
Základní organizace ve ŠK – systém „Porsche“

Od 1.7.2016 - nová organizace ve Škoda 
dle produktových řad |(Baureihenorganization)

G1 – small
G2 – Compact
G3 – Midsize
G4 – elektro



„Q“ – požadavky OEM 
a systém jejich zabezpečení

Různé firmy v AP různé leč asi VELMI podobné požadavky, takže např.: 

- Dokonalé výrobky (dotažený a odladěný vývoj)
- Dobře fungující dodavatelé
- Starost o zákazníka
- - atd…..
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Q-POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ KVALITY NAKUPOVANÝCH DÍLŮ OD VÝVOJE 
PRODUKTU A PROCESU AŽ PO EOP, 

ZAVEDENÍ TĚCHTO POŽADAVKŮ DO PROCESU A NÁSTROJE PRO JEJICH KONTROLU ……

......ZPŮSOBILOST DODAVATELSKÝCH PROCESŮ SLEDUJE 

PREVENCI VÝSKYTU VAD - NA MÍSTO DETEKCI VAD. 

CÍLEM JE STRATEGIE NULOVÉ CHYBY +

PROCES TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ 

ISO 9001: Upřednostněním KVP sledovat naplnění očekávaných potřeb a 
požadavků zákazníků a jejich budoucích potřeb !!!!!!!!!!!!!!!   .....
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R o b u s t n í      p r o c e s y

Navrhovat díly dle zásady „ctít technologičnost konstrukce”, tak např.:
Tak přesně jak je to nutné, ale zároveň tak nepřesně jak je to možné !!!!!

Gausova křivka

+ 3s …..  2x 0,135

OEM – požadavek na spolehlivou a kvalitní produkci u dodavatelů 
tj. stabilní procesy a tím i stabilní požadované „ppm“

Čili 2700 ppm MIMO „TOL“!



Stanovené požadavky OEM na dodavatele,  např. 
Formel Q – a jeho Filozofie

Závazek dodavatelů do koncernu VW:

Jako potenciální dodavatel do koncernu VW při odevzdání Vaší nabídky

potvrzujete , že jste se seznámili s požadavky popsanými v dohodě o jakosti a 

ve všech souvisejících dokumentech, že je uznáváte, bez omezení je 

zohledňujete, dodržujete a že zajistíte jejich realizaci ve Vašem

dodavatelském řetězci.

Vypracovat např. příručku 
pro kvalitu, který doplní 
dohodu o jakosti mezi 
zákazníkem a dodavatelem 

Např.: Příručky řady Formel Q : 
Konkret, Způsobilost, atd…, atd..
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Např.: takto to řeší VW: Platforma KBP (B2B) - WWW.VWGROUPSUPPLY.COM

Formel D › Formel Q verze 8 – dohody o kvalitě Seznámení se s požadavky – koncern VW 

1) Platforma KBP je pro dodavatele a i subdodavatele – aby měli všichni příležitost se dozvědět o všech 
přáních a požadavcích OEM. 
2) A naopak, aby měl OEM přehled o dodavateli – třeba aktuální složení top-managementu, telefony, 
mail-adresy, apod.



Informace vznikající v rámci obchodních vztahů mezi 
dodavateli a zákazníky

Rostoucí požadavky zákazníků, globální konkurence a tlak na náklady vyžadují
zralé produkty a robustní výrobní procesy k náběhu série.

Dokumenty v aktuálně platném vydání jsou uloženy na portálu Konzern Business Plattform
(KBP) např. na www.vwgroupsupply.com v seznamu „Informationen/Geschäftsbereiche“.

Kromě těchto platí:

• technické dodací předpisy a normy VW platné pro daný produkt,

• zákonné předpisy a zákonná ustanovení,

• svazky VDA „Řízení kvality v automobilovém průmyslu“ a „Společné řízení kvality v dodavatelském
řetězci“ (www.vda-qmc.de) v aktuální verzi a

• IATF 16949 (alternativně VDA 6.1).

Před vypracováním nabídky je nutné, aby dodavatel pro svá výrobní a vývojová
místa zaznamenal veškeré informace do Konzern Business Plattform (LDB) na
www.vwgroupsupply.com . Při neúplném zadání nebude nabídka akceptována.

http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vda-qmc.de/
http://www.vwgroupsupply.com/


Např.: www.vwgroupsupply.com
KBP:

– tzv. Příručky jakosti řady FORMEL Q.
- informace pro jednotlivé značky VW – např. pro Škodu LAH pro Q

- QTR (Quality Technical Requirements)

- Atd……

- LDB - Management firmy včetně BSP  a jeho zástupce …..

Další požadavky:
- Přístup na vzorkování

- Přístup na potřebné normy 

- Přístup na své výkresy

- Atd…..viz. Příslušná oddělení nákupu zákazníka apod.,…..

-Atd., atd., atd., atd……..

http://www.vwgroupsupply.com/


příklad možné dohody o kvalitě 
mezi OEM a dodavatelem.



Kap. 2. Kvalitativní kritéria pro udělení zakázky

Před procesem udělení zakázky proběhne hodnocení dodavatele vycházející 
z předběžného posouzení kvalitativní způsobilosti a prokázaného 
kvalitativního výkonu. V případě, že není kvalitativní hodnocení k dispozici, 
je nutné před udělením zakázky provést hodnocení procesu v daném 
výrobním/vývojovém místě. Kromě toho si zákazník vyhrazuje technické 
posouzení nabídky (QTR), které může vést k zamítnutí nabídky projektu. 
Zamítnutí dodavatele v jednom ze tří hodnotících kritérií má za následek 
vyloučení z procesu udělení zakázky.

V případě snížení hodnocení kvalitativní způsobilosti nebo kvalitativního 
výkonu do „C“ musí dodavatel sdělit tuto skutečnost své certifikační 
společnosti. O dalším postupu mezi certifikační společností a dodavatelem 
musí být zákazník informován.

Podáním nabídky dodavatel akceptuje Formel Q Konkret, jakož i 
dokumenty vzniklé na základě Formel Q Konkret a související dokumenty 
jako závazné v jejich plném rozsahu. Pozdější připomínky nejsou možné.

LSA, 
QTR,
POT,
SL,
VA,  
KPM, 
HSF-0.km,
Reklamace z pole,
Atd...
Viz. dále



2.1 Prvky hodnocení dodavatelů
• Prokázání funkčně způsobilého managementu kvality prostřednictvím certifikátu 
ISO/TS 16949 (IATF) alternativně VDA 6.1 od certifikační společnosti registrované IATF. 
Bez tohoto certifikátu nemůže proběhnout hodnocení kvalitativní způsobilosti do 
stupně A.

• Kvalitativní způsobilost je hodnocení způsobilosti procesu podle Formel Q Způsobilost 
eventuálně Formel Q Způsobilost Software

• Kvalitativní výkon je hodnocení výkonu dodavatele ve fázi projektu a sériové výroby 
na základě kritérií jako jsou kvalita při dodání (HSF-0.km), uvolnění produktu a výroby, 
dodržování termínů, jakož i reklamace z pole. 



Např.: takový kvalifikační 
program pro nové díly –
Formel D - školení na 2 dny !

Např. definování managementu kvality v 
dodavatelském řetězci pro  vznik produktu



„PEP“ – proces vzniku vozu (projekt vzniku výrobku - VDA)

PD Návrh výrobku (Produktdefinition)
PF Uvolnění sériového vývoje (Projektfeasibility)
KE Rozhodnutí o dodavatelích (Konzeptentscheid)
DE Technické uvolnění specifikace (Designentscheid)
DF Ukončení technických změn (Designfreeze)
BF Schválení výrobního plánu (Beschaffungsfreigabe)

VFF Schválení sériového nářadí a zařízení 
(Vorserienfreigabefzge)

PVS Zkušební výrobní série (Produktionsversuchsserie)
0S Nultá série (Nullserie)
SOP Zahájení sériové výroby (Start of Production)
ME Předání série (Markteinführung)

zdroj: VDA RGA



Témata PPF v různých stupních zralosti

RG0 RG2 RG3 RG4 RG6 RG7

Uvolnění inovací pro 
sériový vývoj

Management 
požadavků pro 
rozsah dodávek

Stanovení řetězce 
dodavatelů a zadání 

rozsahů

Uvolnění 
technických 
specifikací

Uzavření plánování 
výroby

Uvolnění procesu a 
produktu

0.1 Management 
projektu

0.2 Inovace/
koncept/ 
spolehlivost

0.3 Proces 
nákupu

0.4 Management
rizik

1.1 Management 
projektu

1.2 Proces 
nákupu

1.3 Vývoj
produktu

1.4 Inovace/
koncept/ 
spolehlivost

1.5 Řetězec 
dodavatelů/ 
zajištění dílů

1.6 Zajištění 
produktu

1.7 Management
rizik

2.1 Vývoj
produktu

2.2 Proces 
nákupu

2.3 Řetězec 
dodavatelů/ 
zajištění dílů

2.4 Management 
projektu

2.5 Návrh 
procesu

2.6 Management
rizik

2.7 Zajištění 
produktu

2.8 PPF
(uvolnění 
produktu a 
procesu)

2.9 Zajištění 
procesu

2.10Management
změn

3.1 Vývoj
produktu

3.2 Návrh 
procesu

3.3 Zajištění 
produktu

3.4 Zajištění série

3.5 Zajištění 
procesu

3.6 Řetězec 
dodavatelů/ 
zajištění dílů

3.7 Management
rizik

4.1 Návrh 
procesu

4.2 Zajištění 
procesu

4.3 PPF
(uvolnění 
produktu a 
procesu)

4.4 Vývoj
produktu

4.5 Řetězec 
dodavatelů/ 
zajištění dílů

4.6 Proces 
nákupu

5.1 PPF
(uvolnění 
produktu a 
procesu)

5.2 Řetězec 
dodavatelů/ 
zajištění dílů

5.3 Vývoj
produktu

5.4 Zajištění 
procesu

7.1 Management
změn

7.2 Management 
projektu

7.3 Zajištění 
procesu

7.4 Zajištění série

6.1 PPF
(uvolnění 
produktu a 
procesu)

6.2 Řetězec 
dodavatelů/ 
zajištění dílů

RG1 RG5

Díly ze sériových 
nástrojů

a sériových zařízení

Uzavření projektu,   
předání 

odpovědnosti na 
sérii, počátek 
rekvalifikací

SOP

zdroj: VDA RGA
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QPN - Program kvalifikace pro nové díly - rozšíření
Systém Lion QPN , Stupně kvalifikačního programu „QPN“ / důležité milníky náběhu

KE – Koncepční rozhodnutí DF – zamrazení dat 

(P-Freigabe)

LF Launch Freigabe

uvolnění pro náběh vozu Markt Einführung

PM, PP, PD, ZV, PF, KE, DE, DF, BF, LF, VFF, 

PVS, 0-S, SOP, ME   (minus 48 měsíců - Porsche)

Dnes dokonce -53 !!!

Minus 39 měsíců

Tevon-Lion-RG2-7/prezentace dodavatelů (klasifikace A i B) u zákazníka (kvalita, nákup, logistika, vývoj….)

„Audit“ v „rané fázi projektu“ – tj. „Projektová analýza-PAN“, např. podpora z VDA 6.3 - P2, P3, 
P4 – od „DF neboli P-Freigabe“ (RG2 – RG7 … RG nutno aplikovat !!!, atd….

QPNI:

-53 KW
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QPN - Vícestupňová přejímka dvoudenní produkce

Formel D › Formel Q verze 8 – dohody o kvalitě Seznámení se s požadavky – koncern VW 



Page 17

QPN - Přehled jednotlivých hodnocení vzorkování

Formel D › Formel Q verze 8 – dohody o kvalitě Seznámení se s požadavky – koncern VW 

BMG =

FE = Forschung und Entwicklung

Odladění rozměrů, Kap.3.3:
- Meisterbock
- Cubing

Rozměry, kap. 3.4:
- 3D CMM
- Scan
- CT

LAH Q

Materiálová technika



Např. specifikované požadavky pro lakování



Např. :     Kvalitativní opatření v průběhu sériové výroby

4.1 Trvalé zajišťování způsobilosti procesu

Způsobilost procesu je mírou kvality procesu ve vztahu k specifikaci produktů, které
mají být vyráběny v daném procesu. Je nutno provádět zjišťování a zajišťování
způsobilostí (např. VW 10130, VW 10131, VW 10119….)

Rozsah zvláštních měřitelných znaků k zjišťování hodnot Cp, Cpk je nutné stanovit v FMEA 

pro produkt a proces. (POZOR: VDA/AIAG + D- a P- FMEA…)

Dodavatel musí zjistit kritické atributivní znaky (např. z procesní FMEA)
– které mohou způsobit závady typu A1 až B!
Pro takové znaky je nutné představit koncept zajištění a odsouhlasit s odběratelem. 
Sledovat kritérium "nula chyb". Toto realizovat např. několikanásobným zajištěním
(Poka Yoke, pracovně organizační opatření, měřením v lince, audity, 100% kontrolou, 
atd.) Kalibrace měřidel!! Údržba stroje i SWZ!!
Dodavatel má povinnost sledovat všechny funkční rozměry (def. a dokument. v PLP)
Dodavatel je povinen prokázat mgmnt. Nářadí, údržbu, změny, atd. – vše 
dokumentovat! Poškození nářadí – informovat vlastníka! Kalibrace měřidel! Taktéž 
měřidla na strojích, pokud se podílí na řízení procesních parametrů.

LAH: Zjišťuje se předběžná výkonnost Ppk>=1,67, i dlouhodobá způsobilost procesu Cpk>=1,33 ( CÍL >= 1,67)

Nezapomeň na FMEA !!!



Formel D › Präsentationsthema Page 20

pozor na požadované hodnoty Cpk; Cmk

Ppk 50 ks
Cpk 125 ks



4.1 pro kritérium „0_chyb“: procesní způsobilost, FMEA, 

Poka-Yoke…

4.3.1 řešení reklamací – 8D report, a třeba i 100% nasazení 

Warenfiltru !!!



New FMEA – VDA +AIAG; USA – metodika APQP; VW – metodika VDA RG0-RG7, atd……. VW - D : Fa APIS – IQ–SW FMEA nebo 
Fa PLATO – není přeloženo do češtiny.

V ČR použij asi nejlépe buď Excell nebo Palstat- nutno Up-grade !!!

Nové kroky



Zmocněnec pro bezpečnost produktu – PSB=PSCR
Nově: PSB = PSCR (Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu) 

(Product safety and conformity reprezentative)

tento PSCR musí být z výrobního závodu! – „v místě“.

1. Znalosti
1.1 k zákonu o bezpečnosti výrobku a zákonu o ručení za výrobek (školení ČSJ – školitel je právník z oblasti AP!)
1.2 k vyráběnému výrobku: popis funkce výrobku, výroba v detailech ve vlastním výrobním místě a účel jeho použití
1.3 o metodách vyhodnocení rizik

2. Úkoly
2.5 Samostatné provádění resp. iniciování pravidelných revizí výroby a výrobků z probíhající série k potvrzení
bezpečnosti výrobků pro použití (vč. předvídatelného chybného použití), nasazení a následné sledování (okamžitých) 
nápravných opatření při významných odchylkách.

2.6 Hodnocení pravděpodobnosti a četnosti výskytu závad pro daný výrobek v případě vzniku závady

2.7 V případě reklamace je nutno provést verifikaci plánovaných nápravných opatření, jejich urychlené realizace a 
trvalé účinnosti. Účinnost nápravných opatření musí PSCR dodavatele potvrdit písemně.



3. Kompetence

3.1 PSCR podává informace přímo vedení, => vedoucímu závodu nebo vedoucímu kvality

3.2 Iniciování zajištění neshodných dílů (blokace) v probíhající sérii, kromě jiného v případě závad ovlivňující
bezpečnost a image (i pokud tyto díly z bezpečnostních důvodů ohrožují náběh série) včetně dat ohledně testů na 
zkušebním zařízení, validace, atd.

3.3 Ve všech stupních dodavatelského řetězce jsou jmenováni PSCR pro jednotlivá výrobní místa. PSCR přímého
dodavatele se uvede podle Formel Q konkret 4.2 do databáze dodavatelů (LDB).

Má-li dodavatel díly s D/TLD charakteristikou, pak musí být jmenován i zástupce PSCR, který se speciálně o tyto díly 
stará, realizuje audit vedení dokumentace D/TLD dílů, apod. Ext. Proškolení alespoň jednoho z nich. Zástupce nemusí být 
uveden v LDB.

Znalost zákonů: 

Č. 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“

Č. 102/2001 Sb. „O obecné bezpečnosti výrobků“

Č. 56/2005 Sb. „O podmínkách provozu na pozemních komunikacích“. Vyhláška min.dopravy a spojů č. 341/2014 Sb. O schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

(říjen 2018 novela – stáčení tachometrů – až milionové pokuty…..)

Č.89/2012 Sb - NOZ



4.10 Program „kritičtí dodavatelé“ - 4 úrovně eskalace:

4.9  TRL



Možný příklad tzv. 
„Lastenheftu“ pro Q

Další nezbytné informace dostává dodavatel např.: 
V  Nominačním dopise a Nákupních podmínkách
(píše a posílá ho „nákup“) 



- Název dílu, číslo výkresu, datum platnosti výkresu

- Termíny, dodávky dílů pro VFF, PVS, 0S, SOP 

- Cena 

- KV kvóta = KVV (max. 90%)

- Termín zhotovení nástroje, včetně ceny, termín dodávky prototypů, kapacita 

nástroje na den

- Týdenní kapacita – zabezpečit stroje + event. další Speciální provozní prostředky 

(převést do vlastnictví zákazníka)

- VW 911 01

- Konkurenceschopnost dílu

- Zajištění nouzových plánů

- Logistický koncept, balení

- Platí  Nákupní podmínky zákazníka

- Kontaktní osoby (konstrukce, stavba prototypu, řízení kvality, logistika, nákup, 

správa CAD dat)

- Průmyslová práva
- Atd……

Dohoda o nominaci další důležité údaje, např. : 

- Management změn
- Kapacity

- Kvalitativní požadavky 
(Formely Q všechny; 
LAH Q ŠK; QMS(IATF, 
VDA 6.1, ISO 14001); 
příručky VDA..),                                         
prosazování strategie „0-
chyb“ !!   

- Kvalitativní způsobilost 
(výkon) – dle VDA 6.3 
dosáhnout VA min. „B“,  
a do 6 měs. Stupeň „A“ 
(nikoli „C“)



Kontrolní otázky – 2P

1. Základní požadavky OEM na QMS u dodavatelů

2. Co to je strategie „nulové chyby“ a filozofie 
„KVP“.

3. Jak byste popsali „robustní proces“

4. Co představuje tzv. Gausova křivka – její využití  
a poli „Q“.

5. Kolik hodnot je mimo TOL při intervalu + 3s?

6. Filozofie OEM (VW) zabezpečení kvality 
v dodavatelském řetězci do AP (jaké příručky a 
jejich význam?). 

7. Co to je platforma KBP (B2B) a co nám nabízí?

8. Co to je Formel Q (ŠK-VW) a co obsahuje ?

9. Prvky hodnocení dodavatelů – kvalitativní 
způsobilost, kvalitativní výkon ….

10. Jaký je řetězec činností při vývoji nového 
projektu – vozu? (PEP), (vyjděte z QPNI), 
vyjmenujte alespoň 4 etapy! 

11. Co to jsou stupně zralosti vývoje produktu?
12 Jaké je uplatnění VDA 6.3 v časové ose vývoje produktu 
a procesu?
13. Co to je tzv. „Dvoudenní produkce“
14. Co to je tzv. „vzorkování“ (EMPB) – jaký je jeho princip
15. Co to je „BMG“ ?
16. Co to je Lastenheft pro „Q“ Škoda –auto (popř. VW),

k čemu slouží?
17. Trvalé zajišťování způsobilosti procesu (Cpk=?, Cmk=?)
18. Co to je tzv.: Warenfilter“ – jeho účel, kdo a jak to 

obhospodařuje?
19. „Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu“ – kdo to

je, co má na starost, jakou musí mít kvalifikaci?
20. Co to je „program kritičtí dodavatelé“? jaké má stupně?
21. Systém zabezpečení kvality nakupovaných dílů u OEM 

(GQD)


