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Předmluva  Foreword

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

 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.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle
pravidel Směrnice ISO/IEC, Část 2.

 International Standards are drafted in
accordance with the rules given in the ISO/IEC
Directives,
Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je
připravit mezinárodní normy. Návrhy
mezinárodních norem přijaté technickými
komisemi se rozesílají členům ISO k
hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících
členů.

 The main task of technical committees is to
prepare International Standards. 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.

Upozorňujeme na možnost, že některá
součást tohoto dokumentu může podléhat
patentovému právu. ISO není odpovědná za
identifikování jakýchkoli nebo všech těchto
patentových práv. 

 Attention is drawn to the possibility that
some of the elements of this document may
be the subject of patent rights. ISO shall not
be held responsible for identifying any or all
such patent rights.

ISO 10006 byla vypracována technickou
komisí ISO/TC 176, Management jakosti a
prokazování jakosti, subkomisí SC 2 Systémy
jakosti.

 ISO 10006 was prepared by Technical
Committee ISO/TC 176, Quality management
and quality assurance, Subcommittee SC 2,
Quality systems.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první
vydání (ISO 10006:1997), jehož je technickou
revizí bylo technicky pozměněno.

 This second edition cancels and replaces the
first edition (ISO 10006:1997), which has
been technically revised.

Toto vydání zamýšlí zlepšit návaznost ISO
10006 ke skupině mezinárodních norem ISO
9000 a zahrnuje nové texty týkající se zásad
managementu jakosti. Také název ISO 10006
byl přehodnocen, aby odrážel změny
mezinárodních norem skupiny ISO 9000 a
lépe  vyjádřil smysl této mezinárodní normy.

 This edition has sought to improve the
alignment of ISO 10006 with the ISO 9000
family of International Standards, and includes
new text concerning their quality
management principles. Also, the title of ISO
10006 has been revised to reflect the
changes to the ISO 9000 family of
International Standards and to give an
improved expression of the aim of this
International Standard.
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Úvod  Introduction
Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro
management jakosti projektů. Nastiňuje
zásady a postupy managementu jakosti,
jejichž uplatňování je důležité, a mají vliv na
dosahování cílů jakosti v projektech. Norma
doplňuje návod uvedený v ISO 9004.

 This International Standard provides
guidance on quality management in projects.
It outlines quality management principles
and practices, the implementation of which
are important to, and have an impact on, the
achievement of quality objectives in projects.
It supplements the guidance given in ISO
9004.

Tato směrnice je určena pro širokou
veřejnost. Je aplikovatelná na projekty, které
mohou být zpracovány mnoha způsoby, od
malých až po velmi rozsáhlé, od
jednoduchých až po složité, od samostatných
projektů až po ty, které jsou částí programu
nebo portfolia projektů. Tato směrnice je
určena pro zaměstnance, kteří mají
zkušenost s managementem projektů a
potřebují zajistit, aby jejich organizace
postupovala podle souboru norem ISO 9000,
stejně jako pro ty, kteří mají zkušenost s
managementem jakosti a požaduje se po
nich interakce s projekčními organizacemi při
aplikování jejich znalostí a zkušeností do
projektu. Některé skupiny samozřejmě zjistí,
že materiál předkládaný v této směrnici je
pro ně zbytečně podrobný, avšak  ostatní
uživatelé se smí na tyto podrobnosti
spoléhat.

 These guidelines are intended for a wide
audience. They are applicable to projects
which can take many forms from the small to
very large, from simple to complex, from
being an individual project to being part of a
programme or portfolio of projects. They are
intended to be used by personnel who have
experience in managing projects and need to
ensure that their organization is applying the
practices contained in the ISO 9000 family of
standards, as well as those who have
experience in quality management and are
required to interact with project
organizations in applying their knowledge
and experience to the project. Inevitably,
some groups will find that material
presented in the guidelines is unnecessarily
detailed for them, however other readers
may be dependent on the detail.

Je známo, že existují dvě hlediska pro
aplikaci managementu jakosti projektů:
hledisko procesu projektu a hledisko
produktu projektu. Nesplnění kteréhokoli z
těchto dvou hledisek smí značně ovlivňovat
produkt projektu, zákazníka projektu a
ostatní zainteresované strany a organizaci
projektu.

 It is recognized that there are two aspects to
the application of quality management in
projects; that of the project processes and
that of the project’s product. A failure to
meet either of these dual aspects may have
significant effects on the project’s product,
the project’s customer and other interested
parties, and the project organization.

Tato hlediska také zdůrazňují, že dosažení
cílů jakosti je odpovědností vrcholového
vedení vyžadující angažovanost pro dosažení
cílů jakosti na všech úrovních v organizaci
zainteresované na projektu. Každá úroveň v
organizaci by si však má ponechat
odpovědnost za své vlastní procesy a
produkty.

 These aspects also emphasize that the
achievement of quality objectives is a top
management responsibility, requiring a
commitment to the achievement of quality
objectives to be instilled at all levels within
the organizations involved in the project.
However, each level should retain
responsibility for their respective processes
and products.



Vytvoření a udržení jakosti procesu a
produktu v projektu vyžaduje systematický
přístup. Cílem tohoto přístupu má být
zajištění, že stanovené a předpokládané
potřeby zákazníků budou pochopeny a
splněny, že budou hodnoceny a pochopeny
potřeby ostatních zainteresovaných stran či
skupin, které zadávají projekt a že se politika
jakosti organizace zadávající projekt vezme v
úvahu při uplatňování v managementu
projektu.

 The creation and maintenance of process
and product quality in a project requires a
systematic approach. This approach should be
aimed at ensuring that the stated and implied
needs of the customer are understood and
met, that other interested parties’ needs are
understood and evaluated, and that the
originating organization’s quality policy is
taken into account for implementation in the
management of the project.

Je potřebné poznamenat, že shrnutí procesů
v projektech je uvedeno v příloze A.

 It should be noted that a summary of
processes in projects is given in Annex A.
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Systémy managementu jakosti -
Směrnice pro management jakosti projektů

 Quality management systems -
Guidelines for quality management in
projects

1 Předmět normy  1 Scope
Tato mezinárodní norma je návodem pro
aplikaci managementu jakosti v projektech.

 This International Standard gives guidance
on the application of quality management in
projects.

Je použitelná u projektů různé složitosti, malé
nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé,
pro různá prostředí, bez ohledu na druh
produktu nebo procesu, což může vyžadovat
určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl
vhodný pro konkrétní projekt.

 It is applicable to projects of varying
complexity, small or large, of short or long
duration, in different environments, and
irrespective of the kind of product or process
involved. This can necessitate some tailoring
of the guidance to suit a particular project.

Tato mezinárodní norma není pokynem pro
“management projektu” jako takový. Tato
mezinárodní norma pojednává o návodu pro
jakost procesů managementu projektu. Návod
pro jakost v procesech projektu vztahujících se
k produktu projektu a pro „procesní přístup“
je obsažen v ISO 9004.

 This International Standard is not a guide to
“project management” itself. Guidance on
quality in project management processes is
discussed in this International Standard.
Guidance on quality in a project’s product
related processes, and on the "process
approach", is covered in ISO 9004.

Protože je tato mezinárodní norma návodem,
není zamýšlena pro účely certifikace nebo
registrace.

 Since this International Standard is a
guidance document, it is not intended to be
used for certification/registration purposes.

-- Vynechaný text --


