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ABSTRAKT 
Předmětem této bakalářské práce byla inovace příručky jakosti a analýza změn v nové 

verzi normy oproti předchozí verzi v Inspekčním orgánu ČEZ, a.s., pro technická zařízení. 

Teoretická část byla zaměřena na administrativu systému managementu jakosti, včetně 

řízení dokumentů a záznamů a definování vybraných pojmů podle normy ČSN EN ISO 

9000:2006, normy ČSN EN ISO 9001:2010 a normy ČSN EN ISO 9004:2010. 

Praktická část byla zaměřena na vypracování změn, které se vyskytují v nové verzi 

normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 oproti předchozí verze normy ČSN EN ISO/IEC 

17020:2005, a následně byly všechny změny zaznamenány do nové příručky jakosti. 

Klíčová slova: norma, Inspekční orgán, inspekce, příručka jakosti, dokumentace, systém 

managementu jakosti. 

ABSTRACT 
The subject of this bachelor thesis was innovation quality manual and analysis of 

changes in the new version of the standard compared to the previous version of the Inspection 

body of ČEZ, a.s., for technical devices. 

The theoretical part focused on the administration of the quality management system, 

including document management and records and definition of key terms in accordance with 

ČSN EN ISO 9000:2005, ČSN EN ISO 9001:2008 and ČSN EN ISO 9004:2009. 

The practical part is focused on the development of the changes that occur in the new 

version of the ČSN EN ISO / IEC 17020:2012 compared to previous versions of the standard 

ČSN EN ISO / IEC 17020:2005, and then all changes recorded in the new manuals. 

 

Keywords : standard, Inspection body, inspections, quality manual, documentation, quality 

management system. 
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ÚVOD 
Inspekční činnosti jsou činnosti, které provádí Inspekční orgán. Patří mezi ně např. 

zkoumání materiálů, procesů, produktů, pracovních postupů nebo služeb a stanovení, zda jsou 

ve shodě s požadavky. 

Inspekční orgán je orgán, který provádí inspekci. Orgánem může být organizace nebo 

její část. Inspekce je přezkoumání produktu, procesu nebo služby a stanovení, zda jsou ve 

shodě se specifikovanými požadavky nebo zda splňují všeobecné požadavky. 

Příručka jakosti je dokument, v němž je specifikován systém managementu jakosti 

organizace. Představuje nejvyšší úroveň dokumentace v systémech managementu jakosti. 

Obecná kritéria, která musí Inspekční orgán splňovat, jsou stanoveny v mezinárodní 

normě ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody. 

Bakalářská práce má celkem 12 kapitol- prvních šest kapitol je věnováno teoretické 

části, a to pojmům, dokumentaci systémů managementu jakosti, požadavkům na 

dokumentaci, dále řízení dokumentů a záznamů. V sedmé kapitole je popsán samotný 

Inspekční orgán. Osmá až desátá kapitola je věnována teoretické části- osmá kapitola 

obsahuje seznam kapitol, které se vyskytovaly v předchozí verzi normy, a devátá kapitola 

analyzuje změny v obou verzích normy- obsahuje informace, které se vyskytují v obou 

verzích normy, které se v nové verzi normy již nevyskytují a také informace, které jsou zcela 

nové. Desátá kapitola se týká samotné inovace příručky jakosti. 

Cílem této bakalářské práce je: 

 Inovace příručky jakosti v Inspekčním orgánu ČEZ a.s., pro technická zařízení, ev. č. 

4026, který je akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020, a analýza a 

zpracování změn, které se vyskytují v nové verzi normy proti předchozí verze normy. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1. Definice vybraných pojmů podle normy ISO 9000 [4] 

Systém- soubor vzájemně souvisejících nebo působících prvků. 

Management kvality- koordinované činnosti pro řízení a vedení organizace pokud se týče 

kvality. 

Systém managementu kvality- systém managementu pro vedení a řízení organizace pokud 

se týče kvality. 

Organizace- skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů. 

Informace- údaje mající význam.  

Dokument- informace na podpůrném médiu (médium může být papír, fotografie, 

elektronický počítačový disk apod.). 

Dokumentace- soubor dokumentů. 

Příručka jakosti- dokument, v němž je specifikován systém managementu kvality 

organizace.  

Norma ISO 9000 má pomoct organizacím zavést a pracovat se systémem managementu 

jakosti. Základem systému managementu jakosti jsou pojmy používané v managementu 

jakosti, které jsou v této normě definovány a vysvětleny. Díky této normy má uživatel znalost 

terminologie pro používání dalších norem řady ISO 9000. [12] 

1.2. Definice vybraných pojmů podle normy ISO 17020  [7] 

Inspekce- přezkoumání produktu, procesu, služby nebo instalace a stanovení za je ve shodě  

se specifickými nebo obecnými požadavky. 

Inspekční orgán- orgán, který provádí inspekci (orgánem může být organizace nebo její 

část). 

Inspekční systém- pravidla, postupy a management pro provádění inspekce. 

Mezi další pojmy, které je dobré si objasnit, patří inovace a akreditace. Inovace 

představuje nějakou změnu nebo zdokonalení. Hlavním cílem inovace systému managementu 
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organizace je, udržovat konkurenční výhodu a využít nové příležitosti, pokud se objevují 

změny v prostředí organizace. [8] 

Jiná definice inovace –„ inovace je praktické přenesení idejí do nových produktů (výrobků 

a služeb), procesů, systémů a společenských vztahů“. [11] 

Rozeznáváme celkem sedm inovačních stupňů – regenerace, jednoduchá kvantitativní 

změna, jednoduchá organizační změna, adaptační kvantitativní změna, vznik nové varianty, 

vznik nové generace, vznik nového druhu a vznik nového rodu. [11] 

Akreditace je potvrzení vydané třetí stranou, že určitý orgán posuzování shody je 

způsobilý vykonávat určité druhy činností posuzování shody. Proces akreditace také zahrnuje 

to, jaké metody, postupy a kapacity mají jednotlivé orgány, které o akreditaci žádají. V České 

republice je pověřen akreditací Český institut pro akreditaci sídlící v Praze (www.cai.cz). [9] 

Vztah mezi pojmy, které se týkají normy ČSN EN ISO 9000:2006, lze vyjádřit pomocí 

obrázku takto: 

 

Obrázek 1- Vztah mezi pojmy podle normy ČSN EN ISO ISO 9000:2006 [4]
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2 ADMINISTRATIVA SYSTÉMŮ MANAGEMENTU JAKOSTI  
Mezi hlavní požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 patří vytváření a vedení 

dokumentace systémů managementu jakosti. Jakým způsobem budeme dokumentaci řídit, 

určuje vedení organizace. [1] 

 Význam dokumentace v systémech managementu jakosti  [1] 2.1

 Obsah dokumentace uchovává know-how organizace. Dokumentace nesmí obsahovat 

pouhá data, ale musí zahrnovat i vazbu mezi daty. Díky tomu vznikají informace. 

 Dokumentace uchovává určitý postup, takže pomocí ní můžeme poskytovat důkazy o 

správně provedené činnosti. 

 Dokumentace definuje postupy pro provádění činností. Jsou v ní vymezené pravomoci a 

odpovědnosti, zajištění efektivnosti vynaložených prostředků apod.  

 Dělení dokumentů  2.2

Dokumenty vytvářejí dokumentaci. Dokumentace je soubor několika dokumentů. [1] 

Dokumentace znamená všechny záznamy- napsané, elektronické nebo automatizované, které 

poskytují informace o tom, co děláme, co chceme dělat, co vykonáváme pravidelně. 

Poskytuje nám vlastně veškeré informace o společnosti a jejich produktech. [15] V organizaci 

se dokumentace dělí do dvou základních skupin: 

2.2.1 Specifikace [4], [1] 

  „Je to dokument, v němž jsou stanoveny požadavky.“ [4] 

 Jsou to dokumenty, které definují nebo popisují produkty organizace, její procesy, postupy 

a činnosti. 

 Tyto dokumenty musí být aktuální a mění se podle aktuálních podmínek a prostředí. 

 Dojde-li např. ke změně výrobního postupu, musí být tato změna zaznamenána 

v příslušném dokumentu. 

 Příkladem tohoto dokumentu jsou výrobní, výkresové nebo předpisové dokumentace, 

směrnice, předpisy, kontrolní postupy apod. 

2.2.2 Záznamy [4], [1] 

 „Jsou dokumenty, v nichž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v nichž se vyskytují 

důkazy o provedené činnosti.“ [4] 

 Jsou to doklady o provedených (realizovaných) činnostech. 

 V těchto dokumentech nesmí docházet ke změně informací. 
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 Příkladem tohoto dokumentu je účetní doklad, záznamy z jednání, záznamy z provedených 

kontrol apod. 

Dokumenty dělíme také podle místa vzniku na: 

2.2.3 Interní dokumenty 

 Dokumenty, které vznikly ve vlastní organizaci. [1] 

2.2.4 Externí dokumenty [1] 

 Dokumenty, které vznikly mimo vlastní organizaci. 

 Mezi externí dokumenty patří vyhlášky, normy, zákony apod. 

Rozsah dokumentace se v různých organizacích liší. Rozsah dokumentace závisí na 

těchto aspektech: [10] 

 Velikosti organizace a druhu činnosti. 

 Složitosti procesů a jejich vzájemném působení. 

 Odborné způsobilosti zaměstnanců.  

2.2.5 Operativní dokumentace 

 Jedná se o opatření, rozhodnutí, nařízení, sdělení. [1] 

2.2.6 Systémová dokumentace 

 Organizačně-řídící dokumentace, která upřesňuje různé činnosti technologicko-

hospodářského charakteru, jako jsou zásobování, reklamace a řešení stížností, podpisová 

práva apod. [1] 

 Provozně-technická dokumentace, která upřesňuje provozní, technické a transformační 

činnosti, týkající se výkonů organizace jako jsou např. pracovní instrukce, výrobní 

výkresy, postupy rehabilitační, preventivní péče. [1] 
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Rozdělení dokumentace lze zobrazit pomocí následujícího obrázku: 

 

Obrázek 2- Struktura dokumentace organizace [1] 

Strukturu dokumentace v systémech managementu jakosti organizace vypadá obvykle 

takto: 

 

Obrázek 3- Struktura systémové dokumentace [9] 

Na obr. 3 se na nejnižší úrovni nachází potřebné dokumentované postupy, jako jsou 

pracovní instrukce a také externí dokumenty, včetně zákonů, vyhlášek a norem. [2] 

Ve střední úrovni dokumentace jsou zahrnuty popisy jednotlivých procesů, které 

vytvářejí systém managementu jakosti a řídí se jimi celé organizační jednotky. Dokumenty 

této vrstvy musí odkazovat na dokumenty nižší úrovně. [2] 
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Nejvyšší úroveň dokumentace v systémech managementu jakosti představuje příručka 

jakosti. [1] Příručka jakosti popisuje systém managementu jakosti organizace, organizační 

strukturu, aktivity a efektivní postupy. [13] Příručka jakosti slouží pro zaměstnance 

organizace- poskytuje potřebné informace o systému řízení organizace. [1] 

Příručka jakosti by měla být napsaná i v angličtině, kvůli lepšímu a snadnějšímu 

porozumění pro každého, kdo ji bude potřebovat číst. [13] 

Každá příručka jakosti by měla obsahovat: [1]  

 Souhrnné informace o organizaci (název, sídlo, identifikační údaje, apod.) 

 Organizační uspořádání 

 Mise, vize a politiku jakosti organizace 

 Popis systému managementu organizace 

 Mapu procesů (jednotlivé procesy, které probíhají v organizaci, včetně jejich vzájemných 

vazeb a souvislostí). 

Při tvorbě příručky jakosti bychom měli na úvod definovat procesy systému 

managementu jakosti pomocí mapy procesů. Celý systém je popsán pomocí jednotlivých 

procesů tak, aby zahrnoval všechny požadavky. Díky tomu má každá organizace odlišnou 

příručku jakosti- každá obsahuje jiné informace, což se odvíjí od zaměření organizace. [2] 

Příručka jakosti by také měla obsahovat popis struktury organizace, odpovědnosti a 

pravomoci včetně vzájemných vztahů mezi nimi. K tomuto znázornění používáme 

organizační schémata nebo postupové diagramy. [10] 

Také by zde měl být napsán seznam dokumentů, které se v příručce nevyskytují, ale je 

na ně odkázáno a také dodatky, které obsahují doplňující informace k příručce. [10] 
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3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA DOKUMENTACI  
Základní požadavky na dokumentaci jsou: [1], [9] 

 Dokumentace musí být čitelná, snadno přístupná, aktuální, udržována v pořádku. 

 Musí se používat pouze platné dokumenty, zastaralé musí být staženy a archivovány. 

 Musí být definován postup vzniku, vydávání, aktualizace, distribuce, archivování, rušení a 

likvidace. 

 Musí se provádět revize dokumentů.  

Tyto požadavky musí být zajištěny u řízené dokumentace. Řízené dokumenty jsou ty, 

které jsou vyžadovány systémem managementu jakosti, a které podléhají procesu řízení. Do 

řízené dokumentace patří dokumenty interní (vytvořeny uvnitř organizace) a externí 

(vytvořeny mimo organizaci). Existuje také neřízená dokumentace, která má pouze 

informativní charakter a tato dokumentace nepodléhá procesu řízení. [1] 
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4 STRUKTURA DOKUMENTACE 
Podle normy ČSN EN ISO 9001 je struktura dokumentace systému managementu 

jakosti rozdělen na: [5] 

 Prohlášení o politice a cílech jakosti. 

 Příručku jakosti. 

 Dokumentované postupy požadované dle ISO 9001. 

 Záznamy požadované dle ISO 9001. 

 Dokumenty nutné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů.  

 Dokumentované postupy požadované dle ISO 9001 [9] 4.1

 Dokumentovaný postup pro řízení dokumentů. 

 Dokumentovaný postup pro řízení záznamů. 

 Dokumentovaný postup pro řízení neshodného produktu. 

 Dokumentovaný postup pro provádění interních auditů. 

 Dokumentovaný postup pro opatření k nápravě. 

 Dokumentovaný postup pro preventivní opatření. 

 Záznamy požadované dle ISO 9001  4.2

Vybrané příklady záznamů z ISO 9001: [9] 

 Záznamy o vzdělání a výcviku. 

 Výsledky hodnocení dodavatelů. 

 Záznamy z kontroly. 

 Záznamy z obchodních jednání.  

 Prohlášení o politice a cílech jakosti  4.3

Politika jakosti- celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti oficiálně 

vyjádřené vrcholovým vedením. Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika jakosti 

odpovídala záměrům organizace, byla v organizaci sdělována a pochopena, stanovovala 

rámec pro stanovení přezkoumání cílů jakosti, obsahovala závazek k plnění požadavků a 

k neustálému zvyšování efektivnosti systémů managementu jakosti. [5] 

Cíle jakosti- musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou kvality. Vrcholové 

vedení musí zajistit, aby byly ve všech úrovních v organizaci stanoveny cíle jakosti. [5] 
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Politika a cíle jakosti se stanovují proto, aby se organizace soustředila na své zaměření. 

Cíle jakosti jsou založeny na politice jakosti [4]. 
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5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ  
Hlavním cílem řízení dokumentů je zajistit, aby se v organizaci používaly pouze 

aktuální verze dokumentů. Tyto dokumenty musí být přístupné všem pracovníkům a na všech 

místech organizace. [1] 

Dokumentace může být vedena dvěma způsoby- a to v papírové nebo elektronické 

podobě. [1] 

Každý dokument musí být řádně označen- musíme mu přidělit identifikační znaky a 

nesmí se stát, že bychom měli v organizaci dva rozdílné dokumenty se stejným identifikačním 

znakem. Dokument je označen tzv. hlavičkou, která je umístěná v záhlaví nebo zápatí 

dokumentu. Hlavička dokumentu musí obsahovat název dokumentu a identifikační znak, 

údaje o počtu stran, údaje o verzi dokumentu, garanta (autora) dokumentu, jméno osoby, která 

dokument ověřila a datum vytvoření a schválení dokumentu. [1] 

Osobě, která dokument vytvořila, se říká garant dokumentu. Garant dokumentu má tyto 

povinnosti: [1] 

 Odpovídá za obsah dokumentu. 

 Udržuje dokumenty v aktuální verzi. 

 Provádí revize dokumentů. 

 Může mít jakékoliv připomínky při vzniku, aktualizaci a rušení dokumentů. 

 Postup při řízení dokumentů  5.1

Řízení dokumentů probíhá v těchto krocích: [14] 

Přezkoumání- soubor činností, které provádí vedoucí pracovník organizace. 

Zpracování- provádí jeden vybraný pracovník (nebo tým lidí), který podle zásad zpracuje 

text dokumentu. 

Ověřování- posouzení obsahu navrhovaného dokumentu. 

Schvalování- poté, co je text navrhovaného dokumentu ověřený, musí být označen vedoucím 

pracovníkem na dokument. 

Uvolnění- provádí vybraný pracovník a musí zajistit, aby daný dokument byl přístupný na 

místech jeho určení. 
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Rozdělování- tato činnost je uvedena obvykle v dokumentu. 

Používání- musíme zajistit, aby byl dokument neustále čitelný, v platném vydání a byl 

neustále k dispozici. 

Změnové řízení- jakékoliv změny musí být zapsány do seznamu změn a musí být uvedeny i 

v hlavičce dokumentu. 

Stahování- musíme se starat o to, aby starý dokument byl nahrazen novým, platným 

dokumentem. 

Archivace- zásady archivace a skartace jsou uvedeny v zákoně 499/2004Sb. O archivaci a 

spisové službě a vyhláškou 645/2004 Sb. 

Skartace- podle výše uvedeného zákona musí každý dokument obsahovat skartační znak 

písemnosti. 

 Doporučení při tvorbě dokumentace  5.2

Při tvorbě dokumentace, bychom měli dodržet následující doporučení: [14] 

 Dokumentace by měla být krátká a srozumitelná. 

 Používat standardizovaný formát. 

 Jednoznačně popisovat pokyny. 

 Vyhnout se pravopisným a gramatickým chybám. 

 Je-li to vhodné, použít vývojový diagram nebo procesní mapu. 

 K napsání dokumentu přizvat uživatele procesu. 

 Nápady členit přehledně do vět a odstavců. 

 Před uvedením dokumentu do používání nechte pověřené osoby, aby postupy vyzkoušeli 

a zajistili případnou zpětnou vazbu. 

 Ke každému úkolu zapsat nezbytné záznamy a zdroje a také případná opatření při selhání 

procesu. 
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6 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ  
Záznamy jsou dokumenty, ve kterých jsou uvedeny dosažené výsledky a také poskytují 

důkazy o provedené činnosti. Záznamy nepodléhají reviznímu řízení. Záznamy dělíme na 

interní (vznikly uvnitř organizace) a externí (vznikly mimo organizaci). [1] 

„Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví potřebný postup pro 

identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy.“ [5] 

„Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a dohledatelné.“ [5] 

U záznamů nesmí docházet ke změně informací, které tento dokument poskytuje (na 

rozdíl od specifikací). Jelikož je počet záznamů v organizaci mnohem větší než počet 

specifikací, musíme proto vést dokumentované postupy pro řízení záznamů. [1] 

Dokumentované postupy pro řízení záznamů definují: [1] 

 Požadavky na identifikaci záznamů (Podobně jako specifikace musí být i záznamy 

jednoznačně označeny, aby nedošlo k jejich záměně. Způsob označení záznamů se může 

od specifikací lišit). 

  Požadavky na existenci garanta záznamů (Každý záznam by měl mít svého garanta, který 

se bude starat o jeho uložení a zpřístupnění oprávněným uživatelům). 

  Způsob a místo pro uchovávání záznamů (Záznamy jsou obvykle uchovávány v místech 

jejich vzniku a to buď v papírové, nebo elektronické podobě). 

  Pravidla pro přístup k záznamům (K jednotlivým záznamům je nutné definovat 

pracovníky, kteří k nim mohou mít přístup). 

  Dobu uchovávání záznamů (Délka uchování záznamů záleží na potřebách organizace, ale 

minimální délku uchování záznamů definuje zákon). 

 Vypořádání se záznamy po uplynutí doby uchovávání (Staré záznamy můžeme vyřadit, 

skartovat nebo uložit do archivu). 
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7 CHARAKTERISTIKA INSPEKČNÍHO ORGÁNU  
 Inspekční orgán je orgán, provádějící inspekce. Inspekcí se rozumí prozkoumání 

produktu, procesu, služby nebo instalace nebo jejich návrhu a stanovení jejich shody se 

specifickými požadavky nebo na základě odborného úsudku s požadavky obecnými. [7] 

Inspekční orgán ČEZ, a. s., pro technická zařízení vznikl v roce 2001 a od roku 2002 je 

akreditovaným inspekčním orgánem č. 4026, jehož hlavním úkolem je technická kontrola a 

diagnostika technických zařízení (dále jen Inspekční orgán č. 4026). [3] 

Vedení Inspekčního orgánu č. 4026 má své sídlo v prostorách Elektrárny Dětmarovice, 

ale výkon inspekční činnosti probíhá na všech uhelných (i vodních) elektrárnách Skupiny 

ČEZ. [3] 

Skupina ČEZ je přední energetická společnost, která vyrábí, distribuuje a prodává 

elektrickou i tepelnou energii, a zabývá se i jaderným výzkumem, projektováním, výstavbou a 

údržbou energetických zařízení a zpracováním vedlejších energetických produktů. Skupina 

ČEZ provozuje jaderné, uhelné, vodní, větrné a sluneční elektrárny. Patří do celosvětové 

desítky největších a nejdynamičtějších energetických koncernů, působí v řadě zemí střední a 

jihovýchodní Evropy, centrála se nachází v Praze v České Republice. [3] 

Elektrárna Dětmarovice patří svým výkonem mezi největší elektrárny Skupiny ČEZ. 

Nachází se u Ostravy a v těsné blízkosti polských hranic. Elektrárna Dětmarovice byla 

postavena v letech 1972-1976. [3] 

Inspekční orgán č. 4026 svým výkonem inspekční činnosti přispívá nemalou měrou 

k zajištění optimalizace bezporuchového provozu technických zařízení ve Skupině ČEZ tím, 

že zajišťuje výkon technické kontroly a diagnostiky technických zařízení v souladu 

s požadavky zákonných předpisů a požadavků příslušných norem a dokumentace podle 

předem stanovených cílů. [3] 

Inspekční orgán č. 4026 patří mezi orgány typu C, tzn., že poskytuje inspekční činnost 

pro mateřskou organizaci ČEZ, a. s., a pro další strany. Zároveň je akreditován dle požadavků 

normy ČSN EN ISO/IEC 17 020. [3] Inspekční orgán typu C musí splňovat toto kritérium: 

Inspekční orgán musí poskytovat záruky, že v rámci organizace bude při poskytování 

inspekčních služeb zajištěno odpovídající oddělení úkolů a odpovědností a to formou 

organizačních opatření a/nebo dokumentovaných postupů. [7] 
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Hlavním důvodem zřízení Inspekčního orgánu č. 4026 bylo vybudování vlastního 

systému prokazování technické bezpečnosti technických zařízení, který by respektoval 

potřeby Skupiny ČEZ. [3] 

Inspekční orgán č. 4026 je organizačně v současné době zařazen do útvaru technická 

kontrola a diagnostika KE (klasických elektráren). [3] 

Inspekční orgán je akreditován v těchto pěti oblastech: [3] 

 oblast tlakových zařízení – revize, zkoušky, diagnostika (kotle, tlakové nádoby, tlaková 

potrubí) 

 oblast točivých strojů – vibrační a hluková diagnostika (turbíny atd.) 

 oblast elektrozařízení – diagnostika točivých strojů (generátory, motory) 

 oblast elektrozařízení – revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů 

 oblast svařování - inspekce svařování, inspekce procesu svařování dodavatelského 

systému ČEZ, a. s. 

Vizí Inspekčního orgánu č. 4026 je zařazení mezi akreditované oblasti i oblast 

diagnostiky netočivých strojů (transformátory, vypínače) a v rámci vyhrazených technických 

zařízení i oblast plynových a zdvihacích zařízení. V současné době probíhají příslušná jednání 

mezi vedením Inspekčního orgánu č. 4026, vedením Skupiny ČEZ a vedením Českého 

institutu pro akreditaci, zároveň probíhá zpracování příslušné dokumentace a kompletace 

podkladových materiálů včetně výběru vhodných osob pro výkon inspekční činnosti 

v uvedených oblastech. [3] 
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PRAKTICKÁ ČÁST  
Předchozí verze normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 (dále jen předchozí verze normy) 

měla 16 kapitol, kdežto nová verze normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 (dále jen nová verze 

normy) má pouze 8 kapitol.  

V nové verzi normy jsou některé kapitoly sloučeny dohromady, některé jsou úplně nové 

a některé kapitoly mají nové názvy. 

8 PŘEDCHOZÍ VERZE NORMY ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 
Seznam kapitol v předchozí verzi normy: [6] 

1. Předmět normy 

2. Definice 

3. Administrativně-správní požadavky 

4. Nezávislost, nestrannost a věrohodnost 

5. Důvěrnost 

6. Organizace a management 

7. Systém jakosti 

8. Zaměstnanci a spolupracující osoby 

9. Zařízení a příslušenství 

10. Inspekční metody a postupy 

11. Manipulace se vzorky a předměty inspekce 

12. Záznamy 

13. Inspekční zprávy a inspekční certifikáty 

14. Subdodavatelské vztahy 

15. Stížnosti a odvolání 

16. Spolupráce 
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9 NOVÁ VERZE NORMY ČSN EN ISO/IEC 17020:2012  
Následující kapitola čerpá informace z nové a předchozí verze normy [7], [6]. 

Seznam kapitol v nové verzi normy a vypracování změn: 

 Předmět normy – kapitola 1 9.1

V této normě jsou uvedena všeobecná kritéria pro odbornou způsobilost orgánů, které 

provádějí inspekci a také kritéria pro nestrannost a důslednost činností, které inspekční orgán 

provádí. 

V nové verzi normy je nově uvedeno, že: 

 Předmět normy se vztahuje k Inspekčním orgánům typu A, B nebo C a na všechny fáze 

inspekce (inspekce za provozu nebo dozor, vstupní inspekce, typové zkoušky, fáze 

návrhu). 

V předchozí verzi normy bylo navíc uvedeno, že:  

 Tato norma se nevztahuje na zkušební laboratoře, certifikační orgány a na prohlášení 

shody dodavatelem (v této nové verzi normy se již tato informace nevyskytuje). 

 Normativní odkazy -  kapitola 2 9.2

V předchozí verzi normy se tato kapitola vůbec nevyskytovala. 

Odkazuje nás k tomu, že pokud chceme používat tuto normu, musíme se řídit těmito 

dvěma zásadami:  

a) „U datovaných odkazů platí pouze citované vydání“. 

b) „U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu, na který se text odkazuje.“  

 Termíny a definice – kapitola 3 9.3

V předchozí verzi normy byly uvedeny pouze dvě definice, a to definice inspekce a 

inspekčního orgánu. Dále norma odkazovala na další definice uvedené v EN 45020:1993. 

V nové verzi normy jsou taktéž definovány termíny inspekce a inspekční orgán a mimo 

tyto dva termíny je zde přidáno osm nových definic, které se v předchozí normě 

nevyskytovaly vůbec nebo alespoň ne v této kapitole. Jedná se o tyto termíny: produkt, 

proces, služba, inspekční systém, inspekční schéma, nestrannost, odvolání a stížnost. 



18 

 

Termínům stížnost a odvolání se v předchozí verzi normy věnovala samostatná kapitola 

(kapitola č. 15). 

Definice termínů produkt, proces a služba, které jsou uvedené v nové verzi normy: 

Produkt 

 „Výsledek procesu“. 

 „Norma ISO 9000:2006 uvádí čtyři kategorie produktu: služba (doprava), software 

(počítačový program), hardware (mechanická součást) a zpracovaný materiál (mazivo)“. 

Proces 

 „Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy“. 

Služba 

 „Je výsledek nejméně jedné činnosti nezbytně prováděné na rozhraní mezi dodavatelem a 

zákazníkem“. 

 „Většinou je nehmotná“. 

 „Mezi služby zahrnujeme: činnost prováděnou na hmotném produktu daném zákazníkem 

(oprava automobilu), činnost prováděnou na nehmotném produktu daném zákazníkem 

(daňové přiznání), dodání nehmotného produktu (poskytnutí informací), vytváření 

prostředí pro zákazníka (v restauracích)“. 

 Všeobecné požadavky  – kapitola 4 9.4

9.4.1 Nestrannost a nezávislost 

„Inspekční činnosti musí být prováděny nestranně a nesmí připustit žádné komerční, 

finanční nebo jiné tlaky, které by mohly nestrannost zpochybnit“. Tento požadavek je uveden 

v obou verzích normy. 

V nové verzi normy je nově uvedeno, že: 

 Inspekční orgán musí neustále určovat rizika pro svou nestrannost. Musí zde být zahrnuta 

rizika vyplývající z jeho činnosti, vztahů nebo ze vztahů jeho pracovníků. 

 Pokud se prokáže riziko, které ovlivňuje nestrannost, musí Inspekční orgán prokázat, jak 

takové riziko eliminuje nebo minimalizuje. 
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Zde bych navrhla, aby se Inspekční orgán zaměřil na normu ČSN ISO 31000:2010 

Management rizik. „Tato norma poskytuje zásady a generické směrnice pro management 

rizik“. [16] 

V obou verzích normy je také shodně definována nezávislost. Inspekční orgán musí být 

nezávislý v takovém rozsahu, které vyžadují podmínky, za nichž poskytuje své služby. Také 

jsou zde definovány požadavky na Inspekční orgány typu A, B a C. 

Inspekční orgán typu A (Inspekční orgán třetí strany): 

 Provádí inspekce třetí strany, zároveň musí splňovat požadavky na Inspekční orgán typu A. 

Inspekční orgán typu B (vnitropodnikové Inspekční orgány) 

 Samostatná a identifikovatelná část organizace, která poskytuje inspekční služby pouze své 

mateřské organizaci, zároveň musí splňovat požadavky na Inspekční orgán typu B. 

Inspekční orgán typu C 

 Samostatná nebo identifikovatelná část organizace, která poskytuje inspekční služby své 

mateřské organizaci a/nebo jiným stranám, které nejsou jeho mateřskou organizací. 

 Zároveň musí splňovat požadavky na Inspekční orgán typu C. 

Požadavky na činnost Inspekčních orgánů typu A, B a C jsou uvedeny v příloze normy 

ČSN EN ISO/IEC 17020:2012. 

9.4.2 Důvěrnost 

 V předchozí verzi normy byla důvěrnost zařazena do samostatné kapitoly (kapitola č. 

5) a bylo v ní pouze definováno to, že musí být zajištěna důvěrnost informací získaných 

během svých inspekčních činností. 

V nové verzi normy je navíc uvedeno, že: 

 Inspekční orgán musí předem informovat zákazníka, které informace hodlá umístit na 

veřejně dostupná místa. 

 Kromě informací, které jsou zákazníkem schváleny za veřejné, jsou všechny ostatní 

informace považovány za soukromé a musí se a nimi tedy nakládat jako s informacemi 

důvěrnými.  
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Pokud je Inspekční orgán ze zákona požádán, aby zveřejnil důvěrné informace, musí 

zákazníka předem informovat o poskytnutí informací. 

 S informacemi, které Inspekční orgán nezískal přímo od zákazníka, ale bezprostředně 

se ho týkají, se musí zacházet jako s důvěrnými (např. ze stížností). 

 Požadavky na strukturu – kapitola 5 9.5

9.5.1 Administrativní  požadavky 

V předchozí verzi normy byly administrativní požadavky popsány v samostatné 

kapitole (kapitola č. 3). 

V předchozí verzi normy bylo definováno, že: 

 Inspekční orgán musí být z právního hlediska identifikovatelný a musí mít nezávisle 

prověřované účty (v nové verzi normy se již tato informace nevyskytuje). 

 V nové verzi normy je nově definováno, že: 

 Inspekční orgán musí být právním subjektem, který je odpovědný za veškeré inspekční 

činnosti. 

 V obou verzích normy je pak shodně napsáno, že: 

 Inspekční orgán, který provádí i jiné než inspekční činnosti, musí být identifikovatelný (v 

rámci tohoto subjektu). 

 Inspekční orgán musí mít dokumentaci popisující činnosti, pro které je způsobilý (v 

předchozí verzi normy musely být popsány i jeho funkce a technický rozsah činností). 

 Inspekční orgán musí mít odpovídající pojištění a rezervy, které jsou určeny ke krytí 

závazků, vyplývajících z jeho činností a také musí mít dokumentaci, která popisuje 

smluvní podmínky, při kterých inspekci provádí (kromě inspekčních služeb pro právnické 

osoby, která je součástí). 

9.5.2 Organizace a management 

V předchozí verzi normy byla kapitola Organizace a management popsána v samostatné 

kapitole (kapitola č. 6). 

V nové verzi normy je nově definováno, že: 

 „Inspekční orgán musí být členěn a řízen tak, aby byla zaručena nestrannost“. 
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 Musí mít jednu nebo více osob ve funkci technického vedoucího. Technický vedoucí musí 

být technický způsobilý a zkušený v činnostech Inspekčního orgánu, a odpovídá za to, že 

inspekční činnosti jsou prováděny v souladu s touto normou (v předchozí verzi normy bylo 

popsáno, že Inspekční orgán má mít jednoho technického vedoucího, který byl stálým 

zaměstnancem a každý útvar musel mít svého technického vedoucího). 

V obou verzích normy je pak shodně napsáno, že:  

 Inspekční orgán musí být řízen tak, aby byl stále způsobilý provádět inspekční činnosti, 

dále musí mít popsány odpovědnosti a strukturu nadřízených a podřízených v organizaci. 

 Pokud Inspekční orgán také poskytuje služby i v jiných oblastech (certifikace nebo 

zkoušení) musí mít jasně definovaný vztah mezi funkcemi. 

 Inspekční orgán musí jmenovat osoby, které nahradí technické vedoucí v době jejich 

nepřítomnosti. 

 Požadavky na zdroje – kapitola 6 9.6

9.6.1 Pracovníci 

V předchozí verzi normy se tato kapitola jmenovala Zaměstnanci a spolupracující osoby 

(kapitola č. 8). 

V předchozí verzi normy je napsáno, že (v nové verzi normy se již tyto informace 

nevyskytují): 

 Osoby zodpovědné za inspekci musí být schopny, podle výsledků zkoumání, vytvořit 

úsudek o shodě s požadavky a vypracovat o tom zprávu. 

V obou verzích normy se píše, že: 

 Osoby, které se podílejí na inspekci, musí mít dostatečné kvalifikace, výcvik, zkušenosti, 

znalosti požadavků na inspekci a také technické znalosti a znalosti o vadách, které se 

mohou vyskytnout v daném procesu nebo službě (v nové verzi normy jsou navíc i 

požadavky na znalost při poskytování služeb). 

 Musí být vedeny záznamy o vzdělání, výcviku, zkušenostech a technických znalostech 

každého pracovníka. 

 Odměňování pracovníků nesmí ovlivňovat výsledky inspekce. 
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V nové verzi normy je nově definováno, že: 

 Všichni pracovníci musí znát své povinnosti, odpovědnosti a práva. 

 Pracovníci Inspekčního orgánu musí se všemi informacemi, které získali během 

inspekčních činností, zacházet jako s důvěrnými. 

 Inspektor musí být při provádění inspekce, na místě monitorován (určuje se, zda jsou 

dostatečně výkonní a spolehliví a také jestli mají potřebný výcvik). 

 Všichni pracovníci musí být nestranní. 

 „Inspekční orgán musí mít dokumentované postupy pro výběr, výcvik, formální 

schvalování a monitoring inspektorů a dalších pracovníků“ (v předchozí verzi normy 

musel Inspekční orgán pouze dokumentovat systém výcviku). 

9.6.2 Zařízení a vybavení 

V předchozí verzi normy se tato kapitola jmenovala Zařízení a příslušenství (kapitola 

č. 9). 

V obou verzích normy se píše, že: 

 „Inspekční orgán musí mít k dispozici vhodné a odpovídající zařízení a příslušenství“, 

které potřebuje pro provádění svých činností. 

 Musí být zajištěna trvalá vhodnost zařízení a vybavení, a musí být jednoznačně 

identifikováno. 

 O zařízení se musí řádně pečovat (podle postupů a dokumentovaných pokynů). 

 Měřící zařízení musí být řádně kalibrována. 

 Inspekční orgán musí mít návaznost na dostupné státní nebo mezinárodní etalony. 

 Referenční etalony musí být používány pouze pro kalibrace (v předchozí verzi normy bylo 

navíc uvedeno, že kalibraci musí provádět pouze odborně způsobilé orgány). 

 Pokud Inspekční orgán pracuje při inspekcích s počítačem, musí zajistit, aby: „počítačový 

software byl vhodný k danému použití“, data byla dostatečně zabezpečená a byla zajištěna 

řádná funkce počítačů. 

V této kapitole nebyly provedeny žádné změny. Vše, co je napsáno v nové verzi normy, 

je shodné jako v předchozí verzi normy. 
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9.6.3 Subdodavatelské vztahy 

V předchozí verzi normy se Subdodavatelskými vztahy zabývala samostatná kapitola 

(kapitola č. 14). 

V obou verzích normy se píše, že: 

 Inspekční orgán většinou provádí inspekce, ke kterým se smluvně zavázal, sám. Může ale 

nastat situace, kdy Inspekční orgán přenechá část inspekce subdodavateli. V takovém 

případě musí Inspekční orgán prokázat, že vybraný subdodavatel je způsobilý k výkonu 

uvedené činnosti a splňuje požadavky určené touto mezinárodní normou. 

 Inspekční orgán musí vést evidenci všech subdodavatelů. 

 Pokud jsou inspekční činnosti prováděny subdodavatelem, odpovědnost i přesto zůstává na 

Inspekčním orgánu (u předchozí verze normy byl navíc požadavek, aby v takové případě 

měl Inspekční orgán kvalifikovanou a zkušenou osobu, která posoudí výsledek práce 

subdodavatele). 

V nové verzi normy jsou navíc uvedeny v poznámkách důvody využívání 

subdodavatelů. Mezi ty patří např.: velké množství práce, přetížení pracovníků, nefunkčnost 

vybavení… 

 Požadavky na proces – kapitola 7 9.7

9.7.1 Inspekční metody a postupy 

V předchozí verzi normy byly Inspekční metody a postupy popsány v kapitole č. 10. 

V obou verzích normy je shodně napsáno, že:  

 „Inspekční orgán musí při inspekcích používat metody a postupy, které jsou definovány 

v požadavcích, podle kterých je inspekce realizována“.  

 Veškeré pokyny, normy, pracovní listy, postupy a referenční údaje musí být stále aktuální 

a snadno přístupné. 

 Inspekční orgán musí mít dokumentované pokyny (v předchozí verzi normy se jednalo o 

dokumentované návody a instrukce), aby mohl provádět inspekci bezpečným způsobem. 

 V Inspekčním orgánu musí být zaveden systém řízení pro uzavírání pracovních objednávek 

a smluv. 

 Výsledky získané z inspekcí musí být zaznamenány včas, aby nedošlo ke ztrátě důležitých 

informací. 
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V nové verzi normy je nově uvedeno: 

 Pokud Inspekční orgán použije, při provádění inspekce, informace získané jinou stranou, 

musí dokázat, že byla ověřena pravost těchto informací. 

9.7.2 Manipulace s předměty inspekce a vzorky 

V předchozí verzi normy se tato kapitola jmenovala Manipulace se vzorky a předměty 

inspekce (kapitola č. 11). 

V obou verzích normy je shodně napsáno, že: 

 Předměty a vzorky musí být snadno identifikovatelné, aby nedošlo k záměně se stejnými 

předměty a vzorky. 

 Všechny odchylky musí být inspektorem zaznamenány. 

V nové verzi normy je nově uvedeno, že:   

 Inspekční orgán sám stanoví, zda je předmět k inspekci přepraven.  

V předchozí verzi normy bylo uvedeno, že: 

 Inspekční orgán stanoví, zda předmět prošel potřebnými úpravami (popřípadě úpravy 

provede sám Inspekční orgán na požádání zákazníkem). 

9.7.3 Inspekční záznamy 

V předchozí verzi normy byly Záznamy popsány v kapitole č. 12. 

Pomocí záznamů se zjišťuje, zda byly dodrženy inspekční postupy a vyhodnocuje se 

pomocí nich inspekce. 

V nové verzi normy je nově uvedeno, že: 

 Z inspekční zprávy musí být jasně patrné, který inspektor inspekci prováděl. 

V předchozí verzi normy bylo uvedeno, že:  

 Všechny záznamy musí být uchovány po stanovenou dobu, musí být na bezpečném místě a 

v důvěrnosti. 
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9.7.4 Inspekční zprávy a inspekční certifikáty 

V předchozí verzi normy byly požadavky na Inspekční zprávy a certifikáty popsány 

v kapitole č. 13. 

V obou verzích normy je shodně napsáno, že: 

 Práce, kterou inspekční orgán vykonal, musí být zapsána v inspekční zprávě nebo 

certifikátu. 

 Úpravy provedené v inspekční zprávě, po vydání, musí být zaznamenány. 

 Mezi informace, které se musí vyskytovat v inspekční zprávě nebo certifikátu patří např.: 

datum inspekce, datum vydání, identifikace orgánu, který dokument vydal, předmět 

předkládaný k inspekci, výsledky inspekce atd. 

V předchozí verzi normy bylo uvedeno, že: 

 Inspekční zprávy musí podepisovat pouze pracovníci k tomu oprávněni. 

V nové verzi normy je nově uvedeno, že: 

 Inspekční certifikát nesmí obsahovat výsledky inspekce, kdežto inspekční zpráva výsledky 

obsahuje. Inspekční certifikát smí být vydán pouze tehdy, pokud je zpracována i inspekční 

zpráva. 

9.7.5 Stížnosti a odvolání 

V předchozí verzi normy se kapitolou Stížnosti a odvolání zabývala kapitola č. 15. 

V nové verzi normy je nově uvedeno, že: 

 Pokud se obdržená stížnost týká činností hodnocení shody, musí se Inspekční orgán 

stížností zabývat. 

 Všechny zainteresované strany, musí mít na požádání přístup k procesu řešení stížností a 

odvolání. 

 Všechna přijetí, vyhodnocení a rozhodnutí o stížnostech a odvoláních musí být 

dokumentována. 

9.7.6 Postup řešení stížností a odvolání 

Tato kapitola se v předchozí verzi normy vůbec nevyskytovala. V této kapitole je 

uvedeno, že: 
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 Pokud Inspekční orgán příjme stížnost nebo odvolání, musí nejdřív zjistit, zda je tato 

stížnost nebo odvolání oprávněné. 

 Stěžovateli nebo odvolávajícímu musí potvrdit přijetí stížnosti nebo odvolání, poskytnout 

mu výsledek řešení (provádí osoba, která nebyla zapojena do předchozí inspekční 

činnosti) a musí mu oznámit ukončení procesu vyřizování. 

 Požadavky na systém managementu  – kapitola 8 9.8

Tato kapitola se v předchozí verzi normy nevyskytovala. Celá kapitola je rozdělena dále 

do osmi podkapitol. Částí problematiky, týkající se této kapitoly, se v předchozí verzi normy 

zabývala kapitola č. 7, která se jmenovala Systém jakosti. 

Tato kapitola je věnována nově např. řízením dokumentů a záznamů, interním auditům, 

nápravným a preventivním opatřením atd. (Toto platí pro níže uvedenou variantu A). 

9.8.1 Varianty 

V této kapitole je popsáno pomocí dvou variant (varianta A a B), jak má Inspekční 

orgán vytvářet a udržovat systém managementu, který bude schopný trvale plnit požadavky 

na tuto mezinárodní normu (Varianta B je zaměřena na plnění požadavků podle ISO 9001). 

9.8.2 Dokumentace systému managementu (varianta A) 

V Inspekčním orgánu musí být stanoveny politiky a cíle, které musí být zároveň 

uplatněny ve všech úrovních Inspekčního orgánu. 

Veškerá dokumentace a záznamy musí být zahrnuta v dokumentaci systému 

managementu a musí k ní mít přístup všichni pracovníci. 

9.8.3 Řízení dokumentů (varianta A) 

Inspekční orgán musí mít vytvořen postup řízení interních a externích dokumentů (Mezi 

hlavní postupy patří např. schvalování vhodných dokumentů před vydáním, aktualizace 

dokumentů, dokumenty musí být trvale čitelné a identifikovatelné atd.). Dokumentace může 

jakoukoliv formu. 

9.8.4 Řízení záznamů (varianta A) 

Záznamy musí být uchovávány tak dlouho, jak uvádí zákony a musí být zachována 

důvěrnost těchto dokumentů. 

Inspekční orgán musí vytvořit postup pro řízení záznamů (Patří zde např. opatření pro 

identifikaci, skladování, ochranu, likvidaci atd.). 
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9.8.5 Přezkoumání managementem (varianta A)  

Inspekční orgán musí mít vytvořený postup pro přezkoumání systému managementu. 

Přezkoumání se provádí alespoň jedenkrát za rok a to proto, aby se zajistila jeho trvalá 

vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Musí být vedeny záznamy o přezkoumání. 

Vstupy pro přezkoumání managementem musí obsahovat následující informace, a to: 

 Výsledky z provedených interních a externích auditů. 

 Stav preventivních a nápravných opatření. 

 Změny, které by mohly ovlivnit systém managementu, atd. 

Výstupy z přezkoumání managementem musí obsahovat např.: 

 Opatření, která se vztahují ke zlepšení efektivnosti systému managementu. 

 Opatření, která se vztahují k potřebám zdrojů, atd. 

9.8.6 Interní audity (varianta A) 

Interní audity se provádí v Inspekčním orgánu proto, aby se ověřilo, jak efektivně je 

zaveden systém managementu a zda jsou splněny požadavky této normy. 

Program auditu musí být předem naplánovaný. Interní audity musí být prováděny 

alespoň jedenkrát za rok. 

Interní audity musí provádět kvalifikovaní pracovníci, auditoři nesmí auditovat svoji 

vlastní práci, výsledky z auditů musí být dokumentovány a musí být včas přijata opatření 

vyplývající z auditu. 

9.8.7 Nápravná opatření (varianta A)  

Inspekční orgán musí mít vytvořené postupy pro identifikaci a řízení neshod, které se 

vyskytly v jeho činnostech. Postupy se musí zabývat např.: 

 Identifikací neshody. 

 Zjištěním příčin neshody. 

 Stanovením potřebných opatření. 

 Zaznamenáním výsledků přijatých opatření atd. 
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9.8.8 Preventivní opatření (varianta A) 

Inspekční orgán musí mít vytvořené postupy pro přijetí případných preventivních 

opatření. Opatření musí odpovídat druhu problému. Postupy se musí zabývat např.: 

 Identifikací případných neshod a jejich příčin. 

 Opatřením, které zabrání vzniku neshod. 

 Záznamem přijatých opatření atd. 
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10 NÁVRH NA INOVACI PŘÍRUČKY JAKOSTI  
Celá následující kapitola byla projednána a zpracována s pracovníky Inspekčního 

orgánu. 

 Obecné informace týkající se nové verze normy  10.1

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, se sídlem v Praze, Olšanská 

54/3 (dále jen Český institut pro akreditaci) informoval Inspekční orgán ČEZ, a. s., pro 

technická zařízení č. 4026 (dále jen Inspekční orgán) o plánovaných změnách souvisejících 

s vydáním nové technické normy ČSN EN ISO/IEC 17 020:2012, která nahrazuje ČSN EN 

ISO/IEC 17 020:2005 dosud používanou pro akreditaci inspekčních orgánů.  

V souvislosti s touto změnou a v návaznosti na rozhodnutí mezinárodních organizací, 

připravuje Český institut pro akreditaci přechod na akreditaci podle výše uvedené nové 

normy. 

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) stanovil přechodné období 

pro zavedení této normy do 1. 3. 2015 a rozhodl, že po tomto datu budou všechny osvědčení o 

akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 020:2005 neplatná, a toto rozhodnutí je pro ČIA 

závazné. 

Český institut plánuje zavedení posuzování podle nové verze normy ČSN EN ISO/IEC 

17020:2012 na podzim roku 2013, a posouzení se týká nejenom prvotní akreditace, příp. 

opakované akreditace, ale stejně tak i pravidelných dozorových návštěv, které probíhají u 

daného subjektu 1 x ročně.  

Český institut pro akreditaci doporučuje všem subjektům – inspekčním orgánům – 

v návaznosti na výše uvedené ustanovení, přepracovat a uzpůsobit do zahájení posuzování 

podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 - stěžejní dokument pro systém kvality – 

příručku jakosti – v souladu s této normou. 

Příručka jakosti Inspekčního orgánu je v návaznosti na evropskou normu ČSN EN 

ISO/IEC 17020:2005, v současné době strukturována do 16 samostatných kapitol (kritérií), 

jejichž názvy jsou shodné s názvy kapitol (kritérii) uvedené normy, a textace jednotlivých 

kapitol obsahují kromě požadavků výše zmiňované normy i požadavky, které jsou 

přizpůsobené potřebám společnosti ČEZ. 
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Hlavním úkolem Inspekčního orgánu je zpracovat dle doporučení Českého institutu pro 

akreditaci, novou verzi příručky jakosti, která bude sledovat změny proti předchozí verzi 

normy. 

 Doporučení k tvorbě nové příručky jakosti 10.2

Při zpracování nové verze příručky jakosti, dle nové normy, lze Inspekčnímu orgánu 

doporučit tyto postupové kroky: 

1) Vytipovat hlavní změny proti předchozí verzi normy a jejich vliv na inspekční činnost 

v Inspekčním orgánu. 

2) Změny projednat v rámci vedení Inspekčního orgánu. 

3) Zapracovat změny do nové verze příručky jakosti. 

4) Předložit novou verzi příručky jakosti vedoucímu posuzovateli Českého institutu pro 

akreditaci v rámci pravidelné dozorové návštěvy, která proběhne v uvedeném Inspekčním 

orgánu letos v červnu. 

5) Seznámit všechny pracovníky Inspekčního orgánu s uvedenými změnami. 

 

V rámci vytipování hlavních změn proti předchozí verzi normy lze Inspekčnímu orgánu 

doporučit, aby zaměřil svou pozornost především na kapitoly, které doznaly změn zásadních a 

pro činnost Inspekčního orgánu významných: 

a) Termíny a definice 

b) Všeobecné požadavky 

c) Požadavky na zdroje 

d) Stížnosti a odvolání 

e) Požadavky na systém managementu 

 Inovace kapitol s největšími změnami 10.3

Inovace výše uvedených kapitol a jejich implementace do nové verze příručky jakosti: 

10.3.1 Termíny a definice 

Kromě definice inspekce a inspekčního orgánu doplnit další nové definice, např. proces, 

inspekční systém, inspekční schéma. 

Ve společnosti ČEZ, jejíž součástí je i Inspekční orgán, je nastaveno procesní řízení, 

které spočívá v nastavení (definování) jednotlivých charakteristik procesu v souladu s cílem 

vyžadovaným zákazníkem, v zavedení a realizování procesu v praxi, v měření úspěšnosti 
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procesu a v následném zlepšování v případech, kdy se změnily omezující podmínky 

fungování procesu nebo se nedosahuje požadovaného cíle či efektivity. 

Pro každý proces se stanovují ukazatele, které slouží ke sledování procesu z různých 

pohledů (bezpečnost, efektivita a kvalita). 

Inspekčním systémem se rozumí „pravidla, postupy a management pro provádění 

inspekce“. Inspekčním schématem se pak rozumí „inspekční systém, na který se vztahují 

stejné specifické požadavky, specifická pravidla a postupy“. 

10.3.2 Všeobecné požadavky  

Tato kapitola zahrnuje mimo jiné nestrannost, nezávislost a důvěrnost.  

V platné verzi jakosti je této problematice věnována poměrně značná pozornost a 

pracovníci Inspekčního orgánu podepisují čestné prohlášení, kterým stvrzují, že nemají 

komerční ani jiné zájmy, které by mohly ovlivnit jejich úsudek při provádění inspekční 

činnosti – zejména se nesmějí přímo podílet na návrhu, výrobě, dodávkách, montáži, 

používání nebo údržbě předmětů inspekce nebo podobných komerčních produktů. Tím je 

splněna i podmínka pro inspekční orgán typu C. 

Nová verze normy však navíc uvádí povinnost zahrnout rizika vyplývající z jeho 

činnosti, vztahů nebo ze vztahů jeho pracovníků.  

V nové verzi příručky kvality by měla být rizika určena a zahrnuta a zpracován postup 

pro eliminaci rizik. 

10.3.3 Požadavky na zdroje 

Tato kapitola se především týká lidských zdrojů – pracovníků inspekčního orgánu. 

V platné verzi příručky kvality je této problematice věnována velká pozornost. 

V inspekčním orgánu je nastaven pravidelný výcvik pracovníků, který slouží k prohloubení 

znalostí, dovedností, zkušeností a zvyšování potřebné kvalifikace.  

Je zpracován dokumentační výstup příručky kvality, který pojednává o systému 

výcviku, jeho nastavení, vyhodnocování a částečně i monitorování. Jsou rovněž vedeny i 

záznamy o vzdělání, výcviku, zkušenostech a technických znalostech každého pracovníka.  
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Lze konstatovat, že postup v této oblasti je ze strany Inspekčního orgánu v současné 

době nadstandardní a lze rovněž říci, že již nyní zahrnuje ve velké míře i požadavky nové 

verze normy. 

Co však platná příručka jakosti obsahuje pouze okrajově, je výcvik ve fázi zácviku nebo 

práce pod dohledem. 

Inspekční orgán má v současné době 80 pracovníků, z toho je 20 stálých pracovníků 

společnosti ČEZ a 60 pracovníků, kteří vykonávají inspekční činnost dodavatelským 

způsobem – externím způsobem. 

Jak jsem zjistila, v Inspekčním orgánu probíhá častá výměna pracovníků, a to 

především externích. Inspekčnímu orgánu bych doporučovala věnovat zvýšenou pozornost i 

v návaznosti na novou verzi normy, fázi zácviku a práce pod dohledem. 

Inspekční orgán by měl vypracovat samostatný postup nebo dokument, který by měl 

obsahovat délku fáze zácviku (dle potřeb jednotlivých akreditovaných specializací), výběr a 

schvalování pracovníků a kvalifikační požadavky pro fázi zácviku, povinnosti pracovníka ve 

fázi zácviku, apod.  

Fáze práce pod dohledem by měla obsahovat definici dohledu, pracovníky, kteří budou 

dohled vykonávat a požadavky na jejich kvalifikaci.  

Fáze zácviku, dohledu nad pracovníkem a stejně tak i fáze samostatné činnosti musí být 

monitorována.  

Monitorování by mělo zahrnovat: 

 Kombinaci různých technik jako je pozorování na místě, provedení činnosti dle 

stanoveného postupu. 

 Dále pak přezkoumání vystavených a zpracovaných inspekčních zpráv.  

 Pohovory, dotazníky, kladení kontrolních otázek na základě předem zpracovaného 

checklistu. 

 Schopnosti stanovit korektně úsudek a inspekční nález apod. 

10.3.4 Stížnosti a odvolání 

Stará verze normy neobsahovala postup řešení stížností a odvolání, a o této 

problematice platná verze příručky jakosti pojednává pouze okrajově. 
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Stížnostem a odvolání by se měl inspekční orgán více věnovat, měl by svou pozornost 

zaměřit na: 

 Zdokumentování procesu příjmu, vyhodnocení a rozhodování o stížnostech a odvoláních. 

 Postup procesu stížnosti a odvolání by měl Inspekční orgán zpřístupnit na požádání všem 

dotčeným stranám a zákazníkům. 

 Přijetí nápravných opatření při jejich řešení a oznámení o ukončení procesu vyřizování. 

10.3.5 Požadavky na systém managementu  

Poslední kapitolou, na kterou bych se chtěla zaměřit, je poměrně obsáhlá kapitola 

týkající se požadavků na systém managementu, která nahradila kapitolu Systém jakosti ve 

staré verzi normy. 

Novinkou v nové verzi normy jsou tzv. varianty, a to varianta A a varianta B. Inspekční 

orgán bude postupovat v souladu s variantou A. 

Z poměrně obsáhlé kapitoly se více zaměřím na problematiku nápravných a 

preventivních opatření, o kterých platná verze příručky nepojednává. 

Inspekční orgán se ve své inspekční činnosti řídí dokumentem pro vypořádání neshod, a 

s tím souvisejícím procesem nápravných a preventivních opatření, který platí pro celou 

společnost. 

Doporučovala bych  inspekčnímu orgánu dle požadavku nové verze normy zpracovat 

vlastní dokument, který by se věnoval např.: 

 Identifikaci, vypořádání a řízení neshody ve své inspekční činnosti. 

 Stanovení druhu, rozsahu a typu neshody a podmínky vzniku (např. za jakých okolností se 

jedná o neshodu s významným dopadem na technickou bezpečnost). 

 Určení příčiny neshody (při větší četnosti výskytu např. s využitím základních nástrojů - 

Paretovy analýzy a Ishikawova diagramu). 

 Přijetí nápravných opatření. 

 Vyhodnocení nápravných opatření. 

 Stanovení preventivních opatření a jejich vyhodnocování. 

 

O neshodách a způsobu jejich vypořádání by měl inspekční orgán informovat 

pravidelně vedení společnosti ČEZ. 
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11 ZÁVĚR  
Bylo provedeno srovnání normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 s normou ČSN EN 

ISO/IEC 17020:2012 v souvislosti s inovací příručky jakosti v Inspekčním orgánu. 

Byly prozkoumány jednotlivé kapitoly, vytipovány hlavní změny a byl zpracován návrh 

implementace nové verze příručky jakosti v Inspekčním orgánu. 

Celkově bych analýzu změn ohodnotila tak, že radikálních změn v nové verzi normy 

moc není. Změny se týkají spíše přesnějších definování požadavků a jiného umístění 

samotných kapitol. 

Tři kapitoly jsou v nové verzi normy zcela nové, a to kapitoly normativní odkazy, 

postup řešení stížností a odvolání a kapitola požadavky na systém managementu (zde jsou 

nově definovány např. nápravná a preventivní opatření a interní audity). 

Naopak v předchozí verzi normy se vyskytovala kapitola Spolupráce, která se v nové 

verzi normy již nevyskytuje. V této kapitole bylo definováno, že Inspekční orgány si mají 

vyměňovat zkušenosti s jinými inspekčními orgány a mají spolupracovat při tvorbě nových 

norem. 

Pouze v kapitole zařízení a vybavení nebyly provedeny žádné změny. Naopak hodně 

změn bylo provedeno v kapitolách termíny a definice, všeobecné požadavky, stížnosti a 

odvolání, termíny a definice. Inovace těchto kapitol byla popsána v kapitole č. 10. 

Celkové hodnocení 

Lze konstatovat, že stávající příručka jakosti Inspekčního orgánu je zpracovaná na 

vysoké úrovni a částečně již obsahuje i požadavky nové verze normy. 

V návaznosti na novou verzi normy a požadavky Českého institutu pro akreditaci je 

však nutno příručku jakosti inovovat. 

Inovaci jsem nastínila ve své práci a výsledky analýzy přispějí ke zlepšení systém 

managementu v Inspekčním orgánu. 
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