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Další související dokumenty týkající se těchto požadavků budou uvedeny v „Závazných interpretacích“ (SI) a "Často 
kladených otázkách“ (FAQ), které vydává VDA QMC společně s projektovou skupinou VDA 6.3 dle potřeby: 

 Závazná interpretace mění výklad pravidla nebo požadavku, který se poté sám stává 
neshodou. 

 Pod pojmem často kladené otázka (FAQ) se rozumí vysvětlení stávajícího pravidla nebo požadavku. 
 
Obojí je závazné datem vydání. 
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Závazné interpretace (SI) 

 Řeší kapitolu 6.1 (Hodnocení jednotlivých otázek), strana 35: 
U každého prvku procesu, dílčího prvku nebo kroku procesu musí být hodnoceny alespoň 2/3 otázek. Ve snaze zajistit 
srovnatelnost se použije celý výčet otázek k prvku procesu 6.3 svazku VDA. 

 
 Změna: 

Prvek procesu, dílčí prvek nebo krok procesu, který nesplňuje pravidlo 2/3, se nehodnotí; pravidla známkování se v tomto případě neuplatní. 
Hodnocení otázky se označí n.e., neboli nehodnoceno. U prvku procesu se neuvádí stupeň plnění. 

 

Zvláštní případ „několik kroků procesu“: 
Pravidlo 2/3 na dílčí prvek na krok procesu se zde neuplatní. Pravidlo 2/3 odkazuje na souhrn všech otázek ze všech kroků procesů na 
dílčí prvek. 

 

Příklad: Pravidlo 2/3 splněno pro dílčí prvek P6.1 
 P6.1.1* P6.1.2 P6.1.3 P6.1.4 P6.1.5* 

Krok procesu 1 8 10 6 4 4 

Krok procesu 2 10 10 10 10 10 

Krok procesu 3 n.e. n.e. n.e. 10 10 
 

Příklad B: Pravidlo 2/3 nesplněno pro dílčí prvek P6.1 
 P6.1.1* P6.1.2 P6.1.3 P6.1.4 P6.1.5* 
Krok procesu 1 n.e. 10 6 n.e. 4 
Krok procesu 2 10 10 n.e. 10 n.e. 
Krok procesu 3 n.e. n.e. n.e. 10 10 
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Často kladené otázky (FAQ)

Žádné FAQ nejsou zatím uvedeny. 
 


