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Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 10005 vypracovala technická komise ISO/TC 176 Management jakosti a
zabezpečování jakosti, subkomise SC 2 Systémy jakosti.

 

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.

 

Foreword

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national
standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally
carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a
technical committee has been established has the right to be represented on that committee.
International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in
the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all
matters of electrotechnical standardization.

 

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member
bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the
member bodies casting a vote.



 

International Standard ISO 10005 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality
management and quality assurance, Subcommittee SC 2, Quality systems.

 

Annexes A and B of this International Standard are for information only.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma byla vypracována, aby odrážela potřebu vytvořit mechanismus spojující
generické požadavky na prvky systému jakosti a specifické požadavky na určitý výrobek, projekt nebo
smlouvu. Ustanovení této normy se mají považovat za doporučení, nikoli za požadavky.

 

Plán jakosti lze používat v určité organizaci k zajištění vhodného plánování a řešení specifických
požadavků na jakost určitých výrobků během výroby. Plán jakosti lze používat k tomu, aby vyjádřil
specifickou aplikaci systému jakosti na daný vývojový projekt, ať už se jedná o výrobek uváděný na
trh, nebo o výrobek pro interní technické vybavení. Plán jakosti může rovněž používat dodavatel ve
smluvním vztahu, aby prokázal zákazníkovi, jak bude plnit specifické požadavky určité smlouvy na
jakost. V mnoha případech může být prospěšné získat od zákazníka vstupy pro rozpracování plánu
jakosti.

 

Plán jakosti má být kompatibilní s jinými případně zpracovávanými plány.

 

Introduction

 

This International Standard was prepared to address the need for a mechanism to relate generic
requirements on quality system elements to the specific requirements of a particular product, project
or contract. Its provisions should be considered advisory and not requirements.

 

A quality plan may be used within an organization to ensure that specific requirements for quality are
being appropriately planned and addressed for identified products during production. A quality plan
may be used to indicate the specific application of a quality system to a given development project,
whether for a marketable product or for an in-house facility. A quality plan may also be used by the
supplier in a contractual situation to demonstrate to the customer how the specific requirements for
quality of a particular contract will be met. In many cases, it may be beneficial to obtain customer
input to the development of the quality plan.



 

The quality plan should be compatible with other plans that may be prepared.

 

1   Předmět normy

 

1.1 Tato mezinárodní norma poskytuje směrnice, které mohou pomoci dodavatelům při přípravě,
přezkoumání, přejímání a při revizi plánů jakosti.

 

-- Vynechaný text --


