
OEM a jeho možnosti, jak si 
ověřit procesní způsobilost v 
dodavatelském řetězci



Ověření způsobilosti dodavatele
v průběhu celého životního cyklu produktu

P2,P3,P4   - P5,P6,P7

P1

Současně platí další 
související 
dokumenty, např.) :
Normy výrobce 
automobilů a rovněž 
celá sada příruček 
řady VDA

„PAN“



Při náběhu velkého počtu nových projektů – dnešní realita – je nutno pečlivě sledovat již 
vývoj produktu a procesu. Čekat až na okamžik po SOP – to je už pozdě.

VDA 6.3 Management kvality v 
automobilovém průmyslu 

Audit procesu
aneb Proces vzniku produktu / 
sériová výroba

6 prvků



Proces není „black-box“
je nutné ho dokonale poznat (VDA6.3, kap. P6 = 6.1 až 6.6)



Než budu něco hodnotit, tak nejprve musím toho dodavatele mít –
takže nejprve najít toho vhodného dodavatele – využij zkušenosti OEM, 
vlastní „vychytávací“ metodika  a VDA.

1) Posouzení nového dodavatele = POT, ale ještě další nutné kroky:

Ale v podstatě se pojede podle VDA 6.3 nějakou PAN a VA
(VDA6.3, kap.: 1,2,3,4, 5,6,7)



SL – samoaudit dodavatele
Samoaudit dle VDA 6.3 kap. P5,P6,P7 - jedná se o procesní audit.

Formulář pro SL na KBP, provádí interní auditor VDA 6.3. 

jeho kvalifikace: 

Auditor procesu – interní a v dodavatelském řetězci :

 Audity musí provádět příslušně kvalifikovaní auditoři (dle VDA 6.3) – viz. Formel Q 

způsobilost, kap. 3.2  –

„Certifikovaný auditor procesu podle VDA 6.3“.

Alternativa – proškolení dle směrnic EOQ (QM + QA) resp. ISO/TS 16949 (IATF)   

(2nd party Auditor ) zakončené zkouškou a osobní certifikát od příslušně akreditované 

certifikační společnosti. Tyto základní kvalifikace jsou akceptovány pouze tehdy,

je-li doloženo proškolení podle VDA 6.3.

VDA 6.3: Pracovní zkušenosti – minimálně 3, resp. 5 let zkušeností v automobilovém

průmyslu , z toho min.1 resp. 2 roky v managementu kvality.



ČSJ



ČSJ nové



Hodnocení SL či VA, viz. VDA 6.3, „kvalitativní způsobilost“

Požadavek zákazníka je stupeň plnění „A“,
Zakázku lze udělit i při stupni „B“, ale do půl 
roku musí mít „A“!!
Je-li stupeň plnění „C“, tak  „business on hold“,
Tedy žádné zakázky!!



2.1 Očekávání zákazníka

Zákazník vyžaduje od svých dodavatelů, aby realizovali požadavky Formel Q 
Způsobilost a splnili tak cíl být hodnoceni jako „A“ dodavatel. Základem je 
realizace trvalého procesu zlepšování (KVP) a sledování strategie nulové chyby. 

Hodnocení spokojenosti zákazníků, aktivní zavádění a sledování nápravných
opatření jsou základními body pravidelných hlášení managementu. 

Pokud by zákazníkem požadovaná okamžitá nápravná opatření a nápravná
opatření vyplývající ze zlepšovacího programu nevykazovala trvalou účinnost a 
vyskytly by se opakující závady, použije zákazník princip eskalace (program „Kritičtí
dodavatelé“) podle Formel Q Konkret. 

U kritických projektů nebo v případě neakceptovatelné reakční doby dodavatele
si zákazník vyhrazuje právo provést kdykoli audit procesu a produktu. 
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VA – zákaznický audit dle VDA 6.3 - Audit procesu

Formel D › Formel Q verze 8 – SL Samoaudit dodavatele

Audit v sériové výrobě bez vývoje procesu lze provést při zahájení série (SOP) nebo v průběhu celého období výroby.

Procesní audit se provádí podle VDA 6.3 a využívá otázek na procesní prvky :

P5 – Management dodavatelů

P6 – Analýza procesu, sériová výroba

P7 – Péče o zákazníky, spokojenost zákazníků, servis

U jednotlivých otázek se přihlédne k „doplňujícím požadavkům Formel Q způsobilost 2018 přesahující rámec požadavku
VDA 6.3“ uvedených v příloze Formel Q způsobilost pro procesní audit (viz platforma KBP).

Při vyhodnocení bodů za jednotlivé otázky je posuzováno 

riziko

pro proces a produkt !!!!

Cílem je VA = SL !!!   Rozdíl max. cca 5% - jinak opakování auditů, tzv. kvalifikační smyčky!! 



Samoaudit dodavatele (SL), postupuj podle VDA 6.3, formulář 
pro vyplnění je přiložen 

Audituje se zásadně v procesu, žádný audit „od kulatého stolu“ 
– auditor to musí vidět na vlastní oči – proto tam vlastně je!!! 
Auditore takto představuje oči zákazníkovi.



Existují tzv. „cílové dohody“ mezi OEM a 
dodavateli, např. i na to, že pokud „dnes“ není 
vytipovaný dodavatel kvalitativně způsobilý, pak 
se musí zavázat těmi dohodami, že do určitého 
termínu prostě bude!!!
A to se taky musí průběžně kontrolovat, třeba i 
návštěvami na místě.



3) ULM

9.1 Cíl a účel managementu subdodavatelů

Management subdodavatelů slouží v procesu udělování zakázek a v průběhu sériové výroby k 
odhalování a zajištění možných rizik v dodavatelském řetězci.

Smluvní partner zákazníka– přímý dodavatel zůstává v této souvislosti 100%-ně spoluodpovědný 
za řízení svých subdodavatelů.  Rámcová dohoda o kvalitě mezi přímými dodavateli a jejich 
subdodavateli je řešena v příslušné dohodě o kvalitě.

Důležitým předpokladem zde je, aby přímý dodavatel informoval své subdodavatele v celém dodavatelském řetězci o 
požadavcích zákazníka a aby zajistil, že tyto požadavky budou v celém dodavatelském řetězci známy, pochopeny a realizovány.

Dodavatelé zákazníka jsou vyzváni představit a prokázat při předání nabídky svůj řetězec tvorby hodnot (dodavatelský 
řetězec).

Pro všechny výrobní kroky (interní/externí) a dodavatele dílů je nutné zabezpečit hodnocení kvalitativní způsobilosti.

Změny v dodavatelském řetězci nebo v procesech je nutné odsouhlasit s nákupem a příslušnými útvary (vývoj, kvalita), tyto 
mohou vést k novému hodnocení dodavatele a novému vzorkování dodávaných dílů.



Management subdodavatelů ( ULM )

Management subdodavatelů slouží v procesu udělování zakázek a v průběhu 
sériové výroby k identifikaci a zajištění možných rizik v rámci dodavatelského 
řetězce - společnými hodnoceními na místě za přítomnosti přímého dodavatele 



4) Vedení dokumentace – např. D/TLD dílů 
Vedle všeobecných požadavků na systém řízení kvality musí dodavatel vést příslušnou
dokumentaci o kvalitě dílů s povinnou dokumentací (např. D/TLD) a tuto po dobu cca 
min. 15 let archivovat. Jedná se zde o technickou dokumentaci s označením „D“ nebo
„TLD“ nebo i jinak dle jiných zvyklostí daného OEM - jako jsou výkresy, tabulky, 
uvolnění výrob, technické dodací podmínky, zkušební předpisy, zprávy ze vzorkování a 
jiné záznamy o kvalitě, které jsou požadovány jako doklad a mohou mít pro dodavatele
polehčující význam.

Pro ověření realizace příslušných požadavků má dodavatel za povinnost 1x za rok v daném 
výrobním místě ve vlastní odpovědnosti provést a zdokumentovat např. samoaudit podle 
aktuálního katalogu otázek např. D/TLD (viz související dokumenty na portálu B2B), s platností 
po dobu max. 12 měsíců. Dodavatel je povinen aplikovat stejný postup pro celý svůj 
dodavatelský řetězec, nakupované díly a vyčleněné procesní kroky.

Vychází z VDA 1



Výsledky kontroly vedení povinné dokumentace musí být archivovány dle požadavků příslušného OEM, neb odle VDA 
1.minimálně po dobu 15 l

Hodnocení např.: 

Požadavky zcela splněny                                                  ano

Požadavky nesplněny nebo nedostatečně splněny       ne

Označení technické dokumentace

V koncernu VOLKSWAGEN existují dvě rovnocenné varianty značení (starší „D“ a novější „TLD“), 
jiné automobilky jiné značení – pak u dodavatele nutná „převodní tabulka“.



Page 18

Porovnej různé požadavky různých OEM na 
vedení a kontrolu dokumentů  s povinnou 
archivací.  

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



Technická revize u dodavatelů     ( TRL ), 
pozor – využij i pro „Problémovou analýzu - PA”!

Všeobecně

Technická revize u dodavatelů nenahrazuje procesní a výrobkové audity, nýbrž je dalším, dodatečným nástrojem kvality v 
rámci strategie kvality různých OEM. Je zaměřena obvykle na jeden konkrétní díl (výrobkovou skupinu)

Pomocí technické revize sleduje zákazník např. následující cíle:

 Zajištění shodnosti dílů a komponentů se specifickými požadavky,

 Prověření výroby dílů na místě a všech aktivit k jejímu zajištění,

 Kontrola účinnosti nápravných opatření a verifikace dohodnutých standardů 
managementu kvality.

TRL je prověrka, která zajišťuje, že díly a komponenty splňují zákonné požadavky a požadavky zákazníka. Kromě toho se v 
TRL prověřuje zaměření organizace systému kvality dodavatele. Zákazník může kdykoliv a u jakéhokoliv dodavatele provést 
v krátké době technickou revizi

TRL: Důvod - jakýkoliv, ohlášení – např. 1 den dopředu, provedení – dle katalogu otázek, vyhodnocení – dle OEM.
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Problémová analýza ( PA ) – může sloužit  pro 
řešení reklamací ve výrobním závodě dodavatele 
– tj. třeba reklamace.

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



Např.: Aplikační revize (AR)

11.1 Všeobecně
Aplikační revize (AR) se vztahuje na dodavatele provádějící úpravy plastových povrchů, které 
jsou z pohledu konečného zákazníka důležité (optika, haptika).

Výrobci těchto povrchů jsou hodnoceni podle specifických kritérií dané značky a uvolňováni do 
procesu rozhodování o udělení zakázky. V každém místě dodavatelského řetězce musí být 
výrobce těchto povrchů uvolněn aplikační revizí. U přímých dodavatelů je aplikační revize 
součástí procesního auditu.

11.2 Proces uvolnění
Pro samohodnocení dodavatelů jsou k dispozici katalogy otázek k procesům  Součástí 
samohodnocení je rovněž popis procesu, zařízení a technologie. 
Samohodnocení se provede na vyžádání.

Hodnocení jednotlivých otázek a zjištění celkového výsledku hodnocení se provádí podle 
zvyklostí daného OEM



Audit produktu – podle VDA 6.5

 Dodavatel je povinen provádět audit výrobku podle VDA 6.5. Pro každý výrobek vyráběný v sérii je 
nutno provést minimálně jednou za rok výrobkový audit.

 Přesný postup je smluvně upraven lastenheftem (technické zadání) a s nimi souvisejícími požadavky (př. 
„Směrnice koncernu k výrobkovému auditu svazků elektrické instalace). Výrobkový audit musí být
zahrnut do plánu řízení výroby (PLP či CP)

 Úkolem výrobkových auditů je prověřit výrobky připravené k expedici, zda odpovídají zadání, v případě
odchylky vyvodit důsledky na kvalitu dílů/dodávky, identifikovat nedostatky procesu způsobující
odchylky a příp. zavést nápravná opatření – (viz také VDA svazek 6 díl 5, Formel Q konkret).

 U samoauditů a procesních auditů se v případě sériové výroby provede paralelně rovněž výrobkový
audit.

 Výsledky výrobkového auditu se zahrnou do hodnocení kvalitativní způsobilosti.

 V případě odchylek zjištěných ve výrobkovém auditu je dodavatel povinen zavést okamžitá nápravná
opatření a prověřit v přiměřené časové lhůtě jejich dlouhodobou účinnost, např. opakovaným auditem

Kvalifikace interního auditora auditu produktu dle programu ČSJ !

Výrobkový audit se provede dle tzv.  „Checkliste“ – ten vychází z PLP/CP
= soupis veškerých hodnocených položek (rozměry, materiál, funkce, apod.)
Provádí se do různé hloubky a šířky – dle zjištěných neshod v produkci.
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4. Výrobkový audit

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

Ohlašovací povinnost do odběratelských
závodů, bez vyzvání
V případě závad A a B jakož i systémových
závad C musí dodavatel okamžitě informovat
příslušné oddělení kvality nakupovaných dílů
ve všech odběratelských závodech bez
vyzvání. Nasazení dalších nutných opatření je 
nutno odsouhlasit.

Úkolem výrobkových auditů je prověřit výrobky připravené k expedici, zda
odpovídají zadání parametrů důležitých pro zákazníka, dále vyvodit důsledky
na kvalitu dílů/dodávky, odvozovat nedostatky procesu způsobující odchylky a 
příp. zavést nápravná opatření – (viz. VDA 6.5, Formel Q konkret).



Auditová zpráva SL (VA) musí být vždy 
doplněna  o audit výrobku !!!



Prokázání kvality 
v činnosti laboratoře

Akreditace laboratoře dle ISO 17 025

Audit laboratoře na bázi ISO 17 025

Kruhové zkoušky

Akreditace laboratoře dle 

ISO 17 025



Každý výrobní závod musí mít laboratoř tak vybavenou, aby mohl 
hodnotit kvalitu vlastní produkce. Laboratoř nemusí být akreditována, 
ale musí se prokázat její kvalitativní způsobilost, třeba vlastním 
auditem.
Audit laboratoře na základě  ISO 17025: 2018



VDA 6.3: Ot. 6.4.3 * !!! Tzv. „Round Robin test“



Na základě dosavadních znalostí proveďte
shrnutí aktivit: zákazník – dodavatel v AP 

a to ve všech fázích vývoje výrobku i procesu.

Domácí úkol:

Např. :   DF, VFF, PVS, 0S, SOP, EOP…. BMG, EMPB, DIN 75 220, FBW, atd., atd……



VDA 6 
Systém řízení jakosti i hodnocení procesu

IATF 16949



VDA



Kontrolní otázky – 3. přednáška a cvičení
• Přednáška – požadavky zákazníka – info o Formel Q Způsobilost

• Jaké nástroje pro posouzení kvality nabízí FQ-Způsobilost?
• Co je to projektová analýza?

• Jaké audity se realizují podle požadavku FQ-Zp.?

• Co je to technická revize u dodavatele? Odlišnosti od auditů jiných.

• Co je to Aplikační revize u dodavatele? Co je jejím cílem?

• Jaké prvky popisují výrobní proces dle metodiky VDA 6.3? Co je to „želva“?

• Co představuje Potenciální analýza?
• Jaké jsou požadavky na kvalifikaci interního auditora v AP?

• Charakterizujte procesní audit dle VDA 6.3 – co je výsledkem?

• Co to je „Audit vedení dokumentace D/TLD“?
• Co to je „Výrobkový audit“ v AP? Jak probíhá, a co je jeho výsledkem?

• Jak se prokazuje kvalita činnosti laboratoře v AP?

• Sesumírujte veškeré základní aktivity OEM při hodnocení nového projektu u dodavatelů



3.Cvičení – posouzení kvality tlakového odlitku a svařence karoserie

1) Charakterizujete výrobní proces - tlakový odlitek na bázi Al-slitiny

2) Účel vakuování dutiny formy a význam „squeez“ – z pohledu „Q“.

3) Jaké parametry je potřeba sledovat při popisu „Q“ tlakového odlitku?

4) Popište rámcově proces vzniku karoserie – metodika ověřování „Q“ 
svarů


