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1. Oblast použití manuálu pro dodavatele Motorpal, a. s. 
 
Manuál kvality definuje požadavky Motorpal, a.s. na dodavatele a zároveň stanovuje postupy na zajištění kvality 
nakupovaných dílů. Motorpal, a.s. od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a 
zabezpečování kvality ve všech fázích procesu, zejména ve fázi plánování, realizace a dodávky produktu. Za 
kvalitu dodaných nakupovaných dílců zodpovídá zásadně dodavatel. Požadavky manuálu musí být přenášeny na 
subdodavatele v plném rozsahu. Společnost Motorpal, a.s. si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování pravidel a 
požadavků z Manuálu kvality. Cílem je vybudování a rozvíjení dodavatelsko-odběratelských vztahů. 
 
2. Vymezení rozsahu platnosti 
 
Tento manuál revize č.2 platí od 22.04.2014 a je závazný pro všechny dodavatele dodávajících do Motorpal, a.s. 
Aktuální verze manuálu je ke stažení na www.motorpal.cz  
 
 
3. Odpov ědnost dodavatele 
 
Dodavatel zaručuje, že dodávané zboží je bez vad a odpovídá dohodnutým požadavkům, technickým specifikacím 
a platné technické dokumentaci. Dodavatel ručí za kvalitu materiálů a služeb od svých subdodavatelů. Záruční lhůta 
na dodané zboží je dle smlouvy Všeobecné nákupní podmínky (není-li domluveno jinak). 
 
 
4. Požadavky na systém kvality 
 
Základními stavebními prvky systému zajištění kvality jsou aplikace pokročilého plánování kvality a procesního 
přístupu. 
Dodavatel se zavazuje plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení kvality dle  strategie nulové 
chyby dle metodiky APQP (viz příloha č.10).  , z čehož vyplývá plnění všech kvalitativních požadavků kladených na 
výrobek. Od dodavatele se očekává, že jeho systém řízení kvality bude odpovídat poslední platné revizi ISO 9001. 
Certifikace  dle ISO/TS 16949 je dle dohody mezi dodavatelem a společností Motorpal, a.s. Od Dodavatele 
očekáváme certifikaci environmentálního managementu dle normy dle ISO 14001 a certifikace systém 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. 
 
 
5. Požadavky na první vzorky   
 
Vzorkování je bezplatné včetně dokumentace (pokud není v objednávce uvedeno jinak). Vzorkování se musí vždy 
provádět na formulářích Motorpalu a.s.  Zákazník Motorpal a.s. zastřešen dodavatelskou kvalitou stanoví ve 
formuláři  PPAP (viz příloha č.11) požadavky pro vzorkování. 
 
Základní úroveň:  05- Rozměrová kontrola. 
                             07 - Kontrola materiálu. 
                            16 - Kontrolní plány. 
                            21-  Zákaznické požadavky balení. 
                   
První vzorky musí být podrobeny vzájemné kontrole všech rozměrů a parametrů uvedených na výkrese, včetně 
vyznačení očíslovaných pozic. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat (viz příloha č.6).  
Důležité : Vzorky musí byt označeny štítkem VZOREK (viz příloha č.6) 
 
Dodavatel musí zajistit, že předložení vzorkové zprávy a vzorků odpovídá požadavkům stanoveným v titulním listě 
vzorkové zprávy. Vzorková zpráva musí být předložena dle požadované úrovně na formulářích Motorpalu a.s. (v 
původním dokumentu Microsoft Office Excel). Formuláře jsou k dispozici ke stažení na 
http://www.motorpal.cz/cz/kvalita/manual-kvality-pro-dodavatele 
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Po vyhodnocení vzorků v Motorpal, a.s. bude dodavateli zpět zaslána v elektronické podobě vyhodnocená vzorková 
zpráva. Vzorkované dílce jsou uloženy na vstupní kontrole v Motorpal, a.s. a v případě potřeby (např. neshody v 
rámci sériových dodávek) slouží jako referenční vzorky. 
  
Výsledek vzorkování může být následující: 
 
SCHVÁLENO - byla splněna kritéria Motorpal, a.s. a dodavatel může dodat dílce do ověřovací série. Uvolnění 
vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Odchylky od požadavků, 
které nebyly odhaleny v průběhu vzorkovacího řízení, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti i později. 
 
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může dodat ověřovací sérii dle schválené dokumentace a objednávek     
Motorpal a.s.. Zároveň s ověřovací sérií však musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření na 
nedostatky při vzorkování zjištěné. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel 
nesmí dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria. 
 
NESCHVÁLENO – dodavatelem předložené vzorky nevyhověly pro použití příp. funkci výrobku Motorpal a.s. v 
důležitých  parametrech. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí 
vzorkového řízení. Dodavatel bude elektronicky informován a bude požádán o nové vzorkování. 
 
.  
6. Zabezpečení kvality v pr ůběhu sériových dodávek 
 
Zahájení sériových dodávek do Motorpal, a.s. následuje po obdržení písemného nebo elektronického schválení vzorkové 
zprávy. Pro zabezpečení kvality sériových dodávek je dodavatel povinen trvale prokazovat shodu výrobku s požadavky, a 
to vypracováním a vedením listu preventivní kvality. 

 

6.1 Řízená dokumentace 
Dodavatel musí vždy vyrábět dle platné řízené dokumentace. Řízenou dokumentaci předává dodavateli pracovník 
nákupu. Pokud je výkres ve vlastnictví dodavatele, musí být schválen a zaevidován v Motorpal, a.s.. Výkresová 
dokumentace bez písemného souhlasu Motorpalu a.s. nesmí být poskytnuta třetí straně. 
 
List preventivní kvality  
List preventivní kvality slouží k přenesení zákaznických požadavků.  
Základní nástroje obsažené v listu preventivní kvality.  
 

- FMEA  - metoda, jejímž cílem je (předem) identifikovat místa možného vzniku vad ve výrobě 
- SPC  - statistická regulace procesu 
-  MSA  - schopnosti měřidel, 
-  Cmk   - způsobilost strojů  
-  Cpk  - způsobilost procesu,  
-  systematické přenesení všech zákaznických požadavků  (důležité rozměry ...) 

                podrobný návod k listu preventivní kvality (viz příloha č.12). 
 
Kontrolní plán 
Dodavatel předloží kontrolní plán celého dílce a procesu, který definuje všechny metody používané pro kontrolu 
měření a přezkoušení výrobku (typ měřidla, četnost měření, sled operací, …) viz příloha č.4. 
 
Průběhový diagram (Flowchart) 
Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního procesu a 
splňuje požadavky a potřeby Motorpal, a.s. (začínající vstupní kontrolou, končící expedicí). 
 
Balící p ředpis  
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Dodavatel předloží v průběhu vzorkování k odsouhlasení návrh způsobu balení, které zaručí ochranu dílce před 
riziky mechanického poškození a koroze. Dodavatel v návrhu zohledňuje požadavky Motorpal, a.s. na čistotu dílců. 
Toto balení je dodavatel povinen používat v celém průběhu dodávek. 
 
Dokumentace technických zm ěn (viz příloha č.9).   
Tento dokument slouží ke sledování technických změn a provází daný výrobek. Není-li dohodnuto jinak . 
 
Počáteční studie procesu 
Počáteční studie procesu slouží k stanovení přijatelné úrovně předběžné způsobilosti procesu, pro všechny zvláštní 
znaky. Pokud nebyly identifikovány žádné zvláštní znaky, zákazník si vyhrazuje právo požadovat prokázání 
počáteční způsobilosti na jiných znacích. Se souhlasem zákazníka může být studie provedena na základě 
dlouhodobých údajů ze 
stejného nebo podobného procesu. V případě nezpůsobilosti procesu musí dodavatel identifikovat, hodnotit a 
pokud je to možné, eliminovat působení zvláštních příčin. Nezpůsobilost procesu musí být zákazníkovi oznámena a 
musí být předložen plán opatření k nápravě, není- li dohodnuto jinak. 
 
 
6.2 Dokumentace k dodávce pro vstupní kontrolu: 
Pokud dodavatel s každou dodávkou nedodá níže uvedené průvodní dokumenty, je to důvod pro odmítnutí dodávky 
dílců. 
 
Atest materiálu   
Dodavatel musí ke každé dodávce předložit požadovaný atest dle ČSN EN 10204 uvedený v objednávce. Není-li 
dohodnuto jinak, požaduje se atest 3.1, který musí obsahovat chemické složení a mechanické vlastnosti. Atest 2.2 
musí obsahovat chemické složení.  
 
Protokol o tepelném zpracování, o povrchové úprav ě  
V případě, že dodavatel zajišťuje tepelné zpracování, předloží doklady o průběhu a kvalitě tepelného zpracování 
(žíhání, kalení, cementace apod.). 
V případě zajištění povrchových úprav musí protokol obsahovat naměřenou vrstvu (např. zinkování, chromování, 
atd.)  
 
Rozměrový protokol (výsledky kontrol) 
Ke každé dodávce je standardně dodáván rozměrový protokol z výstupní kontroly (viz příloha č. 5), není-li 
dohodnuto jinak. 
Rozměrový protokol musí obsahovat: 

- naměřené rozměry (výkresové @) 
- visuální kontrolu (např. odjehlení, koroze, povrchová úprava) 
- ostatní rozměry (rozšíření měřených rozměrů lze požadovat v průběhu sériové výroby na základě 

reklamací, problému při montáži, apod.) 
 
Prohlášení o kompletnosti a kvalit ě dodávky 
Prohlášení o kompletnosti a kvalitě dodávky (viz příloha č. 7) musí být dodavatelem řádně vyplněno. 
 

7. Změnové a odchylkové řízení 

7.1. Odchylkové řízení 
Dodavatel není oprávněn vědomě dodat společnosti Motorpal a.s. jakékoliv zboží, které nesplňuje kvalitativní 
požadavky dané vzájemně odsouhlasenou technickou dokumentací a/nebo příslušnou smlouvou týkající se 
předmětného zboží. Ve výjimečných případech, kdy na dodávaném zboží jsou odchylky proti požadavkům, a kdy 
dodavatel může oprávněně předpokládat, že pro společnost Motorpal by takovéto zboží mohlo být za určitých 
podmínek zpracovatelné, může v dostatečném předstihu před plánovaným datem dodání požádat o schválení 
případné odchylky. O vystavení odchylky žádá dodavatel oddělení nákupu Motorpal a.s. písemně, nebo 
elektronickou formou na formuláři (viz příloha č.17). 
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Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí včetně dalších podmínek na dodání je dodavateli zasláno v elektronické 
podobě pracovníkem nákupu do 14 dnů od předložení požadavku. Dodavatel musí udržovat záznamy o datu 
ukončení platnosti odchylky. Po uplynutí schválené platnosti odchylky musí být zajištěn soulad s původními 
specifikacemi. Dodávky odeslané na základě schválené odchylky musí být řádně označeny (viz příloha č. 8). 
 

7.2. Změnové řízení 
- Iniciováno dodavatelem 
O povolení změny žádá dodavatel oddělení nákupu Motorpal a.s. písemně nebo elektronickou formou. S žádostí 
dodavatel zasílá vyplněný 8D report. Rozhodnutí o schválení, nebo zamítnutí je dodavateli zasláno v elektronické 
podobě pracovníkem nákupu do 30 dnů od předložení. Změny nesmějí být zaváděny před obdržením písemného 
schválení Motorpal a.s.. 
 
 
Předložení Žádosti o změnu je vyžadováno v těchto případech: 

- použití jiné konstrukce nebo materiálu než byl použit v předešlém schváleném dílu nebo výrobku 

- výroba na nových nebo upravených nástrojích a formách, včetně výměny nástrojů  

- výroba po renovaci nebo přenastavení existujících nástrojů nebo zařízení 

- výroba na nástrojích a zařízení přemístěném na jiné výrobní místo nebo další výrobní závod  

- změna subdodavatele dílů, materiálů nebo služeb (např. tepelná úprava, povlakování, ochranná povrchová 
úprava atd.)  

- výroba dílu na nástrojích, které nebyly v provozu v sériové výrobě po dobu 12 měsíců nebo déle 

- změny výrobku nebo procesu vztahující se k výrobě komponentů výrobku vyráběných interně nebo 
subdodavatelem, které ovlivňují sestavu, tvar, funkci, výkon a/nebo trvanlivost prodejního výrobku.  

 
- Iniciováno Motorpalem a.s.  
Motorpal je oprávněn v průběhu obchodního vztahu s Dodavatelem měnit design nebo technickou specifikaci 
požadovaného zboží. Prostřednictvím úseku nákupu Motorpal obdrží Dodavatel písemné oznámení o 
předpokládaném plánu technické změny. Dodavatel informuje Motorpal o množství Zboží na skladě a /nebo v 
procesu a o čase potřebném na zavedení požadované změny; tyto informace včetně návrhu časového plánu 
nezbytných kroků budou předloženy úseku nákupu Motorpal do 5 dnů, není-li stanoveno jinak. Po prověření všech 
otázek spojených s technickou změnou může Motorpal autorizovat Dodavatele k realizaci technické změny. Na 
základě informace o uvolnění technické změny je Dodavatel povinen vydat detailní časový plán zavedení technické 
změny úseku nákupu Motorpal předkládat týdně zprávu o pokroku. Dodavatel není oprávněn zavádět jakékoliv 
změny před obdržením informace o zavedení technické změny. 

 

8. Audit dodavatele 
 
Dodavatel musí umožnit Motorpalu a.s. provedení zákaznických auditů. Motorpal a.s. má právo prověření závodu 
dodavatele v případě, že se vyskytne problém s kvalitou výrobku nebo výrobního procesu. Dodavatel musí 
Motorpalu a.s. poskytnout potřebné informace a zdroje. Dodavatel musí umožnit Motorpalu a.s. a jeho zákazníkům 
přístup do skladovacích a výrobních prostor (vlastních a svých subdodavatelů) za účelem vyhodnocení kvality dílců, 
procesů a vedení dokumentace. Společnost Motorpal a.s. se zavazuje oznámit termín auditu v dostatečném 
časovém předstihu. Dodavatel je s výsledky auditu seznámen prostřednictvím zprávy z auditu. Na nedostatky 
zjištěné během auditu musí dodavatel v požadovaném termínu navrhnout a po odsouhlasení s Motorpal a.s. 
realizovat nápravná opatření. 
 

9. Reklamační řízení 
 
Zjistí-li Motorpal, a.s., že nakupovaný díl, materiál nebo služba neodpovídá stanoveným specifikacím, oznámí 
dodavateli tuto skutečnost písemně, nebo prostřednictvím emailu či faxu, v naléhavých případech telefonicky. 
Dodavatel je povinen okamžitě přijmout vhodná nápravná opatření, dle všeobecných nákupních podmínek a zasílá 
vyplněný 8D – report (viz příloha č. 18.). Pokud není domluveno jinak, provádí Motorpal a.s. finanční vyhodnocení 
reklamací 1x měsíčně vystavením sumárního Externího zápisu o vadách, který je dodavateli odesílán v elektronické 
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podobě + písemně s reklamovaným zbožím. Náklady vztahující se k reklamačnímu řízení jsou obsaženy ve 
všeobecných nákupních podmínkách. 
 
 

10. Hodnocení dodavatel ů  
Dodavatelská kvalita společnosti MOTORPAL, a.s. hodnotí ppm dodavatelů na základě jejich dodávek.  
“Nulové ppm” je klíčový ukazatel kvality každého dodavatele. Pokud dodavatel přestane plnit tento klíčový 
ukazatel, bez ohledu na hodnocení ostatních kritérií, je povinen zavést účinná nápravná opatření, která uvedou 
proces do odsouhlaseného stavu.  

 Hodnocení dodavatelů probíhá na základě těchto podkladů. 

- Nulové ppm 

- Včasnost dodávek 

- Certifikace systému 

- Cenová vstřícnost 

- Komunikace  

 

 

11. Eskalační proces 
Při závažných odchylkách zařadí útvar dodavatelské kvality Motorpal a.s. dodavatele do eskalačního programu 
"Kritičtí dodavatelé". Deeskalace proběhne při prokázání trvale udržitelné účinnosti zavedených opatření. 

 
Program zahrnuje čtyři definované úrovn ě: 
Úroveň 0: dodavatel má problémy  
Úroveň 1: dodavatel není úspěšný v řešení problémů  
Úroveň 2: dodavatel potřebuje cizí pomoc k zajištění způsobilosti dodávání, varování  
Úroveň 3: dodavatel není vhodný pro kvalitu Motorpalu a.s., hodnocení  

 

Při opakovaném zatížení a v případě neplnění požadavků Motorpal, a.s. ohledně zlepšovacího programu, 
dodržování termínů, nebo při nedosažení stanovených cílů (zařazení "A"), se postupuje podle následujícího 
eskalačního principu: 

 

1. stupe ň eskalace: 

Prověření stanovených opatření z procesního auditu u dodavatele. Na denní bázi komunikuje s dodavatelem útvar 
Rozvoj dodavatele, Vstupní kontrola a Nákupní logistika. Na straně dodavatele je odpovědný logistik, obchodní 
zástupce.  
2. stupe ň eskalace: 

Rozhovor na téma "kvalita" s příslušnými odbornými útvary se zapojením managementu. Vedoucí nákupní logistiky 
a referent Global Sourcing společně s Vedoucím dodavatelské kvality. Na straně dodavatele - vedoucí výroby, 
zákaznická kvalita. 

 

3. stupe ň eskalace: 

Rozhovor na téma "kvalita" na úrovni vedení společnosti se zapojením vrcholového managementu, případně 
přeřazení do "D". Ředitel nákupu, Vicepresident pro kvalitu, Vicepresident pro výrobu. Na straně dodavatele -
management dodavatele. 
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12. Životní prost ředí 
 
Dodavatelé musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly 
zákonným požadavkům jakož i požadavkům ze strany zákazníků firmy Motorpal, a.s.. Zejména pro omezení 
nebezpečných a zakázaných látek. Od Dodavatele očekáváme systém práce podle standardů environmentálního 
managementu dle normy ISO 14001 a certifikace systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
OHSAS 18001. 
 
 
Dodavatelé se zavazují, že při prvním vzorkování zanesou údaje o materiálech do IMDS (Mezinárodního systému 
údajů o materiálech International Material Data System, viz  www.mdsystem.com  a ručí za správnost jimi 
učiněných zadání.  
V případě, že dodavatel není schopen tuto činnost zajistit, je povinen poskytnout potřebné informace k zadání do 
IMDS ze strany Motorpal a.s. 
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13. Přílohy  
Tyto přílohy lze stáhnou na www.motorpal.cz  
 
Příloha 1:  VZORKOVÁNÍ  - TITULNÍ LIST  
Příloha 2:  VZORKOVÁNÍ  - VÝSLEDKY KONTROL 
Příloha 3:  VZORKOVÁNÍ  - IMDS PROTOKOL 
Příloha 4:  KONTROLNÍ PLÁN   
Příloha 5:  PROTOKOL O MĚŘENÍ 
Příloha 6:  ZNAČENÍ VZORKŮ 
Příloha 7:  PROHLÁŠENÍ O KOMLPETNOSTI A KVALITĚ DODÁVKY  
Příloha 8:  IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK ODCHYLKA 
Příloha 9:  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZMĚN  
Příloha 10: FORMULÁŘ APQP 
Příloha 11: FORMULÁŘ  PPAP 
Příloha 12: LIST PREVENTIVNÍ KVALITY 
Příloha 13: KRYCÍ LIST FMEA 
Příloha 14: ČASOVÝ PLÁN 
Příloha 15: ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ODCHYLKY 
Příloha 16: 8D-REPORT 
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Příloha č.1 
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Příloha č.2 
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Příloha č.3 
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Příloha č.4 
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Příloha č.5 
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Příloha č.6                                                                                                        Příloha č.7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Příloha č.8 
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Příloha č.9 
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Příloha č.10 
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Příloha č.11 
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Příloha č.12  
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Příloha č.13 
 

 
 
Příloha č.14 
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Příloha č.15 
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Vysvětlivky k listu preventivní kvality 

  
1) Jiné vzorky:  
Nabídkový vzorek  - „Vzorek pro názornost a posouzení nabídky“  
Zástavbový vzorek - „Vzorek pro pokusy se zástavbou“  
Vývojový vzorek - „Vzorek pro kontrolu stavu vývoje“ 
Pozn. 1: Existuje možnost definovat speciální vývojové vzorky pro určité vývojové stupně". 
Pozn. 2: Rovněž „návrhové vzorky“, „prototyp“.  
Zkušební vzorky - „Vzorky pro funkční zkoušky a zkoušky spolehlivosti“ 
 
2) Typ vzorku A - „funk ční":  
Vzorek A v podstatě zabezpečuje technickou funkci (potvrzení návrhu). Je možno ho použít jako informaci 
zákazníka o funkci a může být použit pro jeho předběžné zkoušky. 

 
Pozn. 1: Nedůležité rozměry nemusí bezpodmínečně odpovídat výkresu. 
Pozn. 2: Mohou se vyskytovat omezení vůči plnění požadavků zákazníka a specifikací např. provozní teploty, 
vzhledu a rozměrů.  A-vzorky nejsou vhodné pro dlouhodobé zkoušky. 
Pozn. 3: Definitivní materiály jsou používány pouze částečně. Výroba probíhá v oddělení výroby vzorků, 
(speciální výroba) nebo se jedná o upravené existující výrobky. 

 
3) Typ vzorku B - „zkušební":  
Vzorek B v podstatě zabezpečuje technickou funkci a může být použít pro první zkoušky (rovněž u zákazníka) 
ve vozidle a může být nasazen na zkušební stav. Slouží pro verifikaci požadavků na výrobek (také pro první 
dlouhodobé zkoušky). 

 
Pozn.1: Připojovací a zastavbové rozměry odpovídají sérii. 
Pozn. 2: Všechny specifikace zákazníka možná ještě splněny nejsou. 
Pozn. 3: B-vzorek je do značné míry vyroben z konečných materiálů. Výroba probíhá se zkušebním nebo 
pomocným nářadím. 

 
4) Typ vzorku C - „pro uvoln ění":  
Vzorky C splňují specifikace zákazníka. Zkoušky u zákazníka umožňují „technické uvolnění“, uvolněním 
výrobku dochází interně k ukončení vývojové fáze. 
Pozn. 1: Dle možnosti jsou vzorky C vyráběny sériovým nářadím a výrobními postupy blížícím se sériovým. 
Pozn. 2: Používají se definitivní materiály, dodavatelé jsou určeni. 
Pozn. 3: Výrobek odpovídá výkresu. 
 
5) Typ vzorku D - „ použití pro p ředsérii ":  
U těchto vzorků jsou navíc umístěny typové štítky s číslem vzorkové zprávy viz příloha 1,2,3. Schválená 
vzorková zpráva je podkladem pro uvolnění dílců do série.  
 
Pozn. 1: U prvních vzorků musí všechny díly být vyrobeny sériovým nářadím, pomocí sériových výrobních 
postupů, a musí být montovány a kontrolovány za sériových podmínek. 
 
6) Použití pro sérii:  
Výrobek pro sériovou výrobu za Motorpal uvolňuje dodavatelská kvalita. 

 
7) Procesní FMEA:  
Motorpal určuje do kdy  je potřeba vyhotovit Procesní FMEA, a následně do bodu 16, listu preventivní kvality 
vyplní váhu významu následku chyb.  
 

 
8) Stupn ě kriti čnosti díl ů: 
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Zde definovat použité kritické znaky (symbol + specifikaci). 
 
 

9) Díly, funk čnost, informace o kritických parametrech:  
Popis kritických (důležitých) funkcí výrobku. 
 
10) Koncový produkt:  
Popis koncového výrobku. 

 
11) Důležité parametry:  
Zde jsou vyjmenovány důležité parametry dle aktuálního výkresu.  
 
12) Kritické znaky:   
S =  znaky důležité z hlediska bezpečnosti 
G =  znaky důležité z hlediska zákona 
SG = znaky důležité z hlediska bezpečnosti a zákona 
K = důležitý znak výrobku nebo výrobního procesu parametrem, který má zásadní význam, nebo význam pro 
spokojenost zákazníka, nebo vnitřních procesů. 
OS = znak důležitý pro bezpečnost obsluhy 
C = zákazníkem požadované zvláštní znaky jsou označeny v relevantních dokumentech (ISO/TS 16949) 
označeny dodatečně. 

 
13) Charakter zvláštních znak ů: 
V řádcích jsou zapsány následující kritické znaky: 
Fu = kritické pro funkci 
Fe = kritické pro výrobu 
Mo = kritické pro montáž 
 
14) Zákaznické navazující rozm ěry: 
Parametr, který bezprostředně navazuje na zákaznicky důležité parametry (závity, zástavbové rozměry atd.) 

 
15) Procesní FMEA:  
Analýza možných rizik, jejímž cílem je identifikovat místa možného vzniku vad, opatření k zlepšení kvality 
Je potřeba dbát na: 
Význam následků chyb    S (Severity)  - (bod 16) 
Pravděpodobnost výskytu chyb   O (Occurrence)  - (bod 17) 
Pravděpodobnost odhalení chyb  D (Detection)  - (bod 18) 
Opatření v popsaném pořadí. 
Při výběru opatření jsou zohledněny náklady / náročnost, termíny a cíle. Pro každé opatření je stanoveno 
zodpovědné oddělení a plánovaný termín zavedení. Zohledňují se  zde smluvně ošetřené požadavky zákazníka 
o stanovení opatření ve FMEA, které se odchylují od metodických směrnic FMEA. 
Kriteria pro stanovení opatření procesní FMEA 
Posouzení rizika selhání: S x O. Cílem produktu-FMEA je dosáhnout S x O < 36 Vyšší hodnoty než 36 
naznačují, že proces není navržen optimálně. - Odchylka, S x O < 36 musí být odůvodněna, na krycím listu 
FMEA viz příloha 15. 
Posouzení chyb, které nemusí být odhaleny:  O x D. Cílem procesu FMEA je dosáhnout O x D <15, vyšší 
hodnoty naznačují, že se k zákazníku dostanou vadné výrobky. Poznámka: - Odchylky, O x D <15 musí být 
odůvodněna, na  krycím listu FMEA viz příloha 15. 
 
16) Význam následk ů chyb   S (Severity) 
Ohodnocení v rozsahu 1-10 
Naše výrobky musí být bez závažných poruch . Vysoká rizika, jako jsou bezpečnostní rizika (S = 10) nebo 
nedodržování k zákonných předpisů (S = 9) musí být snížena. Systémovými změnami,  např.: odhalení chyby 
detekčním zařízením, diagnostika, následek zálohování funkcí, nebo varování / alarm, může snížit závažnost S 
< 9. 
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17) Pravd ěpodobnost výskytu chyb   O (Occurrence) 
Ohodnocení v rozsahu 1-10 
Jako obecné pravidlo platí: Konečným cílem je dosáhnout O = 1.  Podle hodnotících tabulek, vyhovující proces 
je, pokud O ≤ 2. Proces se považuje za stabilní, pokud O < 4. Procesní FMEA je v poruchovém režimu pokud O 
> 3. Další preventivní opatření musí být definovány. 

 
 

Obecná hodnotící kriteria Možná míra 
chyby * 

ppm * cpk *** Body 
ohodnoc. 

Velmi vysoká. Je téměř jisté, že druh chyby/příčiny se vyskytuje často. 1/10 
1/20 

100.000 
50.000 

- ** 
- ** 
 

10 
9 

Vysoká.. Druh chyby /příčina se vyskytuje opakovaně. Nepřesný proces. 1/50 
1/100 

20.000 
10.000 

- ** 
- ** 
 

8 
7 

Mírně. Druh chyby/příčina se vyskytuje nahodile. S procesem srovnatelné 
nahodile avšak v nepodstatném rozsahu se chyby vyskytuje. 

1/20 
1/1.000 
1/2.000 

5.000 
1.000 
500 

0,94 
1,10 
1,17 

6 
5 
4 

Nepatrně.  Výskyt druhu chyby/příčiny je nepatrný, osvědčený proces. 1/15.000 
1/150.000 

67 
6,7 

1,33 
1,50 

3 
2 

Nepravděpodobně. Výskyt druhu chyby/příčiny je nepravděpodobný. ≤1/1.500.000 ≤0,67 ≤1,67 1 
     * po životnost výrobku  **nemá smysl  ***při procesní FMEA 

Obecné hodnocení ohodnoc. Kriterium vztažené na způsob použití 
chyba s největší váhou, která ovlivňuje 
bezpečnost 

10 náhle zablokovaný motor,   nekontrolovatelné  zvýšení nebo pokles otáček motoru,  zvýšení 
kroutícího momentu, nedostatečný  kroutící moment,vznětlivá směs na horkých dílech 
motoru, silný vzestup teploty v katalyzátoru, neřiditelná funkce zařízení. 

chyba s největší váhou, která částečně 
ovlivňuje bezpečnost a/nebo porušuje 
zákonné předpisy.  

9 výpadek motoru při jízdě, motor nelze zastavit, ucpání filtru pevných částic, palivo 
v okolním prostředí, náhlý pokles výkonu o>20 %, hluk,    porušení zákonných předpisů 
např: porušení emisních předpisů, porucha ovlivňuje bezpečný provoz vozidla, nebo může 
ohrozit provozovatele. 

těžká chyba, výpadek hlavních funkcí, 
nekontrolovatelné zastavení motoru,  

8 motor není možné nastartovat, náhlý pokles výkonu o>15 %, zadírání motoru,  komponenty 
nejsou u zákazníka montovatelné. 
 

středně těžká  chyba, funkčnost motoru 
silně omezena, okamžitá nutnost 
opravy. 

7 nestabilní volnoběh (škubání motoru), zpomalený start, nemožnost nastartovat při teplotách 
pod bodem mrazu, ohrožení funkce ostatních motorových komponentů např. (nedostatečný 
tlak turba).  
 

významná chyba, výpadek důležitých 
obslužných a komfortních systémů, není 
nutná okamžitá oprava. 

6 >10 % ztráta výkonu, průběh startu motoru je problémový, zápach - nadměrná teplota 
komponentů, např: přechodový odpor na konektoru teplotního čidla. 
 

vážnější chyba, omezení funkce 
důležitých obslužných a komfortních 
systémů 

5 zvýšená spotřeba paliva, množství emisí, zvýšené tělesné zatížení řidiče, hladina hluku 
(nejsou porušeny zákonné limity), např: teplotní čidlo nevyhodnocuje správnou teplotu. 
 

Lehká  chyba, malé omezení funkce 
obslužného a komfortního 
systému,(zpozoruje každý pracovník)  

4  
visuelní vady - nečitelné označení,  pomačkané  šrouby, začínající koroze… krátkodobý 
výkyv výkonu motoru, 
  

nevýznamná chyba , zákazník je jen 
lehce omezován, chyba je 
pozorovatelná kvalifikovaným 
pracovníkem. 

3 lehce zvýšený počet volnoběžných otáček motoru, mírná změna výkonu motoru, mírné 
zvýšení spalin  mírné navýšení hluku. 
 

zákazník není schopen odhalit jakékoliv 
nedostatky,  nedostatky je možno 
odhalit pouze odborným personálem 
s diagnostickým zařízením.  

2 nepozorovatelné, malé účinky, který jsou prokazatelné pouze technickými prostředky. 
Např. nepatrně zvýšená teplota na řídící jednotce. 
 

Žádné následky chyb 1 žádné následky chyb 
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18)  Pravděpodobnost odhalení chyb   D (Detection) 
Ohodnocení v rozsahu 1-10 
Tato kritéria, slouží k odhalení pravděpodobnosti výskytu chyby v procesu. Analýza by měla být zvažována 
pouze v kombinaci s jinými činnostmi, např: Účinnost procesu - selhání / chyba odhalení (např. diagnostické 
funkce, SPC….), 
- Pravděpodobnost, úniku špatných dílů [viz také č. 15. hodnocení faktoru O x D] 

 
PRAVDĚPODOBNOST 

ODHALENÍ KRITÉRIA ROZSAH METOD ODHALOVÁNÍ HODNOCENÍ 

Téměř vyloučené Absolutní jistota, že nebude porucha 
odhalena. Nedá se odhalit nebo se nekontroluje. 10 

Velmi 
nepravděpodobné 

Nástroje řízení pravděpodobně poruchu 
odhalí. 

Řízení se provádí jen nepřímo nebo 
náhodnými kontrolami. 

9 

Nepravděpodobné Nástroje řízení mají malou šanci poruchu 
odhalit. 

Řízení se provádí jen vizuální kontrolou. 8 

Velmi nízká 
pravděpodobnost 

Nástroje řízení mají malou šanci poruchu 
odhalit. 

Řízení se provádí jen dvojí vizuální 
kontrolou. 

7 

Nízká 
pravděpodobnost Nástroje řízení mohou poruchu odhalit. 

Řízení se provádí pomocí SPC – 
srovnáváním Kontrola kalibrem prvního 
kusu po seřízení. 

6 

Mírná 
pravděpodobnost 

Nástroje řízení mohou poruchu odhalit. 
Řízení je založeno na měření mimo 
pracoviště, nebo 100% kontrola kalibrem 
mimo pracoviště. 

5 

Poněkud vyšší 
pravděpodobnost 

Nástroje řízení mají dobrou šanci poruchu 
odhalit. 

Odhalování chyb následnými operacemi, 
nebo měření prvního kusu po seřízení. 

4 

Vysoká 
pravděpodobnost 

Nástroje řízení mají dobrou šanci poruchu 
odhalit. 

Odhalení chyby na pracovišti; v následující 
operaci vícenásobnými přejímkami 
měřením 

3 

Velmi vysoká 
pravděpodobnost 

Nástroje řízení téměř s jistotou poruchu 
odhalí. 

Odhalení chyb na pracovišti, SPC – 
měřením, automatické měření. 

2 

Téměř jistota Nástroje řízení s jistotou poruchu odhalí. Neshodné součásti se nedají vyrobit, prvek 
je návrhem zajištěn proti vzniku vad. 

1 

 
19)  Rizikový faktor - RPN:  
RPN- rizikové prioritní číslo - míra rizika (Risk Priority Number). Na základě Procesní FMEA se 
součinem třech hodnot (S,O,D) vypočítává míra rizika RPN. Pokud vychází RPN≥100 bodů musí 
dodavatel vždy doporučit nápravná opatření která předloží ke schválení (nestanoví-li zákazník jinak). 
  

Význam následků chyb    S (Severity)  - (bod 16) 
Pravděpodobnost výskytu chyb   O (Occurrence)  - (bod 17) 
Pravděpodobnost odhalení chyb  D (Detection)  - (bod 18) 
 
S x O x D = RPN (max.125)  
 
Pokud nám vyjde výsledek vyšší než 100 proces nebude stabilní. 

 
20) Poznámky:  
Zde má dodavatel možnost zaznamenat další metody, pomocné operace (kooperace), nástroje  pro zajištění 
kvality, jako např.:, SPC, obráběcí zkoušky, posudek MLG, atd…  

 
 

21)  Kontrolní plány / m ěřidla:  
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Dodavatel předloží kontrolní plán dílce, který definuje všechny metody používané pro kontrolu měření a 
přezkoušení výrobku (typ měřidla, četnost měření, sled operací, …) viz příloha č.4. 
 
22) Schopnost stroje:  
Způsobilost stroje - Cm/Cmk   
Schopnost stroje se provádí na základě požadavku zákazníka, který určí potřebné množství vzorků pro výpočet 
způsobilosti stroje.Pokud nebude určeno jinak, standardní množství pro zkoušku Cmk je padesát po sobě 
jdoucích kusů, bez zásahu do stroje. Stroj je způsobilý, pokud pro index způsobilosti vypočítaný z 50 hodnot 
platí: Cmk ≥ 1,67 
Ve výjimečných případech z důvodu nákladného měření může být požadováno nezbytné množství pro Cmk 
35ks. 
Stroj je způsobilý, pokud pro index způsobilosti vypočítaný z 35 hodnot platí: Cmk ≥ 2,0 . 

 
23) Schopnost procesu:  
Schopnost procesu Ppk ≥1,33 
Předběžná způsobilost procesu Cpk ≥ 1,67 
Schopnost procesu se provádí na základě požadavku zákazníka. 
Předběžná způsobilost procesu Cpk = krátkodobé zkoumání (méně než 30 výrobních dní, minimálně 100 
naměřených výsledků z min. 25 podskupin) umožňující včasné získání informací o účinnosti (nového nebo 
modifikovaného) procesu. 
Postup: 
Zkoumání by se mělo zakládat na co největším počtu měřených hodnot. Aby bylo získáno dostatečné množství 
informací pro rozhodování, musí být k dispozici výsledky alespoň 25 výběrů tak, aby bylo celkem naměřeno 
100 hodnot (při jednom výběru nutno odebrat 3 - 5 dílů vyráběných ve sledu za sebou, doporučuje se odebrat 5 
dílů za sebou). Období pro zkoumání předběžné způsobilosti procesu nesmí přesáhnout 30 dnů.Trvalá 
(průběžná) způsobilost procesu Ppk = dlouhodobé zkoumání (minimálně 20 výrobních dní, min. 25 podskupin, 
minimálně 100 naměřených výsledků) umožňující získání informací o účinnosti procesu za delší časové období. 

 
24) Schopnost m ěřidel:  
 Analýza systému  m ěření; 
Schopnost m ěřidel se hodnotí dv ěma základními postupy. 
 
1, Potenciál m ěřidla / Schopnost m ěřidla - Cg/Cgk ≥1,33;  
Potenciál měřidla (cg) - je hodnota vyjadřující vliv opakovatelnosti měřidla, tj. poměr 15% šířky procesu (6σ - 
odpovídá pravděpodobnosti 99,73% normálního rozdělení dat) nebo 15% šířky tolerančního pole (T) k šířce 
proměnlivosti (opakovatelnosti) měřidla (6sm - odpovídá pravděpodobnosti 99,73% normálního rozdělení 
dat). 
Schopnost měřidla (cgk) - je hodnota vyjadřující vliv přesnosti a opakovatelnosti měřidla, oproti potenciálu 
dokáže navíc zaznamenat posun střední naměřené hodnoty mimo hodnotu etalonu. 
 
 2, Celkové rozptýlení m ěřidla – R&R ≤10 % 
Měřící systém je reprodukovatelný , pokud různí operátoři se stejným měřidlem dosahují stejných nebo velmi 
podobných výsledků. 
Měřící systém je opakovatelný , pokud opakované měření stejné části dává stejné výsledky.  
 
 
25) SPC - regulovaný proces:  

 
Regulovaný proces měření, který zpracovává data získaná měřením sledovaného parametru kvality 
(data mají číselnou podobu). 
Regulovaný proces se automaticky nasazuje na významné znaky. 
Pokud hodnota Předběžné způsobilosti procesu  Cpk je ≥1,33požaduje se od dodavatele použití 
SPC - regulovaný proces. 
Pokud hodnota Předběžné způsobilosti procesu  Cpk je nižší jak 1,33 dodavatel musí stanovit 
nápravná opatření. 
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26) Regulace procesu/ kontrola procesu:  
Zde se uvede metoda regulace procesu/kontrole procesu (např. x/s, x/R, původní hodnota, sběrná 
karta vad , průvodní hodnoty) 

 
27) Dokumentace Cpk :  
Zde se požaduje od dodavatele hodnota cpk a její měsíční dokumentování. 

 
28) Definice šarží:  
A =  materiálová dávka 
B =  dávka tepelného zpracování 
C = výrobní dávka 
D = odváděcí dávka 

 
 

Všechna žlut ě podbarvená polí čka jsou vypln ěna dodavatelem, bílá polí čka zákazníkem! 
Sítem pokrytá polí čka se vyplní p ři uplatn ění v sériové výrob ě dodate čně zákazník. 
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Příloha č.16 

:  
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Popis vypln ění 8D-Reportu 

8D-Report hledá definici a pochopení problému.Ptá se proč proces funguje mimo cílový rozsah a poskytuje 
zavedení vhodného nápravného opatření.8D-Report je rozdělen do 8 kroků. 

1) Sestavení týmu 

Pokud jednotlivec není schopen vyřešit problém rychle, pak vytvořte malou skupinu lidí s dobrou znalostí 
procesů/výrobků. Rozdělte si v týmu role (vedoucí týmu, členové). Zaznamenejte členy týmu a objasněte jejich cíle, 
role a zodpovědnosti. 

2) Popis problému 

Kompletně popište problém, ne pouze jeho projevy. Doporučuje se klást otázky typu (kdo, co, kde, kdy, jak, kolik, 
proč) 

 

3) Krátkodobé opat ření  

Zaveďte, monitorujte a dokumentujte opatření vedoucí k izolování problému od zákazníka až do zavedení trvalého 
nápravného opatření. Příkladem může být například vytřídění neshodných výrobků u vašeho zákazníka 
(montáž,sklady, VSTK). Jiným příkladem může být i okamžitá náhrada neshodných výrobků shodnými (pokud je 
máte). 

 

4) Analýza p říčin 

Cílem je identifikovat všechny možné příčiny vzniku problému. Udělejte Ishikawův diagram (diagram rybí kostry) a 
identifikujte možné příčiny problému. Nejpravděpodobnější příčiny zapište. 

 

5) Opatření k odstran ění 

Identifikujte možná opatření, která by měla odstranit hlavní příčiny problému. Vyhodnoťte náklady a 
předpokládanou účinnost a vyberte ta nejlepší. 

6) Účinnost zavedených opat ření 

Definujte, zaveďte a monitorujte trvalé nápravné opatření, které bude eliminovat problém. 

7) Preventivní opat ření 

Cílem této fáze je zabránění opětovnému výskytu řešeného problému jak technologicky,tak systémově a to 
například změnou FMEA a kontrolního plánu jak u tohoto výrobku tak u obdobných,kde je riziko výskytu stejné 
vady. 

8) Vyhodnocení 

Vyhodnocení přijatých opatření, uzavření 8D-reportu  

 


