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1 Oblast použití 

Tento dokument má za úkol sjednotit metodiku a stanovit podmínky pro úspěšné zařazení fir-

my/subjektu a jejích produktů do portfolia dodavatelů ZETOR TRACTORS a. s. Dokument je závazný 

pro všechny dodavatele ZETOR TRACTORS a. s. a určuje, za jakých podmínek mohou současní dodava-

telé dodávat nové produkty a taktéž za jakých podmínek mohou dodávat potencionální budoucí 

dodavatelé své produkty do ZETOR TRACTORS a. s. 

2 Rozsah platnosti 

Manuál kvality je pro všechny dodavatele veřejně dostupný na internetové adrese 

http://www.ZETOR.cz/file/1926/Manual_Kvality_Pro_Dodavatele.pdf a dodavatelé jsou povinni se 

s jeho zněním seznámit. Podpisem smlouvy se dodavatel zároveň zavazuje k dodržování aktuálního 

Manuálu kvality pro dodavatele. 

Manuál kvality je dokument, který podléhá změnám a revizím ze strany ZETOR TRACTORS a. s. a je 

závazným dokumentem mezi ZETOR TRACTORS a. s. a dodavateli. V případě aktualizace manuálu 

kvality ze strany ZETOR TRACTORS a. s. budou dodavatelé informováni o změnách v konkrétních 

částech. 

Manuál kvality vstupuje v platnost pro položky nominované po datu vydání tohoto manuálu. Je 

platný pro položky nakupované jak do sériové výroby, tak na sklad náhradních dílů, a to od všech 

dodavatelů společnosti ZETOR TRACTORS a. s. 

3 Politika kvality ZETOR TRACTORS a. s. 

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces 

a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality nakupova-

ných dílu. 

Podpisem smlouvy se dodavatel zavazuje k zabezpečení a monitorování všech výrobních procesů, 

sledování rizik ve všech výrobních procesech, provádění jejich vyhodnocení a tvoření plánů k jejich 

eliminaci. Dodavatel se zavazuje procesy výroby kontinuálně zlepšovat. 

http://www.zetor.cz/file/1926/Manual_Kvality_Pro_Dodavatele.pdf
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Dodavatelé položek kategorie C a D nejsou povinováni vlastnit certifikát managementu kvality dle 

ISO 9001 ani žádný jiný. Svým podpisem však stvrzují, že do tří let od podpisu manuálu kvality této 

certifikace dosáhnou. V případě nedosažení certifikace v daném časovém horizontu může ZETOR 

TRACTORS a. s. vypovědět s takovým dodavatelem spolupráci. Pokud se jedná o spolupráci kratší tří 

let, je dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí, aby žádané certifikace dosáhl. Absence certifikací 

se však projeví na výsledném hodnocení v auditu. 

Dodavatelé položek kategorie A a B musejí mít certifikaci minimálně dle ISO 9001 a svým podpisem 

stvrzují, že do pěti let dosáhnou certifikace systému managementu kvality podle mezinárodních 

standardů kvality IATF 16949. V případě nedosažení certifikace v daném časovém horizontu může 

ZETOR TRACTORS a. s. vypovědět s takovým dodavatelem spolupráci. Pokud se jedná o spolupráci 

kratší pěti let, je dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí, aby žádané certifikace dosáhl. Absence 

certifikací se však projeví na výsledném hodnocení v auditu. 

4 Obecné požadavky na dodavatele ZETOR TRACTORS a. s. 

Dodavatelem ZETOR TRACTORS a. s. se může stát společnost, která splňuje požadavky na zásobování, 

kvalitu, produktivitu, technologii, životní prostředí, zdraví a bezpečnost a společenskou odpovědnost 

a plnění těchto požadavků splňuje po celou dobu spolupráce se ZETOR TRACTORS a. s. Plnění těchto 

ukazatelů musí být v souladu s níže uvedeným. 

4.1 Zásobování 

Dodavatel musí být flexibilní a přizpůsobovat své dodavatelské možnosti požadavkům ZETOR 

TRACTORS a. s. 

Musí vytvářet plány pro nepředvídané události, a to včetně událostí způsobených vyšší mocí, a předá-

vat je ZETOR TRACTORS a. s. Zamezí tak možnému přerušení dodávek. 

Musí ZETOR TRACTORS a. s. aktivně poskytovat dostatečné a přesné ekonomické, finanční a obchodní 

informace související s jeho společností, tak aby napomohl společnosti ZETOR TRACTORS a. s. 

vyhodnocovat krátkodobá a dlouhodobá rizika spojená se vzájemnou spoluprací. 
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4.2 Zajišťování kvality 

Dodavatel musí dodávat zboží a služby v požadované kvalitě a dle specifikací dohodnutých mezi ním 

a ZETOR TRACTORS a. s. 

Musí vyhovět dohodnutým specifikacím ZETOR TRACTORS a. s. ohledně balení, značení, skladování, 

dodávání, monitorování a kontejnerizace dle balicího předpisu a platných TPP. 

Musí využívat zdokumentovaný systém řízení kvality vyhovující nejnovějším standardům ISO 9000 ne-

bo IATF 16949 – dle kategorizace dílu a dohody se ZETOR TRACTORS a. s. Musí zajistit řízení procesů 

pravidelným monitorováním a měřením kritických výstupů. Snadněji tak lze odhalovat možné 

nežádoucí trendy. 

Musí uchovávat záznamy a zajistit tak zpětnou sledovatelnost komponent a finálních výrobků včetně 

všech záznamů o kvalitě po dobu patnácti let. Musí též bez prodlení řešit veškeré stížnosti ZETOR 

TRACTORS a. s. 

Musí provádět interní audity produktů, procesu a systému dle své certifikace. 

Dodavatel musí ve stanovené frekvenci a rozsahu dle definování v rámci krycího listu (ISIR) provádět 

a dokladovat provádění tzv. rekvalifikačních testů (dokumenty o tom, že jeho výrobky splňují kvalita-

tivní požadavky, které byly definovány v rámci vzorkového řízení a které bude posílat v pravidelných 

intervalech se sériovými dodávkami). Rekvalifikační testy musí být definovány v kontrolním plánu, 

který předkládá dodavatel v rámci vzorkového řízení před zavedením dané položky do sériové vý-

roby. 

Musí využívat přístup komplexního řízení kvality (Total Quality Management, TQM) a neustále zlep-

šovat spolehlivost výrobků a služeb. 

4.3 Moderní technologie 

Dodavatel se zavazuje poskytovat technickou podporu produktů a služeb prodaných do ZETOR TRAC-

TORS a. s. v průběhu celého jejich životního cyklu. 

Dodavatel bude dávat podněty a přicházet s novými nápady, které ZETOR TRACTORS a. s. na trhu za-

jistí konkurenční výhody. 
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Dodavatel bude využívat nových technologií ku pomoci ZETOR TRACTORS a. s. při včasném zajišťování 

inovací. 

Dodavatel bude pomocí informačních technologií neustále zlepšovat, standardizovat a zjednodušovat 

obchodní procesy i produktové platformy. 

4.4 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost 

Dodavatel musí vyhovět všem platným místním, regionálním a národním právním požadavkům i stan-

dardům životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (Environment, Health and Safety, EH&S a Energo) 

dle platné legislativy. 

Měl by své působení v oblasti EH&S a Energo neustále zlepšovat. 

Musí pravdivě, zcela a přesně sdělovat rizika spojená s poskytovanými výrobky či službami. Musí též 

zajistit veškeré požadované informace týkající se EH&S. 

Musí zajistit, aby všechny dodávané materiály byly zaregistrovány pro zamýšlené použití a vyhovovaly 

právním předpisům příslušné země a právním předpisům České republiky (místa dodání). 

4.5 Společenská odpovědnost 

Dodavatel musí vyhovět všem platným místním, regionálním a národním právním předpisům a záko-

nům. 

Musí aktivně chránit důvěrnost všech informací ZETOR TRACTORS a. s. 

5 Ověřovací série 

Ověřovací série je soubor několika revizí dílů, které slouží k ověření komplexní funkčnosti traktorové 

jednotky nebo jednotlivých celků na prototypech před zahájením sériové výroby. Jedná se tedy o ne-

schválené vzorky, které procházejí konstrukčními změnami, jež zajistí jejich plnou funkčnost a kompa-

tibilitu v rámci celku/traktoru. 

Pro odlišení těchto součástí od běžné sériové výroby a vzorkového řízení je dodavatel povinen 

označit tyto dávky etiketou pro materiál do ověřovací série (viz příloha 11.12). Dávku takto označí na 

každé balicí jednotce (paleta, box, klec…). 
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Toto značení provede i do dodacího listu a k dávce přiloží měrové protokoly a výkresovou dokumen-

taci, podle které byly protokoly vyhotoveny. Dále přiloží kompletní měrové protokoly všech para-

metrů komponent podle specifikací, atesty materiálu a materiálové listy. 

6 Proces schvalování součástí 

Proces schvalovaní slouží k ověření, že vzorky od dodavatele splňují všechny nároky a požadavky, 

které jsou společností ZETOR TRACTORS a. s. specifikovány v rámci krycího listu (ISIR) ještě před 

zahájením sériových dodávek položek do ZETOR TRACTORS a. s. 

Uvolnění položek do výroby probíhá schválením a podepsáním titulního listu (viz příloha 11.10) ze 

strany ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel je povinen mít takto schválenu každou novou položku. 

ISIR musí být pozitivně ukončen a schválen ZETOR TRACTORS a. s. do zahájení sériové produkce. 

V případě, že ISIR nebude ukončen a schválen před zahájením sériové produkce, je nutné zažádat 

o odchylku před zahájením dodávání do sériové produkce. V případě, že je zdržení procesu 

schvalování součástí zapříčiněno chybou dodavatele (např. pozdní dodání vzorků a dokumentace), 

o odchylku žádá dodavatel oddělení sourcingu ZETOR TRACTORS a. s. podle formuláře „žádost 

o schválení odchylky“ v příloze 11.14. 

6.1 Vzorkové řízení 

Vzorkové řízení je schvalování sériové výroby položky. Každá nová nakupovaná položka musí být 

schválena před dodáním do sériové výroby ZETOR TRACTORS a. s. nebo na ni musí být vystavena 

odchylka. 

Z povinnosti projít vzorkovým řízením jsou vyjmuty položky, které jsou normovány podle norem ČSN, 

STN, DIN, ANSI, ISO nebo EN. Takové položky se nevzorkují a ani se na ně nevystavuje ISIR, pokud to 

není zvlášť požadováno ze strany ZETOR TRACTORS a. s. 

Pokud jsou však normované položky upraveny dodavatelem nebo je do nich jiným způsobem zasa-

hováno, popřípadě pokud se jedná o součásti složené z normovaných a nenormovaných součástí, 

podléhají takové případy již vzorkovému řízení a vystavení krycího listu ISIR. 
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6.1.1 První vzorky 

První vzorky musí být vyrobeny, popř. vyzkoušeny, za podmínek sériové výroby (stroje, nástroje, 

materiály, měřicí a zkušební vybavení, podmínky výroby). 

Pokud není ze strany ZETOR TRACTORS a. s. určeno jinak, je dodavatel povinen dodat 3 ks prvních 

vzorků zdarma. Dodávka s prvními vzorky musí být od dodavatele jasně označena štítkem. Pro odli-

šení těchto součástí od běžné sériové výroby je dodavatel povinen označit tyto dávky etiketou urče-

nou pro vzorky pro VZŘ (viz příloha 11.11). Dávku takto označí na každé balicí jednotce (paleta, box, 

klec…) standardní etiketou pro VZŘ. Toto značení provede i do dodacího listu. 

Dodavatel se zavazuje, že vzorky jsou vyrobeny sériovou technologií a po celou dobu dodávek do 

ZETOR TRACTORS a. s. budou položky vyráběny dle schválených vzorků, schválenou technologií a ná-

řadím. Jakoukoli změnu musí dodavatel oznámit ZETOR TRACTORS a. s. a požádat o nové vzorkové 

řízení, a to před dodáváním takto upravených dílů po změně. 

6.1.2 Dokumentace k VZŘ nové položky 

Kritické charakteristiky součásti, celku či materiálu musí být dodavatelem proměřeny a zaznamenány 

do měrového protokolu (viz příloha 11.3) nebo do prohlášení o shodě. Dodavatel se zavazuje, že hod-

noty uvedené v měrovém protokolu odpovídají skutečným hodnotám. Referenční číslo naměřených 

charakteristik vyznačí dodavatel i do platného výkresu součásti či celku a zašle do ZETOR TRAC-

TORS a. s. spolu s měrovým protokolem. 

Podle kategorizace součásti a důvodu dodání prvních vzorků zašle dodavatel spolu s prvními vzorky 

i další požadovanou dokumentaci podle kategorizace součásti a přehledu, viz kapitola 6.1.2.2, Stupeň 

předložení. Úroveň předložené dokumentace určuje oddělení kvality ZETOR TRACTORS a. s. Doda-

vatel se zavazuje, že veškerá dokumentace odpovídá skutečným hodnotám materiálu. 

Dokumentace k prvním vzorkům musí být zaslána v elektronické formě kontaktní osobě v ZETOR 

TRACTORS a. s. (oddělení sourcingu). Dokumentace musí být zaslána před samotným dodáním vzorků 

(zaslání tištěné dokumentace v balení spolu se vzorky není požadováno). 

ZETOR TRACTORS a. s. si vyhrazuje právo rozporovat či reklamovat odchylky od výkresové dokumen-

tace na dodávaných kusech i v případě, že tyto odchylky byly nalezeny až na sériově dodávaných 

kusech, ale nacházely se již na prvních vzorcích a pouze nebyly objeveny během procesu schvalování 

prvních vzorků součástky, celku či materiálu. 
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6.1.2.1 Kategorizace součástek 

Všechny nakupované položky jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

 Kategorie A – Kritické součástky 

Položky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii. 

 Kategorie B – Funkčně důležité položky 

Položky, jež mají přímý vliv na provozuschopnost produktu (traktoru) a jejichž selhání má za 

následek finančně náročné opravy. 

 Kategorie C – Ostatní a katalogové součástky 

Položky důležité z funkčního hlediska, jejichž selhání vyřadí pouze některou méně podstatnou 

funkci produktu (traktoru). 

 Kategorie D – Standardní normalizované položky 

Položky sériově vyráběné dle platných mezinárodních standardů – tyto položky se nevzorkují. 

6.1.2.2 Stupeň předložení 

Dodavatel je povinen zažádat o schválení vzorků (ISIR) v těchto případech a dle předdefinovaných 

stupňů předložení: 

- první funkční vzorky – level 1 

- úvodní vzorky vyrobené sériovou technologií – level 1 

- změna schválených TP – level 2 

- přemístění výroby – level 2 

- změna výrobních postupů a procesů – level 2 

- obnovení dodávek po více než šestiměsíčním přerušení – level 2 

- nový subdodavatel – level 2 

- nová forma/nástroj – level 2 

- povolení odchylky – level 2 

- změna dodavatelského subjektu (beze změn ve výrobě) – level 3 
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Stupeň předložení dle kategorizace položky, určuje a může měnit oddělení kvality ZETOR 

TRACTORS a. s. 

S – Dodavatel předloží dokumentaci spolu s krycím listem (ISIR). 

R – Dodavatel vyhotoví dokumentaci a na vyžádání ji předloží ZETOR TRACTORS a. s. 

„–“ – Dokumentace není ze strany ZETOR TRACTORS a. s. vyžadována. 

6.1.2.3 Požadovaná dokumentace 

 Krycí list (ISIR – viz příloha 11.10) je dokument, který se vyžaduje jako žádost 

o schválení vzorků. Dodavatel v něm potvrzuje, že vzorky a dokumentace byly dodány 

podle požadavků ZETOR TRACTORS a. s. V případě schválení či podmínečného schválení 

dodaných vzorků je titulní list podepsán ze strany ZETOR TRACTORS a. s. a vrácen 

dodavateli. Tím je dodavatel informován o výsledku vzorkového řízení. Dodavatel má 

právo uchovat referenční vzorek po stejnou dobu jako záznamy o schvalování položky do 

sériové výroby. 

 Vzorky slouží k ověření funkčních vlastností a specifikací podle požadavků ZETOR 

TRACTORS a. s. Pokud není řečeno jinak, dodá dodavatel 3 ks vzorků pro vzorkové řízení. 

Z těchto vzorků si ZETOR TRACTORS a. s. může ponechat 1 ks jako referenční vzorek 

v ZETOR TRACTORS a. s. a 1 ks je nabídnut dodavateli zpět k odkupu jako referenční 

vzorek u dodavatele. Zbývající kus slouží k případným dalším analýzám/rozborům nebo 

ověřovacím montážím apod. v ZETOR TRACTORS a. s. Referenční vzorek musí být ozna-
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čen štítkem s číslem dílu a musí na něm být uvedeno datum schválení ZETOR TRAC-

TORS a. s. 

 Výkresová dokumentace. Dodavatel předloží konstrukční dokumentaci u produktu, 

komponentu nebo detailu produktu a zašle spolu se vzorky kopii konstrukční dokumen-

tace s určením pozic všech rozměrů (s označením v souladu s měrovým protokolem) 

a pomocné výkresy, nákresy, případně 3D modely (pokud je dodavatel ,,designer“ – 

původce výkresové dokumentace), které využívá ve výrobním procesu. Výkresová doku-

mentace musí obsahovat informace o povrchové úpravě. 

Rozdělujeme: 

a) Výkres je ve vlastnictví ZETOR TRACTORS a. s. – dodavatel obdrží výkres, na jehož 

základě požadovanou položku vyrobí. 

b) Výkres je ve vlastnictví dodavatele – výkres musí být schválen odd. TÚ ZETOR 

TRACTORS a. s. 

Způsob schvalování: 

1. Dodavatel dodá výkres součástky do ZETOR TRACTORS a. s. na TÚ. 

2. TÚ provede validaci a odsouhlasení dodavatelského výkresu. 

3. Dodavatelský výkres je následně opatřen výkresovým formátem ZETOR TRAC-

TORS a. s. a je vložen do systému ZETOR TRACTORS a. s. 

 Rozměrový protokol (viz příloha 11.3) – Dodavatel předloží kompletní měrový protokol 

ke všem rozměrům či dalším specifikacím obsaženým v technické dokumentaci s meto-

dami měření. Dodavatel je plně odpovědný za správnost a úplnost uvedených údajů a je-

jich shodu s technickou dokumentací. Případný rozpor mezi rozměrovým protokolem 

a měřeným vzorkem automaticky povede k zamítnutí vzorkového řízení ze strany ZETOR 

TRACTORS a. s. 

 Atest materiálu – Dodavatel předloží potvrzení o použití jednotlivých materiálů při výro-

bě dané položky a o tom, že údaje jsou v souladu se všemi požadavky ZETOR TRAC-

TORS a. s. 

 List dat bezpečnosti materiálu – Dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu, použité 

barvy, plastových dílů či případných chemických sloučenin použitých v dodané součásti. 

 Vývojový diagram – Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který přehledně zná-

zorňuje a popisuje jednotlivé kroky a posloupnosti výrobního procesu při výrobě dodané 

součásti. Změny ve schváleném výrobním procesu podléhají nutnosti předchozího schvá-

lení ze strany ZETOR TRACTORS a. s. 
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 Zkoušky povrchů – Dodavatel předloží potvrzení (protokol) o jakosti povrchové úpravy 

(barva, zinek, chrom, mechanická předúprava, chemické předúpravy, označení nátěrové 

hmoty, barevný odstín stupeň lesku, tloušťka nátěru, pro opravy konečného nátěru typ 

nátěrové hmoty a postup opravy…). 

 FMEA procesu (viz příloha 11.1) – Dodavatel vyhodnotí analýzu rizik a jejich důsledků 

v procesu. Na vyžádání ji předloží při auditu. 

 Seznam kontrolních přípravků – Dodavatel předloží seznam měřicích zařízení, přípravků, 

modelů a pomůcek používaných při zabezpečení kvality u výrobního procesu součástek. 

ZETOR TRACTORS a. s. si vyhrazuje právo požádat dodavatele o poskytnutí důkazu 

o kalibraci a způsobilosti měřicího prostředku. 

 Dokumenty o schválených změnách – Dodavatel je v případě odchylek/změn oproti po-

žadované technické dokumentaci či jinému požadavku ZETOR TRACTORS a. s. povinen 

požádat o jejich schválení ještě před předložením dokumentace ke vzorkovému řízení. 

Tyto změny musí být schváleny ze strany TÚ ZETOR TRACTORS a. s. a takto podepsaný 

dokument o schválených změnách (viz příloha 11.4) musí být součástí dokumentace ke 

vzorkovému řízení. Předložení změn bez předchozího schválení bez schválení ZETOR 

TRACTORS a. s. povede k zamítnutí vzorkového řízení. 

 Kontrolní plán slouží k ověření, že kontrola vyráběných součástí je u dodavatele dosta-

tečně nastavena a je tak zaručena kvalita dodávaných dílů. Kontrolní plán musí obsaho-

vat všechny operace na daném výrobku, od příjmu materiálu až po expedici výrobku 

včetně zvláštních kontrol dle požadavků zákazníka (např. rekvalifikační testy). Pro vy-

tvoření kontrolního plánu může dodavatel použít šablonu uvedenou v příloze 11.2. 

 Způsobilost procesu – Cílem tohoto požadavku je zajištění stálosti rozměrů (významných 

charakteristik) v rámci jedné výrobní dávky a série výrobních dávek během procesu 

výroby. Tyto významné charakteristiky (rozměry) jsou vyznačeny v technické dokumen-

taci či v technicko-přejímacích podmínkách. K definování způsobilosti procesu slouží in-

dex způsobilosti procesu Cpk. Požadavky ZETOR TRACTORS a. s. na indexy způsobilosti 

významných charakteristik jsou následující: 

- V rámci jedné výrobní dávky musí být Cpk ≥ 1,67. 

- V rámci série výrobních dávek musí být Cpk ≥ 1,33. 

V případě nesplnění požadované způsobilosti procesu významných charakteristik je nut-

né neprodleně informovat ZETOR TRACTORS a. s. a aktivně spolupracovat na definování 

nápravných opatření. 
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V případě, že dodavatel není schopen měřit stabilitu svého procesu, je povinen nastavit 

na své výrobky dodávané do ZETOR TRACTORS a. s. 100% výstupní kontrolu kritických 

rozměrů a záznam o této kontrole musí být přiložen v každé dávce výrobků doručené do 

ZETOR TRACTORS a. s. 

 Způsobilost měřicích zařízení slouží k ověření, že použité měřicí zařízení (metoda 

měření) je vhodné pro měření daného rozměru či dané skupiny rozměrů, a to jednou 

z metod MSA, nejlépe metodou R&R (opakovatelnost a reprodukovatelnost). Podklady 

pro výpočet způsobilosti měřicího zařízení musí být uchovány a předloženy na požádání. 

 APQP – Plánování je strukturovaný proces, který definuje jednotlivé kroky, jež jsou nut-

né k zabezpečení uspokojivé jakosti výrobku pro ZETOR TRACTORS a. s. 

Jednotlivé kroky plánování jakosti: 

1) plán a definování programu 

2) návrh a vývoj výrobku 

3) návrh a vývoj procesu 

4) validace a výrobku a procesu 

5) zpětná vazba – hodnocení a nápravná opatření 

6) metodika plánu regulace / kontrolní plány 

 Seznam schválených subdodavatelů – Dodavatel předloží seznam jím schválených 

subdodavatelů pro informaci ZETOR TRACTORS a. s. o původu součástek. 

 Balicí návod – Dodavatel předloží vyplněný formulář „balicí návod“, ve kterém se určí 

balicí specifikace (viz příloha 11.5). 

 Zkoušky technických specifikací – Dodavatel předloží záznam o provedení zkoušek tech-

nických specifikací součástky speciálně požadovaných ZETOR TRACTORS a. s. Zkoušky 

jsou prováděny ve všech případech, kdy jsou u součástek specifikovány vlastnosti (klima-

tické, materiálové, vzhledové, hlukové, funkční, spolehlivostní, test čistoty…). 

Dodavatel provádí všechny zkoušky vyplývající z technické dokumentace. Pokud dodava-

tel není schopen provést požadované speciální měření, zajistí si tyto zkoušky u kvalifi-

kované externí zkušebny nebo v případě zvláštního ujednání ve zkušebně ZETOR TRAC-

TORS a. s. Pokud dodavatel ke zkouškám využije zkušebnu třetí strany, jsou výsledky 

uvedeny na jejím hlavičkovém papíře. 

 Další požadavky ZETOR TRACTORS a. s – Dodavatel předloží další dokumenty požadova-

né ZETOR TRACTORS a. s. Jedná se o dokumenty, které nejsou uvedeny v tomto sezna-

mu, ale jsou nezbytné ke schválení vzorkového řízení. 
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6.2 Uzavření vzorkového řízení 

Po skončení vzorkového řízení bude dodavateli zaslána zpět vyhodnocená kopie ISIR, ve které bude 

vyhodnocení vzorkového řízení, a to do čtyř týdnů od dodání vzorků a kompletní dokumentace. 

Výstupem procesu schvalování je rozhodnutí o kvalitě referenčních vzorků. Výsledek může být násle-

dující: 

SCHVÁLENO – Byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatel může dodávat do sériové 

výrovy. 

SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – Dodavatel může dodávat dle schválené dokumentace a objednávek 

ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s první dodávkou musí předložit na oddělení kvality ZETOR TRAC-

TORS a. s. ke schválení plán realizace nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložen 

nebo nebude realizován, může ZETOR TRACTORS a. s. s dodavatelem okamžitě ukončit spolupráci 

v rámci nákupu dané položky. 

NESCHVÁLENO znamená, že žádost, dodané vzorky nebo přiložená dokumentace není ve shodě 

s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Pokud ZETOR TRACTORS a. s. neurčí jinak, dodavatel nemůže 

dodat do série a musí požádat o nové vzorkové řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel 

musí požádat o nový ISIR do čtyř týdnů od doručení zamítnutého ISIR. 

Schválené vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. 

Neúplně vyplněný ISIR a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového 

řízení. 

6.2.1 Proces schvalování při změně u dodavatele 

Dodavatel musí oznámit ZETOR TRACTORS a. s. jakékoli změny technologie a procesu na dílu či služ-

bě. ZETOR TRACTORS a. s. může následně požadovat předložení ke schválení ISIR. Náklady ZETOR 

TRACTORS a. s. na všechny nutné analýzy při změně návrhu a procesu hradí dodavatel. 

6.2.2 Opakované dodání nevyhovujících vzorků 

Pokud budou při prvním vzorkovém řízení dodané vzorky vinou dodavatele nevyhovující, dodavatel 

musí dodat nové vzorky, a to bez poplatku. Při případné třetí a další dodávce opravných vzorků však 

je dodavatel povinen uhradit ZETOR TRACTORS a.s. administrativní poplatek 1200,- CZK za zpracování 

těchto vzorků. Nárok ZETOR TRACTORS a.s. na úhradu jakýchkoliv dalších náklady vzniklých v této 

souvislosti není dotčen. 
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7 Sériová výroba 

Po úspěšném schválení součástí do sériové výroby dle kap. 5 je dodavatel povinen označit první 

dávku součástí jako „0 série“. 

Dávku takto označí na každé balicí jednotce (paleta, box, klec…). Toto značení provede i do dodacího 

listu a k dávce přiloží měrové protokoly provedené dle kontrolního plánu; atesty, materiálové listy 

a balicí předpis. 

ZETOR TRACTORS a. s. provede na této dávce zpřísněnou statistickou přejímku a montáž dle stan-

dardních technologických postupů ZETOR TRACTORS a. s. 

V případě nalezené neshody vzniklé na straně dodavatele bude tato dávka standardně reklamována 

a celý proces bude opakován až do úplného odstranění všech neshod. 

7.1 Změnové řízení iniciované ZETOR TRACTORS a. s. 

Parametry specifikace zboží nakupovaného od dodavatele mohou být předmětem změny. Je-li změ-

nové řízení postoupeno na oddělení sourcingu, toto oddělení osloví dodavatele a ten: 

 zajistí dodání vzorků, které budou v souladu se změněnou specifikací. Vzorky budou doru-

čeny do ZETOR TRACTORS a. s. v co nejkratším možném termínu, 

 vzorky budou vybaveny dokumentací nutnou pro realizaci vzorkového řízení. Rozsah doku-

mentace určuje tento manuál. 

7.2 Změnové řízení iniciované dodavatelem 

 Dodavatel upozorní oddělení sourcingu ZETOR TRACTORS a. s. o plánované změně specifi-

kace zboží alespoň šest měsíců před plánovaným termínem účinnosti nové specifikace. 

 Součástí upozornění bude detailní technická dokumentace nové specifikace zboží. Dodavatel 

provede analýzu ekonomického dopadu změny a požádá o schválení oddělení sourcingu. 

 Oddělení SRC interně vyhodnotí změnu a zajistí další interní procesy. 

 Sourcing posléze zajistí objednání vzorků a platné dokumentace, které budou v souladu s no-

vou specifikací. 

 Náklady nutné na analýzy pro schválení změny hradí dodavatel. 
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7.3 Požadavky na balení do sériové výroby 

Dodavatel vždy striktně dodržuje balicí standard v případě, že je vyhotoven ZT a odsouhlasen doda-

vatelem. Kusy v balení kvantitativně vždy korespondují s množstvím uvedeném na dodacím listu; 

v případě, že je nastaveno MOQ, kvantitativně odpovídá MOQ či jeho násobku. 

Materiál je dodáván vždy v nepoškozeném a neznečištěném obalu, který je vhodně zvolen dle charak-

teru výrobku (v případě, že není specifikován v balicím předpisu), tak aby nedošlo k poškození mate-

riálu při transportu do ZT, případně při interní manipulaci (např. nepoškozené palety s patřičnou nos-

ností, pro těžší materiál dřevěné, případně kovové bedny, nikoli kartonové krabice, vhodné ukotvení 

materiálu v automobilu). V případě balení na palety jakožto vratného obalu je plně respektován 

standard rozměru a kvality palet EU. 

8 Reklamační řízení 

Dodavatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavkem ZETOR TRACTORS a. s., byl 

řádně identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání do ZETOR 

TRACTORS a. s. Dodavatel musí udržovat záznamy o neshodách a o všech provedených následných 

opatřeních včetně všech udělených žádostí o odchylku. Dodavatel zodpovídá za okamžitou reakci 

v případě dodání neshodných produktů do ZETOR TRACTORS a. s. nebo v případě, že vadné produkty 

od dodavatele zapříčiní zákaznickou reklamaci produktů ZETOR TRACTORS a. s. Okamžitá reakce zahr-

nuje náhradu dodávky včetně případného třídění, víceprací a všech zkoušek, a to jak u dodavatele, 

tak v ZETOR TRACTORS a. s. Rozhodnutí o formě plnění reklamace (finanční, náhradní plnění) je 

v kompetenci ZETOR TRACTORS a. s. Nahrazená dávka musí být řádně označena etiketou (viz přílo-

ha 11.13) Dávku takto dodavatel označí na každé balicí jednotce (paleta, box, klec…). 

Dodavatel je povinen uhradit ZETOR TRACTORS a.s. za každou oprávněnou reklamaci poplatek 1200,- 

CZK za administrativní úkony vzniklé v souvislosti s reklamací na straně ZETOR TRACTORS a.s. Tento 

poplatek nemá vliv na nárok ZETOR TRACTORS a.s. na úhradu dalších možných vzniklých nákladů.  

Dodavatel je dále povinen ZETOR TRACTORS a.s. uhradit prokazatelně vzniklé vícenáklady (včetně 

vícenákladů u zákazníka ZETOR TRACTORS a.s.) související s nápravou závadného stavu vzniklého v 

důsledku dodání neshodného produktu dodavatelem.  

V případě problémů (reklamace, neshody, upozornění) dodavatel neprodleně podnikne odpovídající 

opatření. Dodavatel musí písemně reagovat na reklamaci, a to nejpozději do jednoho pracovního dne 

formou vyplněného reklamačního protokolu (zaslaného e-mailem). 
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Po zjištění neshody u dodávaných schválených součástek v ZETOR TRACTORS a. s. je dodavateli za-

slána informace o neshodě, tzv. 8D-Report (viz příloha 12). 

Po obdržení reklamace je dodavatel povinen do 24 hodin realizovat okamžitá opatření vedoucí k eli-

minaci vzniku dalších vad a tyto ve formě 3D nahlásit do ZETOR TRACTORS a. s. Do sedmi dnů po 

zaslání 8D-Reportu, případně po obdržení reklamovaných kusů, pak musí identifikovat kořenovou 

příčinu vady a přijmout opatření, která trvale odstraní příčinu vzniku vady. Veškeré náklady na 

analýzy reklamovaného materiálu, které zajišťuje dodavatel k ověření kořenové příčiny závady, jsou 

hrazeny dodavatelem, a to při jakémkoli výsledku analýzy. Dodavatel je povinen podávat informace 

o průběhu realizace zbývajících kroků. Kompletní zprávu 8D-Report dodavatel předloží nejpozději do 

třiceti dnů, pokud není dle charakteru řešeného problému dohodnuto s oddělením dodavatelské 

kvality jinak. 

Popis vyplnění 8D-Reportu: 

D1: Stanovení týmu zodpovědného za řešení reklamace 

 V týmu pro řešení reklamace musí být osoby se znalostí procesu a výrobku včetně zástupce 

výroby, zástupce útvaru kvality a zástupce útvaru zodpovědného za nastavení procesu. 

 Musí být určen leader projektu, který bude zároveň odpovědný za reportování vývoje řešení. 

D2: Určení rizika výskytu vady i u podobných produktů/procesů 

 Rizika výskytu vady i u podobných produktů/procesů musí být určena ještě před krokem 3D 

(okamžitá opatření), jelikož podobné produkty/procesy mohou být ohroženy stejným prob-

lémem, a bude tedy nutno i na nich aplikovat okamžitá opatření. 

D3: Okamžitá nápravná opatření (zaslat do ZETOR TRACTORS a. s. do 24 hodin od obdržení 

reklamace) 

 Okamžitá nápravná opatření musí být definována tak, aby zamezila dalšímu průniku nekvality 

dodavatele do ZETOR TRACTORS a. s. Obvykle obsahují třídění výrobků, na kterých je defino-

váno riziko potenciální chyby. Mohou obsahovat i zavedení dočasného třídění do doby apli-

kace robustních protiopatření. Souhrn nápravných opatření musí obsahovat minimálně: 

o prokazatelné informování operátorů ve výrobě (všechny směny) včetně provedeného 

zápisu o proškolení 

o kontrolu rozpracované výroby 

o třídění skladu u dodavatele 
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o třídění kusů v tranzitu (přepravě) 

o třídění skladu v ZETOR TRACTORS a. s. Toto třídění musí být provedeno dodavatelem 

nebo externí firmou, která bude zaplacena dodavatelem. V případě potřeby bude 

ZETOR TRACTORS a. s. asistovat dodavateli v zajištění externí třídicí firmy 

o značení kusů, boxů či palet zkontrolovaných součástí. Ze značení musí být zřejmé, 

jaký je jeho důvod včetně čísla 8D-Reportu, kterého se tato vada týká. 

D4a: Kořenová příčina – Proč nebyl problém objeven? 

D4b: Kořenová příčina – Proč chyba vznikla? 

 Lidská chyba (pochybení operátora) není akceptovatelná odpověď. Ve výrobě musí být nasta-

vena taková opatření, aby se tato vada nemohla dostat k zákazníkovi. 

 Možné otázky: Byla provedena kontrola prvního kusu? Jsou všichni operátoři na danou ope-

raci řádně proškoleni? 

 Při určení kořenové příčiny je nutno použít některého z nástrojů kvality, například 5× proč, 

který je součástí 8D-Reportu. 

D5: Nápravná opatření (zaslat do ZETOR TRACTORS a. s. do sedmi dnů od obdržení reklamace) 

 Nápravná opatření musí být stanovena pro všechny zjištěné kořenové příčiny jak u příčiny 

vzniku, tak u příčiny neobjevení vady. 

 V případě, že některé z nápravných opatření nebude zajištěno v době odeslání 8D-Reportu, je 

nutno vyhotovit akční plán se stanovenými termíny a osobami zodpovědnými za provedení 

potřebných kroků. 

D6: Efektivita nápravných opatření 

 Ověření efektivity a robustnosti nápravných opatření. 

 Nasimulování vady a ověření, zda byla tentokrát zachycena. Jsou operátoři seznámení s va-

dou? Nevyskytuje se vada i přes implementované opatření? 

D7: Preventivní opatření 

 Jedná se o opatření zaměřená na odstranění možných příčin neshod. 

 Při určení se využívají metody, jejichž pomocí se ještě před realizací úkolu/projektu odhadne 

riziko možných neshod, odhalí se možné příčiny, zváží se důsledky a uskuteční se opatření 

zabraňující jejich vzniku. Jde o zápis do Lessons Learned databáze, update kontrolního plánu, 
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update analýzy možného výskytu a vlivu vad (FMEA), update pracovních postupů, případně 

dalších dokumentů. 

D8: Uzavření problému (zaslat do ZETOR TRACTORS a. s. do třiceti dnů od obdržení reklamace) 

8.1 Zákaznické reklamace (reklamace od zákazníků ZETOR 

TRACTORS a. s.) 

Na produkty vymontované v traktorových jednotkách (TJ) poskytne dodavatel záruční dobu 12 + 24 mě-

síců (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak) od data dodání dílu do ZETOR TRACTORS a. s. Zákaznické 

reklamace se řídí stejnými pravidly, viz kapitola 8, Reklamační řízení, vyjma tohoto: 

 Souhrn reklamací obdrží dodavatel měsíčně ve formě tabulky a Warranty Claim Reportu 

(viz příloha 11.15). V zaslaném Warranty Claim Reportu jsou vždy definovány požadavky, 

které jsou k daným reklamacím po dodavateli vyžadovány, a jejich termíny. V případě, že 

je vyžadován 8D report, musí být řádně vyplněn (viz kapitola 8, Popis vyplnění 8D repor-

tu) a zaslán do ZETOR TRACTORS a. s. do třiceti dnů od data obdržení reklamace. 

 Reklamované součásti vyžádané dodavatelem k analýze budou bez nutnosti hrazení pře-

pravy dodavatelem zaslány do ZETOR TRACTORS a. s., Trnkova 111, Brno od zákazníků 

z trhů České republiky, Slovenské republiky a Polska. Dodavatel může provést analýzu 

přímo v ZETOR TRACTORS a. s. nebo si součást na analýzu odvézt na vlastní náklady. 

U dalších zemí bude možno kompletní dopravu součásti k analýze zaslat pouze na nákla-

dy dodavatele. 

 Hodnota součásti bude uvedena včetně vícenákladů vzniklých ZETOR TRACTORS a. s. od-

straněním vady na TJ. 

9 Audity dodavatelů 

ZETOR TRACTORS a. s. má jako zákazník právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele nebo 

shodu produktů auditem. Externí audit u dodavatele provádí pověření a kvalifikovaní pracovníci 

oddělení kvality ZETOR TRACTORS a. s. Výsledky auditu poskytují informace o způsobilosti prově-

řované oblasti auditu a upozorňují na možnosti zlepšení. 

Audit dodavatelů bude probíhat na základě normy VDA. 6.3. 
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Druhy dodavatelských procesních přezkoumání podle věcného obsahu: 

• audit potenciální analýzy, 

• procesní audit sériového procesu realizace produktu nebo služby, 

• audit R&R (run and rate) 

• eskalační šetření 

9.1 Audit potenciální analýzy 

Audit potenciální analýzy se provádí z důvodu prověření kvalitativní způsobilosti eventuálního doda-

vatele nebo případně rozšíření nové komodity u stávajícího dodavatele. 

Zohledňují se zde zkušenosti a schopnosti dodavatele ve vztahu k návrhu, vývoji a výrobě poptávané-

ho rozsahu dodávek a jeho schopnosti splnit specifické požadavky zákazníka ZETOR TRACTORS a. s. 

a normy VDA 6.3. 

Před zahájením auditu potenciální analýzy ze strany ZETOR TRACTORS a. s. jsou od eventuálního do-

davatele vyžádány sebehodnoticí zprávy a vlastní rešerše. 

Provádění auditu potenciální analýzy probíhá na základě kontrolních otázek P1 podle normy VDA 6.3. 

Potenciální analýza může být prováděna před uzavřením kontraktu dodavatele se společností ZETOR 

TRACTORS a. s. a jejím účelem je zjištění připravenosti dodavatele na dodání bezchybných výrobků 

nebo zabezpečení bezproblémové služby při sériové výrobě. 

9.2 Procesní audit sériového procesu realizace produktu nebo 

služby 

Procesní audit je vykonáván v případě potřeby ověření, jestli daný dodavatel naplňuje požadavky 

společnosti ZETOR TRACTORS a. s. a normy VDA 6.3 a nevykazuje zásadní nedostatky mající vliv na 

zajištění kvality (např. aktuální problémy s kvalitou výroby nebo u dodavatelů, úzká místa dodávek, 

výpadky u dodavatelů, nové náběhy výroby nebo přesunuté priority atd.). 

Procesní audit dodavatelů bude probíhat podle kontrolních otázek P5, P6 a P7 normy VDA 6.3. 

Procesní audit může být prováděn kdykoli v průběhu sériové výroby. 
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9.3 Audit R&R (run and rate) 

Run and rate audit je využíván v případě nového projektu. Jeho podstatou je zjistit připravenost do-

davatele na start sériové výroby. 

Audit R&R bude probíhat podle kontrolních otázek P3 a P4 normy VDA 6.3 + kapacitní způsobilosti 

dodavatele pro daný projekt + R&R otázek společnosti ZT. 

Audit R&R může být prováděn jeden měsíc před spuštěním sériové výroby. 

Nezbytnou součástí hodnocení dodavatelů v rámci auditů R&R je dále kapacitní vyhodnocení do-

davatele. Cílem kapacitního hodnocení je zjištění, zda jsou vykonávané aktivity a provozní procesy 

optimální s ohledem na kvantitativní požadavky ZT. Hodnotí se, jestli je kapacita všech pracovišť u do-

davatele vhodně využita a jestli je dodavatel schopen bez problémů naplnit kvantitativní požadavky 

společnosti ZETOR TRACTORS a. s. 

9.4 Eskalační šetření 

Potřeba eskalačního šetření nastává v případě vzniku závažného nedostatku majícího neakceptova-

telný negativní vliv na navazující výrobkové, procesní a pracovní úkony. Potřeba šetření může vznik-

nout i z důvodu nenaplnění požadavků společnosti ZETOR TRACTORS a. s., potenciálních/reálných 

hrozeb atd. Danou závadu je nutno řešit ihned, bezodkladně. 

Dodavatel je ze strany společnosti ZETOR TRACTORS a. s. informován o čase provedení eskalačního 

šetření minimálně 24 hodin před uskutečněním samotného šetření. 

Dodavatel bude informován o důvodech provedení šetření a možných negativních následcích v pří-

padě neuskutečnění eskalačního šetření. 

Dodavatel obdrží při oznámení o provedení šetření čísla nakupovaného materiálu/výrobku, kterého 

se šetření bude týkat, a jméno/jména pracovníka/pracovníků, který/kteří šetření vykonají. 

Pro provedení eskalačního šetření není potřebný souhlas dodavatele z výše zmiňovaných důvodů. 

Rovněž dodavatel bude předem znát důvod a možné následky vniklé závady. 

Eskalační šetření je prováděno na základě speciálního seznamu otázek ZETOR TRACTORS a. s. Každá 

z uvedených otázek má stejnou váhu a je považována za důležitou. Při zjištění nesrovnalosti je po-

třebné učinit okamžité nápravní opatření. 
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Eskalační šetření může probíhat kdykoliv během sériové výroby. 

9.5 Podmínky auditování/šetření 

Před zahájením auditu/šetření u dodavatele ze strany certifikovaného zaměstnance společnosti ZE-

TOR TRACTORS a. s. je vedoucí auditor (VA) povinen zaslat dodavateli informace, podle jaké normy 

bude audit/šetření probíhat, tj. podle normy VDA 6.3, a číslo dílu, případně podstatu šetřené proble-

matiky. 

Pro hodnocení specifických otázek daných procesů/produktů překračující znalosti auditora procesu 

může být přizván technický expert. Expert přitom nemusí být nezbytně certifikovaný VDA auditor 

procesu. 

Zadání auditu je mezi zúčastněnými stranami auditu odsouhlaseno. 

Dodavatel je povinen poskytnout informace týkající se řízení a zajištění kvality, organizačního uspořá-

dání, bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve vztahu k auditovanému produktu/materiálu apod. 

Dodavatel je dále povinen zodpovědět všechny otázky týkající se auditu/šetření. 

Dále je dodavatel povinen umožnit certifikovaným zaměstnancům / technickým expertům společ-

nosti ZETOR TRACTORS a. s. provádějícím audit/šetření přístup do prostorů dodavatele za účelem 

zjištění náležitých informací týkajících se plnění požadavků společnosti ZETOR TRACTORS a. s. na za-

jištění kvality. 

Všechny zúčastněné strany auditu/šetření jsou po skončení připomínkování a prezentací výsledků au-

ditu/šetření povinni podepsat závazný výsledek auditu/šetření v podobě závěrečného reportu. 

Po ukončení auditu/šetření je společnost ZETOR TRACTORS a. s. povinna do pěti pracovních dní zaslat 

dodavateli report o provedeném auditu. 

Dodavatel je povinen jednou za rok provést interní audit procesu podle normy VDA 6.3 na všech vý-

robních procesech pro ZETOR TRACTORS a. s., a to nejpozději do dvanácti měsíců od data posledního 

auditu/šetření provedeného pověřeným zaměstnancem společnosti ZETOR TRACTORS a. s. Dále je 

dodavatel povinen neprodleně informovat ZETOR TRACTORS a. s. o výsledcích a nálezech prove-

deného interního auditu. 

Když dodavatel po provedení „samoauditu“ dosáhne hodnocení A, může VA společnosti ZETOR TRAC-

TORS a. s. provést dodatečný audit. Pokud se výsledek auditu ZETOR TRACTORS a. s. bude lišit v cel-
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kové klasifikaci a VA dospěje k zjištění, že sebehodnocení bylo úmyslně nadhodnoceno a neodpovídá 

realitě procesu, nese dodavatel odpovědnost za hodnocení a mohou mu být naúčtovány relevantně 

nutné náklady za provedený audit. 

Když bude v rámci interního auditu zjištěn nedostatek, případně nedostatky, je dodavatel povinen 

uvést do dvou týdnů navrhovaná nápravná opatření a jejich dopad. Dodavatel rovněž uvede datum 

plnění, kdy budou nápravná opatření uvedena v platnost. 

Do jedenácti týdnů od zjištění nedostatků je dodavatel povinen zcela odstranit vzniklou závadu a bez-

odkladně informovat o dané skutečnosti kompetentní zaměstnance společnost ZETOR TRAC-

TORS a. s., zejména VA. 

Rovněž po skončení procesního auditu, auditu R&R je dodavatel povinen informovat kompetentní 

zaměstnance společnosti ZETOR TRACTORS a. s., zejména vedoucího auditora, do dvou týdnů o navr-

hovaných nápravných opatřeních (u eskalačního šetření do dvou pracovních dnů) spolu s jejich 

dopadem a časem realizace, přičemž dodavatel je povinen do jedenácti týdnů (u eskalačního šetření 

do dvou týdnů) od zjištění nedostatků danou závadu a nedostatek zcela odstranit. Uzavřený akční 

plán k auditu automaticky předá k dispozici vedoucímu auditorovi. 

Dodavatel nese odpovědnost za dodávanou kvalitu komponent/služeb/procesů svých subdodavatelů, 

a to i dodavatelů nařízených ze strany ZT. Je jeho povinností zabezpečit požadovanou kvalitu výrob-

ků/služeb/procesů splňující požadavky společnosti ZETOR TRACTORS a. s. a normy VDA 6.3. 

10 Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem mezi ZETOR TRACTORS a. s. a všemi ostatními subjekty je čeština, slovenština 

a angličtina. Toto se vztahuje na veškerou písemnou i mluvenou komunikaci. V případě, že subjekt 

komunikující se ZETOR TRACTORS a. s. nebude schopen komunikovat v jednom z uvedených jazyků, 

je povinen zajistit si překladatele.  
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VZOR 

11 Přílohy 

11.1  FMEA – potenciální analýza příčin a důsledků 

 

  

Položka FMEA Číslo

Zákazník č. FMEA Datum (Orig.)

FMEA Datum (Rev.)

Připravil:

FMEA Tým

Č. Proces Funkce procesu Potenciální selhání procesu Potenciální dopad selhání

Krit

ičn

ost

Potenciální příčina / 

mechanismus selhání

Vý

sky

t

Způsob odhalení (Stávající 

kontrola procesu)

Od

hal

itel

no

st

R.

P.

N.
Doporučená akce

Odpovědnost / 

datum dokončení
Přijatá opatření

Krit

ičn

ost

Vý

sky

t

Od

hal

itel

no

st

R.

P.

N.

Výsledky akce

FMEA - POTENCIÁLNÍ ANALÝZA PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ PORUCH
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11.2  Kontrolní plán 

 

 

Příloha č. 3 OS-P-04/2 cz

prototyp předsérie       série kontaktní osoba / telefon Datum (originál) Datum (poslední revize) / Pravidla revize

CP

Číslo výrobku / poslední změna Team Engineering / schváleno / datum (v případě požadavku)

Název dílu / popis Dodavatel / schváleno / datum Zákazník / schváleno / datum (v případě požadavku)

Dodavatel / podnik Číslo Ostatní schválení / datum (v případě požadavku) Ostatní schválení / datum (v případě požadavku)

Vytvořil Zkontroloval

Množství Četnost

PŘÍJEM MATERIÁLU

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

VÝROBA

MONTÁŽ

BALENÍ

KONEČNÁ KONTROLA 

EXPEDICE

SPC

PRODUKT AUDIT

Schválil

Číslo

procesu

Název procesu / operace

popis

Stroj, zařízení,

výrobní nástroj

Znaky
Zvláštní

znaky

Metody

Plán reakce
Produkt Proces

Specifikace produktu/procesu

tolerance

Hodnocení / 

způsob měření

Kontrolní vzorek Metoda kontroly

 / formulář / záznam

x

KONTROLNÍ PLÁN
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VZOR 

11.3  Měrový protokol 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Číslo výkresu   / Index Název součásti Dodavatel Zadavatel / Datum Měřeno ks

Ref.

č.

Požadavky Skutečné hotonoty Hodnocení

Výkresové hodnoty / tolerance
Naměřené hodnoty

Ano /  Ne
1. 2. 3.

Měřil: Datum:  

Oddělení: Podpis:

Note:

Měrový protokol
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VZOR 

11.4  Změnový list 

 

 

ZETOR TRACTORS, a. s. 

schválil
Číslo změny Datum Před změnou Po změně Dodavatel schválil

ZMĚNOVÝ LIST
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11.5  Balicí návod 

 

  

Název výrobku Dodavatel Zákazník

Dodavatel identifikační číslo Název firmy

Zetor Ident. Číslo Kontaktní osoba

Zetor číslo výkresu Telefon

Evidenční číslo ISIR e-mail

OBAL

Typ balení

Množství dílů v balení

Množství dílů ve vrstvě

Počet vrstev

Váha

Jiné

Rozměry Délka Šířka Výška

Přepravní obal

Europaleta

Dřevěná paleta, železná paleta

Váha

Jiné

Rozměry Délka Šířka Výška

Celkový počet krabic na paletě

Počet vrstev krabic na paletě

Celkový počet dílů na paletě

Hmotnost palety

Vyhotovil

Schválil

Platnost od

Platnost do

ANO/NE VýsledekByly provedeny zátěžové testy na 

možnost poškození dílů v balení?

YES/NO

Uložení výrobku ve vrstvě:

Mytí součástek

Konzeravce

Balení před expedicí:

Fotografie / náčrt :
Štítek: Uložení výrobku v balení:

BALÍCÍ NÁVOD 

VZOR 
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11.6  APQP 

 

  

Název součásti: 

Číslo součásti:

Dodavatel:

                                                                                                                                                    List č.2                      

Název :

Číslo projektu:
Útvar :

Autor :
Datum vzniku :
Datum ukončení:

Garant :

Vedoucí týmu :
Členové týmu :

PROJEKTOVÝ  TÝM

SPECIFIKACE PROBLÉMU

- Požadavky zákazníka : 

- Výroba vzorků a jejich schválení  do sériové  výroby :  

- Technologie : 
- Lidé : 
- Materiál :
- Systém měření : 
- Zařízení :
- Výrobní  kapacita : 

ANALÝZA ŘEŠENÍ

- Výroba dílu : vzorky termín 

- Vzorkovaní vstupů: termín  

- Sériový  proces v sériové  kvalitě :

VÝSTUPY

- Materiál : 

- Kooperace : 
- Přípravky : 

POTŘEBNÝ MATERIÁL A VYBAVENÍ

APQP SHEET

VZOR 
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HARMONOGRAM ŘEŠENÍ

Činnost

Příjem objednávky

Tvorba  a zaslaní  nabídky

Zadaní  výroby  vzorků

Tvorba PFMEA

Kontrola  výrobku ,funkční  

zkoušky

Zpracovaní dokumentace 

pro VZŘ

Odsouhlasení  zákazníkem

Termín RealizovanýŘešitel

- Popis  dosaženého výsledku: 

- Další doporučení : 

- Ekonomické výsledky :  

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

VZOR 
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11.7  Příklad Flowchart 

 

Název součásti: 

Číslo součásti:

Dodavatel:

uvolnění 

010 – vstupní kontrola

020 - soustružení

080 - balení, expedice

Řízení neshodného výrobku –

viz. OŘA “Řízení neshodných 
výrobků a reklamací“

no

no

ok

ok

060 - karbonitridovat

070 – výstupní kontrola

050 – vrtání 12 děr

040 – frézování ozubení m 3

030 – protahování vnitřního 

Uvolnění k 
Řízení neshodného výrobku –

viz. OŘA “Řízení neshodných 
výrobků a reklamací“

VÝVOJOVÝ DIAGRAM PROCESU ( Flowchart)

VZOR 
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11.8  8D report 

 

VZOR 
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VZOR 
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11.9  Reklamační tabulka pro zákaznické reklamace 
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11.10 Žádost o schválení ISIR  

VZOR 

Kontaktní osoba: telefon/e-mail:

Důvody žádosti

první funkční vzorky obnovení dodávky po více jak 6 měsících

úvodní vzorky vyrobeny seriovou technologií nový subdodavatel

změna schválených TP nová forma/nástroj

přemístění výroby povolení odchylky

změna výrobního procesu jiné,prosím specifikovat ve slovním spojení

Dodané množství vzorků:

tel.

Klasifikace výrobku: 

Dodané přílohy:
01 Krycí list 07 Vývojový diagram 13 Způsobilost procesu (CA)

02 Vzorky 08 Zkoušky povrchu 14 Způsobilost měřících zařízení (R&R)

03 Výkresová dokumentace 09 FMEA procesu 15 APQP

04 Rozměrový protokol 10 Seznam kontrolních prostředků 16 Balící návod

05 Atest materiálu 11 Dokumenty o schválených změnách 17 Seznam schválených subdodavatelů

06 List dat bezpečnosti materiálu 12 Kontrolní plán 18 Zkoušky technických specifikací

SCHVÁLENÍ VZORKU

SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO

SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:

SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO

SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:

SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO

SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:

SCHVÁLENO SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUTO

SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:

SCHVÁLEN SCHVÁLEN PODMÍNĚNĚ ZAMÍTNUT

Vytvořil Schválil

Přílohy

V případě žádosti o odchylku číslo odchylky Zetoru.

Vyplněný originál odeslat dodavateli!

Z
E

T
O

R
 T

R
A

C
T

O
R

S
, 
a
. 
s
.

V
Z

O
R

E
K

KONTROLA MATERIÁLU / TESTY V LABORATOŘI

ROZMĚROVÁ KONTROLA / SPECIFIKACE

ZÁSTAVBOVÁ ZKOUŠKA / FUNKČNÍ ZKOUŠKA

ISIR

Datum

Index výkresu: Vzorky převzal:

KONTROLA DOKUMETACE

Číslo dílu:

Název: Číslo šarže:

Dodané vzorky: Číslo dodacího listu/datum

Požadován zpětný odkup vzorků ano / neS
U

P
P

L
IE

R

Číslo žádosti (dodavatel):

Číslo žádosti (Zetor):

Vyplňuje dodavatel

Dodavatel: 

A B C D

Žádost o Schválení

ISIR
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11.11 Etiketa značení balení součástí pro VZŘ 

 

  

ČÍSLO DÍLU: INDEX:

MATERIÁL PRO 

VZORKOVÉ ŘÍZENÍ

NÁZEV DÍLU:

VZOR 
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11.12 Etiketa značení balení součástí pro OS 

 

  

ČÍSLO DÍLU: INDEX:

MATERIÁL PRO 

OVĚŘOVACÍ SÉRIIVZOR 
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11.13 Etiketa značení balení součástí pro náhradní plnění 

 

 

  

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

ČÍSLO REKLAMACE:

VZOR 
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Číslo odchylky 

dodavatele:

Datum:

Strana:

Dodavatel: Číslo dodavatele:

Jméno: Útvar:

Číslo dílu: Číslo výkresu:

Označení: Označení projektu:

Počet neshodných dílů: Číslo dávky:

Platnost odchylky od:

Platnost odchylky do:
Schválení nákup ZT:

ANO / NE

Podpis

Datum:
Schválení konstrukce ZT

ANO / NE

Podpis

Podpis žadatele:
Schválení kvalita ZT:

ANO / NE

Podpis

Způsob označení dílů při dodávce do ZT: Foto označení dílů při dodávce do ZT:

Vyplní ZT

Žádost o schválení 

odchylky

Popis specifikace: Popis odchylky:

Foto dílu dle specifikace: Foto dílu dle odchylky:

11.14 Žádost o schválení odchylky 

 

 

  

VZOR 
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11.15 Warranty Claim Report 

 

Dear all, 

Below we specify the actions required from your side.

Required actions:

Complete 8D report Yes

100% Outgoing inspection (included Protocol) Yes

Assembly line warning Yes

Price repayment Yes

Exchange of the part Yes

Repair of claimed parts Yes

Repair/ exchange on the field Yes

Extra costs due to the claim (damages) * Yes

* actual to the date of hereof

No

We ask for your respond to the presented claims in 30 days term (starting form delivery of hereof). 

If the claim is not accepted by you, we ask you to store the claimed parts in your 

possesio for 30 days from the date of reaction to the warranty claim report. ZETOR reserves right to get the claimed parts back 

for further inspection.

In case you do not react on the warranty any claim report within 30 days from the date of delivery of 

hereof, the claims shall be automatically considered as accepted and the invoice for the purchase price 

repayment and extra costs (if any) will be issued.

 

ZETOR TRACTORS a.s.

Trnkova 111, 628 00 Brno

Czech republic

No

No

No

No

No

No

Warranty Claim Report   

Supplier name: Warranty Claim report No:

Contact person - Supplier: Date of Warranty Claim report:

E-mail - Supplier: Total costs of claim:

No

hereby we present the Warranty Claim report (customer warranyt claim)

VZOR 


