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                       STATISTICKÉ PŘEJÍMKY   

Část 1- Kontrola srovnáváním    

Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 

1  Cíle a nástroje p ři statistické regulaci a statistické 
    přejímce 

Rys Statistická regulace Statistická p řejímka 

Cíl Management procesu propojený 
s aplikací statistických metod p ři 
plánování procesu, řízení procesu a 
neustálé zlepšování procesu s cí-
lem stabilizovat proces tak, aby je-
ho výstup byl trvale na požadované 
úrovni jakosti p ři zajišt ění hospo-
dárnosti kontroly. 

Zajišt ění výrobního procesu díly 
nebo materiálem na požadované 
úrovni jakosti formou vzorkování 
dávek, p řičemž uskute čněná roz-
hodnutí o p řijatelnosti vstupních 
dávek jsou založena na výsledcích 
provedených výb ěrových kontrol 
nejhospodárn ějšího možného roz-
sahu. 

Ověřování 
úrovn ě  
jakosti  
včetně dů-
sledk ů 
rozhodnutí 

Systém statistické regulace založe-
ný na logických podskupinách (zá-
měrný výb ěr),  záznamech výsledk ů 
měření do regula čního diagramu , 
analýza dat, identifikaci zvláštních 
příčin a jejich odstran ění, úprav ě 
procesu a jeho stabilizování na po-
žadované úrovni výstupné jakosti. 

Přijetí dávky nebo reklamace dávky 
a uplatn ění sankcí v ůči dodavateli 
(včetně záznamu výsledku kontroly 
do kontrolního listu a p řípadné dy-
namické úpravy p řejímacího plánu  
v závislosti na vývoji úrovn ě jakos-
ti dávek p řípadně přechodu na ob-
časnou p řejímku dávek,). 

Kvantifika-
ce rizik  
 

Obecně systémy statistické regula-
ce mohou pracovat s riziky: 
αααα – riziko zbyte čného signálu  
      (vydání neoprávn ěného pokynu 
       k se řízení procesu); 
ββββ – riziko chyb ějícího signálu  
      (signál není vydán, p řičemž 
      došlo nap ř. k významné zm ěně 
      polohy od cílové hodnoty). 
Metody uvažující riziko αααα  jsou 
vhodné jak p ři uvád ění procesu do 
statisticky i technicky zvládnutého 
stavu, tak ve fázi udržování procesu 
v tomto stavu. 

Obecně systémy statistické p ře-
jímky mohou pracovat s riziky: 
αααα – riziko dodavatele (riziko       
      zamítnutí dávky, která má 
      přijatelnou úrove ň);  
ββββ – riziko odb ěratele (riziko p řijetí 
      dávky, která má nep řijatelnou 
      úrove ň).  
V některých systémech statistic-
kých p řejímek jsou rizika dána 
pevně, v jiných jsou uvád ěna jen 
intervalem charakterizovaným je-
dinou hodnotou. 
 

Typ výb ěru  Při statistické regulaci se pracuje 
obvykle s logickou podskupinou , 
která zahrnuje po sob ě jdoucí kusy 
vyrobené bezprost ředně před 
vlastním odb ěrem kontrolního vý-
běru 
(jedná se tedy o zám ěrný výb ěr),  

Naproti tomu p ři statistické p řejím-
ce se pracuje s náhodným výb ě-
rem, v němž teoreticky každá     
jednotka v p řejímané dávce má 
stejnou pravd ěpodobnost, že bude 
zahrnuta do výb ěru.  
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2  Vlastnosti statistických p řejímek 
Statistická p řejímka:  

• umis ťuje odpov ědnost za jakost tam, kam pat ří – výrobci, a činí tak 
nejhospodárn ějším zp ůsobem; 

• je jediným použitelným nástrojem  při finan ční nebo časové náro čnosti 
zkušebních nebo destruktivních zkoušek; 

• poskytuje objektivní rozhodnutí  o tom, zda pr ůměrná jakost dávek tvo-
řících sérii od téhož dodavatele nep řesahuje nebo p řesahuje dohodnu-
tou mezní pr ůměrnou úrove ň dávek; 

• má předem známou ú činnost  a tím poskytuje jak odb ěrateli, tak doda-
vateli p ředem dohodnuté záruky, p řípadně auditorovi p ředem známá 
nebo dohodnutá rizika  (požadavek ČSN EN ISO 19011); 

• přihlíží k tomu, zda se výrobky p ři kontrole jen t řídí (přejímka p ři kont-
role srovnáváním) nebo m ěří (přejímka p ři kontrole m ěřením); 

• může být aplikována : 

����  všude tam, kde je stoprocentní kontrola nákladná; 

����  ve vstupní kontrole; 

����  v meziopera ční kontrole v propojení s SPC, v četně výroby na pase; 

•••• je využitelná p ři přejímce a kontrole : 

����  konečných jednotek jako jsou zkompletované produkty nebo  mon-
tážní celky; 

����  komponenty a hromadný materiál v obalových jednotk ách; 

����  zásob ve skladech, údržbá řských operacích, úklidových prací (viz 
ČSN EN 13549 [18] ), administrativních postup ů atd . 

 

3  Míry jakosti dávky p ři kontrole srovnáváním 
V normách ČSN ISO a ČSN EN o přejímkách p ři kontrole srovnáváním se 
uvažují tyto míry jakosti dávky: 

– procento neshodných v dávce ;   

– počet neshod na sto jednotek ; 

– počet neshodných na milion jednotek  (viz ČSN ISO 14560 [14]). 

Míra jakosti musí být ur čena před vlastní p řejímkou  po dohod ě mezi ob ě-
ma partnery. 
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4  Volba mezi p řejímkou p ři kontrole srovnáváním                     
a přejímkou p ři kontrole m ěřením 

Při volb ě typu p řejímky se berou v úvahu p ředevším tato hlediska: 

• přejímka p ři kontrole srovnáváním  je jednodušší a tedy snadno pocho-
pitelná, obvykle však vyžaduje vyšší rozsahy výb ěrů; 

• přejímka p ři kontrole m ěřením vyžaduje v podstat ě nižší rozsahy výb ě-
rů a podrobn ější informace; na druhé stran ě je jediným možným ná-
strojem pro objektivní formu p řejímky p ři destruktivních typech zkou-
šek, p ři zkouškách nákladných finan čně nebo časově, přejímání hro-
madných materiál ů vyžadujícím vzorkování, dále je zvlášt ě užitečná ve 
spojení s SPC procesu, ale na druhé stran ě vyžaduje, aby p řed jejím 
použitím bylo ov ěřeno, že sledovaný znak jakosti má normální rozd ěle-
ní, nebo ť hodnoty p řejímacích kritérií jsou odvozeny práv ě za tohoto 
předpokladu . 

 

5  Přejímací plány 
Přejímací plán je určen rozsahem výb ěru  a přejímacím kritériem . Je pře-
depsán bu ď pro sledovaný znak jakosti [p řípad a)] nebo pro výrobek jako 
celek (výrobek je shodný, je-li shodný v ůči všem p ředepsaným znak ům 
jakosti [p řípad b)]. V p řípadě b) jsou p ři odd ělené kontrole jednotlivých 
znaků stejné požadavky na jakost v ůči všem sledovaným znak ům.  

Stávající systémy p řejímacích plán ů jsou konstruovány pro p řejímací plá-
ny: 

• jedním výb ěrem ,                                     ••••   několikerým výb ěrem a 

• dvojím výb ěrem,                                        ••••   postupným výb ěrem. 

Například u p řejímacího plánu ( n, Ac)  jedním výb ěrem s rozsahem výb ěru 
n a přejímacím číslem  Ac  se při zjišt ění  d  neshodných ve výb ěru  n : 

••••  dávka p řijímá, je-li   d  ≤≤≤≤  Ac        a         ••••  dávka zamítá, je-li  d >>>> Ac. 

Přejímací plán se stanoví z p říslušného systému p řejímacích plán ů 
v závislosti na požadavcích na jakost dávek a rizic ích, na která jsou part-
neři ochotni p řistoupit.   

Pro aplikaci je nejjednodušším tvarem p řejímka jedním výb ěrem. Tato 
forma není však nejhospodárn ější, tuto vlastnost má postupný výb ěr, kdy 
k rozhodnutí o p řijetí nebo zamítnutí se dochází po kontrole každého  jed-
notlivého výrobku odebraného z p řejímané dávky k prov ěření jeho jakosti. 

V meziopera ční kontrole a p ři kontrole aplikované ve výrob ě na pase se 
pracuje s jistými modifikacemi uvedených základních  tvarů přejímacích 
plánů a přejímacími kritérii. 
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6 Účinnost p řejímacích plán ů z několika pohled ů 
6.1   Ke každému  p řejímacímu plánu lze sestrojit t ři křivky s r ůznou vypo-
vídací schopností: 

a) operativní charakteristiku L(P), 

b) křivku pr ůměrné výstupní jakosti AOQ (P) a 

c)  arbitrážní k řivku AC(P),  
kde P je procento neshodných v dávce. 

 

 6.2   Operativní charakteristika L(P)  nebo OC k řivka – Aplikace jakéhoko-
liv p řejímacího plánu (jedním, dvojím, n ěkolikerým či postupným výb ě-
rem) vede vždy k jednozna čnému rozhodnutí o dávce: p řijmout nebo za-
mítnout. Na druhé stran ě, každá výb ěrová kontrola je vždy spojena 
s rizikem, že na základ ě výsledku kontroly jednotek náhodn ě vybraných 
z dávky m ůže nastat nesprávné rozhodnutí, tj. dojde k nep řijetí dávky, 
přestože jakost dávky spl ňuje dohodnuté požadavky, nebo naopak dojde 
k přijetí dávky, p řestože jakost dávky nespl ňuje dohodnuté požadavky.   
Mimoto odb ěratel si musí být v ědom toho, že i dávky p řijaté na základ ě 
výsledku výb ěrové kontroly mohou obsahovat neshodné výrobky. 

Statistická p řejímka p řihlíží ke všem uvedeným rizik ům. Umožňuje však,       
aby pro každý p řejímací plán byl vypo čten pr ůběh křivky L(P). která ur čuje 
účinnost p řejímacího plánu a stanovuje v jakém podílu p řípadů lze očeká-
vat p řijetí p řejímané dávky (tedy pravd ěpodobnost p řijetí dávky) obsahují-
cí práv ě dané procento P neshodných jednotek v dávce p ři použití dané-
ho p řejímacího plánu. 

 

Obrázek 1 – OC k řivka s  body rizika dodavatele a odb ěratele a body jakosti 
                       odpovídajícími t ěmto rizik ům – přejímací plán ( n = 200; Ac = 2)  
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Jakost odpovídající riziku dodavatele p ředstavuje  přijatelnou mez jakosti. 
V případě série dávek od téhož dodavatele je chápána jako nejhorší p řija-
telný  průměr procesu , který se ozna čuje AQL. Parametr p řijatelná mez ja-
kosti AQL  je vstupní veli činou do systému p řejímacích plán ů v normách 
ISO řady 2859; hodnoty AQL jsou v normách p ředem dány a tvo ří řadu tzv. 
preferovaných hodnot a v praxi je možno pracovat je n těmito úrovn ěmi 
AQL.   

Naproti tomu pro p řejímku izolovaných dávek je ur čen systém v ČSN  ISO 
2859-2, v němž vstupní hodnotu p ředstavuje tzv. mezní jakost LQ – někdy 
značená LQL; tato  jakost odpovídá riziku odb ěratele. Tedy hodnota AQL 
není požadavkem na jakost jednotlivé dávky, ale pož adavkem na pr ůměr-
né procento neshodných v sérii dávek od téhož dodav atele. 
 

Pro ochranu odb ěratele jsou v normách ČSN ISO řady 2859 uvažována 
tzv. přechodová pravidla umožňující – p ři spln ění předem daných podmí-
nek – přechod z normální kontroly (touto kontrolou se vždy celý systém 
otevírá) na zmírn ěnou  kontrolu (vyžadující podstatn ě nižší rozsah výb ěru 
než normální kontrola) nebo p řechod na zp řísněnou kontrolu (obvykle se 
stejným rozsahem výb ěru jako normální kontrola, ale s p řísnějším p řejí-
macím číslem). Aplikace tohoto komplexního dynamického sys tému –
schopného reakce na vývoj jakosti u dodavatele, je pro kontrolu srovná-
váním dopln ěna normou ČSN ISO 2859-3 pro tzv. ob časnou p řejímku, kdy 
se nekontroluje každá z p ředložených dávek od dodavatele, ale jen ur čitý 
předepsaný zlomek dávek, nap ř. každá t řetí dávka apod., podle toho, jak 
jsou spln ěna daná kritéria.  
 

Při volb ě hodnoty AQL je t řeba dodržet tuto zásadu:  průměr výrobního 
procesu musí být vždy na úrovni výrazn ě nižší než je úrove ň AQL poža-
dovaná zákazníkem, nebo ť jedin ě tak může dodavatel zamezit nadm ěrné-
mu zamítání dávek odb ěratelem a p ředejít tomu, že u n ěj dojde k p řechodu 
z normální kontroly na zp řísněnou, p ři jejíž aplikaci se dodavatel vystavuje 
hrozb ě přerušení a p řípadně ukon čení role dodavatele tomuto odb ěrateli. 
Je dobré p řipomenout, že všechny normy ČSN ISO řady 2859 pro kontrolu 
srovnáváním (a analogicky všechny normy ČSN ISO řady 3951 pro kontro-
lu m ěřením) obsahují toto d ůležité upozorn ění: 

„Uvedení ur čité hodnoty AQL  ve smlouv ě nesmí být nikdy interpretováno 
tak, že dodavatel má právo v ědomě dodávat n ějaké neshodné jednotky.“ 

 
 

 

 

 



6 

6.3   Křivka pr ůměrné výstupní jakosti AOQ – Při aplikaci statistické p ře-
jímky srovnáváním v meziopera ční kontrole (pro p řejímku při kontrole mě-
řením se popsaná forma kontroly neuvažuje) se obvykl e dávky, které ne-
vyhov ěly p řejímacímu kritériu, p řetřídí a vy řazené neshodné jednotky jsou 
nahrazeny shodnými. To vyvolá zlepšení pr ůměrné jakosti dávek p ředá-
vaných na další operaci (nebo do meziskladu) ve sro vnání s pr ůměrnou 
jakostí dávek p ředložených ke kontrole. Potom lze stanovit takový p řejí-
mací plán, kterým se „nakupujícímu“ výrobnímu st ředisku zaru čuje, že p ři 
zachování uvedeného postupu (tj. p řetřídění dávek zamítnutých p řejíma-
cím plánem a nahrazením neshodných jednotek shodným i) nebude za 
delší časové období pr ůměrné výstupní procento neshodných jednotek – 
v dávkách p římo p řijatých po výb ěrové kontrole i v dávkách stoprocentn ě 
kontrolovaných – horší než hodnota nazývaná nejhorší pr ůměrná výstupní 
jakost  označovaná AOQL, Tato mezní hodnota p ředstavující maximum 
křivky pr ůměrné výstupní jakosti AOQ, která vyjad řuje závislost pr ůměr-
ného výstupního procenta neshodných na procentu nes hodných  
v dávkách p ředložených ke kontrole . Pro daný p řejímací plán ( n, Ac) 
umožňuje znalost operativní charakteristiky L(P) konstru kci k řivky AOQ, 
nebo ť platí p řibližný vztah 
 

                                              AOQ(p) ≅≅≅≅ p ×××× L(p)                                           (1)   
 

kde p je podíl neshodných v dávce, tedy p = P/100.  

 

Obrázek 2 – Pr ůběh křivky výstupní jakosti AOQ 

Na obrázku 2 je pro p řejímací plán ( n =200, Ac = 2) znázorn ěn průběh křiv-
ky AOQ. K její konstrukci se použilo p řibližného vztahu (1) a znalosti pr ů-
běhu OC k řivky L(P), Z obrázku 2 je z řejmé, že hodnota AOQL je rovna 
0,685 %. Tato hodnota by se dosáhla jedin ě v případě, kdyby byly po 
dlouhou dobu p ředkládány dávky s jakostí P x = 1,1345 %. Pro dávky jakos-
ti lepší nebo horší než hodnota P x je  průměrná výstupní jakost vždy lepší. 
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Opět pro p řejímací plány uvažované v ČSN ISO 2859-1 není t řeba hodnoty 
AOQL vypo čítávat,  nebo ť jsou shrnuty v tabulkách 8 pro všechny t ři uva-
žované stupn ě kontroly (normální, zmírn ěná a zpřísněná). Přejímací plán 
(n = 200; Ac = 2) – uvažovaný v obrázku 2 – se najde v ČSN ISO 2859-1 
(tabulka 8-A, kódové písmeno L, sloupec AQL = 0,40 % → AOQL = 0,685).  
 

Připome ňme, že pro ú čely meziopera ční kontroly p ři aplikaci kontroly 
srovnáváním je vhodn ější používat odlišný systém p řejímacích plán ů než 
nabízí ISO 2859-1 a sice p řejímací plány publikované v norm ě ČSN 01 0254 
v systému ozna čeném (P L) – značka PL byla totiž p ůvodním ozna čením 
nejhorší pr ůměrné výstupní jakosti a teprve v posledních 30 letec h byla 
zaměněna značkou AOQL. 
 
6,4   Arbitrážní k řivka  AC(P) – K řivka vyjad řující pravd ěpodobnost, že do-
davatel dávku p řijme a odb ěratel tutéž dávku zamítne p ři daných p řejíma-
cích  plánech (tedy i stejných p řejímacích plánech).  S problémy tohoto ty-
pu se setkáváme nejen p ři přejímce dávek hotových díl ů a polotovar ů, ale 
i při přejímce hromadných materiál ů (viz publikace [20]  a  [25]), dodáva-
ných a ť v obalových jednotkách nebo voln ě ložených. Stejným aparátem 
lze řešit i úlohu, kdy dodavatel trvá neoprávn ěně na tom, že odb ěratel má 
právo p ředkládanou dávku pouze p řijmout, ale ne zamítnout; v takovém 
případě dodavatel vyžaduje uskute čnění nového odb ěru vzork ů a opako-
vání celé zkoušky za osobní p řítomnosti.  Ukážeme, že takový p řístup ve-
de  k výrazným zm ěnám rizik obou partner ů a především 
k jednostrannému poškození odb ěratele. Proto také tento p řístup by ne-
měl být nikdy za čleňován do kontrakt ů, které ošet řují vlastní aplikaci sta-
tistické p řejímky.  
 

Úloha: 
••••  Požadavek dodavatele: odb ěratel m ůže dávku sám  pouze p řijmout, ale  
   ne zamítnout. Rizika  p říslušná dohodnutému p řejímacímu plánu ( n, Ac): 

              PR0   – riziko dodavatele,             CR 0 – riziko odb ěratele. 

••••  Po nep řijetí dávky odb ěratelem (p ři první p řejímce) následuje druhá 
     přejímka za ú časti dodavatele p ři aplikaci téhož p řejímacího plánu       
     (n, Ac). 
 Rizika p říslušná celému p řejímacímu postupu v četně kontroly opakova-
ného výb ěru za účasti dodavatele jsou. 

              PR – riziko dodavatele,              CR – riziko odb ěratele. 

••••  Rizika  PR 0  a  PR, resp. CR 0 a CR jsou vzájemn ě vázána těmito vztahy: 
PR = PR0

2          a              CR = 2 CR0 – CR0
2.        (viz [22])  
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Příklad :   Požadavek:  

a)  Výsledná rizika mají být: PR = CR = 0,05  ⇒⇒⇒⇒   
   PR0 = PR1/2 = 0,051/2 = 0,224 ; CR0 = 0,025  (řešením kvadratické rovnice) . 
b)  výsledná rizika mají být: PR = 0,05 a CR = 0,10  ⇒⇒⇒⇒   
     PR0 = 0,224, CR0 = 0,05. 
Požadavek: 

a) PR0 = 0,05 a CR0 = 0,10  ⇒⇒⇒⇒  PR = 0,0025   a   CR =  0,19   !!!!! 
b) PR0 = 0,05 a CR0 = 0,05  ⇒⇒⇒⇒  PR = 0,0025   a   CR = 0,0975   !!!!!  
ZÁVĚR:  

VÝHODU Z  OPAKOVANÉ STATISTICKÉ P ŘEJÍMKY MÁ  VŽDY JEN  
DODAVATEL!  UVEDENOU FORMU ÚPRAVY P ŘEJÍMACÍHO POSTUPU 
VŠAK ZÁSADY STATISTICKÉ P ŘEJÍMKY NEZNAJÍ A NEPOVOLUJÍ ! 

 
Porovnání účinností přejímacích plánů: 

(n = 50; Ac0 = 0) a (n =200, Ac = 1) 

 

 

 

 
 

Porovnání ú činností p řejímacích plán ů:) 

Obrázek 3 – Porovnání ú činností p řejímacích plán ů: 
                 (n = 50; Ac = 0) a (n = 200; Ac = 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    

 

                             Obrázek 4 – Porovnání průběhů pravd ěpodobností, kdy  
                                                 dodavatel tutéž dodávku p řijme a odb ěratel              
                                                 zamítne p ři daných  p řejímacích plánech 

                                                 (tzv. arbitrážní k řivky)     

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Procento neshodných jednotek

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t

DODAVATEL PŘIJME - ODBĚRATEL ZAMÍTNE

(n = 50 ; Ac = 0) ; (n = 50 ; Ac = 0)

(n = 200 ; Ac = 1) ; (n = 200 ; Ac = 1)

(n = 200 ; Ac = 1) ; (n = 50 ; Ac = 0)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Procento neshodných jednotek 

n = 200 ; Ac = 1

n = 50 ; Ac = 0

P
ra

vd
ě
po

do
bn

os
t p
řij

et
í d

áv
ky

 



9 

7 Přehled systém ů přejímacích plán ů 
7.1 Členění systém ů podle zám ěru aplikace 

• Přejímka dávek tvo řících spojitou sérii od stejného dodavatele 
• Přejímka dávek tvo řících krátké série nebo dávek izolovaných  
• Přejímka dávek v meziopera ční kontrole 
• Přejímka p ři plynulé výrob ě 
• Výběrové plány pro audity, prov ěrky a činnost dozorových orgán ů 
• Zvláštní typy p řejímacích plán ů 
 

7.2 Přejímka dávek tvo řících spojitou sérii od stejného dodavatele 
 

• Systém v ČSN ISO 2859-1:2000 ([4a] a [4b])      Hlavní rysy  : 
o typ plán ů: přejímací plány jedním, dvojím a n ěkolikerým výb ěrem,  
o míry jakosti dávky: ♣♣♣♣ procento neshodných a  

     ♣♣♣♣  počet neshod na 100 jednotek; 
o požadavky : ♣♣♣♣ dávky tvo ří spojitou sérii od stejného dodavatele; 

    ♣♣♣♣ jednotky jsou vyrobeny stejnou technologií 
                          a  za stejných  podmínek;  
    ♣♣♣♣ kontroluje se každá dávka; 

     ♣♣♣♣ zvolené AQL pat ří do řady preferovaných hodnot; 
o  vlastnosti systému: ♣♣♣♣  je dynamický a reaguje na reálný vývoj jakosti 

                                      v procesu dod avatele tím, že nabízí: 
                                       ♣♣♣♣  pevná pravidla pro p řechod na zmírn ěnou kont-

rolu nebo zp řísněnou kontrolu nebo p ře rušení 
kontroly ( obrázek 5 ); při zahájení kontroly  se 
začíná vždy na stupni normální kontroly;  

                                       ♣♣♣♣ při trvale vysoké jakosti spln ění předepsaných  
podmínek p řechod na systém ob časné kontroly  
(ČSN ISO 2859-3:2006 [6] ); 

   ♣♣♣♣ k odlišení d ůležitosti znaku jakosti nabízí 3 obec-
né úrovn ě jakosti : I, II a III  a 4 zvláštní úrovn ě; 
není-li stanoveno jinak, pracuje se s úrovní II; 

   ♣♣♣♣ v tomto systému není riziko dodavatele (vázané 
                                          na hodnot u AQL) pevné, ale pohybuje se 
                                          v rozmezí  od 4 % do 11 %; p řesné hodnoty jsou 
                                         tabelovány  v příloze normy; 
o vedlejší informace: pro každý p řejímací plán lze zjistit : 

                                  ♣♣♣♣  průběh jeho operativní charakteristiky (uvedený 
                                      graficky i nu mericky): 

   ♣♣♣♣  hodnoty nejhorší pr ůměrné výstupní jakosti; 
   ♣♣♣♣  křivky pr ůměrných rozsah ů výběrů pro všechny 
                                          tři stupn ě kontroly (normální, zmírn ěnou 
                                         a zpřísněnou).  



10 

 
 

Obrázek 5  –  Přehled p řechodových pravidel                                                                       
Příklad : Pro požadované vstupní parametry: 

• pevné rozsahy dávek: N = 5000,  
• kontrolní úrove ň: II, 
• AQL = 0,25 %  

 se ur čí přejímací plány : 
 

 Tabulka 1: kódové písmeno (kp) :   L;  

 tabulka 2-A: NK :  kp L:  (n = 200 ; Ac = 1 ; Re = 2); 

 tabulka 2-B: ZPK :  kp M :  (n = 315 ; Ac = 1 ; Re = 2); 

 tabulka 2-C: ZMK : kp M :  (n = 125 ; Ac = 1 ; Re = 2). 

� Body pro přechod z NK na ZMK se určí v souladu se zásadami v článku 
9.3.3.2 v ČSN ISO 2859-1:2000: 
• počet bodů pro přechod se stanovuje jen při přejímce na úrovni normální 

kontroly jako kritérium přechod z NK na ZMK; 
• počet bodů při zahájení kontroly musí být roven nule a průběžně se aktua-

lizuje po kontrole každé následující dávky; 
• je-li dané Ac = 0 nebo 1, připočtou se k počtu bodů pro přechod 2 body, 

jestliže se dávka přijímá; při nepřijetí dávky se počet bodů pro přechod 
srovná opět na nulu; 

• je-li dané Ac ≥ 2, připočtou se k počtu bodů pro přechod 3 body, jestliže 
by dávka byla přijata při AQL o jeden stupeň přísnějším (při stejném kó-
dovém písmenu v použité tabulce); při nepřijetí dávky se počet bodů pro 
přechod opět srovná na nulu; 

• minimální počet bodů pro přechod z NK na ZMK je 30 (viz čl. 9.3.3.1 
v ČSN ISO 2859-1:2000). 
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Tabulka 1 – Postup p ři aplikaci p řechodových pravidel 
 pro konstantní rozsahy dávek – 

                              kontrolní list  – přejímka p ři kontrole srovnáváním 

Čd N Kp n Ac d Přija- 
telnost 

Body 
pro 

přechod 

Další opat ření 

1 5000 L 200 1 1 A 2 Pokra čovat v NK 
2 5000 L 200 1 0 A 4 Pokra čovat v NK 
3 5000 L 200 1 2 R 0 Pokra čovat v NK 
4 5000 L 200 1 1 A 2 Pokra čovat v NK 
5 5000 L 200 1 0 A 4 Pokra čovat v NK 
6 5000 L 200 1 0 A 6 Pokra čovat v NK 
7 5000 L 200 1 0 A 8 Pokra čovat v NK 
8 5000 L 200 1 1 A 10 Pokra čovat v NK 
9 5000 L 200 1 0 A 12 Pokra čovat v NK 
10 5000 L 200 1 0 A 14 Pokra čovat v NK 
11 5000 L 200 1 0 A 16 Pokra čovat v NK 
12 5000 L 200 1 0 A 18 Pokra čovat v NK 
13 5000 L 200 1 0 A 20 Pokra čovat v NK 
14 5000 L 200 1 0 A 22 Pokra čovat v NK 
15 5000 L 200 1 0 A 24 Pokra čovat v NK 
16 5000 L 200 1 1 A 26 Pokra čovat v NK 
17 5000 L 200 1 1 A 28 Pokra čovat v NK 
18 5000 L 200 1 0 A 30 Přejít na ZMK 
19 5000 L 125 1 0 A 0 Pokra čovat v ZMK 
20 5000 L 125 1 0 A 0 Pokra čovat v ZMK 
21 5000 L 125 1 2 R 0 Přejít na NK 
22 5000 L 200 1 2 R 0 Pokra čovat v NK 
23 5000 L 200 1 2 R 0 Přejít na ZPK 
24 5000 L 315 1 2 R 0 Pokra čovat v ZPK 
25 5000 L 315 1 1 A 0 Pokra čovat v ZPK 
26 5000 L 315 1 1 A 0 Pokra čovat v ZPK 
27 5000 L 315 1 1 A 0 Pokra čovat v ZPK 
28 5000 L 315 1 0 A 0 Pokra čovat v ZPK 
29 5000 L 315 1 1 A 0 Přejít na NK 
30 5000 L 200 1 0 A 2 Pokra čovat v NK 

Čd – číslo dávky                 N – rozsah dávky          Ac – p řejímací číslo         A – dávka p řijata 

Kp – kódové písmeno        n – rozsah výb ěru         Re – zamítací číslo           R – dávka nep řijata 

d    -  počet neshodných zjišt ěný ve výb ěru 

Přehled přechodových pravidel – viz obrázek 5. 
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• Systém v ČSN ISO 2859-3:2006 [6]  Občasná p řejímka  
 

Norma navazuje na systém v ČSN ISO 2859.1 a jejím zám ěrem je p ředložit 
pravidla pro další zhospodárn ění kontrolní činnosti tam, kde jakost p řed-
kládaných dávek je na vysoké úrovni po dlouhé časové období a existuje 
trvalá dobrá spolupráce s dodavatelem, který má záj em na neustálém 
zlepšování jakosti výrobního procesu.  Ob časná p řejímka, která p ředsta-
vuje nadstavbu k norm ě ČSN ISO 2859-1, vyžaduje p řed vlastní aplikací 
realizaci 2 krok ů: 
a) Ověřit, zda jsou spln ěny požadavky pro kvalifikaci produktu ;  

  Zde se požaduje: 
• hodnota AQL musí být alespo ň 0,25 %; pracuje se pouze 

s obecnými kontrolními úrovn ěmi (I, II a III); 
• v průběhu kvalifika čního období musí být produkt kontrolován pou-

ze na úrovni normální nebo zmírn ěné kontroly (produkt kontrolo-
vaný na úrovni zp řísněné kontroly je nezp ůsobilý pro ob časnou 
přejímku); 

 •••• minimální výrobní období je 6 m ěsíců; 
• předcházejících 10 nebo více po sob ě jdoucích dávek bylo p řijato 

při původní kontrole, tedy do úvah a výpo čtů se nesmí zahrnovat 
dávky vrácené a znovu p ředložené; 

• počet bod ů pro kvalifikaci dosahuje nebo p řesahuje 50 b ěhem 20 
po sob ě jdoucích dávek; kritérium založené na po čtu bod ů se ne-
používá jen pro kvalifikaci, ale také p ři realizaci rozhodnutí, která 
se týkají frekvence, p řerušení postupu, rekvalifikace a diskvalifika-
ce. 

b) Stanoveným postupem ur čit po čáteční frekvenci kontroly, 
 Počáteční frekvence kontroly v kvalifikovaném období ob časné p ře  
  jímky jsou: 

      ••••   1 kontrolovaná dávka ze 2 p ředložených, 
      ••••   1 kontrolovaná dávka ze 3 p ředložených, 
      ••••   1 kontrolovaná dávka ze 4 p ředložených.                                                                                                      

Další podrobná kritéria jsou specifikována v ČSN ISO 2859-3:2006. 
 

• Systém v ČSN ISO 2859-5:2006 [8] Přejímací plány postupným výb ěrem  
 

Systém nabízí výb ěrové p řejímací plány založené na postupném výb ěru, 
které umož ňují po kontrole každé jednotlivé jednotky náhodn ě odebrané 
z kontrolované dávky bu ď rozhodnout o dávce (jejím p řijetí nebo nep řijetí) 
nebo o nutnosti pokra čování v odb ěru a kontrole další jednotky. Kritéria 
pro p řijetí nebo nep řijetí dávky jsou nastavena v závislosti na požadova né 
úrovni p řípustné meze jakosti (AQL). Systém vyžaduje – ve sr ovnání 
s jinými systémy p řejímacích plán ů (např. se systémy jedním, dvojím a 
několikerým výb ěrem popsanými v ČSN ISO 2859-1:2000) – nejnižší pr ů-
měrný rozsah výb ěru a tedy nabízí nejhospodárn ější formu výb ěrové kon-
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troly dávek. V systému se op ět uvažují ob ě míry jakosti jako 
v ČSN ISO 2859-1:2000, tj. podíl (procento) neshodných  jednotek v dávce 
a počet neshod na 100 jednotek.   
 

• Systém v ČSN ISO 14560:2005  [14]  Statistické p řejjímky srovnáváním –  
Úrovn ě stanovené jakosti v neshodných jednotkách na milio n  
 
Jediný ISO systém  pro statistické p řejímky založeným na mí ře jakosti 
dávky v neshodných jednotkách na milion jednotek v dávce .  
 
Aplikace systému p ředpokládá : 
••••  kontrolu každé dávky v sérii od téhož dodavatele a 
••••  u výrobce stejnou technologií a stejné podmínky .  
 
Aplikace systému vyžaduje :  
•  výrobní proces ve statisticky zvládnutém stavu ,  
• celkový po čet kontrolovaných jednotek (p ři auditu a/nebo p ři přejímce 
   dávek) alespo ň 400, 
• aplikaci statistické p řejímky na výrobek, jehož výroba je dokon čena, a    
• vždy kontrolu celého výb ěru a to i tehdy, když zjišt ěný po čet neshod-   
   ných ve výb ěru již p řesáhl p řejímací číslo Ac dané p řejímacím plánem.  

 
Odhad úrovn ě jakosti procesu a ú činnost p řejímky :  
••••  odhad je založen na informacích získaných p ři předchozích auditech     
    nebo prov ěrkách založených na aplikaci statistických p řejímek; 
••••  rozsahy výb ěrů v přejímacích plánech v tabulce 1  normy  ČSN ISO 14560   

jsou  harmonizovány s rozsahy výb ěrů v ČSN ISO 2859-1:2000; 
••••  při skute čné  jakosti dávky rovné úrovni mezní jakosti LQL  

v neshodných jednotkách na milion jednotek nep řevyšuje pravd ěpo-
dobnost p řijetí dávky 21 % a p ři skute čné jakosti dávky mezi LP a   UP  
(dolní a horní mez posuzované úrovn ě jakosti procesu pro danou úro-
veň  LQL a dané  Ac použité p ři volb ě přejímacího plánu z výše citova-
né tabulky 1) je v četně těchto mezí pravd ěpodobnost p řijetí dávky     90 
% nebo více. 

 
 

 

. 
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7.3 Přejímka dávek tvo řících krátké série nebo dávek izolovaných 
 
 

• Systém p řejímacích plán ů (P2 ) v ČSN 01 0254 [1]    
• Hlavní rysy :  
 ••••  typ plán ů: přejímací plány jedním a dvojím výb ěrem,  
••••  míry jakosti dávky: procento neshodných a  
••••  záruky: p řejímací plány zaru čují, že kontrolou nebudou p řevzaty dávky    
   obsahující  P 2 %  neshodných častěji než v pr ůměru  v  10 %     p řípadů     
    (riziko odb ěratele), p řičemž jsou uvažovány následující pevné hodnoty 
   P2 = 0,5 %; 1,0 %; 2 %; 3 %; 5 %; 10 % a 15 %; 
••••  každá z úrovní  P 2   je vázána na 6 interval ů průměrného procenta ne-      
    shodných  P s  v předložených dávkách; nejhospodárn ější jsou p řejímací 
    plány ve skupin ě pro P s shodné se skute čným pr ůměrným procentem. 
    Není-li tato hodnota známa, doporu čuje se použít skupiny s nejvyšší    
    úrovní P s; 
••••  přejímací plány jedním a dvojím výb ěrem uvedené na stejném řádku ta-

bulky mají p řibližn ě stejné pr ůběhy operativních charakteristik; 
••••  přejímací plány jsou vázány na rozsah dávky; 
••••  ke každému p řejímacímu plánu je p řipojena informace o hodnot ě AOQL, 
   pro kterou je zde použita stará zna čka PL.  
Tento systém je v podstat ě rozší řeným systémem systému vypracované-
ho Dodgem a Romigem  (1941) pro pot řeby leteckého pr ůmyslu v dob ě 
druhé sv ětové války. Ve sv ětě je stále využíván a v normách ISO jsou na 
něj činěny stále odkazy a p ůvodní práce dosáhla již n ěkolika nových vy-
dání. Pot řeba zmíněného rozší ření původn ě uvažovaných úrovní paramet-
rů vznikla p ři přípravě první evropské normy pro statistickou p řejímku 
(ČSN 01 0255 z roku 1957).  
 

Doplňkové tabulky  k systému p řejímacích plán ů (P2 ) 
Všechny systémy p řejímacích plán ů nabízené v mezinárodních normách 
předpokládají, že jsou aplikovány bu ď  

����  odděleně na jednotlivé znaky produktu (a pak chybí informac e o celko-
vém podílu neshodných v dávce), nebo 

����  každý produkt je sou časně kontrolován v ůči všem p ředepsaným zna-
kům (a ml čky všem znak ům je dávána stejná d ůležitost). 

Chybí tedy řešení situace, kdy je pro každý z k předepsaných znak ů dán 
přejímací plán ( n; Ac i), pro i = 1, 2, ..., k, a má se stanovit výsledná opera-
tivní charakteristika, tedy stanovit výsledná celko vá účinnost. Pro řešení 
této úlohy byly vypo čteny dopl ňkové tabulky práv ě k systému p řejímacích 
plánů (P2 ) – viz [1] – a zařazeny do Komentá ře k ČSN 01 0254 [24]. část IV, 
oddíl B. 

Příklad :  Přejímka ur čitého produktu, na kterém je kontrolovánnap ř.: prů-
měr, výška a vzhled. Ve všech p řejímacích plánech je n = 460; přejímací 
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čísla jsou: 3; 2 a 4.  Výsledná OC k řivka je dána pásmem, jehož horní hra-
nicí je OC k řivka p říslušná p řejímacímu plánu (n = 460; Ac = 9). Skute čná 
OC křivka bude však – i p ři nezávislosti sledovaných znak ů – strm ější, 
nebo ť nastanou i situace, kdy na jednom produktu bude zj išt ěna sou čas-
ná neshoda v ůči dvěma nebo dokonce všem t řem znakům. Skute čný po-
čet neshodných produkt ů bude pak nižší než je sou čet zjišt ěných ne-
shodných v ůči jednotlivým znak ům při odd ělené kontrole.  

Průběh dolní hranice pásma a jeho ší ře jsou závislé na   
a) počtu odd ěleně kontrolovaných znak ů tedy po čtu p řejímacích plán ů;  
b) vahách p řiřazených jednotlivým kontrolovaným znak ům a  
c) na hodnot ě jakosti  HP2 příslušné horní hranici v bod ě rizika odb ěratele. 

Pro kombinace t ěchto t ří parametr ů jsou napo čteny dopl ňkové tabulky 
hodnot jakosti DP2  pro dolní hranici v bod ě rizika odb ěratele ββββ = 10 %. 
V našem p řípadě je  DP2 = 2,5 %  a  HP2= 3,0 %.   

Na obrázku 6 je ukázán vliv po čtu  k  přejímacích plán ů na šíři pásma.  

 
Obrázek 6 – Pásma obsahující výslednou OC k řivku                       

•  Systém p řejímacích plán ů pro izolované dávky v ČSN ISO 2859-2 [5]  
Přejímací plány v ISO 2859-1 se vstupní hodnotou mezní jakosti LQ lze 
použít i pro kontrolu izolovaných dávek, ovšem v to mto p řípadě se uživa-
teli d ůrazně doporu čuje p řihlédnout k pr ůběhům operativních charakteris-
tik uvedeným v norm ě nebo v ČSN ISO 2859-1. Lepší je ovšem použít p ří-
mo ISO 2859-2 která je ur čena práv ě pro p řejímku izolovaných dávek a 
poskytuje celou řadu dalších díl čích dopl ňkových informací. 
 V norm ě ČSN ISO 2859-2 se uvažují dva postupy: „ 
„Postup A “ pro p řípad, když jak odb ěratel, tak dodavatel chápou dávku 
jako izolovanou (použije se tabulka A p řejímacích plán ů) a  
„Postup B “ pro p řípad, když dodavatel považuje dávku za jednu ze spo jité 
série, ale pro odb ěratele je tato dávka jednorázovou, tedy izolovanou (po-
užijí se p řejímací plány v tabulce B).  
Postup A se aplikuje vždy, když není výslovn ě požadován postup B. Nut-
no p řipomenout, že na rozdíl od normy ČSN ISO 2859-1:2000 se zde uva-
žuje jen jediná míra jakosti a to procento (podíl) neshodných. 
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•••• Systém v ČSN ISO 8422:2010 [10] : Přejímací plány postupným výb ěrem.   
Tato norma nabízí p řejímací plány postupným výb ěrem, které mezi všemi 
systémy vyžadují nejmenší pr ůměrný rozsah výb ěru. Pro dávky velmi 
dobré jakosti mohou maximální úspory p ři aplikaci dosahovat 85 % ve 
srovnání s p řejímacími plány jedním výb ěrem v ČSN ISO 2859-1:2000 (a  
37 % pro p řejímací plány dvojím a n ěkolikerým výb ěrem). Při postupném 
výběru se jednotky z p ředložené dávky odebírají náhodn ě jedna po druhé 
a po kontrole každé jednotky se k rozhodnutí o dávc e použije kumulativní 
počet neshodných jednotek od zahájení kontroly dávky: dávka se bu ď při-
jme nebo dávka se nep řijme nebo je t řeba kontrolovat další náhodn ě ode-
branou jednotku. Pro vymezení oblasti p řijetí dávky, oblasti zamítnutí a 
oblasti nerozhodnosti norma nabízí bu ď numerickou metodu, nebo grafic-
kou metodu. 

 
                                           Legenda 
                                        1 oblast zamítnutí                             3 oblast nerozhodnosti 
                                          2 ukončení kontroly                        4 oblast přijetí 
   
                     Obrázek 7 – Grafická metoda p ři přejímce postupným výb ěrem  

 
7.4     Přejímací plány pro meziopera ční kontrolu 
 

••••  Systém p řejímacích plán ů (PL) v ČSN 01 0254:1974 [1] : Systém je zalo-
žen na vstupní hodnot ě nejhorší pr ůměrné výstupní jakosti AOQL  (v dob ě 
vzniku citované ČSN se ve sv ětové literatu ře používalo zna čky P L) a je ur-
čen jen pro aplikaci ve vnitropodnikovém styku a nes mí být používán 
v předmětových normách a kontraktech. Nabízí p řejímací plány jedním a 
dvojím  výb ěrem. Přejímací plány jsou závislé na rozsahu dávky. Každý 
přejímací plán je dopln ěn informací o hodnot ě mezní jakosti LQ, v norm ě 
značené  P2 a vázané na konstantní  riziko odb ěratele 10 %. 
Tento systém je rovn ěž rozší řeným systémem systému vypracovaného 
Dodgem a Romigem (1941) pro pot řeby leteckého pr ůmyslu v dob ě druhé 
světové války. K rozší ření systému bylo p řistoupeno rovn ěž v souvislosti 
s přípravou první evropské normy pro statistickou p řejímku ( ČSN 01 0255 
[0] z roku 1957).  
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7.5   Přejímací plány pro plynulou výrobu 
 

Nabízejí se dva systémy: jeden je uveden v ČSN 01 0254 [1]  a je založen 
na požadavku na hodnotu nejhorší pr ůměrné výstupní jakosti (zna čka 
AOQL , ale ve vlastní norm ě a na nomogramu je použita zna čka PL), druhý 
systém je obsažen v ČSN 01 0257 [2]  a  je založen na vstupní hodnot ě 
AQL. 
 

••••  Systém v ČSN 01 0254:1974 [1] , kapitola V, oddíl C:  Systém založený na 
hodnot ě AOQL je ur čen pro kontrolu jakosti procesu p ři plynulé výrob ě, 
kdy vlastní kontrola výrobk ů na pase se zahajuje stoprocentní kontrolou a 
přechod na výb ěrovou kontrolu je povolen, jakmile byl zjišt ěn daný po čet  
a  po sob ě jdoucích (v po řadí výroby) shodných produkt ů (počet a závisí 
na zvolené hladin ě PK = AOQL). Místo tabelární formy se zde nabízí grafi c-
ká forma ve tvaru nomogramu (obrázek 7),  v němž  f  % značí procento vý-
robk ů kontrolovaných p ři výb ěrové p řejímce. 

 
Obrázek 7 – Nomogram pro stanovení p řejímacích plán ů pro plynulou výrobu  

 
 ••••  Systém v ČSN 01 0257:1981 [2] : Podobn ě jako v ČSN ISO 2859-1 se i 
zde v prvním kroku stanoví z tabulky 1 pro danou ko ntrolní úrove ň a počet 
produkt ů jednoho výrobního cyklu (místo rozsahu dávky) kódo vé písme-
no a pomocí n ěho se vstoupí do tabulky 2; v ní se pro dané kódové  pís-
meno a zvolenou hodnotu AQL zjistí p řejímací plán ve tvaru ( f; i ),  kde   
          f  je předepsaný prov ěřovaný podíl výroby p ři výb ěrové kontrole a 
          i  je požadovaný po čet zjišt ěných po sob ě jdoucích shodných pro-
dukt ů, při jehož dosažení je možno p řejít na výb ěrovou kontrolu.  
 
7.6  Výběrové plány pro audity, prov ěrky a činnost dozorových orgán ů 
 

••••  Systém v ČSN ISO 2859-4:2003 [7] : V souladu se zásadami evropské 
normy ČSN EN ISO 19011 – Směrnice pro auditování systému manage-
mentu jakosti a/nebo systému  enviromentálního mana gementu, kapitola 
6.5 – by m ěla být kvantifikována nejistota záv ěru, která nutn ě existuje, 
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když d ůkazy z audit ů jsou založeny pouze na vzorcích a náhodných výb ě-
rech.           
Zahrnutí  tohoto rizika do úvah p ři plánování  a  realizaci  prov ěrky (auditu 
umožňuje aplikace výb ěrových plán ů nabízených v citované norm ě ČSN 
ISO 2859-4, jejíž postupy mají za cíl posoudit, zda  reálná úrove ň (dávky, 
procesu apod.) odpovídá deklarované úrovni jakosti.   Právě tato skute č-
nost je d ůvodem pot řeby jiného modelu než modelu b ěžného p ři přejímce. 
Postupy jsou navrženy tak, aby p ři reálné úrovni jakosti rovné deklarova-
né úrovni jakosti, nebo lepší než je tato jakost, b ylo riziko pop ření dekla-
rované úrovn ě jakosti menší než 5 %. V d ůsledku toho pro reálnou úrove ň 
jakosti horší než deklarovaná úrove ň jakosti existuje riziko, že postupy 
povedou k chybám p ři popírání nesprávn ě deklarované úrovn ě jakosti. Na 
rozdíl od ostatních norem ISO řady 2859 se v této norm ě pracuje 
s mezním pom ěrem jakosti LQR (tj. pom ěrem mezi reálnou úrovní jakosti 
a deklarovanou úrovní jakosti), aby se ozna čila nejv ětší hodnota tohoto 
poměru, která se považuje za únosnou. 
Tento systém je ve Sm ěrnici ÚNMZ pro nový p řístup rovn ěž doporu čen 
pro výkony  realizované notifikovanými osobami. 
 

••••  Systém v ČSN ISO 18414: 2011 [15] :  Systém p ředpokládá, že dávky tvo-
ří sérii od téhož dodavatele a že se aplikují p řejímací plány jedním výb ě-
rem s p řejímacím číslem rovným nule. Navržená schémata závisí na 
vhodn ě definované úrovni nejhorší pr ůměrné výstupní jakosti AOQL, jejíž 
hodnotu zvolí uživatel. Výb ěrová schémata jsou zamýšlena tak, aby ovliv-
nila dodavatele – pomocí ekonomického a psychologic kého tlaku vyvola-
ného nep řijetím dávky a ztrátou akumulovaného kreditu – poku sit se za-
chovat proces bez neshod, p řičemž ověření jakosti se zajiš ťuje pomocí 
nejmenších dosažitelných výb ěrů, aby dlouhodob ě procento neshodných 
jednotek dodaných odb ěrateli nebo do obchodní sít ě nepřesáhlo požado-
vanou hodnotu AOQL. Tohoto cíle lze dosáhnout postu pným snižováním 
rozsahu výb ěru v d ůsledku dlouhodobé dobré jakosti. Cílem navrženého 
kreditu je: 
� při odhalení zhoršené jakosti automatická ochrana odb ěratele celkovou 

ztrátou akumulovaného kreditu a návratem k relativn ě vysokému roz-
sahu výb ěru vždy p ři zjišt ění neshodné jednotky a ke stoprocentní kon-
trole p ři jejím nep řijetí nebo jakékoli nep řijaté dávky bezprost ředně ná-
sledující za p ředcházející nep řijatou dávkou;, 

� podn ět ke snížení náklad ů na odb ěr vzork ů formou postupného snižo-
vání požadovaného rozsahu výb ěru p ři dosahování trvalé dobré jakosti. 

Oblast použití : Předložený systém je vhodný pro dozorové ú čely v ob-
chodní síti (tento model byl navržen nap ř. ČOI) pro svoji jednoduchost, 
bezprost řední zainteresovanost obou stran na zajišt ění trvale dobré jakos-
ti p ři co nejmenších rozsazích výb ěrů při realizaci dozoru. 
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7.7   Zvláštní typy p řejímacích plán ů 
 

V tomto bloku uvedeme další t ři systémy, z nichž každý má své atypické 
přednosti. 
••••  Systém v ČSN ISO 28801: 2013 [17]  :  Tento systém p řejímacích plán ů je 
určen pro rychlé a hospodárné rozhodování o dávce; je vhodný pro situa-
ce, kdy jakost dávky je blízká p řijatelné úrovni nebo velmi špatné úrovni. 
Při mezilehlé jakosti dávky se vyžaduje odb ěr ješt ě druhého náhodného 
výběru. Nep řesahuje-li sou čet obou rozsah ů výběrů jednu desetinu roz-
sahu dávky, je systém vhodný i pro p řejímku izolovaných dávek a i dávek 
tvo řících krátkou sérii, kdy se vyžadují hospodárn ější rozsahy výb ěrů, než 
nabízejí stávající normy ČSN ISO 2859-2 (systém pro p řejímku izolovaných 
dávek), ČSN ISO 2859-1 (systém pro p řejímku dávek tvo řících plynulou sé-
rii od téhož dodavatele, ovšem p ři kontrole každé dávky v sérii a sou časně 
aplikaci daných p řechodových pravidel) a normy ČSN ISO řady 13448 
(systém p řejímek dávek založený na rozvržení priorit). 

Systém v ČSN ISO 28801 je indexován dv ěma hodnotami:   
••••  jakostí  odpovídající  riziku dodavatele  (PRQ) a   
••••  jakostí odpovídající riziku odb ěratele (CRQ)  
    a nabízí  
••••  tři dvojice nominálních hodnot (PRQ; CRQ) : 
    (5 %; 5 %), (5 %; 10 %) a (10 %; 10 %) a  
••••  obě běžně používané míry jakosti p ři kontrole srovnáváním: 
     „podíl neshodných jednotek“ a „po čet neshod na 100 jednotek“.  

Rozhodovací postupy:   
a)  dávka se p řijímá , když v prvém výb ěru rozsahu n nebyla zjišt ěna žádná 
    neshodná jednotka;  
b)  dávka se zamítá , obsahuje-li prvý výb ěr dvě nebo více neshodných     
    jednotek;  
c) při zjišt ění pouze jediné neshodné jednotky v prvém náhodném výběru 
    je třeba odebrat druhý náhodný výb ěr rozsahu m (rozsah  m  je vždy     
     menší než rozsah  n), přičemž dávka se p řijme pouze v p řípadě, že ve    
    druhém výb ěru nebyla zjišt ěna žádná neshodná jednotka. V opa čném 
    případě se dávka musí zamítnout. Rozsahy prvého výb ěru n a druhého 
    výběru m jsou dány p řejímacím plánem, jehož operativní charakteristika 
   zaručuje požadované úrovn ě jakosti vázané na zvolená nominální rizika 
  dodavatele a odb ěratele (PRQ; CRQ).  

Doplňkové informace:   
pro každý p řejímací  plán jsou pro ob ě míry jakosti  uvedeny :  
• operativní charakteristiky (numericky i graficky); 
• křivky pr ůměrného rozsahu výb ěru (numericky i graficky); 
• křivky pr ůměrné výstupní jakosti (numericky i graficky). 
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•••• Systém v ČSN ISO řady 13448 ([12] a [13]) : Normy ISO řady 13448 zatím 
obsahují dv ě části. Žádná z nich nepracuje s hodnotami AQL, ale z avádí 
se v nich nový termín normativní mez jakosti NQL ( normative  quality li-
mit ), která 
•    je definována jako mezní hodnota úrovn ě jakosti dávky specifikova-

ná pro ú čely p řejímky jako zaru čená úrove ň jakosti dávky, 
• je chápána jako úrove ň jakosti dávky zaru čená částečně přejíma-

cím plánem a částečně prost řednictvím dopl ňkových d ůkazů podpo-
rujících zp ůsobilost dodavatele plnit p ředepsané požadavky. Přejí-
mací plán – založený na NQL – závisí na úrovni d ůvěry v jakost dávky  
(k podpo ření deklarované jakosti vyzývá dodavatele k p ředložení d ů-
kazů – jiných než jsou údaje z kontrol – jako jsou cert ifikáty, referen-
ce apod.), 

• může být vyjád řena jako procento neshodných jednotek nebo jako ne-
shody na 100 jednotek. 

 

••••  Systém v ČSN ISO 13448-1:2006 představuje sm ěrnici specifikující zá-
sady pro statistickou p řejímku v situacích, kdy smlouva nebo legislativa 
dovolují, aby po sob ě jdoucí kontrola dávek byla provád ěna různými 
stranami: dodavatelem, odb ěratelem a/nebo t řetí stranou.  

••••  Systém v ČSN ISO 13448-2:2005, obsahuje systém p řejímacích plán ů 
APP jedním výb ěrem p ři kontrole srovnáváním (APP je zkratka pro prin-
cip rozvržení priorit).  
 

Třetí část této řady – ISO 13448-3 – je v p řípravě a bude zam ěřena na p ře-
jímku m ěřením. 
 
••••   Systém v ČSN ISO 21247:2007 [16]   Tato mezinárodní norma je podpo-
rou pro ty, kte ří dávají p řednost posunu ze strategie kontroly založené na  
přípustné mezi jakosti (AQL) ke strategii založené na  účinné prevenci 
včetně úplného systému řízení jakosti, neustálého zlepšování a t ěsné spo-
lupráci mezi odb ěratelem a dodavatelem. Cílem je vytvá řet atmosféru, 
v níž jakýkoliv nesoulad je p říležitostí pro opat ření k náprav ě a zlepšení, 
spíše než p říležitostí k tomu, aby byly dodate čně smluvn ě zajišt ěny hod-
noty AQL. 

Za základní možno považovat tyto p řístupy: 

a) od dodavatel ů se požaduje, aby p ředkládali zásilky, které spl ňují poža-
davky, a vytvá řeli a udržovali dostate čné důkazy o shod ě; 

b) dodavatelé jsou odpov ědni za zavád ění svých vlastních forem regulace 
výroby a procesu k dosažení sjednaných výstup ů; 

c) od dodavatel ů se očekává, že použijí prov ěřené preventivní metody ja-
ko je statistická regulace procesu. 
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Cílem této mezinárodní normy je dosáhnout toho, aby  přijetí výrobku bylo 
výsledkem postup ů řízení. Norma nabízí i systémy statistických p řejímek 
s přejímacím číslem nula (viz p říloha A) a postupy pro plánování a vedení 
kontrol k posouzení jakosti a shody se specifikovan ými požadavky. Zám ě-
rem dopl ňujících ustanovení pro statistickou p řejímku je ov ěření účinnosti 
regulace proces ů nebo prozatímního opat ření ve fázi p řípravy a zavád ění 
takové regulace. 

Pro zavád ění statistických p řejímek pomocí tabulek v této mezinárodní 
norm ě má dodavatel volbu kontroly pomocí kteréhokoliv ze  tří typů přejí-
macích plán ů: přejímacího plánu jedním výb ěrem p ři kontrole srovnává-
ním, p řejímacího plánu jedním výb ěrem p ři kontrole m ěřením nebo p řejí-
macího plánu p ři plynulé výrob ě při kontrole srovnáváním. Rovn ěž jsou 
nabídnuta p řechodová pravidla, aby se umožnil p řechod mezi p řísnostmi 
příslušejícími normální, zp řísněné a zmírn ěné kontrole. 

Některé organizace uplat ňují politiku nepoužívat p řejímací plány indexo-
vané hodnotou AQL. Tato mezinárodní norma je s tout o politikou 
v souladu. 
 
Bibliografie: 
 
 a)  Normy ČSN a ČSN ISO: 
 
[0] ČSN 01 0255  Statistická přejímka (zrušena a nahrazena ČSN 01 0254 z roku 1974 )  
[1] ČSN 01 0254:1974 Statistická přejímka srovnáváním (kromě části V) 

[Komentář k normě Statistická přejímka srovnáváním, autor V. Horálek, vydalo VÚNM Praha, 1976] 
[2] ČSN 01 0257:1981 Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu 
[3] ČSN 01 0260:1989 Statistická přejímka srovnáváním – Přejímací plány jedním  výběrem s přístupným 
[4a]    ČSN ISO 2859-1:2000 Statistické přejímky srovnáváním  – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky 

v sérii 
(01 0261) (idt..ISO 2859-1:1999)  

[4b]  ČSN ISO 2859-1/ZMĚNA Amd.1:2013 Statistické přejímky srovnáváním  – Část 1: Přejímací plány AQL 
pro kontrolu každé dávky v sérii 
(01 0261) (idt. ISO 2859-1/ZMĚNA Amd.1:2013) 

[5] ČSN ISO 2859-2:1992 Statistické přejímky srovnáváním – Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných 
dávek 
(01 0261) (idt. ISO 2859-2:1985) - [ISO 2859-2:1992 je v revizi] 

[6] ČSN ISO 2859-3:2006 Statistické přejímky srovnáváním – Část 3: Občasná přejímka 
(01 0261) (idt. ISO 2859-3:2005) 

[9] ČSN ISO 2859-10:2007  Statistické přejímky srovnáváním – Část 10: Úvod do norem ISO řady 2859 statistic            
              kých přejímek pro kontrolu srovnáváním 
               (01 0261) (idt. ISO 2859-10:2006 – Touto normou se zrušila a nahradila ČSN ISO 2859-0:199710]   
[10]    ČSN ISO 8422:2010  Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním                                              
               (01 0259)(idt. 8422:2006) – [Tato norma ruší a nahrazuje ČSN ISO 8422:1994                                                                           
[11]  ISO/TR 8550:1994 Pokyn pro volbu systému statistických přejímek, schématu přejímky neb přejímacího plánu pro 
               kontrolu  diskrétních jednotek v dávkách  [Překlad doplněn rozsáhlými přílohami, takže komplex vytváří ucelený komentář 
               k normám ISO řady 2859, ISO 8422, ISO 3951 a ISO 8423; autor V. Horálek, vydala ČSJ spolu s ČSNI, 1997]                         
[12]       ČSN ISO 13448-1:2006  Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) –Část 1Směrnice pro 
             přístup APP( 
                01 0281) (idt ISO 13448-1:2005) 
[13]        ČSN ISO 13448-2:2005  Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 2: Koordinované 
              přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním   
              (01 0281) (idt. ISO 13448:2004) 
[14]       ČSN ISO 14560:2005  Statistické přejímky srovnáváním – Úrovně stanovené jakosti v neshodných jednotkách na 
              milion 
             ( 01 0280 (idt. ISO 14560:2004) 
[15]    ČSN ISO 18414:2010  Statistické přejímky srovnáváním – Systém s přejímacím číslem nula založený na principu 
           kreditu přiřízení výstupní kvality 
           (01 0279) (idt. ISO 18414:2006) 



22 

[16]     ČSN ISO 21247:2007  Systémy statistických přejímek s přejímacím číslem nula a postupy statistické 
re                 gulce propojené pro přejímku produktů 
                (01 0282)(idt. ISO 21247:2005) 
[17]   ČSN ISO 28801:2013  Přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním s minimálními rozsahy 
              výběrů  indexované kvalitou odpovídající riziku dodavatele (PRQ) a kvalitou  odpovídající riziku  odběratele (CRQ) 
  (01 0283) (idt. ISO 28801:2011) 
[18] ČSN EN 13549:2002 Úklidové služby – Základní požadavky a doporučení pro systémy posizováním  jakosti  
              (EN 13459)  idt EN 01 8101)  
 
b)  Ostatní publikace : 
 
  [19] V.Horálek: Operativní charakteristika přejímky jednín výběrem při kontrole několika jakostních vlastností 
         na jednom výrobku – Aplikace matematiky (ČSAV) 1(1956) 1, 431-444  
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[26] V.Horálek: Přejímací plány (n, c = 0) s novým typem míry jakosti dodávky – Československá standardiza-
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c)  Stru čný pohled do historie  
 
Když to uznáte za vhodné, poděkujte v duchu se mnou alespoň těm několika, kteří učinili dále uvedený první krok v dané 
oblasti: 
•••• 1924–1926 (USA) : H.P.Dodge,  R.B.Miller a další členové oddělení technické kontroly (Western Electric’s Bell Telephone 
Laboratories) – první aplikace statistických přejímek + základní terminologie z oblasti statistických přejímek [OC křivka; riziko 
odběratele; riziko dodavatele; zkratka LTPD (lot tolerance percent defective) naše pozdější P2 – nepřípustné procento ne-
shodných); ATI (average total inspection) – průměrný celkový počet kontrolovaných jednotek; tabulky přejímacích plánů pro 
dané LTPD].                            
•••• 1927 (USA):  H.P.Dodge a H.G.Romig: Tabulky přejímacích plánů pro dané AOQL (vydala Joint Committee for Develop-
ment of Statistical Applications in Development and Manufacturing).  
•••• 1930 (USA):  z iniciativy předních amerických vědecko-technických organizací  ASME, ASTM, AIEE, ASA, AMS byla vytvo-
řena Společná komise pro rozvoj aplikací statistických metod ve výzkumu a výrobě; jejím předsedou byl jmenován W.A. 
Shewhart.. 
•••• 1935 (V.Britanie):  E. Pearson dokončuje práci na britské normě BS 600 Applications of Statistical Methods to Industrial 
Standardization and Quality Control. 
•  1939 /USA):   W.J.Jennett a B.L.Welch publikují první článek o statistických přejímkách měřením. 
•  1939 (USA): H.G.Romig předkládá doktorskou disertační práci „Allowable Average in Sampling Inspection“, obsahující 
první systém přejímacích plánů při kontrole měřením. 
••••  1941 (USA): vychází publikace H.F.Dodge a H.G.Romig: Single Sampling and Double Sampling Inspection Tables (The 
Bell System Technical Journal); práce obsahuje přejímací plány při kontrole srovnáváním s pevnými riziky a opravné přejí-
mací plány založené na hodnotě AOQL. 
•  1943  (USA):  H.F.Dodge: A sampling plan for contnuous production (Annals of Mathematical Statistics, 14, 264-279. 
Článek obsahuje přejímací plány při plynulé výroběpracující s požadavkem ve tvaru AOQL. 
••••  1943 (USA)  A. Wald: Sequential Analysis of Statistical Data – Theory. Obsahuje teorii analýzy dat získaných postupným 
výběrem, která se stala podkladem pro významnou aplikaci nejhospodárnějších přejímacích plánů založených na přejímce 
postupným výběrem. Tento přístup byl také využit v době druhé světové války pro šifrování tajných německých vojenských 
depeší. 

 


