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StatistickStatistickéé nnáástroje vyustroje využžíívanvanéé
v procesu certifikace výrobkv procesu certifikace výrobkůů

COV nemá reálnou možnost hodnotit všechny jednotlivé výrobky pokryté
vydaným certifikátem. Proto se uchyluje k zobecňujícím výrokům vyneseným na 
základě hodnocení omezeného počtu výrobků (náhodného výběru).

Statistické metody se v daném případě používají ke kvantifikaci 
pravděpodobnosti, že příslušný výrok je správný.

Ze stanovených charakteristik prvků náhodného výběru lze odhadnout charakteristiky 
celého souboru. Typem odhadované charakteristiky je dána statistická disciplína:

Intervalový odhad (odhadujIntervalový odhad (odhadujíí se parametry zse parametry záákladnkladníího souboru)ho souboru)

Testy hypotTesty hypotééz (odhaduje se, zda soubor, z nz (odhaduje se, zda soubor, z něěhohožž pochpocháázzíí nnááhodný výbhodný výběěr, patr, patřříí do do 
znznáámméého zho záákladnkladníího souboru)ho souboru)

StatistickStatistickáá regulace (odhaduje se, zda bregulace (odhaduje se, zda běěhem výrobnhem výrobníího procesu jsou zachovho procesu jsou zachováány urny urččititéé
vlastnosti výrobku)vlastnosti výrobku)

StatistickStatistickáá ppřřejejíímka (odhaduje se, zda dmka (odhaduje se, zda dáávka mvka máá ppřředepsanou/dohodnutou edepsanou/dohodnutou 
kvalitu)kvalitu)
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StatistickStatistickéé nnáástroje vyustroje využžíívanvanéé
v procesu certifikace výrobkv procesu certifikace výrobkůů

Použití uvedených nástrojů se vzájemně kombinuje a prolíná:

Například statistická regulace i statistická přejímka jsou založeny na rozhodovacích 
postupech opírajících se o statistické testování hypotéz

StatistickStatistickáá ppřřejejíímka mmka měřěřeneníím vyum využžíívváá techniku intervalovtechniku intervalovéého odhadu a jeho výsledek je ho odhadu a jeho výsledek je 
podroben testu hypotpodroben testu hypotéézyzy

StatistickStatistickáá ppřřejejíímka mmka měřěřeneníím je v pm je v přříípadpaděě spojitých dspojitých dáávek vek ččasto kombinovasto kombinováána se na se 
statistickou regulacstatistickou regulacíí
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Definice a termDefinice a termííny z oblasti statistickny z oblasti statistickéé
ppřřejejíímky poumky použžíívanvanéé v normv normáách ch řřadyady
ČČSN ISO 2859SN ISO 2859

ddáávka:vka: stanovenstanovenéé mnomnožžstvstvíí ururččititéého výrobku nebo materiho výrobku nebo materiáálu, sdrulu, sdružženenéé dohromadydohromady

rozsah drozsah dáávky:vky: popoččet jednotek (výrobket jednotek (výrobkůů apod.) v dapod.) v dáávcevce

izolovanizolovanáá ddáávka:vka: ddáávka vyrobenvka vyrobenáá nebo dodannebo dodanáá jednorjednoráázovzověě (bez n(bez náávaznosti na jakost dalvaznosti na jakost dalšíších dch dáávek vek 
vyrobených týmvyrobených týmžž dodavatelem)dodavatelem)

výbvýběěr:r: neprnepráázdnzdnáá mnomnožžina tvoina tvořřenenáá jednou nebo vjednou nebo vííce jednotkami odebranými z dce jednotkami odebranými z dáávky za vky za úúččelem elem 
poskytnutposkytnutíí informace o dinformace o dáávcevce

rozsah výbrozsah výběěru:ru: popoččet jednotek ve výbet jednotek ve výběěruru

statistickstatistickáá ppřřejejíímka:mka: výbvýběěrovrováá kontrola, pkontrola, přři ni níížž se se ččininíí rozhodnutrozhodnutíí, zda p, zda přřijmout ijmout čči nepi nepřřijmout dijmout dáávku na zvku na záákladkladěě
výsledkvýsledkůů z výbz výběěru, odebranru, odebranéého z dho z dáávky (vky (ttééžž výbvýběěrovrováá ppřřejejíímkamka))

ppřřejejíímacmacíí plpláán:n: kombinace rozsahkombinace rozsahůů výbvýběěrrůů, kter, kteréé se majse majíí poupoužžíít, a pt, a přřííslusluššných pných přřejejíímacmacíích kritch kritééririíí pro dpro dáávkuvku

schschééma pma přřejejíímky:mky: kombinace pkombinace přřejejíímacmacíích plch pláánnůů spolu s pravidly pro pspolu s pravidly pro přřechod od jednoho plechod od jednoho pláánu nu 
k druhk druhéémumu

operativnoperativníí
charakteristika:charakteristika: kkřřivka udivka udáávajvajííccíí pravdpravděěpodobnost ppodobnost přřijetijetíí ddáávky jako funkci vky jako funkci úúrovnrovněě jakosti procesu, z njakosti procesu, z něěhohožž

ddáávka pochvka pocháázzíí; v n; v něěkterých typech plkterých typech pláánnůů je to kje to křřivka udivka udáávajvajííccíí procento dprocento dáávek nebo jednotek vek nebo jednotek 
výrobkvýrobkůů, o nich, o nichžž lze plze přředpokledpokláádat, dat, žže budou pe budou přřijaty v zijaty v záávislosti na vislosti na úúrovni jakosti procesurovni jakosti procesu

riziko odbriziko odběěratele:ratele: pro daný ppro daný přřejejíímacmacíí plpláán pravdn pravděěpodobnost ppodobnost přřijetijetíí ddáávky, ktervky, kteráá mmáá úúroveroveňň jakosti oznajakosti označčenou v enou v 
ppřřejejíímacmacíím plm pláánu za nepnu za nepřříípustnoupustnou

riziko dodavatele:riziko dodavatele: pro daný ppro daný přřejejíímacmacíí plpláán pravdn pravděěpodobnost neppodobnost nepřřijetijetíí ddáávky, ktervky, kteráá mmáá úúroveroveňň jakosti oznajakosti označčenou enou 
v pv přřejejíímacmacíím plm pláánu za pnu za přříípustnoupustnou
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VeliVeliččiny a znainy a značčky pouky použžíívanvanéé
v normv normáách ch řřady ady ČČSN ISO 2859SN ISO 2859

AQLAQL ppřříípustnpustnáá mez jakosti:  mez jakosti:  úúroveroveňň jakosti, kterjakosti, kteráá je nejhorje nejhoršíším pm přřijatelným ijatelným 
prprůůmměěrem procesu, kdyrem procesu, kdyžž se ke statistickse ke statistickéé ppřřejejíímce pmce přředkledklááddáá spojitspojitáá sséérie rie 
ddáávekvek

AOQAOQ prprůůmměěrnrnáá výstupnvýstupníí jakostjakost

AOQLAOQL nejhornejhoršíší prprůůmměěrnrnáá výstupnvýstupníí mez jakostimez jakosti

DQLDQL deklarovandeklarovanáá úúroveroveňň jakostijakosti

LQLQ meznmezníí jakost jakost –– nníízkou pravdzkou pravděěpodobnostpodobnostíí (10 %) p(10 %) přřijetijetíí limitovanlimitovanáá úúroveroveňň
jakosti pro izolovanou djakosti pro izolovanou dáávkuvku

LQLLQL meznmezníí úúroveroveňň jakosti jakosti –– úúroveroveňň jakosti, kterjakosti, kteráá je meznje mezníí úúrovnrovníí nevyhovujnevyhovujííccíího ho 
prprůůmměěru procesu pro nepru procesu pro nepřřetretržžititéé sséérie drie dáávekvek

ppMM úúroveroveňň jakosti procesujakosti procesu

AcAc ppřřejejíímacmacíí ččíísloslo
ReRe zamzamíítactacíí ččíísloslo
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AvAvššak buak buďďme optimistyme optimisty

Statistika nuda je,
má však cenné údaje,

neklesejme na mysli,
ona nám to vyčíslí …
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Koncepce statistickKoncepce statistickéého výbho výběěruru
v mnov množžinovinovéém znm znáázornzorněěnníí

S S -- mnomnožžina pina přředstavujedstavujííccíí kontrolovanou dkontrolovanou dáávkuvku

V V -- ččáást mnost množžiny S (diny S (dáávky), ktervky), kteráá je charakterizovje charakterizováána nna něějakou význajakou význaččnou nou 
vlastnostvlastnostíí (nap(napřř. nespl. nesplňňuje pouje požžadavky specifikacadavky specifikacíí))

M M -- výbvýběěr v mnor v množžininěě S; S; na zna záákladkladěě vlastnostvlastnostíí výbvýběěru M odhadujeme ru M odhadujeme 
vlastnosti celvlastnosti celéé mnomnožžiny Siny S

Nejčastější úlohou je hodnocení jakosti dávky, vyjádřené jako procento 
neshodných výrobků v dávce nebo počet neshod na 100 jednotek.
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GrafickGrafickéé znznáázornzorněěnníí ppřředstavy o zachovedstavy o zachováánníí
pompoměěru neshodných výrobkru neshodných výrobkůů v dv dáávce a ve výbvce a ve výběěruru

p p -- podpodííl neshodných výrobkl neshodných výrobkůů v dv dáávce o rozsahu vce o rozsahu nn výrobkvýrobkůů

m m -- rozsah výbrozsah výběěru (poru (poččet fyzicky kontrolovaných výrobket fyzicky kontrolovaných výrobkůů z dz dáávky)vky)

c c -- rozhodnrozhodnéé ččííslo (maximslo (maximáálnlníí ppřříípustný popustný poččet neshodných výrobket neshodných výrobkůů v nv nááhodnhodnéém m 
výbvýběěru)ru)

Graf platí s vysokou pravděpodobností jen pro výběry velkého rozsahu.
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OperativnOperativníí charakteristikacharakteristika
(OC k(OC křřivka)ivka)

OperativnOperativníí charakteristikacharakteristika OC  je kOC  je křřivka, udivka, udáávajvajííccíí pro daný pro daný 
ppřřejejíímacmacíí plpláán pravdn pravděěpodobnost, podobnost, žže bude splne bude splněěno pno přřejejíímacmacíí
kriterium, jako funkci kriterium, jako funkci úúrovnrovněě jakosti djakosti dáávky, tj. pravdvky, tj. pravděěpodobnost podobnost 
ppřřijetijetíí ddáávky.vky.

Pro kaPro kažždý pdý přřejejíímacmacíí plpláán popisuje kn popisuje křřivka OC jeho ivka OC jeho úúččinnost.innost.

V pV přříípadpaděě ppřřejejíímky srovnmky srovnáávváánníím se pro vyjm se pro vyjááddřřeneníí kkřřivky OC pouivky OC použžíívváá
hypergeometrickhypergeometrickééhoho rozdrozděělenleníí, kter, kteréé se aproximuje binomickým rozdse aproximuje binomickým rozděělenleníím; m; 

pokud podpokud podííl n / N < 0,1 a pokud navl n / N < 0,1 a pokud navííc je podc je podííl neshodných p < 0,1 l neshodných p < 0,1 
( M / N = p ),  je mo( M / N = p ),  je možžno pouno použžíít t PoissonovaPoissonova rozdrozděělenleníí..

(n je rozsah výb(n je rozsah výběěru, N je rozsah dru, N je rozsah dáávky, M je povky, M je poččet neshodných et neshodných 
v dv dáávce)vce)
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Průběhy operativní charakteristiky OC
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Hypotetická podoba operativní charakteristiky –
kontrola má za úkol vyřadit dávku, která vykáže 
více jak 2% neshodných. Takovouto 
charakteristiku nelze docílit ani při kontrole 
každého výrobku, protože ani stoprocentní
kontrola nezaručuje stoprocentně, že bude zjištěn 
neshodný výrobek nebo že shodný výrobek 
nebude považován za neshodný.
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Riziko dodavatele a odbRiziko dodavatele a odběěrateleratele

Riziko dodavatele PR (Producers Risk) je riziko, že nebude 
přijata dávka dobré jakosti, obsahující podíl PRQ neshodných 
jednotek; PR = α;
Kvalita na úrovni rizika dodavatele se značí PRQ (Producers Risk 
Quality), 

Riziko odběratele CR ( Consumers Risk) je riziko, že bude přijata 
dávka nevyhovující jakosti, s podílem CRQ neshodných; CR = β
Jakost na úrovni rizika odběratele  se značí CRQ (Consumers Risk 
Quality);

Body rizika dodavatele a odběratele jsou dány dvojicemi 
souřadnic (PR, PRQ), resp. (CR, CRQ)
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Operativní charakteristika definovaná bodem rizika 
dodavatele PRP a bodem rizika odběratele CRP
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ZZááruky jakosti druky jakosti dáávek pro vek pro 
dodavatele a odbdodavatele a odběěrateleratele

Přípustná mez kvality AQL (Acceptable Quality Limit) je mezní úroveň
vyhovujícího průměru procesu při kontrole spojité série dávek. Výrobce má
produkovat dávky o průměrné kvalitě lepší než AQL.
Orientačně odpovídá AQL kvalitě na úrovni rizika dodavatele PRQ.
(viz ISO 2859-1)

Mezní jakost LQ (Limiting Quality) je mezní kvalita izolované dávky 
spojená s nízkou pravděpodobností (< 10 %) přijetí.
Odpovídá jakosti na úrovni rizika odběratele CRQ.
(viz ISO 2859-1 a ISO 2859-2)

Operativní charakteristika daná těmito body zaručuje výrobci 95%-ní
pravděpodobnost převzetí vyhovující dávky a dodavateli 90%-ní
pravděpodobnost zamítnutí nepřijatelné dávky.
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Operativní charakteristika definovaná přípustnou mezí
kvality AQL a mezní jakostí LQ
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Porovnání operativní charakteristiky vybraných přejímacích plánů
(z ČSN ISO 2859-1) v závislosti na kontrolní úrovni
Dávky rozsahu 3201 až 10000 jednotek; AQL = 1%.
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StatistickStatistickáá ppřřejejíímkamka

Postup, pPostup, přři kteri kteréém se rozhoduje o pm se rozhoduje o přřijetijetíí nebo zamnebo zamíítnuttnutíí ddáávky na zvky na záákladkladěě
zjizjiššttěěných vlastnostných vlastnostíí nnááhodnhodnéého výbho výběěru, se nazývru, se nazýváá statistickstatistickáá ppřřejejíímka.mka.

Je alternativou (nJe alternativou (něěkdy jedinou) ke 100%kdy jedinou) ke 100%--nníí kontrole kontrole –– to platto platíí zejmzejmééna tam, kde na tam, kde 
zkouzkoušška jednotek ve výbka jednotek ve výběěru je destruktivnru je destruktivníí. . 

DalDalšíším dm důůvodem pouvodem použžititíí statistickstatistickéé ppřřejejíímky mmky můžůže být zejme být zejmééna:na:

cena zkoucena zkouššky a zkouky a zkouššeneníí
dlouhdlouháá doba zkoudoba zkoušškyky
technologicktechnologickáá omezenomezeníí
spolehlivost dodavatele (nenspolehlivost dodavatele (neníí nutno zkounutno zkouššet na vstupu vet na vstupu vššechny výrobky)echny výrobky)
popožžadavek regulativnadavek regulativníího pho přředpisu nebo normyedpisu nebo normy
nníízkzkáá úúroveroveňň rizik a nrizik a náákladkladůů spojených s výskytem neshodnspojených s výskytem neshodnéého výrobku  ho výrobku  
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StatistickStatistickáá ppřřejejíímka mka -- historiehistorie

Metodika statistickMetodika statistickéé ppřřejejíímky byla pmky byla půůvodnvodněě navrnavržžena bena běěhem druhhem druhéé svsvěětovtovéé vváálky lky 
HaroldemHaroldem DodgemDodgem za za úúččelem hodnocenelem hodnoceníí jakosti stjakosti střřeliva pro US eliva pro US ArmyArmy. V t. V téé dobdoběě
obvyklobvykláá forma stoprocentnforma stoprocentníí výstupnvýstupníí kontroly jakosti byla z pochopitelných dkontroly jakosti byla z pochopitelných důůvodvodůů
nepounepoužžitelnitelnáá. . PouPoužžitelnitelnéé nebylo ani nedestruktivnnebylo ani nedestruktivníí zkouzkouššeneníí vybranvybranéého parametru ho parametru 
(doba zkou(doba zkouššeneníí byla delbyla delšíší nenežž výrobnvýrobníí interval technologickinterval technologickéé linky).linky).

-- ArmyArmy OrdnanceOrdnance TablesTables andand ProceduresProcedures
-- ArmyArmy ServiceService ForceForce TablesTables

-- MILMIL--STDSTD--105A (1950), novelizov105A (1950), novelizováán nn něěkolikrkolikráát (MILt (MIL--STDSTD--105E v r. 1989)105E v r. 1989)
-- MILMIL--STDSTD--105E byl zru105E byl zruššen 1995 s doporuen 1995 s doporuččeneníím poum použžíívat normy ANSI.vat normy ANSI.

-- ANSI Z1.4 a  ISO 2859 vychANSI Z1.4 a  ISO 2859 vycháázejzejíí ze shodnze shodnéého matematickho matematickéého zho záákladu a kladu a 
rozhodovrozhodováánníí podle tpodle těěchto norem vede ke stejnchto norem vede ke stejnéému zmu záávvěěru jako postup podle ru jako postup podle 
MILMIL--STDSTD--105E 105E 

-- NNěěkterkteréé dodavatelsko odbdodavatelsko odběěratelskratelskéé smlouvy stsmlouvy stáále poule použžíívajvajíí MIL standardMIL standard
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Vlastnosti statistickVlastnosti statistickéé ppřřejejíímky:mky:

•• umisumisťťuje odpovuje odpověědnost za jakost tam, kam patdnost za jakost tam, kam patřříí –– výrobci;výrobci;
•• umoumožňžňuje objektivnuje objektivněě rozhodnout, zda prozhodnout, zda přřejejíímanmanáá ddáávka vyhovuje vka vyhovuje čči nevyhovuje i nevyhovuje 

dohodnutým podohodnutým požžadavkadavkůům na jakost a m na jakost a ččininíí tak ptak přři aplikaci nejhospodi aplikaci nejhospodáárnrněějjšíšího ho 
rozsahu výbrozsahu výběěru;ru;

•• poskytuje objektivnposkytuje objektivníí rozhodnutrozhodnutíí, zda pr, zda průůmměěrnrnáá jakost djakost dáávek tvovek tvořřííccíích sch séérii od trii od tééhohožž
dodavatele nepdodavatele nepřřekraekraččuje dohodnutou meznuje dohodnutou mezníí prprůůmměěrnou rnou úúroveroveňň ddáávek;vek;

•• mmáá ppřředem znedem znáámou mou úúččinnost (ve forminnost (ve forměě tzv. operativntzv. operativníí charakteristiky) a tcharakteristiky) a tíím m 
poskytuje jak dodavateli, tak odbposkytuje jak dodavateli, tak odběěrateli prateli přředem dohodnutedem dohodnutéé zzááruky, pruky, přříípadnpadněě
auditorovi pauditorovi přředem znedem znáámmáá nebo ponebo požžadovanadovanáá rizikarizika

•• je jediným aplikovatelným nje jediným aplikovatelným náástrojem pstrojem přři finani finanččnněě nebo nebo ččasovasověě nnáároroččných ných 
zkouzkoušškkáách a/nebo pch a/nebo přři destruktivni destruktivníích zkouch zkoušškkáách;ch;

•• ppůůsobsobíí na dodavatele, aby se snana dodavatele, aby se snažžil udril udržžovat kvalitu pod dohodnutou mezovat kvalitu pod dohodnutou mezíí;;
•• chrchráánníí odbodběěratele, proti reratele, proti reáálnlnéé hrozbhrozběě zhorzhorššeneníí kvality dkvality dáávek dodvek dodáávaných v svaných v séérii;rii;
•• výsledkem statistickvýsledkem statistickéé ppřřejejíímky je pmky je přřijetijetíí, nebo nep, nebo nepřřijetijetíí kontrolovankontrolovanéé ddáávky, jejvky, jejíím m 

výsledkem nenvýsledkem neníí odhad procenta neshodnýchodhad procenta neshodných jednotek v djednotek v dáávce.vce.



2222

RozdRozděělenleníí statistických pstatistických přřejejíímekmek

a) podle charakteru výstupu kontrolovaného znaku jakosti
• přejímka srovnáváním (acceptance sampling by attributes) – znaky v binární formě
• přejímka měřením (acceptance sampling by variables) – znaky jako spojité veličiny

b) podle (průběhu) trvání kontrolních mechanismů
• přejímka izolované dávky
• přejímka spojité série dávek
• občasná přejímka (spojitá série dávek, jen některé se kontrolují)

c) podle postupů při zamítnutí dávky
• opravná přejímka (následuje 100%-ní kontrola a náhrada neshodných jednotek shodnými)
• bezopravná přejímka (dávka se vrací dodavateli)

d) podle počtu náhodných výběrů
• přejímka jedním výběrem
• přejímka dvojím výběrem 
• přejímka několikerým výběrem
• přejímka postupným výběrem
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StatistickStatistickáá ppřřejejíímka srovnmka srovnáávváánníímm
(Acceptance sampling inspection by attributes)(Acceptance sampling inspection by attributes)

U tU tééto kategorie pto kategorie přřejejíímky se kontrolujmky se kontrolujíí znaky, kterznaky, kteréé lze chlze cháápat jako pat jako 
diskrdiskréétntníí nnááhodnhodnéé veliveliččiny vyjiny vyjááddřřenenéé zpravidla v binzpravidla v bináárnrníí formforměě
(po(požžadavekadavek splnsplněěnn//nesplnnesplněěnn). ). 

Hodnocena mHodnocena můžůže být:e být:
a)a) jedinjedináá charakteristika výrobkucharakteristika výrobku
b)b) vvěěttšíší popoččet charakteristik, kaet charakteristik, kažžddáá samostatnsamostatněě
c)c) vvěěttšíší popoččet charakteristik, vet charakteristik, vššechny musechny musíí být splnbýt splněěnyny
d)d) znaky lze seskupovat do tznaky lze seskupovat do třřííd podle md podle mííry rizika spojenry rizika spojenéého s nesplnho s nesplněěnníím pom požžadavkadavkůů

V pV přříípadpaděě stanovených výrobkstanovených výrobkůů, u kterých jsou sm, u kterých jsou směěrnicemi specifikovrnicemi specifikováány zny záákladnkladníí
popožžadavky, smadavky, smíí být akceptovbýt akceptováány jen výrobky splny jen výrobky splňňujujííccíí vvššechny poechny požžadavky adavky –– tedy tedy 
momožžnost c).nost c).

Jakost dJakost dáávky se vyjadvky se vyjadřřuje jako procento neshodných jednotek nebo pouje jako procento neshodných jednotek nebo poččet neshod et neshod 
na 100 jednotek (jedna jednotka mna 100 jednotek (jedna jednotka můžůže me míít i nt i něěkolik neshodných charakteristik).kolik neshodných charakteristik).
U stanovených výrobkU stanovených výrobkůů se uplatnse uplatníí procento neshodných výrobkprocento neshodných výrobkůů (z hlediska (z hlediska 
legislativy je jedno, zda výrobek mlegislativy je jedno, zda výrobek máá jednu vadu nebo njednu vadu nebo něěkolik vad zkolik vad záároveroveňň).).
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StatistickStatistickáá ppřřejejíímka mmka měřěřeneníímm
(Acceptance sampling inspection by variables)(Acceptance sampling inspection by variables)

Lze uplatnit u znakLze uplatnit u znakůů, kter, kteréé jsou mjsou měřěřitelnitelnéé (spojit(spojitéé nnááhodnhodnéé veliveliččiny).iny).
HodnotHodnotíí se výbse výběěrový prrový průůmměěr a smr a směěrodatnrodatnáá odchylka a vypoodchylka a vypoččtou se tou se ččííselnselnéé
ukazatele jakosti, kterukazatele jakosti, kteréé se porovnse porovnáávajvajíí s limitns limitníími hodnotami mi hodnotami 

Je pouJe použžitelnitelnáá jen pro znaky jakosti majjen pro znaky jakosti majííccíí normnormáálnlníí ((GaussovoGaussovo) rozd) rozděělenleníí, proto je , proto je 
nutno pnutno přřed zahed zaháájenjeníím pm přřejejíímku mmku měřěřeneníím provm provéést test dobrst test dobréé shody. shody. 

!!!  P!!!  Přři pi přřejejíímce mmce měřěřeneníím mm můžůže doje dojíít k zamt k zamíítnuttnutíí ddáávky i za situace, vky i za situace, žže v e v 
nnááhodnhodnéém výbm výběěru nenru neníí zjizjiššttěěn ani jeden neshodný výrobek  !!!n ani jeden neshodný výrobek  !!!
MMůžůže to zpe to způůsobit nereprezentativnost nsobit nereprezentativnost nááhodnhodnéého výbho výběěru nebo prru nebo práávvěě odchylka od odchylka od 
GaussovaGaussova rozdrozděělenleníí..

Karl Friedrich 
Gauss
1777-1855
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SrovnSrovnáánníí statistickstatistickéé ppřřejejíímky mky 
srovnsrovnáávváánníím a mm a měřěřeneníímm

PPřřejejíímka srovnmka srovnáávváánníím je jednodum je jednoduššíšší a snadna snadněěji realizovatelnji realizovatelnáá..

Výhodou pVýhodou přřejejíímky srovnmky srovnáávváánníím je vm je věěttšíší robustnost (nenrobustnost (neníí ttřřeba kontrolovat ureba kontrolovat urččitý tvar itý tvar 
rozdrozděělenleníí).).
U pU přřejejíímky srovnmky srovnáávváánníím lze poum lze použžíít jednodut jednoduššíšší zkuzkuššebnebníí metody (napmetody (napřř. porovn. porovnáávváánníí
prprůůmměěrrůů kalibrem je rychlejkalibrem je rychlejšíší, ne, nežž mměřěřeneníí prprůůmměěru posuvným mru posuvným měřěřidlem) s niidlem) s nižžšíšími mi 
nnáároky na zkuroky na zkuššebnebníí personpersonáál.l.

PPřřejejíímka mmka měřěřeneníím poskytuje hlubm poskytuje hlubšíší informaci o tom, jak je vlastninformaci o tom, jak je vlastněě výrobnvýrobníí proces proces 
zvlzvláádnutý, a nabdnutý, a nabíízzíí i uri urččitou informaci o tom, zda jakost je nepitou informaci o tom, zda jakost je nepřřííznivznivěě ovlivnovlivněěna na 
prprůůmměěrem výstuprem výstupůů z procesu, variabilitou procesu, pz procesu, variabilitou procesu, přříípadnpadněě oboběěma uvedenými faktory. ma uvedenými faktory. 
PPřřejejíímka mmka měřěřeneníím je  vhodnm je  vhodnáá forma kontroly v pforma kontroly v přříípadpaděě destruktivndestruktivníích, ch, ččasovasověě a a 
finanfinanččnněě nnáákladných zkoukladných zkouššek a pek a přři zkoui zkouššeneníí hromadných materihromadných materiáállůů..
PPřřejejíímka mmka měřěřeneníím vym vyžžaduje podstatnaduje podstatněě ninižžšíší rozsahy výbrozsahy výběěrrůů (v tomto sm(v tomto směěru vynikru vynikáá
zejmzejmééna postup, který pna postup, který přři statisticky zvli statisticky zvláádnutdnutéém procesu pracuje se znm procesu pracuje se znáámou mou 
smsměěrodatnou odchylkou znaku jakosti) prodatnou odchylkou znaku jakosti) přři zachovi zachováánníí dandanéého stupnho stupněě ochrany proti ochrany proti 
nesprnespráávným rozhodnutvným rozhodnutíím.m.

Pro jejPro jejíí jednoduchost a robustnost preferujeme pjednoduchost a robustnost preferujeme přřejejíímku srovnmku srovnáávváánníím.m.
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PPřřejejíímka jednmka jedníím výbm výběěremrem

NejednoduNejednoduššíšší cesta, avcesta, avššak za cenu velkých rozsahak za cenu velkých rozsahůů výbvýběěru.ru.

Výběr n jednotek 
z dávky N

Zjištění počtu 
neshodných x

x ≤ Ac

Parametry pParametry přřejejíímacmacíího plho pláánu: rozsah výbnu: rozsah výběěru n, ru n, ččíísla Ac a Re; Re = Ac + 1sla Ac a Re; Re = Ac + 1
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PPřřejejíímka dvojmka dvojíím výbm výběěremrem
Podle výsledkPodle výsledkůů výbvýběěru prvru prvéého stupnho stupněě (men(menšíší rozsah) se rozhoduje o prozsah) se rozhoduje o přřijetijetíí,,
zamzamíítnuttnutíí nebo o postoupennebo o postoupeníí ddáávky do druhvky do druhéého stupnho stupněě..

Přejímací plán:

Výběry  n1, n2 
jednotek z dávky N

Počty neshodných 
x1, x2

Přejímací čísla 
Ac1,  Ac2

Zamítací čísla
Re1, Re2
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DalDalšíší typy ptypy přřejejíímkymky

PPřřejejíímka nmka něěkolikerým výbkolikerým výběěremrem je analogije analogiíí ppřřejejíímky dvojmky dvojíím výbm výběěrem.rem.

PPřřejejíímka postupným výbmka postupným výběěremrem realizuje hodnocenrealizuje hodnoceníí po kontrole kapo kontrole kažžddéé
jednotky:jednotky:

PPřřejejíímka vyumka využžíívajvajííccíí alokace priorit APPalokace priorit APP
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NormNormáálnlníí, zp, zpřříísnsněěnnáá a zma zmíírnrněěnnáá
kontrola, obkontrola, obččasnasnáá ppřřejejíímkamka

SmSměřěřujujíí k omezenk omezeníí rozsahu zkourozsahu zkouššeneníí a a úúspospořře ne náákladkladůů
UplatnUplatníí se pouze v pse pouze v přříípadpaděě dlouhdlouhéé nepnepřřetretržžititéé sséérie drie dáávekvek

Zpravidla proces zaZpravidla proces začčíínnáá normnormáálnlníí kontrolou, po urkontrolou, po urččitých zkuitých zkuššenostech enostech 
s jakosts jakostíí ddáávek lze pvek lze přřejejíít na:t na:

zpřísněnou kontrolu
zmírněnou kontrolu

případně na občasnou přejímku

Přechodová pravidla jsou dána příslušnými normami
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Vliv typu pVliv typu přřejejíímky na rozsah výbmky na rozsah výběěruru

PrPrůůmměěrný rozsah výbrný rozsah výběěru klesru klesáá ppřřibliibližžnněě v nv náásledujsledujííccíí
posloupnostiposloupnosti

100%-ní kontrola
↓

přejímka jednoduchým výběrem
↓

přejímka dvojím výběrem
↓

přejímka několikerým výběrem
↓

přejímka postupným výběrem
↓

přejímka na bázi APP (při vysoké úrovni důvěry v systém jakosti dodavatele)
↓

převzetí výrobní dávky bez fyzické kontroly jednotek.
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PPřřehled norem ehled norem řřeešíšíccíích postup ch postup 
statistickstatistickéé ppřřejejíímky srovnmky srovnáávváánníímm
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Normy Normy řřady ISO 2859ady ISO 2859
MajMajíí ppůůvod (a identickvod (a identickéé parametry) v amerických parametry) v amerických 
normnormáách z 2. svch z 2. svěětovtovéé vváálky lky –– MIL standard 105AMIL standard 105A
PPřřevzaty do ANSI Z1.4evzaty do ANSI Z1.4

ČSN ISO 2859-0 010261 Statistické přejímky srovnáváním - Část 0: 
Úvod do systému přejímek srovnáváním 
podle ISO 2859 

1997-03-01 Zrušena 
vydáním 
části 10 

ČSN ISO 2859-1 010261 Statistické přejímky srovnáváním - Část 
1: Přejímací plány AQL pro kontrolu 
každé dávky v sérii 

2000-12-01  

ČSN ISO 2859-2 010261 Statistické přejímky srovnáváním. Část 2: 
Přejímací plány LQ pro kontrolu 
izolovaných dávek 

1992-09-01  

ČSN ISO 2859-3 010261 Statistické přejímky srovnáváním - Část 
3: Občasná přejímka 

2006-08-01  

ČSN ISO 2859-4 010261 Statistické přejímky srovnáváním - Část 
4: Postupy pro posouzení deklarovaných 
úrovní jakosti 

2003-07-01  

ČSN ISO 2859-5 010261 Statistické přejímky srovnáváním - Část 
5: Systém přejímacích plánů AQL 
postupným výběrem pro kontrolu každé 
dávky v sérii 

2006-12-01  

ČSN ISO  
2859-10 

010261 Statistické přejímky srovnáváním - Část 
10: Úvod do norem ISO řady 2859-10 

2007-09-01 Nahrazuje 
část 0 
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DalDalšíší mezinmezináárodnrodníí normynormy

ČSN ISO 14560 010280 Statistické přejímky srovnáváním - 
Úrovně stanovené jakosti v neshodných 
jednotkách na milion 

2005-03-01  

ČSN ISO 
13448-1 

010281 Statistické přejímky založené na principu 
rozvržení priorit (APP) - Část 1: Směrnice 
pro přístup APP 

2006-08-01  

ČSN ISO  
13448-2 

010281 Statistické přejímky založené na principu 
rozvržení priorit (APP) - Část 2: 
Koordinované přejímací plány jedním 
výběrem pro přejímku srovnáváním 

2005-09-01  
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Modelový pModelový přřííklad postupu pklad postupu přři pi přřejejíímce mce 
izolovanizolovanéé ddáávky autorizovanou osobouvky autorizovanou osobou

Dva modelovDva modelovéé ppřřííklady byly vybrklady byly vybráány z oblasti výroby diagnostických ny z oblasti výroby diagnostických 
zdravotnických prostzdravotnických prostřředkedkůů inin--vitro (IVD).vitro (IVD).
SmSměěrnice 98/79/ES (IVD) stanovuje v rrnice 98/79/ES (IVD) stanovuje v ráámci posouzenmci posouzeníí shody ES ovshody ES ověřěřovováánníím podle pm podle přříílohy VI lohy VI 
(modul F) aplikaci metod statistick(modul F) aplikaci metod statistickéé ppřřejejíímky srovnmky srovnáávváánníím nebo mm nebo měřěřeneníím jako jednu ze dvou m jako jednu ze dvou 
variant (druhou movariant (druhou možžnostnostíí je zkouje zkoušška kaka kažžddéého výrobku notifikovanou osobou). ho výrobku notifikovanou osobou). 
ČČííselnselnéé hodnoty definujhodnoty definujííccíí operativnoperativníí charakteristiku ani jincharakteristiku ani jinéé statistickstatistickéé parametry metod nejsou ve parametry metod nejsou ve 
smsměěrnici explicitnrnici explicitněě vyjvyjááddřřeny, jejich stanoveneny, jejich stanoveníí je v tomto pje v tomto přříípadpaděě vvěěccíí notifikovannotifikovanéé osoby.osoby.
Modul F mModul F můžůže výrobce zvolit pro IVD ze seznamu B a pro IVD pro sebetestove výrobce zvolit pro IVD ze seznamu B a pro IVD pro sebetestováánníí..

ModelovModelovéé ppřřííklady:klady:
–– zakzakáázkovzkováá sséérie 600 ks rie 600 ks glukometrglukometrůů pro sebetestovpro sebetestováánníí, vyroben, vyrobenáá na zakna zakáázku pro jednoho zku pro jednoho 

odbodběěrateleratele
–– emise 60 000 ks nemise 60 000 ks nááhradnhradníích elektrod (doch elektrod (doččasnasněě chybchyběějjííccíích na trhu) pro tyto ch na trhu) pro tyto glukometryglukometry

DDáávka je v obou pvka je v obou přříípadech povapadech považžovováána za izolovanou z hlediska odbna za izolovanou z hlediska odběěratele ratele 
i dodavatele.i dodavatele.
SystSystéém pm přřejejíímacmacíích plch pláánnůů je dje dáán normou n normou ČČSN ISO 2859SN ISO 2859--2, postup A2, postup A
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StanovenStanoveníí meznmezníí úúrovnrovněě jakosti LQjakosti LQ

MeznMezníí úúroveroveňň jakosti LQ je definovjakosti LQ je definováána jako  nna jako  níízkou pravdzkou pravděěpodobnostpodobnostíí (10 %) (10 %) 
ppřřijetijetíí limitovanlimitovanáá úúroveroveňň jakosti pro izolovanou djakosti pro izolovanou dáávkuvku

Hodnota nenHodnota neníí uvedena ve smuvedena ve směěrnicirnici
Hodnota mHodnota můžůže být uvedena v harmonizovane být uvedena v harmonizovanéé normnorměě (nen(neníí ččastastéé))

Hodnotu LQ stanovHodnotu LQ stanovíí po zjipo zjiššttěěnníí vvššech okolnostech okolnostíí NotifikovanNotifikovanáá osoba NB na osoba NB na 
zzáákladkladěě

• rizika spojeného s výskytem neshodného výrobku
• znalosti možností technologie
• konzultace s výrobcem a jeho odběrateli
• dalších informací

V modelovém případě předpokládejme hodnotu LQ = 5,0 %
V modelových případech předpokládejme rozsah dávky 600 ks 
a 60 000 ks
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Volba pVolba přřejejíímacmacíího plho pláánunu
(viz tabulka A normy (viz tabulka A normy ČČSN ISO 2859SN ISO 2859--2)2)

Z dávky 600 ks se 
zkouší 80 ks (13,3 %)

Z dávky 60 0000 ks se 
zkouší 500 ks (0,83 %) 

Z výběru 80 ks lze 
akceptovat 1 kus 
neshodný (1,25 %)

Z výběru 500 ks lze 
akceptovat 18 kusů
neshodných (3,6 %)

To může svádět ke 
slučování dávek 
POZOR!!!
8 hodinových dávek z 
jedné směny – ano
Sloučení dávek z 
několika týdnů – ne !
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Modelový pModelový přřííklad postupu pklad postupu přři pi přřejejíímce mce 
nepnepřřetretržžititéé sséérie drie dáávekvek

Postup pPostup přři pi přřejejíímce nepmce nepřřetretržžititéé sséérie rie 
ddáávek lvek léékakařřských rukavicských rukavic
(dle dohody z(dle dohody zúúččastnastněěných stran bude provných stran bude prováádděět pt přřejejíímku certifikamku certifikaččnníí
orgorgáán pro výrobky)n pro výrobky)

SystSystéém pm přřejejíímacmacíích plch pláánnůů je dje dáán normou n normou ČČSN ISO 2859SN ISO 2859--11
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Parametry modelovParametry modelovéého pho přřííkladu, kladu, 
stanovenstanovenéé harmonizovanou normouharmonizovanou normou

PPřředmedměětovtováá norma:  norma:  ČČSN EN 455SN EN 455--1 (harmonizov1 (harmonizováána k 93/42/EHS)na k 93/42/EHS)

PPřřejejíímka:  mka:  srovnsrovnáávváánníím, jednm, jedníím výbm výběěremrem

Kontrolovaný znak:Kontrolovaný znak: nepropustnost rukavicnepropustnost rukavic

ZahZaháájenjeníí ppřřejejíímky:mky: normnormáálnlníí kontroloukontrolou

ZmZmíírnrněěnnáá kontrola:kontrola: povolenapovolena

ObObččasnasnáá ppřřejejíímka:mka: nepovolena (vysoknepovolena (vysokáá hodnota AQL)hodnota AQL)

KontrolnKontrolníí úúroveroveňň:: ObecnObecnáá kontrolnkontrolníí úúroveroveňň II

PPřřííp. p. úúroveroveňň jakosti:jakosti: AQL = 1,5 %AQL = 1,5 %

DalDalšíší popožžadavek:adavek: 5%5%--nníí pravdpravděěpodobnost ppodobnost přřijetijetíí ddáávkyvky
s procentem neshodných mezi 3 % s procentem neshodných mezi 3 % -- 7 %7 %

Rozsah dRozsah dáávek:vek: 50 000 ks, d50 000 ks, dáávka pvka přředloedložžena 1x týdnena 1x týdněě
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StanovenStanoveníí rozsahu výbrozsahu výběěru (kru (kóódovdovéého pho píísmene) smene) 
z tabulky z tabulky čč. 1 v norm. 1 v norměě ISO 2859ISO 2859--11

pro rozsah dpro rozsah dáávky 50 000 ks, kontrolnvky 50 000 ks, kontrolníí úúroveroveňň II
ppřřejejíímka jednmka jedníím výbm výběěremrem
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Volba pVolba přřejejíímacmacíího plho pláánu pro normnu pro normáálnlníí kontrolukontrolu
z tabulky z tabulky čč. 2. 2--A v normA v norměě ISO 2859ISO 2859--11

pro kpro kóódovdovéé ppíísmeno L a psmeno L a přříípustnou jakost AQL 1,5 % pustnou jakost AQL 1,5 % 
ppřřejejíímka jednmka jedníím výbm výběěremrem

n = 200

Ac = 7

Re = 8
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Volba pVolba přřejejíímacmacíích plch pláánnůů pro zppro zpřříísnsněěnou a nou a 
zmzmíírnrněěnou kontrolunou kontrolu
z tabulek z tabulek čč. 2. 2--B a 2B a 2--C v normC v norměě ISO 2859ISO 2859--11

Přejímací plán pro zpřísněnou kontrolu lze zjistit analogicky 
z tabulky 2-B:
Rozsah výbRozsah výběěru n:  ru n:  200  jednotek200  jednotek

PPřřejejíímacmacíí ččííslo Ac:slo Ac: 5 neshodných jednotek5 neshodných jednotek
ZamZamíítactacíí ččííslo Re:slo Re: 6 neshodných jednotek6 neshodných jednotek

Přejímací plán pro zmírněnou kontrolu lze zjistit analogicky 
z tabulky 2-C:
Rozsah výbRozsah výběěru n:  ru n:  80  jednotek80  jednotek

PPřřejejíímacmacíí ččííslo Ac:slo Ac: 5 neshodných jednotek5 neshodných jednotek
ZamZamíítactacíí ččííslo Re:slo Re: 6 neshodných jednotek6 neshodných jednotek
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DetailnDetailníí popis tabulky 2popis tabulky 2--A (význam A (význam ššipek)ipek)
pro kpro kóódovdovéé ppíísmeno Lsmeno L
a pa přříípustnou jakost pustnou jakost AQL 0,025 %AQL 0,025 %

Výřez tabulky 2-A

n = 500

Ac = 0

Re = 1
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Alternativa k nulovAlternativa k nulovéému pmu přřejejíímacmacíímu mu ččíísluslu
pro kpro kóódovdovéé ppíísmeno Lsmeno L
a pa přříípustnou jakost pustnou jakost AQL 0,10 %AQL 0,10 %

Výřez tabulky 2-A, postup dle čl. 10.3 normy

n = 125

Ac = 0

Re = 1

n = 500
(4x větší)

Ac = 1

Re = 2
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UrUrččeneníí operativnoperativníí charakteristikycharakteristiky
a kontrola splna kontrola splněěnníí popožžadavkadavkůů
(p(půůvodnvodníí modelový pmodelový přřííklad, poklad, požžadavek adavek 
3 a3 ažž 7 % neshodných s pravd7 % neshodných s pravděěpodobnostpodobnostíí CR 5 %)CR 5 %)
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UrUrččeneníí operativnoperativníí charakteristikycharakteristiky
a kontrola splna kontrola splněěnníí popožžadavkadavkůů
(p(půůvodnvodníí modelový pmodelový přřííklad, poklad, požžadavek adavek 
3 a3 ažž 7 %7 % neshodných s pravdneshodných s pravděěpodobnostpodobnostíí CR 5 %)CR 5 %)

AQL = 1,5 %

p = 6,5 %

AQL = 1,5 %

Pa = 5 %

p = 6,47 %

požadavek 
splněn
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PPřřechod na zpechod na zpřříísnsněěnou kontrolu a zpnou kontrolu a zpěětt

Na zpřísněnou kontrolu se z normální kontroly musí přejít tehdy, 
jestliže alespoň dvě z pěti po sobě jdoucích dávek nebyly při 
normální kontrole přijaty.

Zpět na normální kontrolu lze ze zpřísněné kontroly přejít až při 
výskytu sekvence pěti za sebou přijatých dávek za podmínek 
zpřísněné kontroly.

Jestliže nebylo dosaženo sekvence 5 dávek přijatých při 
zpřísněné kontrole, sčítá se (kumulativně) počet dávek nepřijatých 
za těchto podmínek. Dosáhne-li kumulativní počet nepřijatých 
dávek 5, aniž by došlo k nepřetržité sekvenci 5 dávek přijatých za 
podmínek zpřísněné kontroly, notifikovaná osoba kontrolu 
přeruší. Výrobce musí zavést opatření ke zvýšení jakosti.
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PPřřechod na zmechod na zmíírnrněěnou kontrolu a zpnou kontrolu a zpěět t 

Na zmírněnou kontrolu se z normální kontroly přechází tehdy, 
jestliže kumulativní počet bodů pro přechod podle bodovacích 
pravidel dosáhne hodnoty 30.

Zpět na normální kontrolu se proces ze zmírněné kontroly vrací po 
nepřijetí jediné dávky.

Přímý přechod na zmírněnou kontrolu ze zpřísněné kontroly není
možný.
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PPřřechod na obechod na obččasnou pasnou přřejejíímkumku

ObObččasnou pasnou přřejejíímku mku řřeešíší norma norma ČČSN ISO 2859SN ISO 2859--33

a) Je nutno provést audit systému managementu jakosti u výrobce, 
zaměřený zejména na splnění tzv. podmínek kvalifikace dodavatele 
specifikovaných v článku 5.1 normy ČSN ISO 2859-3. 

b) Během tzv. období kvalifikace (též „Stav 1“ dle terminologie ČSN ISO 
2859-3) musí výrobce zabezpečit, aby byly splněny generické
požadavky pro kvalifikaci produktu, zahrnující mj. i šestiměsíční lhůtu, 
během níž nesmí jakost výrobku poklesnout pod úroveň AQL.

c) Kritériem pro zahájení občasné přejímky je současné splnění
zvláštních požadavků, t.j. 

• alespoň 10 souvisle předcházejících dávek bylo přijato,
• počet bodů pro kvalifikaci dosáhl alespoň hodnoty 50 během 20 posledních 

přejímek.
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PPřřechod na obechod na obččasnou pasnou přřejejíímkumku

Systémy kvalifikace dodavatele, kvalifikace produktu, bodovací
systémy a přechodová pravidla jsou poměrně složitá, zájemci 
se mohou s nimi seznámit v normě ČSN ISO 2859-3.

Výhodou je při stabilní jakosti možnost fyzicky kontrolovat jednu 
ze 2 až jednu z 5 dávek, ostatní dávky se považují za přijaté.

Při občasné přejímce nelze současně aplikovat zmírněnou 
kontrolu
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MMíísto zsto záávvěěru:ru:
StatistickStatistickáá ppřřejejíímka v NV 453/2004 Sb.mka v NV 453/2004 Sb.

(chybn(chybnáá transpozice Smtranspozice Směěrnice IVD do rnice IVD do ččeskeskéého prho prááva)va)

PPřřííloha VI ke Smloha VI ke Směěrnici 98/79/ES rnici 98/79/ES –– anglický originanglický origináál v OJECl v OJEC
„„Statistical control of products will be based on attributes and/Statistical control of products will be based on attributes and/or variables, entailing sampling or variables, entailing sampling 
schemes with operational characteristics which ensure a high levschemes with operational characteristics which ensure a high level of safety and performance el of safety and performance 
according to the state of the art.according to the state of the art.““

PPřřííloha VI ke Smloha VI ke Směěrnici 98/79/ES rnici 98/79/ES –– ččeskeskáá verze v OJECverze v OJEC
„„StatistickStatistickáá kontrola výrobkkontrola výrobkůů zalozaložženenáá na sledovna sledováánníí jednotlivých atributjednotlivých atributůů a/nebo proma/nebo proměěnných, nných, 
ppřředpokledpoklááddáá systsystéém pm přřejejíímky s operativnmky s operativníími charakteristikami, ktermi charakteristikami, kteréé zajizajiššťťujujíí vysokou vysokou úúroveroveňň
bezpebezpeččnosti a funknosti a funkččnníí zpzpůůsobilosti v souladu se sousobilosti v souladu se souččasným stavem vasným stavem věědy a techniky.dy a techniky.““

PPřřííloha 6 k NV 453/2004 Sb. loha 6 k NV 453/2004 Sb. –– naprosto zmatenaprosto zmateččnníí ppřřekladeklad
„„StatistickStatistickáá kontrola in vitro diagnostik vychkontrola in vitro diagnostik vycháázzíí z vlastnostz vlastnostíí, pop, popřříípadpaděě variant odbvariant odběěrových rových 
schschéémat s provoznmat s provozníími vlastnostmi, ktermi vlastnostmi, kteréé zajizajiššťťujujíí vysokou vysokou úúroveroveňň bezpebezpeččnosti a funknosti a funkččnníí
zpzpůůsobilosti podle sousobilosti podle souččasnasnéého stavu vho stavu věědy a techniky.dy a techniky.““

PPřřííloha 6 k NV 453/2004 Sb. loha 6 k NV 453/2004 Sb. –– nnáávrh korektnvrh korektníího znho zněěnníí (ITC p(ITC přřeklad)eklad)
„„StatistickStatistickáá kontrola jakosti výrobkkontrola jakosti výrobkůů je zaloje založžena na ena na ppřřejejíímce srovnmce srovnáávváánníímm a/nebo a/nebo mměřěřeneníímm s s 
poupoužžititíím schm schéémat pmat přřejejíímky s mky s operativnoperativníími charakteristikamimi charakteristikami, kter, kteréé zaruzaruččujujíí vysokou vysokou úúroveroveňň
bezpebezpeččnosti a funknosti a funkččnníí zpzpůůsobilosti v souladu se sousobilosti v souladu se souččasným stavem vasným stavem věědy a techniky.dy a techniky.““
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MMíísto zsto záávvěěru:ru:
StatistickStatistickáá ppřřejejíímka v NV 453/2004 Sb.mka v NV 453/2004 Sb.

(chybn(chybnáá transpozice Smtranspozice Směěrnice IVD do rnice IVD do ččeskeskéého prho prááva)va)

Z textu pZ textu přředchozedchozíího snho sníímku je zmku je zřřejmejméé, , žže obecne obecnéé
povpověědomdomíí o statisticko statistickéé ppřřejejíímce, jejmce, jejíích principech a ch principech a 
momožžných zpných způůsobech aplikace je velmi nsobech aplikace je velmi níízkzkéé. . 
Dokonce ani týmy zavDokonce ani týmy zaváádděějjííccíí principy statistickprincipy statistickéé ppřřejejíímky mky 
do evropskdo evropskéé a zejma zejmééna pak na pak ččeskeskéé legislativy neproklegislativy neprokáázaly zaly 
znalost standardizovanznalost standardizovanéé terminologie v danterminologie v danéém oboru. m oboru. 

I to je jednI to je jedníím z dm z důůvodvodůů, pro, pročč ITC v souITC v souččasnasnéé dobdoběě řřeešíší
metodiku statistických pmetodiku statistických přřejejíímek na objednmek na objednáávku vku ÚÚNMZ.NMZ.
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DDěěkuji Vkuji Váám za pozornostm za pozornost


