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Příloha 1. Odběr vzorků pro posouzení kvality svarů dílu „Turnframe“ 
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Příloha 2: Tabulka srovnání a doplnění bodů ČSN EN ISO 3834:2006, 
ČSN EN ISO 9001:2009 a interních dokumentů společnosti 

ČSN EN ISO 3834  ISO 9001 : 2008 / Interní doc., už používané v Bobact  
Přezkoumání požadavků a technických 
podkladů 

5   

Všeobecně 
Výrobce, pokud sám navrhuje konstrukci, 
musí přezkoumat smluvní požadavky a 
jakékoliv jiné požadavky spolu se všemi 
technickými podklady poskytnutými 
zákazníkem nebo vlastními podklady. 
Výrobce musí zajistit, že všechny údaje 
nezbytné k provedení výrobních operací 
jsou úplné a dostupné před zahájením 
práce. Výrobce musí potvrdit svou 
schopnost splnit všechny požadavky a musí 
zajistit odpovídající naplánování všech 
činností, které mají vztah k jakosti. 
Přezkoumání požadavků provádí výrobce 
pro ověření, že je schopen provést celý 
obsah prací, má dostatek zdrojů pro 
dodržení dodacích lhůt, a že dokumentace 
je jasná a jednoznačná. Výrobce musí 
zabezpečit, aby byly identifikovány veškeré 
změny podmínek smlouvy a jakýchkoliv 
předchozích cenových nabídek a zákazník 
byl informován o jakýchkoliv změnách 
plánu, nákladů nebo technického provedení, 
které z toho mohou vzniknout. Požadavky 
uvedené v 5.2 lze považovat za typické pro 
období během nebo před přezkoumáním 
požadavků. Požadavky v 5.3 obvykle 
představují část přezkoumání technických 
podkladů a jsou zvažovány během počátku 
plánovací etapy. Pokud smlouva neexistuje, 
například u položek vyráběných na sklad, 
požaduje se, aby výrobce během 
přezkoumání technických podkladů vzal v 
úvahu požadavky 5.2 (viz 5.3). 

5.1 5 
7.2.1 
7.2.2 
 
7.3.6 

Odpovědnost managementu 
Určování požadavků týkajících se produktu 
Přezkoumání požadavků týkajících se 
produktu 
Validace návrhu a vývoje 
 

Přezkoumání požadavků 
Hlediska, na která se bere zřetel, musí 
zahrnovat: 
a) použitou výrobkovou normu, spolu s 
jakýmikoliv doplňujícími požadavky, 
b) požadavky zákonů a platných předpisů, 
c) jakýkoliv dodatečný požadavek určený 
výrobcem, 
d) schopnost výrobce splnit předepsané 
požadavky. 

5.2 7.2.1 
7.2.2 
 

Určování požadavků týkajících se produktu 
Přezkoumání požadavků týkajících se 
produktu. 
--- 
Části procesu vývoje nového výrobku jak jsou 
stanoveny v interních standardech: 
Milník 1: ověření realizovatelnosti projektu a 
plánování, 
Milník 2: ověření návrhu produktu, 
Milník 3: testování produktu + ověření, návrhu 
procesu, viz: D03 „Vývoj nového výrobku“ a 
D07 „Posuzování bezpečnosti a shody 
výrobku“. 
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a) ověřování funkčnosti a specifikací návrhu, 
b) ověřování bezpečnosti návrhu z hlediska 

zamezení rizik, 
c) ověřování návrhu z hlediska legislativních 

požadavku na výrobek, 
d) ověřování mechanických vlastností 

modelu/návrhu výpočtem – simulací, 
e) ověřování fyzikálních vlastností návrhu 

laboratorním testem, 
f) validace návrhu dlouhodobou zkouškou na 

zkušebním polygonu, 
g) ověřování návrhu z hlediska 

konkurenceschopnosti na trhu, 
h) ověřování návrhu z hlediska ceny, 
i) ověřování návrhu z hlediska 

zdrojovatelnosti a dostupnosti komponent, 
j) ověřování návrhu z hlediska 

technologičnosti apod. 
Přezkoumání technických podkladů 
Technické požadavky, na které se bere 
zřetel, musí zahrnovat: 

5.3 7.2.1 
7.2.2 

Určování požadavků týkajících se produktu 
Přezkoumání požadavků týkajících se 
produktu. 
--- 
Co se týče požadavků daných touto kapitolou 
normy 3834 část je uvedena v interních 
procesech. Viz.: D03 „Vývoj nového výrobku“ 
a D07 „Posuzování bezpečnosti a shody 
výrobku“. 

a) specifikaci základního materiálu(ů) a 
vlastnosti svarového spoje, 

  Interní dokumenty předepisují parametry 
materiálu (například dle interního označení - 
ms260 je srovnatelný materiál S235), jsou 
uvedeny na výkresech. Svary jsou předepsány z 
konstrukce na výkresech. Avšak na základě 
ČSN EN ISO 9001 nebylo ověření 
vyžadováno. 

b) požadavky na jakost a přejímku svarů,   Vplývají z ČSN EN ISO 6820, ČSN EN ISO  
5817. Avšak na základě ČSN EN ISO 9001 
nebylo ověření vyžadováno.  

c) umístění, přístupnost a pořadí svarů, 
včetně přístupnosti pro kontrolu a 
nedestruktivní zkoušení, 

  Řeší pracovní návodky a je vyzkoušena při 
ověřován postupu. Avšak na základě ČSN EN 
ISO 9001 nebylo ověření vyžadováno. 

d) specifikace postupů svařování, postupy 
nedestruktivního zkoušení a postupy 
tepelného zpracování, 

  Vyplývá z pracovních návodek, zkoušeni je 
prováděno podle ČSN EN ISO 5817, tepelné 
zpracování se neužívá. Na základě ČSN EN 
ISO 9001 nebylo ověření vyžadováno. 

e) postup, který má být použit ke 
kvalifikaci postupů svařování, 

   Přezkoumá technolog svářeč. 

f) kvalifikaci personálu,  6.2.1
6.2.2 

Lidské zdroje - Obecně 
Lidské zdroje - Kompetence 
Je zdokumentována v záznamech personálního 
oddělení, včetně záznamů vzdělání a 
pravidelných přezkoušení. Oddělení výroby má 
matici dovedností, a matici nahraditelnosti – 
viz interní dokumenty. Všichni svářeči mají 
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povinnost mít ČSN 050705. Všichni jsou 
proškoleni standarty požadavky a povinnostmi 
bezpečnosti práce. 

g) volbu, identifikaci a/nebo sledovatelnost 
(např. materiálů, svarů), 

  Řeší interní dokumenty – materiál při 
zaskladnění - tok materiálu, Používají se pouze 
2 materiály. Přídavný materiál - jeden druh 3 
různé průřezy. Jsou specifikovány v 
„Pracovních návodkách“ Na základě ČSN EN 
ISO 9001 nebylo ověření vyžadováno. 

h) plány kontrol jakosti, včetně případného 
zapojení nezávislé inspekční organizace, 

  
5.4.2 
5.6 

Jsou zapracovány dle ČSN EN ISO 9001. 
Plánování systému managementu kvality 
Přezkoumání systému managementu 

i) kontrolu a zkoušení,  7.1.c Plánování realizace produktu 
Má na starosti oddělení kvality 

j) smluvní subdodávky,   
7.4. 
7.5.1 

Probíhají dle ISO 9001 a interní dokumenty 
Nákup 
Řízení výroby a poskytování služeb 

k) tepelné zpracování po svařování,   Není stanoveno, zatím nebylo tepelné 
zpracování používáno. V případě potřeby musí 
být doplněny. 

l) další požadavky na svařování, například 
zkoušení dávek přídavných materiálů, 
obsah feritu ve svarovém kovu, stárnutí, 
obsah vodíku, přivařená podložka, použití 
temování, úprava povrchu, tvar svaru, 

  Požadavky nejsou stanoveny. Zkoušení 
přídavných a konstrukčních materiálu 
neprobíhá, společnost odebírá certifikovaný 
materiál. 

m) použití zvláštních způsobů (např. pro 
dosažení plného provaření svaru bez 
podložení, pokud se svařuje pouze z jedné 
strany), 

  Požadavky nejsou stanoveny. Ve společnosti se 
používají pouze jednoduché způsoby. 
V případě potřeby bude nutné podmínky 
stanovit. 

n) rozměry a podrobnosti přípravy 
svarového spoje a hotového svaru, 
 

  Jsou stanoveny pracovními návodkami. Na 
základě ČSN EN ISO 9001 nebylo ověření 
vyžadováno. 

o) svary, které mají být zhotoveny v dílně, 
nebo jinde, 

  Prostředí je stanoveno návodkami. 

p) podmínky okolního prostředí ve vztahu k 
použití metody (např. podmínky pro 
svařování za nízké teploty okolí nebo 
jakákoliv nutnost zajistit ochranu proti 
nepříznivým povětrnostním podmínkám), 

  Jsou stanoveny a následovány předepsané 
hygienickými předpisy a pracovní podmínky, 
svařování probíhá pouze v hale. Na základě 
ČSN EN ISO 9001 nebylo ověření 
vyžadováno. 

q) zacházení s neshodnými výrobky.   
 
8.3 

Popisují interní dokumenty a „Řízení 
neshodného produktu“ dle ČSN EN ISO 9001. 
Řízení neshodného produktu 

Smluvní subdodávky 
Pokud výrobce uvažuje o využití smluvních 
subdodavatelů pro služby nebo činnosti 
(např. svařování, kontrolu, nedestruktivní 
zkoušení, tepelné zpracování), musí dát 
smluvnímu subdodavateli k dispozici 
nezbytné údaje, aby vyhověl patřičným 
požadavkům. Smluvní subdodavatel musí 
zajistit takové záznamy a dokumentaci své 
práce, jaké byly výrobcem stanoveny. 
Smluvní subdodavatel musí pracovat na 

6  
 
 
 
7.4 
7.4.1 
 

Ve společnosti je většinou požadována jakost 
podle ČSN EN ISO 5817_C. 
Pro řešení subdodávky se společnost řídí 
ČSN EN ISO 9001:2009: kapitoly 7.4 Nákup.  
Nákup 
Proces nákupu 
Organizace musí zajistit, aby nakupovaný 
produkt vyhovoval specifikovaným 
požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů 
řízení aplikovaných na dodavatele a na 
nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu 
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základě objednávky a v rámci odpovědnosti 
výrobce. Musí plně vyhovovat 
odpovídajícím požadavkům této části ISO 
3834. Výrobce musí zabezpečit, aby 
smluvní subdodavatel mohl dodržovat 
stanovené požadavky na jakost. Údaje, 
které má dát výrobce k dispozici 
smluvnímu subdodavateli, musí zahrnovat 
veškeré odpovídající údaje z přezkoumání 
požadavků z této části ISO 3834(viz 5.2) a 
přezkoumání technických podkladů (viz 
5.3). Pro zajištění plnění technických 
požadavků smluvním subdodavatelem 
mohou být, pokud je to nezbytné, 
specifikovány dodatečné požadavky. 
 
 
 

nakupovaného produktu na následné realizaci 
produktu nebo na konečný produkt. 
Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele 
podle jejich schopnosti dodávat produkt 
v souladu s požadavky organizace. Musí být 
stanovena kritéria pro jejich výběr, hodnocení a 
opakované hodnocení. Musí být vytvářeny a 
udržovány záznamy o výsledcích hodnocení a 
o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z 
hodnocení (viz 4.2.4). 
7.4.2 Informace pro nákup 
Informace pro nákup musí popisovat produkt, 
který má být nakoupen, a podle okolností 
včetně: 
a) požadavků na schvalování produktu, 

postupů, procesů a zařízení, 
b) požadavků na kvalifikaci pracovníků a 
c) požadavků na systém managementu kvality. 
 
Organizace musí zajistit přiměřenost 
specifikovaných požadavků pro nákup dříve, 
než je sdělí dodavateli. Doporučení předat 
smluvnímu subdodavateli údaje zahrnující 
komplexní požadavky dle části ČSN EN ISO 
3834:2006 7.2 a 7.3 zatím není naplňována. 

Svářečský personál 7   
Všeobecně 
Výrobce musí mít k dispozici dostatečný a 
způsobilý personál pro plánování, 
provádění a kontrolu svářečské výroby 
podle stanovených požadavků. 

7.1 6.2 
6.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 

Lidské zdroje 
Obecně 
Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující 
shodu produktu s požadavky, musí být 
kompetentní na základě patřičného vzdělání, 
výcviku, dovedností a zkušeností. 
POZNÁMKA Shoda produktu může být přímo, 
nebo nepřímo ovlivněna pracovníky 
provádějícími úkoly v rámci systému 
managementu kvality. 
Kompetence, 
povědomí o závažnosti a výcvik Organizace 
musí 
a) určovat nezbytnou odbornou způsobilost pro 
pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující 
kvalitu produktů, 
b) podle okolností poskytovat výcvik nebo 
provádět jiná opatření pro dosažení nezbytných 
kompetencí, 
c) hodnotit efektivnost provedených opatření, 
d) zajišťovat, aby měli její pracovníci 
povědomí o závažnosti a důležitosti svých 
činností a o tom, jak přispívají k dosažení cílů 
kvality a 
e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o 
vzdělávání, výcviku, dovednostech a 
zkušenostech (viz 4.2.4). 
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Svářeči a svářečští operátoři 
Svářeči a svářečští operátoři musí být 
kvalifikováni odpovídající zkouškou. 
Tabulka 1 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy 
na normy, které musí být dodrženy pro 
splnění požadavků na jakost u 
obloukového, elektronového, laserového a 
plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné 
metody tavného svařování. 

7.2  
 
 
 
6.2. 
6.2.1 
6.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dle pravidel společnosti musí mít pracovníci 
přezkoušení ČSN 050705. Společnost 
následuje požadavky ČSN ENE ISO 9001: 
 
Lidské zdroje 
Obecně 
Kompetence, 
 
--- 
ČSN EN ISO 3834-5:2006 Tab. 1 stanovuje 
odkazy na normy, které jsou doporučeny pro 
splnění požadavků na jakost u obloukového 
svařování. To zatím není ve společnosti 
požadováno, normy dosud nebyly zavedeny, 
nebo svým zaměřením neodpovídají druhům 
svařování, na které se orientuje společnost. 
ISO 9606_1-5 (ISO 9606-1 dosud nezavedena, 
ISO 9606 2-5 svařování jiných materiálů než 
ocelí – ve společnosti však zatím neprobíhá),  
ISO 14732 – dosud nezavedena,  
ISO15618_1,2, pro přetlakové svařování za 
mokra a zasucha. 

Pracovníci svářečského dozoru 
Výrobce musí mít k dispozici odpovídající 
personál svářečského dozoru. Tyto osoby, 
které mají odpovědnost za jakost prací, 
musí mít dostatečnou pravomoc, 
umožňující jim zajistit veškerá nezbytná 
opatření. Úkoly a odpovědnosti těchto osob 
musí být jasně stanoveny. Tabulka 2 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy na normy, 
které musí být dodrženy pro splnění 
požadavků na jakost u obloukového, 
elektronového, laserového a plamenového 
svařování. Tabulka 10 ISO 3834-5:2005 
stanoví odkazy pro jiné metody tavného 
svařování. 

7.3  
 
 
 
 
 
 
 
6.2. 
5.5.1 
 

Pracovníci dozoru nejsou jmenováni. Jsou 
jmenováni technologové svařování. Dozor nad 
svařovací buňkou provádí team leader, měl by 
kontrolovat 100% výrobků. Dále probíhá 
namátková kontrola oddělením kvality. 
 
Norma ČSN ENE ISO 9001 se týká této části 
opět jen všeobecně, viz kap  
Lidské zdroje (plné znění viz výše) 
Odpovědnost a pravomoc  
Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v 
rámci celé organizace stanoveny a sdělovány 
odpovědnosti a pravomoci.  
 
ČSN EN ISO 3834-5:2006 (tab. 2) odkazuje na 
požadavky normy ISO 14731, které jsou 
doporučovány pro splnění požadavků na jakost 
u obloukového svařování. Zatím ve společnosti 
vyžadována není. 

Personál pro kontrolu a zkoušení 8   
Všeobecně 
Výrobce musí mít k dispozici dostatečný a 
způsobilý personál pro plánování, 
provádění a dohled nad kontrolou a 
zkoušením svářečské výroby podle 
stanovených požadavků. 

8.1  
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 

Ve společnosti jsou pracovníci certifikovaní 
ČSN EN ISO17024 std.201 
Ve společnosti jsou pracovníci kvalifikovaní 
IWE 
 
Požadavky dle normy ČSN ENE ISO 9001 
stanovuje kapitola: 
Lidské zdroje 
 
Dále: 
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7.5.2
.b 

Validace procesů výroby a poskytování 
služeb 
Organizace musí validovat všechny procesy 
výroby a poskytování služeb v případě, že 
nelze výsledný výstup ověřovat následným 
monitorováním nebo měřením. To zahrnuje 
všechny procesy, jejichž nedostatky se projeví 
až poté, co se produkt používá nebo poté, co 
byla služba poskytnuta. 
Validací musí být prokázána schopnost těchto 
procesů dosahovat plánované výsledky. 
Pro tyto procesy musí organizace stanovit 
mechanismy, které mohou podle okolností 
zahrnovat 
b) schválení zařízení a kvalifikace 
zaměstnanců. 
 
ČSN EN ISO 9001:2009 se problematice 
věnuje v částech 6.2.1. „Lidské zdroje – 
Obecně“, 6.2.2. „Lidské zdroje – kompetence“ 
a 7.5.2 b). „Validace procesů výroby a 
poskytování služeb“ 

Personál nedestruktivního zkoušení 
Personál nedestruktivního zkoušení musí 
být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není 
nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V 
případě, kdy není kvalifikační zkouška 
vyžadována, musí být způsobilost ověřena 
výrobcem. Tabulka 3 ISO 3834-5:2005 
stanoví odkazy na normy, které musí být 
dodrženy pro splnění požadavků na jakost u 
obloukového, elektronového, laserového a 
plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné 
metody tavného svařování. 

8.2  
 
6.2 
 

Požadavky dle normy ČSN ENE ISO 9001 
stanovuje kapitola: 
Kompetence 
 
--- 
Personál má osvědčení pro kontrolu dle ČSN 
EN ISO17024 std.201. vedoucí výrobní buňky 
„Teamleader“ by měl kontrolovat 100% 
výrobků a provést záznam do dokumentu. Dále 
probíhá namátková kontrola oddělením kvality. 
Svářeč má z popisu práce svary a konstrukci 
vizuálně kontrolovat, přeměřit, ověřit stav 
deformací a stav zaznamenat do dokumentu 
pro každý svařenec. 
 
ČSN EN ISO 3834-5:2006 (tab. 3) doporučuje 
následovat ISO 9712, (v současné době není v 
ČR zavedena, používá se EN 473). Ve 
společnosti aplikována není.  

Zařízení 9   
Výrobní a zkušební zařízení 
Podle potřeby musí být k dispozici 
následující zařízení: 
- zdroje svařovacího proudu a ostatní 

stroje, 
- zařízení pro přípravu svarových ploch, 

povrchu a pro řezání, včetně tepelného 
dělení, 

- zařízení pro předehřev a tepelné 
zpracování včetně přístrojů pro měření 
teplot, 

- upínací a svařovací přípravky; 

9.1  
6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dle ČSN EN ISO 9001 kapitoly: 
Infrastruktura 
Organizace musí určovat, poskytovat a 
udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení 
shody s požadavky na produkt. Podle okolností 
infrastruktura zahrnuje: 
a) budovy, pracovní prostory a související 
technické vybavení, 
b) zařízení pro proces (jak hardware, tak 
software) a 
c) podpůrné služby (např. přepravu, 
komunikační, nebo informační systémy). 
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- jeřáby a manipulační zařízení používaná 
ve výrobě, 

- osobní ochranné prostředky a další 
zařízení pro zajištění bezpečnosti práce 
bezprostředně související s příslušným 
výrobním procesem, 

- pece, toulce, atd. používané pro 
přesušení/ochranu přídavných 
materiálů, 

- zařízení pro čištění povrchu, 
- zařízení pro destruktivní a 

nedestruktivní zkoušení. 

7.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řízení výroby a poskytování služeb 
Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a 
poskytování služeb za řízených podmínek. 
Řízené podmínky podle okolností zahrnují, 
c) používání vhodného zařízení, 
d) dostupnost a používání monitorovacího a 
měřicího zařízení, 
--- 
Ve společnosti jsou pro výrobu k dispozici 
svařovací automaty pro ruční svařování, 
robotická pracoviště, laserové a plazmové 
pracoviště pro řezání plechů, zařízení pro 
přípravu svarových ploch, brousící stanoviště 
pro přípravu a dodatečnou úpravu svarů, 
upínací a polohovací přípravky, jeřáby a 
manipulační zařízení. Seznam je dostupný na 
oddělení údržby. Osobní ochranné prostředky a 
další zařízení pro zajištění bezpečnosti práce 
bezprostředně související s příslušným 
výrobním procesem jsou povinností užívat 
(brýle, ucpávky uší, bezpečnostní obuv 
oblečení). Pro čištění povrchu je k dispozici 
odmašťovací box. Pro visuelní zkoušky je k 
dispozici Lupa ¼, baterka, Používá se standard 
201_ISO 970. 

Popis zařízení 
Výrobce musí udržovat seznam základních 
zařízení používaných k výrobě. V tomto 
seznamu musí být obsaženy položky 
významnějšího zařízení, podstatného pro 
hodnocení kapacity a schopnosti dílny 
vyrábět. Seznam zahrnuje, například: 
- největší nosnost jeřábu(ů), 
- rozměry dílů, se kterými je možno v 

dílně manipulovat, 
- způsobilost mechanizovaných nebo 

automatizovaných svařovacích zařízení, 
- rozměry a maximální teploty pecí pro 

tepelné zpracování po svařování, 
- kapacity zařízení pro zkružování, 

ohýbání a řezání. 
U ostatního zařízení je třeba pouze uvést 
jejich přibližný celkový počet zahrnující 
každý hlavní druh zařízení (např. celkový 
počet svařovacích zdrojů pro různé metody 
svařování). 

9.2 6.3. 
 

Infrastruktura 
 
--- 
V oddělení údržby veden seznam parametry a 
návody pro potřebné výše uvedené zařízení: 
největší nosnost jeřábů; způsobilost 
mechanizovaných nebo automatizovaných 
svařovacích zařízení; kapacity zařízení pro 
ohýbání a řezání. 

Vhodnost a údržba zařízení 
Zařízení musí být vhodné pro uvažované 
použití a řádně udržované. Doporučují se 
záznamy o údržbě. 

9.3 6.3. 
7.5.1 

Infrastruktura 
Řízení výroby a poskytování služeb: 
Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a 
poskytování služeb za řízených podmínek. 
Řízené podmínky podle okolností zahrnují, 
c) používání vhodného zařízení 
--- 
V oddělení údržby jsou k dispozici záznamy o 
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údržbě. Zařízení je vhodné pro uvažované 
použití a řádně udržované. Za stav odpovídá 
oddělení údržby. 

Svářečské a související činnosti 10 7.5 Výroba a poskytování služeb 
Plánování výroby 
Výrobce musí provádět odpovídající 
plánování výroby. Postup výroby, který 
přichází v úvahu musí zahrnovat nejméně: 
- specifikaci postupu, kterým musí být 

konstrukce vyrobena (např. jako 
jednotlivé části nebo podsestavy a 
pořadí následující konečné sestavy), 

- identifikaci jednotlivých procesů 
požadovaných k výrobě konstrukce, 

- odkaz na vhodné specifikace postupů 
svařování a příbuzných procesů, 

- pořadí, ve kterém musí být svary 
provedeny, 

- specifikace pro kontrolu a zkoušení 
včetně případného zapojení některé 
nezávislé inspekční organizace, 

- podmínky okolního prostředí (např. 
ochrana před větrem a deštěm), 

- identifikace dílů nebo částí, pokud to je 
vhodné, 

- přidělení kvalifikovaného personálu; 
- opatření k zajištění případných 

pracovních zkoušek. 

10.1 7.5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řízení výroby a poskytování služeb 
Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a 
poskytování služeb za řízených podmínek. 
Řízené podmínky podle okolností zahrnují 
a) dostupnost informací, které popisují 
charakteristiky produktu, 
b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí, 
c) používání vhodného zařízení, 
d) dostupnost a používání monitorovacího a 
měřicího zařízení, 
e) implementaci monitorování a měření, a 
f) implementování činností při uvolňování 
produktu, při jeho dodávání a po jeho dodání. 
 
Plánování realizace produktu 
Organizace musí plánovat a vytvářet procesy 
potřebné pro realizaci produktu. Plánování 
realizace produktu musí být v souladu s 
požadavky ostatních procesů systému 
managementu kvality (viz 4.1). 
Při plánování realizace produktu musí 
organizace podle okolností určit: 
a) cíle kvality a požadavky na produkt, 
b) potřebu vytvořit procesy a dokumenty a 
poskytnout zdroje, které jsou specifické pro 
produkt, 
c) požadované činnosti při ověřování, validaci, 
monitorování, měření, kontrole a zkoušení, 
které jsou specifické pro produkt a také kritéria 
pro přijetí produktu, 
d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, 
že realizační procesy a výsledný produkt 
splňují požadavky (viz 4.2.4). 
Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, 
která je vhodná pro způsob, jakým organizace 
funguje. 
 
Identifikace a sledovatelnost 
Organizace musí podle okolností během 
realizace produktu vhodnými prostředky 
produkt identifikovat. 
Organizace musí v průběhu realizace produktu 
identifikovat stav produktu s ohledem na 
požadavky monitorování a měření. 
V případě, že je požadována sledovatelnost, 
musí organizace řídit jednoznačnou identifikaci 
produktu a o této identifikaci vytvářet a 
udržovat záznamy (viz 4.2.4). 
POZNÁMKA V některých průmyslových 
odvětvích je prostředkem, kterým se vytváří a 



66 
 

 
 
 
6.2.1 

udržuje identifikace a 
sledovatelnost management konfigurace. 
 
Lidské zdroje – Obecně 
Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující 
shodu produktu s požadavky, musí být 
kompetentní na základě patřičného vzdělání, 
výcviku, dovedností a zkušeností. 
POZNÁMKA Shoda produktu může být přímo, 
nebo nepřímo ovlivněna pracovníky 
provádějícími úkoly v rámci systému 
managementu kvality. 
--- 
V návodkách - pracovních postupech, které 
jsou vytvořeny pro každý svařenec, vychází z 
WPQR a jsou umístěny na všech pracovištích, 
je specifikováno: postup, kterým musí být 
konstrukce vyrobena; identifikace jednotlivých 
procesů požadovaných k výrobě konstrukce; 
odkaz na vhodné specifikace procesu svařování 
a příbuzných procesů; pořadí, ve kterém musí 
být svary provedeny; specifikace pro kontrolu a 
zkoušení; identifikace dílů nebo částí, pokud to 
je vhodné; opatření k zajištění případných 
pracovních zkoušek. 

Specifikace postupu svařování 
Výrobce musí zpracovat specifikaci(e) 
postupu svařování a musí zabezpečit jejich 
správné použití ve výrobě. Tabulka 4 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy na normy, 
které musí být dodrženy pro splnění 
požadavků na 
jakost u obloukového, elektronového, 
laserového a plamenového svařování. 
Tabulka 10 ISO 3834-5:2005 stanoví 
odkazy pro jiné metody tavného svařování. 

10.2  Specifikace postupu svařování je zpracována a 
je dostupná, viz interní dokument 
PPW001 (Specifikace procesu svařování) 
Zabezpečení jejího správného použití je 
zajištěno odkazem z každé pracovní 
návodky (postupu). 
ISO 15609-1 doporučovaná v této části viz 
(Tab. 4) ČSN EN ISO 3834-5:2006 zatím ve 
společnosti vyžadována není. 
 

Kvalifikace postupů svařování 
Postupy svařování musí být před zahájením 
výroby kvalifikovány. Způsob kvalifikace 
musí odpovídat výrobkovým normám nebo 
ustanovením ve specifikaci. Tabulka 5 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy na normy, 
které musí být dodrženy pro splnění 
požadavků na jakost u obloukového, 
elektronového, laserového a plamenového 
svařování. Tabulka 10 ISO 3834-5:2005 
stanoví odkazy pro jiné metody tavného 
svařování. 
POZNÁMKA Kvalifikace jiných postupů 
může být vyžadována odpovídajícími 
výrobkovými normami a/nebo specifikací/ 
specifikacemi. 

10.3 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování 
služeb 
Organizace musí validovat všechny procesy 
výroby a poskytování služeb v případě, že 
nelze výsledný výstup ověřovat následným 
monitorováním nebo měřením. To zahrnuje 
všechny procesy, jejichž nedostatky se projeví 
až poté, co se produkt používá nebo poté, co 
byla služba poskytnuta. 
Validací musí být prokázána schopnost těchto 
procesů dosahovat plánované výsledky. 
Pro tyto procesy musí organizace stanovit 
mechanismy, které mohou podle okolností 
zahrnovat 
a) stanovení kritérií pro přezkoumání a 

schvalování procesů, 
b) schválení zařízení a kvalifikace 

zaměstnanců, 
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c) použití specifických metod a postupů, 
d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a 
e) opakované validace. 
-- 
Oficiální WPQR dle ČSN 15609 – není 
vyžadováno, je však řízeno interním 
dokumentem viz. PPW001 “specifikace 
procesu svařování“. WPS – není sestavována a 
kvalifikována. Interně je nahrazena 
„Pracovními návodkami“, (jsou pro každý 
svařenec) 
 
Normy (viz níže), jež jsou dle tohoto bodu a 
odkazem na Tabulku 5 ČSN EN ISO 3834-
5:2006 doporučovány, zatím ve společnosti 
v procesu používány nejsou. 
ISO 15607, ISO 15610, ISO 15611, ISO 
15612, ISO 15613,ISO 15614-1,2,3,4,5,7,8,10  

Pracovní návodky/instrukce 
Výrobce může použít k účelům instruktáže 
přímo specifikaci postupu svařování. Jinak 
může použít jednoúčelové pracovní 
návodky/instrukce. Takové jednoúčelové 
pracovní návodky/instrukce musí být 
zpracovány z kvalifikované specifikace 
postupu svařování a jejich samostatná 
kvalifikace se nevyžaduje. 

10.4  Ve společnosti existuje pro každý svařenec 
„pracovní návodka“ s odkazem na specifikaci 
procesu svařování. Tvorba probíhá podle 
dokumentu T-PJ-S20-PP1-R01 – Vytvoření 
nového pracovního postupu 
 

Skladování a manipulace se 
svařovacími/přídavnými materiály 
Výrobce musí zpracovat a zavést postupy 
pro skladování, manipulaci, identifikaci a 
používání svařovacích/ přídavných 
materiálů tak, aby bylo zabráněno 
navlhnutí, oxidaci, poškození, atd. Postupy 
musí být v souladu s doporučeními 
dodavatelů. 

11 7.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.5 

Identifikace a sledovatelnost 
Organizace musí podle okolností během 
realizace produktu vhodnými prostředky 
produkt identifikovat. Organizace musí v 
průběhu realizace produktu identifikovat stav 
produktu s ohledem na požadavky 
monitorování a měření. V případě, že je 
požadována sledovatelnost, musí organizace 
řídit jednoznačnou identifikaci produktu a o 
této identifikaci vytvářet a udržovat záznamy 
(viz 4.2.4). 
POZNÁMKA V některých průmyslových 
Uchovávání produktu 
 
Uchovávání produktu 
Organizace musí uchovávat produkt v průběhu 
interních operací a dodání produktu na 
zamýšlené místo tak, aby byla udržována jeho 
shoda s požadavky. Podle okolností musí 
uchovávání produktu zahrnovat identifikaci, 
manipulaci, balení, skladování a ochranu. 
Tímto způsobem musí být uchovávány také 
základní součásti produktu. 
--- 
Ve společnosti nejsou zvláštní směrnice pro 
postupy skladování, manipulaci, identifikaci a 
používání svařovacích/ přídavných materiálů 
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zaveden. Řídí se podle ČSN EN ISO 
9001:2009 kapitolami 7.5.3, 7.5.5. a interním 
dokumentem W-P9-S14-PP15 “Skladování 
materiálu“. Při příjmu pracovník oddělení 
kvality kontroluje stav zboží. Skladování a 
dodávka je řízena systémem „Kanban“ 

Skladování základních materiálů 
Skladování musí být takové, aby materiál, 
včetně materiálu dodaného zákazníkem, 
nebyly nepříznivě ovlivňovány. Během 
skladování musí být zachována jejich 
identifikace. 

12 7.5.3 
7.5.5 

Identifikace a sledovatelnost 
Uchovávání produktu 
 
Ve společnosti nejsou stanoveny specielní 
podmínky / směrnice s postupy pro skladování 
základních materiálů. Řídí se podle ČSN EN 
ISO 9001:2009 kapitolami 7.5.3, 7.5.5.  
S materiálem jsou obdrženy zaručené 
materiálové vlastnosti – certifikát 
materiálových vlastností – (metalurgical 
certificate). Při příjmu pracovník oddělení 
kvality kontroluje stav zboží. Skladování je v 
kryté hale a zachování identifikace je 
udržováno. Viz interní dokument PL 07 a W-
P9-S14-PP15 “Skladování materiálu“ 

Tepelné zpracování po svařování 
Výrobce je plně odpovědný za specifikaci a 
provedení jakéhokoliv tepelného 
zpracování po svařování. Postup tepelného 
zpracování musí odpovídat základnímu 
materiálu, svarovému spoji, konstrukci, atd. 
a musí být podle výrobkové normy a/nebo 
stanovených požadavků. Z průběhu postupu 
tepelného zpracování musí být proveden 
záznam. Záznam musí prokázat, že byla 
dodržena specifikace. 
Tabulka 6 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy 
na normy, které musí být dodrženy pro 
splnění požadavků na jakost u 
obloukového, elektronového, laserového a 
plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné 
metody tavného svařování. 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.2 

Ve společnosti se tepelné zpracování 
neprovádí, v případě požadavku vyžadující 
zmíněný proces by bylo nutné obstarat zařízení 
a kvalifikovaný personál, nebo situaci vyřešit 
externě. 
Proces by byl dán normou: 
ISO/TR 17663_Svařování - Požadavky na 
kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se 
svařováním a příbuznými procesy 
 
Dle ČSN EN ISO 9001 by podléhal proces 
kapitole: 
Validace procesů výroby a poskytování 
služeb 
Organizace musí validovat všechny procesy 
výroby a poskytování služeb v případě, že 
nelze výsledný výstup ověřovat následným 
monitorováním nebo měřením. To zahrnuje 
všechny procesy, jejichž nedostatky se projeví 
až poté, co se produkt používá nebo poté, co 
byla služba poskytnuta. 
Validací musí být prokázána schopnost těchto 
procesů dosahovat plánované výsledky. 
Pro tyto procesy musí organizace stanovit 
mechanismy, které mohou podle okolností 
zahrnovat 
a) stanovení kritérií pro přezkoumání a 

schvalování procesů, 
b) schválení zařízení a kvalifikace 

zaměstnanců, 
c) použití specifických metod a postupů, 
d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a 
e) opakované validace. 
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Kontrola a zkoušení 14   
Všeobecně 
Pro zajištění shody s požadavky smlouvy 
musí být do procesu výroby v 
odpovídajících časových okamžicích 
zavedeny vhodné kontroly a zkoušky. 
Místo a četnost těchto kontrol a/nebo 
zkoušek závisí na smlouvě a/nebo 
výrobkové normě, metodě svařování a 
druhu konstrukce (viz 5.2 a 5.3). 
POZNÁMKA Výrobce může provádět další 
zkoušky bez omezení. Zpráva o těchto 
zkouškách není vyžadována. 

14.1 7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2 
 
8.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 
Organizace musí stanovit monitorování a 
měření, které bude prováděno a monitorovací a 
měřící zařízení, které je potřebné pro 
poskytování důkazů o shodě produktu se 
stanovenými požadavky.  
Organizace musí stanovit procesy, které zajistí, 
že monitorování a měření může být prováděno 
a je prováděno způsobem, který je v souladu s 
požadavky na monitorování a měření..... 
...Kromě toho musí organizace posuzovat a 
vytvářet záznamy o posuzování platnosti 
předchozích výsledků měření v případě, že se 
zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům. 
Organizace musí u dotčeného zařízení a u 
každého dotčeného produktu přijmout příslušná 
opatření. 
Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o 
výsledcích kalibrace a ověřování (viz 4.2.4). 
 
Měření, analýza a zlepšování - obecně 
Organizace musí plánovat a implementovat 
procesy monitorování, měření, analýzy a 
zlepšování, které jsou potřebné 
a) pro prokazování shody s požadavky na 
produkt, 
b) pro zajišťování shody systému 
managementu kvality a 
c) pro neustálé zvyšování efektivnosti systému 
managementu kvality. 
To musí zahrnovat určení aplikovatelných 
metod, včetně statistických metod, a rozsah 
jejich použití. 
 
Interní audit 
 
Monitorování a měření procesů 
Organizace musí aplikovat vhodné metody 
monitorování a podle okolností také měření 
procesů systému managementu kvality. Tyto 
metody musí prokazovat schopnost procesů 
dosahovat plánovaných výsledků. Není-li 
plánovaných výsledků dosaženo, musí být 
učiněna vhodná náprava a nápravné opatření. 
POZNÁMKA Při stanovování vhodných metod 
lze doporučit, aby organizace vzala v úvahu 
druh a rozsah monitorování nebo měření 
vhodný pro každý z jejích procesů ve vztahu k 
dopadu těchto procesů na shodu s požadavky 
na produkt a na efektivnost systému 
managementu kvality. 
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7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování 
služeb 
 
--- 
Při zavádění výroby svařenců se provádí 
podrobná kontrola prvních vyrobených kusů a 
podle potřeby se nechávají případně provést 
různé druhy zkoušek (NST/DT), zkoušky 
zástavbou, 
Během výroby se každý svařený kus podrobí 
vizuální zkoušce, přeměření stanovených 
rozměrů, kompletnosti, deformace, 
povrchových vad svarů a závěrečné zhodnocení 
a výsledky jsou zaznamenávány do protokolu. 
Zkoušku provádí svařeč, team leader (předák) a 
namátkově oddělení kvality. 
Viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- 
Postup provádění kontroly na svařovně 

1. postup provádění kontroly svářečem, 
2. postup provádění kontroly předákem, 
3. postup provádění namátkové kontroly 

pracovníkem kvality – reaudit. 
 

--- 
Proces ověřování validace návrhu a vývoje ve 
společnsoti Bobcat je v širším smyslu nedílnou 
součástí vývojových projektu řízených 
programem NPD. Je to z definice 
multidisciplinární proces, který se skládá – 
tematicky - z následujících částí: 
a) ověřování funkčnosti a specifikací návrhu, 
b) operování bezpečnosti návrhu z hlediska 

zamezení rizik, 
c) ověřování návrhu z hlediska legislativních 

požadavku na výrobek, 
d) ověřování mechanických vlastností 

modelu/návrhu výpočtem – simulací, 
e) ověřování fyzikálních vlastností návrhu 

laboratorním testem, 
f) validace návrhu dlouhodobou zkouškou 

na zkušebním polygonu, 
g) operování návrhu z hlediska 

konkurenceschopnosti na trhu, 
h) ověřování návrhu z hlediska ceny, 
i) ověřování návrhu z hlediska 

zdrojovatelnosti a dostupnosti komponent, 
j) ověřování návrhu z hlediska 

technologičnosti ap. 
Tvoří propracovaný systém, jehož výstupy 
slouží v NPD procesech jako zpětná vazba 
ohledně účinnosti projektového úsilí a jsou 
závazným podkladem k rozhodovacím a 
uzavíracím krokům schvalovacího týmu – jde o 
předběžné, kritické a konečné přezkoumáni 



71 
 

návrhu (PDR, CDR, FDR), objasněné ve 
směrnici D03. 

Kontrola a zkoušky před svařováním 
Před zahájením svařování se musí 
zkontrolovat: 
- vhodnost a platnost osvědčení o 

zkouškách svářečů, 
- vhodnost specifikace postupu svařování, 
- označení základního materiálu, 
- označení svařovacích/ přídavných 

materiálů, 
- příprava svarového spoje (např. tvar a 

rozměry), 
-    sestavení, upnutí a stehování, 
- jakékoliv zvláštní požadavky ve 
specifikaci postupu svařování (např. 
předcházení deformace); 
vhodnost pracovních podmínek ke 
svařování, včetně okolního prostředí. 

14.2 7.1 
 
 
 
7.6. 
8.2.3 
8.2.4 
 

Pracovní prostředí 
Organizace musí určit a řídit pracovní prostředí 
potřebné pro dosahování shody s požadavky na 
produkty. 
Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 
Monitorování a měření procesu 
Monitorování a měření produktu 
 
--- 
Všichni svářeči jsou povinni mít alespoň 
ČSN 050705 
V interním dokumentu „Všeobecný postup pro 
proces svařování“ Kapitoly 3 – Kontrola je 
stanoveno:  
Nejzákladnějším úkolem svářeče je 
zkontrolovat před započatou prací  

a) svařovací zařízení, 
b) správný průtok plynu, 
c) pracovní příkaz, 
d) výrobní dokumentaci, 
e) PPW001, 
f) kontrola stavu případně použitého 

přípravku, 
g) přídavný materiál, 
h) prohlídka dílu připravených ke 

svařování – dostatečně očištěný povrch, 
vizuální kontrola tvaru. Dálší zkoušky 
mohou být vyplývat a být požadovány 
z pracovní návodky. 

 
Dále viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- 
„Postup provádění kontroly na svařovně“. 

Kontrola a zkoušky během svařování 
Během svařování se musí ve vhodných 
intervalech nebo průběžně monitorovat: 
- základní svařovací parametry (např. 

svařovací proud, napětí na oblouku, 
rychlost svařování), 

- teplota předehřevu a teplota interpass, 
- čištění a tvar housenek a vrstev 

svarového kovu, 
- drážkování kořene, 
- sled svařování, 
- správné používání a zacházení se 

svařovacími/přídavnými materiály, 
- kontrola deformace, 
- každá mezioperační kontrola (např. 

kontrola rozměrů). 
Tabulka 7 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy 
na normy, které musí být dodrženy pro 
splnění požadavků na jakost u 
obloukového, elektronového, laserového a 

14.3 8.2.3 
8.2.4 
7.6 
 

Monitorování a měření procesu 
Monitorování a měření produktu 
Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 
 
--- 
V interním dokumentu „Všeobecný postup pro 
proces svařování“ Kapitoly 3 – Kontrola je 
stanoveno:  
Během svařování má svářeč kontrolovat 

a) základní parametry svařování, 
b) udržovat v čistotě hubici, 
c) čištění a tvar housenek a vrstev 

svarového kovu, 
d) sled svařování, 
e) správné použití a zacházení s 

přídavnými materiály, 
f) kontrola deformací, 
g) případná další ověření – kontrola 

rozměrů. 
Dálší zkoušky mohou být vyplývat a být 
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plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné 
metody tavného svařování. 

požadovány z pracovní návodky [4] 
 
Dále viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- 
Postup provádění kontroly na svařovně 
 
Normy ISO 13916, ISO/TR 17671-2, 
ISO/TR 17844, doporučené podle ČSN EN 
ISO 3834-5:2006 tab. 7 které by podle 
doporučení tohoto bodu měly být dodržovány, 
zatím ve společnosti vyžadovány nejsou. 

Kontrola a zkoušky po svařování 
Po svařování se musí zkontrolovat shoda s 
odpovídajícími kritérii přípustnosti, a to: 
- vizuální kontrolou, 
- nedestruktivním zkoušením, 
- destruktivním zkoušením, 
- kontrolou tvaru, provedení a rozměrů 

konstrukce, 
- výsledky a záznamy o zpracování po 

svařování (např. tepelné zpracování po 
svařování, stárnutí). 

Tabulka 8 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy 
na normy, které musí být dodrženy pro 
splnění požadavků na jakost u 
obloukového, elektronového, laserového a 
plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné 
metody tavného svařování. 

14.4 7.6 
8.1 
8.2.3 
8.2.4 
 

Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 
Měření, analýza a zlepšování – Obecně 
Monitorování a měření procesu 
Monitorování a měření produktu 
 
--- 
V interním dokumentu „PPW006 - Všeobecný 
postup pro proces svařování“ Kapitoly 3 – 
Kontrola je stanovena:  
Další kontroly následují po svaření 

a) dodržení požadovaných rozměrů, 
b) vizuální kontrola - kvalita svaru, trhliny, 

rozměry apod., 
c) kontrola prvního kusu, 
d) v případě svářečského technologa 

mohou následovat další zkoušky – 
průvarové, apod. 

Dálší zkoušky mohou být vyplývat a být 
požadovány z pracovní návodky. 
Dále viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- 
Postup provádění kontroly na svařovně 
(kontrolní list). 
Postup vizuelní kontroly viz interní dokument 
(PPW003 vizuelní kontrola). 
Norma ČSN EN ISO 3834 (tab. 8) v tomto 
bodě vyžaduje následovat normy: 
ISO 17635, ISO 17636, ISO 17637, 
ISO 17638, ISO 17639, ISO 17640. 

Stav kontrol a zkoušek 
Musí se učinit taková opatření, aby byl 
zachycen stav kontrol a zkoušek 
svařovaných konstrukcí, například 
označením položky nebo v průvodním listu. 

14.5 4.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.4 

Řízení záznamů  
Organizace musí řídit záznamy určené pro 
poskytování důkazů o shodě s požadavky a o 
efektivním fungování systému managementu 
kvality.  
Organizace musí vytvořit dokumentovaný 
postup pro stanovení prvků řízení nezbytných 
pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání 
a nakládání se záznamy. 
Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a 
snadno identifikovatelné a organizace musí být 
schopna je vyhledat a předložit. 
 
Monitorování a měření produktu 
Organizace musí monitorovat a měřit 
charakteristiky produktu tak, aby si ověřila, zda 
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byly požadavky na produkt splněny. Toto musí 
být prováděno v příslušných etapách procesu 
realizace produktu v souladu s plánovaným 
uspořádáním činností (viz 7.1). Musí být 
udržovány důkazy o shodě s přejímacími 
kritérii. 
V záznamech musí být uvedena osoba (osoby) 
schvalující uvolnění produktu pro jeho dodání 
zákazníkovi (viz 4.2.4). 
Uvolnění produktu a dodání služby 
zákazníkovi nesmí pokračovat, dokud nejsou 
uspokojivě 
dokončeny plánované činnosti (viz 7.1), pokud 
příslušný orgán, popřípadě zákazník, neschválil 
jinak. 
--- 
Během výroby se každý svařený kus podrobí 
vizuální zkoušce, přeměření stanovených 
rozměrů, kompletnosti, deformace, 
povrchových vad svarů a závěrečné zhodnocení 
a výsledky jsou zaznamenávány do protokolu. 
Zkoušku provádí svářeč, team leader (předák) a 
namátkově oddělení kvality. 
Viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- 
 „Postup provádění kontroly na svařovně“ 

1) postup provádění kontroly svářečem 
2) postup provádění kontroly 

„Teamleadrem“ 
3) postup provádění namátkové kontroly 

pracovníkem kvality – reaudit 
Dále kontrolní listy: Q-PJ-S3-PP3-FPP1-R01, 
Q-PJ-S3-PP3-FPP2-R01 

Neshoda a opatření k nápravě 
U jednotlivých dílů nebo činností, které 
neodpovídají stanoveným požadavkům, se 
musí stanovit taková opatření, aby se 
předešlo jejich neúmyslnému přijetí. Pokud 
výrobce provádí opravy a/nebo odstranění 
vad, ve všech dílnách musí být dispozici 
odpovídající postupy, jakými se má oprava 
nebo odstranění vady provádět. Pokud se 
provádí oprava, musí být díly podrobeny 
nové prohlídce, kontrolám a zkouškám 
podle původních požadavků. Mimoto musí 
být uplatněna taková opatření, aby bylo 
zabráněno opětovnému vzniku neshod. 

15 8.3 
8.5.2 
8.5.3 

Řízení neshodného produktu 
Nápravná opatření 
Preventivní opatření 
 
Q-PJ-S3-PP3-R01- Postup provádění kontroly 
na svařovně 
(Q-PJ-S5-PP3-R01 - Vstupní kontrola) 
Q-PJ-S5 - Nápravná a preventivní opatření 
Q-PJ-S3-PS2-R00  - Řízení neshodného 
produktu - Izolátor 
 
Vadný díl je vyřazen do „Izolátoru“ (je 
označen visačkou a místo vady je určeno 
optickou značkou) odkud putuje k posouzení, k 
další opravě či vyřazení. Po opravě znovu 
následuje kontrola jakosti. Postup viz 
dokument „Q-PJ-S3-PS2-R00 – „Řízení 
neshodného produktu - izolátor“. 

Kalibrace a validace měřicích, 
kontrolních a zkušebních zařízení 
Výrobce je odpovědný za odpovídající 
kalibraci nebo validaci měřicích, 

16 7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 
 
Viz také interní dokument  
Q-PJ-S4-R01 - METROLOGICKÝ RÁD 
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kontrolních a zkušebních zařízení, 
pokud je to požadováno. 
Tabulka 9 ISO 3834-5:2005 stanoví odkazy 
na normy, které musí být dodrženy, aby 
byly splněny požadavky na jakost u 
obloukového, elektronového, laserového a 
plamenového svařování. Tabulka 10 ISO 
3834-5:2005 stanoví odkazy pro jiné 
metody tavného svařování. 

 
ČSN EN ISO 3834-5:2006 (tab. 9) v tomto 
bodě doporučuje následovat: ISO 17662 
 
 

Identifikace a sledovatelnost 
Během celého výrobního procesu musí být, 
pokud je to požadováno, udržována 
identifikace a sledovatelnost. 
Dokumentované systémy pro zajištění 
identifikace a sledovatelnosti svařovacích 
pracovních postupů musí zahrnovat, pokud 
je to požadováno: 
- identifikaci výrobních plánů, 
- identifikaci umístění svarů na 

konstrukci, 
- identifikaci postupů nedestruktivního 

zkoušení a personálu, 
- identifikaci svařovacích/přídavných 

materiálů (např. označení, obchodní 
značka, výrobce svařovacích/ 
přídavných materiálů), 

- identifikace základního materiálu (např. 
druh), 

- identifikace míst oprav, 
- sledovatelnost svářečů a operátorů u 

stanovených svarů, 
- sledovatelnost specifikací postupů 

svařování u stanovených svarů. 

17 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 
--- 
- Identifikaci výrobních plánů: Výkresy mají 
jedinečná čísla, a jsou přehledně dohádatelná v 
databázi společnosti. 
- Identifikaci umístění svarů na konstrukci: 
dáno výkresem, popisem a fotkou na pracovní 
návodce. 
- Identifikaci postupů nedestruktivního 
zkoušení a personálu: PPW003_Vizuální 
kontrola. Na vyžádání další zkoušky (nejsou 
interními předpisy specifikovány). 
- identifikaci svařovacích/přídavných materiálů 
(např. označení, obchodní značka, výrobce 
svařovacích/ přídavných materiálů): Od 
dodavatele dokládán certifikát se zaručenými 
vlastnostmi, archivován. 
- Identifikace základního materiálu (např. 
druh): Dáno výkresem, Označen ve skladě. 
- Identifikace míst oprav: Označení vady 
křídou, štítkem s popisem, zaznačení do 
dokumentů svářečem/ team leaderem/ 
brusičem. 
- Sledovatelnost svářečů a operátorů u 
stanovených svarů: Svářeči mají raznice 
s číslem pro identifikaci. Zaznamenávají své 
osobní číslo na kontrolní dokument. 
- Sledovatelnost specifikací postupů svařování 
u stanovených svarů: dáno a znázorněno 
pracovní návodkou a v interním  dokumentu 
PPW001 - Specifikace procesu svařování. 
 

Záznamy o jakosti 
Záznamy o jakosti musí, pokud je to 
nezbytné, obsahovat: 
- záznam z přezkoumání 

požadavků/technických podkladů, 
- dokumenty kontroly materiálů, 
- dokumenty kontroly 

svařovacích/přídavných materiálů, 
- specifikace postupu svařování, 
- protokoly o kvalifikaci postupů 

svařování (WPQR), 
- osvědčení o zkouškách svářečů nebo 

svářečských operátorů, 

18 4.2.3 
4.2.4 

Řízení dokumentů 
Řízení záznamů 
 
- Záznam z přezkoumání požadavků/ 

technických podkladů: Záznamy z vývoje 
jako: pevnostní výpočty, zkoušení 
testovacím oddělení, testování na 
zkušebním polygonu jsou archivovány jako 
reporty v interní databázi. Taktéž 
přezkoumání viz výše Kap. 5.3 
Přezkoumání požadavků a technických 
podkladů je součástí procesu NPD. 

- Dokumenty kontroly materiálů: Dodavatel 
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- osvědčení o zkouškách personálu 
nedestruktivního zkoušení, 

- specifikace a záznamy postupu 
tepelného zpracování, 

- postupy a zprávy z nedestruktivního a 
destruktivního zkoušení, 

- zprávy o měření rozměrů, 
- záznamy o opravách a protokoly o 

neshodách, 
- jiné dokumenty, pokud jsou 

požadovány. 
Pokud není stanoveno jinak, musí být 
záznamy o jakosti uchovávány po dobu 
minimálně pěti let. 

zaručuje vlastnosti dodávaných materiálů, 
při přejímce zásobování pracovník kvality 
kontroluje stav dodávky. V případě zjištění 
závady následuje „Vrácení neshodného 
artiklu dodavateli“ dle interního dokumentu 
L-PJ-S14-PP7  

- Dokumenty kontroly 
svařovacích/přídavných materiálů: 
Dodavatel zaručuje vlastnosti dodávaných 
materiálů, při přejímce zásobování 
pracovník kvality kontroluje stav dodávky. 
V případě zjištění závady následuje 
„Vrácení neshodného artiklu dodavateli“ 
dle interního dokumentu L-PJ-S14-PP7  

- Specifikace postupu svařování: archivovány 
v interním systému/databázi EISOD 

- Protokoly o kvalifikaci postupů svařování 
(WPQR): archivovány v interním 
systému/databázi EISOD 

- Osvědčení o zkouškách svářečů nebo 
svářečských operátorů: archivovány 
v personálním oddělení. 

- Osvědčení o zkouškách personálu 
nedestruktivního zkoušení: archivovány 
v personálním oddělení. 

- Specifikace a záznamy postupu tepelného 
zpracování: Neprovádí se, proto není 
zaznamenáváno. 

- Postupy a zprávy z nedestruktivního a 
destruktivního zkoušení: Výsledky 
z požadovaného zkoušení se zaznamenávají 
do „Kontrolních listů“. Postup 
nedestruktivního zkoušení viz interní 
dokument PPW003 

- Zprávy o měření rozměrů: Dokument Q-PJ-
S5-PP1-FPP1-R00 - Požadavek na měření. 
Nezaznamenávají se však u každého 
svařence, není to vyžadováno 

- Záznamy o opravách a protokoly o 
neshodách: Nezaznamenává se 

- Jiné dokumenty, pokud jsou požadovány. 
- Pokud není stanoveno jinak, musí být 

záznamy o jakosti uchovávány po dobu 
minimálně pěti let. Chybí systém/proces 
archivace na dobu 5 let 
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