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M2.1.002a 

5 Proces 

5.1 Správa projektů  Popis činnosti Provádí 

 

1 Stanovení cílů kvality na základě 
informací ve formuláři Vstupy projektu 
(C1.2.002) či interních zkušeností 
z podobných projektů a stanovení 
výkonnostních a finančních cílů 
projektu na základě cenové nabídky.  

Projektový 
manažer 

2 Stanovení časového harmonogramu 
ve formulářiAPQP (C1.2.001) na 
základě požadavků zákazníka (termínu 
zahájení sériové výroby, předložení 
vzorků a související dokumentace). 
Pokud není požadavek dán 
zákazníkem, řídí se plánování termínů 
datem interního schválení projektu. 

Projektový 
manažer, 
Projektový 
manažer 
Junior 

3 Plnění činností plánovaných v daném 
projektu dle termínů určených  
ve formuláři APQP (C1.2.001) a 
zajišťování přítomnosti souvisejících 
dokumentovaných informací v řízeném 
úložišti. 

Průřezový 
tým 

4 Přezkoumávání plnění termínů 
jednotlivých činností určených 
veformuláři APQP (C1.2.001) a 
informování odpovědných osob o 
očekávaném či skutečném ohrožení 
termínu. 

Projektový 
manažer 
Junior 

5 Přezkoumávání výstupů jednotlivých 
fází v definovaných milnících dle 
termínů určených ve formuláři APQP 
(C1.2.001). 

Projektový 
manažer 

6 Nastavení opatření k zajištění 
žádoucích výstupů z jednotlivých fází 
projektu, jejich zaevidování v registru 
M2.4 Akční plán IS DSYS, naplnění 
v řádném termínu a vyhodnocení jejich 
účinnosti. 

Pracovníci 
odpovědní za 
výstupy z fází 
projektů 
 

7 Srovnání dosažených parametrů 
výstupů z projektu s plánovanými cíli. 

Projektový 
manažer 

7 

6

4 

1 

Požadavek na plynulý a včasný 
průběh zavedení produktu 

Plynulé a včasné zavedení 
produktu s vyhodnocením cílů 

 

2 

3 

5 

APQP 

APQP 

Ano 

Ne 

Stanovení základních 
cílů projektu 

Cenová 
nabídka 

Stanovení časového 
harmonogramu 

projektu 

Termínový 
plán 

zákazníka 

Plnění činností 
v plánovaných 

termínech   

Dokumentované 
informace z činností 

APQP 

Přezkoumávání 
plnění termínů 
činností APQP 

Informace 
odpovědným 

osobám 
APQP 

Přezkoumávání 
výsledků jednotlivých 

fází projektů 

Žádoucí 
výstupy 
z fází? 

Vyhodnocení cílů 
projektu 

Vstupy projektu 

APQP 

Určení a přijetí 
opatření k dosažení 
žádoucích výstupů   

IS DSYS 
M.2.4 

Čekání 

Schválení 
projektu 

 Plánuj (P) Dělej (D) Kontroluj (C) Jednej (A)


