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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je věnována přípravě systému managementu kvality na 

certifikaci dle standardu ČSN P ISO/TS 16949 ve společnosti VS Plastik s.r.o., která 

se zabývá zpracováním plastů. 

První část diplomové práce popisuje význam pojmu kvalita, systémy managementu 

kvality a poskytuje podrobný popis koncepcí managementu kvality. Dále zahrnuje 

detailní charakteristiku norem vyuţívaných v automobilovém průmyslu. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na přínosy a nevýhody normy ISO/TS 

16949 v organizaci. Dále je vypracováno porovnání poţadavků dle normy ISO 

9001:2008 a ISO/TS 16949. Je provedena identifikace nedostatků v dosavadním 

systému managementu kvality vzhledem k naplňování poţadavků ISO/TS 16949. 

Vybraným chybějícím poţadavkům je navrţeno řešení. 

 
Klíčová slova: kvalita, norma ISO/TS 16949, systémy managementu kvality, ISO 

9001:2008, poţadavky, certifikace 

 

ABSTRACT 

This thesis is devoted to the preparation of a quality management system certification 

according to the standard ISO/TS 16949 in the company of VS Plastik Ltd., which 

deals with the processing of plastics. 

The first part of this thesis describes the meaning of quality, quality management 

systems and provides a detailed description of the concepts of quality management. 

It also includes a detailed characterization of the standards used in the automotive 

industry. 

The second part of this thesis is focused on the benefits and drawbacks of ISO/TS 

16949 in the organization. Furthermore, comparisons of requirements drawn up in 

accordance with ISO 9001:2008 and ISO/TS 16949. It was identified deficiencies in 

the existing quality management system due to the fulfillment of the requirements of 

ISO/ TS 16949. Selected missing requirements is suggested solutions. 

Key words: quality, ISO/TS 16949 quality management systems, ISO 9001:2008, 

the requirements, certification



7 
 

OBSAH 
 
SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK .............................................................................. 8 

ÚVOD .......................................................................................................................... 9 

1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU KVALITY ............................................... 10 

1.1 Management kvality ..................................................................................... 10 

1.2 Pojem Kvalita ............................................................................................... 10 

1.3 Systém managementu kvality....................................................................... 12 

1.4 Současné přístupy managementu kvality ..................................................... 12 

1.4.1 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO ............................. 12 

1.4.2 Koncepce TQM ...................................................................................... 14 

1.4.3 Koncepce odvětvových standardů managementu jakosti ...................... 15 

1.5 Normy v automobilovém průmyslu ............................................................... 17 

1.5.1 Norma QS 9000 a norma VDA 6.1 ........................................................ 17 

1.5.2 Norma ISO/TS 16 949 ........................................................................... 17 

2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ............................................................... 19 

2.1 Představení společnosti ............................................................................... 19 

2.1.1 Historie společnosti ................................................................................ 19 

2.1.2 Výrobní program a další činnosti ........................................................... 20 

2.1.3 Organizační struktura společnosti VS Plastik s.r.o. ............................... 24 

3. IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ VE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMU MANAGEMENTU 
KVALITY VZHLEDEM K NAPLŇOVÁNÍ POŢADAVKŮ ISO/TS 16949.................. 25 

3.1 Přínosy a nevýhody zavedení ISO/TS 16949 v organizaci ........................... 25 

3.2 Poţadavky normy ISO/TS 16949 ................................................................. 26 

         3.3  Harmonogram chybějících poţadavků………………………………………...46 

4. NÁVRH ŘEŠENÍ VYBRANÝCH POŢADAVKŮ NORMY ISO/TS 16949 ............ 48 

4.1 Prvek 6.2.2.4 Motivace a zmocňování zaměstnanců ................................... 48 

4.2 Prvek 7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu ..................................... 50 

4.2 Prvek 7.5.1.2 Pracovní instrukce .................................................................. 52 

4.3 Prvek 8.2.3.1 Monitorování a měření výrobních procesů ............................. 56 

4.4 Prvek 8.5.2.1 Řešení problémů .................................................................... 62 

4.5 Prvek 8.1.2 Znalost základních statistických pojmů ..................................... 67 

5. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ................................................................................. 69 

ZÁVĚR ...................................................................................................................... 70 

POUŢITÁ LITERATURA............................................................................................ 71 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, PŘÍLOH ................................................................ 74 

PŘÍLOHY…………………………………………………………………………………….75  



8 
 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 
ČSN                                 České standardizační normy 

ISO                                   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

EN                                    Evropské normy 

SMJ                                  Systém managementu jakosti 

SLP                                  Správná laboratorní praxe 

SPV                                  Správná výrobní praxe 

EFQM                              Evropská nadace pro management jakosti 

TQM                                 Total Quality Management= Systém celopodnikového  

                                         Managementu kvality 
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ÚVOD 

Kvalita je v současné době jedním z nejdůleţitějších faktorů rozhodujícím o 

budoucnosti a postavení společnosti ve světě průmyslu. Kaţdá organizace se snaţí 

nabídnout nejlepší sluţby a vysokou kvalitu produktů, se kterou by byla 

konkurenceschopná na dnešním trhu. Přece budoucnost kaţdé společnosti je závislá 

na spokojenosti zákazníků. 

Aby bylo dosaţeno vysoké kvality výrobků, spokojenosti zákazníka a dlouhé 

budoucnosti na současném trhu musí být vytvořen „Systém managementu kvality″. 

Tento systém byl vybudován právě pro podporu a udrţení kvality ve všech 

společnostech. Nejvýznamnějšími pilíři systému managementu kvality jsou koncepce 

ISO, TQM a koncepce odvětvových standardů. 

Historicky nejstarší z těchto tří pilířů je koncepce odvětvových standardů. Nejstarší 

odvětvové standardy k zabezpečování kvality tzv. správné výrobní praxe se uţívají 

ve farmaceutických výrobách a při distribuci a skladování léků. 

Co se týká moderních standardů, zaujímají tuto pozici specifikace ISO/TS 

16949:2009 a standard IRIS. První specifikace je reprezentativním kritériem pro 

zavádění a certifikaci systému managementu kvality v automobilovém průmyslu. 

Druhý zmiňovaný standard zahrnuje rozvoj a certifikaci systémů managementu 

kvality u dodavatelů kolejových vozidel. 

 

Ve společnosti VS Plastik s.r.o., kde byla diplomová práce zpracována, mají zaveden 

systém managementu kvality od roku 2006 dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a od 

roku 2010 mají certifikován systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 

9001:2009. Ale v dnešní době vyrábí ve větší míře díly pro automobilový průmysl a 

proto zvaţují certifikaci systému managementu kvality dle standardu ČSN P ISO/TS 

16949. Díky tomu vznikl také námět pro tuto diplomovou práci, jejichţ cílem je 

připravit společnost na certifikaci. 
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1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU KVALITY 

Tato kapitola je zaměřena na teorii systémů managementu kvality, je zde podrobněji 

vysvětlen pojem kvalita, dále je zde detailnější popis koncepcí managementu kvality 

a seznámení s normami, týkající se automobilového průmyslu. 

1.1 Management kvality 

Management kvality je oficiální pojem, který definuje norma ČSN EN ISO 9001:2006 

jako „koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti“ [7]. 

Tyto činnosti můţeme dále členit do čtyř souborů, viz schéma č. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 Soubory procesů managementu kvality v souladu s ČSN EN ISO 9000:2006 
                 [3] 

 

1.2 Pojem Kvalita 

Uţ dlouho před naším letopočtem slovo jakost (neboli kvalita) bylo běţně pouţívané. 

Nejstarší zachovanou definicí tohoto pojmu je přikládána Platónovu ţákovi 

Management kvality 

Plánování 
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Řízení kvality Prokazování 
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Zlepšování 
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souvisejících 
zdrojů pro 
splnění cilů. 

Část 
managementu 
kvality zaměřená 
na plnění 
požadavků na 
kvalitu. 

Část 
managementu 
kvality zaměřená 
na poskytování 
důvěry, že 
požadavky na 
kvalitu budou 
splněny. 

Část 
managementu 
kvalityzaměřen
á na zvyšování 
schopnosti 
plnit požadavky 
na kvalitu. 
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Aristotelovi, se kterou se dá i dnes setkat v současných filozofických slovnících. 

Aristoteles definoval kvalitu jako kategorie myšlení. Pro pouţití v dnešní ekonomice 

je ale jeho definice neaplikovatelná. Kvalita se dá definovat několika způsoby. 

Příkladem mohou být významné osobnosti, které tento pojem popsali následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle těchto mínění je kvalita brána jako pojem vztahující se k výrobku, sluţbě a k 

prováděným procesům, kde hlavním předmětem je zákazník, osoba, která přijímá 

daný výrobek nebo danou sluţbu.  

Aristotelova definice je pro dnešní ekonomiku nevhodná, a proto byla vytvořena 

definice, která je univerzální i velmi podstatná. Tuto definici uvádí norma ČSN EN 

ISO 9000:2006, která mluví o kvalitě jako o „stupni splnění poţadavků souborem 

inherentních (typických) charakteristik“ [7]. Kde vyskytující se pojmy jako „stupeň“ 

dělá z kvality měřitelnou kategorii, jejíţ úroveň jsme schopni rozlišovat, dalším 

pojmem jsou poţadavky, které jsou obvykle dány kombinací poţadavků externích 

zákazníků (jejich potřeb a očekávání), dalších zainteresovaných stran a také 

legislativy a výraz „inherentní charakteristika“ náleţí takovému znaku výrobku nebo 

sluţby, který je pro daný produkt typický (např. vůně pro parfém). 

Podle této definice můţe být kvalita chápána jako komplexní vlastnost výrobků, 

sluţeb, informací, lidí i systémů, projevující se určitou mírou schopnosti plnit 

poţadavky, které jsou na ně kladeny. A zároveň je vlastností, která umoţňuje různé 

produkty podobného charakteru rozlišovat a přiřazovat jim rozdílnou hodnotu. Kvalitu 

můţeme tudíţ chápat jako něco, co kaţdodenně ovlivňuje naše vnímání, co nás 

někdy uspokojuje a někdy irituje [3]. 

 

„Jakost je způsobilost k užití.“                                                              Joseph M. Juran 

„Jakost je shoda s požadavky.“                                                            Philip Crosby 

„Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“                                         A. V. Feigenbaum 

„Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku  
své expedice společnosti způsobí. „                                                     Genichi Taguchi 
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1.3 Systém managementu kvality 

Normou ČSN EN ISO 9000:2006 je definován jako koordinované činnosti pro vedení 

a řízení organizace pokud se týče kvality [7]. 

 

Systémy managementu kvality chápeme jako soubor vzájemně souvisejících prvků, 

který je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má garantovat 

maximalizaci spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě 

zdrojů [3]. 

 

1.4 Současné přístupy managementu kvality  

Řízení kvality, tak jak ho známe dnes, vypuklo vynalezením statistické regulace 

procesu. Walter Shewhart z Bell Laboratories tímto objevil systém pro měření 

variability ve výrobní sféře. Během druhé světové války najalo americké ministerstvo 

obrany Dr. W.Edwardse Deminga, fyzika a badatele, aby přednášel statistickou 

regulaci procesu ve zbrojním průmyslu. Řízení kvality a statistické metody byly 

pokládány za důleţité faktory úspěšného válečného taţení. Po válce americké 

zastoupení v Japonsku povolává Deminga, aby pomohl Japoncům ve sčítání lidu. Byl 

také ovšem vyzván, aby učil tamější hlavy společností statistické řízení procesu a 

kvalitu vůbec. Japonci pojali učení Dr. Deminga s nadšením a s vervou sobě vlastní 

se jali jeho metody zavést do svých řídicích přístupů a dále je zlepšovali (např.Kaoru 

Ishikawa) [9]. 

 
V současné době je moţno na celém světě rozlišit tři základní koncepce systémů 

managementu kvality [3]:  

 koncepce ISO,  

 koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce TQM. 

 

1.4.1 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Jiţ před vydáním norem ISO mělo několik států své vlastní standardy, které však 

slouţily výhradně vojenským účelům. Na bázi jakostních norem NATO – Quality 
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Control System standards vytvořila britská společnost pro automobilový průmysl 

ekvivalent pro civilní pouţití. Psal se rok 1973 a byla zaloţena norma BS 4891, která 

byla později modernizována jako BS5750. A na základě právě této normy se vyvinula 

poté v Mezinárodní organizaci pro standardizaci v Ţenevě základní norma ISO 9000 

[10]. 

 ISO byly poprvé zveřejněny Mezinárodní organizací pro normy ISO v roce 1987. 

Jsou to normy, které se zabývají poţadavky na systém řízení kvality [3]. 

 
Základní soubor norem ISO 9000:2006 počítá se čtyřmi standardy [23]: 

 ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu jakosti – základy zásady a 

slovník  

 ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu jakosti – požadavky  

 ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístupy 

managementu kvality  

 ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního managementu  

 

Hlavní rysy koncepce ISO [3,11].:  

 Normy ISO řady 9000 mají generický (universální) charakter, jejich aplikace 

nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze výrobků – jsou 

aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, tak i v podnicích sluţeb, bez 

ohledu na jejich velikost.  

 Normy ISO řady 9000 jsou uţ od svého počátku zařazeny Evropskou unií 

mezi evropské normy.  

 Tyto normy nejsou závazné, ale pouze doporučující. Zavádění, udrţování a 

ověření správné funkce – certifikace – systému řízení kvality je dobrovolnou 

aktivitou organizace. Norma se stává závazným předpisem pro daného 

producenta aţ v době, kdy se dodavatel zaváţe odběrateli k aplikaci systému 

kvality podle těchto norem. Certifikaci provádí certifikační organizace, které k 

tomu získaly akreditaci u příslušného akreditačního orgánu. 
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Normy ISO jsou zaloţeny na osmi obecných zásadách[12,19]: 

1. zaměření na zákazníka, 

2. vedení a řízení lidí, 

3. zapojení lidí, 

4. procesní přístup, 

5. systémový přístup k managementu, 

6. neustálé zlepšování, 

7. přístup k rozhodování zakládající se na faktech, 

8. vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

1.4.2 Koncepce TQM 

Total quality management (TQM), neboli komplexní řízení kvality, je koncepcí řízení, 

která nechápe pojem kvalita pouze jako kvalitu výrobku či sluţby, ale orientuje se na 

kvalitu v rámci celé organizace a jejích zákazníků. TQM není koncepcí 

managementu, která se přesně řídí danými předpisy. 

Koncepce TQM není svázána normami a předpisy jako ISO, ale jedná se o otevřený 

systém absorbující všechno pozitivní, co můţe být vyuţito pro rozvoj podniku [17]. 

První koncepce Total Quality Managementu vznikla v Japonsku na bázi Demingova 

učení v sedmdesátých letech. Odtud vychází také její název Deming Award. 

Američané zareagovali o třicet let později a navrhli svou verzi zosobněnou různými 

kategoriemi, které směřují ke spokojenosti zákazníka a zároveň k lepším 

hospodářským výsledkům – Malcolm Baldrige Award [13]. Tedy na podporu TQM 

byly navrţeny různé modely excelence organizací. Z nich jsou nejznámější model 

Demingovy ceny za kvalitu v Japonsku, model americké Národní ceny Malcolma 

Baldrige [3]. Evropa jako poslední oznamuje v roce 1991 zaloţení EFQM Modelu 

Excelence (viz. obr. 2) jako svůj signál důleţitosti kvality v globální konkurenci. 

Spojením těchto přístupů dostáváme filozofii označovanou jako TQM, která se 

nadále rozvíjí [13]. 

Název Total quality management se skládá ze tří slov, která přesně vystihují cíl této 

koncepce 

- všichni zaměstnanci podniku do jednoho pracují na zvyšování kvality (total), jsou 

uspokojovány všechny potřeby vnějších i vnitřních zákazníků podniku (quality) a 

všechny plánovací, řídící a kontrolní činnosti, jsou vykonávány za účelem neustálého 
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zvyšování kvality (management). TQM je pouţíván v podniku při řešení všech 

hlavních otázek, které souvisí s jeho fungováním, jsou to například otázky v oblasti 

výroby, distribuce, kontroly, marketingu, správy i konkurence na trhu [17]. 

 

                          

 

          

                    Obr. 2 EFQM Model Excelence (verze 2010) [24] 

1.4.3 Koncepce odvětvových standardů managementu kvality 

Tato koncepce je historicky nejstarší, třebaţe je dnes z hlediska své náročnosti mezi 

koncepcí ISO a TQM (Total Quality Management). Uţ v sedmdesátých letech 

minulého století si mnohé organizace uvědomovaly potřebu vytváření systémů 

kvality. Poţadavky na tyto systémy zaznamenaly do norem, které měly a mají i dnes 

platnost v rámci jednotlivých odvětví [3,14]. 

Jedny z nejstarších odvětvových standardů k zabezpečení managementu kvality jsou 

postupy tzv. správné výrobní praxe – SPV(GMP – Good Manufactoring Practice). 

Tyto postupy se uţívají například ve farmaceutických výrobách, ale i při přepravě, 

skladování a distribuci léků. Jejich smyslem je zajistit výrobu léčiv tak, aby byla 

garantována jejich vhodnost pro zamýšlené pouţití a aby pacienti nebyli vystaveni 

riziku způsobenému nedostatečnou kvalitou, závadnosti nebo neúčinnosti léčiva.  

Postupy pro zabezpečení kvality v laboratorní praxi, zejména ve zkušebních a 

metrologických laboratořích stanovuje Správná laboratorní praxe – SLP (v angličtině 

- GLP – Good Laboratory Practice) [3,11,16].  
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Dalším příkladem této koncepce mohou být ASME kódy pro oblast těţkého 

strojírenství, API standardy pro zabezpečování kvality produkce olejářských trubek, 

speciální publikace AQAP (Allied Quality Assurance Publications) pro zabezpečování 

kvality v rámci NATO.  

 

Nesmíme zapomenout na moderní standardy technické specifikace QS 9000, 

VDA6.1 a hlavně normu ISO/TS 16 949, která je předmětem diplomové práce – 

Systémy managementu kvality, které definují poţadavky na systém zabezpečování 

kvality u dodavatelů automobilového průmyslu. Němečtí výrobci své poţadavky 

formovali v doporučeních označovaných jako VDA, američtí automobiloví výrobci 

uţívají označení QS 9000 a norma ISO/TS 16 949 přináší harmonizaci obou 

poţadavků a také poţadavků ISO 9001 [3,19]. 

 

Celkově se dá konstatovat, ţe současné odvětvové standardy mají tyto základní 

charakteristiky [3]:  

 respektují platnou strukturu poţadavků normy ISO 9001 s obohacením 

o mnohé další poţadavky moderního managementu,  

 vymezují speciální poţadavky, které jsou typické pro dané odvětví 

(např. zdokonalené plánování kvality v ISO/TS 16 949 apod.),  

 na rozdíl od ISO řady 9000 nejsou generické (nemají univerzální 

platnost pro všechna odvětví),  

 vyţadují speciální postupy certifikace systému managementu, které 

jsou mnohem náročnější neţ certifikace podle normy ISO 9001,  

 pro svou náročnost jsou respektovány i v některých jiných 

dodavatelských řetězcích (např. dodavatel průmyslových textilií, který je 

certifikován podle ISO/TS 16 949, je respektovaným dodavatelem mimo 

odvětví automobilového průmyslu),  

 některé odvětvové standardy v sobě zahrnují i poţadavky na ochranu 

ţivotního prostředí a bezpečnost svých zaměstnanců. 
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1.5 Normy v automobilovém průmyslu  

Automobilový průmysl se řadí mezi technické specifikace v systémech managementu 

kvality. Vysoké poţadavky na systémy managementu kvality jsou pokládány jak na 

společnosti dodávající produkty do automobilového průmyslu, tak i na systémy v 

celém řetězci dodavatelů v automobilovém průmyslu. Tyto nároky jsou shrnuty v 

normách určených mimořádně pro automobilový průmysl a náleţí sem německá 

norma VDA 6.1, americká norma QS 9000 a norma ISO/TS 16 949. 

1.5.1 Norma QS 9000 a norma VDA 6.1  

Standardy VDA 6.1 a QS 9000 jsou určeny hlavně pro dodavatele automobilového 

průmyslu (VW Group, Ford, General Motors a Chrysler). Tyto standardy vycházejí z 

norem ISO 9000 doplněnými o poţadavky automobilového průmyslu [15]. Ve 

srovnání s normou ISO řady 9000 jsou na tyto standardy kladeny mnohem přísnější 

a náročnější poţadavky, které pro certifikaci musí organizace splňovat. Němečtí 

výrobci své poţadavky stanovili v normě VDA 6.1. Pro moţnosti certifikovat se podle 

této normy je zapotřebí splnění poţadavků podle normy ISO 9000, která je obdobou 

jak pro normu VDA 6.1, tak i pro normu QS 9000. Norma QS 9000 je vytvořena 

americkými výrobci aut. Obě normy, jak německá norma VDA 6.1, tak i norma 

americká QS 9000 se zejména soustřeďují na předvýrobní etapy vzniku produktu a 

na plánování kvality výrobků, procesů a plánování procesu návrhu a vývoje výrobku 

v automobilovém průmyslu. Důleţitým faktorem pro tyto normy je to, ţe nejenom, ţe 

doporučují různé metody a nástroje pro plánování kvality, ale také striktně vyţadují 

znalost těchto metod a nástrojů a jejich pouţívání.  

Norma QS 9000 jiţ dnes není aktuální a certifikace na tuto normu dnes uţ není 

moţná, jelikoţ v prosinci roku 2006 formálně zanikla. Norma je nahrazena normou 

ISO/TS 16 949, která obsahuje poţadavky jak normy QS 9000, tak i normy VDA 6.1 

a normy ISO 9001[20]. 

1.5.2 Norma ISO/TS 16 949  

Tato technická norma vznikla za účelem zjednodušení splnění poţadavků, které 

vyţaduje nynější automobilový průmysl. Je určena pro organizace vyrábějící 

součástky, sestavy či díly pro zabezpečení dodávek do automobilového průmyslu.  

Norma ISO/TS 16 949 pokrývá poţadavky standardů německé normy VDA 6.1 a 

americké normy QS 9000. Norma shrnuje poţadavky na systém kvality amerických, 
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německých, italských a francouzských výrobců automobilů. Ve všech těchto státech 

by norma měla být všemi zástupci automobilového průmyslu uznávána. 

Společnostem, které podporují znění této normy, patří BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, 

Ford, GM, PSA, Renault a VW [20].  

Základem pro normu ISO/TS 16 949 je norma ISO 9001, která jako první zavedla do 

systému managementu kvality pojem „proces“. Procesem se dá chápat činnost nebo 

soubor činností, které vyuţívají zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny vstupů na 

výstupy. Tudíţ výstup z jednoho procesu mnohokrát tvoří vstup pro proces další. 

Dnes patří norma ISO/TS 16 949 mezi nejpouţívanější modelové normy v oblasti 

dodavatelů automobilového průmyslu. Jejím zavedením vedlo k podstatnému 

zlepšení všech aspektů kvality, dodávek a celkové účinnosti v celém dodavatelském 

řetězci [21]. 

 Kritéria pro naplnění poţadavků normy ISO/TS 16949 

 Konkretizovat se zákazníkem, které z poţadavků a v jakém rozsahu musí být 

uplatňovány, jak to bude s certifikací, 

 zahájit uplatňování postupu schvalování zaváděných výrobků zákazníkem a 

dokumentovaného řešení problémů, 

 vybudovat systém kvality dle stanovené normy postupem stejným jako dle ISO 

9001 s uplatněním všech identifikovaných poţadavků, 

 zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci, 

 podporovat/prosazovat uplatňování poţadovaných metod a metod 

orientovaných na neustálé zlepšování, 

 monitorovat a prověřovat systém kvality a jeho účinnost, přijímat preventivní a 

nápravná opatření, orientovat se na projekty zlepšování [22]. 

Podrobný popis poţadavků normy ISO/TS 16949 je uveden v kapitole 3. Jsou zde 

uvedeny i přínosy a nevýhody certifikace systému managementu kvality dle ISO/TS 

16949. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

2.1 Představení společnosti 

V této kapitole je představena firma, ve které byla diplomová práce řešena. 

Následující podkapitoly jsou věnovány historii firmy a výrobnímu programu firmy [1]. 

2.1.1 Historie společnosti 

Společnost VS PLASTIK, s.r.o. se sídlem ve Vsetíně byla zaloţena v roce 1994. 

Začínala kooperační výrobou v pronajatých prostorách se dvěma stroji. Podnětem 

k jejímu vzniku byly bohaté zkušenosti zakladatelů z oblasti zpracování termoplastů 

technologií vstřikování. 

Za dobu své existence firma postupně získávala nové zakázky, rozšiřovala výrobu a 

od kooperace přešla k vlastnímu výrobnímu programu. Společnost zakoupila v roce 

1997 starší budovu v průmyslovém areálu Zbrojovky Vsetín a po její rekonstrukci se 

celá firma přestěhovala do vlastních výrobních prostor.   

 

                               Obr. 3 Stará budova VS Plastik s.r.o. 

Společnost se dále dynamicky rozvíjela a s tím také rostly poţadavky na rozšíření 

výrobních a skladových prostor. Bylo rovněţ nutné modernizovat a rozšířit strojový 

park. Proto byla na podzim roku 2006 zahájena stavba nové výrobní haly v blízkosti 

stávající lisovny. V září 2007 se firma přestěhovala do nové dvoupatrové budovy. 

Tyto prostory plně vyhovují stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu výroby a zároveň 
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poskytují příjemné pracovní prostředí a zázemí pro zaměstnance. Stará  budova 

slouţí v současné době jako sklad.  

 

                                  Obr. 4 Nová výrobní hala 

2.1.2 Výrobní program a další činnosti 

VS plastik s.r.o. je výrobní firma, která poskytuje komplexní sluţby od návrhu a 

výroby lisovacích forem aţ po výrobu plastových výlisků technologií vstřikování 

včetně montáţe a kompletace výrobků: 

 zajišťuje design, návrhy a výrobu lisovacích forem, 

 vyrábí výlisky z termoplastů na vstřikovacích lisech, 

 lisuje výrobky v kombinaci dvou plastových materiálů nebo barev, 

 lisuje z korku, 

 vyrábí zálisky (zalisovávání kovových dílů do plastu), 

 provádí montáţ a kompletaci výlisků. 

 

Nyní uvádím hlavní výrobní programy společnosti: 

1. Zpracování termoplastů na vstřikovacích lisech pro tyto trţní segmenty: 
 

  automobilový a elektrotechnický průmysl 

Plastové kalíšky pro výrobu iniciátorů airbagů  

Plastové kalíšky jsou součástí iniciátorů (squiby) pinového typu (PL SQ). Tyto 

iniciátory jsou vyuţívány jako zaţehovače pro inflátory airbagů při pasivní ochraně 

pasaţérů automobilů. 

Výroba plastových kalíšků je velmi náročná - vyţaduje maximální přesnost a klade 

důraz na kvalitu kaţdého výlisku. 

http://www.vsplastik.cz/cz/1-o-nas/36-technologie-vstrikovani-termoplastu.html
http://www.vsplastik.cz/cz/4-zakazkova-vyroba/27-vylisky-pro-automobilovy-a-elektrotechnicky-prumysl.html
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                                Obr. 5 Plastové kalíšky 

 tvarovky pro rozvod vody 

Společnost vyrábí díly potrubního systému pro rozvod vody z polypropylenu Hostalen 

5216. Jedná se o tvarovky pro vnitřní rozvod studené pitné vody, teplé uţitkové vody, 

ústředního i podlahového vytápění. Lisujeme např. T-kus redukovaný, T-kus, 

přechodku vnitřní, přechodku vnější, spojky, redukce, redukce I, nástěnné komplety, 

kolena 90º. 

Lisování plastových dílů včetně kovových zálisků klade velký důraz na kvalitu a 

přesnost. Zajišťují se tlakové zkoušky. 

 

                             Obr. 6 Tvarovky pro rozvod vody 

 

 plastové komponenty pro trekkingové a lyţařské hůlky 

- jednokomponentní ručky (plast) – např. ručky junior, senior 

- dvoukomponentní ručky: kombinace materiálů: plast-guma v různých barevných 

odstínech, kombinace plast- korek 

- spony: junior, senior 

- drţák kolečka 

- kolečka (kolečko sjezdové) 

- cuneo svorka (drţák řemínku) 

http://www.vsplastik.cz/cz/4-zakazkova-vyroba/25-tvarovky-pro-rozvod-vody.html
http://www.vsplastik.cz/cz/4-zakazkova-vyroba/26-plastove-komponenty-pro-trekingove-a-lyzarske-hulky.html
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                       Obr. 7 Komponenty pro lyţařské a trekkingové hůlky 

  

 perlinkové nitěnky (plastové vazače) pro textilní stroje 

Perlinkové nitěnky (plastové vazače) se pouţívají při výrobě perlinkových tkanin na 

jehlových, skřipcových, člunkových nebo tryskových stavech. Společnost vyrábí 

perlinkové nitěnky pro tkací listy se zvedací částí z plastového materiálu a 

půlnitěnkou z kvalitní oceli. Firemní perlinkové nitěnky jsou vhodné především pro 

skleněné vlákno, příze z bavlny, vlny a PP materiál. 

 elektroinstalační materiál – domovní spínače a zásuvky SPINEL 

 

                                Obr. 8 Domovní spínače a zásuvky 

 

2. Konstrukce a výroba lisovacích forem 

- Na základě poţadavků zákazníků zajišťují komplexní sluţby v oblasti designu 

plastových výlisků, konstrukce a výroby lisovacích forem a jejich odzkoušení. 

Díky dlouholetým zkušenostem s technologií vstřikování plastů se spolupodílí 

na návrhu a vývoji pro poptávané výrobky. 

http://www.vsplastik.cz/cz/3-perlinkove-nitenky.html
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- Poskytují konzultace k návrhu tvaru, funkce i designu budoucího plastového 

výrobku s moţností  zhotovení modelu. 

- Zajišťují návrhy vstřikovacích forem a jejich konstrukci. 

- Zajišťují výrobu vstřikovacích forem podle dodaného vzorku, jimi zhotovené 

technické  dokumentace nebo podle technické dokumentace dodané 

zákazníkem. 

- Provádí odzkoušení vstřikovacích forem.  

 

3. Ostatní činnosti 

- Velkoobchodní a maloobchodní prodej vlastních výrobků (Domovní spínače a 

zásuvky SPINEL). 

     - Montáţ a kompletace jednotlivých plastových dílů. 

     - Systém balení „blistr“. 

 

Všechny činnosti provádí firma VS Plastik s.r.o. v dobré kvalitě, za příznivé ceny a při 

dodrţení dohodnutých dodacích lhůt. 

V rámci prokázání kvality nabízených výrobků společnost vlastní certifikát ISO 

9001:2009. Dále vlastní certifikát pro domovní spínače a zásuvky SPINEL od 

Elektrotechnického zkušebního ústavu Praha. Příklad certifikátů: 

- Certifikát - Domovní spínač kolébkový 

- Certifikát - Dvojpólová dvojitá zásuvka 

Firma je majitelem patentu týkajícího se výroby perlinkových nitěnek (plastových 

vazačů pouţívaných při výrobě perlinkové tkaniny). 

http://www.vsplastik.cz/files/files/certifikat-spinace.pdf
http://www.vsplastik.cz/files/files/certifikat-ds-100.pdf
http://vsplastik.inext.cz/cz/3-perlinkove-nitenky.html
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2.1.3 Organizační struktura společnosti VS Plastik s.r.o. 

 

                     Obr. 9 Organizační struktura VS Plastik s.r.o. [1] 
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3. IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ VE STÁVAJÍCÍM 

SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY VZHLEDEM 

K NAPLŇOVÁNÍ POŢADAVKŮ ISO/TS 16949 

Nejdříve je stanoveno několik přínosů a nevýhod zavedení normy ISO/TS 16949 v 

organizaci. 

Potom je provedeno porovnání poţadavků normy ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949 

pomocí tabulky. Jednotlivé chybějící poţadavky jsou podrobněji popsány a jsou 

doplněny o informaci, zda-li je tento prvek v organizaci zaveden, či nikoli. 

 
 

3.1 Přínosy a nevýhody zavedení ISO/TS 16949 v organizaci 

Přínosy pro organizaci v případě certifikace systému kvality dle ISO/TS 16949: 

 Orientace organizace na neustálé zlepšování. 

 Schopnost plnit zvláštní poţadavky zákazníků z automobilového průmyslu. 

 Sniţování rozmanitosti znaků produktů a parametrů výrobních procesů. 

 Prevence neshod, zaměření na prevenci neshod uţ v procesu návrhu a vývoje 

produktu a výrobního procesu. 

 Zachování stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké 

kvality poskytovaných sluţeb a výrobků zákazníkům. 

 Pomocí účinně nastavených procesů navyšovat trţby, zisk, trţní podíl a tím 

zvyšovat spokojenost vlastníků. 

 Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé společnosti. 

 Vybudování systému pruţně reagujícího na změny poţadavků trhu, 

jednotlivých zákazníků, legislativních poţadavků i změn uvnitř organizace 

(např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.). 

 Moţnost optimalizovat výdaje – sníţení provozních nákladů, sníţení nákladů 

na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů. 

 Redukování ztrát v dodavatelském řetězci. 

 

Nevýhody v případě certifikace systému kvality dle ISO/TS 16949: 

Nevýhodou je celkem finančně nákladná aplikace, zvláště pro malé dodavatele 

automobilových dílů. 
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3.2 Poţadavky normy ISO/TS 16949 

V této kapitole je uvedeno porovnání poţadavků dle normy ISO/TS 16949 a dle 

normy ISO 9001:2009. Jednotlivé poţadavky těchto norem jsou pomocí tabulek 

porovnány. Poţadavky chybějící ve specifikaci ISO/TS 16949 jsou detailněji popsány 

pod tabulkami. Veškerý popis chybějících poţadavků pochází z normy ČSN P 

ISO/TS 16949 [2]. 

3.2.1 Kapitola 4 Systém managementu kvality 

V této kapitole jsou uvedeny základní poţadavky na systém managementu kvality 

jakékoliv společnosti. Podle něj musí být ověřovány jednotlivé procesy. Musí být 

určeny vzájemné spojitosti těchto procesů. Musí být určené metody pro zajištění 

efektivního řízení těchto procesů. Musí být zaručena dostupnost zdrojů k vykonávání 

a monitorování procesů. Procesy musí být měřeny a analyzovány. Měly by být 

prováděny procesy, které vedou k neustálému zlepšování. 

 
Tab. 1 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 4. 

Kapitola Prvek 

Naplňování dle: 

 

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 

K
a
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it
o

la
 4

  

K
a
p

it
o

la
 4

- 
S

y
s

té
m

  

m
a

n
a

g
e

m
e

n
tu

 k
v

a
li

ty
 4.1 všeobecné poţadavky     

4.2 Poţadavky na dokumentaci     

4.2.1 Obecně     

     

4.2.2 Příručka jakosti     

4.2.3 Řízení dokumentů     

4.2.3.1 Technické specifikace     

4.2.4 Řízení záznamů     

4.2.4.1 Uchovávání záznamů     

   

 shoda 
 neshoda 

 
4.2.3.1 Technické specifikace 

Organizace musí mít proces k zabezpečení včasného přezkoumání, distribuování a 

uplatňování všech technických norem/specifikací zákazníka a změn vyplývajících 

z časového harmonogramu poţadovaného zákazníkem. Včasné přezkoumání se má 

provést co nejdříve a nesmí překročit dva pracovní týdny. 

Organizace musí udrţovat záznam dat, kdy byla zrealizována kaţdá změna v sériové 

výrobě. Tato realizace musí zahrnovat aktualizované dokumenty. 
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4.2.4.1 Uchovávání záznamů 

Řízení záznamů musí splňovat poţadavky předpisů a poţadavky zákazníka. 

Tento prvek je obsažen i v normě ČSN EN ISO 9001 v prvku 4.2.4 Řízení záznamů a 

to následovně: 

Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví potřebná pravidla pro 

identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy.  

3.2.2 Kapitola 5 Odpovědnost vedení 

Tato kapitola definuje povinnosti vedení společností v systémech kvality.  

Mezi hlavní poţadavky patří vytvořit takové prostředí, ve kterém bude plnění 

poţadavků předností. Rozvoj systému kvality podrobit plánování zdrojů a postupů. 

Pro veškeré funkce přidělit odpovědnosti a pravomoci. Mezi zaměstnanci vytvořit 

účelnou formu komunikace. 

Tab. 2 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 5 

Kapitola Prvek 

Naplňování dle: 

 

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 

K
a
p

it
o

la
 5

 –
 O

d
p

o
v

ě
d

n
o

s
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m
a
n

a
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e
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5.1 Angaţovanost a aktivita 
managementu 

    

5.1.1 Účinnost procesu     

5.2 Zaměření na zákazníka     

5.3 Politika kvality     

5.4 Plánování     

5.4.1 Cíle kvality     

5.4.2 Plánování systému 
managementu kvality 

    

5.5 Odpovědnost, pravomoc, 
komunikace 

    

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc     

5.5.1.1 Odpovědnost za kvalitu                                 

5.5.2 Představitel managementu     

5.5.2.1 Představitel zákazníka     

5.5.3 Interní komunikace     

5.6 Přezkoumání systému 
managementu 

    

5.6.1 Obecně     

5.6.1.1 Výkonnost systému 
managementu kvality 

    

5.6.2 Vstup pro přezkoumání     

5.6.3 Výstup z přezkoumání 
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 shoda 
 neshoda 

 

5.1.1 Účinnost procesu 

Vrcholové vedení musí přezkoumávat procesy realizace produktu a podpůrné 

procesy, aby se prokázala jejich efektivnost a účinnost. 

V organizaci se provádí přezkoumání systému řízení kvality jednou za rok. 

 

5.5.1.1 Odpovědnost za kvalitu 

Manaţeři pověření odpovědností a pravomocí za nápravná opatření musí být 

neprodleně informováni o produktech nebo procesech, které nejsou ve shodě 

s poţadavky. 

Pracovníci odpovědní za shodu s poţadavky na produkt musí mít pravomoc 

k zastavení sériové výroby, aby se odstranily problémy s kvalitou. 

Výrobní operace při všech pracovních směnách musí být obsazeny personálem 

s povinností nebo delegovanou odpovědností za zajišťování shody s poţadavky na 

produkt. 

 

5.5.2.1 Představitel zákazníka 

Vrcholové vedení musí určit pracovníka s odpovědností a pravomocí, aby se zajistilo, 

ţe poţadavky zákazníka budou zohledněny. Tyto poţadavky zahrnují výběr 

zvláštních znaků, stanovení cílů kvality a příslušného výcviku, nápravná a preventivní 

opatření, návrh a vývoj produktu. 

 

Představitel zákazníka- osoba navržena jednatelem společnosti, zmocněna jednáním 

se zákazníkem a dohlížející na splnění jeho požadavků. 

 

5.6.1.1 Výkonnost systému managementu kvality 

Tato přezkoumání musí zahrnovat všechny poţadavky systému managementu 

kvality a trendy jeho výkonnosti, jako podstatnou součást procesu neustálého 

zlepšování. 

Součástí přezkoumání systému managementu musí být monitorování cílů kvality, 

pravidelné předkládání zpráv a hodnocení nákladů na nedostatečnou kvalitu. 

Tyto výsledky se musí zaznamenat, aby se alespoň poskytl důkaz o dosaţení 
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- cílů kvality specifikovaných v podnikatelském plánu a 

- spokojenosti zákazníka s dodaným produktem. 

3.2.3 Kapitola 6 Management zdrojů 

Tato kapitola je zaměřena na lidi, infrastrukturu, dodavatele, finance, informace, 

pracovní prostředí, apod.  

 

Tab. 3 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 6 

Kapitola Prvek 

Naplňování dle: 

 

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 

K
a
p

it
o

la
 6

 –
 M

a
n

a
g

e
m

e
n

t 
z
d

ro
jů

 

6.1 Poskytování zdrojů     

6.2 Lidské zdroje     

6.2.1 Obecně     

6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí 
závaţnosti 

    

6.2.2.1 Odbornost pro navrhování 
produktu 

    

6.2.2.2 Výcvik     

6.2.2.3 Výcvik na pracovišti     

6.2.2.4 Motivace a zmocňování 
zaměstnanců 

    

6.3 Infrastruktura     

6.3.1 Plánování provozů, vybavení a 
zařízení 

    

6.3.2 Havarijní plány     

6.4 Pracovní prostředí     

6.4.1 Bezpečnost pracovníků při 
dosahování shody s poţadavky na 
produkt 

    

6.4.2 Čistota provozních prostorů     

 shoda 
 neshoda 

 

6.2.2.1 Odbornost pro navrhování produktu 

Organizace musí zajistit, aby byli pracovníci s odpovědností za navrhování produktu 

kompetentní k plnění poţadavků na návrh a ovládali pouţitelné nástroje a metody. 

Pouţitelné nástroje a metody musí stanovit organizace. 

 

6.2.2.2 Výcvik 

Organizace musí stanovit a udrţovat dokumentované postupy pro identifikování 

potřeb výcviku a pro dosahování odborné způsobilosti všech pracovníků, kteří 
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provádějí činnosti ovlivňující shodu s poţadavky na produkt. Pracovníci, kteří 

provádějí specifické přidělené úkoly, musí být kvalifikováni, jak je poţadováno, se 

zvláštní pozorností na plnění poţadavků zákazníka. 

 

V normě ČSN EN ISO 9001 jsou také zahrnuty prvky kompetence a výcvik, jen 

nejsou uvedeny jako samostatný prvek. I norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje, aby 

organizace: 

- určovala nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující 

shodu s požadavky na produkt, 

- podle okolností poskytovala výcvik nebo prováděla jiná opatření pro dosažení 

nezbytných kompetencí. 

Ve společnosti VS Plastik se výcvik provádí u nových nebo převedených pracovníků 

za účelem získání profesních dovedností členem příslušného týmu. Externě se 

zaškolují pracovníci na práci s novými produkty, technologiemi nebo při změně 

legislativy. Seznámení pracovníků se změněnými dokumentovanými postupy 

zajišťuje jednatel formou interních školení.  

 

6.2.2.3 Výcvik na pracovišti 

Organizace musí poskytovat pracovníkům, včetně smluvních nebo agenturních 

pracovníků, praktický výcvik na pracovišti zahrnující jakékoli nové nebo změněné 

pracovní postupy, které ovlivňují shodu s poţadavky na produkt. Pracovníci, jejichţ 

práce můţe ovlivnit kvalitu, musí být informováni o důsledcích, které vyplynou pro 

zákazníka z neshody s poţadavky na kvalitu. 

 

6.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení 

Organizace musí k vypracování plánů provozů, vybavení a zařízení pouţívat 

průřezový přístup. Uspořádání provozů musí optimalizovat pohyb materiálů, 

manipulaci s materiálem a vyuţití výrobních prostorů k tvorbě přidané hodnoty a 

musí rovněţ usnadňovat synchronní tok materiálu. Musí být vypracovány a 

uplatňovány metody pro hodnocení a monitorování efektivnosti stávajících operací. 
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6.3.2 Havarijní plány 

Organizace musí vypracovat havarijní plány, aby v případě havarijních situací, jako 

např. přerušení dodávek energií, nedostatek pracovních sil, poruchy klíčových 

zařízení a vrácení produktů z fáze uţití, byly splněny poţadavky zákazníka. 

 

Ve společnosti mají zavedeny havarijní plány v případě: 

 - poruchy stroje 

 - poruchy nářadí 

 - přerušení dodávek energii…. 

Příklad havarijního plánu viz příloha č. 4. 

  

6.4.1 Bezpečnost pracovníků při dosahování shody s poţadavky na produkt 

Organizace musí zejména v procesu návrhu a vývoje a v činnostech výrobního 

procesu zajistit bezpečnost produktu a prostředky pro minimalizaci potenciálních rizik 

pro zaměstnance. 

 

6.4.2 Čistota provozních prostorů 

Organizace musí udrţovat své provozní prostory v pořádku, čistotě a dobrém stavu, 

přiměřeně k potřebám produktu a výrobního procesu. 

3.2.4 Kapitola 7 Realizace produktu 

Tato kapitola vymezuje všechny podstatné procesy spojené s produktem. Jedná se o 

označování poţadavků zákazníků, o návrh a vývoj produktu, nakupování, výrobu, 

řízení měřících zařízení a monitorování. 

 

Tab. 4 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 7 

Kapitola Prvek 

Naplňování dle: 

 

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 

K
a
p

it
o

la
 7

 –
 

R
e
a

li
z
a

c
e

 

p
ro

d
u

k
tu

 

7.1 Plánování realizace produktu     

7.1.2 Přejímací kritéria     

7.1.3 Důvěrnost     

7.1.4 Řízení změn     

7.2 Procesy týkající se zákazníka     

7.2.1 Určování poţadavků týkající se 
produktu 

    

7.2.1.1 Zvláštní znaky určené     
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zákazníkem 

7.2.2 Přezkoumání poţadavků 
týkajících se produktu 

    

7.2.2.1 Realizovatelnost výroby     

7.2.3 Komunikace se zákazníkem     

7.3 Návrh a vývoj     

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje     

7.3.1.1 Průřezový přístup     

7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj     

7.3.2.1 Vstup pro návrh produktu     

7.3.2.2 Vstup pro návrh výrobního 
procesu 

    

7.3.2.3 Zvláštní znaky     

7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje     

7.3.3.1 Výstup z návrhu produktu     

7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního 
procesu 

    

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje     

7.3.4.1 Monitorování     

7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje     

7.3.6 Validace návrhu a vývoje     

7.3.6.1 Program výroby prototypu     

7.3.6.2 Proces schvalování produktu     

7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje     

7.4 Nákup     

7.4.1 Proces nákupu     

7.4.1.1 Shoda se zákonnými a jinými 
předpisy 

    

7.4.1.2 Rozvoj systému managementu 
kvality dodavatele 

    

7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem     

7.4.2 Informace pro nákup     

7.4.3 Ověřování nakupovaného 
produktu 

    

7.4.3.1 Shoda nakupovaného produktu 
s poţadavky 

    

7.4.3.2 Monitorování     

7.5 Výroba a poskytování sluţeb     

7.5.1 Řízení výroby a poskytování 
sluţeb 

    

7.5.1.1 Plán kontroly a řízení     

7.5.1.2 Pracovní instrukce     

7.5.1.3 Ověřování seřízení     

7.5.1.4 Preventivní a prediktivní 
údrţba 

    

7.5.1.5 Management výrobních 
nástrojů 

    

7.5.1.6 Plán sériové výroby     

7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu     
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7.5.2 Validace procesů výroby a 
poskytování sluţeb 

    

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost     

7.5.4 Majetek zákazníka     

7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka     

7.5.5 Uchování produktu     

7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby     

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího 
zařízení 

    

7.6.1 Analýza systému měření     

7.6.2 Záznam o kalibraci, ověřování     

7.6.3 Poţadavky na interní a externí 
laboratoř 

    

 shoda 
 neshoda 

 

7.1.2 Přejímací kritéria 

Organizace musí stanovit přejímací kritéria a je-li to poţadováno, musí je schválit 

zákazník. 

Při přejímce srovnáváním musí být přejímacím kritériem výběr bez vad. 

 

7.1.3 Důvěrnost 

Organizace musí zajistit důvěrnost produktů a projektů vyvíjených na základě 

smlouvy se zákazníkem a souvisejících informací o produktu. 

 

7.1.4 Řízení změn 

Organizace musí mít proces pro řízení změn a reagování na změny, které mají vliv 

na realizaci produktu. Důsledky kaţdé změny, včetně změn vyvolaných 

dodavatelem, se musí posuzovat a musí se stanovit činnosti ověřování a validace, 

aby se zajistil soulad s poţadavky zákazníka. Změny musí být validovány před jejich 

zavedením. 

U patentovaných a chráněných návrhů se musí spolu se zákazníkem přezkoumat 

jejich vliv na tvar, lícování a funkci tak, aby všechny důsledky mohly být řádně 

vyhodnoceny.  

Poţaduje-li to zákazník, musí být splněny doplňující poţadavky na ověřování, jako 

např. ty, které jsou poţadovány při zavádění nového produktu. 
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7.2.1.1 Zvláštní znaky určené zákazníkem 

Organizace musí prokázat shodu s poţadavky zákazníka, které se týkají označování, 

dokumentování a řízení zvláštních znaků. 

 

V organizaci se vyrábí technické výlisky pro automobilový průmysl. A pro tuto výrobu 

má organizace přímo zavedenou směrnici Zvláštní požadavky zákazníka. 

 

7.2.2.2 Realizovatelnost výroby v organizaci 

Organizace musí při procesu přezkoumání smlouvy včetně analýzy rizik prošetřit, 

potvrdit a dokumentovat schopnost vyrábět navrhované produkty. 

 

7.3.1.1 Průřezový přístup 

Organizace musí při přípravě realizace produktu pouţít průřezový přístup, včetně 

- vypracování a monitorování zvláštních znaků, 

- vypracování a přezkoumání FMEA, včetně opatření ke sníţení potenciálních rizik, 

- vypracování a přezkoumání plánů kontroly a řízení. 

 

Organizace vypracovává zvláštní znaky, procesní FMEA technických výlisků pro 

automobilový průmysl nevypracovává (řešeno v kapitole 4. 2) a plán kontroly a řízení 

má zaveden (viz příloha č. 2). 

 

7.3.2.1 Vstup pro návrh produktu 

Organizace musí identifikovat, dokumentovat a přezkoumávat poţadavky na vstupy 

pro návrh produktu, včetně: 

- poţadavků zákazníka (přezkoumání smlouvy), jako např. zvláštní znaky, 

identifikace, sledovatelnost a balení; 

- vyuţití informací: organizace musí mít pro současné a budoucí projekty 

podobné povahy proces uplatňování informací získaných z předchozích 

návrhů projektu, analýz konkurence, ze zpětné vazby od dodavatele, 

z interních vstupů, provozních dat a jiných důleţitých zdrojů; 

- cílů týkajících se shody s poţadavky na produkt, doby technického ţivota 

produktu, bezporuchovosti, ţivotnosti, udrţovatelnosti, časových plánů a 

nákladů. 
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7.3.2.2 Vstup pro návrh výrobního procesu 

Organizace musí identifikovat, dokumentovat a přezkoumávat poţadavky na vstup 

pro návrh výrobního procesu, včetně 

- výstupních dat návrhu produktu, 

- cílů produktivity, způsobilosti procesu a nákladů, 

- poţadavků zákazníků, pokud existují, a  

- zkušeností z předchozích vývojů 

 

7.3.2.3 Zvláštní znaky 

Organizace musí identifikovat zvláštní znaky a 

- zahrnout všechny zvláštní znaky do plánů kontroly a řízení, 

- dodrţovat definice a značky specifikované zákazníkem a  

- identifikovat dokumenty pro řízení procesu, včetně výkresů, FMEA, plánů 

kontroly a řízení a pokynů pro obsluhu, speciální charakteristickou značkou 

nebo označením organizace, aby byly zahrnuty ty kroky procesu, které 

ovlivňují zvláštní znaky. 

 

Zvláštní znaky jsou uvedeny v plánu kontroly a řízení, dodržují se značky 

specifikované zákazníkem.  

 

7.3.4.1 Monitorování 

Ve stanovených etapách návrhu a vývoje musí být určena a analyzována hodnocení 

a musí být o nich předloţena zpráva, včetně souhrnných výsledků, jako vstup pro 

přezkoumání systému managementu. 

 

Prvek Monitorování je zahrnut i v normě ČSN EN ISO 9001 v prvku Přezkoumání 

návrhu a vývoje. Ve vhodných etapách se musí, v souladu s plánovanými činnostmi, 

provádět systematická přezkoumání návrhu a vývoje. 

 

7.3.6.2 Program výroby prototypu 

Poţaduje-li to zákazník, musí mít organizace program výroby prototypu a plán 

kontroly a řízení pro prototyp. Organizace musí, kdekoli to je moţné, pouţívat stejné 

dodavatele, nástroje a výrobní procesy, které budou pouţity v sériové výrobě. 
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Všechny činnosti při zkoušení provozních charakteristik musí být monitorovány 

z hlediska včasného dokončení a shody s poţadavky. 

I kdyţ mohou být sluţby zajišťovány z externích zdrojů, musí organizace nést 

odpovědnost za sluţby, zajišťované z externích zdrojů, včetně technického vedení. 

 

7.3.6.3 Proces schvalování produktu 

Organizace musí dodrţovat zákazníkem uznaný postup schvalování produktu a 

výrobního procesu. 

 

První vyrobenou sérii výrobku předloží pověřený pracovník odběrateli ke schválení. 

Spolu s touto sérií zajistí zpracování a předání následující dokumentace odběrateli: 

- průvodka předložení dílů 

- žádost o odchylku v případě odchylky od požadavku zákazníka 

- plán kontrol 

- vývojový diagram procesu 

- dodací list 

- rozměrový protokol pro všechny rozměry 

 

7.4.1.1 Shoda se zákony a předpisy 

Všechny nakupované výrobky nebo materiály pouţité v produktu musí splňovat 

aplikovatelné poţadavky zákonů a předpisů. 

 

I tento prvek je obsažen v normě ČSN EN ISO 9001a to tak, že organizace musí 

zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nákup. 

 

7.4.1.2 Rozvoj systému managementu kvality dodavatele 

Organizace musí rozvíjet systém managementu kvality dodavatele s cílem 

dosáhnout u dodavatele shody s touto technickou specifikací. Prvním krokem při 

dosahování tohoto cíle je shoda s ISO 9001:2008. 

Pokud zákazník nestanovuje jinak, musí být dodavatelé organizace certifikovány třetí 

stranou, tj. akreditovaným certifikačním orgánem, podle ISO 9001:2008. 

 

Ano organizace provádí výběr dodavatelů, prvním kritériem při jejich volbě 

dodavatele je právě to, zda-li jsou certifikováni podle ISO 9001:2008. 
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7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem 

Pokud je to stanoveno ve smlouvě, musí organizace nakupovat výrobky, materiály 

nebo sluţby ze schválených zdrojů. 

Pouţití zdrojů určených zákazníkem, včetně dodavatelů nástrojů/měřidel, nezbavuje 

organizaci odpovědnosti za zajištění kvality nakupovaných produktů. 

 

7.4.3.1 Shoda nakupovaného produktu s poţadavky 

Organizace musí mít proces pro prokázání kvality nakupovaného produktu, přičemţ 

se vyuţije jedna nebo několik následujících metod: 

- přijetí a vyhodnocení statistických dat organizací; 

- vstupní kontrola a/nebo zkoušení, jako např. výběry na základě dosahované 

úrovně; 

- posuzování nebo audity výrobních míst dodavatele prováděné druhou nebo 

třetí stranou, ale pouze ve spojení se záznamy o přijatelné shodě s poţadavky 

na dodaný produkt; 

- hodnocení dílu určenou laboratoří; 

- jiná metoda schválená zákazníkem. 

 

7.4.3.2 Monitorování dodavatelů 

Výkonnost dodavatelů se musí monitorovat pomocí těchto ukazatelů: 

- shoda s poţadavky na dodaný produkt; 

- poruchy u zákazníka, včetně produktů vrácených z fáze uţití; 

- dodrţování časového plánu dodávek; 

- oznámení zákazníka o zvláštním stavu, týkající se problémů kvality nebo 

dodávky. 

Organizace musí podporovat dodavatele, aby monitorovali výkonnost svých 

výrobních procesů. 

 

7.5.1.1 Plán kontroly a řízení 

Organizace musí 

- vypracovat pro dodávané produkty plány kontroly a řízení na úrovni systému, 

subsystému, komponentu a/nebo materiálu, včetně plánů pro procesy výroby 

volně loţených materiálů, jakoţ i výroby dílů, a 
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- mít plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii a pro sériovou výrobu, který 

zohledňuje výstupy z FMEA návrhu a z FMEA výrobního procesu. 

Plán kontroly a řízení musí  

- uvádět přehled kontrol pouţitých pro řízení výrobního procesu, 

- zahrnovat metod pro monitorování řízení zvláštních znaků stanovených jak 

zákazníkem, tak organizací, 

- zahrnovat případné informace poţadované zákazníkem a 

- iniciovat specifikované plány reakce, jestliţe se proces stane nestabilním nebo 

statisticky nezpůsobilým. 

Plány kontroly se musí aktualizovat a přezkoumávat, nastane-li jakákoli změna 

ovlivňující produkt, výrobní proces, měření, logistiku. 

 

Plán kontroly a řízení mají v organizaci zaveden (viz příloha č.2). 

 

7.5.1.3 Ověřování seřízení 

Provádění jakéhokoli seřízení, např. při zahájení práce, změně materiálu nebo 

změně zakázky, se musí ověřovat. 

Pracovníci provádějící seřizování musí mít k dispozici pracovní instrukce. Organizace 

musí vyuţívat statistické metody ověřování, přichází-li to v úvahu. 

 

7.5.1.4 Preventivní a prediktivní údrţba 

Organizace musí identifikovat zařízení pro klíčové procesy, poskytovat zdroje pro 

údrţbu strojů a vybudovat účinný systém plánované celkové preventivní údrţby. 

Tento systém musí minimálně zahrnovat: 

- činnosti plánované údrţby; 

- balení a konzervaci zařízení, nástrojů a měřidel; 

- dostupnost náhradních dílů pro klíčová výrobní zařízení; 

- dokumentování, hodnocení a zlepšování cílů údrţby- 

Organizace musí vyuţívat metody prediktivní údrţby pro neustálé zlepšování 

efektivnosti a účinnosti výrobního zařízení. 

 

7.5.1.5 Management výrobních nástrojů 

Organizace musí poskytovat zdroje pro konstrukci nástrojů a měřidel, pro jejich 

výrobu a pro činnost při jejich ověřování. 
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Organizace musí vytvořit a uplatňovat systém managementu výrobních nástrojů, 

včetně 

- vybavení a pracovníků pro údrţbu a opravy, 

- skladování a obnovy, 

- seřizování, 

- programů výměny opotřebitelných nástrojů, 

- dokumentace konstrukčních úprav nástrojů včetně stavu technických změn, 

- úpravy nástrojů a jejich revize podle dokumentace, 

- identifikace nástroje definující jeho stav, např. pro sériovou výrobu, na opravu 

nebo k likvidaci. 

 

7.5.1.6 Plán sériové výroby 

Sériová výroby musí být naplánována tak, aby byly splněny poţadavky zákazníka, 

jako např. dodávky v systému Just-In-Time podporované informačním systémem, 

který umoţňuje přístup k výrobním informacím v klíčových etapách procesu a je 

organizován podle zakázek. 

 

7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu 

Musí se vytvořit a udrţovat proces sdílení informací ze servisu, které se týkají výroby, 

technologie a činnosti návrhu. 

 

7.5.1.8 Dohoda o servisu se zákazníkem 

Je-li zákazníkem uzavřena dohoda o servisu, musí organizace ověřovat efektivnost 

- všech servisních středisek organizace, 

- všech speciálních nástrojů nebo měřících zařízení a 

- výcviku pracovníků servisu. 

 

7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka 

Výrobní, zkušební a kontrolní nářadí, nástroje a zařízení zákazníka musí být trvale 

označeno tak, aby bylo patrné vlastnictví kaţdé poloţky a aby mohlo být určeno. 

 

7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby 

Stav skladovaného produktu se musí ve vhodných, plánovaných intervalech 

posuzovat, aby se zajistilo jeho poškození. 
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Organizace musí pouţívat systém managementu skladovaných zásob, aby se 

optimalizovala doba obratu zboţí a zajistila obrátka zásob, např. první na sklad-první 

ze skladu- Zastaralý produkt musí být řízen podobným způsobem jako produkt 

neshodný. 

 

7.6.1 Analýza systému měření 

Pro analyzování variability výsledků kaţdého typu měřících a zkušebních systémů se 

musí provádět statistické studie. Tento poţadavek platí pro systémy měření, na něţ 

je odkaz v plánu kontroly a řízení. Pouţité analytické metody a přejímací kritéria se 

musí shodovat s metodami a kritérii uvedenými v příručkách zákazníka, které se 

pouţívají při analýze systémů měření. Mohou se pouţívat i jiné analytické metody a 

přejímací kritéria, pokud je schválil zákazník. 

 

7.6.2 Záznamy o kalibraci/ověřování 

Záznamy o kalibraci/ověřování všech měřidel, měřících a zkušebních zařízení 

potřebných pro poskytnutí důkazu o shodě produktu se stanovenými poţadavky, 

včetně měřidel zaměstnanců a zákazníků, musí obsahovat 

- identifikaci zařízení, včetně návaznosti na etalony, podle nichţ je zařízení 

kalibrováno, 

- revize po technických změnách, 

- jakékoli hodnoty zjištěné při kalibraci/ověřování, neodpovídající specifikaci, 

- posuzování vlivu podmínek neodpovídajících specifikaci, 

- vyjádření o shodě se specifikací po kalibraci, 

- oznámení zákazníkovi, jestliţe byl expedován podezřelý produkt nebo 

materiál. 

 

7.6.3.1 Interní laboratoř 

Interní laboratoř organizace musí mít stanovenou oblast působnosti, která zahrnuje 

její způsobilost provádět poţadované kontrolní, zkušební nebo kalibrační sluţby. 

Tato oblast působnosti laboratoře musí být uvedena v dokumentaci systému 

managementu kvality. Laboratoř musí specifikovat a uplatňovat alespoň tyto 

technické poţadavky na: 

- přiměřenost laboratorních postupů, 

- odbornou způsobilost pracovníků laboratoře, 
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- zkoušení produktu, 

- způsobilost provádět tyto zkoušky správně, v návaznosti na příslušné normy 

procesu 

- přezkoumání příslušných záznamů. 

 

Ve firmě nemají vybudovanou žádnou laboratoř.  

 

7.6.3.2 Externí laboratoř 

Externí laboratoř, kterou organizace pouţije k provedení kontrolních, zkušebních 

nebo kalibračních sluţeb, musí mít stanovenou oblast působnosti, která zahrnuje její 

způsobilost provádět poţadované kontrolní, zkušební nebo kalibrační sluţby, buď 

- musí existovat důkaz, ţe je externí laboratoř pro zákazníka přijatelná, nebo 

- laboratoř musí být akreditována podle ISO/IEC 17025 nebo podle ekvivalentní 

národní normy. 

Společnost využívá pro kalibraci například technickou laboratoř v Opavě. Technická 

laboratoř Opava, byla akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 

ISO IEC 17025 pro kalibraci měřidel v oblasti délky a úhlu. 

3.2.5 Kapitola 8 Měření, analýza a zlepšování 

Tato kapitola je nejdůleţitější pro výkonnost systému managementu kvality a jeho 

funkčnost. Jsou zde pokládány poţadavky na měření spokojenosti zaměstnanců, 

zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Je zde hodnocena výkonnost systému 

managementu kvality a procesů. 

 

Tab. 5 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 8 

Kapitola Prvek 

Naplňování dle: 

 

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 

K
a
p

it
o

la
 8

- 
M

ě
ře

n
í,
 

a
n

a
lý

z
a

 a
 z

le
p

š
o

v
á

n
í 8.1 Obecně     

8.1.1 Identifikace statistických metod     

8.1.2 Základní znalost statistických 
pojmů 

    

8.2 Monitorování a měření     

8.2.1 Spokojenost zákazníka     

8.2.2 Interní audit     

8.2.2.1 Audit systému managementu 
kvality 

    

8.2.2.2 Audit výrobního procesu     
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8.2.2.3 Audit produktu     

8.2.2.4 Plány interních auditů     

8.2.2.5 Kvalifikace interních auditorů     

8.2.3 Monitorování a měření procesů     

8.2.3.1 Monitorování a měření 
výrobních procesů 

    

8.2.4 Monitorování a měření produktu     

8.2.4.1 Kontrola rozměrů a funkční 
zkoušky 

    

8.2.4.2 Vzhledově významné poloţky     

8.3 Řízení neshodného produktu     

8.3.2 Řízení opraveného produktu     

8.3.3 Informace zákazníkovi     

8.3.4 Zvláštní uvolnění zákazníkem při 
odchylkách  

    

8.4 Analýza dat     

8.4.1 Analýza a pouţívání dat     

8.5 Zlepšování     

8.5.1 Neustále zlepšování     

8.5.1.1 Neustále zlepšování 
organizace 

    

8.5.1.2 Zlepšování výrobního procesu     

8.5.2 Nápravná opatření     

8.5.2.1 Řešení problémů     

8.5.2.2 Ochrana proti chybám     

8.5.2.3 Dopad nápravného opatření     

8.5.2.4 Zkouška/ analýza zamítnutého 
produktu 

    

8.5.3 Preventivní opatření     

 
 shoda 
 neshoda 

 

8.1.1 Identifikace statistických metod 

Při moderním plánování kvality musí být pro kaţdý proces stanoveny vhodné 

statistické metody a musí být zahrnuty do plánu kontroly a řízení. 

 

8.2.2.1 Audit systému managementu kvality 

Organizace musí auditovat svůj systém managementu kvality, aby se ověřil soulad 

s touto technickou specifikací a se všemi doplňujícími poţadavky na systém 

managementu kvality. 
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8.2.2.2 Audit výrobního procesu 

Organizace musí podrobit auditům kaţdý výrobní proces, aby se stanovila jeho 

efektivnost. 

 

8.2.2.3 Audit produktu 

Organizace musí ve stanovených intervalech podrobit auditům produkty ve vhodných 

etapách sériové výroby a dodávání, aby se ověřila shoda se všemi specifikovanými 

poţadavky, jako např. rozměry produktu, funkčnost, balení a označování štítkem. 

 

8.2.2.4 Plány interních auditů 

Interní audity musí zahrnout všechny procesy, činnosti a pracovní směny týkající se 

managementu kvality a musí být časově naplánovány podle ročního plánu. 

Jestliţe se vyskytnou interní/externí neshody nebo stíţnosti zákazníků, musí být 

četnost auditů odpovídajícím způsobem zvýšena. 

Plány interních auditů mají uvedeny ve směrnici S2 Monitorování a zlepšování QMS. 

 

8.2.2.5 Kvalifikace interních auditorů 

Organizace musí mít interní auditory, kteří jsou kvalifikováni k auditování poţadavků 

této technické specifikace. 

Kvalifikaci interních auditorů mají uvedenou ve směrnici S2 Monitorování a 

zlepšování QMS. 

. 

8.2.4.1 Kontrola rozměrů a funkční zkoušky 

U kaţdého produktu musí být prováděna kontrola rozměrů a ověřování funkčnosti 

podle aplikovatelných technických norem zákazníka na materiál a funkcí, jak je 

specifikováno v plánech kontroly a řízení. Výsledky musí být k dispozici pro 

přezkoumání zákazníkem. 

Ve firmě VS Plastik nemůžou pracovníci ověřovat funkčnost, jelikož vyrábí technické 

výlisky pro automobilový průmysl, tedy zjistí jeho funkčnost až při namontování 

technických výlisků do vyšších celků. 

 

8.2.4.2 Vzhledově významné poloţky 

U organizací, které vyrábějí díly označené zákazníkem jako vzhledově významné 

poloţky, musí organizace zajistit 
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- odpovídající zdroje, včetně osvětlení, pro účely hodnocení, 

- referenční vzory pro hodnocení barev, zrnitosti, lesku, kovového lesku, 

struktury, jasnosti obrazu, je-li to vhodné, 

- udrţování a řízení referenčních vzorů a prostředků pro hodnocení vzhledu a  

- ověření, ţe pracovníci provádějící hodnocení vzhledu jsou pro tuto činnost 

odborně způsobilí a kvalifikovaní. 

 

8.3.2 Řízení opraveného produktu 

Příslušní pracovníci musí mít k dispozici instrukce pro opravu, včetně poţadavků na 

opakovanou kontrolu, a musí je dodrţovat. 

 

Pracovníci nemají žádné instrukce na opravu, protože výrobek nelze opravit, je nutno 

v případě neshody vyrobit nový.  

 

8.3.3 Informace zákazníkovi 

V případě, ţe byl expedován neshodný produkt, musí být zákazníci okamţitě 

informováni. 

 

Tento prvek není zcela reálný pro tuto organizaci, jelikož se v organizaci nezjistí, 

jestli výlisek je vadný či nikoliv. Většinou se to zjistí až u zákazníka, kdy dojde 

k namontování výlisku to vyšších celků. 

 

8.3.4 Zvláštní uvolnění zákazníkem při odchylkách 

Kdykoli se produkt nebo výrobní proces odlišuje od jejich aktuálního schválení, musí 

organizace získat od zákazníka před další výrobou povolení nebo schválení 

odchylky. 

Organizace musí udrţovat záznam o datu ukončení platnosti odchylky nebo 

schváleného mnoţství. Organizace musí do uplynutí schválené platnosti odchylky 

zajistit soulad s původními nebo novými specifikacemi a poţadavky. Dodávky 

odeslané na základě zvláštního uvolnění musí být na kaţdém přepravním kontejneru 

náleţitě označeny. 

Totéţ platí stejnou měrou pro nakupovaný produkt. Organizace musí odsouhlasit 

všechny ţádosti dodavatelů dříve, neţ je předloţí zákazníkovi. 
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Mají v organizaci zavedeno. 

Je-li zaznamenán výskyt odchylky, je zákazník informován o této skutečnosti a o 

plánovaných nápravných opatřeních formou Žádosti o odchylku (viz příloha č. 3). 

 

8.4.1 Analýza a pouţívání dat 

Trendy v kvalitě a dosahované provozní výkonnosti se musí porovnávat s pokroky při 

dosahování cílů a musí vést k činnostem na podporu: 

- rozvoje priorit neodkladných řešení problémů týkajících se zákazníků, 

- stanovení klíčových trendů týkajících se zákazníků a korelace k přezkoumání 

stavu, rozhodování a dlouhodobého plánování, 

- vyuţití informačního systému pro včasné předkládání informací o produktu, 

které vyplynou z fáze uţití. 

 

8.5.1.1 Neustálé zlepšování organizace 

Organizace musí definovat proces neustálého zlepšování. 

 

8.5.1.2 Neustálé zlepšování výrobního procesu 

Zlepšování výrobního procesu musí být neustále zaměřeno na řízení a sniţování 

variability znaků produktu a parametrů výrobního procesu. 

 

8.5.2.2 Ochrana proti chybám 

Organizace musí ve svém procesu nápravných opatření pouţívat metody ochrany 

proti chybám. 

 

8.5.2.3 Dopad nápravného opatření 

Aby se eliminovala příčina neshody, musí organizace pouţívat nápravné opatření a 

uplatněné nástroje řízení i u dalších podobných procesů a produktů. 

 

8.5.2.4 Zkouška/analýza zamítnutého produktu 

Organizace musí analyzovat díly zamítnuté výrobními závody, konstrukčními 

odděleními a obchodními zástupci zákazníka. Organizace musí minimalizovat dobu 

trvání cyklu tohoto procesu. Záznamy z těchto analýz musí být udrţovány a na 

poţádání musí být dostupné. Aby se předešlo opakovanému výskytu, musí 

organizace provádět analýzu a iniciovat nápravné opatření. 
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Poţadavek jako je Motivace a zmocňování zaměstnanců, pracovní instrukce, měření 

a monitorování procesů, řešení problému a znalost základních statistických metod 

jsou detailněji uvedeny níţe. 

 

3.3 Harmonogram chybějících poţadavků 

V této kapitole jsou uvedeny poţadavky, které nemají v organizaci zavedeny a které 

bude nutno realizovat, aby mohla být provedena certifikace. Ke kaţdému 

chybějícímu poţadavku je přiřazena i odpovědnost a předběţný čas, kdy by měl být 

daný poţadavek splněn. 

Činnosti, které jsou označeny barevně, jsou vypracovány v diplomové práci. 

 
Tab. 6 Prvky, které je nutno v organizaci zavést 

Činnost Odpovědnost  Čas 

Technické specifikace Manaţerka kvality Březen 2012 

Odpovědnost za kvalitu Manaţerka kvality Březen 2012 

Představitel zákazníka Vrcholové vedení Březen 2012 

Výkonnost SMK Manaţerka kvality Květen 2012 

Odbornost pro navrhování produktu Technolog Květen 2012 

Výcvik na pracovišti Vrcholové vedení Březen 2012 

Motivace a zmocňování 
zaměstnanců 

Diplomant+vedení Únor 2012 

Plánování provozů, vybavení a 
zařízení 

Manaţerka kvality Květen 2012 

Bezpečnost pracovníků při 
dosahování shody s poţadavky na 
produkt 

Manaţerka 
kvality+Bezpečnostní 
pracovník 

Březen 2012 

Čistota provozních prostorů Manaţerka 
kvality+Dělník 

Březen 2012 

Přejímací kritéria Manaţerka kvality Květen 2012 

Důvěrnost Vrcholové vedení Březen 2012 

Řízení změn Manaţerka kvality Květen 2012 

Realizovatelnost výroby Manaţerka kvality Květen 2012 

Vstup pro návrh produktu Manaţerka kvality Květen 2012 

Vstup pro návrh procesu Manaţerka kvality Květen 2012 

Výstup z návrhu výrobního procesu Diplomant +Manaţerka 
kvality 

Březen 2012 

Zdroje schválené zákazníkem Manaţerka kvality Květen 2012 

Shoda nakupovaného produktu 
s poţadavky 

Manaţerka kvality Květen 2012 

Monitorování dodavatelů Manaţerka kvality Březen 2012 

Pracovní instrukce Diplomant Únor 2012 
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Ověřování seřízení Seřizovač Květen 2012 

Preventivní a prediktivní údrţba Manaţerka kvality Květen 2012 

Management výrobních nástrojů Manaţerka kvality Květen 2012 

Plán sériové výroby Manaţerka kvality Květen 2012 

Zpětné informace ze servisu Manaţerka kvality Květen 2012 

Výrobní nástroje zákazníka Manaţerka kvality Květen 2012 

Skladování a skladové zásoby Manaţerka kvality Květen 2012 

Analýza systému měření Manaţerka kvality Květen 2012 

Záznam o kalibraci, ověřování Manaţerka kvality Květen 2012 

Identifikace statistických metod Manaţerka kvality Únor 2012 

Základní znalost statistických pojmů Diplomant+ 
Manaţerka kvality 

Únor 2012 

Audit systému managementu kvality Manaţerka kvality Červen 2012 

Audit produktu Manaţerka kvality Červen 2012 

Audit výrobního procesu Manaţerka kvality Červen 2012 

Monitorování a měření výrobních 
procesů 

Diplomant Únor 2012 

Vzhledově významné poloţky Manaţerka kvality Květen 2012 

Analýza a pouţívání dat Manaţerka kvality Květen 2012 

Neustálé zlepšování organizace Vrcholové vedení Červen 2012 

Zlepšování výrobního procesu Manaţerka kvality Červen 2012 

Řešení problémů Diplomant Únor 2012 

Ochrana proti chybám Manaţerka kvality Červen 2012 

Dopad nápravného opatření Manaţerka kvality Červen 2012 

Zkouška/analýza zamítnutého 
produktu 

Diplomant+ Manaţerka 
kvality 

Únor 2012 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ VYBRANÝCH POŢADAVKŮ NORMY 

ISO/TS 16949 

 
Nyní jsou uvedeny vybrané poţadavky normy ISO/TS 16949 a jejich podrobná 

analýza. Blíţe jsou definovány poţadavky jako motivace a zmocňování 

zaměstnanců, výstupy z návrhu výrobního procesu, pracovní instrukce, měření a 

monitorování výrobních procesů a řešení problémů. 

 

4.1 Prvek 6.2.2.4 Motivace a zmocňování zaměstnanců 

Motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených 

potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo něco získat. 

 

Z oblasti psychologické teorie motivace lidí je nejznámější teorie motivace lidí ve 

vztahu k jejich potřebám, vypracovaná uţ v r. 1943 A. H. Maslowem. 

Pyramida základních lidských potřeb: 

1. Základní fyziologické potřeby (hlad, ţízeň, plat, aj.). 

2. Potřeba jistoty a bezpečí (pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti v práci). 

3. Sociální potřeby (potřeby přátelství, spolupráce, společenského zařazení). 

4. Potřeba uznání (pocit uţitečnosti, ocenění jinými, dobrá pověst). 

5. Potřeba seberealizace (plné vyuţití vlastního potenciálu, talentu) [3]. 

  

Pro organizaci by mohlo vyuţití této teorie znamenat například následující 

aplikaci: 

Fyziologické potřeby- dostatečné sociální vybavení, ochranné pracovní pomůcky, 

odstraňování rizik a škodlivých vlivů na pracovišti. 

Potřeby jistoty a bezpečí- dobrá perspektiva organizace, zajištění zaměstnání i do 

budoucna. 

Sociální potřeby- vytváření dobrých vztahů na pracovišti, připoutání pracovníka 

(pořádání kulturních a sportovních akcí apod.). 

Potřeba uznání- systém finančních i nepeněţitých odměn. 

Potřeba seberealizace- dobře organizovaná práce, která člověka těší a která mu 

umoţní ukázat své schopnosti. 
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Jaké jsou tedy vedle běţné peněţité odměny, nejčastěji uznávané hodnoty 

zaměstnanců? 

a) Smysluplná tvůrčí práce  

Lidé potřebují cítit, ţe se věnují něčemu, co má smysl. Chtějí přispívat svou činností 

k něčemu významnému. 

b) Pocit vzájemné důvěry 

Lidé chtějí nést alespoň částečnou odpovědnost za svou práci a pociťovat hrdost na 

vlastní vykonanou prospěšnou práci. Málokterý pracovník je rád, kdyţ má nad sebou 

častou a mnohdy zcela zbytečnou kontrolu, včetně všech projevů nedůvěry. 

c) Pocit uznání 

Kaţdý člověk potřebuje alespoň trochu uznání a chvály za svou práci. Potřebuje 

bytostně vnímat, ţe je v něčem dobrý.  

d) Pocit jistoty a bezpečí 

Lidé potřebují vnímat pracovní klima jako přátelské, bez váţných hrozeb ztráty 

zaměstnání. 

e) Informovanost 

Lidé potřebují znát alespoň základní informace o situaci svého oddělení, pracoviště i 

celého podniku [3]. 

 

Čím motivovat? Příklady motivátorů: 

Ve firmě mají zavedeny motivátory, jako jsou stravenky, vánoční dárky a příspěvky 

na dovolenou. Navrhuji rozšířit dosavadní motivátory ještě o další. Dalšími motivátory 

by mohly eventuálně být: 

 Masáţe nebo permanentky do bazénu 

 Osobní rozvoj 

 Doprava do práce 

 Dárkové poukazy do drogerie, do lékáren 

 Sportovní a kulturní akce. 
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4.2 Prvek 7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu 

Výstup z návrhu výrobního procesu musí být vyjádřen tak, aby mohl být ověřen podle 

poţadavků na vstup pro návrh výrobního procesu a aby mohl být validován. Výstupy 

z návrhu výrobního procesu musí zahrnovat 

- technické specifikace a výkresy, 

- vývojový diagram/schéma rozmístění výrobního procesu, 

- FMEA výrobního procesu, 

- plán kontroly a řízení, 

- pracovní instrukce, 

- přejímací kritéria schválení procesu, 

- data týkající se kvality, bezporuchovosti, udrţovatelnosti a měřitelnost [2]. 

 

Technické specifikace, výkresy, vývojový diagram a přejímací kritéria schválení 

procesu v organizaci pouţívají.  

Plán kontroly a řízení mají v organizaci zaveden, pracovní instrukce jsou řešeny 

v kapitole 4.2, tedy tato kapitola bude zaměřena na FMEA výrobního procesu. 

 

FMEA výrobního procesu se přímo v organizaci nezpracovává, získali FMEA pro 

proces nástřik plastového kalíšku od svého zákazníka. A tuto FMEA pouze 

aktualizují dle reklamací. Tedy i při zpracování této diplomové práce došlo 

k zaktualizování původní FMEA procesu. Doporučovala bych tedy, aby FMEA 

vypracovávali i v organizaci a ne jen pro jeden jediný proces. 

 

Metoda FMEA se řadí k základním preventivním metodám managementu jakosti a je 

důleţitou součástí přezkoumání návrhu. Je zaloţena na týmové analýze moţností 

vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizik a návrhu a realizace 

opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik [18]. 

 

Nejdříve byl vybrán tým pro sestavení FMEA procesu. 

Tým pro sestavení FMEA procesu „nástřik plastového kalíšku″ tvoří: manaţerka 

kvality, vedoucí výroby, technolog a já jako diplomant. 

Úkolem FMEA týmu je identifikovat všechny moţné vady, které se mohou v průběhu 

dané operace objevit. Ke kaţdé moţné vadě tým stanoví všechny moţné příčiny, 
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které by ji mohly vyvolat. Dále se provádí hodnocení významu, výskytu a 

odhalitelnosti vady.  

Vypočítá se rizikové číslo a to jako součin bodového hodnocení významu vady, 

pravděpodobnosti výskytu vady a pravděpodobnosti odhalení vady. 

Pro skupinu moţných vad s hodnotami rizikového čísla přesahujícími zvolenou 

kritickou hodnotu je nutné navrhnout vhodná opatření. 

Po provedení opatření tým FMEA musí opětovně hodnotit riziko těch vad, na které 

byla opatření zaměřena [3]. 

Hodnoty pro sestavení FMEA procesu nástřik plastového kalíšku pochází z literatury 

[18]. 

FMEA procesu je uvedena v příloze č. 1. 

Vady, které byly v rámci diplomové práce aktualizovány na základě reklamací, jsou 

označeny barevně. 

 

Ve společnosti VS Plastik s.r.o. bylo stanoveno rizikové číslo 120 jako hranice pro 

přijetí nápravného opatření. Tato hodnota rizikového čísla byla stanovena dle 

poţadavků zákazníka. U částí procesů, kde hodnota rizikového čísla přesáhne 

hodnotu 120, je vhodné navrhnout vhodné nápravné opatření, aby došlo ke sníţení 

tohoto součinu. 

V našem případě jsme se zaměřili na proces nástřik plastového kalíšku. Největším 

problémem u nástřiku jsou špatné mechanické vlastnosti materiálu. Jako 

nejpravděpodobnější následek této vady byla vyhodnocena sníţená soudrţnost 

finálního výrobku. Jako příčinu jsme stanovili nesprávné vstřikovací parametry. U 

tohoto případu byla hodnota rizikového čísla 240. Jako nápravné opatření bylo 

navrţeno překontrolování vstřikovacích parametrů a jejich správné nastavení a 

vyřazení všech kusů. 

Druhým největším problémem u nástřiku je nekompletní kalíšek. 

Nejpravděpodobnějším následkem této vady je vysypání sloţe z kalíšku. A jako 

moţná příčina nekompletního kalíšku můţe být zamíchání rozjezdových kusů. U 

tohoto případu byla hodnota rizikového čísla 180. Jako nápravné opatření bylo 

doporučeno vyřazení všech rozjezdových kusů, umístění prázdné přepravky pod 

násypku, očištění zbytků vzduchem od případných zbytků z kalíšků. 

FMEA procesu není jednorázová záležitost, a jednou za rok by měla být stávající 

FMEA přezkoumána. FMEA by měla být vyhodnocována na základě reklamací. 
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4.2 Prvek 7.5.1.2 Pracovní instrukce 

 

Organizace musí vypracovat dokumentované pracovní instrukce pro všechny 

zaměstnance, kteří jsou odpovědni za obsluhování procesů ovlivňujících shodu 

s poţadavky na produkt. Tyto instrukce musí být k dispozici na pracovišti. 

Tyto instrukce musí být odvozeny ze zdrojů, jako např. z plánu kvality, plánů kontroly 

a řízení a procesu realizace produktu [2]. 

 . 

Ve firmě jsem se domluvila na zpracování těchto pracovních postupů: 

Pracovní postup pro měření kalíšku 

Pracovní postup pro přípravu vstupního materiálu pro výrobu plastového kalíšku. 

 

Ke zpracování těchto pracovních postupů bylo nutné seznámení s procesy týkající se 

výroby plastových kalíšků. 

Tyto pracovní postupy poslouţí zaměstnancům jako předloha správného postupu 

jejich činností. Jednotliví zaměstnanci budou seznamováni s těmito pracovními 

postupy dle náplně jejich práce. Všechny tyto pracovní postupy budou k dispozici na 

nástěnce dílny.  
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VS Plastik 

s.r.o. 

 

 

PRACOVNÍ POSTUP 

Číslo PP:  

Číslo vydání:  

Číslo výtisku:  

MĚŘENÍ KALÍŠKU 
Stránka:  

Platnost od:  

 

 

 Zpracoval: Schválil: Schválil: 

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

 
Pracovník měří délku, průměr a hmotnost kalíšku. Připraví si výrobky, které jsou 

předány z výroby v platech k měření.  

 

Měření délky: 

Délku měří pracovník pomocí digitálního mikrometru Mitutoyo. 

Pracovník si připraví mikrometr, zapne ho pomocí zeleného tlačítka. Vloţí mezi 

dotyky kalíšek a provádí jeho měření. Výsledek vyčte z měřícího bubínku a zapíše 

ho do předem vytvořené tabulky v programu MS Excel. 

 

Měření hmotnosti: 

Hmotnost se měří na analytické váze Denver. 

Pracovník zapne váhu pomocí tlačítka ON. Nejprve před prvním měřením provede 

kalibraci, která se provádí pomocí tlačítka CALL. 

Otevře dvířka váhy, vyjme kus z plata a vloţí ho do váhy. Dvířka zavře a objeví se 

na displeji hmotnost kalíšku. Zapíše výsledek do MS Excel. 

 

Měření průměru: 

Průměr se měří pomocí digitálního profilprojektoru JT 12A-B. 

Nejdříve pracovník profilprojektor zapne. Po jeho zapnutí vloţí kus na sklíčko. 

Nastaví počátek souřadnic osy X a osy Y do středu pravoúhlého dílu. Nejdříve si 

ověří, jestli se jednotka nachází v počátečním stavu. Pokud ne, opakovaně stiskne 

tlačítko               . Quit 
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 . 
Posunutím pracovního stolu nastaví záměrný kříţ. Postupným stisknutím tlačítek  
 
 a   vynuluje osy X a Y. 
 
Měření kruhového prvku provádí pomocí tlačítka    , ,přičemţ rozsvícený 

indikátor nad tlačítkem oznamuje, ţe jednotka se nanana      nachází ve stavu 

měření kruţnice. Potom přejede pracovník pracovním stolem a stiskne tlačítko  

 .  

 

Operaci opakuje čtyřikrát, aby se změřily čtyři body a mohl se vytvořit kruhový prvek. 

Pomocí tlačítka  se na LCD displeji zobrazí údaje. Vyčte průměr kalíšku a 

zapíše ho do                       tabulky v MS Excel. 

  

 

 

 

 

 

X0 Y0 

  Enter 
   Yes 
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VS Plastik 

s.r.o. 

 

 

PRACOVNÍ POSTUP 

Číslo PP:  

Číslo vydání:  

Číslo výtisku:  

Příprava vstupního materiálu pro 

výrobu plastových kalíšků 

Stránka:  

Platnost od:  

 

 

 Zpracoval: Schválil: Schválil: 

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

 
 . 
 Obsluha přichystá uvolněný materiál k sušení z palety MATERIÁL PRO VÝROBU. 

 

Obsluha nabere materiál Rilsamid PA12) z pytle do plastové nádobky a naváţí jej 

společně s 5 % barvivem (PolyOne – barevný odstín podle typu kalíšku). 

 
Příklad míchání 1000g vstupní suroviny s 5 % barvivem:                                    

1. nejdříve naváţit 950g Rilsamidu a 50g barviva  

2. obě sloţky promíchat v uzavřeném sáčku důkladným protřepáním 

Obsluha zaznamená informace uvedené v protokolu Sušení materiálu/barviva. 

Promíchaný materiál vsype do sušičky. 
 
Teplota sušení: 80±10˚C                       Doba sušení: 6-8 hodin 

 
Po naplnění sušícího zařízení materiálem k sušení z pytle důkladně vyfoukne 

vzduch. Zatíţí ho tak, aby materiál neabsorboval vlhkost a nedostaly se tam 

nečistoty. 

Obsluha odsypává v průběhu výroby 500g materiálu ze sušícího zařízení do 

plastové nádobky, který se při nasypání do násypky znova důkladně promíchá.  

Sušičku v průběhu výroby obsluha doplňuje o mnoţství odebraného materiálu.  
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4.3 Prvek 8.2.3.1 Monitorování a měření výrobních procesů 

Organizace musí provádět analýzy všech nových výrobních procesů, aby se ověřila 

způsobilost procesu a zajistil doplňující vstup pro řízení procesu. Výsledky studií 

procesu musí být dokumentovány spolu se specifikacemi, je-li to vhodné, jako 

s prostředky sériové výroby, měření a zkoušení, a spolu s pokyny k údrţbě. V těchto 

dokumentech musí být obsaţeny cíle týkající se způsobilosti, bezporuchovosti, 

udrţovatelnosti a dostupnosti výrobního procesu, jakoţ i přejímací kritéria. 

Organizace musí udrţovat způsobilost nebo dosahovanou výkonnost výrobního 

procesu, jak je specifikována v poţadavcích zákazníka na proces schvalování dílů do 

sériové výroby. Organizace musí zajistit, aby byl uplatňován plán kontroly a řízení a 

vývojový diagram procesu, včetně dodrţování specifikovaných 

- metod měření, 

- plánů odběrů vzorků, 

- přejímacích kritérií a  

- plánů reakce, nejsou-li splněna přejímací kritéria. 

Významné události procesu, např. výměna nástrojů nebo oprava strojů, se musí 

zaznamenat. 

U znaků, které jsou buď statisticky nezpůsobilé, nebo nestabilní, musí organizace na 

základě plánu kontroly a řízení iniciovat plány reakce. Tyto plány reakce musí 

obsahovat oddělení produktu a jeho 100% kontrolu, je-li to vhodné. Organizace musí 

následně vypracovat plán nápravných opatření s uvedením specifických časových 

plánů a přidělením odpovědnosti tak, aby se zajistila stabilita a způsobilost procesu. 

Plány musí přezkoumat a schválit zákazník, pokud je to poţadováno [2]. 

 

Při schvalování dílů do sériové výroby ve společnosti prokazují jen způsobilost 

výrobního procesu. Nezjišťují normalitu a stabilitu procesu. Sledují jen trendy a 

hodnoty Cp a Cpk. Proto je zde uvedeno, jakým způsobem by například mohli 

normalitu a stabilitu procesu vyhodnocovat. 

 

Jaké veličiny se měří? 

Ve společnosti se přímo statistické regulace procesu neprovádí, sledují se jen trendy 

u významných rozměrů výrobku. V souvislosti se záměrem zavést ISO/TS 16949 na 
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výrobu součástek pro automobilový průmysl (plastové kalíšky do airbagů) ve 

společnosti je nutností provádět měření, vyhodnocování a analýzy veličin. 

V průběhu provozu dochází k získávání všech měřitelných údajů. Poţadavky na 

měřené veličiny udávají zákazníci a firma VS Plastik s.r.o. 

Zde je uveden postup sestrojení a analýzy regulačního diagramu [23]: 

1. volba regulované veličiny, 

2. sběr a záznam dat, 

3. ověření předpokladů o datech, 

4. volba rozsahu výběru, 

5. volba vhodného regulačního diagramu,  

6. výpočet hodnot zvoleného testového kritéria (výběrové charakteristiky) pro 

jednotlivé výběry, 

7. ověření a zajištění statistické zvládnutosti procesu, 

8. ověření a zabezpečení způsobilosti procesu, 

9. vlastní regulace procesu. 

Ad 1) Volba regulované veličiny 

U výroby plastových kalíšků se vyskytují 3 veličiny, které se budou měřit. 

- Průměr plastového kalíšku ϕ 6,3 ±0,05 

- Délka plastového kalíšku 6,7 – 0,2 

- Hmotnost plastového kalíšku 

Ad 2) Sběr a záznam dat 

Veličiny se měří minimálně 1 x za směnu. Měření provádí kontrolorka. Zjištěné 

výsledky zapíše kontrolorka do počítače. Kontrolorka má připraven jednoduchý 

program v Excelu, do kterého zapíše veškeré zjištěné výsledky. 

Pro znázornění uvádím příklad. Kontrolorka měřila délku plastového kalíšku. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 7. Tolerance délky je 6,5-6,7 mm. 

Tab. 7 Naměřené hodnoty 

p.č délka p.č délka p.č. délka p.č. délka 

1 6,67 9 6,66 17 6,65 25 6,67 

2 6,69 10 6,67 18 6,69 26 6,66 

3 6,66 11 6,65 19 6,68 27 6,64 

4 6,68 12 6,68 20 6,66 28 6,68 
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5 6,70 13 6,69 21 6,67 29 6,68 

6 6,67 14 6,68 22 6,70 30 6,67 

7 6,69 15 6,64 23 6,68 31 6,69 

8 6,65 16 6,67 24 6,67 32 6,66 

 

Pro ověření předpokladů o datech jsem postupovala dle literatury Základy 

statistického zpracování dat (viz [4]) a sestrojení regulačních diagramů dle literatury 

Statistické metody pro zlepšování jakosti (viz [5]). 

 

Ad 3) Ověření předpokladů o datech 

Ověřujeme, zda-li data pocházejí z normálního rozdělení 

a) pomocí histogramu 

Na obr. 10 je uveden histogram pro naměřená data (viz tab. 7) 

 
 

Třídy Četnost 

6,64 2 

6,652 3 

6,664 5 

6,676 8 

6,688 7 

6,7 5 

Další 2 

 

 
 
             Obr. 10 Histogram pro naměřená data 
 
Z tvaru histogramu je zřejmé, ţe data mají přibliţně normální rozdělení. 

b) pomocí Shapiro-Wilkova testu 

Testujeme hypotézu 

H0: soubor má normální rozdělení 

H1: soubor nemá normální rozdělení 

Výpočet testovacího kritéria: 

𝑊 =
𝑏2
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𝜑2 = 𝑥𝑖
2 −

𝑛

𝑖=1

  𝑥𝑖 
2

𝑛
 

𝑏2 =   𝑎𝑛−𝑗+1 𝑥(𝑛−𝑗+1 − 𝑥𝑗 

𝑙

𝑗=1

 

2

 

 
Kvantil W* se určí z tabulek. 

Je-li W˂ W*, H0 se zamítá a přijímá se H1. 

Hodnoty pro výpočet testového kritéria jsou uvedeny v příloze č. 5. 

𝑏2 =  0,086587 2 = 0,007497 

𝜑2 = 1424,4532−
213,52

32
= 0,007887 

𝑊 =
0,007497

0,007887
= 0,951 

 
W*=0,93 ( pro α=0,05) 
 
W>W*  platí H0 

Soubor dat má normální rozdělení. 
 
Ad 4) Volba rozsahu výběru 

Rozsah výběru n=1. 
 
Ad 5) Volba vhodného regulačního diagramu  

Náhodnou veličinou je délka plastového kalíšku. Rozsah podskupiny n=1. 

Proto byl zvolen regulační diagram (xj, Rkl). 

Ad 6) Výpočet hodnot zvoleného testovacího kritéria pro jednotlivé výběry 

Do regulačního diagramu pro individuální hodnoty (xj) se zaznamenávají přímo 

naměřené hodnoty. 

Do regulačního diagramu pro klouzavé rozpětí (Rkl) se zakreslují hodnoty klouzavého 

rozpětí Rj,kl, které se vypočítají dle vztahu 

𝑅 𝑗 ,𝑘𝑙 =  𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1  

Ad 7) Ověření a zajištění statistické zvládnutosti procesu 

Regulační diagram pro klouzavé rozpětí (Rkl) 

V tomto diagramu se zakreslují hodnoty klouzavého rozpětí Rkl. Na Obr. 12 je 

zakreslen regulační diagram pro klouzavé rozpětí. 



60 
 

CL=𝑅 𝑘𝑙=0,0203 

UCL=𝐷4 ∗ 𝑅 𝑘𝑙 = 3,267 ∗ 0,0203 = 0,0663 

LCL=𝐷3 ∗ 𝑅 𝑘𝑙 = 0 ∗ 0,0203 = 0 

Regulační diagram pro individuální hodnoty (xj) 

Do regulačního diagramu se přímo zaznamenávají jednotlivé naměřené hodnoty xj. 

Na Obr. 11 je zakreslen regulační diagram pro individuální hodnoty. 

𝐶𝐿 = 𝑥 =
 𝑥𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑘
=
213,5

32
= 6,672 

𝑈𝐶𝐿 = 𝑥 + 𝐸2 ∗ 𝑅 𝑘𝑙 = 6,672 + 2,66 ∗ 0,0203 = 6,726 

 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑥 − 𝐸2 ∗ 𝑅 𝑘𝑙 = 6,672− 2,66 ∗ 0,0203 = 6,618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                       Obr. 11 Regulační diagram pro individuální hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   Obr. 12 Regulační diagram pro klouzavé rozpětí 
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Jelikoţ v diagramu pro individuální hodnoty i v diagramu pro klouzavá rozpětí nejsou 

ţádné hodnoty mimo regulační meze, lze proces povaţovat za způsobilý. 

 

Všechny regulační diagramy byly vytvořeny v softwaru Statgraphics, toto 

vyhodnocování statistické regulace procesu bych navrhovala i v organizaci. 

 

Ad 8) Ověření a zabezpečení způsobilosti procesu 

Na začátku byla ověřena normalita dat pomocí histogramu a pomocí Shapiro-

Wilkova testu, aby mohly být pouţity ke kvantifikaci způsobilosti procesu indexy Cp a 

Cpk. 

𝐶 𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6
𝑅 

𝑑2

= 1,85 

𝐶 𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 
𝑈𝑆𝐿 − 𝑥 

3
𝑅 

𝑑2

,
𝑥 − 𝐿𝑆𝐿

3
𝑅 

𝑑2

 = min 0,52;3,18 = 0,52 

 

Odhad indexů Cp je větší neţ pouţívaná minimální hodnota 1,33. Jelikoţ skutečnou 

způsobilost vyjadřuje index Cpk, a ten je v mém případě menší neţ minimální hodnota 

1,33, musím tedy konstatovat, ţe proces není způsobilý. A hodnota odhadu Cpk je 

menší neţ hodnota Cp, coţ znamená, ţe proces není centrován na středu 

tolerančního pole. 

 

Ad 9) Vlastní regulace procesu 

Jelikoţ se u regulačního diagramu X a ani u regulačního diagramu Rkl nevyskytly 

ţádné hodnoty mimo regulační meze, mohou být hodnoty CL, UCL, LCL uţívány 

nadále. 
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4.4 Prvek 8.5.2.1 Řešení problémů 

 

Organizace musí mít stanoven proces pro řešení problémů, který vede k identifikaci a 

eliminaci kořenové příčiny. 

Existuje-li zákazníkem předepsaná forma řešení problémů, musí organizace tuto 

předepsanou formu pouţít [2]. 

 

Abychom nalezli kořenovou příčinu, navrhuji zkonstruovat Ishikawův diagram a 

výsledky vyhodnotit pomocí Paretova diagramu a stanoveným 

nejpravděpodobnějším příčinám stanovit nápravná opatření. 

 

Ishikawův diagram je grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje 

příčiny daného následku. 

Umoţňuje najít skutečné příčiny následku a zvolit nejefektivnější řešení problému. 

Je také znám jako diagram příčin a následků [6]. 

 

Paretův diagram je grafické zobrazení dat uspořádaných dle četnosti a důleţitosti [6]. 

 

 

Nejdříve jsou zpracovány všechny moţné příčiny problému „ prasklý kalíšek “ pomocí 

Ishikawova diagramu. 

 

K sestavení Ishikawova diagramu jsme nejdříve definovali problém, který jsme dále 

analyzovali. Pro naši práci to byl problém prasklý kalíšek. Tento problém se 

opakovaně v organizaci objevuje.  

Stanovili jsme si všechny skupiny příčin a to dělník, prostředí, materiál, nástroj, stroj 

a metody. 

Dále jsme definovali všechny moţné subpříčiny. Poté jsme si zvolili bodovou stupnici 

3,2,1. Po tři kola jsme přidělovali body 3,2,1 nejdůleţitějším příčinám. 

 

Dále jsou podle bodového hodnocení stanoveny nejdůleţitější příčiny u problému 

prasklý kalíšek (viz tab. 8). 
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         Obr. 13 Ishikawův diagram
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Tab. 8 Bodové ohodnocení nejpravděpodobnějších příčin problému prasklý kalíšek 

Příčina Označení 
Bodové 

hodnocení 

Kumulativní 

bodové 

hodnocení 

Kumulativní 

bodové 

hodnocení v 

% 

Nesprávné 

vstřikovací parametry 
A 11 11 30,56 

Špatné mechanické 

vlastnosti materiálu 
B 7 18 50 

Zamíchání 

rozjezdových kusů 
C 4 22 61,11 

Porucha stroje D 3 25 69,44 

Teplota 

temperančního 

zařízení 

E 3 28 77,78 

Nedostatečně 

vysušený materiál 
F 2 30 83,33 

Špatné procento 

barviva 
G 2 32 88,89 

Nepozornost 

pracovníků 
H 2 34 94,44 

Teplota vzduchu I 1 35 97,22 

Vlhkost vzduchu J 1 36 100 

 
 
Po rozdělení bodů a jejich následném sečtení vyšlo 10 nejpravděpodobnějších příčin 

a to nesprávné vstřikovací parametry, špatné mechanické vlastnosti materiálu, 

zamíchání rozjezdových kusů, porucha stroje, teplota temperančního zařízení, 

nedostatečně vysušený materiál, špatné procento barviva, nepozornost pracovníků, 

teplota vzduchu a vlhkost vzduchu. 

Tyto příčiny jsou setříděny podle četností. Poté byly vypočítány kumulativní součty 

hodnot a dále byly tyto součty vyjádřeny v procentech. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 8 a jsou vstupními údaji pro Paretovu analýzu.
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                                    Obr. 14 Paretův diagram 
 

 

Na základě bodového ohodnocení z tab. 8 byl sestaven Paretův diagram, ve kterém 

je uvedeno 10 nejdůleţitějších příčin. Zde nám vznikla tzv. Lorencova křivka (modrá 

křivka v obr. 14), která byla sestrojena pomocí kumulovaných četností v procentním 

vyjádření.  

 

Pro vyhodnocení je pouţito kritérium průměrného ukazatele. 

 

Kritérium průměrného ukazatele: 

36:10=3,6=4 

 
4 > Ţivotně důleţitá menšina 

4 < Uţitečná většina 

 

Z tohoto kritéria vyplývá, ţe ţivotně důleţitá menšina je nesprávné vstřikovací 

parametry, špatné mechanické vlastnosti a zamíchání rozjezdových kusů. U těchto 

příčin je potřeba přijmout nápravná opatření. 
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Tab. 9 Výsledky Paretovy analýzy a návrhy nápravných opatření 

Nejpravděpodobnější příčina Nápravné opatření 

Nesprávné vstřikovací parametry - kontrola vstřikovacích parametrů na 

začátku směny obsluhou lisu i 

seřizovačem 

-vizuální kontrola kalíšků kaţdých 30 

minut 

- kontrola vstřikovacích parametrů před a 

po pouţití nové série materiálu 

- výroba vzorků s limitním nastavením 

parametrů a otestování při sestavě 

- evidence veškerých změn nastavení 

parametrů 

 

Špatné vlastnosti materiálu - kontrola materiálu po transportu 

- kontrola na začátku směny 

- kontrola kalíšků po pouţití nové série 

materiálu 

- uchovávání vzorků z kaţdé nové šarţe 

materiálu /barviva 

- kontrola kalíšků na celistvost ( simulace 

sestavy na přípravku) 

- vedení záznamů o sušení materiálu 

 

Zamíchání rozjezdových kusů -důslednější proškolování pracovníků 

- zvýšení počtu vyřazených zdvihů po 

rozjezdu a čištění formy v průběhu 

produkce 

- záznam o přerušeních stroje do 

výrobního deníku 

- kontrola kalíšků na celistvost ( simulace 

sestavy na přípravku) 
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4.5 Prvek 8.1.2 Znalost základních statistických pojmů 

Základní statistické pojmy, jako např. variabilita, regulace, způsobilost procesu a jeho 

přeregulování, musí být pochopeny a pouţívány v celé organizaci [2]. 

  

Zde jsou uvedeny tedy charakteristiky jednotlivých statistických pojmů [6]: 

Variabilita  

Variabilita je vlastnost kaţdého procesu, která způsobuje nedostatek jeho 

opakovatelnosti. 

I za relativně stálých podmínek působí na proces a jeho vstupy a výstupy objektivně 

řada vlivů, které způsobují, ţe nelze vyprodukovat dva zcela totoţné produkty. 

Sníţení variability pak znamená: 

 stejnoměrnější výrobu, 

 menší pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků, 

 menší rozsah kontroly a niţší náklady na kontrolu a zkoušení, 

 více spokojených zákazníků. 

 

Statistická stabilita procesu 

Statisticky stabilní proces je proces, na který působí pouze náhodné příčiny 

variability. 

Statisticky nestabilní proces je proces, na který působí i vymezitelné příčiny 

variability. 

Základním nástrojem pro analýzu statistické stability procesu je regulační digram 

(příklad regulačního diagramu je uveden v kapitole 4. 3). 

 

Způsobilost procesu 

Způsobilý proces je proces, který je schopen dlouhodobě a stabilně plnit poţadavky 

zákazníka. 

V rámci analýzy způsobilosti procesu se zkoumá, zda proces, který je statisticky 

zvládnutý, je také schopen dosahovat poţadavků zákazníka. 

Základním nástrojem pro hodnocení způsobilost procesu je histogram a indexy 

způsobilosti (blíţe uvedeno v kapitole 4. 3). 
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Zlepšování procesu 

Pro neustálé zlepšování procesu je nutné permanentně monitorovat chování procesu 

s cílem dosáhnout a udrţovat statisticky zvládnutý stav. Pak je chování procesu a 

jakost jeho výstupů předvídatelná a je moţné objektivně hodnotit způsobilost 

procesu.  

 

Statistická regulace procesu 

Statistická regulace procesu je prostředek řízení procesu na základě statistického 

hodnocení. 

Statistická regulace procesu představuje preventivní nástroj řízení jakosti, neboť na 

základě včasného odhalování významných odchylek v procesu od předem 

stanovené úrovně umoţňuje realizovat zásahy do procesu s cílem udrţovat ho 

dlouhodobě na přípustné a stabilní úrovni. 

Cílem statistické regulace procesu je dostat proces do statisticky stabilního stavu, 

udrţet proces na stabilní úrovni, předcházet neshodným produktům, vytvořit 

podmínky pro hodnocení způsobilosti, vytvořit podmínky pro další zlepšování 

(blíţe uvedeno v kapitole 4. 3). 
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5. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 
 
Na začátku budování systému managementu kvality dle normy ISO/TS 16949 byla 

vypracována analýza stávající dokumentace a poté byla porovnána s poţadavky 

normy ISO /TS 16949. Některé poţadavky normy byly ve společnosti zpracovány jiţ 

dříve, protoţe vyrábí výlisky pro automobilový průmysl, ale jiné bude nutno aplikovat 

a začlenit do praxe. Některé kapitoly normy ISO/TS 16949 byly uţ vypracovány a to 

buď dopsáním do stávajících směrnic, vytvořením nových směrnic a vytvořením 

nových pracovních postupů. Bohuţel nebyly ještě vypracovány všechny kapitoly, 

jelikoţ bude ve společnosti v dubnu 2012 prováděn recertifikační audit. Měla tedy 

organizace práci s přípravou na tento audit. Proto budou ostatní kapitoly 

zpracovávány nejdříve od května 2012. 

Ve spolupráci s manaţerkou kvality jsme zhotovili prozatímní plán budování systému 

managementu kvality. Snad se podle harmonogramu podaří tyto naplánované 

činnosti realizovat. 

Na jaře 2013 by měla být přizvána nezávislá organizace, která provede audit třetí 

stranou. Na základě výsledků z tohoto auditu, by byla přizvána certifikační 

organizace, která by provedla certifikaci systému dle normy ISO/TS 16949. 
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ZÁVĚR 

Na závěr je třeba říci, ţe některé vybrané poţadavky normy ISO/TS 16949 je moţné 

pouţít jako samostatné téma pro diplomovou práci (např. SPC, FMEA). 

Opravdová praxe ţádá po pracovnících kvality, aby byli schopni sami aplikovat 

veškeré poţadavky normy ISO/TS 16949 do reálného ţivota společnosti. 

Mou snahou a snahou mé konzultantky ve společnosti VS Plastik s.r.o. bylo pochopit 

především výklad normy, uvědomit si problematiku zavádění systémů a vyuţití metod 

a nástrojů k jejich efektivnímu uplatnění v praxi. 

 

Zpracování nových směrnic, pracovních postupů a návodů a veškeré potřebné 

dokumentace není ani tak sloţité. Největší problém bych viděla v nechuti samotných 

pracovníků učit se novým postupům. Budou totiţ muset měnit své dosavadní návyky 

a to můţe přinést i negativa v dosud vykonávané činnosti. Ale postupy budou psány 

hlavně pro lidi, pro dělníky, aby věděli, jak určité činnosti provádět. V budoucnu by 

nebylo špatné zjistit od pracovníků, zda-li po realizaci systému ISO/TS 16949 pociťují 

nějaké výrazné změny. 

 

Některé mnou zpracované poţadavky v organizaci uţ začali pouţívat. 

 

Zavádění tohoto systému kvality bude prováděno vlastními zdroji. Na konci procesu 

zavádění bude do společnosti zavolána externí poradenská organizace, která 

uskuteční nezávislý audit systému. Podle výsledku auditu bude navrţen další postup. 

Předpokládá se, ţe certifikace bude provedena akreditovaným certifikačním orgánem 

TÜV CZ dle normy ISO/TS 16949. 

 

Doufám, ţe má diplomová práce na téma „Příprava na certifikaci systému 

managementu kvality dle standardu ČSN P ISO/TS 16949″ byla pro společnost VS 

Plastik s.r.o. přínosem, a ţe se mi podařilo vytvořit podklad pro budoucí plánovanou 

certifikaci na systém ISO/TS 16949. 

 

 

 

 



71 
 

POUŢITÁ LITERATURA 
 
[1] Interní dokumenty společnosti VS Plastik s.r.o. 

 

[2] ČSN P ISO/TS 16949. Systémy managementu kvality-Zvláštní požadavky na 

používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu 

náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci 

a státní zkušebnictví, Prosinec 2009. 

 

[3] NENADÁL, Jaroslav, Darja NOSKIEVIČOVÁ, Růţena PETŘÍKOVÁ, Jiří PLURA a 

Josef TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. 

Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. 

 

 [4] TOŠENOVSKÝ, Josef a Martin DUDEK. Základy statistického zpracování dat. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-0006-3. 

 

[5] TOŠENOVSKÝ, Josef a Darja NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro 

zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex a.s., 2002. ISBN 80-7225-040-X. 

 

[6] NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Základní statistické metody managementu jakosti. 

Ostrava: Studijní opora VŠB-TU Ostrava. 

 

[7] ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu jakosti – základní principy a 

slovník. Praha: ČNI, 2006. 

 

[8] ČSN EN ISO 9001:2009. Systémy managementu jakosti - požadavky. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví, Duben 2009. 

 

 [9] BAUER, John E., Grace F. DUFFY a Russell WESTCOTT. The Quality 

Improvement Handbook. 2.vyd. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2006. ISBN 978-0-

897-958-0. 

 

[10] HOYLE, David. Automotive Quality Systems Handbook. ISO/TS 16949:2002. 2 

vyd. Amsterdam: Elsevier Butterword Heinemann, 2005. ISBN 0-89798-0897-8. 



72 
 

[11] VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: 

Legislativa, systémy, metody, praxe. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBM 

80-7261-146-1. 

 

 [12] HOYLE, David. ISO 9000 Quality Systems Handbook. Burlington : Butterworth – 

Heinemann, 2006. ISBN 0-7506-6785-0. 

 

[13] KLOPPENBORG, Timothy J. a Joseph A. PETRICK. Managing project quality. 

Leesburg: Management Concepts, 2002. ISBN 1-56726-141-8. 

 

[14] HUTYRA, Milan. Management jakosti. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TUO, 2007. ISBN 

978-80-248-1484-1. 

 

[15] KYMAL, Chad. The ISO/TS 16949 Implementation Guide. Chico: Paton Press, 

2004. ISBN 1-932828-01-X. 

 

[16] NENADÁL, Jaroslav, Darja NOSKIEVIČOVÁ, Růţena PETŘÍKOVÁ, Jiří PLURA 

a Josef TOŠENOVSKÝ. Moderní systémy řízení jakosti: Quality Management. 2. vyd.  

Praha: Managemet Press, 2005. ISBN 80-7261-071-6. 

 

[17] BEDNARČÍK, Zdeněk. Mezinárodní systémové standardy. 1.vyd. Karviná : 

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009.  

ISBN 978-80-7248-532-1. 

 

[18] PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. Vyd. Praha: Computer 

Press, 2001. ISBN 80-7226-543-1. 

 

[19] Kymal, Chad. The ISO/TS 16949 Auditor Handbook: Process Approach Auditing 

for the Automotive Industry. Chico: Paton Press, 2007. ISBN 978-1-932828-13-9. 

 

[20] VYKYDAL, David. Plánování jakosti a jeho význam pro dodavatele 

automobilového průmyslu. Vykydal David [online] ©2000 [cit. 2012-03-13]. Dostupné 

z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj15-cz.htm. 

 



73 
 

[21] CERTIFIKACE-ISO. Jakost - ISO/TS 16949. Certifikace-ISO [online]. ©1996-

2012 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: http://www.certifikace-iso.cz/iso-ts-16949. 

 

[22] BUSINESSINFO. Přehled certifikace systému řízení. Businessinfo.cz: Oficiální 

portál pro podnikání a export [online]. ©1997-2011 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/certifikace-normy/certifikace-systemu-

rizeni/1001143/36554/. 

 

[23] ČSN ONLINE. Detailní informace o produktu. Csnonline.unmz.cz [online]. ©2012 

[cit. 2012-03-13]. Dostupné z: 

http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=75682. 

 

[24] Přednášky VŠB- TU Ostrava. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Soubory procesů managementu jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9000:2006        

Obr. 2  EFQM Model Excelence (verze 2010)  

Obr. 3  Stará budova VS Plastik s.r.o. 

Obr. 4  Nová výrobní hal 

Obr. 5  Plastové kalíšky 

Obr. 6  Tvarovky pro rozvod vody 

Obr. 7  Komponenty pro lyţařské a trekkingové hůlky 

Obr. 8  Domovní spínače a zásuvky 

Obr. 9  Organizační struktura VS Plastik s.r.o.  

Obr. 10 Histogram pro naměřená data 

Obr. 11 Regulační diagram pro individuální hodnoty 

Obr. 12 Regulační diagram pro klouzavé rozpětí 

Obr. 13 Ishikawův diagram 

Obr. 14 Paretův diagram 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 4 

Tab. 2 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 5 

Tab. 3 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 6 

Tab. 4 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 7 

Tab. 5 Srovnání naplňování poţadavků v kapitole 8 

Tab. 6 Prvky, které je nutno v organizaci zavést 

Tab. 7 Naměřené hodnoty 

Tab. 8 Bodové ohodnocení nejpravděpodobnějších příčin problému prasklý kalíšek 

Tab. 9 Výsledky Paretovy analýzy a návrhy nápravných opatření 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Procesní FMEA-nástřik plastového kalíšku 

Příloha 2 Plán kontroly a řízení 

Příloha 3 Ţádost o odchylku 

Příloha 4 Havarijní plán 

Příloha 5 Hodnoty pro výpočet testového kritéria 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Příloha č. 1 FMEA PROCESU 

 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 

 

 



81 
 



82 
 

 
 
 
 
 



83 
 

PŘÍLOHA Č. 2 PLÁN KONTROLY A ŘÍZENÍ 
 

 



84 
 

 



85 
 

PŘÍLOHA č. 3 ŢÁDOST O ODCHYLKU 

 
 



86 
 

PŘÍLOHA Č. 4 HAVARIJNÍ PLÁN  
 

 
 



87 
 

PŘÍLOHA Č. 5 HODNOTY PRO VÝPOČET TESTOVÉHO KRITÉRIA 
 

 
 


