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ABSTRAKT 

Analýza procesu řízení neshodných produktů a hlášení neshod 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou procesu řízení neshodných produktů 

a hlášení neshod. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části této práce jsou popsány postupy současného posuzování neshodných 

výrobků. 

V praktické části je provedena a analýza současného stavu procesu řízení neshodného 

výrobku ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

Součástí praktické části je také analýza hlášení neshod, včetně navržených doporučení 

ke zlepšení ve vztahu k ochraně produktu. Tato část je z důvodů tajných informací společnosti 

ArcelorMittal Tubular Product Ostrava a.s. pouze součástí technické zprávy. 

Cílem práce je analyzovat stav procesu řízení neshodného produktu ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Klíčová slova: neshodný produkt, neshoda, hlášení neshod. 

ABSTRACT 

Analysis of Nonconformity Product Control Process and Nonconformity Records 

Submitted bachelor thesis deals with analysis of nonconformity product control process 

and nonconformity records.  The thesis is divided into theoretical and practical part. 

Procedures of present nonconforming product assessment are described in theoretical 

section of this thesis. 

The present status of nonconformity product control process at the company 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. is analyzed in practical section then.  

One part of practical section is also the analysis of nonconformity records including 

recommended measures to take for product protection improvement. This section is part of 

technical report only by reason of secret information of Arcelor Mittal Tubular Products 

Ostrava a.s. 

The goal of the thesis is to analyze the status of nonconformity product control process at 

company ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Key words: Nonconformity Product, Nonconformity, Nonconformity Record. 
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Pojmy a definice 

AMTPO – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 

AMO – ArcelorMittal Ostrava 

SMJ – systém managementu jakosti 

API – Americký petrolejářský institut 

PP – pracovní postup 

DTP – detailně technologický postup 

TS – technologická směrnice 

IS – interní směrnice 

PLP – plynule litý předválek 

VOJ – výrobek odchylné jakosti 

KP – oddělení externích přejímek a interních inspekcí 

Plán jakosti – plán postupu kontroly výrobku, připraven v souladu s požadavky zákazníka 

Plán inspekce – plán pro provedení inspekce, zaměřený na výrobek, proces nebo pracoviště 

Karanténa – stav výrobku, kdy bylo pozastaveno jeho další zpracování či expedice. 

HN – Hlášení neshody 

Okruh neshody – identifikační znak dané neshody v návaznosti na kapitoly ČSN EN ISO 

9001 
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1 Úvod 

Posuzování shody či neshody produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka či 

odvětvovým standardům transformovaných do interních postupů a směrnic výrobce musí být 

implementováno v každé organizaci, která uvádí nebo udržuje na trhu jakýkoliv svůj produkt.  

Jakost produktu je důležitým prvkem souborů věcí a činností, které zcela ovlivňují existenci 

organizace a její schopnost udržet si svou pozici mezi konkurencí na trhu.  

Prvořadým cílem organizace ve vztahu k jakosti musí být stanovení, udržování a neustálé 

zlepšování procesních přístupů systému managementu jakosti. Jedním z procesů neustálého 

zlepšování SMJ, který vede ke spokojenosti zákazníků a současně úspěchu firmy na trhu, je 

proces definovaný v kapitole 8 normy ČSN EN ISO 9001:2009 – Měření, analýza a 

zlepšování. 

Cílem této bakalářské práce je zaměření se na řízení neshodného produktu, který je 

součástí procesu měření, analýza a zlepšování a zároveň významnou součástí funkčního 

systému zabezpečení jakosti v každé organizaci. Dále jsou v této práci popsány současné 

postupy v oblasti řízení neshodného produktu, analýza současného stavu řízení neshodného 

produktu a neshod.  

V praktické části, která je součástí technické zprávy, je provedena analýza hlášení neshod 

a řešen problém výskytu neshodných produktů z důvodu poškození finálně vyrobeného 

produktu během jeho manipulace a skladování ve skladech a meziskladech společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 
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2 Současné postupy při posuzování neshodných produktů 

Proces posuzování produktů z hlediska jeho shody s požadavky norem či specifikací 

zákazníků musí být v každé organizaci systémově dokumentován, řízen a efektivně 

dodržován takovým způsobem, aby se při výrobě v co nejmenší míře vyskytovaly neshodné 

produkty a naopak se produkovalo co nejvíce shodných produktů, které vedou ke 

spokojenosti zákazníků z hlediska plnění jejich požadavků. 

Aby spokojenost zákazníků s dodávanými produkty dosahovala dlouhodobě co nejvyšší 

úrovně, je potřeba aplikovat v organizaci procesní přístup při vytváření, implementaci a 

zvyšování efektivnosti systému managementu jakosti.  

Organizace musí dbát na neustálé zlepšování tohoto systému, jehož nedílnou součástí 

kromě již zmiňované spokojenosti zákazníků jsou čtyři hlavní procesy, které jsou navzájem 

propojeny a které vytváří komplexní a vyvážený celek fungující organizace. Procesy realizace 

produktu, měření, analýza a zlepšování, odpovědnost managementu a management zdrojů 

společně vytváří procesně orientovaný systém managementu jakosti (viz obr. 1).  

Využití tohoto systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, 

jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, 

lze považovat za „procesní přístup“ [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [1] 
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Jedním ze čtyř hlavních procesů, který se podílí na neustálém zlepšování managementu 

jakosti je „Měření, analýza a zlepšování“, uvedené v kapitole 8 normy ISO 9001. Výstupem 

z tohoto procesu a zároveň zpětnou vazbou pro každého výrobce by měl být spokojený 

zákazník [1].  

Aby byla spokojenost zákazníka s kvalitou dodávaného produktu vysoká, musí 

organizace plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, 

které jsou potřebné 

a) pro prokazování shody s požadavky na produkt, 

b) pro zajišťování shody SMJ, a 

c) pro neustálé zvyšování efektivnosti SMJ [1]. 

 

Základním požadavkem každého zákazníka je obdržet pouze takový produkt, který 

splňuje veškeré jeho očekávání týkající se jeho funkčnosti, vzhledu, bezpečnosti, životnosti 

atd. A proto organizace, která produkt vyrábí, musí vynaložit veškeré své úsilí a schopnosti, 

aby zákazníkovi splnila toto očekávání ve formě shodného produktu s požadavky zákazníka. 

 

2.1 Řízení shodného produktu 

Shoda – pozitivní indikace, že produkt nebo služba vyhověla požadavkům příslušných 

specifikací, smlouvě nebo předpisu [11].  

Shodný produkt - je takový produkt, který splňuje požadavky standardu či specifické 

požadavky zákazníka. 

K tomu aby byl produkt považován za shodný, musí být aplikovány vhodné metody pro 

měření procesů, nutných k vyhovění požadavkům zákazníka, včetně monitorování výstupů 

z procesu řízení shodného produktu nebo služby poskytované zákazníkům. Výsledky měření 

pak musí být použity pro stanovení možností k zlepšení.  

Organizace musí také aplikovat vhodné metody pro měření výrobku nebo služby 

k ověření, že vyhověly požadavkům. Záznamy z jakékoli inspekce či zkoušení a kriteria 

přijatelnosti musí být uchovávány. Jestliže je v organizaci oddělení zodpovědné za 

uvolňování produktu nebo služby rovněž tento proces musí být zaznamenán [8]. 

Výrobky nebo služby by neměly být expedovány, dokud všechny specifické aktivity 

nebyly uspokojivě dokončeny a související dokumentace není k dispozici a schválená [8]. 
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2.2 Ověření shody produktu 

Kontrola – proces měření, zkoumání, zkoušení, přesného měření nebo jiného 

porovnávání výrobku s aplikovanými požadavky [10]. 

Kontrolor – osoba provádějící kontrolní aktivity za účelem ověření specifických 

požadavků produktu či služby [11]. 

K  účelu ověřování shody produktů je v každé organizaci zřízeno tzv. oddělení technické 

kontroly, které je odpovědno za kontrolu jakosti produktů dle požadavků standardů, či 

specifických požadavků. Technická kontrola zajišťuje veškeré aktivity, které souvisí 

s ověřováním shody produktů a jejich separaci na shodné a neshodné produkty. 

Kontrolní a zkušební aktivity spojené s technickou kontrolou produktu většinou zahrnují 

zhodnocení charakteristik souvisejících se specifickými požadavky. Požadavek může být ve 

formě standardu, výkresu, popsaných instrukcích, a visuálního srovnání, nebo jiným 

způsobem vyjádřených vlastností specifikace. Kontrolní a zkušební činnost může být 

prováděna automaticky, manuálně, nebo oběma po sobě následujícími způsoby. Kontrolní a 

zkušební zhodnocení může být stanoveno použitím buď smyslového vnímání člověka, nebo 

pomocí měřidel, přístrojů, chemického či fyzikálního testovacího zařízení, nebo jiné metody, 

na základě které je dosaženo jednoduchého rozhodnutí „přijetí“ nebo „zamítnutí“ [9]. 

Základní cíl technické kontroly je získat důkaz o tom, že objekt kontroly je ve shodě 

s požadavky, které byly stanoveny v příslušných dokumentech (normách, výkresech, 

postupech atd.). Tento důkaz musí být vždy zaznamenán do vhodných typu záznamů o 

technické kontrole tím, kdo kontrolní operaci uskutečnil [5]. 

Mezi další cíle technické kontroly patří: 

 odhalování neshod v kontrolovaných produktech a zabránění dalšímu zpracování 

neshodných produktů, 

 dohled nad dodržováním technologických podmínek výroby a poskytování služeb, 

 identifikování produktů předepsaným způsobem, které nejsou ve shodě s požadavky, 

 odevzdání záznamů o technické kontrole k dalšímu zpracování dat s cílem odhalení 

příčiny vzniku neshod. 

Tzn., že hlavní funkcí technické kontroly je být v procesech realizace produktů účinným 

filtrem, který zachytává všechny produkty, které nejsou ve shodě s požadavky. Rozsah 

technické kontroly, uplatňované kontrolní metody a některé další charakteristiky závisí 

zejména na složitosti procesů, požadované přesnosti získaných důkazů, požadavcích na 
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posuzování shody definovaných závaznými normami a předpisy, resp. na dalších faktorech. 

Následující tabulka 1 uvádí základní druhy technické kontroly [5]. 

Tab. 1 Základní druhy technické kontroly 

Hledisko členění technické kontroly Druh technické kontroly 

Začlenění do procesů realizace produktu Kontrola -vstupní 

                -operační  

                -výstupní 

Objekt kontroly Kontrola -materiálů 

                -rozpracovaných produktů 

                -hotových produktů 

Rozsah kontroly Kontrola -stoprocentní 

                -výběrová 

                -namátková 

Použité přístupy ke kontrole Kontrola -měřením 

                -srovnáváním 

Rozsah automatizace Kontrola -ruční 

                -mechanizovaná 

                -automatizovaná 

Odpovědnost za kontrolu Kontrola -zaměstnancem OTK 

                -obsluhou pracoviště 

Vliv na další průběh procesu Kontrola -aktivní 

                -pasivní 

 

Každý druh technické kontroly má svou specifickou proceduru, je aplikovaný v různých 

fázích výroby a s různou četností, jak je objasněno níže. 

 

Vstupní kontrolou se chápou veškeré činnosti ověřování shody vstupních materiálů a 

informací do procesu organizace. Mohou mít charakter množstevní i kvalitativní kontroly 

nakupovaných dodávek, kontroly úplnosti a správnosti projektů apod.  

Operační kontrolou jsou všechny aktivity, které se realizují při ověřování shody přímo 

ve výrobě nebo poskytování služby. 

Výstupní kontrola je pak obvykle zaměřená na ověřování kompletnosti a funkčnosti 

hotových produktů před expedicí k zákazníkům. 

Stoprocentní kontrola znamená, že pracovníci provádějící kontrolní operace, musí 

ověřit všechny produkty. Tento druh kontroly by měl být nasazován pouze v těch případech, 

kdy jsou výrobní procesy nezpůsobilé k trvalé schopnosti plnit požadavky nebo pokud to 

vyžaduje kontrolní dokumentace. Tato kontrola je velmi pracná a nákladná bez stoprocentní 

záruky za zachycení všech neshod. 
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Výběrová kontrola je založena na principu statistických výběrů z celého produkovaného 

objemu, u kterých jsou pak ověřeny všechny požadované znaky jakosti. Podle výsledků 

kontroly na výběrech se usuzuje o celém zhotoveném objemu. Klasickými aplikacemi 

výběrových kontrol jsou tzv. statistické přejímky a statistická regulace. 

Namátkové kontroly nemají přesně určený objem kontrolované produkce, vše závisí na 

možnostech a zdrojích technické kontroly, resp. obsluhy stroje.  

Kontrola měřením vyžaduje nasazení různých měřidel, která jsou schopná za 

předpokladu jejich způsobilosti objektivně zjistit, zda realita u produktu odpovídá 

stanoveným požadavkům. Jako měřidla mohou sloužit i tak jednoduché pomůcky, jako jsou 

skládací metry, posuvná měřítka, ale i měřící roboty. 

Aktivní kontrola je ověřováním, u kterého zjištěné výsledky mohou bezprostředně (on-

line) ovlivnit proces výroby, resp. poskytování služby.  

Pasivní kontroly jsou takové činnosti technické kontroly, které nemohou bezprostředně 

ovlivňovat průběh procesu. Např. pokud technická kontrola ověřuje shodu u dodávky 

vyrobené dopolední směnou až v odpoledních hodinách 

Samokontrola je druh ověřování shody, kde technickou kontrolu provádí a za výsledky 

odpovídá ten, který se přímo podílí na výrobě – tzn. obsluha strojů, dělníci apod. 

Samokontrola má některé zajímavé efekty: 

a) je formou angažovanosti zaměstnanců výroby do problematiky zabezpečení jakosti, 

b) umožňuje rychlou zpětnou vazbu do procesu výroby 

c) snižuje výšku mzdových nákladů na zaměstnance technické kontroly [5]. 

 

2.3 Řízení neshodného produktu 

Neshoda – je odchylka od specifických požadavků – tzn., že se jedná o nedostatek 

v charakteristické vlastnosti, dokumentaci nebo proceduře, vyjadřující nepřijatelnou kvalitu 

jednotky či aktivity [11]. 

Neshodný produkt - je produkt, který neodpovídá požadavkům standardu či specifickým 

požadavkům zákazníka a nelze jej použít k původnímu účelu, tzn., že není plně schopen plnit 

funkci, pro kterou je určený [10]. 

Vada – je nedokonalost či závada výrobku, zapříčiněna nevhodným technologickým 

postupem, opravňující k vyřazení výrobku na základě kritérií definovaných standardem [10]. 
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Řízení neshodného produktu je významnou součástí funkčního systému zabezpečení 

jakosti v každé organizaci. V rámci zabezpečení jakosti ve výrobě či při poskytování služeb je 

třeba řešit nejčastěji problémy spojené s neshodnými produkty v různých etapách výrobního 

procesu či procesu poskytování služeb [2]. 

Produkt nebo služba, která neodpovídá požadavkům, musí být řízena, aby se předešlo 

neplánovanému užití, aplikaci nebo instalaci a organizace musí identifikovat, zaznamenat a 

přezkoumat míru a rozsah vzniklého problému a určit opatření k nápravě. Tato opatření 

k nápravě neshodného produktu či služby by měly zahrnovat: 

a) opraveno nebo přepracováno aby odpovídalo požadavkům, nebo 

b) povolení odchylky nebo bez opravy, nebo 

c) přeřazeno na jiné použití, ke schválenému použití, nebo 

d) vyřazeno jako nevhodné k použití [8]. 

Musí být přirozeně definován orgán a jeho zodpovědnost za přezkoumání a vyřešení 

neshody. Pokud je to požadováno v kontraktu, musí být navržené použití nebo oprava 

neshodného produktu, nebo upravená služba oznámena a odsouhlasena zákazníkem [8].  

Popis jakékoliv opravy, úpravy, akceptovaných neshod produktu nebo modifikace služby 

musí být rovněž zaznamenán. Pokud je nutné opravit, či přepracovat nějaký produkt nebo 

modifikovat nějakou službu, musí být určeno a realizováno ověření požadavků [8]. 

Kroky procesu řízení neshodného produktu jsou znázorněny pomocí vývojového 

diagramu (obr. 2) a blíže popsány v následující kapitole. 
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Obr. 2 Vývojový diagram procesu řízení neshodného produktu [2] 
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2.3.1 Základní kroky procesu řízení neshodných produktů 

Proces řízení neshodných produktů je stanoven přesně definovanými pravidly, která 

určují, jak postupovat při výskytu neshodných produktů. Každá organizace musí mít tento 

proces zdokumentován takovým způsobem, aby bylo přesně definováno, jak tyto produkty 

označovat, třídit a jakým způsobem s nimi manipulovat, aby nedošlo k záměně se shodnými 

produkty. Rovněž musí být o neshodných produktech vedeny záznamy, na základě kterých je 

potřeba provádět analýzy příčin a rozbory pro určení finančních ztrát z nejakostní výroby. 

Podrobněji jsou kroky procesu řízení popsány níže: 

Zjištění neshodného produktu 

Neshodný produkt může být odhalen během kontrolních operací prováděných pracovníky 

technické kontroly nebo obsluhou stroje, v průběhu zkoušení nebo přímo v průběhu 

výrobního procesu. V případě, že neshodu odhalí někdo jiný než pracovník technické 

kontroly, musí dotyčný pracovník zjištění neshody nahlásit svému přímému nadřízenému a 

ten je povinen informovat pracovníky technické kontroly [2]. 

Označení a separace neshodných produktů 

Tento krok je nutné provést co nejdříve po zjištění neshodného produktu. Zjištěné 

neshodné produkty se označují fyzicky určitou barvou a záznamem do průvodní  

dokumentace [2]. Nejběžnější metoda je rovněž používat pro označování výrobků štítky, které 

se odlišují od ostatních štítků. Preferuje se použití červených štítků pro neshodné a zelených 

štítků pro shodné produkty [12]. 

Ihned po označení musí být neshodné produkty separovány. Pro účinné zajištění separace 

je nutné mít na výrobních plochách místo s jasným označením, že na něm jsou uloženy 

neshodné produkty, aby nedošlo k jejich neúmyslnému použití ve výrobním procesu [2]. 

Záznam o neshodě 

Představuje základní informaci pro analýzu příčin neshodných produktů. Kromě popisu 

neshody je nutné zaznamenat i místo a čas výskytu neshodného produktu [2].  

Je zde několik způsobů zdokumentování neshod: 

 na štítcích připevněných k neshodnému produktu, 

 na zvláštním formuláři jako je záznam o neshodě, 

 na záznamu pro vadné produkty, 

 na kartě daného produktu, kde je zaznamenáván průběh kontroly, 

 v záznamové knize pro dané pracoviště [12]. 
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Způsob zdokumentování závisí na závažnosti neshody a komu a pro jaké další potřeby 

má být tato informace určena [12]. 

Přezkoumání neshody 

V rámci tohoto kroku je nutné definovat pravděpodobné příčiny neshodného produktu, 

zaznamenat je, rozhodnout o formě vypořádání zjištěných neshod produktů, tj. o opatření 

vedoucí k vyřešení neshody a stanovit zodpovědnost za realizaci zvoleného způsobu 

vypořádání. Při stanovení konkrétního způsobu vypořádání neshodného produktu je nutné vzít 

v úvahu ztráty a vícenáklady jednotlivých variant vypořádání a zvolit variantu spojenou 

s minimálními negativními dopady. Každý způsob vypořádání představuje sekvenci kroků 

vedoucí k vyřešení neshody. V rámci jednotlivých způsobů vypořádání je nutno realizovat 

tyto základní činnosti: 

 opravu a přepracování – (udělení výjimky zákazníka, provedení opravy, kontrola 

jakosti opravy nebo přepracování včetně záznamu o kontrole), 

 změnu specifikací – (nutná iniciace změnového řízení), 

 fyzickou likvidaci – (označení nesh. produktu, separace, vlastní likvidace) [2]. 

Vypořádání neshody 

Tento krok vypořádání představuje realizaci předchozího rozhodnutí o konkrétní formě 

vypořádání neshodného produktu. Je ho třeba uskutečnit co nejdříve  

a co nejrychleji [3].  

Kalkulace nákladů a ztrát 

V tomto kroku se vyčíslí a proúčtují vícenáklady spojené s víceprací ve formě opravy 

nebo přepracování, ztráty spojené s prodejem za nižší cenu, ztráty z tržeb spojené 

s nerealizovanými, nepoužitelnými produkty, náklady na likvidaci atd. Tyto informace jsou 

důležitým zdrojem pro stanovení nákladů na jakost, pro analýzu výskytu neshodných 

produktů a nepřímo pro definování opatření k nápravě a preventivních opatření [2]. 

Řešení škod 

Součástí hodnocení neshody je i posouzení míry zavinění konkrétního pracovníka na 

vzniku neshodného produktu. V případě, že je určen konkrétní viník, stanovuje tzv. škodní 

komise výši úhrady, která bude pracovníkovi předepsána. Cílem řešení škod se však musí 

především stát vyhledání příčiny a poukazování na nedostatky a ne sankce vůči viníkům. Jde 

o to, aby se sankce omezily pouze na případy záměrného porušení povinností nebo nedbalosti 

pracovníka. Omezení trestů sníží zakrývání nedostatků, vytvoří se tak základní podmínky pro 
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otevřený přístup pracovníků k nedostatkům a usnadní se komunikace vedoucího pracovníka a 

pracovníka, u kterého se objevil nedostatek, při společném hledání jeho příčiny. Proces 

neustálého zdokonalování tak dostane reálný základ [2]. 

Rozbory neshod 

V pravidelných časových intervalech (např. 1x za měsíc) je třeba zpracovat rozbory 

neshod a jejich příčin s cílem přijmout opatření k nápravě nebo preventivní opatření [2]. 

 

2.3.2 Opatření k nápravě, okamžitá a preventivní opatření 

Jak opatření k nápravě, tak preventivní opatření jsou kroky vedoucí k eliminaci výskytu 

neshodných produktů a tím pádem ke zlepšení jakosti. Je potřeba rozlišovat mezi 

vypořádáním neshod a opatřením k nápravě. Potřeba vypořádání neshod i opatření k nápravě 

vzniká tehdy, když se objeví neshody. Vypořádání je okamžité řešení problému. Opatření k 

nápravě v sobě zahrnují zjišťování příčin specifických problémů a realizaci činností, které 

tyto příčiny odstraňují [4]. 

Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, musí organizace provádět opatření k 

nápravě za účelem odstranění příčin neshod. Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro 

stanovení požadavků na: 

a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka), 

b) určení příčin neshod, 

c) vyhodnocení potřeby opatření pro zajištění neopakování neshody,  

d) stanovení a realizace nezbytného opatření, 

e) záznamy výsledků provedeného opatření a 

f) přezkoumání provedeného opatření k nápravě. 

Organizace musí zajistit, aby každé opatření k nápravě bylo účinné, a zároveň musí 

stanovit dobu odezvy pro předložení plánu opatření k nápravě [7]. 

 

Okamžitá opatření 

Okamžité opatření je opatření vedoucí k odstranění neshody. V rámci okamžitého 

opatření je třeba se zaměřit nejen na objekt, kde byla zjištěna neshoda, ale i na objekty, kde by 

se ještě mohla stejná neshoda vyskytovat. 

Například při řešení reklamace může mít okamžité opatření podobu mimořádné 100% 

kontroly skladových zásob pro vyhledání neshodných produktů vyrobených ve stejném 

období, na stejném stroji, stejným pracovníkem ve stejné dávce jako zjištěný neshodný 
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produkt a dále identifikace, separace, zaznamenání, posouzení a vypořádání případných 

neshodných produktů [3]. 

 

Preventivní opatření 

Preventivní opatření začínají zvažováním všech potenciálních zdrojů problémů, které 

musí být eliminovány, pokud se objevuje náznak určitých trendů ve vývoji neshod [4]. 

Organizace musí stanovit opatření pro odstranění příčin potencionálních neshod za 

účelem zabránit jejich výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřené důsledkům 

potencionálních problémů. Musí být vytvořen dokumentovaný postup ke stanovení 

požadavků na: 

a) určení potenciálních neshod a jejich příčin, 

b) vyhodnocení potřeby opatření k zabránění výskytu neshod, 

c) stanovení a realizace nezbytného opatření, 

d) záznamy výsledků provedeného opatření a 

e) přezkoumání provedeného preventivního opatření [7]. 

Aby každé preventivní opatření bylo účinné, musí organizace dokumentovat veškeré 

záznamy o neshodných produktech, jakož i záznamy výsledků provedených opatření a 

záznamy o jejich přezkoumání. Tyto záznamy dále slouží jako vstupní informace pro analýzu 

údajů o neshodných produktech.  

 

2.3.3 Analýza údajů o neshodných produktech 

Analýza údajů o neshodných produktech musí být prováděna pro účely stanovení 

způsobu, který vede ke zlepšení stavu systému a nalezení možnosti eliminace výskytu 

neshodných produktů. 

 Údaje musí být shromažďovány z relevantních vstupů/zdrojů, včetně interních auditů, 

nápravných a preventivních opatření, neshodných produktů nebo služeb, reklamací zákazníka 

a výsledků spokojenosti zákazníka. Organizace by měla poté tyto údaje analyzovat a využít: 

a) pro zefektivnění systému managementu jakosti, 

b) pro řízení procesních trendů, 

c) pro spokojenost zákazníků, 

d) pro shodu s požadavky zákazníka na produkt či službu a 

e) pro dodavatele [8]. 
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Je také potřeba stanovit statistické metody, které budou využívány k analýze údajů, 

včetně ověření procesního řízení a charakteristiky výrobků nebo služeb. Samozřejmě, že 

zvolené statistické metody musí být vhodné a jejich používání kontrolované [8].  

Statistické metody pro analýzu vstupních údajů o neshodných produktech 

Pro analýzu vstupních údajů o neshodných produktech je vhodné použití například 

vývojového diagramu, Ishikawova diagramu, Paretovy analýzy aj.  Pomocí Ishikawova 

diagramu a Paretovy analýzy bude rovněž v praktické části této bakalářské práci řešen 

problém výskytu poškozených produktů v expedičních skladech organizace. 

Ishikawův diagram je jednoduchý nástroj pro určení všech možných potencionálních 

příčin daného problému. Tato metoda se zakládá na týmovém nalézání nápadů pomocí 

brainstormingu, kdy každý účastník týmu jeden po druhém v několika kolech generuje své 

nápady, které jsou zaznamenávány do grafického diagramu, který je rovněž nazýván dle své 

podoby jako „diagram rybí kosti“.  

Tento diagram je velice jednoduchý a obvykle se skládá z těchto kroků: 

1. nakreslení základní kostry diagramu, 

2. definování problému, který bude řešen, 

3. nalézání možných příčin problému pomocí brainstormingu, 

4. uspořádání nápadů brainstormingu dle kategorií možných příčin problému na 

hlavní příčiny, subpříčiny popřípadě elementární příčiny, 

5. vyhodnocení diagramu. 

Vyhodnocení této metody pro stanovení možných příčin problému se provádí například 

bodovým ohodnocením nejdůležitějších nápadu. Takto klasifikované možné příčiny problému 

jsou podkladem k samotné analýze např. pomocí Paretova diagramu. 

Paretova analýza je metoda, která pracuje s klasifikovanými údaji tak, aby z nich určila 

tzv. „životně důležitou menšinu“. Není zcela vhodné zabývat se všemi možnými příčinami 

problému i těmi méně podstatnými, ale zaměřit svoji pozornost na příčiny, které mají největší 

vliv na daný problém.  

Paretova analýza je prováděna v následujících krocích: 

1. Sestavení klasifikovaných kategorií možných příčin dle jejich četnosti od 

největší po nejmenší hodnoty. 

2. Vypočet kumulativních četnosti všech seřazených kategorií a jejich relativní 

kumulativní četnosti v procentech. 
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3. Sestrojení grafu, kdy na ose x jsou vyneseny četnosti jednotlivých možných 

příčin, na levé ose y je vynesená kumulativní četnost a na pravé ose se vynáší 

relativní kumulativní četnost v procentech. 

4. Vytvoření Lorenzovy křivky, která je tvořena spojením bodů relativních 

kumulativních četností. 

5. Určení životně důležité menšiny. 

Nejčastější poměr mezi životně důležitou menšinou a užitečnou většinou se používá 

Paretovo pravidlo 80/20. Pokud je Paretovo rozdělení ploššího tvaru a uplatnění kritéria 80/20 

nevede k vymezení životně důležité menšiny, použije se kritérium 70/30, popř. 50/50. 

Na základě výsledků Paretovy analýzy a určení nejvýznamnějších možných příčin 

problému, následuje navržení takových opatření k nápravě, aby došlo k výrazné eliminaci 

příčin, vedoucí k výraznému zlepšení a zabránění jeho opakování.   

Záznamy systému managementu jakosti a výsledky z analýz údajů, by měly být k tomuto 

používány jako vstupy a nastaveny zodpovědnosti pro preventivní opatření. Rovněž hlášení 

neshod, reklamace zákazníků a jiné vhodné záznamy systému managementu jakosti jsou 

užitečné jako vstupy pro proces opatření k nápravě [8]. 
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3 Představení společnosti 

V této části práce je představena rourovna ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, ve 

které byly čerpány informace jako podklady pro praktickou část této bakalářské práce. 

3.1 Profil společnosti 

Rourovna ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (AMTPO) je součástí trubkové 

divize celosvětové ocelářské skupiny ArcelorMittal. AMTPO je dceřinou firmou společnosti 

ArcelorMittal Ostrava (AMO) se kterou tvoří hutní kombinát s uzavřeným výrobním cyklem, 

od výroby metalurgického koksu a surového železa, přes výrobu oceli, až po výrobu 

válcovaného zboží – profilů, pásů, drátů a bezešvých a svařovaných trubek.  

AMTPO je největším výrobcem ocelových trubek v České republice, které dodává 

zákazníkům do celého světa. 

3.2 Certifikace společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, divize Tubular Products v roce 1992 úspěšně certifikovala systém 

jakosti podle normy EN ISO 9001 (viz příloha 1) jako první v České republice, systém 

environmentálního řízení podle normy EN ISO 14001 (viz příloha 2) byl poprvé certifikován 

v roce 1999. Firma rovněž získala certifikát OHSAS 18001 (viz příloha 3). 

ArcelorMittal Ostrava je rovněž držitelem certifikátů předních externích aprobačních 

společností Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas a Det Norske 

Veritas (viz příloha 4) a dalších. Bezešvé a spirálově svařované trubky určené pro tlaková 

zařízení byly certifikovány dle evropské směrnice 97/23/ES společností RW TÜV. 

3.3 Výrobkové portfolio 

Nosným výrobním programem závodu jsou bezešvé ocelové trubky válcované na dvou 

tratích Stiefel v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. 

Trubky na tratích (St 4-10“ a St 140 mm) jsou vyráběny z plynule odlévaných předlitků 

kruhového průřezu o rozměrech 160 a 210 mm (viz obr. 3) z ocelárny mateřské společnosti 

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.  

Nejnáročnějším výrobkem AMTPO jsou bezešvé ocelové trubky olejářské - pažnicové, 

čerpací, vrtné a naftovodné, vyráběné podle standardů API (viz obr. 4).  

Od roku 1957 je závod oprávněn označovat olejářské trubky monogramem Amerického 

Petrolejářského Institutu – API (viz příloha 5). Kromě běžných API závitů dodává závod  
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pažnicové a čerpací trubky s plynotěsným závitovým spojem pro potřeby olejářského 

průmyslu k těžbě plynu a ropy.  

  

 

 

 

 

Obr. 3 Vstupní materiál - plynule odlévané předlitky 

  

Obr. 4 Výrobky - pažnicové a hladké trubky 

 Z ocelového pásu válcovaného za tepla (viz obr. 5) jsou v provoze "Svařovna trub" 

vyráběny svařované trubky se šroubovicovým svarem jak v černém provedení, tak pro 

potřeby plynárenství v provedení s třívrstvou izolací PE, popř. vláknito-cementovou vnitřní i 

vnější izolací (viz obr. 6). Závod je vybaven nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při 

kontrole jakosti se používá moderních nedestruktivních metod (ultrazvukové zkoušení, 

elektromagnetické zkoušení pomocí rozptylových toků nebo vířivých proudů a RTG), které 

garantují požadovanou kvalitu dodávaných trubek.  
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Obr. 5 Vstupní materiál - ocelový pás válcovaný za tepla 

  

Obr. 6 Výrobky – spirálově svařované trubky 

AMTPO  vyrábí bezešvé ocelové trubky o vnějším průměru 21,3 až 273 mm a trubky se 

svarem ve šroubovici o vnějším průměru 323,9 až 820 mm podle norem API, ASTM, EN, BS, 

ČSN, DIN, GOST, NFA, UNI, PN případně dle sjednaných technických podmínek. Hlavní 

sortimentní skladba výrobků je rozdělena na spirálově svařované a bezešvé trubky, které se 

dále dělí na trubky hladké, závitové, přírubové a naftové (viz tab. 2).  
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Tab. 2 Sortiment výrobků vyráběných v AMTPO 

Trubky bezešvé 

(21 – 273 mm) 

Hladké (dle ČSN, DIN, ASTM, NFA, GOST, EN) 

Závitové (dle ČSN, DIN,  NFA, UNI, EN) 

Přírubové (dle ČSN) 

Naftové 

Pažnicové (dle API 5CT) 

Čerpací (dle API 5CT) 

Vrtné (dle API 5D) 

Naftovodné (dle API 5L) 

Trubky spirálově svařované (324 – 820 mm)  

(dle ČSN, DIN, ČSN EN, EN, API 5L, GOST, PN) 

Trubkové výrobky 
Stožáry na trakční vedení 

Ohýbané trubkové výrobky 

3.4 Popis procesu řízení dokumentů a záznamů 

AMTPO vytvořila a udržuje „Příručku jakosti“, která je hlavním dokumentem v systému 

řízení jakosti a zahrnuje oblast použití systému řízení jakosti, odkazy na dokumentované 

postupy vytvořené pro systém řízení jakosti a popis vzájemného působení mezi procesy. 

Pravidla pro vydávání a revize „Příručky jakosti“, včetně způsobu označování změn oproti 

předchozímu vydání, jsou stanoveny v organizační směrnici OS 1-06. 

Struktura Příručky jakosti AMTPO odpovídá struktuře předpisu API Q1. Popis 

jednotlivých požadavků tohoto předpisu, včetně požadavků ISO 9001 a doplňujících 

požadavků, je uveden v jednotlivých kapitolách Příručky kvality, které mají identické 

označení jako kapitoly v předpisu API Q1 [6]. 

AMTPO rovněž používá řízenou dokumentaci střední a nejnižší úrovně jako: organizační 

směrnice, pracovní postupy, příkazy vedoucího zaměstnance, pokyny odborného ředitele, 

detailní technologické předpisy a technologické směrnice, interní směrnice, svařovací 

postupy, jednorázové pokyny, plány jakosti, dokumentace BOZP, externí dokumentace a jiné. 

Rovněž i záznamy tvoří v AMTPO rozsáhlou skupinu dokumentů. Tyto záznamy slouží 

jako výstupy v různých krocích výrobních a kontrolních procesů. Jedná se o různé hlášenky, 

směnové záznamy, počítačové sjetiny, soupisy a podobně, které jsou vedeny pod svými 

evidenčními čísly dokumentů. 

3.5 Organizační členění  

Akciová společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava je tvořena statutárními 

orgány v souladu s Obchodním zákoníkem jako je valná hromada, („jediný akcionář“), 

představenstvo a dozorčí rada. Působnost jednotlivých orgánů ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s. určují stanovy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 
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Vrcholové vedení je tvořeno generálním ředitelem, odbornými řediteli a vedoucími 

úseků. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za činnost a výsledky řízeného útvaru. Jsou 

oprávněni a povinni řídit práci jim podřízených zaměstnanců, ukládat a kontrolovat prováděné 

úkoly. Podrobnější organizační členění v příloze č. 6. 

3.5.1 Organizační členění výrobních provozů 

Výroba trubek je členěna na tři výrobní provozy, dva provozy pro bezešvé trubky a jeden 

pro výrobu svařovaných trubek, vedoucí těchto provozů jsou podřízeni řediteli pro výrobu. 

 Provoz 151 (St 4-10“) – výroba bezešvých trubek rozměrů 114,3-270,3 mm 

 Provoz 152 (St 140 mm) – výroba bezešvých trubek rozměrů 21,3-141,3 mm 

 Provoz 153 (Svařovna) – výroba svařovaných trubek rozměrů 323-820 mm 

3.5.2 Organizační členění úseku řízení jakosti  

Úsek řízení jakosti je nezávislý na výrobě a jeho vedoucí je přímo podřízený generálnímu 

řediteli. Mezi hlavní činnosti úseku řízení jakosti patří: tvorba a udržování systému řízení 

jakosti, provádění interních auditů a inspekcí, zajišťování certifikace systémů, certifikace 

výrobků, technické přezkoumání poptávek, řízení reklamací, statistika a jakostní rozbory, 

zajišťování externích přejímek prováděných zástupci zákazníků a rovněž zajišťování 

technické způsobilosti NDT zařízení, školení, kvalifikaci a certifikaci personálu NDT.  

Organizační členění úseku řízení jakosti je vidět na obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Organizační schéma úseku řízení jakosti 
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3.5.3 Organizační členění výrobní kontroly 

Provoz výrobní kontrola spadá pod ředitele pro výrobu a jeho hlavní činnosti je provádění 

kontroly a nedestruktivního zkoušení trubek na všech provozech AMTPO. Zároveň zajišťuje 

odběr mechanických zkoušek, uvolňování finálního produktu a rovněž kalibraci měřidel 

používaných pro kontrolu trubek a trubkových výrobků. Organizační členění výrobní 

kontroly, viz obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Organizační schéma výrobní kontroly 

 

 

 

 

 

 

D D D D 

P 

PS 

Ředitel pro 

výrobu 

Výrobní 

kontrola 

Technická 

kancelář 

Nedestruktivní 

kontrola - 151 

Nedestruktivní 

kontrola - 151 

Nedestruktivní 

kontrola - 151 

Nedestruktivní 

kontrola - 151 

P – provoz 

D – dílna 

PS – pracovní skupina 

 



21 

 

4 Popis procesu výroby, kontroly a zkoušení trubek 

4.1 Výroba trubek 

Spirálově svařované trubky se vyrábí skružováním za tepla válcovaného ocelového pásu 

a jeho svařováním pod tavidlem na třech svařovacích agregátech. K výrobě bezešvých trubek 

slouží dvě válcovací tratě (Stiefel 140 mm a Stiefel 4-10“).  

Po hlavní části výroby (válcování a svařování) následují další výrobní a kontrolní operace 

až do finalizace výrobku. Například tepelné zpracování, úprava konců - úkosování nebo 

závitování, mechanické zkoušení materiálu, nedestruktivní zkoušení trubek ultrazvukovou či 

elektromagnetickou metodou, rentgenem nebo hydrostatickým zkoušením až po značení 

trubek, jejich povrchovou úpravu a balení. 

Další podrobný popis výrobního toku jak bezešvých, tak spirálově svařovaných trubek 

je graficky znázorněn v přílohách č. 7, 8 a 9. 

Vztah hlavního procesu výroby trubek, jehož nositelem je AMTPO a ostatních 

identifikovaných procesů v AMTPO, resp. v AMTPO i AMO znázorňuje následující schéma 

na obr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Vzájemná vazba hlavních procesů 

Pořadí hlavních procesů v AMTPO a AMO (resp. dalších dceřiných společnostech AMO) 

a vazba hlavního procesu Výroba trubek na ostatní hlavní procesy znázorňuje obr. 10. 
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Obr. 10 Schéma identifikovaných procesů 

4.2 Kontrola a zkoušení výrobků 

Za vizuální a rozměrovou kontrolu a nedestruktivní zkoušení trubek je v AMTPO 

zodpovědný provoz 156 – Výrobní kontrola. Pracovníci výrobní kontroly nebo jejich 

pověřenci jsou kvalifikováni pro provádění kontrolní činnosti a řídí se dle dokumentovaných 

postupů pro tuto činnost. 

4.2.1 Postupy pro kontrolu a zkoušení výrobků 

Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a zkoušení v ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s. jsou řízeny pomocí: 

 PP (pro zaměstnance provozu 156 – výrobní kontrola), 

 DTP (pro zaměstnance výrobního provozu), 

 interních a technologických směrnic se současným využitím technických norem a 

předpisů nebo autorizovaných výpisů z nich, předepsaných výrobních programů a 

uzavřených kupních smluv, na které se výše jmenované postupy odvolávají.  

Dokumentace (DTP, PP) pro provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly 

a zkoušení popisuje: 

 předmět kontroly (zkoušení), 

 kontrolované (zkoušené) vlastnosti, 

 četnost kontroly (zkoušení), 

 kontrolní (zkušební) metody a prostředky, 
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 kritéria přijatelnosti, 

 postup kontroly (zkoušení), 

 značení vyhovujících a neshodných výrobků po kontrole (zkoušení), 

 dokumentace. 

4.2.2 Zaměstnanci provádějící kontrolu a zkoušení výrobků 

Vstupní kontrolu materiálu a výrobků provádějí: 

 zaměstnanci provozu 156 - Výrobní kontroly, nebo  

 zaměstnanci výrobního provozu k tomuto účelu zvlášť pověření. 

Mezioperační a výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků provádějí: 

 zaměstnanci provozu 156 - Výrobní kontroly, 

 pověřenci provozu 156 – Výrobní kontrola ve výrobním provoze (pověřenci) - pro 

výstupní kontrolu vizuální, rozměrovou a zkoušení. 

Zaměstnanci provozu 156 - Výrobní kontroly provádějící vstupní, mezioperační 

a výstupní kontrolu a zkoušení, jsou k tomuto účelu zvlášť vyškoleni a pravidelně 

přezkušováni podle organizační směrnice závodu č. 15/7-27 - Postup přípravy zaměstnanců 

v systému QMS a EMS. 

Nedestruktivní kontrolní pracoviště jsou obsazena kvalifikovanými, speciálně 

vyškolenými zaměstnanci v souladu s OS 7-28 - Kvalifikace a certifikace personálu NDT, 

začleněnými do provozu 156 - Výrobní kontrola. 

Jednotlivým zaměstnancům zodpovědným za provádění příslušné mezioperační 

a výstupní kontroly a zkoušení jsou přiděleny osobní znaky (razidla) k označení vyhovujících 

výrobků po kontrole. 

Pověřenci provozu 156 – Výrobní kontroly ve výrobním provoze (pověřenci) - jsou 

zaměstnanci výrobního provozu provádějící mezioperační a výstupní kontrolu a zkoušení 

hotových výrobků. K této činnosti jsou pověřeni písemně. Toto pověření vystavuje vedoucí 

provozu 156 – Výrobní kontroly a schvaluje vedoucí úseku řízení jakosti. V závislosti na 

druhu kontrolní činnosti, pro kterou je pověření vystaveno, je pověřenému pracovníkovi 

přidělen osobní znak ve formě razidla nebo razítka pro označení vyhovujících výrobků nebo 

dokumentů. 

Provoz 156 řídí činnost pověřenců provozu 156 následovně: 

 pověřenci jsou školeni a přezkušováni provozem 156 – Výrobní kontrola v souladu 

s OS 7-27 - Postup přípravy zaměstnanců v IMS, 
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 mistři středisek provozu 156 se podílejí na tvorbě a aktualizaci dokumentace, kterou 

pověřenci pro svou činnost používají, 

 mistři středisek provozu 156 kontrolují činnost pověřenců při provádění kontrolních 

operací. 

Odborní znalci – jsou zaměstnanci UK – úseku Řízení jakosti – jmenovaní generálním 

ředitelem ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s., zabezpečující především externí 

přejímky prováděné třetí stranou nebo zástupcem zákazníka, provádějící ověřování výsledků 

přejímacích zkoušek a potvrzování dokumentů kontroly u výrobků, které vyžadují inspekční 

certifikát “3.1 popř. 3.2“ dle EN 10204:2004. 

4.2.3 Kontrolní místa 

Jakost polotovarů k výrobě trub (PLP, sochorů a ocelové pásky) a jakost výrobků je 

ověřována v průběhu výrobního procesu na stanovených kontrolních pracovištích vstupní, 

mezioperační a výstupní kontroly a zkoušení a blíže specifikována v pokynech pro činnost a 

kontrolu jednotlivých kontrolních míst (DTP, TS, IS, PP). 

Vstupní kontrola sochorů se provádí na sázecích roštech obou válcovacích tratí. Musí 

zahrnovat ověření průvodní dokumentace s fyzickým stavem dodávky, značení a svazkování, 

ověření chemického složení externích sochorů, rozměrových úchylek a případně výskytu 

vnitřních vad pomocí ultrazvukové kontroly - dle pokynu technologa přípravy vsázky. 

Vstupní kontrola dodávek pásových ocelí zahrnuje evidenci došlých svitků dle taveb, 

rozměrů a jakostí, ověření chemického složení a výsledků mechanických zkoušek. 

Mezioperační a výstupní kontrola a zkoušení jsou provedeny v plném rozsahu ve 

shodě s požadavky příslušných technických norem uvedených v kupní smlouvě, resp. 

výrobních programech. Rozsah a četnost kontroly a zkoušení jsou zahrnuty v pokynech pro 

činnost a kontrolu jednotlivých kontrolních míst. 

Rozhodující kontrolní místa v ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. jsou uvedeny 

v příloze č. 10. 

4.2.4 Záznamy kontroly a zkoušení 

O každé provedené kontrole a zkoušení je pořízen záznam, který potvrzuje výsledky 

ověřování jakosti materiálu nebo výrobku, a je podmínkou k uvolnění výrobku k dalšímu 

zpracování. 
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Názvy jednotlivých záznamů o kontrole a zkouškách, zaměstnanci zodpovědní za jejich 

vyhotovení a pravidla pro distribuci a archivaci těchto záznamů jsou uvedeny v organizační 

směrnici OS 1-25 - Záznamy o IMS. 

4.2.5 Označování neshodných výrobků po kontrole a zkoušení 

Způsob označování shodných a neshodných výrobků je specifický pro jednotlivá 

kontrolní místa a je podrobně popsán v postupech pro kontrolu a zkoušení pro jednotlivá 

kontrolní místa.  

Neshodné výrobky musí být ihned po provedené kontrole označeny a vytříděny 

do úložných míst k tomu určených, zřetelně označených: 

 modrou barvou pro výrobky určené k opravě, 

 oranžovou barvou pro výrobky zamítnuté. 
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5 Analýza současného stavu řízení neshodných produktů ve 

společnosti 

Proces řízení neshodného produktu je důležitou součástí celého systém řízení jakosti ve 

společnosti AMTPO. Tento proces je popsán v organizační směrnici OS 8-21 „Operativní 

řízení neshodného výrobku“ s přesným definováním pravidel a zodpovědnostmi za označení, 

oddělení, přezkoumání a evidenci neshodných výrobků.  

5.1 Rozdělení výrobků 

Na základě výsledků kontroly a zkoušení jsou výrobky AMTPO separovány na výrobky 

shodné a neshodné. 

Shodné výrobky – výrobky, které odpovídají výrobnímu příkazu, příslušným technickým 

normám a technickým dodacím podmínkám stanovených v kupní smlouvě. 

Neshodné výrobky – výrobky nesplňující požadavky výrobního příkazu, technických norem 

a neodpovídající požadavkům stanovených v kupní smlouvě.  

Tyto výrobky se v AMTPO dále dělí na výrobky: 

1. Určené k opravě – neodpovídají výrobní zakázce, příslušným technickým normám, 

technickým dodacím podmínkám stanoveným v kupní smlouvě. K původnímu účelu 

mohou být použity až po odstranění zjištěných závad. 

Tyto se dělí na: 

 použitelné k původnímu účelu – po opravě lze výrobek použít k plnění 

původní kupní smlouvy, 

 nepoužitelné k původnímu účelu – po opravě nelze výrobek použít k plnění 

původní kupní smlouvy. 

2. Tolerované kupujícím – nesplňují kvalitativní požadavky dle kupní smlouvy, kupující 

však akceptuje definovanou vadu výrobku.   

3. Přeřazené k jinému použití – nesplňují kvalitativní požadavky dle kupní smlouvy, jsou 

však použitelné pro jiného kupujícího, který akceptuje definovanou vadu výrobku, 

nebo výrobek jeho požadavky splňuje. 

4. Zamítnuté – vykazují takovou neshodu s jakostními předpisy, že není ekonomické 

nebo technicky proveditelné zjištěné vady odstranit a nemohou být použity ani pro 

jiný účel upotřebení. 

 Schematické znázornění rozdělení výrobků viz obr 11.  
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Poznámka: VOJ – výrobky odchylné jakosti. 

Obr. 11 Rozdělení výrobků 

5.2 Pravidla pro přezkoumání neshodných výrobků 

Pravidla pro přezkoumání neshodných výrobků definované v organizační směrnici 

„Operativní řízení neshodného výrobku“ popisují zodpovědnosti, místa určená 

k přezkoumání, opravě a separaci neshodných výrobků, jejich označení a provádění záznamů 

o přezkoumání. 

5.2.1 Místa určená k přezkoumání neshodných výrobků 

Přezkoumávání neshodných výrobků se většinou provádí na kontrolních pracovištích 

nebo na pracovištích nedestruktivního zkoušení ve všech provozech AMTPO. Určená místa k 

přezkoumání neshodných výrobků jsou: 

Provoz 151 (St 4-10“): 

 předrevize 

 revize 

 nedestruktivní kontrola na pracovišti:  

o EMAT 

o Rotomat 2 

o Rotomat 3 

Výrobky 

Po opravě použitelné 

k původnímu účelu 

Shodné Neshodné 

Určené k opravě 

Tolerované 

kupujícím 

Přeřazené 

k jinému použití Zamítnuté 

Po opravě nepoužitelné 

k původnímu účelu 

VOJ 
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o Truscope 

 v důsledku nesprávné manipulace s výrobky také na jiných pracovištích 

Provoz 152 (St 140 mm): 

 revize 

 nedestruktivní kontrola na pracovišti:  

o Defektomat 2 

o Rotomat 3 

o Rotomat 4 

 výstupní kontrola olejářských trubek 

 v důsledku nesprávné manipulace s výrobky také na jiných pracovištích 

Provoz 153 Svařovna: 

 revize 

 nedestruktivní kontrola na pracovišti RTG 

 v důsledku nesprávné manipulace s výrobky také na jiných pracovištích 

5.2.2 Místa určená k opravě neshodných výrobků 

Určená místa k opravě a k rozhodnutí o dalším uplatnění neshodných výrobků určených 

k opravě, nepoužitelných k původnímu účelu, jsou v AMTPO : 

 úpravna provozu 151 (St 4-10“) - respektive dokončující dílny provozu 151 

 úpravna provozu 152 (St 140 mm) - respektive dokončující dílny provozu 152 

 revizní pracoviště svařovny 

5.2.3 Zaměstnanci pověření přezkoumáním a opravou neshodných výrobků 

Za zjištění, označení a separaci neshodných výrobků, určených k opravě nepoužitelných 

k původnímu účelu včetně místa určení druhu vady zodpovídají zaměstnanci provádějící 

kontrolu na pracovištích dle bodu 5.2.1. 

Za opravu a další uplatnění výrobků zodpovídají zaměstnanci pracovišť uvedených 

v bodě 5.2.2. 
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5.2.4 Označování a separace 

Svazky neshodných trubek určených k opravě, nepoužitelných k původnímu účelu, musí 

být na pracovištích dle bodu 5.2.1 označeny štítky s modrým pruhem a musí být ukládány do 

úložných míst označených modrou barvou s těmito vyplněnými údaji (viz obr. 12). 

  

č. balíku: 

 

místo vyřazení: 

 rozměr jakost tavba kusy metry den-směna podpis 

        

        

        

        

        

        

Obr. 12 Štítek s modrým pruhem pro výrobky neshodné určené k opravě 

Značení jednotlivých neshodných trubek určených k opravě, nepoužitelných 

k původnímu účelu je popsáno v předpisech pro činnost a kontrolu pracovišť dle bodu 5.2.1. 

Po opravě a rozhodnutí o dalším uplatnění neshodných trubek, provedeném na pracovišti dle 

bodu 5.2.1, jsou tyto trubky označeny následovně: 

a) Výrobky po opravě použitelné k původnímu účelu 

V případě, že po provedené opravě mohou být trubky použity k původnímu 

účelu nebo pro plnění jiné kupní smlouvy, jejímž požadavkům trubky po opravě 

vyhoví, jsou pravidla pro označování těchto trubek totožná s pravidly pro označování 

trubek shodných. 

b) Výrobky tolerované kupujícím 

Svazky těchto trubek musí být označeny štítkem se zeleným pruhem  

(viz obr. 13) nebo v souladu s požadavky kupní smlouvy. Značení jednotlivých trubek 

musí být uvedeno v souladu s požadavky kupní smlouvy. Svazky těchto trubek jsou 

ukládány do úložných míst určených pro výrobky shodné. 
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 č. zakázky:  č.b.:  

 rozměr:    

 jakost:  č.t.:  

 kusy:  metry:  

 délka:  váha:  

 značení:    

 vyřazeno místo podpis datum-směna 

     

Obr. 13 Štítek se zeleným pruhem pro výrobky tolerované kupujícím  

c) Výrobky přeřazené k jinému použití 

Svazky těchto trubek musí být označeny štítkem se žlutým pruhem  

(viz obr. 14) nebo v souladu s požadavky kupní smlouvy. Značení jednotlivých trubek 

musí být provedeno v souladu s pokyny pro činnost a kontrolu pracovišť dle 5.2.1. 

Svazky těchto trubek musí být ukládány do úložných míst určených pro výrobky 

shodné. 

 č. zakázky:  č.b.:  

 rozměr:    

 jakost:  č.t.:  

 kusy:  metry:  

 délka:  váha:  

 značení:    

 vyřazeno místo podpis datum-směna 

     

Obr. 14 Štítek se žlutým pruhem pro výrobky přeřazené k jinému použití 

 

d) Zamítnuté výrobky 

Svazky zamítnutých trubek musí být označeny štítky s oranžovým pruhem 

 (viz obr. 15). Pro zamítnuté výrobky jsou na všech pracovištích vyčleněna úložná 

místa s výrazným označením oranžovou barvou. 
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č. balíku: 

 

místo vyřazení: 

 rozměr jakost tavba kusy metry den-směna podpis 

        

        

        

        

        

        

Obr. 15 Štítek s oranžovým pruhem pro výrobky zamítnuté 

 

5.2.5 Záznamy o přezkoumání zamítnutých výrobků 

Záznamy o přezkoumání zamítnutých výrobků jsou vedeny na pracovištích dle bodu 

5.2.1. Podrobná pravidla pro evidenci zamítnutých výrobků včetně ustanovení zodpovědnosti 

za určení druhu vady, příčiny vzniku vady a druhu zavinění jsou stanovena v předpisech pro 

činnost a kontrolu pracovišť dle bodu 5.2.1. 

Vyplněné záznamy jsou odesílány do informační soustavy AMTPO, kde jsou k nim 

přiřazovány údaje pro finanční ohodnocení tzv. „ztrát z vnitřní nejakostní výroby“. 

5.3 Inspekce jakosti ve společnosti AMTPO 

Kontrola nad dodržováním procesu řízení neshodného produktu je prováděna inspektory 

jakosti, kteří jsou pracovníci oddělení KP – „Externí přejímky a inspekce jakosti“ spadajícího 

do úseku UK – Řízení jakosti.  

Pracovní náplní inspektorů jakosti je odhalování nedostatků v činnostech prováděných 

zaměstnanci rouroven od kontroly vstupních materiálů přes výrobu a kontrolu výrobků až po 

expedici hotových výrobků. Provádějí dohled nad dodržováním technologické kázně a jejich 

snahou je zabránit opakovanému vzniku nejakostních výrobků, respektive se podílejí na 

zvyšování úrovně popsaného systému QMS. Tito pracovníci mají pravomoc zastavit expedici 

neshodného výrobku, či přerušit výrobu a kontrolu výrobků, pokud mají podezření 

na nedodržování předepsaných výrobních nebo kontrolních postupů. 

Při provádění inspekční činnosti se pracovníci KP řídí: 

 pokyny vedoucího oddělení KP, 
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 platnou dokumentací (DTP, PP, IS) systému QMS závodu AMTPO, 

 normami a standardy uvedenými v dokumentaci řídící výrobu, 

 plány inspekcí, plány jakosti. 

 

Inspekční činnost je zaměřena zvláště na: 

 dodržování stanovených výrobních a kontrolních postupů, 

 správnost stanovených postupů ve vztahu k požadavkům zákazníka, resp. norem, 

 jakost výrobku v dané fázi zpracování z hlediska dodržování požadavků zákazníka, 

resp. norem. 

 

Průběh vykonávané inspekce je inspektorem v průběhu směny zaznamenáván do 

formuláře „Průběh inspekce“ (viz příloha 11). V tomto formuláři je uváděno kromě vyplněné 

hlavičky formuláře také: 

 pracoviště, na kterém byla inspekce prováděná, 

 předmět kontroly (výrobek, činnost) a jeho výsledek, 

 okruh inspekce,  

 hlášení neshody pokud bylo vystaveno, 

 čísla štítků „Karanténa“, pokud byly použity. 

 

5.3.1 Postup hlášení neshody 

V případech, kdy jsou během inspekční činnosti zjištěny vážné odchylky od požadavků 

uvedených v bodě 5.3, vystaví pracovník KP „Hlášení neshody“ (HN), (viz příloha 12). 

Procedura vystavení HN je prováděná v následujících krocích: 

1. První krok - vystavení HN- vystavovatel vyplní na tomto formuláři, který se skládá 

ze dvou listů A a B, tyto údaje: 

 číslo HN, 

 číslo štítku karantény – pokud je na výrobek přidělena karanténa, 

 datum a čas zjištění, 

 jméno toho, kdo neshodu zjistil a jeho podpis, 

 pracoviště (středisko), na kterém byla neshoda zjištěna, resp., které je za neshodu 

přímo odpovědné, 

 okruh neshod (viz tab. 3), 
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 příčina neshody (příčina systémová nebo technologická), 

 popis neshody – identifikace výrobku a popis neshody s určením toho, co bylo 

porušeno, 

 uvedení jména zaměstnance provozu (mistr, předák), kterému bylo zjištění 

neshody oznámeno. 

Vystavovatel předá takto vyplněné HN (listy A, B) vedoucímu KP, který jej podepíše a 

dále předá vedoucímu útvaru, kterému dotčené pracoviště patří a na kterém byla neshoda 

zjištěna. Vedoucí KP po konzultaci s přebírajícím HN stanoví termín předpokládaného 

navržení opatření a uvede jej do HN. Vedoucí útvaru podepíše převzetí HN, ponechá si list A, 

zbývající list B slouží pro archivaci na oddělení KP. 

Tab. 3 Okruhy neshod 

okruh neshody dle 

kapitoly 

ČSN EN ISO 9001:2009 

problematika inspekce, neshody 

4.2.3 Řízení dokumentů 

4.2.4 Řízení záznamů 

6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

6.3 Infrastruktura 

7.2.1 Určování požadavků týkající se produktu 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

7.5.3 Identifikovatelnost a sledovatelnost 

7.5.4 Majetek zákazníka 

7.5.5 Uchovávaní produktu 

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

8.2.4 Monitorování a měření produktu 

8.3 Řízení neshodného produktu 

2. Druhý krok  

Vedoucí útvaru, na něhož byla neshoda vystavena, předá zpět toto HN (list A) vedoucímu 

KP s uvedením odstranění neshody a navržením okamžitých a preventivních opatření. 

Vedoucí KP dále: 

 posoudí popsaný způsob okamžitého řešení neshody a preventivních 

opatření, 

 v případě, že nesouhlasí s popsaným způsobem řešení neshody, popíše své 

výhrady na listu A HN v části 3 a vrátí zpět toto HN k dořešení. 
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 v případě, že s popsaným řešením souhlasí a jsou splněny jednotlivé body 

plánu opatření, podepíše list A HN v části „Uzavření neshody“, 

 předá kopii listu A HN v případě souhlasu se způsobem odstranění 

neshody vedoucímu dotčeného útvaru. 

Evidence zadaných HN je vedena na oddělení KP - archivací listů A a B HN. 

Schematický popis zadání a řešení neshody je popsán ve vývojových diagramech na obr. 

16 a 17. 

 

 

Obr. 16 Zadání a řešení hlášení neshody – 1. část 

1 

3 2 

10 

7 

6 

8 

4 

5 

9 

B A C 

ne 

ne 

ano 

ano 

 

1. Zaměstnanec s oprávněním vystavit 

HN.  

2. Inspekční činnost. 

3. Dokumentace QMS. 

4. Reklamace, stížnosti zákazníků nebo 

přejímačů zastupujících zákazníka. 

5. Byly porušeny technologické či 

pracovní postupy, popř. byl zjištěn 

nefunkční či nedostatečně popsaný 

systém QMS? 

6. Akceptování stavu výrobku. 

7. Vystavení HN – vypsání těchto částí 

formuláře - listy A a B: 

 záhlaví, 

 část [1] popis neshody, 

 jméno vedoucího zaměstnance 

na směně (mistr, předák), který 

byl informován o zjištěných 

neshodách. 

8. Formulář HN. 

9. Je zapotřebí dát výrobek do karantény? 

10. Zařazení výrobku do karantény.  



35 

 

 

 

Obr. 17 Zadání a řešení hlášení neshody – 2. část 

 

B A C 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

18 

ano 

ne 

13 

ne 

ano 

11. Vedoucí oddělení KP. 

12. Stanovení termínu zpracování opatření 

vedoucích k odstranění neshody. List A 

formuláře HN předá vedoucímu 

příslušného útvaru, na který bylo HN 

vystaveno, list B si ponechá.   

13. Vedoucí střediska, na které bylo HN 

vypsáno. 

14. Podepsání převzetí HN. 

Vedoucí střediska: 

 prošetří zjištěné nedostatky a 

stanoví postup vedoucí 

k odstraněné neshody (okamžitá 

a preventivní opatření), 

 vyplní část [2] formuláře HN 

„Odstranění neshody“, v případě 

nutnosti dalších opatření uvede 

termíny, 

 pokud je jedním z opatření 

písemné seznámení pracovníků, 

přiloží kopii záznamu, 

 takto vyplněný formulář předá 

vedoucímu oddělení KP. 

15. Odstranění důvodu zařazení výrobku do 

karantény. 

16. Vedoucí oddělení KP. 

17. Souhlasí s popsaným způsobem řešení 

neshody? 

18. Popsání výhrady k řešení neshody 

v části [3] formuláře HN a vracení 

formuláře zpět vedoucímu příslušného 

útvaru. 

19. Byly odstraněny příčiny zařazení 

výrobku do karantény? 

20. Uzavření HN a předání kopie listu A 

formuláře s uzavřeným HN vedoucímu 

střediska. 
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5.3.2 Karanténa výrobku 

Je-li během inspekční činnosti zjištěn neshodný výrobek, který vykazuje jakoukoli vadu 

(např. mechanické poškození), která nastala po provedené kontrole, nebo vadu, která nebyla 

výrobní kontrolou zachycena, je inspektorem jakosti na takový výrobek bezprostředně po jeho 

zjištění přidělena karanténa. Výrobek, který je dán do karantény, podléhá jasným a 

zdokumentovaným pravidlům vystavování a rušení karantén (viz níže). Zároveň je vedena 

evidence zadaných karantén a jejich pravidelné vyhodnocování. 

a) Vystavení karantény 

Inspektoři jakosti mají právo pozastavit další zpracování výrobku jeho zařazením do 

karantény v případě že: 

 byly hrubě porušeny stanovené postupy zpracování výrobku, 

 jakost výrobku neodpovídá požadavkům v dané fázi zpracování, 

 výrobek před expedicí nesplňuje požadavky výrobní zakázky, 

V případě použití karantény na hotový výrobek v expedičním skladu inspektor jakosti 

vloží tuto informaci do informačního systému AMTPO.  

V průběhu karantény zpracovávaného výrobku je zakázáno jakékoliv další zpracování 

tohoto výrobku. K fyzickému označení výrobku v karanténě slouží štítek karantény (viz obr. 

18), na kterém je uveden důvod karantény. Jakákoliv manipulace s výrobkem v karanténě je 

možná pouze s vědomím inspektorů jakosti vyjma případu popsaných v bodě b. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Štítek karantény (přední a zadní strana) 

 

 

 

                                    štítek č. 

KARANTÉNA 

 

Pro uvolnění výrobku volejte odd. KP – 

Přejímky a inspekce jakosti tel. 3210 

nebo pager 135-085, popřípadě mobil 

606 771 151. 

V případě potřeby nakládky výrobků 

v karanténě  

a je-li inspektor KP nedosažitelný. 

zaměstnanec provádějící opravu (mistr, 

předák):  

způsob opravy: 

Tento štítek předat nadřízenému, který 

zajistí předání na KP. 
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b) Zrušení karantény 

Postup pro zrušení karantény: 

1. Pro zajištění plynulé nakládky zboží musí být vedoucím příslušného střediska 

odpovědným za odstranění nedostatků, zajištěna neprodlená oprava výrobku 

v karanténě. 

2.  V případě potřeby nakládky výrobku v karanténě je výrobek poslán na příslušné 

středisko, které zajistí opravu závady popsané na štítku karantény. 

3.  Je-li inspektor dosažitelný, provádí kontrolu provedení opravy a zrušení karantény 

osobně. 

4.  Není-li inspektor dosažitelný, vedoucí střediska provádějící opravu: 

 zkontroluje provedení opravy a po odstranění neshody odejme štítek karantény 

z předmětného výrobku, 

 na zadní straně štítku karantény vyplní své jméno a způsob opravy, 

 zajistí předání vyplněného štítku karantény vedoucímu KP. 

5. Po odstranění závady provede inspektor jakosti zrušení karantény v informačním 

 systému AMTPO. 

5.3.3 Evidence hlášení neshod a karantén 

Evidence hlášení neshod je vedena oddělením KP – Přejímky a inspekce jakosti archivací 

listů A a B jednotlivých HN. Vedoucí KP provádí jednou měsíčně vyhodnocení: 

 podílu zadaných HN k počtu inspekcí v daném měsíci a v postupu, 

 délky reakce na HN v daném měsíci a postupu, 

 počet neuzavřených HN k poslednímu dni měsíce, 

 závažných a opakovaně se vyskytujících neshod. 

Rovněž je vedena evidence udělených karantén, co se týká jejich počtu a druhu. Na 

základě této evidence jsou v pravidelných měsíčních prezentacích předkládány informace o 

počtu zadaných karantén vedoucímu úseku řízení jakosti, který tyto informace dál předkládá 

vedení společnosti AMTPO. 
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6 Závěrečná zhodnocení 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu současných postupů při posuzování 

neshodného produktu a hlášení neshod. 

V teoretické části byly popsány hlavní procesní kroky řízení neshodného produktu, 

počínaje zjišťováním neshodného produktu, jeho označování, záznamy o neshodě, 

přezkoumání a vypořádání neshody přes řešení škod a kalkulaci nákladů za neshodný 

výrobek, až po rozbory neshod včetně opatření k nápravě. Dále bylo popsáno, co je hlavní 

funkcí technické kontroly při odhalování neshodných výrobků, jaké jsou její cíle a členění dle 

druhů technických kontrol. 

V další části byla nejprve představena společnost, ze které byly čerpány informace jako 

podklad pro vypracování této bakalářské práce. Bylo uvedeno výrobní zaměření společnosti a 

její hlavní portfolio výrobků, specifikace hlavních procesů výroby a objasněna organizační 

struktura společnosti.  

Hlavní zaměření této práce bylo směřováno na procesy výrobní kontroly a řízení jakosti 

ve společnosti. Analýza nastavených systémů výrobní kontroly její členění a funkce. Dále 

analýza postupů při řízení neshodného výrobku, včetně zodpovědností za provádění technické 

kontroly, označování neshodných výrobků, rozdělení neshodných výrobků, jejich separace, 

záznamy a přezkoumávání neshodných výrobků. V úseku řízení jakosti AMTPO byly 

popsány činnosti oddělení Externích přejímek a inspekcí jakosti, jeho úkoly v organizaci, 

zvláště pak ty, které jsou zaměřené na inspekční činnost ve vztahu k odhalování neshod. 

Ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je proces řízení neshodného 

produktu v průběhu jeho výroby, kontroly a zkoušení přesně zdokumentován, dodržován a 

jsou nastaveny kontrolní mechanizmy daného procesu takovým způsobem, který zaručuje 

dostačující podmínky pro zadržení a separaci neshodného produktu v průběhu jeho 

zpracování a finalizace. 

Ačkoliv je proces řízení neshodného produktu během jeho výroby nastaven společnosti 

AMTPO způsobem, který co nejvíce eliminuje možnost propuštění neshodného produktu 

k zákazníkovi, potýká se společnost již delší dobu s problémem poškozování finálních 

produktů v průběhu jejich manipulace a skladování. Tato problematika, jakož i analýza 

vystavených hlášení neshod za období posledních čtyř let, je dále popsána v neveřejné 

technické zprávě. Hlavním cílem technické zprávy je analyzovat problém poškozování 

finálních produktů AMTPO před dodáním k zákazníkům a navržení řešení k eliminaci tohoto 

negativního jevu.   
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Příloha č. 3 Certifikát systému management dle BS OHSAS 18001:2007 
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Příloha č. 4 Aprobační certifikáty: Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Lloyd’s Register   

a Bureau Veritas 
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Příloha č. 5 Certifikáty pro výrobu trubek podle API 5CT, 5L a 5D 
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Příloha č. 6 Organizační struktura AMTPO 
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Příloha č. 7 Popis technologického toku trubek s hladkými konci a naftovodných trubek 
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Příloha č. 8 Popis technologického toku pažnicových a čerpacích trubek. 
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Příloha č. 9 Popis technologického toku vrtných a spirálově svařovaných trubek 
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Příloha č. 10 Kontrolní místa provozů rouroven AMTPO 

Kontrolní místo: Provoz 151 – St 4-10“ 
Druh kontroly 

(zkoušení) 

Provádějící 

zaměstnanci 

- sázecí rošt válcovací tratě St 4-10"  Vstupní Provoz 151 

- předrevize Výstupní, Mezioperační Pověřenci 

- hlavní revize v úpravně St 4-10" Výstupní, Mezioperační Pověřenci 

- UZ měření tloušťky stěny (EMAT) Výstupní Provoz 156 

- defektoskop. Kontr. linka Rotomat 2 Výstupní Provoz 156 

- defektoskop. Kontr. linka Rotomat 3 Výstupní Provoz 156 

- kontrolní linka Truscope Výstupní Provoz 156 

-výstupní kontrola trubek defektoskop.  

 kontr.linkou Rotomat 2 
Výstupní Provoz 156 

-výstupní kontrola trubek za  

 defektoskop. kontr.linkou Rotomat 3 
Výstupní Provoz 156 

-výstupní kontrola trubek za 

 defektoskop. kontr. linkou Truscope 
Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola nátrubků v nátrubkárně Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola trubek v adjustáži Výstupní Provoz 156 

- pracoviště externích přejímek Výstupní KP 

- výstupní kontrola v soustružně Výstupní Provoz 156 + pověřenci 

- vodní lis Schölemann Výstupní Pověřenci 

- vodní lis č. 2 Výstupní Pověřenci 

Kontrolní místo: Provoz 152 – St 140 mm 
Druh kontroly 

(zkoušení) 

Provádějící 

zaměstnanci 

- sázecí rošt válcovací tratě St 140 mm  Vstupní 
Provoz 152 

St 140 

- revize v úpravně St 140 mm  Výstupní, Mezioperační Pověřenci 

- defektoskop. Kontr. linka Defektomat 1 Výstupní Provoz 156 

- defektoskop. Kontr. linka Rotomat 4 a Defektomat 2 Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola trubek za defektoskop.  kontr. linkou 

Rotomat 4 a Defektomat 2 
Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola hladkých trubek Výstupní Provoz 156 + pověřenci 

- revize za závitořeznými stroji v soustružně   Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola trubek v adjustáži Výstupní Provoz 156 

- pracoviště externích přejímek Výstupní KP 

- vodní lis Mannesmann – Meer Výstupní Pověřenci 

Kontrolní místo: Provoz 153 –Svařovna a STV 
Druh kontroly 

(zkoušení) 

Provádějící 

zaměstnanci 

- vstupní kontrola vsázkového materiálu Vstupní Provoz 153 

- hlavní revize za svařovacími agregáty Výstupní Pověřenci 

- upichovací a úkosovací stroje Výstupní Pověřenci 

- vodní lis 250t a 500t  Výstupní Pověřenci 

- defektoskopická kontrola RTG a UZ Výstupní Provoz 156 

- pálicí linka Výstupní Pověřenci 

- výstupní kontrola spirál. Svařovaných trubek Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola svařovny trubkových výrobků (STV) Výstupní Provoz 156 

- výstupní kontrola asfaltové izolace trubek Výstupní Pověřenci, provoz 156 

- linka PE – izolace Výstupní Pověřenci, provoz 156 

- vnější a vnitřní cementace Výstupní Pověřenci, provoz 156 
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Příloha č. 11 Formulář „ Průběh inspekce“ 
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Příloha č.12 Formulář “Hlášení neshody” 

 

Hlášení neshody - list A 

 

 
 

  

       
číslo HN štítky karantény 

       
   

       
datum zjištění čas zjistil podpis středisko okruh příčina 

              

[ 1 ] POPIS NESHODY 

zakázka průměr stěna druh výrobku 

              

              

  
     

  

         
     

  

  
     

  

o neshodě informován (mistr, předák) převzal ved. střediska + podpis datum 

              

termín zpracování opatření podpis vedoucího KP 

              

[ 2 ] ODSTRANĚNÍ NESHODY 

okamžitá opatření k odstranění neshody         

  
     

  

         
     

  

              

preventivní opatření proti opakování neshody         

  
     

  

         
     

  

              

datum provedl + podpis 

              

[ 3 ] VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍHO KP 

  

       

       
              

[ 4 ] ZRUŠENÍ KARANTÉNY 

datum provedl podpis 

              

       
UZAVŘENÍ NESHODY 

datum podpis 

        

 
E.z. 279/1599/0100 

Toto Hlášení neshody bude uzavřeno až po vyjádření souhlasu vedoucího KP s 
odstraněním neshody. 

 


