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9.    JAKOST, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST 
       VÝROBKU 
 

Jakost výrobku vyjadřuje souhrnný stav výrobku, jeho vlastnosti, vhodně 
navržené tvary a parametry, při kterých je výrobek způsobilý zajistit funkci, pro kterou 
byl zhotoven. Výrobek je tedy nositelem určitých jakostních vlastností – znaků jakosti. 
Podobným způsobem můžeme posuzovat nakupovanou službu či prováděnou 
činnost.  Jakost je proto obecný parametr, kterým můžeme srovnávat různé a značně 
se odlišující výrobky, služby a činnosti.  

Jakost lze obecně definovat jako: 
-souhrn a úroveň funkcí výrobku, které jsou nutné k zajištění činnosti výrobku 

(odborná funkce výrobku, kterou se jednotlivé výrobky od sebe odlišují), 
-stálost těchto funkcí v čase (obecná schopnost vyjadřující spolehlivost a 

životnost výrobku), 
-ekonomickou náročnost (velikost nákladů na zhotovení a provozování 

výrobku). 
            Součástí jakosti je   současně i souhrn  předpokladů, které vytváří výrobce a 
uživatel pro zajištění  předpokládaného používání výrobku. Do této skupiny vlastností 
např. patří opravitelnost a udržovatelnost výrobku, skladovatelnost výrobku, 
náročnost na obsluhu a údržbu, způsob zajišťování servisu, výroba náhradních dílů 
ale i úroveň průvodní technické dokumentace předávané k výrobku a další. Kvalitní 
výrobek se samozřejmě musí vyznačovat i vysokou provozní spolehlivostí a 
bezpečností v provozu. 

Znak jakosti je dílčí vlastnost výrobku, která se podílí na celkové jakosti 
výrobku. Znaky jakosti se zařazují zpravidla podle charakteru vlastností do 
následujících skupin: 

- znaky technické: základní technické parametry a vlastnosti výrobku podle jeho 
specifického určení, geometrické rozměry a způsob jejich provedení, fyzikálně-
chemické, biologické vlastnosti apod., 

- znaky působící při užívání výrobku: vlastnosti, které se uplatňují až při 
používání (spotřebovávání) výrobku. Patří mezi ně spolehlivost, životnost, 
udržovatelnost, opravitelnost, snadnost obsluhy, bezpečnost při manipulaci a 
provozu apod., 

- znaky estetické, ekologické a ergonomické: vyjadřující vnější vzhled výrobku, 
módnost, pečlivost provedení ale i vliv výrobku na životní prostředí a 
přizpůsobení tvarů, velikosti a ovládacích prvků možnostem člověka, 

- znaky ekonomické: charakterizující velikost nákladů na vlastní výrobu, náklady 
spojené s užíváním výrobku, náklady na balení výrobku, konzervaci výrobku, 
opravy a preventivní údržbu. 

Znaky jakosti mohou vyjadřovat popisované vlastnosti číselně (kvantitativně) 
nebo nečíselně (kvalitativně) v případě nemetrologických vlastností. Z hlediska 
časového výskytu dále znaky jakosti dělíme na znaky stálé (trvalé) pro vlastnosti, 
které má výrobek  stále nebo po dostatečně dlouhou dobu a na znaky nestálé 
(časově proměnné), které se vyskytují u výrobku pouze v určitých časových 
intervalech a to náhodně či zákonitě se měnících. 
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Jakost konstrukce, projektu, návrhu 
Schopnost konstrukce, projektu nebo návrhu vyhovovat požadavkům uživatele. Tato 
jakost bývá označována jako technická úroveň výrobku. 

Jakost výrobního provedení 
Vyjadřuje míru shody jakosti dokončeného výrobku (na výstupní kontrole) s jakostí 
předepsanou v technické dokumentaci pro výrobu. 

Jakost výrobku při užívání 
Charakterizuje míru očekávaného uspokojení požadavků uživatele v konkrétních 
provozních podmínkách užívání výrobku. 
 
9.1    Základní metody hodnocení jakosti 

Problematikou kvantitativního vyjádření jakosti výrobku se zabývá kvalimetrie. 
Základy   oboru byly uvedeny na 15. konferenci Evropské organizace pro jakost 
(EOQC, nyní EOQ) v roce 1972. Z obecných zásad pro posuzování jakosti výrobku 
plyne, že nedokážeme absolutním způsobem vyjádřit jakost výrobku. Musíme proto 
většinou relativně porovnávat úroveň jakosti výrobku s výrobky, které mají obdobné 
funkční určení. Při hodnocení je důležitá volba porovnávacího etalonu, která závisí 
na účelu hodnocení jakosti. Postup hodnocení je na následujícím schématu. 
 
     Stanovení cíle hodnocení                                                           Volba etalonu 
       úrovně jakosti výrobku 
            
                                                   Volba znaků jakosti 
 
 
     Určení velikosti znaků jakosti                                      Určení velikosti znaků jakosti          
        hodnoceného výrobku                                                              etalonu 
 
                                          Volba metody hodnocení jakosti 
 
                                                
                                                 Určení jakosti výrobku 
 Obr. 9.1.: Schéma postupu hodnocení 
Tab. 9.1.: Přehled etalonů pro různé cíle hodnocení jakosti:  

Cíl  hodnocení Etalon 
Jakost výrobního provedení Výrobní technická dokumentace 

Volba varianty výrobku Parametry technických podmínek 
Analýza dynamiky jakosti Parametry výrobku z předchozího období

Jakost výrobku v regulované oblasti Požadavky nařízení vlády 
Jakost hodnocená uživatelem Uživatelem očekávané parametry 

výrobku 
 
       Z možných způsobů hodnocení jakosti jsou v další části popsány tři základní 
postupy. Tyto postupy jsou uvedeny pro případ hodnocení jakosti výrobku uživatelem 
(spotřebitelem). 
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Metoda nejakosti výrobku 
Na základě požadavků na funkci výrobku si uživatel stanoví ze skupiny všech 

znaků jakosti určitý, pro něho rozhodující soubor vlastností výrobku. Některé 
vlastnosti výrobku může konkrétní uživatel výrobku považovat za nepodstatné  pro 
jeho hodnocení jakosti . Každému jakostnímu znaku přiřadí uživatel určitou důležitost 
nebo-li váhu vlastnosti, což je číslo vyjadřující podíl jednotlivých znaků jakosti na 
celkové jakosti výrobku. Takto vytvořenou představu vlastností nyní porovnává 
s vlastností určitého konkrétního etalonu. Uvedený postup lze vyjádřit vztahem 
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kde:   pi     …  požadavek individuálního uživatele na i-tou vlastnost (znak jakosti),  
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          n     …  počet vybraných vlastností výrobku pro hodnocení jakosti. 
Uvedenou metodou se stanoví číselná hodnota z, kterou se vyjadřuje, jak se 

posuzovaný výrobek odlišuje od jakosti požadované uživatelem. Čím je parametr       
z  menší, tím je výrobek z hlediska uživatele výhodnější, tedy jakostnější. 
 
Metoda relativních ukazatelů 

Postup výběru znaků jakosti uvedený v předchozí metodě je obdobný. 
Výpočet jakosti se provádí dle vztahu 
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kde: podíl  … je relativní ukazatel, který porovnává skutečnou a 
                                     požadovanou hodnotu vlastnosti výrobku, 
          wi                     …      koeficient důležitosti i-té vlastnosti, 
          m                     …    cena výrobku, 
          p                      …   koeficient důležitosti ceny. 
 
Metoda senzorického hodnocení 

P ostup spočívá v bodovém hodnocení senzorických vlastností tj. vlastností, 
které mají vliv na smyslové orgány člověka. Senzorické hodnocení se provádí takto: 

- výběr senzorických vlastností výrobku, které charakterizují jakost výrobku, 
- volba bodové stupnice pro hodnocení projevu senzorických vlastností, 
- ohodnocení jednotlivých senzorických vlastností (zpravidla skupinou 

posuzovatelů), 
- jakost výrobku je určena součtem dosažených bodů. 
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9.1.1 Historický přehled systémů řízení jakosti 
         Jakost výrobku je ovlivňována řadou podmínek. Toto působení lze rozdělit na 
dvě základní skupiny vlivů a to: 

a) vnější, které představují 
- obecné výrobní možnosti určované stavem vědecko-technického 

pokroku, 
- požadavky spotřebitele 
- legislavitní možnosti výroby (omezení, limity při vlastní výrobě a limity 

vlastností výrobků), 
- charakter trhu (typ trhu, vztah poptávky a nabídky). 

b) vnitřní, které jsou určovány 
- konkrétními výrobními možnostmi individuelního výrobce (technické, 

personální, organizační), 
- možností kooperace, 
- kapitálovými podmínkami, 
- strategií výrobce na obsazení trhu (celkové, částečné, okrajové). 

Výše uvedené skutečnosti rovněž ovlivňují i řízení jakosti, které představuje 
provozní metody a činnosti používané ke splnění požadavků na jakost výrobků. 

Přehled systémů řízení jakosti od 19. století, kdy činnost v této oblasti 
směřovala k vytváření obecných metod a systémů sledování jakosti je v následující 
tabulce. 

Prvých pět etap má charakter pasivního přístupu k řízení jakosti a bylo 
orientováno převážně na dosažení bezvadnosti zhotovovaného výrobku, další etapy 
pak představují aktivní přístup. Řízení organizace zaměřené na jakost je v tomto 
případě založeno na účasti a řízení všech složek ovlivňujících jakost, s cílem 
dlouhodobé prosperity výrobce dosahované prostřednictvím spokojeností zákazníků. 
1.etapa -  typická pro řemeslnou výrobu, časové období do roku 1890. 

Charakteristika: za jakost odpovídá bezprostřední výrobce, motivací je   
přímý prodej zhotoveného výrobku. 

2. etapa – rozvoj průmyslové výroby, časové období 1890 – 1920. 
Charakteristika: za jakost rozpovídá mistr (představitel určité skupiny 
dělníků), který řídí činnost pracovní skupiny i z hlediska předepsaného 
postupu operací. 

3. etapa – další rozvoj průmyslové výroby, zvyšování sériovosti, časové období 1920  
                – 1940. 

Charakteristika: vznik speciálních útvarů technické kontroly (OTK) 
k provádění kontroly výrobního provedení. Činnost OTK spočívá ve 
srovnávání vlastností výrobků s technickou normou, předpisem apod. 
Odpovědnost za jakost není přesněji vymezena. Rozhodnutí o jakosti 
(bezvadnosti) výrobku vydává OTK. 

4. etapa – zvyšování sériovosti výroby, hromadná výroba, časové období 1940 – 
                  1960. 

Charakteristika: v rámci OTK vznikají odbory pro statistikou kontrolu 
k zajištění bezvadnosti hromadně expedovaných výrobků. Odpovědnost za 
jakost při zvyšující se složitosti výrobků a rostoucí kooperaci je 
zaměřována do oblasti subdodavatelských vztahů. Nedostatky v jakosti 
výrobků jsou řešeny rozvíjením servisních služeb a odstraňováním vad 



   

 165

výrobků u uživatelů. V této době rovněž vznikají teorie pro zjišťování 
spolehlivosti složitých výrobků,  soustav výrobků a zařízení. 

5. etapa – další rozvoj  hromadné a velkosériové  výroby,  dosažení  převahy nabídky 
                 nad   poptávkou, vlivem    rozsáhlé  kooperace  růst    významu  jakosti  na  
                 zahraničních trzích, časové období 1960 – 70. 

Charakteristika: řízení jakosti se přestává omezovat na pouhou kontrolu 
bezvadnosti výrobního provedení, vznik systémů koordinující činnosti 
v celém okruhu jakosti. Odpovědnost za jakost se přenáší na místa 
provádění jednotlivých činností , které vytváří jakost výrobku. 

6. etapa – hromadná a velkosériová výroba  orientovaná  na vysokou  jakost výrobku. 
                  Časové období 1970 – 85. 

Charakteristika: rozvíjení předchozí etapy se zaváděním motivačních prvků 
v řízení jakosti. Zavádění komplexních systémů řízení jakosti nejen ve 
výrobním procesu, ale i v oblasti vlastního zajištění procesů ve výrobě a 
procesů v řízení těchto činností. 

7. etapa – obdobná jako v předchozí etapě, časové období pro roce 1985. 
Charakteristika: rozvoj výroby přispěl k vytvoření přebytku výrobků na trhu 
ve značné části světa. Stav na trhu mění pohled na význam jakosti, jakost 
se stává významných činitelem a regulátorem ve výrobě a zejména určuje 
konkurenční schopnost výrobku. Uplatňování ucelených předpisových 
systémů v systému řízení jakosti. 

V současné období se můžeme setkat s následujícími přístupy firmy k  jakosti, 
jejímu chápání , zabezpečování a využívání: 

��přístupy technologicky zaměřené: vychází z názoru, že moderní technologie 
jsou předpokladem vysoké jakosti výrobku.  Vysoká technologická úroveň 
(automatizace, robotizace), včetně inovace v technologiích, je jistě 
významným faktorem úspěchu výrobku (zejména u jednoduchých výrob) 
v případě, že je zajištěn stabilní odbyt a stálá jakost subdodávek (materiálu, 
polotovarů), 

��přístupy založené na uplatňování norem řady ISO 9000 (mezinárodní normy 
přijaté v roce 1987): vychází ze zevšeobecnění zkušeností firem, které 
dosahovaly významných úspěchů v jakosti  svých výrobků, které jsou při jejich 
použití zárukou dosažení vysoké jakosti. Uvedené přístupy jsou označovány 
jako normativní systémy řízení jakosti a k jejich charakteristickým   principům 
patří: 

                   - zavádění pořádku a discipliny do řízení jakosti, 
                   - orientace na stabilitu jakosti, 
                   - zajištění dokumentace všech postupů zabezpečování jakosti,       
                   - dokladování všech prováděných činností, 
                   - zpětná vazba a odstraňování nedostatků v jakosti. 

Uvedený systém je značně náročný z hlediska udržování, provádění auditů a 
to jak z časových požadavků, tak i finačních prostředků,  

��přístupy na  principech  TQM  (Total Quality Management): systém 
představuje  souhrn zkušeností předních japonských a některých amerických 
firem zaměřených na zajišťování jakosti. Účelem systému je identifikace 
základních problémů ovlivňujících  činnosti firmy k zajištění spokojenosti 
zákazníka.  Celý systém klade významný důraz na neustálé zlepšování 
obecně platných principů, které je nutné uplatňovat v procesu řízení, 
k dosažení optimální jakosti (např. zodpovědnost vrcholového vedení za 
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jakost, jakost je věcí všech, orientace na zákazníka, řízení činností na 
základě faktů, řízení procesů ne cílů, školení k jakosti  a využívání moderních 
přístupů k jakosti), 

��specifické přístupy v  zajištění jakosti: platí pro výrobky se specifickým 
určením   pro které jsou stanoveny  požadavky dozoru při výrobě, zkouškách 
stanovenými dozorovými orgány ( výroba letadel, komponentů atomových 
elektráren, výrobky pro armádu, farmaceutické výrobky a v poslední době i 
některé potravinářské výrobky).     

 
9.1.2   Zákonné předpisy v oblasti jakosti výrobků 
        V systémech liberálních ekonomik zásahy státu do činností výrobních 
subjektů jsou velmi omezené. Jakost výrobku bude u většiny výrobků určována 
požadavky spotřebitele a mírou splnění těchto požadavků výrobcem (tržními 
principy). Uvedená zásady platí pouze v části trhu označovaném za neregulovaný   
(volný) trh.  
            Současná složitost výrobků způsobuje, že u řady výrobků jsou běžné tržní 
síly málo účinné a spotřebitel proto nemůže předem rozeznat rizika výrobků, která 
mu mohou způsobit újmu (na zdraví, životě, majetku). Oblast těchto výrobků, které 
dále mohou působit negativně na životní prostředí je předmětem státních zásahů. 
Tato část trhu je nazývána regulovaným trhem. Možné formy státních intervencí jsou 
následující: 

- stanovení obvyklých požadavků na výrobky, 
- předložení  dokladů o splnění požadavků na výrobky, 
- posílení právní odpovědnosti výrobce za výrobek. 

Jakost výrobků a legislativa České republiky 
Právní rámec  v problematice jakosti výrobků  v ČR vymezují následující 

legislativní normy (v současné době harmonizovány s obdobnými předpisy EU): 
a) zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb., 
b) obchodní zákoník č. 531/1991 Sb., 
c) občanský zákoník č. 40/1964 Sb. , 
d) zákon o ochraně spotřebitele č.  634/1992 Sb. , 
e) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností č. 59/1998. 

           Základním dokumentem je Zákon o technických požadavcích na výrobky       
č. 22/1997 Sb. a proto některá jeho ustanovení  si uvedeme v komentáři. 

Zákon upravuje: 
- způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí,  
- práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují výrobky, které by 

mohly ohrozit oprávněný zájem, 
- práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle zákona (tvorba a 

uplatňování českých technických norem a státní zkušebnictví) . 
Výrobkem podle zákona je věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 

získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. 
Uvedení na trh je okamžik, kdy je výrobek v ČR poprvé úplatně nebo bezúplatně 
předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání (výrobky 
domácí, dovezené).  
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Výrobce zákon definuje jako subjekt, který výrobek vyrábí nebo jej navrhl,  
kdo za výrobek zodpovídá a uvádí ho na trh pod svým jménem. 

Dovozce je ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného státu nebo uvedení na trh 
takového výrobku zprostředkuje.   

Distributorem je ten, kdo výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává, 
nebo jiným způsobem je poskytuje uživatelům, i když svojí činností vlastnosti výrobku 
přímo neovlivňuje. 

Technické požadavky na výrobek jsou: 
a) technická specifikace, která stanoví požadované charakteristiky výrobku 

(úroveň jakosti,užitné vlastnosti, bezpečnost, rozměry, zkoušení výrobku, 
balení….), 

b) jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany 
spotřebitele, které se týkají celého období života výrobku až po jeho likvidaci. 
Technické předpisy jsou právní předpisy vyhlášené uveřejněním plného 

znění ve Sbírce zákonů, které obsahují technické požadavky na výrobky, pravidla pro 
služby, povinnosti při uvádění výrobu na trh, při užívání, nebo předpis zakazující 
výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku. 

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou 
osobou – Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ) - pro opakované nebo stálé použití s označením ČSN, jehož vyhlášení bylo 
provedeno ve Věstníku ÚNMZ. Česká technická norma není obecně závazná. 

Česká technická norma poskytuje záruky pro dosažení optimálního 
uspořádání směrnic, charakteristik, parametrů apod. 

Normy a dokumenty pro posuzování shody 
Pro plnění požadavků v regulovaném trhu jsou vydávány harmonizované normy. 
Pokud jsou plněny požadavky harmonizované normy jsou plněny směrnice 
stanovené pro tyto výrobky. 

Norma je harmonizovanou normou pokud plně přejímá požadavky stanovené 
evropskou harmonizovanou normou (označení ČSN EN). Pokud je nutné pro splnění 
technických požadavků na výrobky vyplývající z nařízení vlády ČR může ÚNMZ dále 
stanovit i další normy, dokumenty mezinárodních organizací apod., které musí 
výrobky plnit. 
Pozn.: regulovaný trh v ČR se určuje vyhlášením výrobků, skupin výrobků v nařízení vlády. 
Přehled platných nařízení vlády bude uveden v další části. 
Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh: 
��výrobce a dovozce je povinen uvádět na trh jen bezpečné výrobky, 
��bezpečným výrobkem je ten, který za běžných podmínek (předpokládaných, 

předvídatelných) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti 
žádné nebezpečí nebo minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při 
užívání výrobku, 

��při posuzování bezpečnosti výrobků se zejména sledují: 
• ι vlastnosti výrobku, životnost, složení, balení, obsah návodů pro montáž a  

uvedení do provozu a údržbu a vymezení podmínek pro jeho užití, 
• ι vlivy výrobku na další výrobky pokud se předpokládá jeho využívání 

společně s jinými výrobky, 
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• ι způsoby předvádění výrobku, označení výrobku a další informace 
poskytované výrobcem, 

• ι kategorie uživatelů, které mohou být vážně ohroženi při užívání výrobku 
(zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

Za bezpečný se považuje výrobek, který splňuje požadavky příslušného 
technického předpisu, pokud předpis neexistuje pak splnění požadavků norem či 
výrobek, jehož řešení odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých 
v době uvedení výrobku na trh. O uvádění bezpečných výrobků na trh  musí dbát i 
distributor, který nesmí distribuovat výrobky, o kterých na základě informací a svých 
odborných znalostí ví či může předpokládat, že neodpovídají stanoveným 
požadavkům bezpečnosti. 
Výrobce a distributor je povinen: 

- poskytnout uživatelům informace, které jim umožní posoudit nebezpečí 
vyplývající z používání výrobku. Tato informace nezbavuje však tyto osoby 
povinnosti dodržovat požadavky na bezpečnost výrobků stanovené v právních 
předpisech, 

- učinit opatření, aby jednotlivé výrobky, které mohou ohrozit oprávněný zájem 
uživatele, byly snadno identifikovatelné. 

 
Posuzování shody výrobků 

Rozsah regulovaného trhu stanoví v ČR vláda formou nařízení vlády (viz. 
tabulka 9.2.). V těchto nařízeních se stanoví: 
- výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a proto u 

nich musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických 
předpisů (stanovené výrobky), 

- technické požadavky na výrobky, které musí výrobky splňovat,  
- které ze stanovených výrobků musí  být při uvádění na trh označeny českou 

značkou shody (CCZ provedení dle obr. 9.2.) nebo jinou nařízením vlády 
stanovenou (požadavek mezinárodní smlouvy),  

- okruh osob, které provádějí nebo se podílejí na posouzení shody. 
Vláda formou nařízení vlády upravila pro jednotlivé skupiny stanovených 

výrobků podmínky pro uvádění výrobků na trh včetně postupů a úkonů, které musí 
být splněny při posuzování shody. Postupy pro posuzování shody (obdobné jako 
moduly prokazování shody v EU) jsou následující: 
- posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem 

(samokontrola-modul A) 
- posouzení shody vzorku(prototypu) výrobku AO (modul B) 
- posouzení shody, při níž AO zkouší specifické vlastnosti sériových výrobků a 

namátkově kontroluje dodržení požadavků u výrobků (modul C) 
- posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku a 

provádění dohledu nad řádnou funkcí systému  (modul D) 
- posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku a 

provádění dohledu nad řádnou funkcí systému  (modul E) 
- ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku, které provádí výrobce, 

dovozce nebo AO na každém výrobku či statisticky vybraném vzorku (modul F) 
- ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky AO (modul G) 
- dohled nad řádnou funkcí systému jakosti v podniku AO (modul H) 
Pozn.: v závorkách je uvedeno používané označení při ověřování shody v EU 
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Tab. 9.2.: Přehled nařízení vlády (stanovení regulovaného trhu) 
Předpis č. Technické požadavky na Směrnice EU 

(ES,EHK) 
168/1997 Sb. Elektrické zařízení nízkého napětí 73/23 
169/1997 Sb. Elektromagnetická kompatibilita 89/336 
170/1997 Sb. Strojní zařízení 89/392 
171/1997 Sb. Hračky 88/378 
172/1997 Sb. Osobní ochranné pomůcky 89/686 
173/1997 Sb. Vybrané výrobky k posuzování shody  
174/1997 Sb. Střelné zbraně a střelivo  
175/1997 Sb. Jednoduché tlakové nádoby 87/404 
176/1997 Sb. Zařízení a systémy pro prostředí s nebezp. výbuchu 94/9 
177/1997 Sb. Spotřebiče plynných paliv 90/396 
178/1997 Sb. Stavební výrobky 89/106 
179/1997 Sb. Provedení české značky shody  
180/1998 Sb. Prostředky zdravotnické techniky 93/42 
  14/1999 Sb. Výtahy 95/16 
180/1999 Sb. Účinnost teplovodních kotlů pro kap. a plyn.paliva 94/42 
182/1999 Sb.  Tlaková zařízení 97/23 
198/1999 Sb. Aktivní implantabilní zdravotnické potřeby 90/385 
 
Podmínky udělení české značky shody, tvar české značky shody 

 
             
                                              
     
 
Výrobek – českého původu z podstatné části (cca 65%), odpovídá českým 
předpisům, jeho jakost je srovnatelná s jakostí jiných obdobných zahraničních 
výrobků dostupných v dané době na českém trhu 
Cíl –        přesvědčit spotřebitele o výhodnosti nákupu českého výrobku (stejná 

jakost- zpravidla nižší cena-podpora domácích výrobců 
Uděluje –      Sdružení pro  cenu ČR za jakost od roku 1995 
Kritéria –    stanovuje odborná komise na základě platných norem a předpisů, 

výrobce musí prokázat i předpoklady pro trvalé udržení jakosti výrobku. 
Certifikace systému jakosti výrobce není předepsána 

Ověřování vlastností – provádí Autorizované osoby (AO č.), Akreditované zkušební 
laboratoře 

 

Obr. 9.2.: Značky shody na výrobcích podle  
                zákona č. 22/1997 Sb. 
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Evropská značka shody 
          Zavedena v roce 1989 ( dle Rozhodnutí Rady ES) . Označuje shodu 
s předpisy, direktivami a normami EU při různém stupni ověření (různé moduly). 
Cílem zavedení bylo odstranění překážek ve volném pohybu zboží v rámci EU. Může 
být již umísťována na českých výrobcích, pokud byly ověřeny a odpovídají předpisům 
EU. Může být součástí výrobku, nebo je umístěna na obalu výrobku. 

Značka ekologicky šetrného výrobku 

osvědčuje, že výrobek má minimální nepříznivé vlivy na životní prostředí. Značku 
uděluje Ministerstvo životního prostředí (od roku 1994).  
Podmínky udělení značky:  

a)  základní - vztahují se k užitným vlastnostem. Výrobek musí být plně srovnatelný 
s konkurenčními výrobky a je vyráběn v souladu s předpisy a zákony. 

b) specifické - vyšší ekologické vlastnosti než je stanoveno ve     stávajících 
předpisech (úspora energie pro výrobu, provoz, využití druhotných surovin, 
obnovitelných zdrojů energie, omezení škodlivin, odstranění odpadů apod.). 

 

 Schvalovací značky dle zákona č. 30/1968 Sb. (platné max.do roku 2002). 
 
 
 
 
Značky ze systému schvalování výrobků jsou určeny pro: 

-    výrobky hromadného rozšíření, které mají nebezpečnou vlastnost, 
-  uživatel se o nebezpečné vlastnosti nemůže sám přesvědčit (znalosti, 

tech.možnosti), 
- osobní ochranné prostředky a pomůcky, 
- výrobky se zvláštním zájmen státu (energetická náročnost,…). 

Značka zaručuje bezpečnost výrobku – platnost skončí podle vydaného 
Rozhodnutí o schválení, max. doba platnosti do roku 2002.                                                               
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9.1.3 Státní zkušebnictví 
Státní zkušebnictví je soubor činností prováděných ÚNMZ a osobami 

pověřenými podle tohoto zákona, jejichž cílem je zabezpečit u stanovených výrobků 
posouzení shody s požadavky technických předpisů (pověřenými osobami jsou 
Autorizované osoby AO-dříve Státní zkušebny).  

Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která 
vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnost je v souladu s technickými 
požadavky na výrobky. Certifikáty lze využít při prokazování shody podle tohoto 
zákona. 

Autorizace je pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody 
výrobků, včetně posuzování činností souvisících s jejich výrobou. Autorizaci uděluje 
ÚNMZ ve věcně vymezeném rozsahu (pro určité výrobky) na základě žádosti 
právnické osoby, která musí splnit určité požadavky. Při udělování autorizace se 
prověřuje: 

- odborná úroveň potřebná pro posuzování shody, 
- finanční a jiná nezávislost, 
- vybavení zařízením pro technické a administrativní úkony, 
- kvalifikace pracovníků a jejich počet, 
- způsob zajištění mlčenlivosti o skutečnostech získaných při činnosti, 

   
ÚNMZ v průběhu platnosti pověření provádí kontroly pověřených osob zda 

plní stanovené požadavky (při nedostatcích může pověření i odejmout). Autorizace 
osob se uveřejňuje ve Věstníku ÚNMZ. Úkoly autorizovaných osob mohou plnit i 
zahraniční osoby oznámené ve Věstníku. 

Autorizované osoby zajišťují v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci 
činnosti při posuzování shody výrobků včetně posuzování činností souvisejících 
s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech.  

Autorizované osoby musí uzavřít s výrobcem nebo dovozcem smlouvu o 
provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody. Všechny činnosti 
musí AO provádět objektivně a postupy, které odpovídají stávajícím poznatkům vědy 
a technicky. Výsledkem činnosti je vydávání certifikátů. 

Pokud AO zjistí při výkonu své činnosti, že výrobek může ohrozit nebo 
ohrožuje oprávněný zájem uživatele, ohlásí tuto skutečnost orgánu dozoru.  AO 
mohou zrušit či změnit vydaný certifikát, pokud se zjistí, že výrobky nesplňují 
požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují. 
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9.2    Metrologie ve strojírenství 
Metrologie je vědním oborem, který se týká teoretických i praktických 

problémů vztahujících se k postupům, jejichž výsledkem je kvantifikace veličin, 
parametrů či stavů a je proto prostředkem pro popis jakosti či spolehlivosti výrobků. 
Metrologie se  zabývá problematikou měření z různých pohledů a proto rozlišujeme 
metrologii: 

- teoretickou (obsahuje teoretické principy měření, teorii fyzikálních veličin, teorii  
chyb), 

- obecnou (obecné principy metrologie společné pro všechny obory měření), 
- aplikovanou (konkrétní postupy měření pro jednotlivé obory měření), 
- technickou (postupy měření v technice. V oblasti strojírenské výroby se jedná o 

strojírenskou metrologii), 
- legální (zajišťuje ve státě metrologický pořádek tj. dodržování jednotných a 

správných veličin u všech měřidel a měřicích přístrojů, zajištění jednotnosti a 
správnosti měření a ostatní právní náležitosti vztahující se k  měření). Ve státě 
je rozsah legální metrologie  upraven zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii ve 
znění novely č. 119/2000 Sb.  V zákoně jsou uvedeny nejen obecné postupy 
pro zajištění metrologie a povinnosti jednotlivých orgánů, které se na této 
činnosti podílí ale i možné sankce a pokuty za neplnění stanovených povinností 
subjektů v metrologii působících. 

Organizace a hlavní úkoly metrologie 
Metrologii ve státě zajišťují následující subjekty:   

- Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 
- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ),   
- Český metrologický institut (ČMI), 
- Kontrolní měrové středisko (KMS). 

Základní oblasti úkoly při zajišťování metrologie v jednotlivých úrovních  jsou: 
- MPO provádí řízení státní politiky  jakosti v metrologii,   vypracovává koncepce 

rozvoje metrologie, řídí ÚNMZ a  Český metrologický institut, 
- ÚNMZ  řídí   činnost   orgánů  státní   metrologie,  stanovuje  měřidla  podléhající 
- povinnému ověřování, schvaluje  metrologické předpisy, vyhlašuje státní etalony 

a české referenční materiály apod., 
- ČMI je výkonným orgánem státní  správy v oblasti metrologie. Zajišťuje proto 

zejména českou státní etalonáž, uchovává a mezinárodně porovnává etalony, 
zpracovává a vydává metrologické předpisy pro metody přenosu hodnot jednotek 
veličin ze státních a primárních etalonů na etalony nižších řádů, provádí státní 
metrologický dozor u fyzických a právnických osob, provádí registraci výrobců a 
opravců měřidel, provádí kalibraci měřidel ve vybraných oborech měření apod. 
Činnost se zabezpečuje prostřednictvím oblastních inspektorátů ČMI a jejich 
poboček. ČMI je členem EUROMET (sdružení národních metrologických institucí 
zemí EU a EFTA), 

- KMS je výkonným orgánem k zajištění metrologie u jednotlivých organizací 
(výrobních podniků, výzkumných pracovišť, škol apod). Z tohoto důvodu 
vypracovává základní dokument metrologie organizace – Metrologický řád, ve 
kterém jsou uvedeny postupy zaručující jednotnost a správnost  měr a měření. 
KMS uchovává základní i provozní etalony, zpracovává systém kontroly měřidel a 
měřicích přístrojů, určuje postupy ověřování, intervaly kontroly, způsob evidence 
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měřidel, dohlíží na manipulaci a skladování měřidel, zajišťuje metrologická 
školení pracovníků o používání měřidel, vyřazuje opotřebovaná měřidla apod. 
Určuje rovněž zodpovědnost jednotlivých pracovníků a útvarů k zajištění 
metrologie 

Technická metrologie se dělí podle jednotlivých oborů měření. Obory měření, 
které mají zákonem stanoveny etalony (stanovená pracovní měřidla) jsou: 

- délka, 
- plošný obsah, 
- rovinný úhel, 
- hmotnost, 
- čas, frekvence, 
- mechanický pohyb, 
- síla, mechanické zkoušky materiálu, 
- objem, průtok, 
- tlak, 
- teplo, teplota, 
- elektrické a magnetické veličiny, 
- hustota, 
- viskozita, 
- světelné veličiny, 
- veličiny atomové a jaderné fyziky, 
- akustický tlak, 
- ionometrie, pH-metrie, 
- refraktometrie, 
- konduktometrie, 
- vlhkost pevných látek, 
- chemické složení. 

Pro strojírenskou metrologii je  významným oborem metrologie měření délek. 
Měření délek ve strojírenství  dělíme dle požadované  přesnosti měření do 
následujících skupin: 

- přesnost do 0,5 mm hrubé měření např. při dělení materiálu. K měření 
se používají tyčová a pásová měřidla, 

- přesnost do  0,1 mm. Měření se provádí posuvnými měřidly, 
hloubkoměry, výškoměry, 

- přesnost do 0,01 mm se zajišťuje mikrometrickými měřidly, 
odchylkoměry a pevnými nebo nastavitelnými kalibry, 

- přesnost do 0,001 a větší. V této skupině měření se používají přístroje 
optické, pneumatické, s elektrickým převodem. 

Vedle měření délek se ve strojírenství (zejména ve výrobě) setkáváme 
s měřeními plošného obsahu, úhlů, hmotností, mechanických vlastností materiálu, 
teplot a některých dalších fyzikálních veličin. Pro všechny veličiny jsou podle účelu 
měření určeny metodiky měření, konkrétní měřidla (přístroje) a přesnost měření: 
rovněž způsob zpracování výsledku měření musí být v souladu s předpisy legální 
metrologie. 
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9.3    Kvalita a spolehlivost strojů a strojních zařízení z hlediska  
         provozních vibrací 

Problémy spojené s omezováním a snižováním vibrací a vibroizolací strojů a 
strojních zařízení  zajímají a dlouhodobě zaměstnávají techniky a inženýry. 

Principy a metody tlumení a izolace vibrací jsou nedílnou součástí složitého 
procesu projektování, vývoje a konstruování strojů a jiných mechanických zařízení a 
stejný význam má i potřeba přesného měření a analýzy vibrací. 

V praxi je téměř nemožné vyhnout se vibracím. Hlavními příčinami vibrací jsou 
zejména: 

��dynamické síly, vznikající při nerovnoměrném pohybu hmotných dílů, 
��vůle pohyblivých součástí, výrobní nepřesnosti, 
��styk dílů se třením a odvalováním, 
��nevyváženost součástí s rotačním pohybem. 

Malé vibrace často vyvolávají rezonance jiných součástí a skupin – je to častá 
příčina nadměrných vibrací a hluku. 

Vibrace speciálně konstruovaných strojů a technických zařízení ale také 
mohou plnit užitečné funkce, např.: 

��vibrační dopravníky, dávkovače, 
��betonářské pěchovače, formovací stroje, 
��vibrační válce, 
��vibrační zkoušení, zjišťování fyzických a funkčních charakteristik, 
��pneumatické sbíječky, vrtačky, beranidla, … 
Kmitavý (vibrační) pohyb může být 

jednoduchý s obsahem pouze jedné složky 
určitého kmitočtu (např. ladička), nebo 
složený s obsahem většího nebo menšího 
počtu složek s různými kmitočty (např. 
kmitání, vyvolané pohybem pístu 
spalovacího motoru). 

Jednotlivé složky vibrací mohou být 
zjištěny pouze ze závislostí amplitud na 
kmitočtu (frekvenci). Rozklad složených 
vibrací na kmitočtové složky se nazývá 
kmitočtová (frekvenční) analýza a je 
jednou ze základních metod v oboru 
měření vibrací a bezdemontážní 
diagnostiky. Výsledkem kmitočtové 
analýzy jsou kmitočtová spektra, která 
obvykle obsahují řadu význačných 
kmitočtů s přímým vztahem k pohybu 
různých  dílů  a  součástí  (např.   kmitání v 
soustavě převodu ozubenými koly). 
Kmitočtová analýza umožňuje nebo 
alespoň usnadňuje zjišťování zdrojů a 
příčin nežádoucích vibrací. 
 

Obr. 9.3.: Příklady vibračního pohybu
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Mimořádný význam měření vibrací 
spočívá ve vysokém informační obsahu 
změřených vibrací (chvění) na stroji nebo 
strojním zařízení pro posouzení jeho 
skutečného technického stavu. Vibrace stroje 
lze měřit v provozních podmínkách - není 
nutná žádná speciální příprava stroje a 
měřením se nijak neomezuje jeho provoz. 
 

           
          Obr. 9.3.: Schéma měření vibrací 
Praktické využití vibrodiagnostiky ukazuje následující schéma: Měření a 

analýza vibrací je cesta k plnění rostoucích požadavků na technické a provozní 
parametry strojů a zařízení a k vytvoření konkurenceschopných strojírenských 
výrobků.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.4.: Schéma využití vibrodiagnostiky 
 
 

VIBRACE STROJE: 
• ι jsou úměrné provoznímu dynamickému 

zatížení 
• ι určují životnost a spolehlivost 
• ι určují kvalitu produkce 
• ι jsou ukazatelem dynamického řešení a 

kvality výroby a montáže stroje 

REALIZACE OPATŘENÍ 
• ι rychlá a nenáročná 
• ι spolupráce se zákazníkem

NÁVRH OPATŘENÍ 
• ι řešení příčin problémů 
• ι dynamické naladění 
• ι odstranění rezonancí 
• reklamace

ANALÝZA MĚŘENÍ 
• ι určení příčin problémů 
• ι rezonance 
• ι porovnání s normami a konkurencí 

MĚŘENÍ VIBRACÍ A HLUKU
• ι v provozních podmínkách 
• ι bez přípravy a úpravy stroje 
• ι specifikace problému 
• ι určení míst a metod měření 

OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ ŘEŠENÍ 
• ι náklady a přínosy 
• ι zobecnění konkrétních 

poznatků 

ZNALOSTI 
• ι konstrukce a dynamika strojů 
• ι akustika 
• ι výpočet frekvencí buzení 
• ι zjednodušený dynamický model 
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Z analýzy změřených 
vibrací lze určit zdroje 
příčiny nadměrného 
dynamického provozního 
zatížení součástí a 
skupin stroje. Cílem 
nemůže být pouhé 
měření vibrací. 
 
 
Realizace vhodných 
opatření pro řešení 
konkrétních problémů 
nebývá zpravidla složitá 
ani nákladná. 
 
Praxe ve všech 
případech řešení 
závažných praktických 
problémů prokazuje, že 
náklady na měření a 
analýzy vibrací jsou jen 
zlomkem skutečných 
přínosů pro zákazníka. 
 
 
Diagnostika ale není 
pouze včasná výměna 
předčasně poškozeného 
valivého ložiska: 
vibrodiagnostika musí 
zjistit  příčiny 
nadměrného přetížení 
(např. dynamického) 
ložiska a přispět k jejich 
odstranění.  
 
     Obr. 9.4.: Schéma využití měření vibrací 

 

Oblasti využití měření a analýzy vibrací 

Přejímka strojů 
• ι Komplexní hodnocení kvality výroby a montáže
• ι Výběr dodavatele nejen podle pověsti výrobce 
• ι Určení pravděpodobné životnosti a spolehlivosti
• ι Podklad pro reklamaci a snížení ceny strojů 

(kupní smlouva)

Vývoj strojů (u vyrobeného stroje) 
• ι Podklady pro teoretické řešení 
• ι Odstranění rezonancí z provozních podmínek 
• ι Prokazování splnění mezných vibrací - národní 

a  mezinárodní normy

Pružné ukládání strojů 
• ι Podklady pro návrh 
• ι Hodnocení pružného uložení a optimální 

naladění

Bezdemontážní vibrační diagnostika 
• ι Údržba a opravy podle skutečného měřením 

určeného technického stavu stroje 
• ι Určení rozsahu poškození skupin a součástí 

stroje (valivá ložiska, ozubená soukolí,..) 
• ι Významné snížení objemu skladovaných 

náhradních dílů 
• ι Předcházení poruchám a neplánovaným 

odstávkám 

Jiné příklady 
• ι Určení příčin poškození opláštění a 

elektroinstalačních lišt, provozní budovy 
štěrkopískovny 

• ι Určení příčin nadměrné infrazvukové emise v 
okolí provozní budovy pískovny 

V obou případech navržená opatření rychle - 
vyřešila závažné problémy  
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Evropská unie vydala pro strojírenství směrnici, která se týká prakticky všech 
strojírenských výrobků. Směrnice určuje, že v dokumentaci stroje musí být uvedena: 

��změřená úroveň vibrací 
��ekvivalentní hladina hluku 
��úroveň vibrací přenášená na obsluhu (pily, ruční nářadí, …) 

Změřené hodnoty musí vyhovovat mezinárodním a národním normám. 
V České republice platí ČSN ISO 10 816   „Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na 
základě měření na nerotujících částech“. Uvedená norma udává meze úrovně 
(mohutnosti) vibrací jednotlivých typů strojů: 

��pro přejímky nových strojů 
��pro hodnocení technického stavu - charakteristika provozních podmínek s 

ohledem na bezporuchový provoz. 
 
Např. pro ventilátory norma charakterizuje úroveň vibrací takto: 
 

Mohutnost vibrací U [mm.s-1] Hodnocení 
 

≤ 1,5 
��velmi dobrý stav 
��dlouhá životnost (1000 až 10 000 hod.) 
��trvalý provoz přípustný 

 
> 3,2 

��provoz přípustný do odstranění příčin 
��krátká životnost (100 až 1000 hod.) 
��reklamace 

> 5,6 ��dlouhodobý provoz nepřípustný 
��reklamace 

>10,0 ��i krátkodobý provoz může způsobit 
rozsáhlá poškození 

 
 Měřením a analýzou vibrací se zabývá vědní obor vibrodiagnostika, který 
obsahuje jak vývoj přístrojové techniky pro měření vibrací, tak metodiky měření a 
zpracování výsledků. 
 Vedle přímé vazby provozních vibracích stroje na provozní spolehlivost mají 
vibrace negativní dopad i na pracovní a životní prostředí – vibrodiagnostika má proto 
ve strojírenství značný význam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


