroub vloţí podloţky a je sešroubován válec s víkem. 

 

3.9 Zkouška těsnosti pístu (operace číslo 20) 
 

Pro tuto operaci je připraven zkušební předpis, podle kterého probíhá potřebná zkouška. 

Zkouška těsnosti pístu je zobrazena na obrázku 9. 

 



46 

 

 

Obr. 9 Zkouška těsnosti 

 

3.10 Montáž a zkouška (operace číslo 30) 
 

Při této operaci, která se provádí ještě před montáţí, se odměří potřebný tuk k mazání dráţek 

konzoly a unašeče.Veškeré plochy, dráţky, loţiska a podloţky musí být mazány tukem. 

Mazivo, které zůstane, je vráceno zpět do konzoly. Poté je vsunut unašeč do skupiny pístu, 

kde je vloţen čep. Na čep je vsunut krouţek, jedna podloţka, loţisko, další podloţky, loţisko 

a podloţka, která se zajistí pojistným krouţkem. Stejný postup se aplikuje i z druhé strany. 

Před montáţí víčka je nutno provést záběh minimálně 10 cyklů s dotlačovaným unašečem do 

loţiska na dně konzoly. Jakmile je unašeč dotlačen, je nutno změřit vůli unašeče od horní 

hrany konzoly. Podle změřené hodnoty se vloţí potřebný počet podloţek. Dále je nasazen 

kryt, do víčka je vloţena prachovka a přišroubována pomocí šroubů do konzoly. Jakmile je 

vše provedeno, zkontroluje se závit a okraj šroubu se zakápne lakem. Na přední stranu válce 

pneumotoru je nalepen štítek a vyrazí se značka pracovníka, který prováděl montáţ. 

 

3.11 Zkouška funkčnosti (operace číslo 40) 
 

Tato operace je provedena na základě zkušebního předpisu, kdy se kontroluje vůle mezi 

unašečem a víčkem. Konkrétně krouticí moment a úhel otočení. Znovu musí být vyraţena 
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značka pracovníka, který prováděl předepsanou zkoušku a odpovídá za kvalitu. Pracovník 

nalepí identifikační štítek a poté provede zátkování šroubení. 

Po těchto operacích je prováděna kontrola celé konzoly. Níţe je uveden obrázek zkoušky 

funkčnosti (obr. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Zkoušky funkčnosti 

 

Kontrolní plán je posledním bodem, který ještě nebyl zmíněn. Všechny operace uvedené 

v kontrolním plánu jsou řazeny ve stejném pořadí jako ve vývojovém diagramu a v analýze 

FMEA. V hlavičce kontrolního plánu je uvedeno číslo operace, název procesu, nástroje pro 

výrobu, znaky, specifikace a tolerance, hodnocení, měřící metody, počet vzorků, četnost 

kontroly, metoda regulace, plán reakce a zodpovědnost. Dále je na kaţdém kontrolním plánu 

uvedeno číslo kontrolního plánu, které je totoţné s číslem výkresu. Kontrolní plán je přiloţen 

jako příloha 3. 

 

Druhá FMEA procesu je provedena na proces vkládání skupiny pístu jiţ dříve uváděného 

ovladače. Proces vkládání skupiny pístů spadá do operace č. 10, která je totoţná s montáţí 
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podsestavy. U jednotlivých operací je jako moţná příčina poruchy uváděna nepozornost 

operátora. Výskyt je zde ohodnocen číslem 3, coţ je velmi příznivé. V těchto případech je 

velmi nepravděpodobné, ţe by operátor způsobil nějakou váţnou vadu, jelikoţ tito lidé jsou 

k tomu proškolováni. Jako pomůcka jim slouţí fotodokumentace průběhu montáţe. Pak také 

vyuţívají Poka Yoke, například pro ověření, zda v průběhu montáţe vloţili potřebné mnoţství 

podloţek. I přes tato všechna opatření je však nutno brát na vědomí, ţe se jedná o lidský 

faktor, který můţe selhat. Zde opět nebylo překročeno kritické rizikové číslo, coţ je pro 

zákazníka uspokojivé. Na obrázku 11 je uveden vývojový diagram pro proces vkládání 

skupiny pístu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Vývojový diagram – proces montáţe pístu 

 

Proces operace č. 10 je prováděn na základě vývojového diagramu, který je zobrazen na 

obr. 11. Přiloţený kontrolní plán je obdobný jak výše zmíněný, zde je však uvedena jenom 

jedna operace. 
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Třetí a čtvrtá FMEA procesu byla provedena na proces: montáţ krytu komponent a 

kompletování konzoly – P. U druhé, třetí a čtvrté FMEA jsou kontrolní plány a vývojové 

diagramy stejné, proto nejsou blíţe rozváděny. Ani u jedné analýzy způsobů a důsledků 

poruch nebyla překročena kritická hodnota rizikového čísla. 

 

Při zpracování procesu FMEA dodavatel v poloţkách odhalování vad pouţil vizuální 

kontrolu. Bylo nutností doloţit, jak bude zajištěna odbornost kontrolora provádějícího 

vizuální kontrolu. Dodavatel doloţil dokument, ve kterém se zavazuje, ţe kontrolu jsou 

povinni provádět pracovníci, kteří jsou v tomto směru průběţně proškolováni pracovníky 

technické přípravy výroby, řízení kvality, technické kontroly a mechanického provozu. 

 

3.12 Měření rozměrů 
 

Měření rozměrů a výsledky jsou poţadavkem č. 7. V tomto bodě dodavatel poskytnul důkaz, 

ţe bylo uskutečněno ověření rozměrů, které je poţadováno na základě výkresu. Naměřené 

hodnoty splňovaly předem stanovené poţadavky. Dodavatel provedl měření, které se nazývá 

proměření zástavbových rozměrů. V tabulce 8 jsou zobrazeny předepsané rozměry a 

naměřené rozměry. Tolerance zde nebyly uvedeny, jelikoţ se jednalo o tzv. netolerovaný 

rozměr. Zde jsou uváděny všeobecné tolerance, které jsou převzaty ze strojírenských tabulek 

pro třídu přesnosti „m“. Tyto jsou uvedeny níţe v tabulkách 6 a 7. Údaje o tolerancích 

v průběhu předloţení procesu schvalování dílů do sériové výroby nebyly předloţeny. Dle 

mého názoru měl dodavatel ihned informovat, ţe se jedná o netolerovaný rozměr a ne čekat 

aţ na vyzvání zákazníka o objasnění tolerancí. 
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Tab. 6 Mezní úchylky délkových rozměrů kromě zkosení hran 

 

 

Tab. 7 Mezní úchylky a zaoblení hran 

 

 

Tab. 8 Proměření zástavbových rozměrů 

PoS Předepsaný rozměr Naměřený rozměr 

1 Ø 32 Ø 32,1 

2 80 79,8 

3 404,7 405 

4 23,5 23,6 

5 150 150,3 

6 11 10,9 

7 Ø 6 Ø 6 

8 138 138,2 

9 14 14 

10 52 52 

11 95 95 

 

 

Všechny naměřené rozměry vyhověly předepsané zkoušce. Společně s protokolem o zkoušce 

je k tomuto bodu připojen i potřebný výkres. 
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Výsledky zkoušek funkčnosti a materiálu 

Dodavatel provedl několik zkoušek funkčnosti a materiálu. První zkoušky funkčnosti byly 

provedeny v roce 2005, kdy Poličské strojírny, a. s., měly začít dodávat ovladač dveří 

zákazníkovi, v té době Karosa, a. s. Po těchto zkouškách zástupci konstrukce z Karosy, a. s., 

neměli ţádné připomínky k zavedení ovladačů do sériové výroby, a tak je dodavatel začal 

postupně dodávat. Z tohoto důvodu jsou v tomto bodě řazeny protokoly o zkoušce jak z roku 

2005, tak i z roku 2010.  

První zkouškou, která byla provedena v roce 2005, je verifikace prototypu. Při této zkoušce 

byl kontrolován vzhled, zástavbové rozměry a byla ověřována základní funkce výrobku. 

Konkrétně byla kontrolována konzola, jeţ je svařovaná a unašeč, který je dělený. 

Níţe jsou vedeny zkoušky, které byly provedeny: 

 

1. Zkouška funkce a těsnosti při tlaku 0,8 – 1 MPa 

2. Zkouška úhlu otočení (137 
o
) 

3. Zkouška krouticích momentů (112 – 120/ 2200 – 227 MPa) 

4. Zkouška při tlaku 0,3 MPa (skutečný tlak pro funkci je pod 0,05 MPa) 

5. Vizuální kontrola, včetně zástavbových rozměrů 

 

Dále byla prováděna ţivotnostní zkouška, kde nebyla zaznamenána ţádná závada do 400 000 

cyklů. Ovladač byl však zkoušen aţ do 1,5 mil. cyklů. Následující zkouškou, kterou 

podstoupil ovladač dveří, byla zkouška odolnosti v solné komoře. Zákazník poţadoval, aby 

základní materiál byl odolný bez koroze 90 hodin. Dodavatel však tuto zkoušku provádí 

v délce 360 hodin. Provedením korozní zkoušky byla prokázána plná funkčnost výrobku. 

Dodavatel tuto zkoušku provádí po dobu čtyřikrát delší, dokazuje tím kvalitu pouţívaného 

materiálu. 

 

Další přiloţený protokol je jiţ z roku 2010. Konkrétně se jedná o validaci prototypu. Zkouška 

je náročnější, jelikoţ se jedná o ovladače dveří, které jsou vyváţeny i do severských států. 

Výrobek se také nazývá ovladač dveří v severské verzi. V průběhu zkoušení je nasimulován 

stejný stav, jako je v normálním provozu. Aby bylo zjištěno, jak se ovladač dveří chová 

v prostředí se zvýšenou vlhkostí, byl do prostoru s ovladači rozstříknut 1 l vody. Na obr. 12 je 

znázorněn průběh zkoušky. 
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Obr. č. 12 Zkušební místnost 

 

 Po ukončení zkoušky byl přijat následující závěr. Ovladače měly bezproblémový chod bez 

úniku vzduchu. Výrobky vyhovují v provozu při teplotě – 30 
o
C s vysušeným vzduchem. 

Samozřejmě, ţe jsou stále podrobovány zkouškám na otevírání dveří, kterým také na základě 

výsledků z protokolu vyhovují. Po shrnutí je moţno říci, ţe dodavatel má tendenci 

podrobovat své výrobky čím dál náročnějším zkouškám, aby zákazníkovi mohl doloţit, ţe 

výrobek splňuje jeho veškeré poţadavky, tím pádem vyhovuje, a to i s rezervou. 

 

3.13 Počáteční studie procesu 
 

Při počáteční studii procesu dodavatel potvrdil statistickou zvládnutelnost procesu a poskytl 

důkaz o provedení testu normality. Pro počáteční studii byl počet zobrazených vzorků 100, 

zobrazených skupin bylo 20 a kaţdá skupina obsahovala 5 vzorků. Jmenovitá hodnota byla 

stanovena 42,800, horní mez 42,900 a dolní mez 42,700. Fixní meze stanovené zákazníkem 

měly hodnotu 42,813 a 42,757. Poţadavky na tyto meze byly stejně přísné jak u firmy Bosch, 

pro kterou dodavatel také dodává. Standardně je vyţadována u indexů Cp a Cpk hodnota 

vyšší neţ 1,33 - a to v případech, kdy jde o dlouhodobou způsobilost.  V tomto případě se 

také jednalo o dlouhodobou způsobilost, proto poţadovaná hodnota byla vyšší neţ 1,33. Na 

základě indexů způsobilosti Cp = 2,73 a Cpk = 2,62 můţeme konstatovat, ţe proces je 

způsobilý. Jelikoţ hodnota Cpk je vyšší neţ 2, výskyt neshodných výrobků je 0,001. 

O způsobilosti svědčí i histogram, který leţí na středu tolerančního pole a je zvonovitého 

tvaru. Také nám říká, ţe případná variabilita hodnot je vyvolána působením pouze náhodných 

příčin. 
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3.14 Studie analýzy a systému měření 
 

Měření vybraných kusů bylo provedeno v místě pouţívání měřidla, v náhodném pořadí a 

všichni tři operátoři pouţili stejný postup. Byly změřeny dva rozměry. V obou případech byl 

pouţit výškoměr, kdy specifikace znaku 1 byla 87+ / - 0,1 a znaku 2 42,8 + / - 0,1. Kaţdý 

operátor provedl tři měření, jedno měření obsahovalo deset hodnot. Hodnota opakovatelnosti 

a reprodukovatelnosti byla u prvního znaku naměřena 5,67 %, coţ je méně neţ 10 %, coţ 

znamená, ţe je systém měření přijatelný. Ve druhém případě vyšla hodnota rovněţ pod 10 %, 

a to 5,49, tudíţ systém měření byl označen také za přijatelný. U regulačního diagramu pro 

průměry leţela většina vynesených bodů mimo meze, takţe systém byl vhodný pro posouzení 

variability mezi kusy. U všech tří regulačních diagramů vyšly mimo meze stejné body, tudíţ 

měření nevykazovala velikou variabilitu. K poţadavku na studii analýzy měření je rovněţ 

přiloţena studie atributivního měřidla, kdy výsledkem bylo zařazení do kategorie shodný. Na 

základě této studie byla prokázána způsobilost měřidla. Pro přehlednost dodavatel doloţil i 

kontrolní plán, ve kterém byly znázorněny rozměry, na kterých bylo měření provedeno. 

V průběhu řešení tohoto poţadavku nenastaly ţádné problémy a dodavatel vše potřebné 

doloţil. 

 

3.15 Dokumentace kvalifikované laboratoře 
 

Veškerou externí kalibraci u měřidel dodavatel zajišťuje u akreditovaných kalibračních 

laboratoří, které splňují normu ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrace všech pouţívaných 

měřidel jsou prováděny dle platných kalibračních postupů, které odpovídají poţadavkům výše 

uvedené normy. 

 

3.16 Protokol o vzhledovém schválení dílu 
 

Aby ovladač vyhověl vzhledovému schválení, byl podroben zkoušce v solné mlze, která má 

ověřit odolnost vůči korozi. Tato zkouška je dána normou Iveco Czech Republic, a. s.,18-

1170 a je poţadována na 216 hodin. Odolnost bez koroze základního materiálu je předepsána 

na 90 hodin. Dodavatel zkoušku odolnosti v solné komoře prováděl po delší dobu a výrobek 

vyhověl do 360 hodin, tudíţ dodavatel ručí za větší odolnost vůči korozi. Protokol o zkoušce 

v solné komoře je přiloţen jako příloha 5. Dle mého názoru dodavatel zákazníkovi dokládá 

dostačující důkaz o kvalitě materiálu, který je pouţíván při výrobě dveřního ovladače. 
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3.17 Vzorky produktu 
 

Jelikoţ se jednalo o sériovou výrobu, která byla jiţ v chodu, domluvil se zákazník 

s dodavatelem, ţe jako vzorky produktu vyberou deset výrobků jiţ z vyráběné série. Tyto 

vzorky byly zkontrolovány a vyhověly poţadavkům zákazníka.  

 

3.18 Referenční vzorek 

 

Referenční vzorek byl předán zákazníkovi. Zákazník ho schválil a podepsal společně 

s dodavatelem štítek, který je přiloţen k referenčnímu vzorku. Referenční vzorek je uloţen u 

dodavatele. Na obrázku 13 je uveden referenční vzorek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Referenční vzorek 
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3.19 Kontrolní pomůcky 
 

Oblast řízení měřících a kontrolních zařízení je zajišťována organizační směrnicí OS-P2 

Metrologický řád a pracovními instrukcemi PI-P2-01 Analýza měřících systémů; PI-P2-04 

Kontrola měřidel vrácených po pouţití při výrobě do výdejny. V těchto dokumentech jsou 

stanovené činnosti pracovníků zodpovídajících za zajištění jednotnosti a správnosti 

monitorovacích a měřících zařízení. Kontrolní pomůcky jsou znázorněny na obr. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Kontrolní pomůcky 
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3.20 Záznamy o shodě se zvláštními požadavky zákazníka 

 

Zde zákazník poţadoval předloţení veškerých atestů a zkoušek, které dodavatel musí mít 

k dodávanému výrobku. Dodavatel doloţil veškeré atesty, inspekční certifikáty i dlouhodobá 

prohlášení o shodě, která poţaduje i po svých dodavatelích. V průběhu nenastaly ţádné 

komplikace a dodavatel vţdy vycházel vstříc u všech poţadavků. 

 

3.21 Průvodka předložení dílu (PSW) 
 

Dodavatel předloţil průvodku, která je přiloţena jako příloha 5. Byla poţadována třetí úroveň. 

V průvodce jsou uvedeny i poţadované zkoušky měření rozměrů a materiálové a funkční 

zkoušky. Průvodka byla předloţena současně s referenčním vzorkem, který byl rovněţ 

poţadován. 
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4. Diskuze dosažených výsledků a návrhy na zlepšení 

 

Před zahájením aplikace metody PPAP jsem se musela seznámit se směrnicí, kterou má 

zákazník zpracovanou podle metodiky procesu schvalování dílů do sériové výroby a 

přizpůsobenou výrobě autobusů. Tato směrnice byla předloţena dodavateli a podle ní 

aplikoval proces schvalování dílů do sériové výroby na výrobek OK 80 ARWS P – 6. Před 

zahájením samotného procesu byly s dodavatelem diskutovány všechny poţadavky směrnice 

18-0013, aby se předešlo případným nejasnostem během aplikace procesu. V průběhu 

aplikace procesu schvalování dílů do sériové výroby byly jednotlivé poţadavky konzultovány 

a připomínkovány ze strany zákazníka. Ve směrnici je vţdy uveden poţadavek a pod ním 

rozepsán postup aplikace daného poţadavku.  

 

Během tvorby dokumentu procesu schvalování dílů do sériové výroby došlo ke konstrukční 

změně, která se odrazila i v dokumentu PPAP. Došlo tedy i ke změně názvu na OK 80 ARWS 

P – 6. Konstrukční změna byla provedena na základě poţadavku ICR a spočívala ve změně 

šroubení z ø 8 mm na ø 6 mm. S tím souvisela i změna výkresu, avšak v dokumentu procesu 

schvalování dílů do sériové výroby jsou přiloţeny oba výkresy. Nové šroubení je od stejného 

dodavatele, stejné produktové řady a díky tomu i stejné kvality. Proces montáţe se nezměnil. 

Na základě této skutečnosti byla provedena revize analýzy FMEA, kde nedošlo k ţádným 

změnám, tudíţ se dokument také nezměnil. 

 

Hlavním přínosem procesu schvalování dílu do sériové výroby bylo provedení zcela nové 

FMEA návrhu produktu. Tento dokument doposud nebyl u dodavatele aktualizován, jelikoţ 

dokumentace, jak jiţ bylo zmíněno dříve, byla převzata ze společnosti Praga, a. s. Dalším 

přínosem bylo seskupení veškerých dokumentů, které souvisí s ovladačem dveří do jedné 

sloţky. Tudíţ je vše přehlednější a rychleji dohledatelné. 

 

V průběhu aplikace metodiky PPAP měl zákazník moţnost se průběţně seznamovat 

s jednotlivými podklady, připomínkovat je, dávat náměty a návrhy na dopracování 

potřebných důkazů. Zákazníkem byl vţdy určován termín, dokdy mají být dopracovány 

dokumenty. Poté opětovně probíhala konzultace mezi zákazníkem a dodavatelem 

k případnému doladění a sjednocení jednotlivých dokumentů. Pokud nastal problém, bylo 

povinností dodavatele materiál přepracovat nebo doplnit o chybějící údaje a znovu předloţit. 
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Dodavatel zpracovával veškerou dokumentaci podle směrnice zákazníka, která mu byla 

poskytnuta. I kdyţ směrnice vychází z příručky procesu schvalování dílů do sériové výroby, i 

přesto jsou zde i malé nejasnosti. Těmi nejasnostmi jsou myšleny technické termíny. 

Jednotlivé poţadavky ve směrnici jsou pojmenovány jinak. Např. FMEA návrhu produktu je 

ve směrnici označena jako FMEA projektu. Studie předběţné způsobilosti procesu je ve 

směrnici 18-0013 nazvána jako počáteční studie procesu. Označení neodpovídá správnému 

technickému termínu. Název by měl korespondovat s technickým termínem. V tomto případě 

je i překlad v metodice procesu schvalování dílů do sériové výroby nepřesný, a proto 

doporučuji vycházet z originální verze. Toto označení působí matoucím dojmem. V rámci 

jednotné komunikace by měly být pouţívány jednotné termíny. Jelikoţ se jedná o technické 

termíny, doporučuji upravit názvy podle PPAP. 

 

Dalšími nejasnostmi je pořadí jednotlivých poţadavků ve směrnici. Kaţdý poţadavek je 

přizpůsoben zákazníkovi, ale není dodrţeno stejné pořadí jako ve směrnici pro proces 

schvalování dílů do sériové výroby. Průvodka dílu (PSW) má být uvedena jako poslední, ale 

ve směrnici od zákazníka je uváděna jiţ dříve. Na základě této skutečnosti bylo doporučeno, 

aby zákazník dodrţoval pořadí podle metodiky procesu schvalování dílů do sériové výroby. 

 

U výstupu z procesu schvalování dílů do sériové výroby by se zákazník měl zaměřovat 

převáţně na dokumentaci technických změn, výsledky zkoušek materiálu a vlastností, studii 

předběţné způsobilosti procesu, studii analýzy systému měření, záznamy o shodě se 

zvláštními poţadavky zákazníka, FMEA návrhu produktu a FMEA procesu, jelikoţ zde je 

návaznost i na jeho FMEA procesu. Tyto poţadavky lze povaţovat za stěţejní u procesu 

schvalování dílů do sériové výroby. Dalším důleţitým výstupem je konstrukční dokumentace, 

která musí být konzultována s konstruktéry zákazníka. Na základě těchto výstupů, můţe 

zákazník a rovněţ dodavatel objevit zásadní nedostatky či pochybení.  

 

Celková organizace a předávání podkladů v procesu schvalování dílů do sériové výroby 

probíhala bez větších problémů. Pouze v jednom případě došlo k rozporu, a to konkrétně při 

poţadavku: Počáteční studie procesu. Při prvním dodání podkladů dodavatel poskytnul studii, 

kde nebyla dodrţena statistická stabilita procesu. To bylo zřejmé z diagramu , kde pět 

hodnot leţelo mimo regulační meze. Dále nebylo ani doloţeno ověření normality dat. I kdyţ 

indexy způsobilosti vyhovovaly a splňovaly poţadavky 1,33, coţ je poţadavek na 

dlouhodobou způsobilost procesu, tato studie byla odmítnuta a dodavatel musel poskytnout 
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novou. Dodavatel identifikoval vymezitelné příčiny působící na proces. Tyto příčiny mi však 

nesdělil. Po regulaci provedl novou analýzu procesu, která jiţ vykazovala statisticky stabilní 

proces. Další podklady jiţ byly přijatelné. Byla prokázána statistická stabilita procesu, také 

bylo dodáno ověření normality dat, rovněţ indexy způsobilosti Cp a Cpk signalizovaly 

způsobilost procesu.  

 

V průběhu zpracování procesu schvalování dílů do sériové výroby mi bylo sděleno, ţe 

vývojové diagramy, které jsou potřebné pro splnění poţadavku č. 6, jsou zpracovány jen kvůli 

PPAP. Z tohoto důvodu bylo dodavateli navrţeno sestrojení klasických vývojových diagramů 

na popisování procesu, jelikoţ jsou přehlednější a rychleji se na nich cokoliv hledá či 

vysvětluje.  

 

U poţadavku č. 7, coţ je měření rozměrů, dodavatel neuvedl tolerance. Aţ po upozornění 

doplnil údaje o tolerancích. Rozměry nebyly uvedeny, jelikoţ se jednalo o netolerovaný 

rozměr, který byl převzat ze strojírenských tabulek. Z mé strany mu bylo doporučeno, aby 

příště uváděl i netolerované rozměry, jelikoţ zákazníkovi neposkytuje úplné údaje o 

naměřených hodnotách. Veškeré tolerance mají být uváděny v konstrukční dokumentaci, 

která je přikládána jako poţadavek č. 1. Jelikoţ konstrukční výkresy, které jsou poskytnuty 

v procesu schvalování dílů do sériové výroby od dodavatele, jsou jenom pro informaci, nejsou 

zde uváděny tolerance. Na základě této skutečnosti není zákazník schopen zjistit, zda 

naměřené hodnoty jsou v toleranci. 
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Závěr 
 

Tato diplomová práce se věnuje aplikaci procesu schvalování dílů do sériové výroby u 

vybraného dodavatele zabývajícího se výrobou dveřních systémů. Zákazník poţadoval 

aplikaci PPAP, jelikoţ došlo ke zvýšení reklamací u dveřních systémů a tento proces 

dopomohl k odhalení chyb a ke sjednocení veškeré poţadované dokumentace. 

 

V první části diplomové práce byla provedena analýza současných přístupů k plánování 

jakosti. Byly shrnuty poţadavky k aplikaci procesu schvalování dílů do sériové výroby dle 

QS – 9000 a  VDA 2. První kapitola je blíţe věnována všem poţadavkům procesu PPAP a 

jeho přínosům. 

 

Dále byla provedena analýza současného stavu u výrobce autobusů a dodavatele dveřních 

systémů. Byly zde popsány procesy k plánování jakosti a přiblíţen certifikovaný systém 

managementu jakosti. Ke konci kapitoly byl popsán důvod realizace procesu schvalování dílů 

do sériové výroby. Hlavním důvodem aplikace byl zvýšený počet reklamací za poslední rok. 

Tato skutečnost se společnosti Iveco Czech Republic, a. s., nezamlouvala, a proto se rozhodla 

o aplikace PPAP u dodavatele dveřních systémů. 

 

Po provedení analýzy ve společnostech je třetí kapitola věnována řešení realizace procesu 

schvalování dílů u vybraného dodavatele. Touto třetí kapitolou začíná praktická část 

diplomové práce. V práci je popsáno všech 19 poţadavků. Kaţdý je blíţe popsán a doplněn o 

komentáře, které se vztahují k průběhu realizace aplikace PPAP. 

 

V průběhu aplikace metodiky PPAP měl zákazník moţnost se průběţně seznamovat 

s jednotlivými podklady, připomínkovat je, dávat náměty a návrhy na dopracování 

potřebných důkazů. Zákazníkem byl vţdy určován termín, dokdy mají být dopracovány 

dokumenty. Poté opětovně probíhala konzultace mezi zákazníkem a dodavatelem 

k případnému doladění a sjednocení jednotlivých dokumentů. Pokud nastal problém, bylo 

povinností dodavatele materiál přepracovat nebo doplnit o chybějící údaje a znovu jej 

předloţit. 
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Během aplikace byly doloţeny všechny poţadavky na základě směrnice, kterou poskytl 

zákazník. Při realizaci byly zjištěny nesrovnalosti u technických termínů, proto bylo 

dodavateli doporučeno, aby vycházel z originální metodiky. 

  

U počáteční analýzy procesu nebyla dodrţena statistická stabilita procesu, coţ bylo patrné 

z diagramu . Z protokolu nebylo zjevné ani ověření normality dat. I kdyţ indexy 

způsobilosti vyhovovaly a splňovaly poţadavky 1,33, coţ je poţadavek na dlouhodobou 

způsobilost procesu, tato studie byla odmítnuta a dodavatel musel poskytnout novou analýzu, 

kde jiţ byla dodrţena statistická stabilita dat a ověření normality dat. 

 

Hlavním přínosem procesu schvalování dílu do sériové výroby bylo provedení zcela nové 

FMEA návrhu produktu, jelikoţ dokumentace byla převzata a nebyla obnovena. Dalším 

přínosem bylo seskupení veškerých dokumentů, které souvisí s ovladačem dveří do jedné 

sloţky. Tudíţ je vše přehlednější a rychleji dohledatelné. 
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