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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou interních auditů strojírenského 

podniku Mesa Parts, s.r.o. – subdodavatele především automobilového průmyslu. V 

první části práce je uveden vývoj podniku v rámci mezinárodní mateřské firmy, 

výrobní program, technologie a strojní vybavení podniku. Následující teoretická část 

práce charakterizuje systém managementu jakosti, význam auditorské činnosti, vztah 

interních a externích auditů, specifické prvky auditu systému – procesu – výrobku. 

Praktická část práce je věnována metodice provádění interních auditů v 

daném podniku a hodnocení výsledků jednotlivých auditů za poslední tři roky. 

Obsahuje také zhodnocení managementu jakosti na základě výsledků externích 

auditů. Celkově pozitivní hodnocení interní auditorské činnosti, odráţející se v 

dobrých podnikatelských výsledcích a „jménu“ podniku, je v práci provázeno určitými 

návrhy úpravy metodiky interních auditů a funkce auditora. 

 

Klíčová slova: ISO/TS 16949, VDA, interní audit systému/ procesu/ produktu 

 

ABSTRACT 

This Diploma Thesis is treating the matter of internal audits in the engineering 

company Mesa Parts s.r.o – subsupplier especially for the automotive industry. First 

part of this Thesis is describing the company development within the rules of 

internationaly owned company, the range of products, production technology and 

equipment. Next theoretical background is defining the quality management system, 

the importance of auditing activities, the relationship of internal to external audits, 

specificities in auditing system/process/product. 

The practical part is presenting current audit methods within Mesa Parts s.r.o. 

and results of particular audits in last three years. It consists also a quality 

management evaluation based on the results of external audits. The rating of internal 

auditing activities is globaly positive and shown in its successfull business outcomes 

as well as in the good-will Mesa Parts. This Diploma Thesis is offering certain 

adjustments of internal process procedure and the function of auditor. 

 

Keywords: ISO/TS 16949, VDA, inside audit of system/ process/ product  
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Seznam použitých zkratek: 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

GmbH & Co KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Společnost s ručením 

omezeným) 

ČSN   Česká státní norma 

EN    Evropská norma 

ISO  International Standards Organization (Mezinárodní organizace 

pro standardizaci) 

ISO/TS  Technická specifikace ISO v automobilovém průmyslu 

PVJ   Představitel vedení pro jakost 

VDA  Verband der Automobilindustrie (Sdruţení automobilového 

průmyslu) 

TQM  Total Quality Management (Systém celopodnikového 

managementu kvality) 

EMS Environmental Management System (Environmentální systém 

managementu) 

IATF International Automotive Task Force (Mezinárodní organizace 

výrobců automobilů 

DIN   Deutsche Industrie-Norm (Německá národní norma) 

DQS   Německá společnost pro jakost  
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Úvod 

Dnes víme, ţe lidé vţdy chtěli měnit a později nakupovat výrobky v co nejvyšší 

kvalitě. Slovo kvalita je pro dnešní dobu obzvláště typické a dává se mu stále větší a 

větší význam. Kaţdý zákazník očekává, ţe zakoupené výrobky, ať jiţ běţné denní 

potřeby, ale také výrobky, od kterých se očekává dlouhodobá sluţba, mu budou po 

celou svoji ţivotnost spolehlivě a dobře slouţit. 

Ke kvalitnímu konečnému výrobku dnes vede dlouhá cesta přes několik stupňů 

zpracování základního materiálu. K vyrobení finálního produktu v poţadované kvalitě 

dnešní výrobci zavádějí moderní přístupy k managementu jakosti. 

Dnes jiţ ale nelze vztah mezi zákazníkem a výrobcem stavět pouze na vzájemné 

důvěře. K dosaţení určitého srovnávacího standardu a vypovídající hodnoty o 

výrobci byly vydány mezinárodní normy řady ISO 9000, kde v automobilovém 

průmyslu je tato norma doplněna o technickou specifikaci ISO/TS 16949. S těmito 

normami úzce souvisí norma ISO 19011 – směrnice auditování systémů 

managementu. 

Slovo audit je hlavním tématem diplomové práce. Dnes je interní audit vyuţíván 

vrcholným vedením firmy k odhalení potenciálů ke zlepšení a zrealizování opatření 

ke sníţení chybovosti, zmetkovitosti a úpravě špatně nastavených procesů.  

Cílem práce je stručně charakterizovat společnost Mesa Parts s.r.o. – její historii, 

organizační strukturu a strojní vybavení společnosti. Dále co nejlépe popsat historii 

kvality, vznik dnešních ISO norem a základů auditování.  

Hlavním cílem práce je navrhnout ucelenou metodiku k provádění interních 

auditů systému, procesu a produktu ve společnosti Mesa Parts s.r.o. 

 

 

"Nemusíte dělat nic, ekonomické přežití není povinné". 

 

W. E. Deming. 
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1. Charakteristika společnosti 

Počátky společnosti Mesa Parts sahají do roku 1896, kdy byla zaloţena 

v německém Lenzkirchu. V roce 1993 zaloţila mateřská společnost Mesa Parts 

GmbH & Co KG Lenzkirch (SRN) dceřinou společnost působící v Náchodě Mesa 

Parts s.r.o.. 

 
Obr. 1 - Logo Mesa Parts s.r.o. 

 
Společnost Mesa Parts je mezinárodním výrobním partnerem pro soustruţení 

přesných rotačních dílů a montáţních celků z těchto dílů. Firma dodává svoje 

výrobky do několika významných firem, jako jsou například firmy: Bosch, Sauer – 

Daanfoss, Oventrop, ZF, Siemens, REGE, Novo Nordisk a další. 

1.1 Představení společnosti 

Společnost Mesa Parts, která se zabývá velkosériovou a hromadnou výrobou pro 

různé trţní segmenty, je specializovaná na výrobu rotačních soustruţených dílců a 

celků do průměru 60mm. Díly vyrobené společností Mesa Parts jsou dodávány od 

automobilového průmyslu, přes lékařský průmysl, do součástí regulačních ventilů na 

topení a dalších hydraulických a pneumatických systémů jako jsou různé druhy 

ventilů a senzorů. Automobilový průmysl je ale hlavní výrobní oblastí, kde díly 

vyráběné společností Mesa Parts slouţí v důleţitých částech a zařízeních vozidla 

jako: 

 START-STOP systémech 

 systému Common-Rail 

 brzdových asistentů ABS, ESP 

 součástí převodovek 

 vstřikovacích systémů 

Obr. 2 - Soustružený dílec 
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 tlumících systémů 

 řídících mechanismů 

 regulačních systémů 

 a dalších. 

 

Výrobky společnosti se vyznačují vysokou přesností a kvalitou zpracování. 

Společnost má zavedený systém managementu jakosti a veškeré činnosti uvnitř 

firmy se řídi podle ISO 9001, ISO/TS 16 949 a ISO 14 0011. 

1.2 Historie společnosti 

Společnost Mesa Parts, která byla zaloţena v roce 1896, je rodinná firma střední 

velikosti s mezinárodním působením. Dnes firmu vlastní čtvrtá generace původních 

potomků vlastníků.  

Z regionální firmy, která produkovala rotační dílce, je jiţ dlouhou dobu uznávaná 

mezinárodní společnost. Export dílců dnes je přes 40%. Roční obrat firmy se 

pohybuje kolem 70 mil €. Práce na mezinárodních projektech je kaţdodenní náplní 

pracovních týmů jak v centrále firmy v německém Lenzkirchu tak i české části firmy 

v Náchodě – Vysokov. 

 

 

Německá část firmy má zhruba 500 zaměstnanců a areál firmy je na ploše 9100 

m2 a součástí firmy jsou moderní obráběcí stroje, dokončovací stroje, automaty a 

montáţní systémy. V sídle společnosti v Lenzkirchu je také centrální oddělení pro 

logistiku, prodej, a technologii. 

Obr. 4 - Sídlo Mesa Parts GmbH & Co KG 

Lenzkirch (SRN) 
Obr. 3 - Sídlo Mesa Parts s.r.o. Vysokov (ČR) 
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Podnik ve východních Čechách byl zaloţen v roce 1993 jako dceřiná společnost 

Mesa Parts s.r.o.. Oblast Náchoda nebyla vybrána pro dceřinou pobočku náhodou, 

ale pro dlouhodobou tradici v oblasti jemné mechaniky. 

1.3 Mesa Parts s.r.o. Náchod - Vysokov 

Dceřiná společnost Mesa Parts s.r.o. v Náchodě byla zaloţena v roce 1993. 

První sídlo společnosti bylo v pronajaté budově, kam byla převezena výrobní 

technologie z mateřské firmy v Lenzkirchu. V začátcích firmy bylo zaměstnáno kolem 

35 zaměstnanců. S rostoucím objemem zakázek začaly být prostory v Náchodě pro 

potřeby firmy nedostatečné. Společnost Mesa Parts tak po 7 letech přesunula část 

výroby do blízkého Nového Města nad Metují. V té době pracovalo ve firmě zhruba 

130 zaměstnanců. S dalším nárůstem výroby a náročností zpracování jednotlivých 

dílců bylo rozhodnuto o stavbě nové haly v katastru obce Vysokov. V roce 2006 byla 

dokončená nová moderní hala a firmu tak opět čekalo poslední stěhování do 

Vysokova – současného sídla firmy. Společnost Mesa Parts se dál rozvíjela a s 

rostoucím počtem zakázek bylo v brzké době rozhodnuto o rozšíření firmy a prostory 

firmy dosáhly celkových 5200m2. Po zprovoznění nové části výrobní haly v roce 2006 

pracovalo ve společnosti Mesa Parts kolem 240 zaměstnanců. V současné době je 

ve společnosti zaměstnáno na 300 zaměstnanců. Zaměstnanci firmy se podílejí 

ročně na výrobě 100 milionů kusů komponentů. Společnost Mesa Parts se neustále 

dál rozvíjí a v brzké době by mělo dojít k dalšímu rozšíření budovy firmy. 

1.4 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura ve společnosti je organizována do liniového typu s jedním 

vedoucím závodu a 5 odbornými vedoucími (výroba, logistika, kvalita, administrativa - 

finance, technologie a rozvoj).  

Výroba je dále rozdělena do segmentů, kde kaţdý segment má svého 

vedoucího. Rozdělení do segmentů je provedeno na základě strojního vybavení 

jednotlivých segmentů (dlouhotočné soustruţnické automaty, vícevřetenové 

soustruţnické automaty, dokončovací stroje a vizuální a rozměrová kontrola). 
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1.5 Strojní vybavení společnosti 

Společnost Mesa pouţívá k zabezpečení výroby jak starší tak i moderní stroje, 

na kterých je zajišťována výroba dílců pro zákazníka. V prvním výrobním segmentu 

je výroba zajišťována na dlouhotočných automatech od starších vačkových strojů 

typu Tornos MS7, přes moderní CNC stroje typu Tornos Deco, Gildermeister. 

Na druhém segmentu jsou uspořádány vícevřetenové automaty, pro které je 

charakteristická vysoká produkce dílců. Jednodušší výrobky jsou vyráběné na 

starších vačkových strojích typu Tornos AS14 a SAS 16 a tvarově náročné výrobky 

jsou soustruţeny na moderních strojích Tornos MultiDECO. V příloze č. 3 jsou 

umístěny fotografie vybraných strojů. 

Na třetím segmentu probíhají dokončovací operace. Segment je vybaven stroji 

pro vnější a vnitřní broušení, dovrtávání, válcování, pískování, omílání a také stroji, 

které slouţí k 100% kontrole dílců. 

Na posledním čtvrtém segmentu probíhá vizuální nebo rozměrová kontrola dílců 

a případné zabalení. 

Na tepelné zpracování dílců (kalení, ţíhání, a další) vyuţívá společnost Mesa 

specializované externí firmy. 

Společnost je dále vybavena například čistící a konzervační stanicí a laboratoří 

přesného měření. 

1.6 Zákazníci společnosti 

Společnost Mesa Náchod dodává téměř 50% procent své produkce do mateřské 

firmy Mesa Lenzkirch. Část výroby je zpracovávána na dokončovacích strojích 

popřípadě na montáţních linkách. Zbylou část výroby přeposílá společnost 

konečným zákazníkům. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří skupina Hitachi, Bosch 

a Continental. 
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2. Teoretická východiska problematiky kvality 

2.1 Historie kvality 

 Kvalita a jakost výrobků není pojem pouze současné doby. Lidé vţdy pouţívali 

nástroje k usnadnění ţivota, lovu, pro ochranu a další činnosti. Při poţívání nástrojů 

byli nuceni si odpovídat na otázky, zda jim to správně slouţí a ulehčuje práci. 

Písemné počátky jakosti lze vysledovat uţ ve starověkých státech, jako byla 

například Mezopotámie a Egypt. Určitá funkce, kontrola správné míry a váhy výrobků 

probíhala na tamních trţištích uţ začátkem 2. tisíciletí př. n.l.. 

Kvalita a jakost výrobku nebo sluţby není pojmem pouze dnešní doby, ale 

v širším pojetí se lidé zajímali o kvalitu od pradávna. Svědčí o tom například úryvek 

nařízení cara Petra Velikého: 

„Přikazuji hospodáře tulské zbrojní továrny Kornila Běloglava bít knutou a poslat 

na práce do klášterů, protože on, mizera, si dovolil prodat vojsku gosudarovu špatné 

ručnice. A hlavního staršinu Frola Fukse nařizuji zbít knutou a poslat do Azova, aby 

nedával kolek na špatné zbraně. Nařizuji zbrojní kanceláři přestěhovat se do Tuly a 

dnem i nocí dohlížet na jakost zbraní. Ať sekretáři a podsekretáři dávají pozor, jak 

staršina dává značky, a nabudou-li podezření, ať sami prověří bud' prohlédnutím 

nebo střelbou. A dvě pušky ať měsíčně střílejí, dokud se nerozbijí. Kdyby se stalo, že 

vojsko, zvláště pak v boji, by utrpělo újmu pro nepozornost sekretářů, nařizuji bít je 

nelítostně na holou… Hospodář dostane 25 ran a pokutu po červonci za každou 

pušku. Hlavního staršinu zbít do bezvědomí. Sekretáře poslat mezi písaře. 

Podsekretáře zbavit nedělní vycházky na jeden rok. Petr I. “ [1] 

 

Ve středověku byla vydávána pravidla a nařízení ohledně kvality výrobků 

jednotlivými řemeslnickými cechy. V roce 1887 britská sněmovna uzákonila, ţe 

výrobky dováţené na britské území musí být označeny zemí původu. Značka „MADE 

IN“ je pouţívána i v dnešní moderní době. S příchodem průmyslové revoluce a 

přechodu od řemeslné výroby k produktivnější průmyslové výrobě docházelo 

k zřizování funkcí kontrolorů a pracovníků zodpovědných za kvalitu výrobku. [2] 

První statické metody byly objeveny Američany Romingem a Shewardem kolem 

roku 1935. Metody Modelů výrobních procesů s výběrovou kontrolou byly ve velkém 
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zaváděné v Japonsku, kde pak docházelo k jejich dalšímu rozvoji. Během druhé 

světové války byl zesílen tlak na kvalitu, vyţadované vlastnosti byly stanoveny ve 

státních normách a ty byly pokládány za základní známku kvality. Po druhé světové 

válce se dalším rozvojem statistických metod zabývali Američan W. Edward Deming- 

metoda PDCA (plan-do-check-act) „plánuj, dělej, kontroluj, jednej“ a Joseph Moses 

Juran – Juranova spirála kvality. Oba dva také říkali, ţe je kvalita nejvíce určována 

přístupem „top managementu“. 

 

„Placing blame on workforces who are only responsible for 15% of mistakes 

where the system designed by management is responsible for 85% of the unintended 

consequences“ W. Edward Deming 

 

Pracovník výroby ovlivňuje výslednou kvalitu produktu z 15%, za zbylých 85% 

výsledné kvality produktu je zodpovědný management a jeho požadovaný systém 

s nedomyšlenými důsledky. 

 

Statistické metody průkopníků kvality Deminga a Jurana dále rozvíjeli například 

Kaoru Ishikawa, Philip Crosby, Armand Vallin Feigenbau Metody jako TQC-TQM, 

krouţky kvality, Ischikawůw diagram a další jsou v různých formách pouţívané 

dodnes. Japonsko brzy pochopilo význam kvality v průmyslové výrobě a bylo hlavní 

kulturou v pouţívání a zavádění statistických metod a brzy se stalo uznávanou 

průmyslovou velmocí. Japonský úspěch vedl k tomu, ţe po jejich vzoru začaly v 70. 

letech minulého století aplikovat statistické metody další průmyslové oblasti a 

společnosti.  
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Obr. 5 - Vývoj přístupů k managementu jakosti ve 20. Století [3] 

 

Důleţitost prokazovat kvalitu výrobku a schopnost dodávat kvalitní sluţby nadále 

rostla. Organizace NATO vydává normu AQAP, ve které jsou poprvé stanoveny 

podmínky a pravidla pro případné dodavatele. Pravidla a podmínky pro dodavatele 

se poté začaly zavádět i v běţném civilním sektoru. Standarty QSF pouţívané 

v letectví, VDA a QS pro automobilový průmysl a další. V roce 1980 zřídila 

Mezinárodní komise pro normalizaci Technický výbor ISO/TC 176. Pod jeho 

odpovědnost spadalo zabezpečování jakosti a řízení kvality. Technický výbor 

připravil ke schválení první normy ISO řady 9000 pro řízení jakosti a v roce 1987 
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došlo k jejich vydání. Normy řady ISO 9000 jsou všeobecně platné standardy a jejich 

doporučeními se můţe řídit jakákoliv organizace v celém světě.  

Od té doby byly ISO normy 

dvakrát aktualizovány. Literatura se 

zmiňuje, ţe v dalším období je 

nejpravděpodobnější sloučení tří 

oblastí jakosti, péče o ţivotní prostředí 

a bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

do jednoho celku – tzv. „GLOBAL 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM“ 

(Integrovaný systém managementu).- 

viz obr. 7 [2] [4] [5]    

2.2 Proč ISO 

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International 

Organization for Standardization). ISO je největší Mezinárodní síť organizací se 

sídlem ve švýcarské Ţenevě, která řídí a spravuje systém vydávání schválených 

norem. Normy různých specifikací od sluţeb přes výrobky a testování pomáhají 

k účinnějšímu a efektivnějšímu rozvoji průmyslu a usnadňují mezinárodní obchod. 

ISO je nevládní organizace, která v dnešní době sdruţuje 164 členů.  

 

V roce 1926 byla zaloţena Mezinárodní federace národních standardizací ISA 

(International Standards Association) – hlavní oblastí působení byl strojní průmysl. 

S příchodem druhé světové války byla činnost organizace pozastavena a v roce 

1942 rozpuštěna. Počátky dnešní organizace sahají do období po druhé světové 

válce, kdy proběhla reorganizace zaniklé mezinárodní federace. V roce 1946 se 

sešlo na 25 delegátů z různých zemí na Institutu inţenýrů v Londýně. Usnesením ze 

setkání bylo zaloţit mezinárodní organizaci k usnadnění mezinárodní spolupráce a 

sjednocení průmyslových standardů. Oficiální datum vzniku současné organizace je 

měsíc únor v roce 1947. Za dobu působení publikovala na 19 573 dokumentů 

mezinárodních norem a standardů, které definují různé poţadavky z různých oborů 

od strojírenství, přes stavebnictví, chemický, potravinářský a zdravotnický průmysl. 

Obr. 6 - Trend ISO k integraci systému managementu [14] 
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Jen v roce 2012 bylo publikováno organizací na 1280 dokumentů, mezinárodních 

norem a standardů. 

Hlavní myšlenka ISO je zajistit, aby výrobky a sluţby byly vţdy bezpečné, 

spolehlivé a kvalitní. [6] 

2.3 Vznik řady norem ISO 9000 

Rozvoj trţního prostředí společně s globalizací si vynutil jakýsi ISO standart 

v oblasti kvality. Technický výbor ISO/TC 176 předkládá návrh norem řady 9000, 

který je velmi podobný britské normě BS 5750 z roku 1979. V roce 1987 Mezinárodní 

organizace pro ISO poprvé zveřejnila sadu pěti norem řady ISO 9000. Normy se 

souborně zabývaly poţadavky na systém managementu jakosti a velmi rychle 

vstoupily po celém světě do obchodních vztahů. Normy řady ISO 9000 Evropská 

unie od samého začátku zařadila také mezi evropské normy. V roce 1994, 2000 a 

naposledy 2008 prošly rozsáhlou inovací, kde došlo ke změně struktury i obsahu 

normy. V roce 2008 byl systém doplněn o normu ISO 9004. [7] 

 
Typické znaky norem řady 9000: 

a) Charakter univerzálnosti: normy ISO ř. 9000 mají universální charakter -

nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze produktů – jsou 

aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, tak i v podnicích sluţeb, bez 

ohledu na jejich velikost. 

 

b) Charakter nezávaznosti: Normy ISO ř. 9000 nejsou závazné, ale pouze 

doporučující. Aţ v okamţiku, kdy se dodavatel zaváţe odběrateli, ţe 

aplikuje u sebe systém managementu jakosti podle těchto norem, stává se 

zejména kriteriální norma ISO 9001 pro daného producenta závazným 

předpisem. Protoţe odběratelé dnes uţ zcela běţně po svých 

dodavatelích vyţadují systémy managementu jakosti konformní s 

poţadavky norem ISO 9001, je moţné konstatovat, ţe nejenom tato 

norma, ale i ostatní standardy ISO ř. 9000 tvoří velmi závaţnou součást 

legislativy v obchodním styku a to i z pohledu legislativy EU – jsou i 

normami evropskými. [8] 
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c) „Charakter – popis minima“ Normy ISO řady 9000 jsou pouze souborem 

minimálních poţadavků na systém jakosti organizace. Formální uznání 

systému managementu jakosti nezávislým orgánem se nazývá certifikace. 

Certifikaci provádějí certifikační místa, která musí být akreditována u 

národního akreditačního orgánu. [7] 

 

Systém managementu jakosti zaloţený na dodrţování norem rady ISO 9000 v 

sobě nenese zaručený klíč k úspěchu organizace, jedná se spíše o „první krok“ v 

cestě za spokojeností zákazníků. 

 
Ze zkušeností můţeme říct, ţe striktní uplatňování poţadavků ISO norem 

nezaručuje plnou spokojenost a loajalitu zákazníků a s tím související dobré 

ekonomické výsledky. Koncepce ISO je pouze jedním z mnoha základních alternativ, 

která je cestou k špičkové jakosti. 

2.4 Systém managementu jakosti podle norem řady ISO 

9000 

V České republice je dnes v platnosti soustava ISO norem řady 9000, kterou 

tvoří čtyři základní standardy (znázorněno na obr. 8): 

1. Norma ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní 

principy a slovník. 

- V normě jsou uvedeny základy a zásady systémů managementu 

kvality, které jsou předmětem norem řady ISO 9000 a jsou 

definovány související termíny.  

Tato norma se týká: 

a) organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému 

managementu kvality; 

b) organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé 

požadavky na produkty splní; 

c) uživatelů produktů; 
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d) všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie 

používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, 

kompetentní orgány); 

e) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které 

posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z 

hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní 

orgány, certifikační/registrační orgány); 

f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které 

poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému 

managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci; 

g) zpracovatelů souvisících norem. [9] [10] 

 

2. ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky. 

- V této normě jsou specifikovány požadavky na systém 

managementu kvality tam, kde organizace 

a) potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, 

který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky 

zákonů a předpisů,  

b)  má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní 

aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé 

zlepšování a ujišťování o shodě s požadavky zákazníka a 

s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů. [11] 

 

3. ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality. 

Norma poskytuje organizacím návod, jak podpořit dosahování 

udržitelného úspěchu přístupem managementu kvality. Lze jí 

aplikovat na jakoukoliv organizaci bez ohledu na její velikost a 

typ činnosti. 

Tato norma se na management kvality dívá ze širšího pohledu 

než norma ISO 9001 a zohledňuje požadavky a očekávání všech 

zainteresovaných stran a poskytuje návod k systematickému a 

neustálému zlepšování celkové výkonnosti organizace. V normě 
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je dále uveden postup k sebehodnocení systému managementu 

kvality. [12] 

 
4. ČSN EN ISO 19 011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu 

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k auditování systémů 

managementu, včetně principů auditování, řízení programu 

auditů, provádění auditů systému managementu a návod k 

hodnocení kompetencí jednotlivců, kteří jsou součástí procesu 

auditu, včetně osob řídících program auditů, auditory a týmy 

auditorů. Je použitelná ve všech organizacích, které potřebují 

provádět interní nebo externí audity systémů managementu 

nebo řídit program auditů.  

Je použitelná ve všech organizacích, které potřebují provádět 

interní nebo externí audity systémů managementu nebo řídit 

program auditů. [13] 

 
Obr. 7 - Struktura souboru norem ISO řady 9000 [14] 

2.5 Od VDA k ČSN ISO/TS 16949:2009 

Norma ISO/TS 16949:2009 se řadí mezi nejrozšířenější mezinárodní odvětvové 

standardy – mezinárodní norma kvality. Jedná se o technickou specifikaci, která 

definuje poţadavky na systém managementu jakosti u dodavatelů do 

automobilového průmyslu. Technická specifikace ISO/TS 16949 vznikla za účelem 
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sjednocení podmínek, které byly vyţadovány po podnicích vyrábějících díly pro 

automobilový průmysl.  

Před vznikem ISO/TS 16949 bylo nutno provádět certifikace podle poţadavků 

konkrétní automobilky, kde platily rozdílné standardy. Německé automobilky 

vyţadovaly VDA 6, ve Francii byla vyţadována certifikace podle EAQF, italské 

automobilky vyţadovaly AVSQ a Americké sdruţení automobilek Ford, Chrysler a 

General motors vyţadovalo standard QS – 9000.  

Technická norma ISO/TS 16949 vznikla sjednocením poţadavků jakosti (QS 

9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ) do jednoho standardu, který byl poprvé vydán v roce 

1998 k diskuzi a následně v roce 1999 oficiálně vydán jako technická specifikace 

jakosti. Norma ISO/TS 16949:2009 je aplikovatelná ve všech oblastech 

automobilového průmyslu jako náhrada národních automobilových norem jakosti a 

odpadá certifikace podle národních norem (QS 9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ). 

V dnešní době je norma ISO/TS vyţadována automobilkami Volkswagen, BMW, 

Ford, Fiat, General Motors, Renault, Chrysler, Škoda auto, Tatra a dalšími. U firmy 

certifikované podle ISO/TS 16949 je samozřejmé, ţe splňuje taktéţ poţadavky 

normy ISO 9001. Základem technické normy je důraz na neustálé zlepšování se 

současnou prevencí vad a na celkové sniţování nákladů a ztrát v dodavatelském 

řetězci. 

 

Obr. 8 - Uspořádání dokumentace QM – systému [15] 

                         USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE QM -SYSTÉMU 
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Udělení certifikace je moţné pouze akreditovanou společností u IATF – 

International Automotive Task Force (Mezinárodní organizace výrobců automobilů). 

V roce 2012 bylo je registrováno u IATF celkem 46 organizací, které mohly provádět 

certifikaci dodavatelů podle ISO/TS 16949:2009. Po certifikačním auditu firma obdrţí 

certifikát potvrzující shodu s poţadavky ISO/TS 16949 a ISO 9001 a je zapsána do 

databáze certifikovaných organizací. PO úspěšné certifikaci můţe společnost 

dodávat produkty a poskytovat sluţby v automobilovém průmyslu. [16] 

 

Mezi IATF členy patří následující výrobci automobilů: BMW Group, Chrysler 

Group, Daimler AG, Fiat Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors 

Company), PSA Peugeot Citroën, Renault SA, Volkswagen AG a výrobci vozidel 

příslušné profesní sdruţení - AIAG (US), ANFIA (Itálie), FIEV (Francie), SMMT (UK) 

a VDA (Německo). [17] 

3. Audity – základní systematický nástroj řízení kvality 

Audity jakosti musí být nedílnou součástí systému managementu jakosti. Výstupy 

z této činnosti mají slouţit vrcholnému vedení firmy k určení skutečného stavu firmy. 

Veškeré činnosti související s auditem od jeho přípravy, přes průběh a vyhodnocení 

a naplánování nápravných opatření je nutné provádět efektivně, aby byla prokázaná 

funkčnost systému managementu jakosti. Audit je jedním ze základních systémových 

prostředků vyuţívaných k diagnostikování systému řízení kvality, který lze rozdělit na 

tři základní činnosti: auditní, inspekční a kontrolní. [4] [18] 

Audit lze charakterizovat jako přezkoumání – prověření a zhodnocení 

nastaveného systému nezávislou a pověřenou osobou. Audit bývá většinou 

specificky zaměřený na určitou oblast firemní činnosti od auditů účetních výkazů, 

přes ekologické audity, informační audity, energetické audity a audity kvality. Dále lze 

audit rozdělit na vnitřní a vnější audit. 

O auditech se zmiňuje také norma ČSN EN ISO 9001:2008 v kapitole 8, kde je 

přímo napsáno, ţe organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní 

audity k ověření plánovaného upořádání a poţadavků na systém managementu 

kvality, které organizace stanovila a zda je systém efektivně implementován a 

udrţován. Podrobně se systematikou auditů zabývá norma ČSN EN ISO 
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19011:2012, která nám stanovuje i přesnou definici auditu. Norma ČSN EN ISO 

19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů 

environmentálního managementu charakterizuje audit jako systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s 

cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. [13] 

 

 Systematický - znamená, ţe audity musí být nedílnou součástí systému 

managementu dané organizace s plánovanými postupy a zdroji 

 

 Nezávislý - vyjadřuje podmínku nezávislosti (nestrannosti) osob 

provádějících audit na auditované oblasti 

 

 Dokumentovaný - charakterizuje nutnost realizovat audity podle předem 

schválených dokumentovaných postupů (směrnic) [14] 

 

Na definici auditu jsou vázány další definice: 

 Kritéria auditu: Soubor dílčích politik, postupů nebo poţadavků 

pouţívaných jako reference 

 Důkaz z auditu: Záznamy konstatování skutečnosti nebo jiné informace, 

které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné 

 Klient auditu: Organizace nebo osoba ţádající o audit 

 Auditor: Osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu 

 Prověřovaný: Způsobilý zástupce auditované oblasti [14] 

 

Auditor nikdy nesmí auditovat výsledky své činnosti. Audit jako takový neslouţí 

k přenosu odpovědnosti kontroly a prověřování činnosti, ale k vyhodnocení 

nastavených procesů a ověření jejich plnění a neplnění popřípadě neshody 

v nastaveném systému. 
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3.1 Druhy auditů managementu jakosti 

Druh auditu je závislý na stanoveném výstupu z auditu a jeho rozsahu. Audit 

můţe být plánovaný a neplánovaný (mimořádný), dále se dělí na procesní, 

systémové, produktové nebo audity personální. Na obrázku 10 je znázorněno 

rozdělení auditů. 

Základní členění auditů na interní (vnitřní) a externí (zákaznické, certifikační) není 

závislé od toho, kdo audit vykonává, ale kdo bude vyuţívat závěry (výsledky) 

z provedeného auditu.  

a) Z interního auditu vyuţívá výsledky pouze nejvyšší vedení organizace 

k sebehodnocení nastaveného systému. Zároveň bývají audity nazývány 

jako audity prováděné první stranou. 

b) Závěry externích auditů jsou vyuţívány zadavateli zakázek a certifikačními 

orgány. Na základě externích auditů (druhou stranou) si zákazník 

stanovuje názor na systém uvnitř organizace a případně nastavuje 

parametry vstupní kontroly na dodávané výrobky. Externí audity také 

pomáhají odstraňovat skryté problémy v organizaci vzniklé provozní 

slepotou. [19] 

c) Externí audity prováděné třetí stranou slouţí k ověření systému 

managementu organizace třetí, nezávislou, nestrannou a nezaujatou 

stranou (certifikační organizace, konzultační nebo poradenská agentura, 

dohledová organizace). Provádějí se nejčastěji v úvodních a závěrečných 

etapách přípravy systému managementu jako takzvané „úvodní“, 

„vstupní“, „předcertifikační“ a „certifikační“ audity. Hodnotí systém 

managementu z hlediska jeho funkčnosti, účinnosti a efektivnosti a uţívají 

k tomu hodnotící systém. Dále můţe být předmětem auditů třetí stranou 

sledování způsobilosti procesů a shoda výrobků s příslušnými předpisy a 

normami, následné audity certifikačních orgánů, které nabízejí registraci 

nebo certifikaci shody s poţadavky například podle ISO 9001, ISO 14001 

a další. [20] 
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Obr. 9 - Rozdělení auditů jakosti [21] 

3.2 Charakteristika interního auditu - plánování, zásady a 

činnosti při auditu 

Interní audit je jeden z nástrojů a pomocníků nejvyššího vedení firmy 

k efektivnímu rozhodování a také je na základě rozhodnutí nejvyššího vedení 

vykonáván. Interní audity nám slouţí k analýze a ověření nastaveného systému 

řízení společnosti, její hodnocení a získání potřebných informací k efektivnímu 

plánování. Na základě výsledků interního auditu jsou poté navrhovány jednotlivé 

návrhy a doporučení ke zvýšení kvality, efektivity, účinnosti společnosti. Dobře 

provedený interní audit by měl společnosti pomoci dosáhnout stanovených cílů. [22] 

 Při interních auditech je obecně vyuţívána forma plánovacího cyklu PDCA 

(plan-do-check-act). Metodu postupného zlepšování popsal uţ William Edwards 

Deming. 

První etapa „plánuj“ sestavení programu auditů a určení kompetencí a osob. 

Následuje druhá etapa „dělej“ stanovení cíle auditu a jeho provedení a následné 

vyhodnocení auditu. V třetí etapě „kontroluj“ je provedena kontrola a monitorování 

auditu. V poslední etapě „jednej“ je provedeno přezkoumání auditu a navrţen proces 
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zlepšování. Metoda postupného zlepšování při interních auditech je znázorněna na 

následujícím obrázku.  

 

 

Obr. 10 - Proces řízení programu auditu [13] 

 

 Plánování 

Základním dokumentem pro činnosti související s interním auditem je 

norma ČSN EN ISO 9001:2006, kde v kapitole 8.2.2 Interní audit je 

stanoveno, ţe organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní 

audity kvality. Další poţadavky na systematiku a plánování auditů jsou dále 

rozvinuty v normě ČSN EN ISO 19011:2012. 

Správně naplánované a důrazně provedené interní audity by měly 

slouţit jako nástroj k systematickému odhalování potencionálních příleţitostí 

ke zlepšení veškerých procesů. 

Plán auditů se obvykle stanovuje na jeden rok nebo po období 

certifikace. Dále by v plánu auditů měla být zohledněna důleţitost procesů a 
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oblastí, které mají být prověřeny, a současně by mělo dojít k zohlednění 

výsledků z předchozích auditů. Plán auditů by měl být schválen vrcholovým 

vedením a poté předán na vědomí všem útvarům, které mají být 

prověřovány. Za sestavení plánu auditů v organizaci je zodpovědná 

pověřená osoba. Součástí plánování by měl být také dokument, který bude 

obsahovat základní informace ohledně časového rozvrţení auditů, 

potřebných zdrojů a poţadavků na kvalifikaci jednotlivých auditorů a 

auditorských týmů. Plán auditů by měl zároveň umoţňovat provádění změn 

v případě špatných (doporučujících) výsledků z provedených auditů. 

Audity mohou být dále také mimořádné (neplánované). 

K mimořádnému auditu je nejčastěji přistoupeno na základě negativních 

podnětů nebo vznikajících chyb ve výrobě. Mimořádné audity slouţí k 

okamţitému ověření kontrolovaných procesů, kde dochází ke zhoršení 

kvalitativních znaků nebo je nutné ověření nově vzniklých potencionálních 

rizik ve výrobě: 

- zvyšující se počet reklamací 

- zhoršující se kvalita výroby 

- sníţení účinnosti a efektivnosti 

- častý výskyt neshod 

- úprava výrobního postupu 

- stěhování výroby 

- zvýšení nákladů na výrobu a další… 

Nařízený mimořádný (neplánovaný) audit by měl být pruţně zařazen do 

programu auditů a dále se postupuje stejným způsobem. Přípravu auditu musí 

schválit nejvyšší vedení firmy a vydat příkaz k auditu. Dále následuje 

jmenování týmu auditorů, sestavení plánu auditu a provedení mimořádného 

auditu. 

 

 Postup auditování – provádění auditu 

Základním dokumentem pro provádění auditu je norma ČSN EN ISO 

19011:2011, kde v 6. kapitole je uveden návod na přípravu a provádění 

veškerých činností při auditu. Dále jsou v normě přiblíţeny jednotlivé fáze 

realizace auditu.  
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1. Zahájení auditů – v prvním kroku je jmenován vedoucí týmu auditorů, 

probíhá stanovení cíle, kritérií a předmětu auditu. Na vedoucím týmu 

je výběr dalších členů auditorského týmu. Do prvního kroku se dále 

řadí navázání kontaktu s auditovaným cílem nebo auditovanou 

organizací a stanovení proveditelnosti auditu. 

2. Příprava činností při auditu – v druhém kroku následuje 

přezkoumání dokumentů k získání informací o pracovních procesech, 

jednotlivých funkcí systému a rozsahu dokumentace. Součástí 

dokumentace by měly být zprávy z jiţ provedených auditů. Při přípravě 

je stanoven plán auditu, probíhá přidělení práce a příprava pracovních 

dokumentů 

3. Provádění činností při auditu – v třetím kroku by mělo následovat 

úvodní jednání, kde probíhá základní seznámení a informování o 

povaze auditu. Následuje přezkoumání shody systému 

dokumentovaných procesů s aktuálním stavem systému procesů. Při 

provádění auditů je důleţité shromaţďovat ověřitelné informace, které 

se zaznamenávají jako důkazy k auditu, sbírat a analyzovat data o 

prověřovaných procesech. Po vyhodnocení důkazů z auditu lze 

konstatovat shodu nebo neshodu s kritérii auditu. Do třetího kroku 

dále patří příprava závěrů z auditu a závěrečné jednání. 

4. Příprava a distribuce zprávy z auditu – vedoucí týmu je zodpovědný 

za podání zprávy o výsledcích z auditu. Zpráva z auditu je podávána 

formou přesného, stručného a uceleného záznamu o provedeném 

auditu. Body, které by závěrečná zpráva měla obsahovat, jsou 

podrobněji uvedeny v ČSN EN ISO 19011. Po schválení zprávy 

probíhá její distribuce plánem stanoveným adresátům. 

5. Ukončení auditu – audit končí provedením veškerých plánovaných 

činností. V případě neočekávaných situací lze audit ukončit po dohodě 

se zadavatelem auditu. 

6. Provádění následného auditu – na základě výsledků z auditu, jsou 

přijímána opatření k nápravě nebo preventivní opatření, která by měla 

být prověřena následným auditem. Následným auditem lze také 

prověřit efektivitu neustálého zlepšování. 
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3.3 Audity jakosti v automobilovém průmyslu – standard 

VDA 6 

Management kvality v automobilovém průmyslu dnes zahrnuje všechny útvary 

organizací začleněných do výrobního řetězce v automobilovém průmyslu. Aby bylo 

moţné u výrobců automobilů, jejich dodavatelů a přidruţených poskytovatelů sluţeb 

a servisů provádět jejich hodnocení QM – systémů, procesů, produktů a sluţeb, byl 

vydán soubor publikací pod názvem VDA – Management jakosti v automobilovém 

průmyslu. Členění jednotlivých publikací je znázorněno na následujícím obrázku. 

Směrnice VDA jsou doporučeními, která jsou kaţdému k dispozici, ale kdo je 

pouţívá, nese sám zodpovědnost za správné pouţití v jeho konkrétním případě. 

 

 

Obr. 11 - Členění svazků VDA 6 [15] 

3.4 Audit systému – standard VDA 6.1 

Organizace musí na základě normy ČSN ISO/TS 16949:2009 ve stanovených 

intervalech auditovat svůj systém managementu kvality, aby se ověřil soulad s touto 

technickou specifikací a se všemi doplňujícími poţadavky na systém managementu 

kvality. Při auditu systému je prověřována shoda s poţadavky norem nebo směrnic, 

podle kterých je zavedený systém řízení jakosti (ČSN ISO/TS 16949:2009, ČSN EN 

ISO 9000:2006, ČSN EN ISO 9001:2008). Systémovým auditem prověřujeme 

účinnost a efektivnost systému managementu jakosti (existenci a míru zavedení 

pomocí záznamů, ukazatelů a výsledků). Nástrojem k tomu je prověřování existence 
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a míry zavedení (výsledky, ukazateli, záznamy atd.) jednotlivých poţadavků a 

činností, z nichţ se systém skládá. [20] 

Cílem auditu systému je: 

 objektivně doloţit, ţe definovaný systém integrovaného řízení splňuje / 

nesplňuje poţadavky normy, je nebo není dodrţován, uplatňován a 

zlepšován 

  rozpoznat slabá místa integrovaného systému řízení jakosti v 

prověřované oblasti a pro tyto definovat vhodná nápravná opatření k 

jejich odstranění 

 Audity mohou být prováděny společně nebo samostatně pro jednotlivé 

oblasti integrovaného systému řízení jakosti 

 

Ve standardu VDA 6.1 je uveden postup, přípravy auditování, vyhodnocení a 

hodnocení auditu. Standard VDA 6.1 je dále doplněn například o  

 katalog otázek k auditu systému s poţadavky 

 návod k hodnocení plnění poţadavků – viz tabulka 

 celkový stupeň plnění  

 klasifikace auditů – viz tabulka 

 a další 

Počet 

bodů 
Hodnocení plnění jednotlivých požadavků 

10 Předmět otázky je v QM – systému plně stanoven a je účinně 
prokázán. 

8 Předmět otázky není v QM – systému plně stanoven, ale je 
účinně prokázán. 

6 Předmět otázky je v QM – systému plně stanoven a je převáţně 
prokázán. 

4 Předmět otázky není v QM – systému plně stanoven, ale je 
převáţně prokázán. 

0 Předmět otázky není účinně prokázán, nezávisle na úplnosti 
stanovení předmětu v systému. 

Tab. 1 - Hodnocení podle standardu VDA 6.1 [23] 
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Souhrnný stupeň plnění v 

procentech 

Hodnocení systému 

managementu jakosti 
Hodnocení 

90 aţ 100 Zcela splněno A 

80 aţ 89,999 Převáţně splněno AB 

60 aţ 79,999 Podmínečně splněno B 

pod 60 nesplněno C 

Tab. 2 - Klasifikace podle standardu VDA 6.1 [23] 

3.5 Audit procesu – standard VDA 6.3 

 Proces vzniku hmotného produktu / sériová výroba 

 Proces vzniku sluţby / poskytování sluţby 

Standard VDA 6.3 popisuje metodiku provádění interních a externích auditů 

procesních auditů. Smyslem auditů procesů je najít slabá a riziková místa a ověřit, 

zda jsou procesy řízeny v předepsaných mezích. Organizace musí provádět 

v předepsaných intervalech audity kaţdého procesu k vyhodnocení jeho správného 

nastavení. Procesní audit porovnává, jakou metodou je dosaţeno finálního produktu 

a jak jsou definované postupy výroby produktu. 

Standard VDA 6.3 zároveň podrobněji charakterizuje jednotlivé etapy auditu 

oproti normě ČSN EN ISO 9001:2008 a normě ČSN ISO/TS 16949:2009 a samotný 

proces auditování. 

 

Obr. 12 - Proces auditování [24] 
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Příklad rozšíření standardu VDA 6.3 

 Proces auditování – viz obrázek 13 

 přehledový katalog otázek 

 návod k hodnocení plnění poţadavků – viz tabulka 

 celkový stupeň plnění  

 důvody pro přeřazení z „A“ do „B“ nebo „C“ – viz tabulka 

 a další 

Počet bodů Hodnocení plnění jednotlivých požadavků 

10 Poţadavky zcela splněny 

8 Poţadavky převáţně splněny, nepatrné odchylky 

6 Poţadavky částečně splněny, větší odchylky 

4 Poţadavky nedostatečně splněny, závaţné odchylky 

0 Poţadavky nesplněny 

Tab. 3 - Hodnocení podle standardu VDA 6.3 [24] 

 

Hodnocení Stupeň plnění EG[%] Vyjádření hodnocení 

A EG ≥ 90 Kvalitativně způsobilý 

B 80 ≤ EG ≤90 Kvalitativně způsobilý podmínečně 

C EG≤ 80 Kvalitativně nezpůsobilý 

Tab. 4 - Celkový stupeň plnění podle standardu VDA 6.3 [24] 

3.6 Audit produktu – standard VDA 6.5 

Audit produktu slouţí jako nástroj managementu k nezávislému hodnocení 

výrobků z pohledu zákazníka a jako pojistka proti výrobním závadám a odpovědnosti 

za věcné vady. Kromě toho ukazuje na potenciál pro trvalé zlepšování. Při auditu 

produktu se zjišťují jak specifické vlastnosti produktu (např. rozměry, materiál, 

funkčnost, spolehlivost, balení, označení), tak i známá očekávání zákazníka 

odpovídající určitému stavu (např. zabaleno, zánovní, pouţívány,..). [25] 

Audit produktu můţe být naplánován na různé etapy výroby výrobku, ale 

nejčastěji se prověřují hotové a zabalené výrobky, připravené k expedici 

k zákazníkovi. Audit produktu slouţí k posouzení úrovně kvality výrobku 

kontrolovaných i nekontrolovaných znaků / rozměrů na výrobku.  
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Na následující tabulce jsou stručně uvedena rozlišovací kritéria pomocí 

příkladů. V příloze je dále umístěna tabulka, která porovnává jednotlivé audity 

s kontrolou.  

 

Titul Audit systému Audit procesu Audit produktu 

Objekt Systémy, 

procesy QM-systému, 

struktura organizace, 

dokumentace 

Procesy, 

stroje, 

zařízení, 

výrobní postupy, 

montáţní postupy, 

postupy sluţeb 

Produkty, 

materiály, 

díly, 

konstrukční skupiny 

konečné výrobky, 

vozidla, sluţby 

Znaky Vlastnosti systému, 

úplnost, 

účinnost, 

provádění, 

správnost 

Vlastnosti procesu, 

parametry, 

stupně účinnosti, 

postupy, 

organizace 

Vlastnosti produktu, 

identita, rozměry, 

kvalita povrchů, 

vlastnosti materiálů, 

výsledky sluţeb 

Podklady Popisy systému, 

příručky, 

QM-podklady, 

zákony a zákonné 

předpisy, 

obchodní plány a 

strategie 

Popisy a předpisy 

procesu, 

výrobní plány a plány 

zkoušek, kontrolní plány, 

seřízení strojů, 

plány údrţby, 

předpisy procesu, 

zákony 

Popisy produktu, 

specifikace, 

výkresy, 

měřítka hodnocení, 

vzorky, 

zákony 

Požadavky Splňuje systém 

poţadavky norem, 

směrnic a interních cílů? 

Je proces vhodný 

k reprodukovatelné 

výrobě produktu? 

Odpovídá produkt 

zadané specifikaci? 

Účel, cíl Analýza systémů, 

zjišťování konformity 

systému 

Analýza procesů, 

zlepšování procesů 

Potvrzení dosaţených 

vlastností produktu 

Druh Nástroj managementu Nástroj managementu Technický controlling 

Výsledek Management Review 

prokázání účinnosti QM-

systému, zprávy, 

katalogy opatření 

Zprávy, 

analýzy, 

katalogy opatření 

Údaje o produktu ano/ne 

stupeň shody 

Kvalifikace 

Personálu 

Inţenýři/technici Odborní 

pracovníci/technici 

Odborní pracovníci, 

kontroloři kvality 

Požadavky na 

auditora 

Analytické schopnosti Analytické, technické 

schopnosti 

Technické schopnosti 

Rozsah Podle plánu auditů, viz 

oddíl 3.1 

Podle plánu auditů, viz 

oddíl 3.2 

Podle stanovení 

organizace v PLP, QM-

plánu, příp. plánu auditů 

Doba trvání Dny Hodiny aţ dny Hodiny 

Obr. 13 - Vzájemné porovnání druhů auditů [15] 
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4. Analýza provádění interních auditů ve společnosti Mesa 

Parts s.r.o. (proces, produkt, systém) 

Společnost Mesa Parts s.r.o. má zaveden systém managementu jakosti dle 

ISO/TS 16949. Jeho uplatňování v praxi je zaloţeno na přístupu orientovaném na 

procesy s cílem neustálého zvyšování kvality výrobků. 

Systém řízení společnosti Mesa platí pro oba výrobní závody v následujících 

lokalitách 

 Mesa Parts GmbH Co KG Lenzkirch D 

 Mesa Parts s.r.o. Vysokov CZ 

 

Protoţe společnost Mesa nenese v rámci ISO/TS 16949 odpovědnost za design 

při vývoji produktů, oddíl 7.3 Vývoj produktu odpadá. 

Veškeré procesy ve firmě Mesa Parts s.r.o. jsou uvedeny v příručce jakosti. 

Stanovené procesy se dělí na proces řízení, klíčový proces a podpůrný proces a jsou 

zdokumentovány pomocí popisů procesů a metodik. Tam, kde je to nutné, jsou tyto 

dokumenty doplněny pracovními a testovacími pokyny, kontrolními listy a formuláři. 

Základní procesní model je zachycen v procesní mapě s popisem sledu a 

vzájemného působení.  

 

Obr. 14 - Procesní mapa Mesa Parts s.r.o. [26] 

Osoby odpovědné za procesy a procesní tým jsou vţdy uvedeny v příslušných 

popisech procesů. Úkoly a kompetence osoby odpovědné za proces vyplývají z 
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definice procesu v procesní mapě, z existujících popisů pracovních míst a 

organizačního schématu. Detailní popis procesů a odpovědností je popsán formou 

procesních map v příručce jakosti.  

Interní audity ve společnosti jsou prováděny na základě poţadavků normy ČSN 

EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 9004:2010, ČSN EN ISO 19 011:2012 a ČSN 

ISO/TS 16949:2009 a jsou zařazeny mezi podpůrné firemní procesy. 

 

Příručka jakosti – rozdělení procesů ve firmě Mesa Parts s.r.o. 

1. Úvod  

Oblast pouţití, odkazy na normy, pojmy  

Profil společnosti 

2. Systém jakosti Mesa Parts  

Charakteristika systému, politika jakosti  

3. Procesy Mesa Parts  

F. Řídící procesy  

K. Klíčové procesy  

K1 Prodej  

K2 Plánování produktu / procesu  

K3 Realizace produktu  

K4 Realizace produktu 

K5 Rozvoj dodavatelů 

U. Podpůrné procesy  

U1 Interní audity 

U1.1 Audit systému  

U1.2 Audit procesu  

U1.3 Audit výrobku  

Řízení dokumentace  

Zajištění kvality  

Řízení neshodného produktu  

Personální zdroje  

Údrţba  

Management nástrojů  

Opatření a zlepšování  
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Datové systémy  

Finanční účtárna  

Controlling  

Ekologie  

 

Struktura příručky jakosti pro řízení a v ní charakterizovaného systému se řídí 

podle ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001. Vedení společnosti stanovilo a 

zdokumentovalo v příručce pro řízení a dalších dokumentech cíle a závazek zajištění 

kvality a ochrany ţivotního prostředí. 

4.1 Interní audity organizačního systému firmy – prováděcí 

předpis 

Plánování a zadávání se řídí prováděcím předpisem k interním auditům 

organizačního systému firmy, ve kterém je stanoven postup při plánování a zadávání 

interních kontrol funkčnosti jednotlivých částí organizačního systému firmy 

 

 Pojmy a definice 

Interní audit – jde o systematickou kontrolu funkčnosti, uplatňování a 

dodrţování stanovených, převáţně organizačních pravidel, podle nichţ mají 

být určené činnosti prováděny. Organizační systém firmy - je soubor pravidel, 

ustanovení a zásad, kterými se pracovníci firmy řídí při provádění činností, 

kterými jsou v rámci svého pracovního zařazení pověřeni.  

 

Vedoucí auditor – pracovník firmy nebo externí pracovník, kterého PVJ pověřil 

funkcí vedoucího auditora k provedení auditu. Pověření platí vţdy jen pro 

jeden konkrétní audit. 

 

PVJ Pověřenec vedení pro jakost – člen vedení firmy, který je pověřen ve 

smyslu normy kontrolou a správou systému 
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  Popis postupu 

Provádění interních auditů, jejich vyhodnocování a určování následných 

opatření k realizaci je nástroj, který má konstruktivně ve vzájemné spolupráci 

prověřovatele a prověřovaného pomoci zdokonalovat a rozvíjet funkčnost 

organizačního systému. 

 

 Rozdělení auditů 

 Audit systému 

 Audit procesu 

 Audit produktu (výrobku) 

 Audit EMS 

 

 Příprava a obsah programu interních auditů 

Výsledků interních auditů vyuţívá firma jako metodu pro kontinuální udrţování 

a zlepšování funkčnosti svého organizačního systému. Provádění interních 

auditů plánuje v „Ročním programu interních auditů“. Za přípravu a zpracování 

ročního programu interních auditů odpovídá pracovník pověřený za systém 

jakosti. Program systémových auditů je sestavován a plánován ve spolupráci 

s Mesa Lenzkirch. Roční program interních auditů představuje v seznamu 

všech interních auditů, které chce firma v příslušném kalendářním roce 

provést. Program je zpracovávaný pro období kalendářního roku. 

Součástí interních auditů mohou být také neplánované audity, které jsou 

zpravidla reakcí na aktuální situaci, přání zákazníka, atd… 

  

 Schvalování programu 

Program interních auditů předkládá PVJ k projednání v poradě vedení firmy v 

lednu příslušného kalendářního roku. 

 

 Zadávání provedení interního auditu 

Po schválení programu interních auditů pověří PVJ příslušného vedoucího 

auditora provedením interního auditu. Vedoucí auditor zpracuje podle 
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příslušného prováděcího předpisu plán auditu tak, aby byly při auditu zahrnuty 

všechny činnosti a pracovní směny. 

 

Neshody a doporučení z auditů jsou zaznamenávány do společné tabulky 

(Seznam neshod z auditů). V této tabulce jsou stanoveny termíny pro 

odstranění neshody (doporučení) a dále je u neshod zavedeno sledování 

ověření provedených opatření. 

 

 Kvalifikace auditorů 

Pro provádění interních auditů musí být vybírány vhodné osoby, aby byla 

zaručena odborná úroveň auditu, potřebná úroveň jednání a vypovídající 

schopnost získaných výsledků auditu. 

 

Systémový auditor 

  Středoškolské vzdělání, komunikační dovednosti, min. 2 roky praxe v 

oboru (z toho 1 rok u společnosti Mesa), pravidelné školení interního 

auditora – ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 19011 

 vedoucí auditor můţe být pracovník, který prokazatelně absolvoval 

školení interních auditorů 

 auditor se musí v průběhu roku zúčastnit minimálně jednoho praktického 

auditu 

 

Procesní auditor 

 poţadavky jako systémový auditor 

 znalost procesů MESA Parts s.r.o. 

 znalost VDA 6.3 

 seznámení se specifickými poţadavky zákazníků 

 

Produktový auditor 

 poţadavky jako systémový auditor 

 znalost procesů MESA Parts s.r.o. 

 čtení výkresů a technické dokumentace 
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 metody měření 

 seznámení se specifickými poţadavky zákazníků 

 základní znalost VDA 6.5 

Aby bylo zajištěno udrţování vysoké úrovně organizačního systému jakosti ve 

společnosti je veden seznam jmenovaných interních auditorů společně s jejich 

kvalifikací v přehledné excelové tabulce. 

 

Za období 2010 – 2012 bylo vykonáno ve firmě Mesa Parts s.r.o. na 115 

interních auditů (plánovaných i neplánovaných) z toho: 

 systémový auditu podle ČSN ISO/TS 16949 – 55 x 

 audit procesu podle VDA 6.3 – 20 x  

 audit výrobku podle VDA 6.5 – 40 x 

 

Přesné výsledky auditů s hodnocením za předchozí roky jsou uvedeny 

společně vţdy s tabulkou v následujících kapitolách. 

4.2 Interní audit systému 

Plánování a zadávání se řídí prováděcím předpisem k internímu auditu systému, 

ve kterém je stanoven postup při provádění interních auditů organizačního systému 

firmy – systému kvality. 

 

 Pojmy a definice 

Audity systému jsou prováděny s cílem prověřit stupeň splnění všech 

poţadavků normy ISO/TS 16949 a odhalit případné nedostatky. Mají 

poskytovat vedení a všem zainteresovaným informaci o stavu systému jakosti 

v praktickém ţivotě společnosti a slouţí vedení společnosti k vyvození závěrů 

o účinnosti dílčích oblastí systému managementu kvality. Směrnice 

charakterizuje průběh provádění auditů systému od přípravy aţ k vyhodnocení 

a stanovení opatření plně dle metodiky uvedené v normě ISO 19011 s 

přihlédnutím k poţadavkům ISO/TS 16949. Provádění interních auditů, jejich 

vyhodnocování a určování následných opatření k realizaci je nástroj, který má 
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konstruktivně pomoci zdokonalovat a rozvíjet funkčnost organizačního 

systému. 

 

 Zadání provedení auditu 

Na základě schváleného programu auditů zahájí vedoucí auditor (v případě 

neplánovaného auditu po upozornění od PVJ) práce na přípravě auditu. 

Odpovědnost za správné provedení interního auditu, za jeho přínos a 

vyuţitelnost jeho výsledků má vedoucí auditor. 

 

 Příprava podkladů 

Pověřený vedoucí auditor prostuduje důkladně zadání, zejména část týkající 

se rozsahu auditu a prověřovaných oblastí. 

 Opatří si a prostuduje dokumentaci organizačního systému týkající se 

prověřovaných oblastí 

 Seznámí se s praktickou organizací prověřovaných pracovišť a se jmény 

odpovědných pracovníků 

 Ve spolupráci s PVJ osloví vedoucí osoby odpovědné za prověrkou 

dotčená oddělení a projedná s nimi provedení auditu, časový plán apod. 

 Určí časový harmonogram provedení auditu a jména pracovníků, kteří 

musí být při té které části auditu přítomni 

 Připraví formuláře pro zaznamenávání a dokumentování výsledků otázek 

a průběhu auditu 

 Příprava auditu je zaznamenávána na příslušný protokol systémového 

auditu 

 

 Provádění auditu 

Audit provádí pověřený auditor spolu s určenými ostatními auditory přímo na 

prověřovaných pracovištích. Auditor provádí hodnocení dle následujícího 

postupu: 

 Existuje dokument - ověření, zda existuje popis činnosti, které se mají 

vykonávat. 
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 Provádí se v praxi - ověření, zda činnosti, které jsou popsány v 

dokumentech se provádějí - ověření, zda je dokument plně zaveden. 

 Existuje záznam - ověření, zda existují záznamy provádění zavedených 

činností (pokud se vyţaduje) - dokladovost. 

 dále postupuje podle připraveného katalogu otázek 

 zjištěný stav zaznamenává do připravených formulářů 

 pro všechna aktuální věcná zjištění, která budou uvedena ve 

vyhodnocení prověrky (zejména negativní) zajistí a zaznamená objektivní 

důkazy 

 všechna zjištění projedná na místě s dotčenými pracovníky a vyjasní 

sporné body 

  

 Zpracování výsledků auditu 

Po ukončení auditu zpracuje vedoucí auditor nejdéle do 3 pracovních dnů 

získané poznatky do závěrečného protokolu. Závěry protokolu projedná s PVJ 

a pracovníky odpovědnými za prověřovanou oblast. Závěrečný protokol je 

vypracován podle poţadavků v prováděcím předpise. 

 Na závěrečné schůzce musí být domluven termín pro předloţení plánu 

opatření od odpovědných osob. Ukončený závěrečný protokol vedoucí auditor 

předá PVJ. Kopie protokolu předá pracovníkům odpovědným za prověřovanou 

oblast, kteří na definované neshody navrhnou do stanoveného termínu 

opatření k jejich odstranění. PVJ připraví prezentaci výsledků auditu pro 

poradu vedení, kdy se prezentují i návrhy na opatření k odstranění nedostatků 

od jednotlivých odpovědných pracovníků. 

 

 Stanovení opatření a jejich ověření 

Na všechny definované neshody je nutné přijmout odpovídající 

opatření, která mohou mít nápravný i preventivní charakter. Všechna opatření 

musí být dokumentována v Plánu opatření. Tento plán musí být předloţen v 

dohodnutém termínu odpovědnému auditorovi a PVJ. 

Účinnost všech navrţených opatření musí být řádně sledována např. 

pomocí namátkových kontrol, auditu výrobku, dalšího auditu procesu, kontrol 
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způsobilosti strojů, procesů a měřidel, atd. Za průběţné sledování účinnosti 

odpovídá pracovník zodpovědný za proces. 

 

 Současně platné související podklady k internímu auditu systému 

 interní audity organizačního systému firmy – plánování a zadávání 

 seznam interních auditorů v PJ 

 

Plánování a zadávání se řídí prováděcím předpisem k internímu auditu systému, 

ve kterém je stanoven postup při provádění interních auditů organizačního systému 

firmy – systému kvality. 

 

Vyhodnocení interních auditů systému ve společnosti Mesa Parts s.r.o.  
- shoda s požadavky ISO/TS 16949 

 
Při interních auditech systému za období 2010 – 2012 bylo nalezeno na 55 

odchylek a 127 potenciálů (doporučení) ke zlepšení. Ke všem 182 neshodám byla 

realizována nápravná opatření. Kaţdé realizované opatření bylo poté následně 

ověřeno, zda je účinné a funkční. Veškeré výsledky z auditu, včetně opatření a 

ověření účinnosti jsou vedeny v přehledné tabulce k auditům – Plán opatření, 

seznam neshod z auditů. Přehled výsledků interních auditů systému za poslední tři 

roky je zpracován v následující tabulce. 

.
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Vyhodnocení interních auditů systému za období 2010-2012 

Shoda s požadavky ISO/TS 16949 
 

 
Tab. 5 - Vyhodnocení interních auditů systému 
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odchylky 0 1 1 0 2 0 4 1 1 2 1 2 5 x 2 4 0 0 0

doporučení / potenciály 3 0 2 3 4 3 2 3 4 1 6 2 5 x 5 7 3 0 2

odchylky 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 2 6 1 x 2 4 0 0 0

doporučení / potenciály 4 0 3 2 4 0 3 2 2 1 3 6 2 x 1 1 1 1 2

odchylky 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0

doporučení / potenciály 1 0 2 2 1 1 1 6 0 3 2 4 2 0 4 1 1 2 1

Proces - oddělení

2010

2011

2012

Interní audit systémový

Shoda s požadavky 

ISO/TS 16949
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4.3 Interní audit procesu 

Plánování a zadávání se řídí prováděcím předpisem k internímu auditu procesu, 

ve kterém je stanoven postup při provádění auditu. Audity procesu jsou pouţívány k 

hodnocení kvalitativní způsobilosti procesů. Mají vést k způsobilým a zvládnutým 

procesům, které jsou odolné vůči rušivým vlivům. Audity procesu slouţí vedení 

společnosti k vyvození závěrů o účinnosti dílčích oblastí systému managementu 

kvality. Směrnice charakterizuje průběh provádění auditů procesu od přípravy aţ k 

vyhodnocení a stanovení opatření dle metodiky uvedené ve VDA 6.3. Audity procesu 

se mohou pouţívat v celém okruhu jakosti od marketingu, přes vývoj, nákup, výrobu, 

k dodání a činnostem po dodání, a to jak interně tak i externě. 

 

 Pojmy a definice 

 Procesní audit – posouzení kvalitativní způsobilosti, efektivnosti a 

účinnosti procesu 

 Odchylka – zjištěné nesrovnalosti mezi popisem průběhu procesu a 

vlastní skutečností 

 

 Popis postupu 

 Příprava auditu, projednání s auditovanou oblastí 

 Provedení auditu procesu na základě plánu auditu dle výše uvedeného 

postupu a metodiky VDA 6.3. 

 Hodnocení a závěrečné jednání s podněty nápravných opatření 

 Ověření účinnosti navrţených opatření po jejich realizaci 

 Audity procesu se provádějí plánovaně (s orientací na systém nebo 

projekt) nebo neplánově (s orientací na problém). 

 Plánované audity se provádějí dle platného programu auditů a plánu 

auditu  

 Neplánovaný audit procesu je audit orientovaný na určitý problém či 

zvláštní událost.  
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 Příprava auditu 

Základem přípravy procesního auditu je jasné vymezení procesu, který 

má být prověřován. Auditor, případně auditní tým, musí na základě zadání 

jasně definovat a případně upřesnit, jaký konkrétní proces má být prověřen. K 

jednotlivým procesům či krokům procesu auditor ze svého pohledu stanoví 

rozhodující parametry, které mohou daný proces či procesní krok ovlivňovat 

tak, aby při vlastním provádění auditu mohl klást cílené otázky. 

 

 Provádění auditu 

Vlastní audit začíná úvodním jednáním s prověřovanými, kde se 

představí účastníci auditu a projedná se cíl a účel prováděného auditu. Dále je 

při úvodním jednání projednán plán auditu, který se případně upraví tak, aby 

průběh auditu byl optimální. Stejně tak jsou projednány a zodpovězeny 

případné dotazy ze strany prověřovaných. Následně auditor provádí audit v 

souladu s poţadavky VDA 6.3, ISO 19011. Audit se provádí na základě 

vytvořeného katalogu otázek podle VDA 6.3. 

Auditor provádí záznam o všech zjištěných skutečnostech přímo do 

auditního dotazníku (katalogu otázek) a konkrétní vyhodnocení jednotlivých 

otázek do k tomu určeného formuláře. 

 

 Hodnocení 

Hodnocení jednotlivých otázek, prvků procesů a splnění poţadavků je 

prováděno dle metodiky VDA 6.3. Celkové hodnocení pak pomocí 

automatických výpočtů ve zprávě z auditu (matice hodnocení) dle VDA 6.3 

 

 Klasifikace procesu 

Klasifikace je prováděna dle metodiky VDA 6.3. 

 

 Závěrečná zpráva a závěrečné jednání 

Veškerá zjištění a výsledky auditu jsou projednány ve stanoveném 

okruhu účastníků. Auditor vysvětlí prověřovanému výsledek auditu a poukáţe 

na slabá místa, případně na potenciály ke zlepšení. Všechna slabá místa je 

třeba pokrýt v plánu opatření. Na závěrečné schůzce musí být domluven 
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termín pro předloţení plánu opatření od odpovědné osoby. Na základě 

výsledků auditu a závěrečného jednání je moţné ihned plánovat následný 

procesní audit v dané oblasti ve spolupráci s PVJ.  

  

 Stanovení nápravných opatření a jejich ověření 

Ke všem otázkám, kde je hodnocení menší neţ 10 je nutné přijmout 

odpovídající opatření. Všechna opatření musí být dokumentována v Plánu 

opatření. 

Účinnost všech navrţených opatření musí být řádně sledována např. 

pomocí namátkových kontrol, auditu výrobku, dalšího auditu procesu, kontrol 

způsobilosti strojů, procesů a měřidel, atd. Za průběţné sledování účinnosti 

odpovídá zodpovědný pracovník za proces.  

 

 Dokumentace auditu 

 Plán auditu – příprava auditu 

 Katalog otázek – auditní dotazník 

 Přehled hodnocených otázek 

 Přehled výsledků 

 Celkové hodnocení (procesu) 

 Plán opatření 

 

Vyhodnocení interních auditů procesu ve společnosti Mesa Parts s.r.o.  
 Za období 2010 - 2013 je průměrný výsledek z auditů procesu 

94,4%. Ve sledovaném období bylo vykonáno 20 interních auditů procesu 

podle VDA 6.3. Z tohoto počtu bylo 17 plánovaných a 3 neplánované na 

základě opakovaných reklamací. Procesy byly nejhůře hodnoceny „AB“ a „B“ a 

to ve čtyřech případech, ostatní audity procesů byly hodnoceny „A“. 

Od roku 2012 bylo vedením rozhodnuto o sníţení počtu interních 

auditů, ale při zachování počtu „audito hodin“. Dříve odpovídala závěrečná 

zpráva z auditu jednomu zkontrolovanému procesu. Nyní jsou v jedné 

závěrečné zprávě zahrnuty výsledky všech dílčích auditů - procesů. Audity 

procesu jsou hodnoceny na základě metodiky VDA 6.3. s pouţitím excelového 

souboru k vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu poskytnutém od VDA 

QMC (Sdruţení automobilového průmyslu – centrum pro managment jakosti). 
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Vyhodnocení interních auditů procesu za období 2010 - 2012 

 

Tab. 6 - Vyhodnocení interních auditů procesu VDA 6.3 

4.4 Interní audit produktu 

Plánování a zadávání se řídí prováděcím předpisem k internímu auditu produktu, 

ve kterém je stanoven cyklus plánování, postup auditování a další. Účelem auditu 

výrobku je kontrolovat výrobky připravené k expedici s ohledem naplnění poţadavků 

zákazníka, vyvozovat závěry vzhledem ke kvalitě výrobků a nalézat příčiny odchylek 

v procesech. 

 

 Popis postupu 

Audity výrobku jsou stanoveny Plánem auditů výrobku, který je vytvořen 

dle logistického výhledu, na základě zjištěných závad z uplynulého období a 

aktuálním stavem a poţadavky. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

2010 94 88 95 94 99 97 94

Hodnocení A AB A A A A A

2011 96 94 90 96 90 95 97

Hodnocení A A AB A A A A

2012 88 98

Hodnocení B A

2013 99

Hodnocení A

1 2 3 4 5 6 7

2010 98 96

Hodnocení A A

2011 89

Hodnocení B

2012

Hodnocení

2013

Hodnocení

Počet 

provedených 

auditů

Provedené plánované audity procesu VDA 6.3

Počet 

provedených 

auditů

Provedené neplánované audity procesu VDA 6.3
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 Provádění a opatření 

Audit se můţe vztahovat pouze na několik znaků výrobku, ale většinou 

se provádí kompletní proměření všech znaků výrobku. Z výsledků 

dlouhodobých zkoušek přitom mohou vstupovat do výpočtu „stupně hodnocení 

kvality“ (dále SHD) výsledky Cpk. Důleţité znaky jsou např. 

 znaky, které neplní poţadavky zákazníka (reklamace) 

 funkce 

 vzhled 

 

Pro provedení musí být k dispozici náhodný výběr z poslední výroby, 

aby mohly být analyzovány účinky stávajícího procesu. Díly pro kontrolu jsou 

odebírány přímo ze skladu, případně před odesláním z originálního balení pro 

zákazníka, aby bylo moţné ohodnotit také kvalitu balení, čistotu atd. 

Odebíraný počet kusů pro audit výrobků se řídí komplexními znaky výrobků a 

dosavadními zkušenostmi a měl by být zpravidla nejméně 5 dílců od jednoho 

druhu. Výsledky zkoušek se shrnou a vyhodnotí na předepsaný formulář. 

 

 Příprava podkladů 

Pověřený pracovník připraví předepsaný formulář + kontrolní plána se 

zodpovědnými pracovníky projedná potřebné kapacity, které jsou nutné pro 

provedení auditu (např. přesné měření, nastavení speciálních měřidel, atd.). 

 

 Kontrola/ zkouška 

 balení podle specifikace, popis podle specifikace atd. 

 záznamy SPC 

 Kontrola rozměrů 

 Fyzikální a chemické vlastnosti (kontrola atestu materiálu) 

 

 Hodnocení 

Jednotlivé znaky jsou rozděleny do tří skupin „A“ „B“ „C“ dle významu. 

 „A“ kritická vada - můţe způsobit selhání funkce, ohrozit bezpečnost 

osob, brání montáţi, způsobí nefunkčnost dílce nebo montáţního celku, 

pro zákazníka jednoznačně neakceptovatelné. (Hodnocení 100 bodů) 
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 „B“ nepřípustná vada - vada bude předmětem reklamace, vada můţe 

ohrozit funkci dílu nebo montáţního celku, či vadí při montáţi, 

neodpovídá zadání. (Hodnocení 20 bodů) 

 „C“ vada bez vlivu na funkci dílce nebo montáţního celku, zákazník 

chybu všeobecně toleruje. (Hodnocení 5 bodů) 

 

Dále je provedeno hodnocení vybraných kroků procesu, které přímo 

ovlivňují poţadavky na produkt (balení, čistota, značení, materiálové atesty, 

atd.)a u vybraných znaků je prověřena způsobilost procesu → Cpk 

 pokud je proces nebo Cpk „OK“ (odpovídá poţadavkům), je 

hodnocení= "0" 

 pokud je proces „KO“ (neodpovídá poţadavkům), je hodnocení = "50" 

 pokud je Cpk menší neţ stanovená hodnota, je hodnocení = "100" 

 

 Stupeň hodnocení auditu (SHA) 

Stupeň hodnocení auditu je číslo - vypočítaný koeficient, který 

umoţňuje porovnání úrovně dodávaných dílců. Ideálním číslem SHD je100 

 

 Závěrečná zpráva 

Na základě vyhodnocení produktového auditu zpracuje auditor celkový 

přehled výsledků a rozhodne o vypořádání (uvolnění) nebo okamţitém 

opatření. U zjištěných odchylek od poţadavků zákazníka jsou nutná okamţitá 

nápravná opatření, jako např. přetřídění skladových zásob, pozastavení 

výrobku nebo zvláštní opatření ve výrobě a postupovat dle prováděcího 

přepisu „Nakládání s neshodnými produkty – vypořádání“. 

Výslednou zprávu o auditu rozešle auditor na zodpovědné osoby a 

v případě potřeby svolá informační schůzku, kde budou definovány 

zodpovědné osoby a termíny k nápravným opatřením. Po ověření funkčnosti 

nápravných opatření je produktový audit uzavřen. 

 

Vyhodnocení interních auditů produktu ve společnosti Mesa Parts s.r.o.  
  

Na období 2010 – 2012 bylo naplánováno 29 auditů produktu, dále bylo 

provedeno 11 neplánovaných auditů produktu. Průměrný výsledek za hodnocené 
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období se pohybuje okolo 95%. Nejvíce auditů výrobku bylo hodnoceno „A“ – 32x, 6x 

dopadl audit výrobku hodnocením „AB“. A ve dvou případech byl audit vyhodnocen 

„B“. Audity produktu jsou zpracovávány a hodnoceny za pouţití vytvořeného 

excelového souboru k vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu, při respektování 

poţadavků norem. 

Vyhodnocení interních auditů produktu za období 2010 - 2012 

 

Tab. 7 - Vyhodnocení interních auditů produktu VDA 6.5 

5. Návrh na možná zlepšení systému interních auditů 

V kapitole jsou uvedeny jednotlivé návrhy pro zlepšení a usnadnění všech 

procesů tykajících se interních auditů ve společnosti Mesa Parts s.r.o..  

5.1 Návrh změny v prováděcích předpisech 

Společnost Mesa Parts měla metodiku plánování, provádění a vyhodnocování 

interních auditů zpracovanou v pěti organizačních dokumentech firmy – prováděcích 

předpisech, kde se kaţdý prováděcí přepis zabýval určitou oblastí.  

Prováděcí předpisy k interním auditům: 

 Interní audity organizačního systému firmy – plánování a zadávání 

 Interní audit systému 

 Interní audit procesu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2010 97 86 96 83

Hodnocení A AB A B

2011 88 96 79 90 100 100 100 100 100

Hodnocení AB A B A A A A A A

2012 90 88 100 90 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90

Hodnocení A AB A A A A A A A A A A A A A A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 94 95 89 89 94 96 92 93

Hodnocení A A AB AB A A A A

2011 80 100

Hodnocení AB A

2012 90

Hodnocení A

Provedené plánované audity produtku VDA 6.5

Počet 

provedených 

auditů

Počet 

provedených 

auditů

Provedené neplánované audity produtku VDA 6.5
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 Interní audit produktu 

 Interní audit EMS (Environmentální management systém) 

 

V jednotlivých předpisech byly zároveň uvedeny stejné věci jako v metodikách 

VDA 6.3 a 6.5, kde po aktualizaci těchto metodik muselo docházet zároveň 

k aktualizaci předpisů. Nyní se prováděcí předpisy na metodiky VDA pouze odkazují 

v příloze prováděcího předpisu. Jednotlivé předpisy byly také mezi sebou provázané 

a tak se navzájem v některých bodech na sebe odkazovaly a doplňovaly.  

Na základě mnou podaného návrhu byly předpisy sloučeny do jednoho 

uceleného prováděcího předpisu pod názvem Management auditování. Nový 

metodický pokyn charakterizuje veškeré činnosti od odpovědností, přes jednotlivé 

úkoly týkající se auditu dále je charakterizován výběr auditorů a plánování auditů, 

průběh a provedení auditu. V dokumentu jsou rovněţ odkazy na jednotlivé přílohy. 

Sloučením těchto předpisů do jednoho celku je celý prováděcí předpis k auditům 

srozumitelnější a přehlednější. Při aktualizaci metodik auditování VDA jiţ není nutné 

aktualizovat prováděcí předpis (prováděcí předpisy se odkazuji na metodiky VDA 

v příloze). 

 

Struktura nového prováděcího přepisu – Management auditování 

1. Účel 

2. Rozsah 

3. Definice 

4. Odpovědnost 

5. Úkoly a činnosti 

5.1 Výběr auditorů 

5.2 Plánování auditu 

5.3 Průběh provedení auditu 

5.3.1 Průběh auditu, vývojový diagram 

5.3.2 Příprava auditu    

5.3.3 Vedení předběţného pohovoru 

5.3.4 Provedení auditu 

5.3.5 Závěrečný pohovor  

5.3.6 Zjištění příčin a stanovení opatření  

5.3.7 Zpracování zprávy z auditu 
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5.3.8 Zavedení opatření 

5.3.9 Kontrola provádění a účinnosti opatření  

5.3.10 Uloţení dokumentace  

6. Umístění příloh 

7. Stav dokumentu 

5.2 Plánování auditů 

Na základě prováděcího předpisu k plánování interních auditů je pověřeným 

pracovníkem za systém managementu jakosti sestavován roční plán provádění 

auditů. Roční program interních auditů představuje seznam všech auditů, které chce 

firma v příslušném kalendářním roce provést. 

Společnost Mesa Parts s.r.o. je drţitelem certifikátu ISO/TS 16 949, u kterého je 

platnost po období tří let a 1x ročně probíhá dozorový auditů.  

Nyní jsou na základě návrhu a jiţ provedené změny v prováděcím předpise 

managementu auditování sestavovány plány auditů na tříletý cyklus. Tento tříletý 

cyklus je nastaven po dobu certifikace, kde na kaţdý rok je naplánován minimálně 

jeden interní audit, který zahrnuje všechny řídící, hlavní a pomocné procesy, činnosti 

a pracovní směny týkající se managementu kvality. V případě problémů s kvalitou 

výrobků, při opakovaných reklamacích, náběhu nové výroby nebo na základě 

hodnocení u dodavatelů mohou být audity naplánovány i krátkodobě. Audit musí 

schválit manaţer kvality a musí být doplněny do plánu auditů. 

5.3 Audit produktu – výrobku 

Společnost Mesa Parts s.r.o. na základě prováděcího předpisu „První vzorkování 

dílů a vzorkování dílů při změně“ prováděla rekvalifikační zkoušku výrobku a v jiném 

prováděcím předpise „Interní audit produktu“ měla předepsán a popsán proces a 

plán interních auditů produktu. 

 Rekvalifikační zkouška je kontrola jiţ hotového výrobku po všech výrobních 

operacích a svojí formou se blíţí k auditu výrobku. Audit výrobku není ţádnou 

normou ani metodikou striktně charakterizován a na základě toho lze provádět audit 

výrobku formou rekvalifikační zkoušky. Provedení auditu výrobku formou 

rekvalifikace není v rozporu s technickou specifikací ISO/TS 16949 nebo VDA 6.5. 
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V novém vydání prováděcího předpisu společnosti Mesa Parts s.r.o. byla na 

základě mého návrhu upravená část týkající se auditu produktu. Audity produktu se 

nyní vykonávají formou rekvalifikační zkoušky, kdy jiţ na kompletně hotovém dílci po 

všech výrobních krocích (včetně kooperací – kalení, ţíhání, zinkování…) je 

provedeno kompletní ovzorkování dílců. Výsledkem z rekvalifikační zkoušky je 

dokladování dodrţení zákaznické - předepsané specifikace.  

Tento postup neplatí v případě, kdy jsou zákazníkem předepsány nebo nařízeny 

odlišné rekvalifikační kontroly. V současné době není od zákazníků společnosti Mesa 

ţádný odlišný poţadavek evidován. 

 

 Zhodnocení 

Ke kaţdému auditu produktu bylo nutné připravit dokumentaci k provedení 

auditu a kontrolní plány. Dále bylo nutné vyčlenit prostor a personál, který daný audit 

provede. Pověřený pracovník musel zajistit potřebné kapacity k provedení přesného 

měření dílce, dále obstarat nastavení speciálních měřidel. Veškeré tyto činnosti 

zabírali pověřeným pracovníkům kolem 12 hodin. 

Potřebný čas k provedení auditu produktu: 

4 hodiny - příprava auditu (zajištění a prověření aktuální dokumentace 

k danému dílci, sestavení kontrolního plánu a stanovení měřidel 

a měřících metod) 

6 hodin - provedení rozměrových zkoušek (spolupráce s pracovníky na 

přesném měření)  

2 hodiny - závěr a vyhodnocení a stanovení případných nápravných 

opatření 

 

Za poslední rok bylo provedeno na 17 auditů produktu (plánovaných i 

neplánovaných). Kdyţ si vezme potřebný průměrný čas k přípravě a provedení 

jednoho auditu, který se pohybuje kolem 12 hodin, tak celkový čas potřebný 

k provedení auditů se za rok 2012 pohyboval kolem 204 hodin, zhruba 26 pracovních 

dní. Po úpravě směrnice jsou nyní audity výrobku prováděny formou rekvalifikace a 

ušetřené pracovní kapacity lze přesunout na jinou potřebnou činnost 
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6. Zhodnocení managementu jakosti a interních auditů 

ve společnosti Mesa Parts s.r.o. 

V roce 1993 byla zahájena činnost společnosti Mesa v České republice. 

V současnosti společnost vyrábí široké spektrum soustruţených dílců na automatech 

pro podélné soustruţení, vícevřetenových automatech, strojích CNC a 

dokončovacích strojích. Vybrané dílce jsou před expedicí vizuálně nebo rozměrově 

kontrolovány (automatickou strojní kontrolou nebo ruční kontrolou). Část výroby je na 

montáţních linkách smontována do podsestav a následně expedována zákazníkovi. 

Ve svých začátcích neměla česká pobočka certifikovaný systém řízení jakosti. O 

změně bylo rozhodnuto v roce 2002 a byly zahájeny přípravy na certifikaci podle 

ISO/TS 16949. Z rozhodnutí managementu byla vybrána německá společnost DQS, 

která zároveň certifikuje mateřskou firmu Mesa Lenzkirch. V české části společnosti 

tak probíhá celý audit v německém jazyce. 

Na začátku roku 2004 proběhla v české části společnosti první certifikace, kde 

její výsledek zněl:  

Tým provádějící audit doporučuje pro směrnici DIN EN ISO 9001a 

směrnici ISO/TS 16949 - udělení certifikátu, jakmile se prokáže účinná 

realizace nápravných opatření. 

Na konci roku 2004 byl proveden další audit dozorový k posouzení systému 

managementu jakosti, kde výsledek byl zachování certifikátu pro soubor předpisů 

DIN EN ISO 9001, a po doloţení účinných realizovaných nápravných opatření 

zachování certifikátu podle ISO/TS 16949. 

V roce 2005 bylo výsledkem dozorového auditu pro soubor předpisů DIN EN ISO 

9001 zachování certifikátu a pro soubor předpisů ISO/TS 16949 rovněţ zachování 

certifikátu, ale musí být doloţena účinná realizace nápravných opatření. 

Další re-certifikačního auditu v roce 2006 dopadl s výsledkem jedné hlavní a 

jedné vedlejší odchylky s doporučením o udělení certifikátu, jakmile bude doloţená 

účinná realizace nápravných opatření pro soubor předpisů DIN EN ISO 9001 a 

ISO/TS 16949. 

V roce 2007 a 2008 proběhly dva dozorové audity podle ISO/TS 16949, kde 

výsledek auditu byl pro firmu velmi dobrý, nebyly nalezeny ţádné neshody, pouze byl 

předán seznam doporučení. 
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V roce 2009 proběhl re-certifikační audit podle ISO/TS 16949, s výsledkem 4 

neshody a řadou potenciálů ke zlepšení.  

V roce 2010 proběhl dozorový audit dle normy ISO 9001 a ISO/TS 16949 

s jednou neshodou a řadou potenciálů, které bylo nutné v následujícím období 

prověřit nebo zavést. 

Výsledek dozorového auditu z roku 2011 ţádná hlavní odchylka, 3 vedlejší 

odchylky a seznam potenciálů, které bylo nutné v následujícím období prověřit nebo 

zavést. 

Výsledek re-certifikačního auditu podle normy ISO 9001 a ISO/TS 16949z roku 

2012 byl jedna hlavní odchylka a 5 vedlejších odchylek. Ke všem odchylkám 

následně společnost naplánovala a doloţila důkazy o provedených opatřeních. Dále 

auditor sepsal řadu potenciálů k prověření. 

Kromě certifikačních a re-certifikačních auditů proběhlo ve společnosti několik 

zákaznických auditů. V roce 2010 proběhl procesní audit od zákazníka Bosch 

s výsledkem 96% a hodnocení A. Další procesní audit ve stejném roce vykonala 

pobočka Mesa Lenzkirch s výsledkem 97,6% a hodnocením A. V roce 2011 proběhl 

audit procesů od společnosti Continental s výsledkem 95% a také hodnocení A. 

V roce 2012 proběhl audit procesu od firmy Hitachi, který skončil s výsledkem 98% a 

hodnocení A.  

Společnost Mesa je od roku 2004 pravidelně certifikovaná podle ISO/TS 16949a 

DEN EN ISO 9001, kdy doloţeným auditem je prokázáno, ţe nastavený systém 

managementu jakosti splňuje poţadavky normy „v oblasti výroba a prodej dílů a 

montáţních skupin z kovu a také v spojení s jinými materiály pro automobilový 

průmysl“. Další externí audity ve společnosti provedli zákazníci společnosti Mesa a 

pokaţdé audit dopadl nejlepším hodnocením A.  

Výsledky certifikačních, re-certifikačních a zákaznických auditů vypovídají o 

vysoké kvalitě nastaveného systému managementu jakosti. Společnost Mesa se 

neustále rozvíjí a rozrůstá. Díky tomu je vidět, ţe směr, kterým se společnost vydala 

je správně nastavený.   
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Závěr 

Celá metodika týkající se interních auditů je poměrně sloţitá a obsáhlá, jejím 

základem je několik norem uvedených v teoretické části práce.  

Cílem diplomové práce bylo stručně charakterizovat společnost Mesa Parts 

s.r.o., její historii, organizační strukturu, strojní vybavení společnosti a interní audity. 

Dále co nejlépe popsat historii kvality, vznik dnešních ISO norem a základů 

auditování.  

Toto se mi podařilo popsat v první části práce, která se věnuje charakteristice 

společnosti Mesa Parts, historii, rozvoji společnosti v České republice, oblasti 

výrobního zaměření a strojního vybavení společnosti.  

 

V teoretické části je uvedena historie kvality a její postupný vývoj aţ do dnešní 

doby. V rámci teoretické části je stručně charakterizován vznik a postupné utváření 

dnešních ISO norem, vztahujících se k automobilovému průmyslu. V diplomové práci 

je rozebrán systém managementu kvality na bázi norem ISO 9000 a ISO/TS 16949. 

Dále jsou v práci zmíněny německé metodiky k auditování VDA a jejich vztah 

k normám. 

Největší podíl teoretické části je věnován významu, charakteristice a popisu 

auditu, rozdělení jednotlivých auditů, postupu plánování. Jsou zde znázorněny 

vztahy mezi jednotlivými normami a metodikami VDA. V kapitole jsou rovněţ 

uvedeny typické znaky pro audit systému, procesu a audit produktu. Ke kaţdému 

auditu je stručně uveden postup provádění auditu a jeho hodnocení. 

 

V praktické části je znázorněno rozdělení jednotlivých procesů ve společnosti. 

Dále jsou uvedeny prováděcí předpisy společnosti k plánování, provádění a 

vyhodnocování interních auditů. V přehledných tabulkách jsou zpracovány výsledky 

jednotlivých auditů za poslední tříleté období. 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést hodnocení provádění interních 

auditů ve společnosti Mesa Parts s.r.o. a na základě výsledků a zhodnocení 

prováděcích předpisů navrhnout ucelenou metodiku k internímu auditu systému, 

procesu produktu.  
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Součástí jsou jednotlivé návrhy ke zlepšení funkce interního auditora, kterými je 

splněn zadaný cíl práce. Po navrhované úpravě prováděcích předpisů došlo 

k zpřehlednění celého prováděcího předpisu k auditování. Jsou zde stručně 

charakterizovány postupy pro jednotlivé druhy auditů, včetně příloh. Po úpravě 

prováděcího předpisu jiţ není nutné provádět aktualizaci při změně metodiky VDA – 

nový prováděcí předpis se pouze odkazuje na metodiku VDA. Dále byl sloučen audit 

produktu s rekvalifikační zkouškou. Vlivem těchto změn došlo k úspoře času 

pracovníků zodpovědných za aktualizaci prováděcích předpisů a pracovníků 

pověřených provedením auditu produktu.  
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