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Úvod
Příručka jakosti společnosti RB-SYSTEM, s.r.o. je vypracována za účelem definování jakosti pro řízení procesů
na všech úrovních řízení firmy.
Prokazuje schopnost společnosti trvale poskytovat produkty (výrobky a služby) splňující požadavky zákazníků
a příslušných předpisů.
Cílem společnosti je zvyšovat spokojenost zákazníků postupnou aplikací norem do systémů řízení společnosti
a tuto neustále zlepšovat v souladu s příslušnými normami a předpisy.

1.0 Představení společnosti
Příručka jakosti specifikuje prostředky systému jakosti, jakými je dosahováno způsobilosti dodavatele
navrhnout a dodávat shodný výrobek, a metody prokazování shody s danými požadavky na jakost výrobků.
Specifikované metody směřují především k dosahování uspokojení zákazníka prevencí neshody ve všech
etapách od návrhu až po servis.
Firma RB-SYSTEM, s.r.o. byla založena Krajským soudem v Brně zápisem do obchodního rejstříku oddíl C,
vložka 66765 dne 10. 06. 2010. Historie firmy však sahá až do roku 1994, kdy vzniká firma Richard Bouda Kovoobrábění.
Naším cílem je být spolehlivý partner v oblasti třískového obrábění. V této oblasti máme dlouholeté
zkušenosti. Precizností při výrobě, dlouhodobé udržitelnosti jakosti výrobků a extrémně krátkých dodacích
termínů chceme vycházet vstříc všem požadavkům našich zákazníků, neboť potřeba zákazníka je pro nás
prioritou.
Společnost RB-SYSTEM, s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou precizních a komplexně opracovaných
rotačních i nerotačních součástí, tedy dílů s velmi vysokou kvalitou, precizností a technologickou náročností
(komplikované díly vyžadující technologické možnosti výroby v kombinaci soustružení, frézování, vrtání a
závitování). K tomu používáme spolehlivé a technologicky vyspělé CNC stroje (MAZAK).

2.0 Normativní odkazy
3.0 Pojmy a zkratky
Názvy funkcí:
Ř
ředitel
ZŘ
zástupce ředitele
QM představitel managementu pro jakost (Manažer kvality)
Ostatní:
SMJ
systém managementu řízení jakosti
TO
technické oddělení
VOJ výrobně organizační jednotka
SJ
systém jakosti
IA
interní audit
DTB databáze
IS
informační systém
AP
administrativní pracovník
OTD On Time Delivery/ včasnost dodávek
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4.0 Systém managementu kvality
4.1 Organizační struktura a klíčové procesy
4.1.1 Organizační struktura
TRB-SYSTEM, s.r.o. je společnost s ručením omezeným s jediným vlastníkem a současně jednatelem. Jako
společnost, zákaznicky orientovaná. RB-SYSTEM přebírá toto změření ze svého postavení na trhu. Jednatel
společnosti reprezentuje zájem organizace v uspokojování požadavků zákazníků.
Společnost vytvořila systém managementu jakosti a je schopna prokazovat, že požadavky zákazníků a
požadavky předpisů jsou trvale zohledněny v produktech. Systém bude neustále zlepšován pro zvyšování
spokojenosti zákazníka.
Jsou určeny všechny rozhodující procesy a činnosti, jejich pořadí a vzájemná vazba potřebná k zajištění
systému jakosti. Veškeré procesy jsou plánovány tak, aby bylo zajištěno plnění strategie a poslání společnosti
orientované na kvalitu a spokojenost zákazníka. K tomu napomáhají stanovené ukazatele, jejich analyzování a
následné přijímání opatření ke zlepšování procesů. Naše plánování je především upřeno na spokojenost
zákazníka, dostupnost zdrojů a jejich efektivní čerpání.
Externími zdroji pro zajištění procesů jsou zejména dodavatelé materiálů, společnosti pro výcvik a školení
zaměstnanců a firem pro kalibrace měřidel.
Procesní přístup ve společnosti RB-SYSTEM, s.r.o. je založen na identifikaci, posloupnosti a vzájemném
působení těchto procesů potřebných pro řízení systému managementu kvality.
Všichni pracovníci jsou si vědomi, že nejdůležitějším úkolem společnosti RB-SYSTEM, s.r.o. je plnění
požadavků zákazníka a cílem zvyšování jeho spokojenosti. Plnění těchto cílů je realizováno:
‣Prezentací a propagací společnosti.
‣Kvalitou a zpracováním nabídky.
‣Zjištěním a zdokumentováním požadavků zákazníka.
‣Přezkoumáním a zpracováním požadavků a uvedením do shody s požadavky předpisů a norem.
‣Komunikací se zákazníkem a upřesňováním specifických požadavků
‣Zpracováním požadavků do procesů realizace produktu.
‣Budováním dlouhodobých odběratelsko-dodavatelských vztahů.
‣Pravidelným přezkoumáváním spokojenosti zákazníků.
4.1.2 Klíčové procesy
Kvality systém firmy je navržen tak, aby poskytoval efektivní pohyb materiálu a informací od jedné funkce k
druhé tak aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Procesní diagram ukazuje typcký tok a vzájemný vztah
různých funkcí organizace.
Firma identifikovala pět klíčových procesů:
‣Marketing (nacenění, proveditelnost)
‣Plánování (nákup, zákaznické služby)
‣Výroba (školení, příjem materiálu, výroba, balení/doprava, kontrola, interní audity kvality, včasnost
dodávek, neshodné výrobky)
‣Zpětná vazba zákazníků (zákaznický průzkum)
‣Proces zlepšování (DMAIC, preventivní akce, korekční akce)
Firma RB-SYSTEM, s.r.o. nastavila, dokumentovala, zavedla a udržuje systém řízení kvality a průběžně zlepšuje
jeho efektivnost minimalizací ztrát a neshod výroby.

QS-11-01

příručka jakosti
quality manual

vydání/edition

1

strana/page 8/16

Společnost:
‣Určila procesy potřebné pro řízení kvality a jejich aplikace v ránci organizace.
‣Určila pořadí a vzájemné interakce těchto procesů
‣Určila kritéria a metody potřebné pro efektivní řízení a provedení
‣Zajišťuje dostupnost zdrojů a informací potřebné pro vykonání a řízení těcto procesů
‣Monitoruje, měří a analyzuje, kde je to aplikovatelné
‣Zavádí opatření nezbytné k dosažení plánovaných výsledků a k průběžnému zlepšování procesů.
4.2 Požadavky na dokumentaci
4.2.1 Vyjádření politiky kvality a cílů kvality
Cílem firmy je uspokojení požadavků zákazníků v oblasti kvality dodávaných produktů a
včasnosti dodávek prostřednictvím týmové práce metodologií postupného zlepšování.
Toto prohlášení odráží závazek společnosti uspokojit potřeby jejích zákazníků. Politika obsažená v tomto
manuálu dává pokyny a vede pracovníky, kteří ovlivńují kvalitu produktů a aby informovala zákazníky
spolešnosti o řízení zavedeném k zajištění kvality vyráběných produktů.
K podpoře politiky jakosti je každý zaměstnanec zplnomocněn přijmout kroky nezbytné ke splnění požadavků
zákazníka.. Toto může zahrnovat zastavení výroby dokud nebudou vyřešeny problémy s kvalitou. Zahrnuje to
také odpovědnost každého zaměstnance dodržovat požadavky tohoto systému řízení kvality a když je to
možné, navrhnout zlepšení.
Aby se potvrdila efektivita řízení kvality řízení systému kvality, společnost nastavila následující cíle kvality:
Specifické úkoly budou definovány, dokumentovány a komunikovány vedením společnosti.
Cíle společnosti jsou:
‣Usilovat, aby RB-SYSTEM, s.r.o. byl vyhledávaným partnerem pro zákazníky
‣Zavést strategii nulové chybovosti jako cíl ve výrobě
‣Plnit očekávání zákaníka v termínech dodání
‣Vyhnout se ztrátám a nadměrným nákladům bez ohrožení kvality
‣Poskytnout bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance
Hlavní strategický cíl bude dosažen jen za předpokladu že:
‣vedení společnosti a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních
řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin vad v
realizačních procesech.
‣důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním
termínů a kvalitou dodávek našich služeb.
‣všichni zaměstnanci společnosti a spolupracující subdodavatelé budou uplatňovat zásadu, že
zákazníkem je každý, komu je předáván produkt vlastní práce
‣všichni zaměstnanci společnosti a spolupracující subdodavatelé budou snižovat vlastní nežádoucí
náklady se zaměřením na zvýšení jakosti realizačních činností, snižovat náklady na nejakostní služby s
cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity realizačních procesů pro zajištění prosperity.
‣společnost se zaměří na zvyšováni kvalifikace všech zaměstnanců a zabezpečování jejich trvalého
odborného růstu zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání.
‣vedení společnosti bude vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na
základě komunikace vedení a zaměstnanců.
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‣vedení společnosti bude nadále rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných
výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro
trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.
‣vedení společnosti bude rozvíjet spolupráci s dodavateli a podporovat proces kontinuálního zlepšování
činnosti ve všech oblastech.
‣vedení společnosti se zavazuje k dodržování platných technických a legislativních norem a předpisů
vztahujících se na poskytované služby.
Vedení společnosti očekává plnou angažovanost každého zaměstnance a všech subdodavatelů v rámci jejich
působnosti a zavazuje se dodržovat zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení jakosti
tím, že bude podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů, vytvářet potřebné zdroje a
podmínky pro plnění politiky jakosti.
4.2.2 Manuál kvality
Tento dokument
Dokumenty a záznamy požadované řízením kvality jsou řízené.
Dokumentované procedury byly zaveden, aby definovaly potřeby řízení.
Společnost má process zajišťující včasnou revizi, distribucí a implementací všech inženýrských zákaznických
specifikací a změn na základě zákazníkova plánu.
Společnost udržuje záznamy změn zavedených ve výrobě.
5.0 Odpovědnost managementu
5.1 Závazky managementu
Vedení společnosti posktuje zákavazky na rozvoj a implementaci řízení systému kvality a nepřežitého
zlepšování jeho efektivnosti.:
‣Komunikací napříč společností
‣Ustanovením politiky jakosti
‣Zajištěním, že cíle kvality jsou nastaveny
‣Zajištěním zdrojů
5.2 Zaměření na zákazníka
Vedení společnosti zajišťuje, aby zákaznické požadavky byly splněny s cílem vyšší zákaznické spokojennosti
5.3 Politika jakosti
Vrcholové vedení stanovuje politiku jakosti. Politika jakosti je pravidelně přezkoumávána a ktualizována tak
aby účinně reagovala na momentální interní a externí potřeby. Tvoří základ pro stanovení cílů jakosti.
Vrcholové vedení dbá nato, aby byla politika jakosti sdělována a pochopena na všech úrovních organizace.
Politika jakosti:
‣vychází z podnikatelských záměrů organizace,
‣klade důraz na osobní angažovanost a aktivitu k plnění požadavků a udržování efektivnosti systému
managementu jakosti,
‣poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání cílů jakosti,
‣je sdělována a pochopena v organizaci
‣je pravidelně 1x ročně přezkoumána z hlediska kontinuity vhodnosti.
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5.4 Plánování
5.4.1 Cíle jakosti
Vrcholové vedení zajišťuje stanovení cílů jakosti pro všechny útvary a úrovně v organizaci. Charakter cílů je:
‣specifické
‣měřitelné
‣ambiciózní
‣reálné
‣termínované
Cíle jakosti podléhají pravidelnému vyhodnocování při přezkoumání systému jakosti vedením. Vedení
společnosti zajišt´uje finanční, výrobní a lidské zdroje.
5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace
Společnost zajišt´uje, že odpovědnosti a pravomoci jsou definovány a komunikovány v organizaci. Společnost
určila osobu (jednatel společnosti) s odpovědností a pravomocí na řešení požadavků zákazníka.
5.6 Přezkoumání vedení
Vstupy pro přezkoumání vedení jsou:
‣ Výsledky auditů
‣ Zpětná vazba od zákazníka
‣ Výkonnost procesu a shoda produktu
‣ Status preventivních a korekčních akcí
‣ Změny, které by mohly mít vliv na řízení kvality systému
‣ Doporučení pro zlepšení
Výstupy z přezkoumání vedení jsou:
‣Zlepšení efektivnosti systému řízení kvality a jeho procesů
‣Zlepšení kvality produktů ve vztahu k požadavkům zákazníka
‣Požadavky na zdroje
6.0 Řízení zdrojů
6.1 Poskytování zdrojů
Společnost určuje a poskytuje zdroje potřebné pro:
‣Zavedení a udržování systému řízení kvality a jeho postupného zlepšování
‣Zvýšení spokojenosti zákazníka splněním požadavků zákazníka
6.2 Lidské zdroje
Pracovníci vykonávající práci, která má vliv na shodný výrobek podle požadavků na kvalitu jsou kvalifikovaní na
základě přiměřeného vzdělání, školení, zručnosti a zkušeností. Společnost poskytuje či zajišt´uje školení
k uspokojení potřeb výrobního procesu.
Společnost zajišt´uje, že pracovníci jsou kvalifikovaní na výkon činností nutných k dosažení požadavků
zákazníka.
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6.3 Infrastruktura
Společnost určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody k požadavkůp
produktu. Infrastruktura zahrnuje:
‣Budovy, pracovní prostor a přidružené příslušenství
‣Výrobní zařízení
‣Podpůrné služby (doprava, energie, comunikace)
‣Informační technologie
6.4. Pracovní prostředí
Úkolem společnosti je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytvářet podmínky pro předcházení
osobním zraněním na všech pracovištích bez výhrad. Toto ustanovení platí i pro pracoviště externí, kde musí
být takové podmínky sjednány. Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců na všech stupních jsou uvedena
v Zákoníku práce. Cílem je předcházet konfliktním situacím a zajistit vhodné pracovní klima pro zaměstnance
při zabezpečení podnikatelských záměrů firmy. Každý zaměstnanec je povinen aktivně spolupracovat v oblasti
ochrany zdraví při práci a být si vědom odpovědnosti za zdraví své a svých kolegů. Zvláštní pozornost je
věnována povinnosti seznámit všechny zaměstnance s požárními opatřeními a poskytováním první pomoci.
7.0 Realizace produktu
7.1 Plánování výroby
Společnost naplánovala a vyvinula procesy potřebné pro realizaci výroby. Plánování realizace produktu je
v souladu s ostatními procesy kvality systému.
Kriréria přijatelnosti byla definována a kde bylo nutné, schválené zákazníkem. Pro atributivní data je
akceptovatelná úroveń nula defektů.
Společnost zajišťuje důvěrnost informací získané ze smluvního vztahu se zákazníkem.
Společnost má proces řízení . Učinky změn jso validovány s poskytnutými požadavky zákazníka. Změny jsou
validovány před jejím zavedením.
7.2. Další procesy související se zákazníkem
Požadavky zákazníka na výrobek jsou identifikovány v „Objednávce“ to jak:
‣u nestandardních výrobků
‣u standardních výrobků
a to minimálně v rozsahu:
‣identifikace požadavků na dostupnost, dodání a podporu,
‣požadavků nespecifikovaných zákazníkem, ale nezbytných pro zamýšlené použití - požadavků
specifikovaných výrobcem,
‣požadavků vyplývajících z předpisů, norem a zákonných požadavků.
Před zavedením nového produktu provede společnost studii proveditelnosti a informuje zákazníka za jakých
podmínek je schopna produkt realizovat.
Studie proveditelnosti je multifunkční analýza, která zahrnuje Nákup a Výrobu a musí obsahovat:
‣Požadavky na produkt
‣Požadavky na objednávky, smlouvy, komunikaci
‣Společnost má schopnost splnit definované požadavky
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7.3. Design a konstrukce
Společnost neposkytuje služby v oblasti konstrukce
7.4. Nákup
Útvar MZ je povinen na základě technicky jasných požadavků útvarů, které mají pravomoc požadovat nákup
materiálu a služeb, zajišťovat a nakupovat tyto vstupy tak, aby byly ve shodě s předanými požadavky
technických norem, kupních smluv a jakostních parametrů. Pokud nákup ze závažných důvodů neprovede
přímo referent zásobování, musí být nákupní dokumenty předány referentovi dodatečně. Tím je zajištěno,
že všichni referenti nákupu budou mít potřebné informace. Postup činností při nakupování je podrobně
popsán ve směrnici nákupu. Archivace dokumentů (dodací listy, smlouvy, faktury, specifikace materiálu) v
šanonech
7.4.1. Ověřování nakupovaného produktu
Podklady nutné pro prokázání shody se stanovenými požadavky :
‣KS, objednávka
‣specifikace výrobků nebo materiálů,
‣příjmový doklad se záznamem ŘJ o výsledku vstupní TK,
‣dodací list,
‣záruční list, atest apod.,
‣skladní karta s pořadovým číslem dodávky.
Za správnou přejímku zboží je odpovědný pracovník příjmu zboží spolu s příslušným skladníkem. Pracovník
příjmu zboží je povinen ještě před stvrzením dokladů o převzetí materiálu od dopravce nebo dodavatele
provést (je-li to možné) na místě kontrolu množství a rozměrů dle dodacího listu. V případě, že hmotnost,
množství v MJ nebo rozměr neodpovídají údajům z dodacího listu, je povinen tuto skutečnost průkazně
vyznačit na dodacím listu, eventuálně přerušit přejímku zboží a uvědomit o této skutečnosti TK, případně
příslušného referenta zásobování.
7.5 Řízení výroby a poskytování služeb
Nedílnou součástí pro zabezpečování jakosti ve výrobě je úroveň řízení výroby. Hlavní úlohou řídící činnosti
je koordinovat veškeré vstupy, které výrobu ovlivňují z hlediska realizace požadavků na kvalitu a efektivitu,
vytvořit podmínky pro udržení těchto zásad během výrobního procesu a soustavně kvalitňovat jak
samostatnou řídící činnost, tak vlastní realizaci výroby.
7.5.1 Plánování výroby
Plán zadávané výroby
Požadavky na výrobu jsou soustřeďovány v TM, a to jednak podle stavu skladu hotových výrobků
a dále dle konkrétních požadavků zákazníků a obchodních záměrů.
Rámcový popis průběhu výroby
Kontrola stavu připravenosti před zahájením realizace výrobní zakázky. Řízení Výroby v rámci zpracování
operativního plánu stanovuje dílčí termíny zajištění jednotlivých etap přípravy výroby, které průběžně
kontroluje, a to především :
‣Zpracování nebo aktualizaci konstrukční a technologické dokumentace.
‣Vydání výrobní a obslužné dokumentace.
‣Stav materiálové zajištěnosti v jednotlivých skupinách materiálů.
‣Stav monitorovacího a měřicího zařízení, provádění monitorování a měření.
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‣Průběžně vyhodnocuje výsledky kontroly a zajišťuje realizaci nápravných opatření.
Uvolnění materiálu, navážení
V termínu pro uvolnění materiálu zajistí Materiálové Zabezpečení:
‣Navezení hutního materiálu do středisek první operace.
‣Navezení nakupovaného materiálu do středisek finalizujících výrobní zakázku.
Průběh výroby na výrobním středisku
Výroba ve výrobním středisku je řízena mistrem. Způsob řízení je založen na plánovaném průběhu výroby v
navazujících střediscích tak, aby středisko finální montáže s nutným předstihem obdrželo opracované
polotovary a smontované skupiny pro plynulou montáž. Tento systém předpokládá kvalitní dispečerské
řízení jednak pomocí vydaných podkladů pro výrobu a jednak centrálním řízením ze strany ŘV.
V praxi to znamená, že mistr má přehled o stavu rozpracovanosti a termínovém průběhu zakázky s ohledem
na termín realizace buď z podkladů nebo z pravidelných porad.
Systém zahájení a průběhu pracovních úkonů na středisku určuje mistr formou zadávání práce dělníkům,
včetně předání výrobních podkladů a seznámení s pracovištěm. Dělník provádí práci dle technologického
postupu a výkresu součásti. Povinnost dělníka je ohlásit ukončení práce.
Hlavní pracovní povinností mistra je zajistit splnění objemu prací v kvalitě a termínu, které vymezuje
operativní plán realizace výroby, včetně operativního řešení nedostatků výrobního i obecného charakteru. Při
těchto činnostech je vázán zásadami BOZP a PO, jakož i zásadami kladenými na vedoucího hospodářského
zaměstnance vedením spolešnosti. Hlavní pracovní povinností vedoucího výrobního provozu je práce s
dílenským operativním plánem s cílem koordinovat průběh zakázky v plánovaném režimu tak, aby byl
vytvořen předpoklad bezproblémového průchodu výroby střediskem a předání výroby navazujícímu
výrobnímu nebo montážnímu středisku.
7.6 Řízení měřicích a monitorovacích zařízení
Vymezení odpovědnosti, práv a povinností při používání a uchování měřidel a jejich udržování v náležitém
stavu, vhodný a správný výběr měřidel a metod měření, soupisy měřidel, periodické ověřování, resp. kalibrace
měřidel v určených lhůtách a záznamy o těchto kontrolách atd. vytváří ve svém souhrnu Systém podnikové
metrologie. Celá podniková metrologie se v pojetí stávajících zákonných předpisů v podstatě omezuje na
ochranu veřejných zájmů a bližší provádění se ponechává na samostatném rozhodování podniků podle jejich
potřeb v oblasti měření.
Ve společnosti je systém podnikové metrologie stanoven směrnicí QS 11-01. Tato QS zajišťuje realizaci bodu
7.6 normy ČSN EN ISO 9001 a je zároveň Metrologickým řádem podniku. Měřidla slouží k určení
hodnoty měřené veličiny.
Pro účely Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. se měřidla člení na:
‣ etalony (HE, PE),
‣ pracovní měřidla stanovená (dále jen stanovená měřidla, SM),
‣ pracovní měřidla nestanovená (dále jen pracovní měřidla, PM),
‣ referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního
měřidla.
Pro zajištění potřeb společnosti v oblasti měření s nízkou požadovanou přesností jsou měřidla zařazená do
kategorie pracovních měřidel orientačního charakteru (dále jen orientační měřidla, OM). Používají se pouze
pro hrubou orientaci tam, kde nemohou svými naměřenými hodnotami ovlivnit jakost výroby a bezpečnost
práce. Základní podmínkou jednotnosti a správnosti měření je důsledné navazování měřidel na státní etalony,
tj. periodické ověřování HE (hlavních etalonů) a SM a kalibrace PE (pracovních etalonů) a PM a prvotní
kalibrace OM a udržování těchto měřidel v požadovaném stavu.
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Udržování měřidel v požadovaném stavu vyžaduje:
‣správné užívání a řádné uložení měřidel,
‣jejich organizovanou a pravidelnou kontrolu,
‣provádění údržby, oprav a vyřazování nevyhovujících měřidel,
‣perspektivní a systematické řízení nákupu měřidel.
Evidence měřidel společnosti
Samostatnou centrální technickou evidenci o všech E, SM a PM používaných ve společnosti vede metrolog
společnosti (MeS).
Centrální evidence (evidenční listy měřidel) je vedena formou záznamu, který obsahuje následující základní
údaje:
‣identifikační číslo měřidla,
‣měřidlo (název, identifikační číslo skupiny měřidel třídníku měřidel, typ a rozměr, měřená veličina,
norma měřidla, začlenění, třída přesnosti, výrobní číslo, výrobce, rok výroby, rok uvedení do provozu),
‣umístění měřidla (místo, znak),
‣uživatel (osobní číslo, jméno, středisko),
‣kalibrace, resp. úřední ověření, datum kalibrace, resp. ověření, a datum příští kalibrace, resp. ověření,
etalon a způsob kalibrace), poznámky (servis a opravy měřidla apod.).
Pozn.:
Seznam druhů měřidel používaných ve společnosti dělený podle oborů veličin měření a kategorií měřidel se
stanovenými lhůtami ověření nebo kalibrací, způsob evidenčního označení a způsob vyznačení kalibrace nebo
ověření (značky, listy, karty apod.), viz Příloha 2 QSM 11-01.Každé měřidlo společnosti (kromě OM) musí mít
mimo předepsané označení svoje identifikační číslo. Identifikační číslo měřidla tvoří u měřidel označených
od výrobce měřidla výrobním číslem měřidla toto výrobní číslo, u měřidel bez výrobního čísla pak přidělené
evidenční číslo měřidla. Měřidla (mimo OM) bez identifikačního čísla nesmějí být ve společnosti používána.
Lhůty kontrol
Lhůta kontrol je časové období určující interval mezi dvěmi pravidelnými ověřeními (kalibracemi) měřidla.
Dobu platnosti ověření SM stanoví ÚNMZ formou výměru ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví. Dobu platnosti ověření HE stanoví ověřovací orgán s přihlédnutím k návrhu
vlastníka etalonu.
Kalibrační lhůtu příslušného PM stanovuje MeS na základě norem, technické dokumentace a doporučení
výrobců měřidel, zatřídění, provozních podmínek, četnosti používání měřidla a dosavadních zkušeností
správců a uživatelů měřidla.

8.0 Měření, analýza a zlepšování
8.1 Všeobecně
Ve společnosti jsou plánovány a uplatňovány procesy monitorování, měření a analýzy potřebné:
‣pro prokázání shody produktu,
‣pro zajištění shody QMS,
‣pro proces neustálého zlepšování efektivnosti QMS a udržování jeho efektivnosti.
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8.2 Měření a monitorování
8.2.1 Spokojenost zákazníka
Společnost monitoruje informace týkající se splnění požadavků zákazníka, v etapách předprodejní a
poprodejní péče o zákazníka. Formulář F-101
8.2.2 Měření a monitorování procesů
Ukazatel pro měření procesu dodávek OTD
8.2.3 Měření a monitorování produktu
Mezioperační kontrola
Každý zaměstnanec polečnosti realizující výrobu je povinen postupovat v souladu s platnou výrobní a
technologickou dokumentací. Provádí průběžnou a výslednou kontrolu své práce, což stvrzuje svým
podpisem na příslušných průvodkách.
Mezioperační kontrolu u operací, případně dílů majících bezprostřední vliv na jakost výrobku nebo tam, kde
se neshody vyskytují opakovaně, provádí zaměstnanec výroby, na jehož operaci byla kontrola předepsána.
Četnost, rozsah, způsob a prostředky kontroly určí Konstrukce ve spolupráci s technologem. Jsou uvedeny na
průvodkách, nebo v technologickém postupu (TP) výrobku.Zaměstnanec výroby, který provádí kontrolu,
stvrzuje svým podpisem v příslušném poli průvodky nebo TP, že jím vyrobené, překontrolované a předané
výrobky odpovídají požadavkům uvedeným v příslušné výrobní dokumentaci. Ve sporných případech je
zaměstnanec povinen povolat kontrolora ŘJ, který provede kontrolu a vydá rozhodnutí.
Zaměstnanec nesmí pokračovat v práci, pokud nebyly řádně provedeny předchozí předepsané kontroly, dále
ručí z,a to, že nebude provádět následující operace v případě, že mu byl dodán materiál se zřejmou vadou. V
případě, že takto neučiní, přebírá odpovědnost mistr.
Výstupní kontrola
Zajišťuje kontrolu vyrobeného (hotového) výrobku před konečnými operacemi, tj. značením a balením. Řídí
se kontrolními postupy a výkresovou dokumentací. Zaměstnanci výstupní kontroly vyhotovují záznamy o
provedených zkouškách a označí výrobky způsobem uvedeným v QSM 12-01. Uvedení totožnosti pracovníka
provádějícího kontrolu je součástí protokolu z provedené kontroly.
8.3 Řízení neshodného produktu
Zjišťování a posuzování neshodných výrobků
Zjišťování neshodných výrobků v průběhu výroby je povinností každého zaměstnance. Při podezření na
neshodné výrobky nebo jejich zjištění je povinností každého, kdo tuto skutečnost zjistil, neprodleně upozornit
svého nadřízeného a vyčlenit neshodný kus z výrobního procesu. Zaměstnanec TK označí viditelně (viz QS
11-01) neshodné výrobky a ve spolupráci s mistrem zajistí jejich izolaci na k tomuto účelu zřízených a
označených místech. V případě objemných kusů se složitou manipulací je možné je ponechat na místě. Je
nutné je však označit červenou barvou.
Na neshodné kusy vystaví zaměstnanec TK zmetkové hlášení, viz QS-11-01. O opravitelnosti neshodného
výrobku rozhoduje pracovník TK po poradě s mistrem, popřípadě technologem a konstruktérem.
8.4 Analýza údajů
Za účelem prokázání vhodnosti a efektivnosti QMS jsou určeny, shromažďovány a analyzovány vhodné údaje
viz databáze „Cíle společnosti“.
Další údaje se skládají z:
‣hodnocení spokojenosti zákazníka,
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‣shody s požadavky na produkt,
‣znaků a trendů procesů a produktů, vytipování potenciálních zdrojů neshod a stanovení preventivních
opatření,
‣informací hodnocení dodavatelů.
8.5 Zlepšování
Neustálé zlepšování
Na základě závěrů a výsledků získaných z:
‣politiky jakosti,
‣cílů jakosti,
‣interních a externích auditů,
‣analýzy údajů,
‣opatření k nápravě,
Opatření k nápravě
Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod provádí organizace opatření k odstranění jejich příčin. Je
stanoven postup QS-11-05, kterým se stanoví požadavky na:
‣přezkoumání neshod včetně stížností zákazníka,
‣určení příčin neshod,
‣vyhodnocení potřeby opatření,
‣určení a uplatněné opatření,
‣záznamy výsledků provedených opatření
‣přezkoumání provedeného opatření.
‣preventivních opatření,
‣přezkoumání QMS vedením
Preventivní opatření
Aby se zabránilo možnému výskytu neshod organizace provádí opatření k odstranění jejich příčin. Je stanoven
dokumentovaný postup QS-11-05, kterým se stanoví požadavky na:
‣určení potenciálního zdroje neshod,
‣vyhodnocení potřeby opatření,
‣určení a uplatněné opatření,
‣záznamy výsledků provedených opatření,
‣přezkoumání provedeného opatření.

