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ABSTRAKT 

Analýza procesů ověřování shody produktů 

Obsahem této bakalářské práce je analýza procesů ověřování shody produktů.  

První část bakalářské práce obsahuje teoretickou část, která se zaměřuje na rozbor 

problematiky posuzování shody produktů. 

V praktické části práce jsou uvedeny konkrétní postupy posuzování shody, které jsou 

prováděny ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

Součástí praktické části je analýza vybraných postupů posuzování shody provedených 

při výrobě ocelových bezešvých trubek v souladu se standardními poţadavky Amerického 

petrolejářského institutu. 

 

 

ABSTRACT 

Analysis of Products Conformity Verification Processes  

The contents of this bachelor´s thesis is to analysis of products conformity verification 

processes. 

The first part of this bachelor´s thesis includes the theoretical section, which is focused 

on the assessment of products. 

The practical section of the thesis includes the specific compliance assessment 

procedures which are applied at company ArcelorMittal Tubular products Ostrava a.s. 

Part of practical section is analysis of choice compliance assessment procedures 

effected at production seamless steel pipes in accordance with standard requirements of 

American Petroleum Institute. 
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Seznam použitých zkratek 

EU – Evropská unie 

ČR – Česká Republika 

AMTPO a.s. – ArcelorMittal Tubular Products a.s. 

API – American Petroleum Institute 

DTP – Detailní technologický postup 

PP – Pracovní postup 

IS – Interní směrnice 

UZ – Ultrazvuk 

SMJ – Systém managementu jakosti 
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Úvod 

Význam jakosti jako celkového souhrnu znaků, které ovlivňují schopnost uspokojovat 

stanovené a předpokládané potřeby, je v současné době chápán a posuzován ve velmi 

rozsáhlých souvislostech. V úvahu se berou zejména povinnosti organizace dostát platným 

legislativním předpisům, její odpovědnost za ochranu bezpečnosti uţivatelů (spotřebitelů) 

výrobků a sluţeb, za bezpečnost práce a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, za šetrnost 

k majetku a k ţivotnímu prostředí a další. 

Tyto skutečnosti se odráţejí jak v legislativě, tak i v technických předpisech a 

normách na národní i mezinárodní úrovni a jejich dopady bezprostředně ovlivňují všechny 

organizace pracující na komerčních principech. 

Jedním z cílů evropského vnitřního trhu je volný pohyb výrobků. A to výrobků 

bezpečných, ať je jejich původ jakýkoliv, buď ze států Evropské unie, nebo mimo ní.  

Cílem předloţené bakalářské práce bylo analyzovat postupy procesů ověřování shody 

produktů – splnění všech specifikovaných poţadavků.  

Uţivatelé/spotřebitelé mají právo předpokládat, ţe výrobky a/nebo sluţby, které si 

zakoupili, jsou vyhovující pro zamýšlený účel pouţití. Mají rovněţ právo očekávat, ţe ani oni, 

ani kdokoliv jiný nebude vystaven fyzické újmě nebo újmě na majetku v důsledku uţívání 

výrobku anebo sluţby. Konečně mají právo v případech, kdy k takové újmě došlo, na rychlé a 

přiměřené odškodnění. Také zaměstnanci organizace právem předpokládají, ţe při výrobě 

nebo poskytování sluţby nebudou vystaveni nebezpečí úrazu či poškození zdraví 

způsobenému např. pouţitím nevhodných zařízení, výrobních pomůcek, osobních ochranných 

prostředků nebo rizikových pracovních postupů. Tato práva uţivatelů výrobků/sluţeb a 

vlastních zaměstnanců organizace zakládají „standard jakosti“, který musí výrobky a/nebo 

sluţby bezpodmínečně dosáhnout bez ohledu na vnitřní podnikové standardy. 
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1  Postavení procesů ověřování shody v rámci systému managementu    

organizace 

1.1 Obecné principy 

Základní poţadavky všech aktuálních nařízení vlády, většinou ve znění podrobnějších 

poţadavků především harmonizovaných technických norem, musí plnit kaţdý výrobek (kus 

atd.) při uvedení na trh. Jen u minima výrobků je předmětem posuzování shody kaţdý kus, 

uváděný na trh. Jinak se ověřuje, zkouší atd. vzorek, představující více či méně širokou 

produkci. Existuje tedy přirozený poţadavek ne efektivní funkci opatření ve výrobě, která 

zajišťují, ţe všechny výrobky budou plnit základní poţadavky alespoň tak, jako vzorek na 

kterém byla shoda posouzena a prokázána. 

Tato tématika je řešena v jednotlivých nařízeních vlády, různě v závislosti především 

na tom, zda [9]: 

 výrobky spadající pod toto nařízení vlády jsou či nejsou obzvláště nebezpečné, 

 obvyklý proces výroby můţe či nemůţe významně ovlivnit bezpečnostní vlastnosti, 

 je příslušná komodita dlouhodobě pokryta výrobkovými harmonizovanými normami 

typu C (zde je vztah volnější), 

 v komoditě převládající velcí výrobci, vyspělé technologie, hromadná výroba atd. 

(rovněţ vztah volnější).             

 

Opatření, zvolená pak s různým důrazem předepisují, co se má v této oblasti při 

posuzování shody zabezpečit, prověřit a dokládat [9]: 

 první krajnost je pouhá výzva k výrobci, aby učinil příslušná opatření k trvalému 

zabezpečení shody, 

 o krůček důraznější je poţadavek, aby tato opatření byla popsána a včleněna do 

souboru dokumentace k posuzování shody, 

 přísnější varianty jiţ formulují účast autorizované osoby/notifikované osoby i v této 

problematice, např.: 

 namátková kontrola dodávaných výrobků, 

 posouzení činností při výrobě apod., 

 posouzení systému managementu jakosti nebo jeho 

prvků a namátková kontrola jeho řádné funkce, 
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 dtto včetně schválení systému managementu jakosti 

od autorizované osoby/notifikované osoby, 

 dtto včetně následného dozoru od autorizované 

osoby/notifikované osoby apod. 

Bez kladného výstupního dokumentu od autorizované osoby/notifikované osoby není 

pak výrobce oprávněn vydat prohlášení o shodě, označit výrobek značkou shody CE a uvádět 

jej na trh [9].                

1.2 Certifikát systému managementu jakosti a posuzování shody 

Certifikátem shody s ČSN EN ISO 9001:2001 se osvědčuje, ţe v organizaci funguje 

systém managementu jakosti v souladu s touto normou. Pro případy řešení této problematiky 

bez účasti autorizované osoby/notifikované osoby při posuzování shody je to uţitečný a 

většinou i dostatečný důkaz. Dobře zavedený systém managementu jakosti zajistí [9]: 

 znalost předpisů a relevantních poţadavků na výrobky, 

 osvojení nutných procedur a postupů, 

 kvalitní externí spolupráci, 

 vývoj, výrobu a dodání shodných výrobků, 

 soustavu dokumentů/záznamů - předepsaných i jinak potřebných. 

Celkově SMJ pomůţe firmě dodrţovat povinnosti. Je-li pak tento SMJ certifikován 

(akreditovaným certifikačním orgánem), je tento SMJ udrţován v kondici jak zevnitř, tak i 

zvenku přes pravidelné dozory. 

Je-li SMJ, nebo jeho prvky, prověřován od autorizované osoby/notifikované osoby, 

pak [9]: 

 SMJ vč. certifikace jsou nejlepší cestou ke splnění povinností dle příslušného nařízení 

vlády, včetně reţimu ve výrobě, 

 autorizovaná osoba/notifikovaná osoba musí však nezávisle na tom prověřit vše, co je 

předepsáno, 

 audit autorizovanou osobou/notifikovanou osobou je zaměřen na SMJ, ale důrazně 

z hlediska konkrétního výrobku, 

 výstup autorizované osoby/notifikované osoby je povinný úřední dokument, zatímco 

certifikát SMJ je dobrovolné dobrozdání, které nemůţe být důkazem pro 

autorizovanou osobu/notifikovanou osobu, 
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 autorizovaná osoba/notifikovaná osoba vyuţije vše, co lze z nepovinné certifikace; 

svůj názor a podklady pro něj však musí získat vlastní činností, 

 i zde je uţitečné, vydává-li certifikát SMJ certifikační orgán, zřízený stejnou 

právnickou osobou, která je zároveň autorizovanou osobou/notifikovanou osobou a je 

poţádána o příslušnou sluţbu podle příslušného nařízení vlády.        

1.2.1 Autorizované osoby a notifikované osoby 

Právnické osoby, které mají pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujících i posuzování 

činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech, jsou 

autorizované osoby. Autorizovaná osoba přezkoumá doklady předloţené výrobcem nebo 

dovozcem, posoudí, zda odpovídají poţadavkům příslušného nařízení a zkouší vzorek 

výrobku a ověřuje, zda výrobek jako typ splňuje základní poţadavky na výrobky. 

Orgány pro hodnocení shody notifikované členskými státy podle směrnic Společenství 

se obecně označují jako notifikované osoby. Povinností notifikovaných osob je pomáhat 

výrobcům ověřit, zda výrobek je v souladu s poţadavky vydaných ve směrnicích. 

Notifikované osoby jsou oficiální třetí stranou nebo inspekčním orgánem. Případy, kdy se 

poţaduje na výrobcích, aby pouţili sluţby notifikačních osob, jsou uvedeny v individuálních 

směrnicích na výrobky [3].              

1.3 Povinnosti a závazky organizace 

Organizace musí na sebe vzít povinnosti a závazky, chce-li produkovat výrobky 

a/nebo sluţby uspokojující stanovené a předpokládané potřeby, bezpečné pro spotřebitele, 

šetrné k ţivotnímu prostředí, plnící řádně všechny funkce, pro něţ jsou určeny, a 

vyráběné/poskytované způsobem bezpečným pro vlastní zaměstnance firmy. Tam, kde je 

pokládáno za účelné, je akcent poloţen na roli a aktivity manaţera jakosti v procesu činností 

zabezpečujících plnění zmíněných povinností a závazků organizace. 

I ve velmi liberálních evropských demokraciích, v nichţ je regulační úloha státu vůči 

trhu minimalizována, je běţné, ţe stát určitým způsobem hájí oprávněné zájmy spotřebitelů, a 

to jak individuálních občanů (fyzických osob), tak podnikatelských subjektů. 

Spotřebitel je pokládán za nejslabší článek trţního řetězce, který má jen velmi 

omezený soubor prostředků k prokazování a obhajování svých potřeb a zájmů. Stát mu 
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pomáhá zejména vytvářením legislativního rámce a vydáváním závazných právních norem, 

aby mu umoţnil jeho zájmy účinně prosazovat. 

Ochrana práv spotřebitele – nazýváme ji také ochrana oprávněného zájmu – je tedy 

chápána jako povinnost státu vůči jeho občanům [6].          

1.3.1 Ochrana oprávněného zájmu 

Ochranou oprávněného zájmu rozumíme ochranu ţivota, zdraví, nemovitého a 

movitého majetku a ţivotního prostředí [6].   

1.3.2 Legislativní dokumenty 

Mnoţina příslušných legislativních úprav ochrany oprávněného zájmu sestává 

zpravidla ze čtyř právních norem. V Evropské unii jsou to směrnice, v České republice 

zákony nebo nařízení vlády. Jsou to legislativní dokumenty upravující [6]: 

 ochranu spotřebitele, 

 odpovědnost za škody způsobené vadou výrobků, 

 posuzování shody, 

 všeobecnou bezpečnost výrobků.             

 

2  Postupy ověřování shody - přístupy 

2.1  Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

Nejvýznamnějším zákonem v oblasti technických poţadavků na výrobky a 

bezpečnosti výrobků je zákon č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, který 

nabyl účinnosti 1.9.1997 a měl zajistit harmonizaci stavu v ČR v oblasti národních 

technických norem se stavem odpovídajícím oblasti posuzování shody ve státech EU. Tento 

zákon byl jiţ několikrát novelizován. 

Zákon č.22/1997 Sb. vychází ve své podstatě z „Rezoluce o Novém přístupu 

k technické harmonizaci a normalizaci“, který směřuje k zabezpečení cíle EU: dosaţení stavu 

naprosto volného pohybu výrobků bez ohledu na hranice členských států. Volnost pohybu 

zboţí je dnes na jednotném trhu EU zajišťována dvojím způsobem [3]: 
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 Sjednocením technických poţadavků na evropské úrovni tam, kde je to nutné 

(tzv. regulovaná sféra). 

 Uplatňováním zásady vzájemného uznávání národních technických poţadavků 

a jejich kontroly všude tam, kde je to moţné (tzv. neregulovaná sféra).    

   

Zákon o technických poţadavcích na výrobky je koncipován tak, aby výrazně vyjádřil 

přesun od odpovědnosti státu za preventivní působení v dané oblasti k odpovědnosti 

podnikatelů za výsledek jejich činnosti. Vychází ze zásady, ţe stát musí určovat především 

podstatné, rámcově definované technické poţadavky na výrobky, omezené na ochranu 

veřejného zájmu, na zdraví a bezpečnost osob, na ochranu majetku a ochranu přírodního 

prostředí, a zabezpečovat k tomu potřebné prostředky, kterými jsou [3]: 

 soustava nezávazných českých technických norem plně sladěných 

s mezinárodními a především evropskými normami, 

 rámec soustavy autorizovaných a akreditovaných osob, 

 systém posuzování shody výrobků s poţadavky technických předpisů a 

technických norem.             

 

Zákon č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky upravuje [3]: 

 způsob stanovování technických poţadavků na výrobky, které by mohly ve 

zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo ţivotní 

prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (oprávněný zájem), 

 práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě 

uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

oprávněný zájem, 

 práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které 

souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním 

zkušebnictvím, 

 způsob zajištění informačních předpisů a technických norem, vyplývajících 

z mezinárodních smluv a poţadavků práva Evropských společenství.      

 

Zákon č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky zavedl nový typ subjektů 

pověřených státem k působení v procesu posuzování shody v případech, kdy je příslušným 

nařízením vlády ČR vyţadována činnost třetí strany, kterou mohou vykonávat pouze 

autorizované osoby. Řízení činností v oblasti autorizace bylo stanoveno uvedeným zákonem o 
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technických poţadavcích na výrobky, §11, ÚNMZ. Úřad můţe vydat rozhodnutí o autorizaci, 

pokud ţadatel o autorizaci splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činností při 

posuzování shody, uvedené pod písmeny a) aţ f) v čl.2§11 zákona o technických poţadavcích 

na výrobky, kterými jsou [8]: 

 odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody, 

 neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti 

autorizované osoby, 

 vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost 

k zařízení pro speciální posuzování, 

 existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a 

schopnostmi, 

 existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichţ se dovídají při 

činnosti autorizované osoby, 

 existence závazku uzavřít v rozsahu udělené autorizace smlouvu o provedení úkonů 

podle stanoveného postupu posuzování shody.          

2.2 Produkty regulované a neregulované sféry 

S ohledem na rozdílnou úroveň nutnosti plnit poţadavky na bezpečnost, ochranu 

zdraví spotřebitelů a ochranu ţivotního prostředí jsou produkty z pohledu EU děleny do dvou 

hlavních skupin [1], [7]: 

 produkty regulované sféry, 

 produkty neregulované sféry.                    

 

Produkty regulované sféry zahrnují takové druhy hmotných výrobků, u kterých 

existuje reálné nebezpečí poškození spotřebitelů v případech, kdy tyto výrobky neplní 

všechny povinné poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro tyto účely vypracovala EU 

speciální směrnice (označované také jako směrnice Nového přístupu), které musí být 

začleněny do legislativního rámce kaţdé členské země EU. Tyto směrnice a navazující 

standardy stanoví minimální poţadavky na tyto produkty i postupy posuzování shody a jsou 

pro výrobce a organizace umisťující tyto výrobky na trhy EU závazné, tj. povinné. Seznam 

komodit regulované sféry [1], [7]: 

 Zařízení nízkého napětí 

 Jednoduché tlakové nádoby 
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 Hračky 

 Stavební výrobky 

 Elektromagnetická kompatibilita 

 Strojní zařízení 

 Osobní ochranné pomůcky 

 Váhy s neautomatickou činností 

 Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 

 Spotřebiče plynných paliv 

 Teplovodní kotle 

 Výbušniny pro civilní pouţití 

 Zdravotnické prostředky 

 Prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Rekreační plavidla 

 Výtahy 

 Chladící spotřebiče 

 Tlaková zařízení 

 Telekomunikační koncová zařízení 

 In vitro diagnostické zdravotnické prostředky 

 Rádiová zařízení a telekomunikační zařízení 

 Lodní zařízení                  

 

U všech zmiňovaných komodit musí jejich výrobce ještě před uvedením na trh 

zabezpečit provedení všech vyţadovaných postupů posuzování shody a také moţnost 

umisťovat značku CE na tyto výrobky. Značka CE stvrzuje, ţe daný výrobek splňuje všechny 

poţadavky příslušných evropských směrnic a norem, které byly navíc posouzeny postupy, 

které jsou pro tyto účely EU stanoveny. Jednotlivé členské země nesmí bránit v umisťování 

takových výrobků na svých trzích. 

Neregulovaná sféra pak zahrnuje ty výrobky, kde poţadavky na jakost a postupy 

posuzování shody jsou výhradně věcí dohody výrobce a odběratelů, všechny normy jsou 

v této oblasti pouze doporučující. 

Z pohledu české legislativy (zejména pak zákona č. 22/1997 Sb. ve smyslu pozdějších 

předpisů) se výrobkům regulované sféry říká výrobky stanovené, zatímco výrobkům 

neregulované sféry ostatní výrobky [1], [7]:              
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2.3 Značka CE 

Označování CE (Conformité Européenne) symbolizuje shodu se všemi závazky 

výrobce týkajícími se výrobku a vyplývající ze směrnic Společenství. Tato shoda není 

omezena pouze na základní poţadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu spotřebitele 

atd., protoţe určité směrnice mohou ukládat specifické povinnosti, které nemusí tvořit část 

základních poţadavků. Označení CE umísťovaná na průmyslové výrobky symbolizuje 

skutečnost, ţe fyzická nebo právnická osoba, která umístila nebo je odpovědná za umístění 

zmíněného označení, ověřila, ţe výrobek je ve shodě se všemi ustanoveními Společenství pro 

celkovou harmonizaci, které se na něj vztahují, a ţe byl podroben příslušným postupům pro 

hodnocení shody. Jsou-li průmyslové výrobky předmětem jiných směrnic týkajících se jiných 

hledisek, které obsahují ustanovení pro umístění označení CE, pak toto označení znamená 

předpoklad, ţe výrobek rovněţ splňuje poţadavky těchto jiných směrnic [5].       

Označení shody se musí skládat z iniciál CE, které mají přesně určený tvar obou 

písmen (viz obr. 1) a jejich minimální velikost musí být minimálně 5 mm, musí být umístěna 

viditelně, čitelně a nesmazatelně [5].             

 

 

Obr. 1 Označení shody [5] 

 

Velká část spotřebitelů (a mnohdy téţ výrobců) si myslí, ţe značka CE je zároveň 

značkou jakosti. Opak je pravdou. Značka CE pouze demonstruje, ţe výrobek splňuje 

základní bezpečnostní a hygienické poţadavky. Značka CE se netýká jakosti, spolehlivosti a 

dalších kvalitativních znaků.  
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Označení CE není určeno k tomu, aby slouţilo k obchodním účelům. Označení CE 

rovněţ není označením původu, protoţe neudává, ţe výrobek byl vyroben na území 

Společenství [3].              

Označení CE je povinné u výrobků, které jsou v působnosti směrnic stanovujících jeho 

připojení a jsou určeny pro trh Společenství, a musí být připojeno dříve, neţ je jakýkoli 

výrobek, na nějţ se tato povinnost vztahuje, uveden na trh nebo uveden do provozu. 

Označením CE musí být opatřeny [3]: 

 všechny nové výrobky, ať vyrobené v členských státech, nebo ve třetích 

zemích, 

 pouţité výrobky a výrobky z druhé ruky dovezené z třetích zemí, 

 podstatně upravené výrobky, které podléhají směrnicím jako nové výrobky.  

2.4 Technická dokumentace 

Směrnice nového přístupu ukládají výrobci povinnost vypracovat technickou 

dokumentaci., obsahující informace, jimiţ se prokazuje shoda výrobku s příslušnými 

poţadavky. Dokumentace můţe být součástí dokumentace systému jakosti. Tato povinnost 

nastává v okamţiku uvedení výrobku na trh, bez ohledu na zeměpisný původ výrobku. 

Technická dokumentace musí být uchovávána po dobu nejméně deseti let od 

posledního data výroby výrobku, nestanoví-li směrnice výslovně jinou dobu. 

Poţadavky na obsah technické dokumentace se u jednotlivých směrnic liší podle 

dotyčného výrobku. Obecně má technická dokumentace obsahovat údaje o návrhu, výrobě a 

fungování výrobku. Technická dokumentace by měla být sepsána v některé z úředních řečí 

EU [6]. 

2.5 ES prohlášení o shodě 

Ve směrnicích nového přístupu je uloţeno výrobci nebo jeho zplnomocněnému 

zástupci se sídlem v EU vypracovat pro výrobek při jeho uvádění na trh ES prohlášení o 

shodě. V závislosti na pouţitém postupu musí být v ES prohlášení o shodě vyjádřeno ujištění, 

ţe výrobek buď vyhovuje základním poţadavkům směrnic, které se na něj vztahují, nebo je 

ve shodě s typem, kterému byl vydán certifikát přezkoušení typu, a ţe splňuje základní 

poţadavky příslušných směrnic [3], [6].      

Obsah ES prohlášení o shodě je u jednotlivých směrnic stanoven podle příslušných 

výrobků. S cílem stanovit všeobecná kritéria pro prohlášení o shodě byla vytvořena norma  
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EN 45 014, která můţe být pouţita rovněţ jako návod ke směrnicím nového přístupu. Podle 

této normy můţe mít prohlášení podobu dokumentu, štítku apod. a má obsahovat dostatečné 

informace, aby bylo moţné identifikovat všechny výrobky, kterých se týká [3].       

 

Prohlášení o shodě má obsahovat alespoň následující informace [3], [6]: 

 jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, který vydává 

prohlášení, 

 identifikaci výrobku (název, typ nebo číslo modelu, číslo dodávky, série, 

dávky, původ a počet jednotek apod.), 

 výčet všech příslušných ustanovení, která jsou splněna, 

 přesné, úplné a jasné odkazy na normy nebo jiné normativní dokumenty (např. 

na národní technické normy a specifikace), 

 všechny doplňující informace, které mohou být vyţadovány, 

 název, adresu a identifikační číslo notifikované osoby (pokud se podílela na 

posouzení shody), číslo a datum vydání jeho nálezu (certifikátu nebo jiného 

dokumentu), 

 datum vydání prohlášení, 

 funkci a podpis nebo odpovídající označení odpovědné osoby, 

 vyjádření, ţe prohlášení o shodě je vydáváno na vlastní odpovědnost výrobce, 

popř. jeho zplnomocněného zástupce.               

Vzor ES prohlášení o shodě (viz Obr. 2). 

 

V případě, ţe se na výrobek vztahuje několik směrnic nového přístupu, můţe výrobce 

nebo jeho zplnomocněný zástupce sloučit všechna prohlášení do jednoho dokumentu. 

ES prohlášení o shodě musí být na vyţádání dáno ihned k dispozici orgánu dozoru. Ve 

směrnicích týkajících se strojního zařízení, plynových spotřebičů, prostředí s nebezpečím 

výbuchu, rekreačních plavidel a výtahů je poţadováno, aby ES prohlášení o shodě bylo 

přiloţeno k výrobkům [6].              

ES prohlášení musí být sepsáno v jednom z úředních jazyků EU. Výrobky, k nimţ 

musí být prohlášení přiloţena, je musí mít vypracována v úředním jazyce země určení. Vedle 

toho by měla být dodána i kopie prohlášení v původním jazyce.             

ES prohlášení o shodě musí být uchováváno po dobu nejméně deseti let od posledního 

data výroby výrobku, nestanoví-li směrnice výslovně jinou dobu (např. podle směrnice 

týkající se chladících spotřebičů, je tato doba stanovena na tři roky) [3], [6].      
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Obr. 2  Vzor ES prohlášení o shodě [6] 

 

Prohlášení o shodě nezbavuje výrobce a dovozce odpovědnosti za vady výrobků ani za 

škody jimi způsobilé. 
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2.6 Procesy posuzování shody 

K charakteristickým atributům přístupu EU k zabezpečování jakosti patří uplatňování 

některých společných procesů posuzování shody. 

Potvrzení shody je získáváno různými procesy, v rámci kterých je např. mechanickým 

zkoušením, certifikací apod. prokázána buď shoda, nebo neshoda s definovanými poţadavky. 

A prohlášení shody je oficiální deklarace určité organizace, která posuzování shody provádí o 

tom, ţe určitý produkt je plně v souladu s předepsanými specifikacemi shody. 

Podle okolností lze v souvislosti s posuzováním shody povaţovat následující procesy 

[1], [7]: 

 zkoušení, 

 kalibrace, 

 certifikace, 

 inspekční činnosti (dohled na trh), 

 akreditace, 

 notifikace.                    

 

Tyto vazby jsou znázorněny na Obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3  Vazby posuzování shody na další procesy [1] 

Zkoušení 

Certifikace Akreditace 

Notifikace 

Kalibrace 

Posuzování 

shody 
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2.6.1 Zkoušení 

Zkoušení (testování) jsou činnosti vedoucí ke stanovení hodnot jednoho nebo více 

znaků podle specifikovaných postupů. Tyto tradiční postupy mechanického zkoušení 

materiálů, chemických analýz apod. jsou vykonávány zkušebními laboratořemi. Výsledky 

zkoušení jsou obvykle vydávány ve formě zkušebních protokolů. V Evropě je zastřešující 

organizací sdruţující zkušební laboratoře tzv. EUROLAB [1], [7].             

 

Posuzování se skládá jen na zkoušení výrobku a nikoliv na hodnocení systému 

managementu jakosti. 

V daném případě jde o zkoušení spočívající v provedení jedné nebo více zkoušek 

přednostně s ohledem na posuzování shody. 

Zkouška je technický úkon sestávající z rozhodování o jednom nebo několika znacích 

daného výrobku, procesu nebo sluţby podle předem určeného postupu. 

Zkoušení můţe provádět [5]: 

 výrobce, který chce vydat prohlášení o shodě, 

 odběratel výrobku, který chce mít jistotu, ţe jsou plněny jeho poţadavky na 

tento výrobek, 

 certifikační orgán, jehoţ úkolem je ověřit shodu výrobku s normou nebo 

technickou specifikací, 

 jiná vhodná organizace z pověření výrobce, odběratele nebo certifikačního 

orgánu. 

Zkušební postupy musí odpovídat poţadované přesnosti a poţadovanému stupni 

ujištění o shodě. Zkoušení můţe provádět pouze technicky způsobilá laboratoř, která splňuje 

poţadavky na [5]: 

 zkušební zařízení, 

 manipulaci se vzorky, 

 metrologické zabezpečení, 

 prostředí, 

 personál, 

 organizaci. 

Posuzování shody výrobků stejného nebo podobného typu nebo pocházejících ze 

stejných výrobních úseků se provádí systematicky podle stanovených programů, které mohou 
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být součástí certifikačních systémů. Mezi takové programy orientované na posuzování shody 

patří [5]: 

 typové zkoušení, 

 zkoušení dávek, 

 zkoušení kaţdého kusu (100% zkoušení). 

 

Typové zkoušení je činnost spočívající v provádění jedné nebo více zkoušek na 

jednom nebo více vzorcích výrobků reprezentujících výrobu. Výběr vzorku výrobku, který 

reprezentuje společnou konstrukci vyuţívající stejné materiály a vyráběné stejným výrobním 

způsobem, je k ověření shody výrobku s platnými poţadavky, nebo za účelem zjištění 

určitých charakteristik velmi důleţitý. 

Není-li vlastní typové zkoušení doplněno následnou kontrolou, má doklad o vykonané 

typové zkoušce jen malý význam pro prokazování shody. Slouţí výrobci k ujištění, ţe 

v daném okamţiku výrobek vyhovuje, ale nic nevypovídá o běţné výrobě. 

Zkoušením dávky se rozumí zkoušení vzorku výrobku reprezentujícího příslušnou 

dávku jako celek, zda odpovídá poţadavkům, které má výrobek splnit. 

Jde o vhodnou a efektivní metodu, jestliţe [5]: 

 produkci výrobku lze rozdělit do vhodně definovaných dávek, 

 lze získat vzorek, dostatečně reprezentující dávku, vhodný k potřebným 

zkouškám. 

Stoprocentní zkoušení znamená zkoušení kaţdého jednotlivého kusu výrobku 

individuálně podle příslušných poţadavků. Základním poţadavkem tohoto zkoušení jsou 

nedestruktivní zkoušky (např. rentgenové, ultrazvukem, váţením a měřením atp.), zaměřené 

na klíčové charakteristiky výrobků. 

Zkušební programy, které mají poskytnout ujištění o shodě výrobků s normami nebo 

specifikacemi musí respektovat následující hlediska [5]: 

 být vhodné pro druh výrobku a jeho pouţití, 

 být vhodné pro ověření poţadavků, které má výrobek splňovat, 

 brát v úvahu následky případné neshody, 

 být vhodné pro poţadovaný stupeň zajištění shody, 

 mít na zřeteli hospodárnost postupů zkoušení shody.        
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2.6.2 Kalibrace 

Kalibrace představuje soubor činností, který za určených podmínek vymezuje vztah 

mezi hodnotami indikovanými měřícím systémem nebo referenčním materiálem a 

odpovídajícími hodnotami uvedenými v referenčních materiálech. Kalibrací se tak vlastně 

ověřuje způsobilost měřidel v rozsahu, který je u jednotlivých typů měřidel stanoven. 

Oficiálním záznamem o provedené kalibraci jsou tzv. kalibrační listy měřidel [1], [7]    

2.6.3 Certifikace 

Certifikace je charakterizována jako činnost třetí strany, prokazující přiměřenou 

důvěru, ţe je poskytován určitý produkt, proces nebo systém ve shodě s normou, resp. jinými 

normativními dokumenty. Výraz „třetí strana“ znamená, ţe tzv. certifikační orgány musí být 

finančně nezávislé na organizacích, které o certifikaci ţádají [1], [7].            

2.6.4 Inspekční činnosti 

Inspekční činnosti jsou jedinou oblastí posuzování shody, která musí být plně v rukou 

státu (nesmějí je provádět soukromé organizace). Jejich smyslem je prověřovat, zda produkty 

uváděné na trhy jednotlivých zemí splňují poţadavky předpisů a norem. V případech, kdy 

inspekční orgány zjistí, ţe kontrolovaný produkt není ve shodě s poţadavky příslušných 

předpisů, mají tyto orgány pravomoci i zákazu distribuce a prodeje takových produktů. 

Jedním z nejznámějších orgánů dohledu na trhu v ČR je Česká obchodní inspekce [1], [7]. 

 

Inspekce je postup. Při němţ se výrobek zkoumá, měří a porovnává se stanovenými 

kritérií v normách nebo technických specifikacích a další činnosti, které se vztahují 

k výrobku. 

Mezi tyto postupy vztahující se k výrobku mohou patřit [5]: 

 posuzování výrobní schopnosti výrobce, činnosti spojené se systémem jakosti, 

 předepsané periodické kontroly výrobků, kde je nejdůleţitější bezpečnost a 

ochrana zdraví osob (např. výtahy, jeřáby, tlakové nádoby, atp.). 

Inspekce znamená velmi širokou paletu činností, kde je velmi obtíţné přesně předepsat 

jednotnou metodu jak tuto činnost vykonávat. Přesto lze definovat společné poţadavky na 

inspekční orgány [5]: 

 personál, 
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 systém jakosti, 

 manipulaci se vzorky, 

 zachování důvěrnosti, 

 vedení záznamů. 

Jde o metodu, která není samotná všeobecně vhodná ke zjišťování shody výrobků 

s normami nebo technickými specifikacemi. Inspekce se vyuţívá např. u zařízení vyráběných 

na zakázku nebo velmi drahých zařízení, kdy se vyuţívá kladných výsledků zkoušek 

jednotlivých částí (subdodávek, dílů), z nichţ je zařízení vyrobeno [5]. 

2.6.5 Akreditace 

Všechny organizace realizující činnosti posuzování shody (tzn. zkušebny, kalibrační 

laboratoře, certifikační orgány i inspekční orgány) musí být pro tyto aktivity v rámci EU tzv. 

akreditovány. Akreditace je procesem formálního a oficiálního uznání toho, ţe určitý orgán 

posuzování shody je způsobilý vykonávat určité druhy činností posuzování shody. Proces 

akreditace kromě jiného zahrnuje i zevrubné posouzení toho, jaké metody, postupy, lidské i 

materiální kapacity a další podmínky mají jednotlivé orgány, které o akreditaci ţádají. 

Podmínky pro činnost orgánů posuzování shody stanoví EU ve speciálních normách, které 

přejímá do svých standardů (tzn. norem ČSN) i Česká republika. V Česku je pověřen 

akreditací Český institut pro akreditaci Praha. V Evropě procesy akreditací koordinuje a 

harmonizuje speciální organizace – Evropská spolupráce v oblasti akreditace EA (European 

Co-operation for Accreditation) [1], [7].                

 

Akreditační proces zahrnuje [5]: 

 shromáţdění informací potřebných k vyhodnocení laboratoře ţadatele, 

 jmenování posuzovatelů určených k posouzení laboratoře, 

 posouzení laboratoře na místě, 

 prověrku veškerého materiálu shromáţděného k posouzení, 

 rozhodnutí o udělení akreditace a vymezení rozsahu této akreditace (nebo 

odmítnutí akreditace), 

 vhodný následný dozor nad laboratoří.          

 

Podmínky, které musí laboratoř splnit, aby mohla být akreditována [5]: 

 nediskriminační přístup bez restriktivních finančních podmínek, 
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 otevřený přístup k sluţbám řídícího výboru v certifikačním procesu, 

 nestrannost, 

 nezávislost, 

 věrohodnost, 

 technickou způsobilost zahrnující: 

 vhodnost organizace a řízení laboratoře, 

 pracovníky, 

 prostory a zařízení, 

 pracovní postupy, 

 systém jakosti, 

 nabízet přiměřenou spolupráci, 

 být schopna plnit závazky vyplývající z akreditace.         

 

Akreditační orgán nemůţe nikdy převzít odpovědnost nebo ručení za akreditovanou 

laboratoř. Akreditovaná laboratoř (výrobce) a její personál (jeho management) nemohou být 

nikdy zbaveni své odpovědnosti za vlastní činnost [5]. 

2.6.6 Notifikace 

Akreditace na národní úrovni je nutnou podmínkou tzv. notifikace. Je to akt, v jehoţ 

rámci jsou Komise EU a členské státy EU informovány o tom, ţe určitý orgán posuzování 

shody, splňující všechny podmínky, byl určen k výkonu posuzování shody v souladu 

s direktivami EU a je za toto posuzování shody odpovědný. Za notifikaci odpovídají 

jednotlivé členské země EU, které mohou vybrat libovolný počet orgánů. Podmínkami pro 

notifikaci jsou zejména následující skutečnosti [1]: 

 tyto orgány trvale vyhovují poţadavkům příslušných směrnic a rozhodnutí EU, 

 mají dostatečné lidské a přístrojové kapacity k provádění výkonů posuzování shody, 

 jsou plně nezávislé ve vztahu k těm organizacím, které jsou na objektu posuzování 

nějakým způsobem zainteresovány (např. vůči výrobcům), 

 mají prokázanou odbornou způsobilost pracovníků (např. personální certifikací), 

 musí mít sídlo v některé členské zemi EU. 

Takzvané notifikované orgány tak mohou vykonávat posuzování shody ve všech 

členských zemích EU a mají také jako jediné pravomoc rozhodovat o přidělení značky 

evropské shody CE. 
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Výše uvedené procesy posuzování shody jsou provázány do systému, který má 

garantovat, ţe spotřebitelé produktů na společném evropském trhu nebudou ohroţeni 

pouţíváním nekvalitních produktů, které nejsou ve shodě s předepsanými poţadavky [1]. 

2.7 Posuzování shody v modulární koncepci 

V rozhodnutí Rady ES ze dne 22.července 1993 č. 93/465/EHS o modulech pro různé 

fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a pouţívání označení shody 

CE, které jsou určeny k pouţití ve směrnicích technické harmonizace, byla zavedena tzv. 

„Modulární koncepce“. 

„Modulární koncepce“ pro posuzování shody výrobků rozlišuje celkem osm 

základních modulů, které se vztahují na fázi návrhu nebo na fázi výroby, případně na obě 

fáze. Těchto osm základních modulů můţe být navzájem kombinováno různými způsoby tak, 

aby byl vytvořen úplný postup posouzení shody, přičemţ platí, ţe výrobek podléhá modulu 

jak ve fázi návrhu, tak ve fázi výroby. Základní schéma modulárního přístupu k posuzování 

shody viz. Obr. 4. 

Modely pro posouzení shody platí vţdy pro konkrétní průmyslový výrobek a jsou 

uvedeny v příslušné směrnici vztahující se k výrobku. Zavedením harmonizovaných metod 

posuzování shody a přijetí společných základních zásad pro jejich uţívání má zajistit, aby 

výrobky byly ve shodě se základními poţadavky stanovenými směrnicemi technické 

harmonizace, a tím byla zajištěna zejména ochrana zdraví a bezpečnost uţivatelů a 

spotřebitelů. 

Průmyslové výrobky, na něţ se vztahují směrnice technické harmonizace, musí být 

uváděny na trh poté, co je výrobce opatřil značkou shody [2].        
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A – Vnitřní kontrola výroby 

B – EC přezkoušení typu 

C – Shoda s typem 

D – Zabezpečení jakosti výroby 

E – Zabezpečení jakosti výrobku 

F – Ověřování výrobků 

G – Ověřování celku 

H – Komplexní zabezpečení jakosti 

 

Obr. 4  Základní schéma modulárního přístupu k posuzování shody [1] 

2.7.1 Modul A: Vnitřní kontrola výroby 

Tento modul se orientuje na interní procesy návrhu a vývoje produktů bez přímé účasti 

notifikovaného orgánu posuzování shody [1].           

Modul A popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zmocněný zástupce, mající sídlo 

v členském státě Společenství, prohlašuje, ţe dotyčné výrobky splňují poţadavky směrnic, 

které se na ně vztahují. Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce, mající sídlo v členském 

státě Společenství, je povinen opatřit kaţdý výrobek označením CE a vydat písemné 

prohlášení o shodě. 

Výrobce je povinen vypracovat předepsanou technickou dokumentaci, která je 

nezbytná pro posouzení shody. Tato dokumentace musí umoţnit posouzení shody výrobku 

A B G 

E D C 

H 
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Značka CE 
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s poţadavky směrnic a musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a 

fungování výrobku. Dokumentaci pro posouzení shody uchovává po dobu nejméně deseti let 

po vyrobení posledního výrobku, aby byla přístupná příslušným vnitrostátním orgánům pro 

účely inspekce [2], [3].                   

Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat například [2], [3]: 

 všeobecný popis výrobku, 

 koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů apod., 

 popisy vysvětlivky potřebné pro pochopení zmíněných výkresů, schémat a funkce 

výrobku, 

 seznam norem, které byly zcela nebo zčásti pouţity, a popis řešení přijatých pro 

splnění základních poţadavků stanovených směrnicí, 

 výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol apod., 

 protokoly o zkouškách. 

Výrobce je povinen učinit veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval 

shodu vyráběných výrobků s technickou dokumentací a s poţadavky směrnice, které se na ně 

vztahují.                        

Modul Aa: Modul Aa zahrnuje modul A, kde u návrhu můţe spolupracovat 

notifikovaný orgán a taktéţ u výroby notifikovaný orgán (není povinná účast) zkouší 

specifické aspekty výrobku a provádí namátkovou kontrolu výrobku [2], [3].           

2.7.2 Modul B: ES přezkoušení typu 

Je to jediný modul, který je svázán výhradně s fázemi návrhu a vývoje produktu. Musí 

být vţdy spojen s některým z dalších modulů určených k posuzování fáze výroby [1].      

Modul B popisuje část postupu, při níţ notifikovaný orgán zjišťuje a osvědčuje, ţe 

vzorek zamýšlené výroby splňuje ustanovení směrnic, které se na něj vztahují. 

O posouzení ţádá výrobce notifikovaný orgán formou ţádosti, která musí minimálně 

obsahovat [2], [3]: 

 jméno a adresu výrobce, a pokud ţádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho 

jméno a adresu, 

 písemné prohlášení, ţe ţádost nebyla podána u jiného notifikovaného orgánu, 

 technickou dokumentaci. 



26 

 

Ţadatel je povinen poskytnout notifikovanému orgánu reprezentativní vzorek 

předpokládané výroby. Notifikovaný orgán můţe poţádat o další vzorky, jestliţe je to nutné 

pro provedení programu zkoušek. 

Technická dokumentace předkládaná notifikovanému orgánu musí být zpracována tak, 

aby bylo moţné provést posouzení shody výrobku s poţadavky směrnice, a musí v míře 

nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a funkci výrobku [2], [3]. 

 

Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení shody obsahovat například [2], [3]: 

 celkový popis typu výrobku, 

 koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů atd., 

 popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a 

fungování výrobku, 

 seznam norem, které byly zcela nebo zčásti pouţity, a popis řešení zvolených pro 

splnění základních poţadavků, 

 výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol apod., 

 protokoly o zkouškách.                   

 

Notifikovaný orgán posoudí technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve 

shodě s technickou dokumentací, a zjistí, které jeho části byly vyrobeny ve shodě s poţadavky 

směrnice, jakoţ i části, které byly vyrobeny výrobcem jinak. Provede nebo dá provést 

příslušnou kontrolu a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda byly splněny základní poţadavky 

směrnice. Pokud typ splňuje ustanovení směrnice, je notifikovaný orgán povinen vystavit 

certifikát ES přezkoušení typu [2], [3].                 

 

U tohoto modulu není výstupem umístění značky CE.                  

Jestliţe nastanou změny na výrobku, je ţadatel povinen informovat notifikovaný 

orgán, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se ES přezkoušení typu, o 

všech změnách schváleného výrobku, který musí být znovu schválen, jestliţe tyto změny 

mohou ovlivnit shody se základními poţadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho 

pouţívání. Toto dodatečné schválení se vystavuje formou dodatku k původnímu certifikátu 

ES přezkoušení typu [2], [3].                 
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2.7.3 Modul C: Shoda s typem 

Tento modul je pokračováním modulu B a zahrnuje pouze fázi výroby produktu [1]. 

Modul C popisuje tu část postupu, kterým výrobce nebo jeho zmocněný zástupce, 

mající sídlo v členském státě Společenství, zajišťuje a prohlašuje, ţe dotyčné výrobky jsou 

v souladu s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují poţadavky směrnice, 

které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zmocněný zástupce mající sídlo v členském státě 

Společenství je povinen ke kaţdému výrobku připojit označení CE a vystavit písemné 

prohlášení o shodě [2], [3].                  

Výrobce musí přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby výrobní proces 

zajišťoval trvalou shodu vyráběných výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení 

typu a s poţadavky směrnic, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zmocněný zástupce je 

povinen uchovat kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně deseti let po vyrobení posledního 

výrobku [2], [3].                     

2.7.4 Modul D: Zabezpečování jakosti výroby 

Také tento modul pokrývá pouze fázi výroby produktu. Notifikovaný orgán zde kromě 

jiných aktivit musí posoudit a certifikovat systém managementu jakosti výrobce podle kritérií 

normy ČSN EN ISO 9001, který musí zahrnovat procesy výroby a zkoušení hotových 

výrobků. Dokumentace tohoto systému musí umoţňovat jednotný výklad procesů 

managementu jakosti, plánů, směrnic a záznamů [1]. 

Systém managementu jakosti musí zabezpečovat shodu výrobku (s typem popsaným 

v certifikátu ES přezkoušení typu) s poţadavky směrnic, které se na ně vztahují. Všechny 

základní prvky, poţadavky a přepisy pouţívané výrobcem musí být systematicky a 

uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace 

systému managementu jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis [2], [3]: 

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o 

jakost výrobků, 

 metod, postupů a systematických opatření, kterých bude pouţito při výrobě, řízení a 

zabezpečování jakosti, 

 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, 

s uvedením jejich četnosti, 

 záznamů o jakosti, 
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 prostředků umoţňujících dozor nad dosahováním poţadované jakosti výrobků a 

efektivním fungováním systému managementu jakosti.               

 

 V případě úspěšné certifikace systému managementu jakosti výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce, mající sídlo v členském státě Společenství, je povinen opatřit kaţdý 

výrobek označením CE a vydat písemné prohlášení o tom, ţe výrobky jsou ve shodě s typem 

výrobku. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikovaného orgánu 

odpovědného za ES dozor [1], [2], [3]. 

Výrobce je povinen se zavázat, ţe bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného 

systému managementu jakosti a bude jej udrţovat, aby byl účinný.             

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen informovat notifikovaný orgán 

o kaţdé zamýšlené aktualizaci systému managementu jakosti. Notifikovaný orgán je povinen 

posoudit navrhované změny a rozhodnout, zda změněný systém splňuje veškeré poţadavky 

[2], [3].        

Notifikovaný orgán pravidelně provádí audity, aby se ujistil, ţe výrobce udrţuje a 

pouţívá systém managementu jakosti, a předá výrobci zprávu z auditu [2]. 

2.7.5 Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků 

Podmínky a postupy posuzování shody jsou podobné, jako u modulu D. Zásadní 

odlišností je však skutečnost, ţe certifikace systému managementu jakosti u výrobce musí 

pokrývat pouze činnosti technické kontroly a zkoušení výrobků [1]. 

V případě úspěšné certifikace tohoto systému managementu jakosti výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce, mající sídlo v členském státě Společenství, také vydává prohlášení o 

tom, ţe výrobky jsou ve shodě s typem výrobku a umisťuje označení CE. Označení CE musí 

být doplněno identifikačním číslem notifikovaného orgánu odpovědného za ES dozor [1], [2], 

[3].    

2.7.6 Modul F: Ověřování výrobků 

Modul F popisuje tu část postupu, kterým výrobce nebo jeho zmocněný zástupce, 

mající sídlo v členském státě Společenství, zajišťuje a prohlašuje, ţe výrobky splňují 

poţadavky s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu (modul musí navazovat na 

modul B) a splňují poţadavky směrnic, které se na ně vztahují. Výrobce provádí všechna 

nezbytná opatření, aby výrobní proces zaručoval shodu výrobku s typem popsaným 
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v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce označí kaţdý výrobek označením CE a vydá 

písemné prohlášení o shodě [2], [3].                 

Tento modul je aplikován zejména u sériově produkovaných výrobků. Musí být 

zajištěno, aby notifikovaný orgán prováděl ověřování buď všech vyráběných kusů, nebo jejich 

reprezentativních výběrů, realizovaných na bázi statistické kontroly. Metody této statistické 

kontroly musí být popsány ve zvláštním dokumentovaném postupu [1]. 

Výrobce musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval 

stejnorodost kaţdé výrobní dávky. Z kaţdé dávky se náhodným výběrem vybere vzorek. 

Výrobky ve vzorku se jednotlivě zkontrolují a provedou se odpovídající zkoušky stanovené 

v příslušné normě, nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shody výrobků s poţadavky 

směrnice, která se na ně vztahuje. Následně se rozhodne, zda bude dávka přijata nebo 

zamítnuta [2], [3]. 

V případě, ţe jsou dávky přijaty, je notifikovaný orgán povinen opatřit nebo dát opatřit 

kaţdý výrobek svým identifikačním číslem a vystavit písemný certifikát shody vztahující se 

k provedeným zkouškám. Všechny výrobky mohou být uvedeny na trh s výjimkou těch 

výrobků, u nichţ nebyla zjištěna shoda.                  

Pokud je dávka zamítnuta, je notifikovaný orgán nebo příslušný orgán povinen 

přijmout příslušná opatření, která zabrání uvedení této dávky na trh [2], [3]. 

2.7.7 Modul G: Ověřování celku 

Tento modul zahrnuje uţ opět obě části ţivotního cyklu výrobků – jak fázi návrhu a 

vývoje, tak i fázi výroby. Je uplatňován v kusové výrobě, kdy notifikovaný orgán musí 

posoudit shodu kaţdého produktu podle předepsaných postupů a vydat o tom příslušný 

certifikát [1].                

Modul G popisuje tu část postupu, kterým výrobce zajišťuje a prohlašuje, ţe dotyčný 

výrobek, pro nějţ byl vystaven certifikát, splňuje poţadavky směrnic, které se na ně vztahují. 

Výrobce nebo jeho zmocněný zástupce, mající sídlo v členském státě Společenství, je povinen 

opatřit výrobek označením CE a vydat písemné prohlášení o shodě [2], [3].            

Notifikovaný orgán prověří kaţdý výrobek a provede zkoušky stanovené v normě 

nebo rovnocenné zkoušky pro ověření jeho shody s příslušnými poţadavky směrnice. 

Schválený výrobek následně opatří svým identifikačním číslem a vystaví certifikát shody 

vztahující se k provedeným zkouškám [2], [3].               
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Účelem technické dokumentace je umoţnit posouzení shody s poţadavky směrnice a 

pochopení návrhu, výroby a správné funkce výrobku. Jedná se zejména o [2], [3]: 

 celkový popis typu výrobku, 

 koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů atd., 

 popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a 

fungování výrobku, 

 seznam norem, které byly zcela nebo zčásti pouţity, a popis řešení zvolených pro 

splnění základních poţadavků, 

 výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol apod., 

 protokoly o zkouškách.                   

2.7.8 Modul H: Komplexní zabezpečení jakosti 

Také zahrnuje jak fázi návrhu a vývoje, tak i výroby produktu. Zvláštností zde je 

povinnost výrobce uţ v předvýrobních fázích certifikovat systém managementu jakosti podle 

všech poţadavků normy ČSN EN ISO 9001 (tzn. bez vyloučení jakýchkoliv procesů touto 

normou vyţadovaných) [1].              

Modul H popisuje postup, podle něhoţ výrobce provozuje notifikovaným místem 

schválený systém managementu jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení 

výrobků. Tento systém managementu jakosti podléhá pravidelnému dozoru notifikovaného 

místa. Notifikovaný orgán pravidelně provádí audity, aby se ujistil, ţe výrobce udrţuje a 

pouţívá systém managementu jakosti, a předá výrobci zprávu z auditu.             

Systém managementu jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s poţadavky směrnic, 

které se na ně vztahují. Všechny základní prvky, poţadavky a předpisy pouţívané výrobcem 

musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a 

návodů. Dokumentace systému managementu jakosti musí obsahovat zejména přiměřený 

popis [2], [3]: 

 cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o 

jakost výrobků, 

 technických specifikací návrhu, 

 metody kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, kterých bude 

pouţito při navrhování výrobků spadajících do příslušné kategorie výrobků, 

 metod, postupů a systematických opatření, kterých bude pouţito při výrobě, řízení a 

zabezpečování jakosti, 
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 kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, 

s uvedením jejich četnosti, 

 záznamů o jakosti, 

 prostředků umoţňujících dozor nad dosahováním poţadované jakosti výrobků a 

efektivním fungováním systému managementu jakosti.               

 

Výrobce je povinen se zavázat, ţe bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného 

systému managementu jakosti a bude jej udrţovat, aby byl účinný. Výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce je povinen informovat notifikovaný orgán o kaţdé zamýšlené 

aktualizaci systému managementu jakosti. Notifikovaný orgán je povinen posoudit 

navrhované změny a rozhodnout, zda změněný systém managementu jakosti splňuje veškeré 

poţadavky.                      

Výrobce nebo jeho zmocněný zástupce, mající sídlo v členském státě Společenství, je 

povinen opatřit kaţdý výrobek označením CE a vydat písemné prohlášení o shodě. Označení 

CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikovaného orgánu odpovědného za ES 

dozor [2], [3].                     

2.7.9 Postup práce při tzv. „samocertifikaci“ (modul A) 

Samocertifikace je splnění všech náleţitostí výrobcem bez účasti notifikovaného 

orgánu. Při samocertifikaci je nutné [2], [4]: 

 najít příslušné směrnice ES nebo případně příslušnou národní legislativu, 

 najít příslušné základní poţadavky, 

 vybrat příslušné harmonizované evropské či jiné normy, 

 vybrat příslušnou proceduru pro prohlášení o shodě, 

 vypracovat technickou dokumentaci, instrukce pro pouţití, manuály aj. (v písemné 

podobě), 

 podepsat prohlášení o shodě a 

 připojit značku CE.                   

 

Celý proces samocertifikace lze znázornit jednoduchým vývojovým diagramem (viz 

obr.5). 
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Obr.5  Proces samocertifikace [3], [4] 

 

2.8  Formy a metody ověřování shody produktu ve výrobě 

Kaţdý produkt má mnoho různých kvalitativních a kvantitativních vlastností, z nichţ 

kaţdá má svou vlastní hodnotu. Konečná jakost produktu je dána synergií účinku těchto 

vlastností a rozptylem jejich hodnot. Dnes je pro uspokojení zákazníkových poţadavků 

důleţité, aby produkt byl maximálně uţitečný, tzn. aby byl schopen plnit funkce, pro které byl 

koncipován. Tyto funkce by měly být vyjádřeny pomocí uţitných vlastností a ukazatelů, přes 

něţ lze poţadavky zákazníka na jakost kvantifikovat, sledovat a prokazovat porovnáváním se 

skutečně dosahovanými hodnotami [1]. 

Pro prokázání shody produktu musí organizace plánovat a uplatňovat procesy 

monitorování, měření, analýzy a zlepšování. Tradičním způsobem zajišťování jakosti ve 

výrobě je ověřování shody produktu ve formě kontroly a zkoušení. Subsystém kontroly 
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jakosti ve výrobě prolíná s činnostmi tvořícími subsystém identifikace a sledovatelnosti a 

bezprostředně na něj navazuje subsystém řízení neshodných produktů. 

Cílem kontroly jakosti ve výrobě je [1]: 

 objektivně posoudit míru shody mezi poţadavky a skutečností, 

 identifikovat odhalené neshody, 

 zabránit průniku neshodných produktů nejen aţ k odběrateli, ale na kaţdý další 

stupeň zpracování, 

 zajistit technologickou kázeň, 

 odhalovat neshody ve výrobním procesu, které by mohly vést k výrobě 

neshodných produktů, 

 zpracovávat výsledky kontroly s cílem odhalit příčiny neshodných produktů a 

přijímat a realizovat opatření k nápravě. 

Při hodnocení významu a postavení kontroly jakosti je třeba vycházet z faktu, ţe 

jakost nelze vykontrolovat, ale musí být vyrobena. Pracovníci útvaru zajišťující kontrolu 

jakosti proto nemohou nést zodpovědnost za úroveň dosahované jakosti, ale pouze za účinné a 

hospodárné odhalení neshodných produktů či neshodných operací, jejich identifikaci, zajištění 

oddělení neshodných produktů od shodných, za analýzu procesu a předání výsledků analýzy 

zodpovědným pracovníkům [1]            

2.8.1 Sebekontrola 

Tato forma kontroly nahrazuje práci specializovaných pracovníků technické kontroly. 

Kontrolní operace provádí přímo obsluha stroje, ihned (u zdroje) kontroluje výsledky své 

práce, kontroluje znaky jakosti průběţně během procesu nebo kontroluje vývoj parametrů 

procesu a podle něj usuzuje na stav jakosti produktu. Výsledky ihned vyhodnocuje a vyuţívá 

jich při další práci. Pracovník musí mít moţnost iniciovat hledání příčin nebo sám vyhledávat 

příčiny případné neshody a navrhnout a realizovat opatření k nápravě. Sebekontrolu pak nelze 

chápat jako nějaký zvláštní druh kontroly, ale jako běţnou součást pracovní náplně 

pracovníka, předepsanou kontrolní technologií a obsaţenou v technologickém postupu [1]. 

Pro efektivní zavedení a fungování sebekontroly je třeba zajistit [1]: 

 kompletní výrobní dokumentaci včetně kontrolní technologie, 

 kontrolní pomůcky a měřidla včetně informací o termínu kalibrace, 

 podmínky pro vhodné ukládání měřidel a manipulaci s nimi, 

 správné seřízení stroje, 
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 seznámení pracovníka provádějícího sebekontrolu s důsledky nedodrţení 

poţadavků na jakost pro další operace, s postupy řízení neshodných produktů, 

 zaškolení ke kontrolní činnosti včetně způsobu vedení záznamů o výsledcích 

kontroly (spojené s certifikací, recertifikací pracovníků, systém obnovování 

školení na základě dosahované úrovně jakosti), 

 přidělení pravomocí a prostředků k odstranění neshod a jejich příčin včetně 

jasně definovaných pravidel, co učinit v případě odhalená neshody, 

 přesvědčení lidí, ţe nebudou trestáni za chyby, pokud nevznikly v důsledku 

jejich nedbalosti či úmyslu, ale ţe naopak budou chváleni za odhalení, popř. 

odstranění nedostatků.            

 

V počátcích zavádění systému sebekontroly je vhodné ověřovat její výsledky 

namátkovou kontrolou prováděnou během směny technologem a v průběhu delšího časového 

úseku (např. během týdne) pracovníkem útvaru řízení jakosti. 

2.9 Identifikace a sledovanost 

Identifikaci lze chápat jako realizaci identifikovatelnosti produktu, coţ je vlastnost 

produktu, která umoţňuje jeho okamţité a jednoznačné rozpoznání ve výrobním či jiném 

procesu. 

Sledovatelnost je schopnost zpětně určit na základě identifikace, kdy, kde, z čeho, kým 

a jak byl daný produkt zhotoven. Zajištění zpětného sledování produktu v celém procesu 

představuje významný prostředek cílevědomé péče o jakost. 

Hlavní cíle identifikovatelnosti a sledovatelnosti [1]: 

 Vyjádření příslušnosti jednotlivých materiálů, subdodávek, dílů k finálnímu 

produktu v celém výrobním cyklu či procesu poskytování sluţby (od dodání 

materiálu do firmy aţ po uţití) včetně informace o tom, odkud materiál přišel, 

s jakými parametry jakosti byl dodán do procesu, kdo a kdy na výrobní dávce 

pracoval. K tomu je nutné zajistit, aby identifikační znaky zůstaly neměnné od 

okamţiku přijetí materiálu po dodání finálního produktu odběrateli. 

 Ochrana proti záměně materiálu, polotovarů, výrobků. 

 Jasné a jednoznačné vyjádření výsledků kontroly a zkoušení. Identifikace stavu 

produktu, zejména stavu po kontrole a zkoušení musí zajistit, ţe k odběrateli se 

dostane pouze produkt, který úspěšně prošel kontrolou a splňuje jeho 
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poţadavky. Základní stavy produktu jsou následující: stav před kontrolou, stav 

po kontrole (vyhovuje, nevyhovuje, čeká na rozhodnutí). 

 Vytvoření podmínek pro efektivní řízení neshodných produktů. Zjištěné 

neshodné produkty, pokud je to moţné, je třeba separovat od ostatních a 

vhodně je označit, aby nemohlo dojít k jejich dalšímu pouţití do doby 

rozhodnutí, jak s nimi naloţit (oprava, přepracování, likvidace,…). Po 

posouzení neshody je nutné odlišit neshodné produkty podle jejich dalšího 

pouţití. 

 Poskytnutí informací pro rychlejší odhalování příčin výskytu neshod a 

neshodných produktů a následné formulování opatření k nápravě či 

preventivních opatření s cílem zlepšení procesu. Identifikace materiálu, 

polotovarů, hotových produktů umoţňuje zpětnou analýzu procesu s cílem 

dojít k prvkům procesu (materiál, stroj, dávka, pracovník,…), které způsobují 

výskyt neshodných produktů, a to nejen z věcného, ale i časového hlediska.  

 

Důleţitým faktorem je volba vhodného způsobu identifikace produktů. Způsoby 

identifikace mají odráţet důleţitost z pohledu vlivu na jakost produktu. Značení či text musí 

být čitelné, trvanlivé, podle specifikací.  

Záznamy identifikačními prvky jsou: číslo výkresu, název produktu, poloţka, zakázka, 

číslo materiálu. Nositelem informací o identifikaci je výrobně technická dokumentace, 

výrobní doklady provázející produkt a záznamy o kontrole. 

Pro identifikaci fyzického výrobku se uţívá barevných značek, etiket, barevných 

nálepek, visaček, osobních razítek se jménem nebo číslem pracovníka, raţení identifikačního 

znaku kovovými razidly apod. 

Konkrétní způsoby identifikace se liší také podle typu výroby a sloţitosti produktu. 

V sériové výrobě se nejčastěji pouţívají různé formy štítků, samolepících etiket, čárkových 

kódů pro označení jednotlivých výrobních, resp. dopravních dávek. V kusové výrobě se 

pouţívají tzv. záznamové karty, obsahující zejména číslo zakázky, výrobní číslo produktu, 

čísla všech dílů a montáţních skupin [1].            

2.10 Vzájemné uznávání výsledků posuzování shody 

Posuzování shody uvnitř členských zemí EU je harmonizováno a koordinováno 

soustavou legislativních aktů, jeţ mají evropskou působnost. Výsledky posuzování shody 
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vykonávané v akreditovaných (potaţmo notifikovaných) orgánech jedné členské země jsou 

uznávány i v dalších členských zemích EU. 

V oblasti uznávání výsledků posuzování shody u nečlenských zemí EU je situace jiná. 

V zájmu co nejmenších komplikací v mezinárodním obchodě proto EU uzavírá s třetími 

zeměmi dohody o vzájemném uznávání (MRA – Mutual Recognition Agreements). Tyto 

dohody jsou uzavírány pouze se zeměmi, které mají srovnatelnou úroveň technického rozvoje 

a z pohledu EU přijatelný systém interního posuzování shody. Tyto dohody by měly pokrývat 

spektrum všech výrobků, u kterých alespoň jeden smluvní partner poţaduje posouzení 

nezávislou třetí stranou v regulované sféře. Podstatou MRA je to, ţe si smluvní strany budou 

uznávat všechny záznamy o posouzení shody, certifikáty, prohlášení o shodě, vydané 

orgánem posuzování shody v dané zemi v souladu s jejím právním prostředím [1]. 

Dohody o vzájemném uznávání byly doposud EU uzavřeny např. s USA, Kanadou, 

Japonskem, Austrálií, Novým Zélandem, Izraelem a Švýcarskem. 

Česká republika jako člen EU musí respektovat a účinně uplatňovat všechny principy 

a postupy posuzování shody, to znamená, ţe musí do své legislativy přejímat všechny 

direktivy, směrnice a další právní normy EU. Základním právním předpisem ČR je v této 

oblasti zákon č. 22/1997 Sb. O technických poţadavcích na výrobky, který byl uţ několikrát 

novelizován dalšími zákony. Tento zákon [1]: 

 definuje způsoby určování technických poţadavků na výrobky, označovaných EU 

jako regulovaná sféra (zmíněný zákon je označuje jako výrobky stanovené), 

 vymezuje odpovědnosti. Povinnosti a pravomoci osob, které uvádějí na trh a do 

provozu tyto výrobky, 

 vymezuje pravomoci a odpovědnosti osob pověřených výkony posuzování shody, 

jakoţ i tvorbu a uplatňování technických norem.  

 

Bez vzájemně dohodnutých standardů, by bylo obtíţné posoudit shodu například u 

kvantifikovatelných strojírenských podmínek a určit zda produkt nebo stroj vykazuje nějakou 

minimální úroveň bezpečnosti nebo technických poţadavků. Kdyţ nejsou pouţívány 

dohodnuté standardy, předpoklad shody neexistuje. Tímto se výrobce zařazuje do potenciálně 

neobhajitelné pozici a jeho vybavení by se mělo stát podezřelé pro zákazníky, konkurenty, 

nebo kontrolní orgány. Někteří výrobci dívající se na právní mezery odmítají pouţít 

dohodnuté harmonizované standardy, nebo je pouţívají jen částečně, coţ znamená, ţe si 

vyberou jen určité části, které se jim hodí a komentují to tím, ţe posílají četné produkty do 

EU a nikoho svými produkty dosud nezranili. Z tohoto "logického" výkladu by měl být 
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kupující varován, ţe je mu nabízen produkt neodpovídající předpisům. Produkt, který je 

ověřitelný a shoduje se s harmonizovanými standardy má otevřenou cestu, aby uspokojil 

zákazníky [11]. 

2.10.1 Označení CE v USA 

Označení CE znamená liberalizovaný obchod uvnitř EU. Znamená to poskytnout 

významnější výhody k americkým vývozcům stejně jako k jejich evropským protějškům. V 

minulosti američtí vývozci často museli znovu navrhnout, rekonstruovat a nově 

dokumentovat své produkty aby prokázaly mnoho různých a často protichůdných poţadavků. 

Produkty, které nyní respektují poţadavky shodující se s označením CE, můţou nyní američtí 

vývozci prodávat skrz celý evropský trh. Znamená to hlavní výhodu [13].  

Nicméně mnoho amerických výrobců se setkává s potíţemi v respektování poţadavků 

shodující se s označením CE. Označení CE se rychle stává hlavní obchodní záleţitostí ve 

vztazích mezi Amerikou a EU, jako specifická záleţitost, například je zde více hlavních 

problémů z obchodních omezení objevujících se z rozporuplných národních zákonů a 

domácích předpisů. Američtí výrobci zjišťují, ţe systém označení CE vede k novým výdajům 

pro vývoj výrobků a certifikaci. Výrobci zaţívají nákladné osvojování znalostí při adoptování 

k novému systému jako je označení CE. Flexibilita a decentralizace systému můţe vytvořit 

dvojsmyslnost týkající se výkladu a vést do nákladných chyb. Američtí vývozci zaţívají 

moţná těţší období, neţ jejich evropští vrstevníci v rozvíjející se práci ve vztahu s 

administrátory CE značení. Tyto problémy přidruţené s označením CE se objevují v několika 

úrovních. Mnoho amerických výrobců, kteří chtějí exportovat do EU má potíţe s 

respektováním poţadavků na značení CE.[13] 

 

S příchodem směrnic nového přístupu evropských standardů pro produkty a stanovení 

procedur se dá nyní rozpoznat opravdu globální přístup ve většině zemí jako celosvětové 

standardy pro tvoření celkové harmonizace. Od té doby jsou nejvíce zaloţené na IEC / ISO 

standardech, shoda s EN standardy zabezpečí také shodu s ekvivalentními IEC standardy. 

Svět naprosto zřejmě následuje evropské vedení a většina zemí má, nebo nakonec budou mít 

přijaté evropské standardy nebo jejich IEC ekvivalenty. Je nutné ovšem říci, ţe přijetí 

evropských standardů rovněţ pomohou výrobcům podrobit se celosvětově technickým 

podmínkám [12].  
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Poţadavky v evropských normách a úroveň zkoušení evropských osob jsou daleko 

znatelně přísnější, neţ jejich americké protějšky. Je všeobecně potvrzené, ţe přijetí 

evropských norem převyšuje americké standardy a produkty které pouze přijímají americké 

standardy téměř, jistě nevyhoví poţadavkům EU. Pokud jde o bezpečnost výrobků, existují 

četné technické rozdíly mezi americkými a evropskými standardy s protichůdnými 

směrnicemi pro stavební součásti, testy, značení, příručky, dokumentaci a upozornění. EU 

vyţaduje navíc nezávislé testy a potřebu pokrytí více produktových sortimentů [12].  

Dalším rozdílem je, ţe Amerika se v první řadě zaměřuje na hořlavost a s tím spojené 

testování, zatímco EU se soustředí na nebezpečí zasaţení  elektrickým proudem a stavební 

konstrukce. Kdyţ bezpečnostní experti USA a EU uváţí stejné bezpečnostní hlediska a testy, 

je to s jiným důrazem. Ale proč USA a EU mají různé důrazy na bezpečnostní rizika? 

Nebezpečí poţáru jsou nejdůleţitější bezpečnostní předpisy ve Spojených státech a nebezpečí 

zasaţení vysokým napětím jsou nejvyšší prioritou v Evropě. Hlavní důvod je v rozdílu mezi 

elektrickým napětím a proudem. Například elektrické napětí ve Spojených státech je asi 115 

V pro přenosné produkty s dvojitým vstupním proudem, coţ je 6 ampérů. Zatímco v Evropě 

je elektrické napětí dvojnásobné, neţ ve Spojených státech (asi 230 V) s polovičním proudem 

(3 ampéry). Z tohoto důvody je v Evropě zvýšené riziko pro elektrické přístroje. S dvojitým 

proudem je ve Spojených státech v první řadě riziko ohně. Není třeba zdůrazňovat, ţe 

evropské a mezinárodní normy se rychle stanou ve skutečnosti celosvětovými poţadavky pro 

bezpečnost výrobků, kvalitu a management.[12] 
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3  Charakteristika vybrané společnosti a jejich produktů 

3.1 Profil společnosti 

 

Obr. 6  Ilustrační foto ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (ilustrační foto viz Obr. 6) je dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 

AMTPO a.s. (dříve závod 15 – Rourovny, jako součást n.p. NOVÁ HUŤ Klementa 

Gottwalda, později NOVÁ HUŤ a.s., ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., Mittal Steel Ostrava a.s., MSO 

PIPES & TUBES a.s.) je největším výrobcem trubek v České republice. Nosným výrobním 

programem závodu jsou bezešvé trubky válcované na dvou tratích Stiefel v provedení trubek 

hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Trubky na tratích St 4-10" a St 140 jsou 

vyráběny pouze z plynule odlévaných předlitků. Nejnáročnějším výrobkem jsou bezešvé 

trubky olejářské - paţnicové, čerpací, vrtné a naftovodné. Od roku 1957 je závod oprávněn 

označovat olejářské trubky monogramem Amerického Petrolejářského Institutu – API. Kromě 

běţných API závitů dodává závod i paţnicové a čerpací trubky s plynotěsným závitovým 

spojem.  

Z ocelového pásu válcovaného za tepla 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 vnější izolací 

typu FZM. Závod je vybaven nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti 
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se pouţívá moderních nedestruktivních metod, které garantují poţadovanou kvalitu 

dodávaných trubek.  

ArcelorMittal Ostrava, divize Tubular Products v roce 1992 úspěšně certifikovala 

systém jakosti podle normy ISO 9001 jako první v České republice, systém řízení ekologie 

podle normy ISO 14001 byl poprvé certifikován v roce 1999. Firma v letošním roce získala 

osvědčení Bezpečný podnik, které potvrzuje shodu s předpisy ILO-OSH 2001 a OHSAS 

18001:1999. 

ArcelorMittal Ostrava je rovněţ drţitelem certifikátů předních externích aprobačních 

společností Lloyd's Register of Shipping (1988), Bureau Veritas (1992) a Det Norske Veritas 

(1996) a dalších. Bezešvé a šroubovicově svařované trubky určené pro tlaková zařízení byly 

certifikovány dle evropské směrnice 97/23/ES společností RW TÜV v roce 2001.  

Bezešvé trubky jsou vyráběny na v rozmezí vnějšího průměru trubky od 21,3 mm do 

273,1 mm. Trubky svařované se šroubovicovým svarem jsou vyráběny na automatických 

svařovacích strojích v rozměrovém rozsahu od 323,9 mm do 820 mm. Trubky jsou vyráběny 

podle světových standardů (ISO, EN, API, DIN, ASTM, NF, BS, GOST, ČSN, atd.). 

3.1.1 Členění výrobků 

Ocelové trubky: 

 

 bezešvé 

 s hladkými konci 

 kotlové 

 závitové 

 přírubové  

 naftové   -     paţnicové (casing) 

- čerpací (tubing) 

- vrtné (drill pipe)  

- naftovodné (line pipe) 

 izolované -     vnější asfaltová izolace 

- vnější PE izolace 

- vnější vláknito-cementová + PE izolace 

- vnitřní cementová malta 
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 svařované se šroubovicovým svarem 

 bez povrchové ochrany 

 izolované -    vnější asfaltová izolace 

- vnější PE izolace 

- vnější vláknito-cementová + PE izolace 

- vnitřní cementová malta 

 trubkové výrobky 

 stoţáry pro trakční vedení 

 ohýbané trubkové výrobky 

3.2  Historické milníky ve vývoji závodu 

1949   Zahájení výroby bezešvých trubek na trati Stiefel 4-10“. 

1957   Získáni právo uţívat monogram API (American Petroleum Institute) na vyrobených  

olejářských trubkách. 

1959 Instalována karuselová pec, která nahradila těţkou práci pokulovačů sochorů. 

1960 Do provozu uvedena druhá bezešvá trať Stiefel 140 a spirálová svařovna vlastní 

 konstrukce dodávající trubky pro výstavbu ropovodu Druţba. Zároveň postavena první 

 asfaltová izolovna. 

1961 Zahájen provoz tahové redukovány za tratí Stiefel 140. 

1963 Zavedeno elektromagnetické nedestruktivní zkoušení nepropustnosti trubek. 

1965 Do provozu uveden rentgen pro průběţnou radioskopickou kontrolu svarů (fy Müller). 

1966 Vyvinut, instalován a patentován světově unikátní rotační podavač trnů pro válcování 

 na automatiku. 

1968 Zahájeno loupání povrchu sochorů k zlepšení povrchové kvality trubek. 

1969 Postavena druhá asfaltová izolovna tzv. Nová jutovna v hale spirálové svařovny. 

1971 Postavena defektoskopická linka CIRKOGRAF pro trubky ø 89 – 133 m, uvedena do 

 provozu zušlechťovna pro výrobu olejářských trubek z výšepevných jakostí (N80, 

 P110, G105). 

1972 Zahájení výroby olejářských závitových spojů BUTTRESS. 

1976 Zahájen provoz nově postavené nátrubkárny. 

1977 Instalován defektoskop ROTOMAT 2 na Stieflu 4-10“, zahájena výroba dvouvrstvých 

 trubek pro dopravu foukané zakládky v dolech OKD. 

1978 Instalován DEFEKTOMAT na Stieflu 140. 
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1980 Instalována defektoskopická linka ROTOMAT 3 na zušlechťovně. 

1982 Instalována nová karuselová pec na Stieflu 4-10“. 

1990 Automatizováno řízení děrovacích strojů na Stieflu 4-10“, zavedeno pouţívání PVC 

 fólie v asfaltové izolaci. 

1991 Provoz pece zušlechťovny převeden na řízení PC, na svařovně rekonstruován 

 svařovací agregát č. 1 a mechanizována příprava svitků. 

1992 Automatizace válcování na automatiku a hladících strojích na Stieflu 4-10“, 

 rekonstruován také svařovací agregát č. 2 na svařovně. 

1994 Zavedeno válcování z kontinuálně odlévaných kruhových sochorů vlastní produkce, 

 výrazně zlepšena čistota oceli a dosaţena výrazná úspora výrobních nákladů. Na 

 Stieflu 140 uvedena do provozu nová lakovací linka. Na svařovně instalován UZ 

 defektoskop KRAUTKRÄMMER pro zkoušení svarů i těla trubek. 

1995 Poprvé vyrobeny trubky v délce 18 m na spirálové svařovně, instalována pila 

 LINSINGER k přesnému dělení sochorů, první dodávky svařovaných trubek 

 z mikrolegovaných termomechanicky zpracovaných jakostí. 

1996 Instalace adjustáţní linky MAGNAMAG na Stiefelu 4-10“ a defektoskopu 

 ROTOMAT 4 na Stiefelu 140. 

1997 Modernizace děrovacího stroje č. 1 na Stiefelu 4-10“ (vysokotlaké odokujování, řízený 

 pohon 7,2 MW). 

1998 Na Stiefelu 140 modernizace redukovány (přesný indukční ohřev, prodlouţení o 7 

 stojanů, rekonstrukce náhonu, nová letmá pila se zvýšenou přesností délky). 

Stiefel 4-10“ – nové závitovací stroje pro výrobu závitů HSC, lakovací linka. Zlepšení 

čistoty oceli svařovaných trubek zahájením výroby kontinuálně litých bram pro 

válcování pásu ve společnosti. 

1999 Stavba PE izolovny – linka pro třívrstvou PE izolaci trubek ø 159 – 1220 mm, linka 

 pro vnitřní a vnější povlakování cementovou maltou. 

2000 Zahájení výroby trubek s novými izolacemi, výroba svařovaných trubek z pásů 

 vyválcovaných na nové trati P1500 typu Steckel. 

2003 Dokončen vývoj speciální cementové izolace (FZM-S) vhodné k protlačování trubek. 

2004 Kvalifikovány postupy svařování trubek z oceli X70 (L485 MB). 

2005 Osvojena výroba bezešvých trubek jakosti X60 s nízkým CE a zahájeny dodávky 

 svařovaných trubek v jakostech L415 MB a L450 MB. 
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4  Postupy ověřování shody ve vybrané společnosti 

4.1 Zavedení systému managementu jakosti 

Jiţ v roce 1957 získal závod 15 - Rourovny oprávnění označovat naftové trubky 

monogramem Amerického petrolejářského institutu – API. V roce 1988 byl Americkým 

petrolejářským institutem vydán předpis „Specifikace pro jakostní programy pro průmysl 

nafty a přírodního plynu API Spec Q1“. Z tohoto důvodu byl na závodě 15 – Rourovny 

zahájen proces zavádění dokumentovaného systému jakosti. Splnění těchto programů bylo 

stanoveno ústředím API jako základní podmínka pro další uţívání monogramu API.  

Certifikační společnost API QR (The American Petroleum Institute Quality Registrar) 

provedla v roce 1999 na závodě 15 – Rourovny certifikaci systému jakosti dle ČSN EN ISO 

9001:1995. 

V roce 1988 byl závodu 15 – Rourovny udělen certifikát Lloyd´s Register of Shipping 

na výrobu bezešvých trubek. 

V roce 1991 byl závod 15 – Rourovny certifikován organizací RW TŰW pro výrobu 

ocelových bezešvých trubek určených pro tlaková zařízení a parní kotle. Tato certifikace byla 

v roce 1997 rozšířena o výrobu spirálově svařovaných trubek. 

Dne 14. února 1992 společnost Lloyd´s Register of  Shipping udělila rourovnám 

certifikát na bezešvé trubky z C a C-Mn ocelí do vnějšího průměru 273 mm. 

V prosinci 1992 byl závod 15 – Rourovny po celoroční přípravě dokumentace a 

zavádění systému řízení jakosti na jednotlivých pracovištích prověřen zástupci firmy RW 

TŰW ESSEN. Výsledkem auditu byla skutečnost, ţe závod 15 – Rourovny se stal prvním 

drţitelem certifikátu systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:1995 v rámci NH,a.s. 

V roce 1992 obdrţel závod 15 – Rourovny také certifikát společnosti Bureau 

Veritas na bezešvé trubky pro kotle, tlakové nádoby a strojírenské součásti. 

Rok 1996 byl pro závod 15 – Rourovny rokem, kdy získali certifikát DET NORSKE 

VERITAS pro hladké trubky a také certifikát RW TŰW pro výrobu trubek pro stavební účely.  

Jelikoţ závod 15 – Rourovny klade velký důraz i na ochranu ţivotního prostředí a její 

zlepšování byla v roce 1999 provedena certifikace EMS dle ČSN EN ISO 14001:1997 firmou   

RW TŰW  v oboru výroby bezešvých a spirálově svařovaných trubek z nelegovaných a 

nízkolegovaných ocelí.  
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4.2 Příručka jakosti 

AMTPO vytvořila a udrţuje Příručku jakosti, která zahrnuje oblast pouţití systému 

managementu jakosti, odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro systém 

managementu jakosti a popis vzájemného působení mezi procesy.  

Struktura Příručky jakosti AMTPO odpovídá struktuře předpisu API Q1. Popis 

jednotlivých poţadavků tohoto předpisu, včetně poţadavků ISO 9001 a doplňujících 

poţadavků, je uveden v jednotlivých kapitolách Příručky jakosti: 

 

 Požadavky na systém managementu jakosti 

 Vymezení systému managementu jakosti 

 Poţadavky na dokumentaci   

 Příručka jakosti 

 Řízení dokumentů 

 Řízení záznamů 

 Odpovědnost managementu 

 Osobní angaţovanost a odpovědnost managementu 

 Zaměření na zákazníka 

 Politika jakosti 

 Plánování 

 Cíle jakosti 

 Plánování systému managementu jakosti 

 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

 Odpovědnost a pravomoc 

 Představitel managementu 

 Interní komunikace 

 Přezkoumání systému managementu 

 Vstup pro přezkoumání 

 Výstup z přezkoumání 

 Management zdrojů 

 Poskytování zdrojů 

 Lidské zdroje 

 Odborná způsobilost, vědomí závaţnosti a výcvik 

 Infrastruktura 
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 Pracovní prostředí 

 Realizace produktu 

 Plánování realizace produktu 

 Procesy týkající se zákazníka 

 Určování poţadavků týkajících se produktu 

 Přezkoumání poţadavků týkajících se produktu 

 Komunikace se zákazníkem 

 Návrh a vývoj 

 Plánování návrhu a vývoje 

 Vstupy pro návrh a vývoj 

 Výstupy z návrhu a vývoje 

 Přezkoumání návrhu a vývoje 

 Ověřování návrhu a vývoje 

 Validace návrhu a vývoje 

 Nakupování 

 Proces nakupování 

 Informace pro nakupování 

 Ověřování nakupovaného produktu 

 Výroba a poskytování sluţeb 

 Řízení výroby a poskytování sluţeb 

 Validace procesů výroby a poskytování sluţeb 

 Identifikace sledovatelnost 

 Majetek zákazníka 

 Ochrana produktu 

 Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

 Měření, analýza a zlepšování 

 Monitorování a měření 

 Spokojenost zákazníka 

 Interní audit 

 Monitorování a měření procesů 

 Monitorování a měření produktu 

 Řízení neshodného produktu 

 Analýza údajů 

 Zlepšování 
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 Neustálé zlepšování 

 Opatření k nápravě 

 Preventivní opatření 

4.3 Řízení jakosti 

Úsek 15/K - Řízení jakosti má komplexní zodpovědnost za udrţování a rozvoj 

systému QMS a EMS na závodě, rozvoj kontrolních a nedestruktivních zkušebních metod, 

statistické analýzy a rozbory jakosti včetně řízení reklamací a vyhodnocování nejakostní 

výroby, jak rovněţ za certifikaci výrobků rouroven a atestaci trubek.  

Úsek 15/K zabezpečuje prostřednictvím inţenýrů jakosti posuzování technických a 

kvalitativních poţadavků zákazníků zejména v oblasti olejářských trubek a spolupracuje při 

tvorbě kupních smluv. Nedílnou součástí práce úseku 15/K je rovněţ příprava podkladů a 

prezentace závodu vůči odběratelům. 

V rámci úseku 15/K je také začleněno oddělení inspektorů jakosti působící v rámci 

celého závodu, jehoţ úkolem je kontrola dodrţování stanovených výrobních a kontrolních 

postupů ve všech fázích výroby, jak rovněţ hotových výrobků před jejich expedicí. Cílem je 

pomocí provádění inspekcí odhalovat nedostatky v  činnostech prováděných zaměstnanci 

AMTPO a.s., resp. v popsaném systému QMS a zabránit tak opakovanému vzniku 

nejakostních výrobků, resp. podílet se na zvýšení úrovně popsaného systému QMS. 

4.2.1 Certifikace 

Součástí práce pracovníků úseku 15/K – Řízení jakosti je zajišťování potřebných 

certifikátů pro výrobky AMTPO a.s. Jednotlivé druhy certifikací jsou nezbytné pro prokázání 

způsobilosti výrobce vyrábět trubky dle rozličných národních norem, technických specifikací 

společností nebo v souladu se zákony různých států. Bez získání těchto certifikátů a jejich 

pravidelné aktualizace by byl prodej výrobků AMTPO a.s. podstatně omezen. 

V rámci zajišťování prokazování jakosti vlastních výrobků si společnost ArcelorMittal 

Tubular Products Ostrava a.s. nechala ověřit výrobní zařízení, průběh výrobního procesu a 

činnosti, které jej zajišťují, včetně následných kontrol a zkoušek vlastností výrobku. Na 

základě tohoto ověření získala průkazy o splnění stanovených předpokladů pro věcně shodnou 

výrobu odpovídající všeobecným zásadám pro materiály podle vyjmenovaných technických 

podmínek od tuzemských a zahraničních kontrolních a certifikačních společností. Přehled 

certifikace výrobků viz Tab. 1. 
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Tab. 1  Certifikace výrobků AMTPO a.s. 

Výrobek Autorizovaná osoba 

Trubky čerpací a paţnicové  

Trubky naftovodné  

Trubky vrtné 

API USA 

Trubky ocelové závitové běţné 

Trubky ocelové závitové zesílené 

SZÚ Brno  

TSÚS Bratislava  

ZETOM Katowice 

Trubky ocelové hladké bezešvé tvářené za 

tepla 

SZÚ Brno  

Český lodní a průmyslový registr 

ZETOM Katowice 

TSÚS Bratislava  

Det Norske Veritas  

Bureau Veritas  

Lloyd's Register EMEA  

Germanischer Lloyd 

Trubky ocelové spirálově svařované SZÚ Brno  

ZETOM Katowice  

TSÚS Bratislava  

TÜV NORD 

Polyetylénová a cementová izolace trub - 

vnější, vnitřní 

TZÚS Praha, pobočka Brno 

TSÚS Bratislava 

 

4.2.2 ES Prohlášení o shodě výrobků 

ES prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy podle § 12 Zákona č.22/1997 

Sb. a § 5 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. vydané v AMTPO a.s. viz Tab. 2 

 

Tab. 2  ES prohlášení o shodě výrobků AMTPO a.s. 

TŰV Nord Praha, certifikát č. Jakostní stupeň Výrobek 

0045-CPD-0807 EN 10219 - S235JRH, 

S275J0H, S275J2H, 

S355J0H, S355J2H 

Trubky ocelové svařované 

ø 323,9 – 813 mm 

0045-CPD-0807 EN 10210 - S235JRH, 

S275J0H, S275J2H, 

S355J0H, S355J2H, 

S275NH, S355NH 

Trubky ocelové bezešvé 

ø 21,3 – 273,0 mm 

EN10224/2006/01 EN 10224 - L235, L275, 

L355 

Trubky ocelové bezešvé 

ø 21,3 – 273,0 mm 

EN10224/2007SAW/01 EN 10224 - L235, L275, 

L355 

Trubky ocelové svařované 

ø 323,9 – 813,0 mm 
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ES prohlášení o shodě autorizuje výrobce AMTPO a.s. pouţívat označení CE na výše 

uvedené výrobky konstrukčních dutých profilů. Příklad značení značkou CE v AMTPO a.s 

viz Obr. 7 a Obr. 8 

 

 

Obr. 7  Značení trubek znakem CE 

 

 

Obr. 8  Značení trubek znakem CE 
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5  Analýza procesů ověřování shody ve vybrané společnosti 

5.1 Bezešvé trubky 

V této části jsem se zaměřil na sledování výroby a kontroly bezešvých trubek na 

provoze St 4-10“ konkrétní zakázky od začátku její výroby aţ po finální dohotovení. Účelem 

bylo monitorování výroby a kontroly na jednotlivých dílčích pracovištích, zejména v oblasti 

posuzování shody: 

 Dle předepsané specifikace: 

 spec. API 5L-44.vydání 2007/ISO 3183:2007 

 

 Kontroly a dodrţování předepsané dokumentace: 

 PP pracovní postup  

 DTP detailní technologický předpis 

 IS interní směrnice výrobkové 

 

 

5.1.1 Specifikace pro naftovodné trubky API 5L-44. vydání 2007/ISO 

3183:2007 

Výroba naftovodných trubek dle specifikace pro naftovodné trubky API 5L-44. 

vydání 2007/ISO 3183:2007, Průmysl ropy a zemního plynu – Ocelové trubky pro potrubní 

přepravní systémy.  

Tato americká národní norma spadá pod pravomoc API Podkomise č. 5 – Trubkové 

výrobky. ISO 3183 byla připravena technickou komisí ISO/TC 67 – Materiály, zařízení a 

stavební konstrukce k těţbě ropy na volném moři pro průmysl ropy, petrochemie a zemního 

plynu, podkomise SC2 – Potrubní přepravní systémy [10]. 

Během přípravy tohoto druhého vydání ISO 3183 technická komise uznala, ţe 

existují dvě základní úrovně standardních technických poţadavků pro naftovodné trubky a 

proto schválila zavedení poţadavků pro dvě technické výrobkové úrovně (PSL1 a PSL2). 

Výrobková úroveň PSL1 určuje standardní kvalitativní úroveň pro naftovodné trubky. 

Výrobková úroveň PSL2 obsahuje dodatečné poţadavky na chemické sloţení, vrubovou 

houţevnatost, pevnostní vlastnosti a dodatečné nedestruktivní zkoušení [10]. 
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Technická komise rovněţ zjistila průzkumem, ţe průmysl petrochemický a zemního 

plynu často stanovuje dodatečné poţadavky pro jednotlivá pouţití. Za účelem vyhovění těmto 

potřebám jsou k dispozici následující volitelné dodatečné poţadavky pro zvláštní pouţití [10]: 

 Trubky PSL objednané s kvalifikovaným výrobním postupem 

 Trubky PSL2 objednané s odolností vůči šíření houţevnatého lomu v plynovodných 

potrubích 

 Trubky PSL2 objednané pro provoz v kyselém prostředí 

 Trubky objednané jako vloţné trubky pro průtokové potrubí 

 Trubky PSL2 objednané pro provoz na vrtných plošinách na volném moři 

Poţadavky jsou uváděny v přílohách a platí jen tehdy, jsou-li předepsány v objednávce 

kupujícího.               

Tato mezinárodní norma neposkytuje návod, kdy je nutné stanovit výše uvedené 

poţadavky. Naopak kupující je zodpovědný za přesné stanovení dodatečných poţadavků, 

pokud existují, pro konkrétní objednávku na základě plánovaného pouţití a konstrukčních 

poţadavků.              

Shoda s touto mezinárodní normou: systém řízení jakosti by měl být pouţit za účelem 

napomoci shodě s poţadavky této mezinárodní normy. Kupní smlouva můţe upřesnit, ţe 

výrobce musí být zodpovědný splnění všech příslušných poţadavků této mezinárodní normy. 

Kupujícímu je povoleno provést jakékoliv šetření nezbytné k tomu, aby se ubezpečil o 

zajištění shody výrobcem a aby zamítl jakákoliv nevyhovující materiál [10]. 

Sledovatelnost: u trubek PSL1 musí výrobce vypracovat a dodrţovat dokumentované 

postupy pro udrţení [10]: 

 identity tavby, dokud nebudou provedeny všechny příslušné chemické zkoušky a 

nebude prokázána shoda s předepsanými poţadavky, 

 identity zkušební jednotky, dokud nebudou provedeny všechny příslušné mechanické 

zkoušky a nebude prokázána shoda s předepsanými poţadavky. 

U trubek PSL2 musí výrobce vypracovat a dodrţovat dokumentované postupy pro 

udrţení identity tavby a zkušební jednotky pro všechny tyto trubky. Takové postupy musí 

poskytovat moţnosti pro sledování kaţdé trubky vzhledem k té správné zkušební jednotce a 

k příslušným výsledkům chemických a mechanických zkoušek [10].        
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5.1.2 API monogram 

Program API monogram umoţňuje drţiteli licence API pouţívat monogram na 

výrobcích. Program API monogram dodává významnou důleţitost mezinárodnímu průmyslu 

ropy a zemního plynu spojením ověření organizačních systémů řízení jakosti s prokázanou 

schopností vyhovět konkrétním poţadavkům výrobkových specifikací. Pouţití monogramu 

API znamená reprezentaci a záruku danou drţiteli licence zákazníkům kupujícím výrobky 

v tom, ţe k vyznačenému datu byly výrobky vyrobeny v souladu s ověřeným systémem řízení 

jakosti a v souladu s výrobkovou specifikací API. 

V případě pouţití ve spojení s poţadavky licenční smlouvy API, API Specifikace Q1 

jako celku, definuje poţadavky těm organizacím, které si dobrovolně přejí získat API licenci 

k opatření výrobků API monogramem v souladu s výrobkovou specifikací API [10]. 

5.1.3 Monitorování výroby 

Výroba naftovodných trubek dle specifikace pro naftovodné trubky API 5L-44. vydání 

2007/ISO 3183:2007, Průmysl ropy a zemního plynu – Ocelové trubky pro potrubní přepravní 

systémy.  

Trubky objednané zákazníkem určených pro provoz v kyselém prostředí (sour 

service), jakostního stupně BNS-PSL2, rozměru 6 5/8“ x 11,0 mm. 

Tok výroby trubek byl následující: příprava sochorů - vsázky, válcování trubek, 

předrevize, UZ měření tloušťky stěny, upíchnutí konců, revize, normalizační ţíhání, 

nedestruktivní zkoušení, úprava konců trubek úkosem, zkoušení vodním tlakem, 

nedestruktivní zkoušení UZ, adjustace, výstupní kontrola, expedice. 

Prověřil jsem, zda dokumentované postupy splňují poţadavky dané specifikace a zda 

jsou tyto postupy dodrţovány. 

Pro lepší přehled jsem analýzu provedl ve formě tabulky (viz Tab. 3), ve které uvádím 

jednotlivé dílčí činnosti výroby trubek, vydané dokumenty DTP, PP, IS pro jednotlivá 

pracoviště a výsledek monitorování daného procesu. Vstupy pro řízení výroby (výrobní 

programy, výrobní zakázky, dodávkové  příkazy)  a záznamy vznikající v průběhu 

jednotlivých činností pro identifikaci a sledovanost jsou vyspecifikovány v uvedených 

dokumentech. 
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Tab. 3  Výroba bezešvých trubek 

 

 
Činnost Dokumenty Monitorování 

procesu 

01 Příprava sochorů DTP 15.4201 – Příprava vsázky 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

02 

 

Válcování trubek 

 ohřev sochorů 

 děrování 

 válcování na 

automatiku 

 hlazení 

 kalibrování 

 ochlazování 

 rovnání za 

studena 

DTP 15.1101 – Válcovací trať   

St 4-10“ 

DTP 15.1102 – Válcovací nářadí          

St 4-10“ 

 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

03 Předrevize 

 vizuální kontrola 

 značení čísla 

tavby a dávky 

DTP 15.1201 – Úpravna St 4-10“ 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

04 UZ měření 

tloušťky stěny 

PP 156-8.26 – Kontrola 

bezešvých trubek na 

ultrazvukové lince EMAT 

IS 15-86/05 – Rozsah a postup 

zkoušení trubek na UZ zařízení 

Truscope 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

05 

 

Upíchnutí konců DTP 15.1201 – Úpravna St 4-10“ 

IS – interní směrnice – 

výrobkové 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 
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Tab. 3  Výroba bezešvých trubek - pokračování 

 

 Činnost Dokumenty Monitorování 

procesu 

06 

 

Revize  

 vizuální a 

rozměrová 

kontrola 

DTP 15.1201 – Úpravna St 4-10“ 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

07 

 

Normalizační 

žíhání  

včetně  

 rovnání,  

 odběru 

vzorků 

 

 

DTP 15.1401 – Článková pec 

zušlechťovny 

DTP 15.1402 – Kroková pec 

zušlechťovny  

DTP 15.1403 – Kalibrovací stroj 

DTP 15.1404 – Raznicová 

rovnačka 

DTP 15.1405 – Rovnací stroj 

zušlechťovny  

DTP 15.1406 – Pracoviště pro 

značení trubek 

DTP 15.1270 – Pracoviště pro 

odběr vzorků 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

08 

      

Nedestruktivní 

zkoušení  

 elektromagn. 

rozptylové toky 

 magnetická 

prášková kontrola 

PP 156-8.03 – Kontrola 

bezešvých trubek na 

defektoskopické lince Rotomat 3 

PP 156-8.04 – Výstupní kontrola 

bezešvých trubek na pracovišti 

defektoskopické linky Rotomat 3 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

09 

 

Úprava konců 

trubek úkosem 

včetně  

 vizuální 

a rozměrov

é kontroly 

DTP 15.1501 – Soustruţna         

St 4-10“ 

PP 156-8.06 – Výstupní kontrola 

konců trubek v soustruţně             

St 4-10“ 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 
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Tab. 3  Výroba bezešvých trubek - pokračování 

 

 Činnost Dokumenty Monitorování 

procesu 

10 

 

Zkoušení vodním 

tlakem  

 

DTP 15.1820 – Lis Schloemann 

 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

11 

 

Nedestruktivní 

zkoušení  

 ultrazvuková 

kontrola 

 

PP 156- 8.30 – Kontrola 

bezešvých trubek na 

defektoskopické lince 

TRUSCOPE 

PP 156-8.31 – Výstupní kontrola 

bezešvých trubek na pracovišti 

defektoskopické linky 

TRUSCOPE 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

12 

 

Adjustace trubek 

 váţení 

 měření 

 značení, raţení 

 povrchová úprava 

(lakováním) 

 ochrana konců 

(plast. víčky) 

 svazkování 

DTP 15.1830 – Adjustace, 

konzervace a svazkování trub 

 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

13 

 

Výstupní kontrola 

 vizuální kontrola 

 ověření výsledků 

zkoušek 

PP 156-8.08 – Výstupní kontrola 

v adjustáţi St 4-10“ 

 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 

14 

 

 

Expedice trubek 

 kontrola finální 

dokumentace pro 

uvolnění zboţí 

 nakládání na 

kamióny a 

vagóny 

 certifikace 

PP 156-8.22 – Uvolňování trubek 

vyrobených v provoze 151 

k expedici 

DTP 15.1001 – Pracoviště 

přejímky a nakládky 

PP 15/KR-8.02 – Vznik 

dokumentů kontroly jakosti na 

dodávky trubek vyrobených 

v provoze 151 

Shoda výrobků je 

zajištěna 

dokumentovaný-

mi postupy, které 

jsou dodrţovány 
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Mimo výrobní a kontrolní činnosti v závodě jsem se zaměřil také na zkoušení 

odebraných vzorků trubek pro danou zakázku dle dané specifikace v akreditované nezávislé 

laboratoři:  

chemického rozboru,  

tahových zkoušek,  

zkoušek rázem v ohybu,  

zkoušek tvrdosti,  

zkoušek HIC, 

zkoušek SSC. 

 

Analýzu výsledků zkoušek jsem provedl opět do tabulky (viz Tab. 4) 

 

Tab. 4 Provedení zkoušek v akreditované laboratoři 

Zkouška 

Rozměr 

odebraných 

vzorků 

Počet zkoušek 

na tavbu a 

dávku / počet 

trubek v 

dávce 

Předpis dle dané 

specifikace a požadavku 

zákazníka 

Výsledky 

zkoušek 

Chemická analýza 
Krouţek 

40 (-5/+0) mm 
2 / 50 ks Viz Tab. 5 

Shoda s 

poţadavky 

Tahová zkouška 
Pásek 

350 (-10/+0) mm 
1 / 50 ks 

Mez kluzu: 245-495 MPa 
Pevnost v tahu: 415-760 MPa 

Taţnost: min. 26,0 % 

(opracovaný vz. 25,4 mm) 

Shoda s 

poţadavky 

Vrubová zkouška 
Krouţek 

58 (-0/+5) mm 

1 x sada 3 ks / 

50 ks 

min. ø 20 J při 0°C 
Příčná orientace  

(opracov. vz. 10 x 7,5 mm) 

Shoda s 

poţadavky 

Zkouška tvrdosti 
Krouţek 

20 (-0/+5) mm 
1 / 50 ks 

max. 99 HRB 

(=  max. 22 HRC) 

3x vpich ve 4 kvadrátech 

Shoda s 
poţadavky 

SSC 
Krouţek 

160 (-0/+20) mm 

Pouze z první 

tavby celé 
zakázky 

Zatíţení na 0,8 x min Rt 0,5 

po dobu 720 hodin 

Shoda s 

poţadavky 

HIC 
Krouţek 

120 (-0/+20) mm 

Pouze 

z prvních 3 

taveb a 
z kaţdé 10 

tavby 

Poměr : 
CLR = max.15% 

CTR = max. 5% 

CSR = max. 1,5% 

Shoda s 

poţadavky 
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    Tab. 5  Předpis pro chemickou analýzu dle dané specifikace a požadavku zákazníka 

 C Mn Si P S Cr Ni Cu Al celk 

 max max max max max max max max min 

BNS-PSL2 0.14 1.35 0.4 0.020 0.008 0.1 0.3 0.35 0.06 
          

 Mo Ti Nb+V+Ti Nb+V N B Ca CE(pcm) CE(IIW) 

 max max max max max max max max max 

BNS-PSL2 0.05 0.04 0.12 0.06 0.01 0.0005 0.005 0.22 0.38 
 

 

Protokoly výsledků zkoušek: 

Výsledky zkoušek pro chemickou analýzu, vydané akreditovanou laboratoří, protokol viz 

příloha č. 17 

Výsledky tahových zkoušek, vydané akreditovanou laboratoří, protokol viz příloha č. 18 

Výsledku zkoušky rázem v ohybu, vydané akreditovanou laboratoří, protokol viz příloha č. 19 

Výsledky zkoušek tvrdosti, vydané akreditovanou laboratoří, protokol viz příloha č. 20 

Výsledky zkoušek HIC, vydané akreditovanou laboratoří, protokol viz příloha č. 21 

Výsledky zkoušek SSC, vydané akreditovanou laboratoří, protokol viz příloha č. 22 

 

Po ukončení zakázky byl vydán výrobcem atest – inspekční certifikát 3.2 dle EN 

10204:2004, ve kterém jsou uvedeny veškeré hodnoty výsledků zkoušek. (viz příloha č. 23). 

Veškeré výsledky byly shodné s výsledky jednotlivých certifikátů z hutní laboratoře. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu ověřování shody produktů. 

V teoretické části jsem uvedl hlavní postupy ověřování shody produktů, kde jsem se 

zabýval postupům v rámci EU, zmínil jsem produkty regulované a neregulované sféry, 

produktům které spadají do příslušných komodit regulované sféry, vyţadující značku shody 

CE. Popsal jsem postupy pro vypracování technické dokumentace, ES prohlášení o shodě. 

Objasnil jsem základní činnosti procesů posuzování shody, posuzování shody v modulární 

koncepci a taktéţ Zákon č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky. Přiblíţil jsem 

formy a metody ověřování shody ve výrobě, sebekontrolu, identifikaci a sledovanost. 

V praktické části jsem představil společnost, ve které jsem bakalářskou práci 

vykonával. Přiblíţil jsem historii společnosti, uvedl sortiment výrobků. Zajímal jsem se jakým 

způsobem má společnost zajištěno posuzování shody svých produktů. Jak pracuje a čím se 

zabývá oddělení pro jakost, získal jsem přehled ohledně získaných certifikací v závodě. 

Zabýval jsem se postupem posuzování shody, v rámci výroby trubek pro stavebnictví a 

konstrukční účely, které spadají do regulované sféry a nesou označení CE a vydání ES 

prohlášení o shodě. 

Součástí praktické části bylo také monitorování výroby ocelových bezešvých trubek 

v provozu pro určitou zakázku a analýza vybraných postupů posuzování shody v souladu 

s danou specifikací a poţadavků zákazníka.  

Analýzou ve vybrané společnosti byla prokázána shoda produktů u všech mnou 

monitorovaných dílčích částí výroby ve shodě se specifikací pro naftovodné trubky API 5L-

44. vydání 2007/ISO 3183:2007, Průmysl ropy a zemního plynu – Ocelové trubky pro 

potrubní přepravní systémy a ve shodě s poţadavky zákazníka: trubky určené pro provoz 

v kyselém prostředí (sour service), jakostního stupně BNS-PSL2, rozměru 6 5/8“ x 11,0 mm.  

Shoda výrobků byla prokázána v rámci správné, poţadované specifikaci odpovídající 

dokumentaci, dodrţování pracovních postupů, detailních technologických postupů, interních 

směrnic, záznamů, identifikovatelnosti a sledovatelnosti, výsledků mechanických a 

chemických zkoušek, vystavení inspekčního certifikátu.  
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Příloha č. 7  ES prohlášení o shodě 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7  ES prohlášení o shodě (pokračování) 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8  Certifikát TÜV Nord - CE 

 

 



 

 

Příloha č. 9 Certifikát výrobní způsobilosti dle Bureau Veritas 

 

 



 

 

Příloha č. 10  Cerifikát výrobní způsobilosti dle Českého lodního a průmyslového registru 

 

 



 

 

Příloha č. 11  Cerifikát výrobní způsobilosti dle Det Norske Veritas 

 

 



 

 

Příloha č. 12  Certifikát výrobní způsobilosti dle Germanischer Lloyd 

 

 



 

 

Příloha č. 13  Certifikát výrobní způsobilosti dle Lloyd´s Register 

 

 



 

 

Příloha č. 14   Certifikát výrobní způsobilosti dle Zetom 

 

 



 

 

Příloha č. 15  Certifikát SZÚ pro výrobní způsobilost dle ČSN EN 10210-1,2 

 

 



 

 

Příloha č.16  Certifikát TZÚS Praha – pro vnější CE izolaci ocelových trubek 

 

 



 

 

Příloha č. 17  Protokol chemické laboratoře 

 

 



 

 

(Pokračování) 

 



 

 

Příloha č. 18  Protokol mechanické zkušebny 

 

 

 



 

 

Příloha č. 19  Protokol výsledků tahových zkoušek 

 

 



 

 

Příloha č. 20  Protokol výsledků vrubových zkoušek 

 

 



 

 

Příloha č. 21  Protokol výsledků zkoušek tvrdosti 

 

 



 

 

Příloha č. 22  Protokol zkoušek HIC 

 

 

 



 

 

(Pokračování) 

 

 

 



 

 

Příloha č. 23  Protokol o zkoušce SSC 

 

 

 



 

 

(Pokračování) 

 

 



 

 

Příloha č. 24 Inspekční certifikát 3.2 podle EN 10 204 

 


