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1. Úvod 
 

Firma EuWe je společně v teamu se svými dodavateli a ve smyslu spolehlivého partnera pro své 
zákazníky zaměřena na další inovativní a kontinuální vývoj svých výrobků, procesů a služeb. 

S ohledem na hospodárnost a konkurenceschopnost se firma EuWe snaží o dlouhodobou a 
partnerskou spolupráci se svými dodavateli. Předpokladem pro to je, že budou v rámci celého 

dodavatelského řetězce všemi dodavateli firmy EuWe a jejich subdodavateli důsledně zajištěny vysoké 
standardy firmy EuWe v oblasti kvality, bezpečnosti a životního prostředí. Tyto požadavky vychází 

v zásadě z politiky firmy EuWe v oblasti jakosti, bezpečnosti a životního prostředí, dále ze zákonných 
ustanovení a v neposlední řadě z různorodých a neustále narůstajících požadavků zákazníků firmy 

EuWe.   

  

2. Oblast platnosti 

Tato směrnice na zajištění jakosti platí pro všechny partnery, kteří dodávají do některé organizační 
jednotky firmy EuWe materiální a nemateriální výkony a je nedílnou součástí nákupních podmínek. 

Tato směrnice se vztahuje na všechny běžící a budoucí zakázky. Další smluvní a zákonná práva firmy 

EuWe tímto omezena nejsou.  

Základem výkonnosti firmy EuWe je kvalita výrobků, která je z velké části ovlivněna kvalitou 
nakupovaných výrobků. Zvládnutí jakosti dodávaných výrobků a kvalitativní způsobilost dodavatelů 

jsou proto ze strany EuWe rozhodujícími kritérii při rozhodování o nákupu.  

Povinnost dodavatele dodávat bezchybné výrobky je třeba zajistit na straně dodavatele aktuálním a 
účinným systémem managementu jakosti. Dodavatel musí dále zajistit, aby se tato pravidla 
vztahovala i na jeho subdodavatele. Dodavatel firmy EuWe přebírá odpovědnost za celý 
objem dodávek, včetně všech jeho dodavatelů a subdodavatelů. K tomu má přispět i 

„Směrnice na zajištění jakosti pro dodavatele firmy EuWe“. 

 

3. Systém managementu jakosti 

Základním požadavkem je, že se dodavatel zavazuje k certifikaci podle DIN EN ISO 9001 se 
stanovením cíle získat vyšší kvalifikaci podle VDA 6.1 nebo ISO/TS 16949.  

Tím má být zajištěno, že objednané výkony budou pomocí odpovídajících opatření průkazně 
dodržovány v celém systému managementu jakosti. Důkaz o konformitě musí být doložen 
akreditovanou společností. 

Tímto je všem dodavatelům firmy EuWe předána výzva, aby každý rok bez dalšího vyzvání předali 
formou certifikátu aktuální stav svého systému managementu jakosti. Pokud dojde k odebrání 
certifikátu, je dodavatel povinen o tomto firmu EuWe informovat.   
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4. Důraz managementu na procesy zákazníků s EuWe  

EuWe očekává od managementu partnera, že budou pozorovány, posouzeny a v případě potřeby 
zlepšeny účinnost a efektivita spolupráce a procesů. EuWe očekává, že budou cíle a opatření pro 

udržení a zlepšení spokojenosti zákazníků sledovány pomocí řízeného dokumentu. 

EuWe předpokládá od managementu partnera, že budou dodrženy a sledovány relevantní zákony 
týkající se výrobku a výroby, a že jejich význam bude rozpoznán a zaveden. 

 

5. Plánování kvality 

Na zajištění bezproblémového průběhu pro náběh sériové výroby a jako důkaz bezchybnosti výrobku 
a procesu použije dodavatel preventivní metody předběžného plánování kvality (QVP). Tyto metody 

obsahují plány managementu jakosti, které slouží k plánování procesů a produktů. Dodavatel umožní 
firmě EuWe na vyžádání nahlédnutí do plánů managementu jakosti a jejich průvodních dokumentů. 

Zásadními nástroji pro plánování kvality jsou podle EuWe systémová-FMEA-produktu a systémová-
FMEA-procesu. Kromě toho odkazujeme na VDA spis 4 „Zajištění kvality během procesu“. 

Výsledky je třeba odsouhlasit s příslušnými funkčními skupinami u EuWe.  

Útvary managementu jakosti závodů, do kterých EuWe dodává své produkty, očekávají, že vykazování 
s nimi bude odsouhlaseno. Cíle přitom jsou:   

- rozpoznání, posouzení a eliminace chyb a rizik  

- důkaz o vhodnosti a bezchybnosti výrobků a procesů výroby před zahájením sériové 
výroby   

- zjištění účinných včasných indikátorů pro pozorování výrobku a výrobního procesu za 
účelem rozpoznání trendů a anomálií  

- znalost a používání relevantních korelací mezi výrobními daty a druhy chyb ve fázi 

nultého kilometru a fázi užití.  
- zjištění nutných opatření (corrective actions) při výskytu chyb a neustálá aktualizace 

plánu na řízení výroby. 

Pro dohled a na kontrolu pokroku je třeba předložit termínový plán, který obsahuje všechny produkty. 

 

6. První vzorky, uvolnění do série  

EuWe vyžaduje od svých partnerů vzorkování prvních vzorků podle VDA 2, (Vydání 2, 
příloha 5), tyto jsou zásadně nutné u: 

a. nových produktů 
b. změn podmínek procesu  

c. změn dohodnutých specifikací  
d. změny místa výroby  

e. výpadku výroby, který je delší než 2 roky 

f. změny subdodavatelů  

Uvolnění do série proběhne výhradně až po úspěšném prvním vzorkování, které je třeba předložit bez 
vyzvání. Pokud dojde k sériovým dodávkám do EuWe a tyto materiály budou zahrnuty do výrobního 
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procesu, aniž bylo doloženo předchozí uvolnění do sériové výroby, pak ručí dodavatel v rámci svého 
ručení za výrobek za všechny z toho vyplývající následné škody.   

Uvolnění do série nezbavuje dodavatele od povinnosti, dodávat podle stanovených specifikací.   

6.1 Zhotovení a dodání prvních vzorků  

První vzorky jsou díly, produkty a materiály, které byly kompletně vyrobeny sériovými výrobními 
prostředky, za sériových podmínek a u kterých byly provedeny všechny zkoušky na požadované 

vlastnosti. Jejich výroba je uskutečněna podle platných výkresů, CAD dat, zkušebních předpisů a 

s požadovaným výrobním materiálem.  

6.2 Průkazní dokumentace k prvnímu vzorkování  
6.2.1 Měrový protokol 

3D-měrový protokol musí být podle požadavků objednatele vypracován podle VDA s uvedením 
požadovaných hodnot, skutečných hodnot a příslušných tolerancí. Na měrovém protokolu musí být 

zaznamenány výkresové pozice, jako i musí být příslušné odchylky jasně označeny. U vícenásobných 
forem musí být uveden počet kavit a každá kavita musí být proměřena samostatně. Totéž platí i pro 

důkaz způsobilosti k dohodnutým znakům.   

6.2.2 Zkušební protokol materiálu 

Zkušební protokol k materiálu musí být vypracován na základě požadavků objednatele podle VDA 
s uvedením požadovaných hodnot, skutečných hodnot a příslušných tolerancí. Na zkušebním 

protokolu k materiálu musí být s uvedením předepsané normy rovněž zdokumentovány i požadované 
hodnoty a skutečné hodnoty podle zadání na výkresu, a to s uvedením příslušné normy ohledně 

zpracování a tepelného zpracování materiálu, jako i označení povrchu a barevného odstínu. Dodavatel 
materiálu musí být uveden vždy společně s dodáním atestu o zkoušce materiálu, materiálového 

datového listu, jako i bezpečnostního listu.  

6.2.2.1 Evidence bezpečnostních dat / obsažené látky  

Spolu se vstoupením v platnost Směrnice ojetých vozidel Evropské unie (2000/53/EG) ze dne 
21.10.2000 se dodavatel zavazuje zajistit, že jím dodávané díly a materiály odpovídají požadavkům 

Směrnice EU pro ojetá vozidla. K evidenci všech údajů o materiálech v systému IMDS jsou proto 
vyzváni všichni dodavatelé materiálů a konstrukčních prvků (viz k tomu také bod 8.7 této 
Směrnice).  

Neodůvodněné neuvedení vede automaticky ke zrušení uvolnění prvního vzorkování.   

6.2.3 Funkční zpráva 

Funkční zprávu podle požadavků objednatele je třeba vypracovat podle VDA s uvedením 
požadovaných a skutečných hodnot a příslušných tolerancí, pokud je pro daný výrobek provedení 

funkčního posouzení na straně dodavatele umožněno.      

Výjimky: Pokud by určité zkoušky nemohly být dodavatelem provedeny, pak musí dodavatel pověřit 

akreditovanou zkušební laboratoř. Údaje o tom musí být zaznamenány ve zkušebním protokolu.  
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6.3 Dodatečné zkoušení prvních vzorků a uvolnění  

Zkouška předložených vzorků proběhne u firmy EuWe, přičemž konečné uvolnění dílů může být 
uskutečněno až po obdržení uvolnění ze strany zákazníka pro celou sestavu. Až do tohoto okamžiku 

bude stav vzorkování ohodnocen maximálně celkovou známkou 3. Proces uvolnění bude v případě 

odchylek dílů od sjednaných specifikací přerušen. Přitom půjdou náklady s tím spojené k tíži 
dodavatele. Dodatečné náklady, které vzniknou na základě chybných údajů dodavatele, půjdou k jeho 

tíži. V případě nutnosti opakování prvního vzorkování k tomu budou přičteny i náklady vzniklé u 
objednatele. Další nároky na náhradu škody tímto dotčeny nejsou. 

 

7. Zajištění kvality během sériové výroby  

7.1 Nákup 

Partner musí zajistit management dodavatele podle předloh ISO/TS 16949 (7.4), s použitím spisu 
VDA, svazek 2 „Zajištění kvality dodávek“. Partner zajistí, že jím nakupované materiály a produkty 
budou odpovídat dohodnutým specifikacím. K tomu jsou nezbytné postupy k uvolnění prvních vzorků, 

vstupní zkoušení materiálů podle VDA 2, hodnocení dodavatelů a příslušné dokumentace. 

7.2 Statistická regulace procesu 

Pro kontrolu kvality a včasného rozpoznání odchylek jakosti bude dodavatel zavázán k povinnému 
používání vhodných postupů podle VDA 3. Do toho náleží mezi jiným i statistická kontrola procesu. 

Dodavatel je povinen vést a zdokumentovat k tomu důkaz o zvládnutí procesu a jeho způsobilosti. 
Odchylky v procesu musí vést k automatickému zavedení nápravných opatření, účinnost přijatých 

opatření musí být kontrolována. Výrobky z nezpůsobilých procesů, příp. nezvládnutých procesů musí 
být před expedicí automaticky podrobeny 100% kontrole. 

7.3 Řízení vadných výrobků 

Vadné výrobky musí být speciálně označeny a zvlášť uskladněny. Dodatečně opracované dávky musí 

být správně označeny. Ve výjimečných případech mohou být produkty, které neodpovídají 
specifikacím dodány, a to výhradně po předchozím písemném mimořádném uvolnění, které je časově 

nebo množstevně omezeno. Dodavatel se ale v každém případě zavazuje k tomu, že co nejdříve 
obnoví specifikacím odpovídající stav výrobků. Objednatel si vyhrazuje právo, trvat na 100% kontrole 

do té doby, dokud nebude obnoven původní stav procesu.                     

7.4 Kvalitativní zkoušky 

Firma EuWe předpokládá, že dodávané výrobky a zboží mohou být použity bez zvláštní 
vstupní kontroly zboží. Tímto je v plné odpovědnosti dodavatele zajistit 100% 
bezchybnost svých výrobků. Během série dodavatel zajistí rozměrovými, materiálovými, funkčními 
zkouškami a zkouškami způsobilosti k použití, že výrobky jsou vyráběny podle technického zadání. 

Stav zkoušení musí být jasně znatelný podle označení přímo na dílech a/nebo na balení/obalech. 
Dodavatel tímto zaručí, že nebudou odeslány žádné vadné výrobky. Procesy použité podle zkušebního 

plánu jsou prováděny zásadně na stav „0“. Dodavatel sníží riziko objednatele vhodnými metodami na 

zjištění kvality a dokumentování jejich výsledků, přičemž mají být použity následující metody:   

Přezkoumání schopnosti / paretoanalýzy / statistiky reklamací / záznamy nákladů na jakost / KVP-
opatření / evidence výmětu  
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V rámci strategie nulových chyb musí být průběhy procesů vedeny ve statistických měřítkách. K tomu 
jsou během QVP podle jednotlivých výrobních procesů stanoveny mezi objednatelem a dodavatelem 

znaky, pro které musí být prokázána určitá schopnost. Schopnost procesů bude prokazována na 
základě regulační karty procesu (cpk ≥ 1,33), schopnost stroje pak na základě ověření schopnosti 

stroje (cmk ≥ 1,67). 

V případě, že není některá z vlastností splněna, je automaticky nutná 100% kontrola. Současně s tím 

musí dodavatel přijmout taková opatření, aby bylo docíleno požadovaných vlastností. Tato musí být 
objednateli bezprostředně předána spolu s termínovým plánem.   

Kontrolu zkušebních prostředků je třeba provádět podle DGQ / VDA, která musí obsahovat minimálně 
následující prvky: 

g. první měření před používáním v sérii (vhodnost zkušebního prostředku) 
h. pravidelnou kontrolu měřidel podle předepsaných intervalů  

i. označení měřidel pro jejich identifikaci  
j. označení o provedené a budoucí kontrole (např. nálepka o zkoušce) 

e. opatření a jejich zdokumentování v případě odchylek od požadovaného stavu   

 

7.5 Rekvalifikační zkoušky 

Všichni dodavatelé firmy EuWe se zavazují minimálně jednou ročně provést u všech výrobků 
podle plánů na řízení výrobků (kontrolních plánů) kompletní rozměrovou a funkční 
zkoušku, s ohledem na zadání od firmy EuWe nebo jejích koncových zákazníků pro 
materiál a funkci. Rozsah zkoušených znaků může být snížen pouze po odsouhlasení 
s firmou EuWe (plánování kvality). Výsledky rekvalifikačních zkoušek musí být zdokumentovány a 

musí být firmě EuWe na vyžádání poskytnuty. Dodavatel EuWe je rovněž zodpovědný i za 
provedení rekvalifikačních zkoušek u jeho pod- a subdodavatelů. 

7.6 Audity výrobku 

Všichni partneři firmy EuWe jsou povinni minimálně jednou ročně provést u všech v sérii 
vyráběných výrobků výrobkový audit podle VDA 6.5. Pro zjednodušení mohou být 
z celkového portfolia vyráběných výrobků vytvořeny skupiny výrobků/rodiny výrobků 
(analogicky k VDA 6.5).   

Audit výrobku musí být upraven v plánu řízení výroby.    

Pokud budou během auditu výrobku zjištěny závažné chyby, musí partner firmy EuWe 
formou vlastního oznámení okamžitě informovat příslušného referenta kvality. Zavedení 
dalších nutných opatření pak musí být odsouhlaseno. 

7.7 Bezpečnost výrobku 

Zvýšené požadavky z hlediska životního prostředí, zakázané materiály podle Nařízení EU 
o ojetých vozidlech a požadavky podle zákonodárství EU o chemikáliích REACh zavazují 
nás i naše partnery k plnění všech těchto požadavků formou uvedení všech použitých 
obsahových látek a materiálů z celého řetězce dodavatelů v tak zvané databázi IMDS. 
Poskytnutí všech relevantních materiálových dat našimi partnery v systému IMDS je 
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proto i nadále podstatnou součástí našich nákupních podmínek (viz také bod 7.1.2.1 této 
Směrnice). 

Aktualizace předaných dat   

S ohledem na plnění zadání podle zákonodárství EU REACh, Vás žádáme, případně ve 
spolupráci s Vašim vstupním dodavatelem o zajištění, že budou firmě EuWe během čtyř 
týdnů po přijetí některé látky do listiny kandidátů REACh, pro všechny běžící sériové 
objednávky, tak i pro objednávky náhradních dílů k dispozici aktualizovaná IMDS data, 
která budou poskytovat závazné informace ohledně druhu a množství použitých 
chemikálií. Firma EuWe bude tato data okamžitě používat tak, aby splnila vůči 
příslušnému zákazníkovi zákonem předepsanou oznamovací povinnost podle REACh, 
článek 33. 

Používání látek, které jsou obsaženy v REACh Annex XIV.   

I nadále vycházíme z toho, že Vaší firmou budou aktivně zavedena zadání REACh, a to 
buď včas po odsouhlasení s příslušnými odbornými útvary firmy EuWe přechodem na 
substituty stejné funkce, nebo bude mít Vaše firma k dispozici Vámi požadovanou 
autorizaci pro další používání substancí s omezeným používáním. V tomto případě 
žádáme o předání informace týkající se detailů této autorizace.  

7.7.1 Pověřenec na zajištění bezpečnosti výrobku „PSB“ 

Naši společní zákazníci, v čele s celým koncernem firmy Volkswagen, požadují od celého 
řetězce dodavatelů, takže i od 2-řadých systémových dodavatelů, jmenovité uvedení 
pověřence na zajištění bezpečnosti výrobku (PSB). Tato jmenovitě uvedená osoba musí 
disponovat a být schopna prokázat odpovídající znalosti ohledně vyráběného výrobku, 
dále ohledně zákona o bezpečnosti výrobku a zákona o odpovědnosti za výrobek, jako i 
musí disponovat metodickými znalostmi na posouzení rizika. 

Tímto Vás vyzýváme podle uvedeného požadavku ke jmenování a vyškolení (kvalifikaci) 
jednoho zaměstnance Vaší firmy. Na vyžádání naší firmou nebo koncernem VW musí být 
předány kontaktní údaje k této osobě. Firma EuWe pro tento účel poskytne svým 
partnerům předlohu „Vlastní informování dodavatelem“. 

Základem tohoto požadavku je smluvně zavazující příručka „VW Formel Q Fähigkeit“ (VW 
formule kvalitativní schopnosti) v aktuálně platném vydání. Každý dodavatel firmy EuWe 
je povinen si tuto příručku obstarat. Pokud by toto nebylo možné, pak se dodavatel 
zavazuje spojit se s příslušným referentem kvality firmy EuWe, který mu uvedenou 
příručku poskytne.  

 

8. Reklamace 

Zjištěné nedostatky budou dodavateli okamžitě sděleny. Došlé reklamace musí být dodavatelem 
písemně zodpovězeny během 24 hod., příp. do následujícího pracovního dne a musí být zpracovány 

podle 8D-metody, přičemž první zpráva je považována jako úvodní zpráva pro zavedení okamžitých 
opatření. Došlé, vadné dodávky jdou k tíži dodavatele a budou vráceny zpět spolu s oznámením o 

vadě. Vzniklé náklady z důvodu třídění a vrácení zboží budou naúčtovány dodavateli. Toto se týká i 
nákladů vzniklých z důvodu posunutí termínu u koncového zákazníka.  
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Pokud je závada zjištěna během zkoušky na vstupní kontrole, vzniká objednateli právo na vrácení 
dodávky na náklady dodavatele, jako i nárok na náhradu nákladů za třídění a případně při ohrožení 

termínů i na náhradu vícenákladů za pořízení náhradní dodávky a/nebo dodatečného opracování.   

Pokud je chyba zjištěna v oblasti výroby, pak má objednatel právo na úhradu nákladu za třídění, 

případně za vícenáklady z důvodu zajištění náhradní dodávky nebo přepracování, nákladů za vzniklé 
zmetky již vyrobených a/nebo dokončených výrobků, jako i za odstávky strojů a s tím spojených 

personálních nákladů. Před případným vrácením nebo zahájením třídící akce vyhledá objednatel 
nejprve odsouhlasení s dodavatelem a dá mu příležitost, na zajištění všech možných opatření na co 

největší omezení škody, a na zajištění dohody o dalším společném postupu. Uplatnění dalších nároků 
na náhradu škody tímto zůstává nedotčené. Pokud způsobí vadné výrobky dodavatele reklamaci až u 

koncového zákazníka, pak budou takto vzniklé náklady spolu s následnými náklady naúčtovány 

původci těchto problémů.      

Nutné třídící akce jsou provedeny kompletně v odpovědnosti dodavatele, do toho spadá i pověření 
externích poskytovatelů služeb, jejich zaškolení a dohled nad personálem. Výsledek třídění musí být 

objednateli doložen během 5 pracovních dnů. Paušálně uplatňované náklady koncových zákazníků 

firmy EuWe, budou dodavateli přeúčtovány. Rovněž budou původci přeúčtovány i náklady 
z takzvaných servisních akcí, které jsou u firmy EuWe uplatněny koncovým zákazníkem.  

Firma EuWe si vyhrazuje, převést dodavatele v případě zjištěných kvalitativních chyb do 
stavu „Controlled Shipping Level 1 nebo Level 2“ (CSL1 / CSL2). Změna zařazení bude 
dodavateli oznámena písemně.  

Pokud by nejisté procesy u dodavatele ohrozily dodávky do EuWe a nebo dodávky 
k některému jeho koncovému zákazníkovi, pak si firma EuWe vyhrazuje právo provést u 
dodavatele podle bodu 15 této Směrnice dodavatelský audit. Dále náleží firmě EuWe 
právo na uplatnění regresních nákladů za provedené audity koncovým zákazníkem u 
firmy EuWe a z dodavatelského auditu u původce problémů.   

 

9. Zpětná sledovatelnost dílů a materiálů dodaných do firmy EuWe  

Partner je vyzván zavést účinný proces, aby byl schopen v případě potřeby předat firmě EuWe během 

24 hod. podmínky výroby a jejich výsledky (ve smyslu Modelu příčin a účinnosti podle Ishikawa).   

Tento systém zpětné sledovatelnosti by měl být vytvořen a odsouhlasen managementem kvality firmy 
EuWe s ohledem na rizika ze zákonných požadavků, požadavků relevantních na bezpečnost a 

funkčních požadavků a s ohledem na dodavatele příslušného produktu.  

Firma EuWe očekává, že zpětná sledovatelnost bude zajištěna pomocí značení spojeného 
s dílem/materiálem. Jako kontaktní oddělení přitom platí management kvality firmy EuWe.  

9.1 Značení materiálů 

Každý partner je firmou EuWe zásadně zavázán k prokazování kvality dodávaného produktu pomocí 
atestu. Toto osvědčení musí obsahovat interní číslo dílu/materiálu podle EuWe, dále obsahuje 

standardizované nebo dohodnuté ukazatele a musí být doložen ke každé jednotlivé dodávce. 
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10. Poskytnutí záruky 

Záruční doba je 36 měsíců, v případě prodloužení záruky koncovým zákazníkem může ale být 
dynamicky upravena až na 60 měsíců. Na stavební práce je záruka 5 roků.  

Pokud způsobí vadné výrobky dodavatele záruční případy u zákazníků firmy EuWe, pak budou veškeré 
z toho vyplývající náklady a následné náklady, např. za nález, expedici, poplatky za zpracování, atd. 

přeúčtovány původci reklamace. Aktuálně platné záruční dohody mezi firmou EuWe a příslušnými 
koncovými zákazníky mohou být dodavateli vyžádány. 

 

11. Transport, příjem zboží, značení dílů  

Pro přepravu musí být zvoleny a objednatelem odsouhlaseny vhodné přepravní prostředky. Přitom 

musí být vyloučena případná poškození a ovlivnění kvality.  

Vstupní kontrola zboží firmy EuWe je omezena na kontrolu identity, množství a zabalení výrobků. Ve 

výjimečných případech budou přezkoušeny navíc i zvláštní znaky specifické pro daný díl. Dodavatel 
obdrží v těchto případech kopii zkušebního plánu EuWe z příjmu zboží. K provedení další, např. 

náhodné kontroly objednatel povinen není. 

Odkazujeme přitom na Všeobecné nákupní podmínky firmy EuWe a zdůrazňujeme, že ustanovení 

podle §§ 377/378 Obch. Zákoníku zde nemá žádné uplatnění, případně je postupováno odlišně tak, 
jak je popsáno v této směrnici. 

Každá balící jednotka musí být označena k identifikaci etiketou podle VDA 4902 a poznámkou o 
zkoušce. Minimální požadované údaje jsou: 

 číslo dávky (číslo šarže) 
 datum výroby 

 EuWe číslo dílu  

 označení zboží 

 odesílatel 

 množství 

 číslo dodacího listu a datum expedice 

Ke každé dodávce musí být přiložen dodací list s uvedením čísla objednávky a čísla dodavatele.   

 

12. Díly podléhající dokumentaci 

U dílů podléhajících dokumentaci, příp. u dílů se znaky podléhající dokumentaci je dodavatel 
povinen vést úplnou dokumentaci všech opatření na zajištění kvality a jejích výsledků. Povinnost 

značení (specifikace, výrobní a pracovní plány, seřízení strojů, zkušební plány a pokyny, výsledky 
zkoušek, zaškolení kontrolorů, atd.) a archivace průkazní dokumentace musí být uskutečněny podle 

VDA 1 „Díly podléhající dokumentaci u výrobců automobilů a dodavatelů“ a podle směrnic specifických 

pro daného objednatele, jako například „VW Formel Q Fähigkeit“ (VW formule kvalitativní 
schopnosti).  

Doba archivace u D-dílů/-znaků je minimálně 15 roků.  
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13. Hodnocení dodavatelů 

Firma EuWe provede minimálně jednou ročně hodnocení dodavatelů pomocí následujících 
ukazatelů. Kvalitativní reklamace (včetně vrácení zboží z pole/GWK), dodržování termínů, 
dodržování množství, dodavatelský servis, certifikace, zvládnutí kompetencí/procesu, 
reakce při problémech, cena/nabídka a finanční rating. Tím jsou použita tak zvaná 
neměřitelná fakta, jako i měřitelné znaky. 

Firma EuWe na základě tohoto posouzení zařadí své dodavatele jako A, B a C-dodavatele a 
všechny dodavatele informuje ohledně jejich zařazení. B a C-dodavatelé jsou povinni 
vypracovat detailní plán opatření, tento s firmou EuWe odsouhlasit a poté zrealizovat. 
Firma EuWe pracuje dlouhodobě výhradně pouze s A dodavateli.   

 

14. Posouzení kvalitativní schopnosti dodavatelů  

Pro přezkoušení systému managementu jakosti u dodavatele provede firma EuWe posouzení systému 

dodavatele. 

Pro tento účel umožní dodavatel objednateli, a pokud je to nutné, i jeho zákazníkům, zjistit pomocí 

návštěvy a auditů, zda opatření na zajištění kvality přímo na místě odpovídají požadavkům a 
vzájemným ujednáním. Audit může být proveden jako audit systému, procesu nebo výrobku a musí 

být oznámen včas. Především audit je nástrojem k tomu, aby v případě kvalitativních problémů byla 
společně s dodavatelem vypracována opatření na co nejrychlejší obnovení požadované stability 

procesu. Přitom dodavatel umožní objednateli a případně i jeho zákazníkům neomezený přístup během 
běžné provozní a firemní pracovní doby do všech výrobních prostor, zkušebních prostor, skladů a do 

přilehlých útvarů, jako i nahlédnutí do všech dokumentů relevantních z hlediska kvality.  

Výsledek auditu bude dodavateli sdělen. V případě, že objednatel usoudí, že jsou nutná nápravná 
opatření, musí dodavatel příslušná opatření bezprostředně přijmout. Plán opatření musí být plněn 
podle zadaných termínů, dále musí být objednateli předem předložen a objednatel musí být o jeho 

postupu informován.    

 

15. Trvalá udržitelnost a sociální odpovědnost  

Všichni dodavatelé firmy EuWe jsou vyzváni připojit se ke Směrnicím o přístupu k trvalé 
udržitelnosti a sociální odpovědnosti firmy EuWe. Při výběru obchodních partnerů bude 
firma EuWe přihlížet na dodržování těchto zásadních zadání. 

www.euwe.com/downloads/Code of conduct and social responsibility 

  

16. Povinnost mlčenlivosti 

Všichni dodavatelé, jejich pracovníci a pověřenci se zavazují zachovat přísnou mlčenlivost ohledně 

všech provozních a obchodních tajemství firmy EuWe, se kterými se seznámili. Této povinnosti 
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mlčenlivosti podléhají všechny zkoušky, vývojové práce, nové výroby, komponenty nebo díly, jako i 
všechny osobní údaje ve smyslu Spolkového zákona na ochranu osobních údajů. V případě úmyslného 

nebo nedbalostního porušení této povinnosti mlčenlivosti ručí za náhradu vzniklé škody vůči firmě 
EuWe ten, kdo ji způsobil. Firma EuWe navíc podá i trestní oznámení. 

Dokument „Dohoda o mlčenlivosti a užitných právech“ je všem dodavatelům k dispozici na 

internetových stránkách firmy EuWe, pod www.euwe.com. Dodavatel se zavazuje zaslat tento 

dokument firmě EuWe vyplněný a bez vyzvání. 

  

17. Závěrečná ustanovení 

Pro celý smluvní poměr a ostatní obchodní vztahy mezi partnery platí německé právo. Pokud tomu 

neodporují nutná zákonná ustanovení, je soudní příslušnost Norimberk. V případě řízení s koncovým 
zákazníkem firmy EuWe, bude dodavatel firmy EuWe přizván tam, kam bude firma EuWe přizvána 

koncovým zákazníkem.  

Pokud jsou nebo se stanou jednotlivé části této směrnice neplatnými, pak ostatní ustanovení tímto 

dotčena nejsou.   
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