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ABSTRAKT 

Analýza procesu auditování ve strojírenské organizaci a návrh zlepšení 

 V této diplomové práci bude blíže popsána analýza procesu auditování ve strojírenské 

organizaci a návrh zlepšení. 

 Text diplomové práce je rozdělen do dvou hlavních částí. Do teoretické části a části 

praktické. 

 Teoretická část se zabývá rozborem systémů managementu kvality a jejich auditování, 

následně normativní základnou pro auditování systémů managementu kvality. 

 V praktické části je popsán současný stav procesu auditování a jeho výsledků za 

sledované období ve strojírenské organizaci. Na základě těchto výsledků jsou identifikovány 

příležitosti ke zlepšení a návrh opatření. 

Klíčová slova 

Auditování, systémy managementu kvality, normativní základna. 

 

ABSTRACT 

Analysis of Auditing Process in the Engineering Organization and Improvements 

Proposal  

In this diploma thesis will be described further analysis of the auditing process in the 

engineering organization and to suggest improvements. 

 Text of the diploma thesis is divided into two main parts. In the theoretical part and 

practical part. 

 The theoretical part deals with the analysis of quality management systems and 

auditing, followed by the normative base for auditing quality management systems. 

 The practical part describes the current state of the auditing process and its results for 

the period in the engineering organization. On the basis of these results, identifying 

opportunities for improvement and proposed measures. 

Keywords 

Auditing, quality management systems, normative base. 
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Úvod 

 Význam slova kvalita je na Světě využíván už od pradávna. Ne vždy ovšem dokázali 

lidé toto slovo definovat, ale jeho význam chápali velmi dobře. První definici tohoto slova, 

která byla zdokumentována, si připisuje slavný Aristoteles a časem jej začali používat i 

v praxi takový velikáni jako byl car Petr I, jež nechal kvalitu otestovat na střelných zbraních. 

Stejně jako se vyvíjelo lidstvo, obměňovala se a blíže se specifikovala definice slova kvalita 

až do současné podoby. Nikdy se ale nenašla jednotná definice. Juran, Crosby, Feigenbaum ti 

všichni, ale i ostatní „guruové“měli vlastní slovní popis kvality a subjektivní vysvětlení pro 

toto slovo, ale všechny můžeme považovat za správná. 

 Kvalita, dle standardů ISO řady 9000, konkrétně z normy ČSN EN ISO 9000:2006, je 

charakterizována takto: „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ 

[2]. Kvalita tedy představuje komplexní vlastnosti výrobků, služeb, informací, lidí i systémů. 

Takové vlastnosti pak mohou uspokojovat požadavky zákazníků. 

 Určitá úroveň kvality je pak ovlivnitelná především procesy, předcházející samotnou 

výrobu. Jsou to určité subsystémy řízení a nazývají se systémy managementu kvality. 

Management kvality je považován za koordinované činnosti. Všechny existující činnosti jsou 

rozděleny do čtyř hlavních kategorií a to jsou: plánování, řízení, prokazování a zlepšování. 

Součást kategorie prokazování mající operativní charakter se provádějí aktivity posuzování a 

ověřování shody, včetně auditů. 

 Vzhledem k tomu, že se dnes obchod uskutečňuje v celosvětovém měřítku, byly 

vypracovány společné zásady managementu a kritéria určující jejich naplňování. Všechny 

tyto požadavky, tedy zásady a kritéria, na systémy managementu kvality podniku jsou shrnuty 

v sadě norem ISO řady 9000. Soulad mezi skutečností, tedy tím co je v podnicích doopravdy 

prováděno, a tím co vyžaduje samotná norma, tedy naplňování kritérií daných zásad, se 

ověřuje pomocí procesu nazývaný audit. 

 Audit je charakterizován normou ČSN EN ISO 9000 jako: „systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 

rozsah, v němž jsou splněna kritéria“[2].  
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 Audity, jež jsou součástí norem ISO řady 9000 vstupující do světa kvality v roce 1987, 

a vše co je s nimi blíže spojováno, bude dále komentováno v této diplomové práci.  

Diplomová práce je zaměřena na rozbor auditů ve strojírenské organizaci a její přesný 

název zní „Analýza procesu auditování ve strojírenské organizaci a návrh zlepšení“ [1].  
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1 Historie a vývoj systému managementu kvality 

 Management kvality doprovází lidstvo už několik staletí. Možná proto, že jsou lidé 

v tomto oboru málo znalí, a také proto, že management kvality zažívá progresivní růst právě 

v posledních letech, pak žijí v domněnkách, že management kvality je fenoménem možná 

posledních pár let. Opak je ale pravdou.  

 Když se podíváme do nedaleké historie, konkrétně do 20. století, pak právě zde 

můžeme zaznamenat výraznou obměnu v daném oboru. Není dobré opomíjet postupný 

rozvoj managementu kvality, ale přece jenom dejme přednost velice důležitému období, které 

dalo základ právě moderním systémům managementu kvality. Jedná se o léta kolem roku 

1960. I zde jako z období před války lidé využívají statistické metody, ale zavádějí je i do 

předvýrobních etap. Takový systém managementu kvality je označován jako Company Wide 

Quality Control neboli celopodnikové řízení. Přes postupné úpravy vedoucí k pokusu zavést 

Total Quality Management se dostáváme do roku 1987. Pro dokumentaci podnikových 

procesů se začínají využívat normy ISO řady 9000. Jsou považovány za průlomový 

kriteriální model systémů managementu kvality, jehož součástí jsou certifikační audity, které 

nezávisle provádějí kontrolu shody. Samozřejmě systém managementu kvality není jediným 

systémem managementu. Existují například i systémy environmentálního managementu, 

managementu bezpečnosti, či ochrany zdraví při práci. Od roku 1999 se projevuje snaha o 

integraci těchto systémů a to můžeme považovat za poslední přesně definovaný pokrok 

v novodobé historii managementu kvality [1] [14].  
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2 Způsoby rozvoje systému managementu kvality 

Stejně tak jako postupem času vznikaly různé modely managementu kvality z důvodů 

rozmanitosti činností uskutečňujících se uvnitř organizací, vznikaly i nové přístupy, jak tyto 

managementy kvality rozvíjet. 

Momentálně existují tři základní strategické přístupy pro rozvoj managementu kvality: 

 koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM. 

Tyto přístupy jsou odlišné právě tím, kdy jsou používány. Záleží na tom, do jaké míry 

se organizace rozhodne své principy managementu kvality rozvíjet. Je možno říci, že s úrovní 

provedení rozvoje principů je spojena míra komplexnosti, počtem zainteresovaných stran a 

náročností na zdroje a znalosti (viz tabulka 1). Existuje zde přímá úměra, kde lze tvrdit, že 

čím bude větší náročnost na zdroje a znalosti, tím bude větší míra komplexnosti a počtu 

zainteresovaných stran v procesu rozvoje [1]. 

Tabulka 1 – Porovnání koncepcí managementu kvality 

 

2.1  Koncepce norem ISO  

 Zkratka ISO, která vznikla shrnutím tří prvotních písmen anglických slov The 

International Organization for Standardization, v češtině znamená Mezinárodní organizace 

pro standardizaci [3]. Právě tato Mezinárodní organizace pro standardizaci vydala poprvé 

v roce 1987 sadu norem zabývající se požadavky kladené na systém managementu kvality.  
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Nazývají se normy ISO řady 9000. Ty vznikly především z důvodu globalizace tržního 

prostředí. Organizace mající systém managementu kvality fungující dle normy ISO 9001 

prokazuje určitou úroveň svého systému managementu kvality, což jednoznačně ulehčuje 

průběh obchodu na mezinárodní scéně, ale nejenom zde, mezi odběratelem a dodavatelem [1]. 

 

2.1.1 Charakteristické rysy koncepce ISO 

 Mají generický charakter: 

 nezáleží na velikosti organizace, kde je koncepce aplikována, 

 nezáleží na charakteru procesů, ani povaze výrobků, 

 použitelná jak v ziskových, tak neziskových organizacích. 

 Nejsou závazné, ale pouze doporučující. 

V případě kdy dojde k uzavření obchodu dodavatele s odběratelem a dodavatel se svému 

odběrateli zaváže, že splňuje úroveň kvality svého systému managementu kvality dle těchto 

norem, pak se pro dodavatele tyto normy stávají závazným předpisem a tím vyvrací bod dvě o 

nezávaznosti normy [1]. 

 

2.2 Koncepce odvětvových standardů 

 Koncepce odvětvových standardů vznikla z důvodů, že především zahraniční 

organizace chtěli vylepšit přístupy, kterými by bylo možno zajišťovat a vylepšovat kvalitu 

organizací. Právě požadavky, jimiž tím bylo dosahováno, byly vepsány do norem a byly 

používány napříč všemi organizacemi podílejícími se svými produkty na výrobě konečného 

výrobku. Nejčastějšími typy průmyslu, kde je možno se setkat s odvětvovými standardy, je 

průmysl potravinářský, farmaceutický, strojírenský, letecký či automobilový. Velice známým 

odvětvovým standardem používaným v automobilovém průmyslu je ISO/TS 16949 [14]. 

Vůbec nejstarším principem tohoto typu pro zajišťování kvality je považován postup GMP, 

tedy v angličtině Good Manufacturing Practice, neboli Správná výrobní praxe. 

Může se pro odlišnost průmyslů využívajících odvětvových standardů zdát, že se zde 

nebudou vyskytovat společné znaky. Není tomu tak.  
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Tak například: 

 vycházejí ze standardu ISO 9001, 

 jsou náročnější, než norma, ze které vycházejí, 

 k základnímu rámci požadavků ISO 9001 přidávají další specifické požadavky 

související s oborem, 

 nejsou generické, 

 lze je použít jako základ k certifikaci [14]. 

 

2.3 Koncepce TQM 

 Přístup TQM (Total Quality Management) se od předcházejících koncepcí odlišuje. 

Nevyužívá totiž předem známých požadavků sepsaných v normách, respektive odvětvových 

standardech. Využívají se zde modely excelence, které obsahuji různá doporučení použitelná 

ve všech oblastech systému managementu. Jsou stejně jako koncepce ISO generické, tedy 

použitelné napříč všemi typy organizací. Současně nejznámějším modelem je EFQM Model 

Excelence. EFQM Model Excelence se opírá o osm základních zásad excelence, jež jsou 

shodné se základními principy managementu.  

EFQM Model Excelence je konstruován celkem 41 kritérii, přičemž jich je zde 9 

hlavních a 32 vedlejších. Prvních 5 hlavních kritérií směřuje organizaci ke způsobu jak 

pracovat, druhá část hlavních kritérií pak prezentuje dosažené výsledky. Mezi všechna kritéria 

může být rozděleno až 1000 bodů, tím se vyznačují organizace mající dokonalý systém řízení. 

Těchto výsledků mohou organizace dosahovat pouze v případě za maximální spokojenosti 

všech zainteresovaných stran a těmi jsou externí zákazníci, zaměstnanci či okolí organizace. 

Spokojenost zainteresovaných stran je podmíněna perfektním ovládáním a řízením procesů. A 

tak je možno pokračovat. Mezi další využívané nástroje spojené s aplikací EFQM Modelu 

Excelence jsou hodnotící rámec RADAR a sebehodnocení [14]. 

 

2.4 Rozbor soustavy norem ISO řady 9000 

Soustavu norem ISO řady 9000 tvoří tyto normy: 

ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník [2]. 
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ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu kvality – Požadavky [3]. 

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

 kvality [4]. 

Soustavu norem ISO řady 9000 dále doplňuje norma poskytující návod na řízení 

auditů a tou je norma: 

ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systémů managementu [5]. 

Tyto normy budou blíže specifikovány v následujícím textu. 

 

2.4.1 ČSN EN ISO 9000:2006 

 První ze standardů patřících do soustavy norem ISO řady 9000 je norma ČSN EN ISO 

9000:2006. Jak lze vidět, tak poslední revizí tato norma prošla v roce 2006, což je zřejmé i 

v jejím názvu. Tato norma napomáhá pochopit základy managementu kvality. Jsou zde 

vydefinovány a charakterizovány jednotlivé principy managementu kvality a také pojmy, 

nutné pro pochopní dalšího textu v této normě. 

Principy charakterizované v normě ČSN EN ISO 9000:2006: 

 zaměření na zákazníka, 

 vůdcovství, 

 zapojení zaměstnanců, 

 procesní přístup, 

 systémový přístup k managementu, 

 neustálé zlepšování, 

 management na základě faktů, 

 vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli [2].  

 

2.4.2 ČSN EN ISO 9001:2009 

 Další z norem patřící do soustavy norem ISO řady 9000 je norma ČSN EN ISO 

9001:2009. Podstata této normy spočívá v tom, že systémy managementu kvality už nejsou 

chápány jako množina prvků, ale jako soubor na sebe navazujících procesů (obrázek 1), které 

jsou schopny zhmotnit požadavky externích zákazníků a uspokojit tím jejich potřeby [6]. 
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Obrázek 1 - Procesní model systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009[3] 

 

Velikým problémem často u této normy bývá, že organizace, které se chtějí podrobit 

procesu přezkoumání shody požadavků kladených na jejich systém management kvality 

s kritérii v normě ČSN EN ISO 9001:2009, ji provádějí pouze z důvodu, aby jejich systém 

managementu kvality obdržel certifikát, který následně chápou a využívají jej pouze jako 

nástroj pro získání konkurenční výhody v meziobchodních vztazích. Protože norma vznikla 

jako kompromis a není přesně „ušitá na míru“ každému podniku zvlášť, pak ji je třeba chápat 

jako minimum, což následně vede ke vzniku odvětvových standardů [3] [6]. 

Obsah normy ČSN EN ISO 9001:2009 dle hlavních kapitol: 

1. Předmět. 

2. Citované normativní dokumenty. 

3. Termíny a definice. 

4. Systém managementu kvality. 

5. Odpovědnost managementu. 

6. Management zdrojů. 
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7. Realizace produktu. 

8. Měření, analýza a zlepšování. 

ČSN EN ISO 9001:2009 byla navržena podle pravidel směrnic ISO/IEC, které jsou 

komentovány v její druhé části [3]. 

 

2.4.3 ČSN EN ISO 9004:2010 

Pokud organizace chtějí vybudovat doopravdy kvalitní systém managementu kvality, 

který bude zaručovat úspěch v budoucnu i ve velice silném konkurenčním prostředí, pak jim 

k tomu jednoznačně poslouží norma ČSN EN ISO 9004:2010. Jedná se o doopravdy moderní 

přístup k managementu kvality a je dobrým návodem k tomu, jak prosazovat principy 

managementu kvality do praxe [1]. Norma překračuje povinný rámec požadavků normy ČSN 

EN ISO 9001:2009 [4]. To lze dobře vidět na procesním modelu na obrázku 2, který je oproti 

předešlé normě obohacen o některé činnosti. 

 

Obrázek 2 - Procesní model systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9004:2010 [14] 

Norma slouží jako interní nástroj rozvoje organizace. Bohužel některé organizace to 

tak nechápou a normu nepoužívají z důvodu, že není kritériem pro certifikaci a proto ji  
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vyhodnocují jako zbytečnou a něco, co jim „přidává“ práci, což je samozřejmě špatný přístup 

[10]. 

Pokud ovšem lidé zajišťující kvalitu systému managementu kvality v organizaci budou 

takto chápat a opomíjet tuto normu, stejně tak za nějakou dobu začnou tuto organizaci 

opomíjet i její zákazníci, neboť začne organizace ztrácet v konkurenčním boji [14]. 

 

2.4.4 ČSN EN ISO 19 011:2012  

 Norma ČSN EN ISO 19011:2012 poskytuje návod k zásadám auditování, řízení 

programů auditů, provádění auditů systému management, odborné způsobilosti těch, kteří 

jsou součástí procesu auditu, včetně řízení programu auditů, auditorů a týmů auditorů. Je 

flexibilní a využití se může lišit na základě velikosti, úrovni vyspělosti systému managementu 

organizace, povaze a složitosti auditované organizace, stejně jako na základě cílů a předmětu 

prováděného auditu. Může být využita pro účely sebehodnocení o shodnosti systému a neplatí 

pro certifikační audity, ale může být využívána například pro účely výcviku certifikačních 

auditorů.  

 Struktura normy ISO 19 011:2011 vypadá následovně: 

1. Předmět normy. 

2. Normativní odkazy. 

3. Termíny a definice. 

4. Zásady auditování. 

5. Řízení programu auditu. (Plan-Do-Check-Act) 

 Obecně. 

 Stanovení cílů programu auditu.(Plan) 

 Stanovení programu auditu. (Plan) 

 Realizace programu auditu. (Do) 

 Monitorování programu auditu. (Check) 

 Přezkoumávání a zlepšování programu auditu. (Act) 

6. Provedení auditu. (Plan-Do-Check-Act) 

 Obecně. 

 Zahájení auditu. (Plan) 

 Příprava činnosti auditu. (Plan) 
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 Provádění činnosti auditu. (Do) 

 Příprava a distribuce zprávy z auditu. (Do) 

 Ukončení auditu. (Check) 

 Provedení následného auditu (je-li specifikován v plánu auditu). (Act) 

7. Odborná způsobilost. 

 Obecně. 

 Stanovení odborné způsobilosti auditora ke splnění potřeb programu auditu. 

 Vytvoření hodnotících kritérií auditora. 

 Výběr vhodných metod hodnocení auditora. 

 Hodnocení auditora. 

 Udržování a hodnocení odborné způsobilosti auditora. 

 

Konečnou součástí této normy jsou Příloha A (informativní), kde jsou názorné 

příklady specifických znalostí a dovedností auditora pro určitý obor (Všeobecně, Management 

bezpečnosti dopravy, Environmentální management, Management kvality, Řízení záznamů, 

Management odolnosti, zabezpečení, připravenosti a kontinuity, Bezpečnost informací, 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a Příloha B (informativní), kde je dodatečný návod pro 

auditory k plánování a provádění auditů (Použití auditech metod,Výběr zdrojů informací, 

Provádění přezkoumání dokumentů, Příprava pracovních dokumentů, Vzorkování na základě 

úsudku, Statistické vzorkování, Návod k návštěvě auditovaného, Provádění rozhovorů, 

Zjištění z auditu (určení zjištění z auditu, zaznamenávání shody/neshody, zjištění, která se 

týkají více kritérií)) [5]. 

  



 

12 

 

 

3 Auditování systému managementu kvality 

Auditování je chápáno jako jeden ze způsobů přezkoumávání. V tomto oboru je 

přezkoumávání forma kontroly systému managementu kvality. Tímto přezkoumáváním se 

zjišťuje, zda jsou naplňovány základní principy managementu kvality od zaměření na 

zákazníka, přes zapojení lidí, až ke vzájemně prospěšným vztahům s dodavateli. Pokud jsou 

tyto principy naplňovány, pak se může hovořit o tom, že systémy managementu kvality 

takové organizace jsou „zdravé“ a organizace je vedena správným a efektivním směrem. 

Norma ČSN EN ISO 9000 charakterizuje audit jako: „systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 

rozsah, v němž jsou splněna kritéria“ [2]. 

 Bylo zmíněno, že auditovaní je jeden ze způsobů přezkoumávání. Proto by bylo vhodné 

si ostatní způsoby kontroly, včetně auditování, pro úplnost uvést: 

 auditování, 

 sebehodnocení, 

 přezkoumávání systému vedením [12]. 

 

3.1 Rozdělení Auditů 

Jak již bylo výše zmíněno, tak auditování je forma kontrolní činnosti. Pokud je tedy 

něco předmětem kontroly, pak musejí být stanovena určitá pravidla neboli kritéria, se kterými 

se předmět kontroly porovnává a dá se říci o předmětu kontroly, že kritéria splňuje, či nikoliv 

a je možno ho považovat za přijatelný, v opačném případě za nepřijatelný. Samotný verdikt 

by byl bezdůvodný, pokud by neexistoval někdo, komu by tyto výsledky byly cíleny. Podle 

toho, kdo využívá závěrů z auditování, se pak samotné audity dělí na interní a externí. 

Výsledky z interních auditů jsou směřovány vrcholovému vedení organizace, kde audit 

probíhal. Výsledky externího auditu pak mohou zajímat například odběratele, to se hovoří o 

auditu druhou stranou, nebo certifikační orgány, hovoří se o auditech třetí stranou. 

Předmětem auditu mohou být systémy, procesy, produkty či personál organizace [1]. 
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Rozdělení auditů v systémech managementu kvality lze vidět na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 - Druhy auditů v systémech managementu kvality [1] 

 

3.1.1 Definice auditů z pohledu předmětu auditování 

V předešlé kapitole bylo uvedeno, jak audity dělit z různých hledisek. Jedním z těchto 

hledisek je právě i předmět auditu. Vedle auditování systému, který je hlavním tématem této 

diplomové práce, pak lze auditu podrobit produkty, procesy či personál. Bylo by tedy vhodné 

si alespoň jednoduše auditování všech těchto předmětů definovat. 

 Pro každou organizaci je velice důležitá její efektivnost. Jednoduše řečeno, 

chce docílit minimalizaci nákladů při výrobě. Samotný pojem výroby je 

bezpodmínečně spjat s výrobními procesy. Organizace tyto výrobní procesy 

podrobuje procesnímu auditu, jenž dává organizaci jasnou zprávu o její 

efektivitě výroby. Při procesním auditu bývá využívána mapa procesů 

organizace. Procesní audit poodhaluje, jak je využíváno prostředků 

 k výrobě konečného produktu. Zda není zbytečně plýtváno materiálem, zda 

nedochází k prostojům strojů, zda není plýtváno lidskou prací, ve zkratce 

zjišťují se různé nedostatky [16]. 
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 Výsledkem každé výroby je nějaký výrobek. Pro organizaci vyrábějící tyto 

výrobky je důležitá jejich kvalita, která následně uspokojí specifické 

požadavky odběratele na ně kladené. Je zřejmá potřeba produktového auditu, 

který probíhá v předem určených časových intervalech v různých etapách 

výroby, aby se ověřila shoda se všemi specifikovanými požadavky, jako 

například rozměry produktu, funkčnost, balení, označení a další jiné technické 

parametry [9].  

 V případě auditu dodavatele se ověřují postupy a procesy výroby, jenž byly 

stanoveny, ještě před podpisem závazné smlouvy o uskutečnění obchodu mezi 

dodavatelem a odběratelem. Následně po dodavatelském auditu se snaží obě 

strany naleznout potřebná opatření. Ta jsou pak dodavatelem aplikována 

v dohodnutém termínu [17]. 

 A konečně posledním ze čtyř možných auditů týkajících se předmětu 

auditování je audit systému managementu kvality. Organizace auditují svůj 

systém managementu kvality z důvodu ověření shody s technickou specifikací 

a se všemi doplňujícími požadavky na systém managementu kvality, jež jsou 

uvedeny v normě ČSN EN ISO 9001:2009 [1]. 

  

3.2 Interní audit 

Jedním z velice důležitých úkolů, ne-li nejdůležitějším úkolem, vrcholového vedení 

organizace je přezkoumávání funkčnosti procesů vytvářející systém managementu kvality. 

V některých případech, a to především u velkých organizací, je doporučováno, aby samotná 

činnost přezkoumávání probíhala na dvou úrovních. Nejprve na úrovni organizačních 

jednotek a následně na úrovni celého podniku, čímž je myšleno právě vrcholové vedení [11]. 

  K tomu organizace využívá nástroj auditní činnosti, v tomto případě přesněji řečeno 

interního auditu, poskytující podrobné informace o stavu systému managementu kvality [17]. 

Na základě takto získaných informací by měla organizace vytvořit postupy procesů systému 

managementu kvality zajišťující onu požadovanou kvalitu, dosažitelnou aplikací 

mezinárodních, respektive národních standardů norem ISO řady 9000 [18]. 

Interní audit je spolehlivým hodnotícím nástrojem poskytující organizaci informace o 

tom, jak je schopna podporovat své vlastní cíle [20].  
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Samozřejmě se nejedná o jediný možný způsob, jak interní audit charakterizovat.  

Například interní audit je podle ČIIA, tak jak si jej sami interní auditoři přijali, 

charakterizován následovně: 

„Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na 

přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci“ [21]. 

Co například říká o interním auditu odborná literatura a to norma ČSN EN ISO 9001 

nalezneme v kapitole 8. Měření, analýza a zlepšování. Internímu auditu je zde věnována 

podkapitola 8.2.2 Interní audit a zde je možno se dozvědět, že: 

„Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se 

stanovilo, zda systém managementu kvality: 

a) Vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této mezinárodní normy a 

požadavkům na systém managementu kvality, které stanovila organizace a 

b) Je efektivně implementován a je udržován.“ [3]. 

Interní audit je činnost charakteristická těmito vlastnostmi, kde dochází k: 

 Prověřování stavu systému managementu kvality, včetně dodržování 

dokumentovaných postupů, 

 odhalování neshod systémového charakteru, nedodržování postupů a směrnic, 

 realizování auditu obvykle nezávislými auditory na prověřované oblasti, 

 realizaci auditu pomocí existujících norem, 

 realizaci auditu pouze i jediným auditorem a 

 doba trvání auditu je několik dní. 

 

Všechny interní audity systému managementu kvality jsou orientovány výhradně na 

procesy a prvky, které byly v organizaci do tohoto systému zařazeny a jsou popsány např. 

v příručce kvality organizace [13]. 
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3.2.1 Účastníci interního auditu 

Jak už bylo zmíněno, tak audity dělíme z několika hledisek. Jedním z hledisek je to, ke 

komu jsou výsledky auditu směřovány. V případě interního auditu jsou výsledky směřovány k 

vrcholovému vedení organizace. Vrcholové vedení je tedy považováno za klienta interního 

auditu. Realizaci činnosti interního auditu pak provádí tým auditorů. Tato skupina lidí se 

považuje za aktivní účastníky interního auditu. Je potřeba zmínit, že v některých případech je 

interní audit prováděn pouze jedinou osobou. V takovém případě ovšem nelze hovořit o 

kvalitně provedené práci, protože efektivní průběh, neboli vedení interního auditu, vyžaduje 

týmovou práci. Nejčastěji je tým auditorů tvořen třemi zástupci, přičemž jeden z nich je 

považován za vedoucího auditora takto složeného týmu. Dalším a zároveň posledním 

účastníkem auditu, který kompletuje celou mozaiku účastníků, reprezentující pasivního 

účastníka, je prověřovaný. Jedná se minimálně o jednu kompetentní osobu zastupující 

prověřované organizační jednotky a procesy.  

 Pokud se to shrne, pak interní audit má vždy tři základní účastníky a to: 

 klienta, 

 auditora, 

 prověřovaného. 

Je potřeba také zmínit, že v některých případech, kdy se auditorské oblasti, ve kterých 

není ani jeden z členů auditorského týmu odborníkem, bývá přizván tzv. technický expert. 

Ten není považován za součást auditorského týmu, ale vyjadřuje své názory právě v těch 

oblastech, kde nejsou členové auditorského týmu způsobilí [1]. 

 

3.2.2 Definice interního auditora  

Každý z interních auditorů vykonávající činnost interního auditu musejí mít určité 

specifické vlastnosti, či znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k tomu, aby výsledky 

z takto vykonané práce byly přijatelné. V případě interního auditora bohužel dochází ke kolizi 

k takto požadovaným vlastnostem, neboť interní auditor bývá zaměstnancem podniku. Z toho 

plyne, že bývá porušen jeden ze základních požadavků na auditora, což je jeho nezávislost. 

Nezávislostí je rozuměna jakákoliv nespojitost vůči podniku a k procesům v něm 

probíhajícím, což interní auditor podniku jako jeho zaměstnanec úplně nesplňuje [8]. 
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Kromě specifických vlastností jsou velice důležité vlastnosti charakterové. V dnešní 

době se v praxi používá v angličtině často název „soft skills“, kdy se jedná nikoliv o vlastnosti 

naučené, ale o vlastnosti vrozené, ve kterých se ovšem člověk, tedy interní auditor, může 

rozvíjet. Jsou to vlastnosti, které bývají také synonymem dobrého manažera a to jsou: 

 

 asertivní a etický přístup, 

 komunikativnost, 

 trpělivost, 

 samostatnost, 

 diplomatický takt, 

 ochota učit se i z vlastních chyb apod. 

 

K takovému rozvíjení etického přístupu slouží mezinárodní Etický kodex interních 

auditorů a standardy dávající interním auditorům návod, jak mají při poskytování 

auditorských služeb postupovat. Cílem tohoto kodexu je především vylepšit etickou kulturu 

v profesi interního auditora. Mezinárodní Etický kodex interních auditorů lze považovat 

pouze za doporučující [7].  

Naopak existují kritéria, která jsou považována za minimum na kvalifikaci, praxi a 

vzdělání na interního auditora a jsou obsaženy v národních legislativách a normách. Například 

kompetencemi interního auditora se zabývá kapitola 7 normy ISO 19011:2011. 

Pokud specifické vlastnosti typu nezávislosti a objektivy, charakterové vlastnosti typu 

asertivity a etiky, znalosti a dovednosti opřené o potřebné vzdělání, se doplní o zaškolení 

interního auditora přímo v organizaci, tak aby získal nezbytné informace o činnostech a 

prostředí organizace, o tom jaké jsou tam kontrolní systémy, finanční řízení, manažerské 

postupy, jaká je strategie podniku apod., vyprodukuje se tím vysoce kvalitní interní auditor, 

který má předpoklady pro identifikaci oblastí pro další zlepšování auditovaného systému 

managementu kvality, mající tzv. přidanou hodnotu pro auditované [14]. 
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3.2.3 Postup při auditování  

 Interní audit je činnost proveditelná v několika krocích: 

1. Zahajovací fáze auditu 

 Odpovědná osoba za řízení programu auditu jmenuje vedoucího týmu auditorů, 

 vedoucí auditor pak následně jmenuje další členy týmu, dle potřeby, 

 klient auditu definuje cíle auditu, které jsou orientovány na hledání příležitostí 

ke zlepšení, 

 posouzení proveditelnosti auditu (přezkoumání všech podmínek a vlivů, které 

by mohly bránit efektivní realizaci auditu, 

 řeší se, v jakém jazyce bude audit vykonán (záležitost nadnárodních 

společností). 

 

2. Přezkoumání dokumentů 

 Vedoucí auditor nebo celý tým auditorů zjišťují dostupnost dokumentů, jako 

jsou normy, směrnice, zákony, příručka kvality, které jsou potřebné 

k provedení interního auditu. 

 

3. Příprava auditování na místě 

 Vypracování operativního plánu auditu. 

 

Operativní plán auditu bývá doplněn o podrobný rozpis. Ten bývá vypracováván 

vedoucím auditorem. V něm je dohledatelné kdy, kde a kým budou jednotlivé procesy a 

činnosti systému managementu kvality auditovány. Plán pak obsahuje vlastní přípravu členů 

auditorského týmu ke zkoumání přímo na místě. Za vlastní přípravu jsou považovány 

vypracované tzv. check-listy obsahující seznam otázek pokrývající všechny požadavky 

systému managementu kvality v prověřované oblasti. Tento seznam otázek však nelze 

považovat za konečný a je vhodné tyto otázky doplňovat přímo na místě, tak jak si to žádá 

právě vzniklá situace. Zároveň by takový check-list měl obsahovat dostatek prostoru pro zápis 

získaných důkazů a skutečností, které následně poslouží k vytváření závěru z auditu [1]. 
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4. Auditorské činnosti na místě 

 Sběr a analýza dat o prověřovaných procesech, 

 porovnávání dokumentovaných postupů s reálným stavem v prověřované 

organizační jednotce, 

 formulace všech relevantních zjištění z auditu a 

 příprava předběžných závěrů z interního auditu, 

 úvodní a závěrečné jednání u zástupců prověřovaných procesů. 

 

Po ukončení auditorské činnosti by mělo dojít k seznámení vlastníka procesu se 

zjištěními, které mohou být jinak pojmenovány také jako neshody, odchylky či příležitosti ke 

zlepšování. 

 

5. Vypracování a distribuce zprávy z auditu klientovi 

 Tým auditorů přímo na místě vypracuje závěrečnou zprávu z auditu 

sumarizující všechna zjištění a závěry, 

 Následně je zpráva distribuována k vlastníkům auditovaného procesu, 

vedoucím příslušných organizačních jednotek a zejména vedení organizace. 

Závěrečná zpráva by podle normy ČSN EN ISO 19 011 měla obsahovat: 

 Rozsah výsledků shody systému managementu kvality s kritérii auditu, 

 efektivní uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu 

kvality a 

 způsobilost zajistit trvalou vhodnost, přiměřenost, efektivnost a zlepšování 

systému managementu kvality na základě procesu přezkoumání 

managementu. 

 

6. Dokončení auditu 

 

7. Následný audit [1] [5]. 
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Zjištění, která jsou výsledky auditu, musejí být konzultovány s klienty a dalšími 

cílenými osobami. Následnou konzultaci by měli iniciovat řídící pracovníci, kteří mají dále na 

starosti navrhnout, realizovat a následně prověřovat vhodná opatření k nápravě, preventivní 

opatření, respektive realizovat aktivity zlepšování. 

Zda byla opatření k nápravě a aktivity vedoucí ke zlepšování aplikovány správně 

odhalí následující audit [10]. 

 

3.3 Externí audit 

 Externí audit je potřeba chápat jako druh auditu, jehož výstupy, respektive výsledky, 

či závěry jsou směřovány například certifikačním orgánům, nebo současným popřípadě 

budoucím odběratelům, kteří si chtějí prověřit kondici auditovaných předmětů, jež byly blíže 

vydefinovány v kapitole 3.1 Rozdělení auditů. Je zřejmé, že se externí audit neliší od toho 

interního tím, kdo audit realizuje, ale tím, kdo se po realizaci daného auditu stává majitelem 

jeho výstupů [14]. V podstatě se od interního auditu ten externí nijak výrazně neliší.  

 Externí audit je realizován externím auditorem, který v konečné zprávě o auditu 

popisuje své stanovisko vůči auditovanému předmětu. Je důležité, aby takový auditor byl 

nezávislý vůči všem zainteresovaným stranám. Externí auditor provádí svou auditorskou 

činnost v souladu s etickým kodexem obsahující požadavky, jimiž se musí řídit. Specifické se 

může u externího auditora jevit, že musí být pojištěn, neboť svým chybným posouzením stavu 

auditované společnosti ji může způsobit nemalé ztráty, které jsou následně dle příslušného 

zákona vymahatelné [23]. 
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4 Představení VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 

 

 

Obrázek 4-Logo VPE a.s. [22] 

 

Tabulka 2 - Základní údaje společnosti [22] 

Název VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Sídlo společnosti Ruská 1142/30, Vítkovice, 70300 Ostrava 

IČO a DIČ 26823357, CZ 26823357 

 Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2751 

Rok založení 01. 06. 2008 (fúze společností) 

Základní jmění 1 000 000 000,- Kč 

Akcionáři Jediný akcionář - VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070 
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4.1 PROFIL Společnosti skupiny VÍTKOVICE a.s. 

VÍTKOVICE a.s. představují jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti těžkého 

strojírenství nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Značka VÍTKOVICE má 

dlouholetou tradici, vznik společnosti se datuje do roku 1828, je registrována ve 25. státech a 

ve 13. třídách výrobků a služeb. 

V současné době celá skupina, která má název pro své mateřské společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. soustředí výrobní program prostřednictvím jednotlivých dceřiných 

společnosti na segmenty strojírenské výroby, které představují 8 základních pilířů skupiny. 

 

 Je výrobcem s dlouholetou tradicí, razantně se zvyšující produktivitou, trvalou 

kvalitou výroby u veškeré své produkce. 

 Má jasně definovaný strategický cíl. 

 Buduje sofistikovaný (promyšlený) systém práce se zákazníkem. 

 Má zkušené pracovníky i vlastní vývoj technologií. 

 Preferuje nové progresivní investice snižující náklady. 

 Razantně investuje do modernizace strojního parku. 

 Vyvíjí unikátní technologie pro jednotlivé typy výrobků. 

 Disponuje silným kapitálovým vybavením pro vývoj a investice. 

 Nabízí krátké lhůty [22]. 

 

4.2 Historie VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  

 VPE a.s. nevznikla klasickým způsobem založením akciové společnosti. Bylo využito 

jednoho z obecného způsobu růstu firmy a tím byla fúze na bázi sloučení. Stalo se tomu tak 

prvního dne šestého měsíce roku 2008. Sloučili se VÍTKOVICE HARD a.s., VÍTKOVICE 

Export a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., přičemž tato akciová společnost se 

do 1. 12. 2007 nazývala VÍTKOVICE ENVI a.s. a posledním do party byly VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. [22]. 
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4.3 Současnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 Akciová společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING je považována za 

prosperující organizaci s věhlasem po celém Světě. Své cíle se snaží naplňovat s ohledem na 

své akcionáře, či zákazníky a v neposlední řadě s ohledem na okolí, ve kterém sídlí. 

 Předmětem jejich výrobní činnosti je realizace náročných projektů, jako je výroba 

ocelových konstrukcí, mostů, zařízení pro jadernou energetiku, zásobníků smaltovaných 

nádrží a ostatních výrobků podobného formátu [22]. 

 

4.4 Organizační struktura VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 Generálním ředitelem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. je v současnosti 

Ing. Kamil Kučera, který byl do své funkce jmenován po svém předchůdci Ing. Martinu 

Pecinovi, MBA. 

VPE zaměstnává okolo 1500 zaměstnanců, z toho 2/3 tvoří výrobní pracovníci na 

dílnách a 1/3 administrativní zaměstnanci (nákupčí, technologové, konstruktéři, obchodníci, 

kontroloři kvality, ekonomové, personalisté apod.). 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. má stanovenou organizační strukturu 

znázorněnou organizačním schématem, které zahrnuje začlenění a uspořádání jednotlivých 

útvarů (viz příloha 1) [22]. 

 

4.5 Výrobní program VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 Výrobní program společnosti se zabývá komplexní službou okolo podkritických kotlů, 

které dodají, smontují a dodrží svých závazků v oblasti záručního a pozáručního servisu. 

Mimo jiné se výrobní program zabývá tlakovými a netlakovými částmi pro nadkritické kotle. 

Dále se zabývá o jadernou energetiku, skladovací komplexy, zařízení pro úpravu surovin, 

koksovny, či například o těžké a lehké ocelové konstrukce a haly. 

 

HLAVNÍ OBORY 

 

1. Energetická zařízení. 

2. Zařízení pro chemii a petrochemii. 
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3. Jaderná energetika. 

4. Koksovny, vysoké pece a úpravny surovin. 

5. Smaltované nádrže. 

6. Bioplynové stanice. 

7. Čistírny odpadních vod. 

8. Ocelové konstrukce těžké. 

9. Ocelové konstrukce střední a lehké. 

10. Povrchové úpravy a zinkování. 

11. Komplexní realizace investičních celků [22]. 

 

4.6 Podnikatelské jednotky ve VPE 

V současnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. tvoří 5 podnikatelských 

jednotek: 

Podnikatelská jednotka Engineering 

Její náplní je realizace investičních celků ve smyslu zpracování záměrů a studií, 

provádění projektové a inženýrské činnosti, zajišťování dodávek i montáží, koordinace prací 

až po uvedení celků do provozu. 

 

Podnikatelská jednotka Energetické strojírenství 

Je tvořena z nákladového střediska NS 830 – Energetické strojírenství a jeho 

odborných útvarů Technologie, Konstrukce a Obchodního úseku. Zabývá se především 

výrobou kotlových bubnů, tlakových nádob a širokou škálou komponentů pro klasickou i 

jadernou energetiku (viz obrázek 5). 

 

Obrázek 5-Produkty NS 830 [22] 
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Podnikatelská jednotka Ocelové konstrukce 

Je tvořena nákladovými středisky NS 822 – Ocelové konstrukce a NS 823 – HARD 

Jeseník. Součástí podnikatelské jednotky jsou jeho odborné útvary Technologie, Konstrukce a 

Obchodní úsek.  

 

NS 822 – Ocelové konstrukce 

Zabývá se výrobou mostů a ocelových konstrukcí (viz obrázek 6) s tím, že nejen že 

vyrábí těžké ocelové konstrukce a mosty pro Českou republiku, ale také pro další evropské 

státy, mnohdy končí její výrobky i v Asii či Severní Americe. 

 

Obrázek 6-Produkty NS 822 [22] 

NS 823 – HARD Jeseník 

Je odloučeným pracovištěm PJ Ocelové konstrukce, které sídlí ve městě Jeseník. 

Zabývá se zejména výrobou lehkých a středních ocelových konstrukcí (viz obrázek 7). 

 

Obrázek 7 - Produkty NS 823 [22] 
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Podnikatelská jednotka ENVI 

Vyrábí především smaltované nádrže, sila a zásobníky (viz obrázek 8). Dále se zde 

provádí tryskání dodaných výrobků, žárové nástřiky a speciální žárové nástřiky materiálů, 

strojních dílů, zařízení a plechů z hlediska ochrany proti korozi. 

 

 

Obrázek 8 - Produkty PJ ENVI [22] 

 

Podnikatelská jednotka Linka membránových stěn 

Tato Podnikatelská jednotka vyrábí membránové stěny pro energetiku (viz obrázek 9) 

[22]. 

 

Obrázek 9 - Produkty PJ Linky membránových stěn [22] 
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5 Vývoj systémů řízení procesů a činností ve společnosti VPE a.s. 

Systémy řízení jsou nástroje managementu, které mají pomoci podniku při řízení 

podnikových procesů tak, aby bylo zajištěno trvalé plnění požadavků zákazníků. To si 

samozřejmě ve VPE a.s. uvědomují a své systémy řízení od svého vzniku postupně 

vybudovávali, aby veškeré stanovené vlastnosti a parametry dodávaných produktů byly 

systematicky zabezpečovány ve všech fázích realizace obchodních případů a aby veškeré 

požadavky zákazníků na kvalitu produktů, včetně parametrů bezpečnosti, spolehlivosti 

a ekologických parametrů, byly splněny vždy a při nejnižší možné spotřebě nákladů a času. 

První systém řízení vybudovaný ve VPE a.s. byl QMS a neměl klasický průběh. Nebyl 

totiž vytvořen přímo ve VPE a.s. od samého začátku, ale v organizacích, ze kterých vznikla 

jejich sloučením. Tudíž lze říci, že QMS ve společnosti VPE a.s. byl „převzat“. To ovšem 

nemění nic na tom, že VPE a.s. má QMS certifikován dle normy EN ISO 9001, z důvodu aby 

se jeho QMS nelišil v kvalitě a rozsahu. Certifikaci provedla certifikační společnost TUV 

NORD CERT GmbH. Samotný certifikát lze vidět v příloze 2. 

 Současný stav QMS ve společnosti je podobný s tím z doby jeho vzniku. Společnost je 

velice mladá na to, aby v tak krátkém časovém intervalu znovu aktualizovala a rozšiřovala své 

portfolio, co se QMS týče. 

Naopak se VPE a.s. snaží ubírat směry, kde se vylepšuje společnost dalšími 

certifikovanými systémy řízení. Z tohoto důvodu má také VPE a.s. vybudován systém 

environmentálního managementu a systém managementu BOZP. Tyto systémy řízení mají 

naprosto stejný efekt jako předešlý systém řízení a to napomáhat podniku při řízení 

podnikových procesů tak, aby bylo zajištěno trvalé plnění požadavků zákazníků. EMS je 

certifikován ve VPE a.s. dle normy ČSN EN ISO 14001 a certifikát je možno vidět v příloze 

3. Tento certifikát říká, že je při své výrobě společnost šetrná k životnímu prostředí. Dále má 

společnost certifikované požadavky na Bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN 

OHSAS 18001 (viz příloha 4). 

Vizí akciové společnosti VPE je vybudování Integrovaného systému řízení (IMS). To 

znamená, že chce všechny systémy řízení, tedy Systém managementu kvality (QMS), 

Environmentální systém řízení (EMS) a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP), integrovat v jeden, což usnadní mnohé a dojde i tím k samotnému zlepšení 

využití nejenom QMS, ale i ostatních systémů řízení. 
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V praxi se to projeví například tím, že dojde ke spojení veškeré dokumentace 

doprovázející zmíněné systémy řízení a to především usnadní práci samotnému uživateli 

těchto dokumentů. Uživatel tak bude vyhledávat potřebné informace pouze v jedné příručce. 

Mezi další výhody můžeme zmínit to, že bude potřeba certifikace pouze jednoho 

systému řízení (IMS). Ušetří se čas a především peníze, které musejí být vynaloženy zvlášť 

k certifikaci každého systému. 

Veškeré certifikáty mají omezenou dobu platnosti a to obvykle 3 roky. Poté je nutné 

obnovit jejich platnost recertifikačním auditem. 

V období mezi certifikačním auditem a recertifikačním auditem dělá certifikační orgán 

pravidelně tzv. dozorové audity, jimiž ověřuje oprávněnost společnosti k držení certifikátu. 

Jedním z požadavků na držení certifikátu, dle normy ČSN EN ISO 9001:2008, 

kapitoly 8.2.2, je provádění interních auditů v plánovaných intervalech. Není tomu jinak ani u 

VPE a.s. [22]. 
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6 Analýza výsledků a procesu auditování za sledované období 

 Celá kapitola Analýza výsledků a procesu auditování za sledované období je rozdělena 

na dvě části. V první části se analyzují výsledky všech interních auditů realizovaných za 

období 2010 až 2013. Ve druhé části je pak samostatně zanalyzován konkrétní interní audit PJ 

814, který proběhl v roce 2013. Analýza se v tomto případě týkala samotného procesu 

auditování. 

 

6.1 Analýza výsledků za sledované období 

Následující analýza výsledků interních auditů z VPE a.s. byla vypracována z dat 

obdržených od společnosti za poslední 4 roky. Jedná se o souhrn faktů ze všech interních 

auditů za roky 2010 až 2013, které byly získány z interních auditů systémů managementu 

kvality. Na základě těchto faktů byla vypracována analýza výsledků, jež poslouží 

k vyhodnocení účinnosti prováděných interních auditů. Kritériem k provádění auditů bylo 

posuzování shody s platnou vydanou systémovou dokumentací QMS, normou ČSN EN ISO 

9001 a zákonných požadavků. 

Na níže uvedeném obrázku číslo 10 je graf, na němž je vidět celkový počet IA ve VPE 

a.s. za sledované období. Bylo jich provedeno celkem 39. Počet interních auditů v každém 

roce by měl být pečlivě zvážen a zapsán v programu interních auditů vypracovaný dle 

požadavků normy ISO 9001. Program interních auditů je vyhotoven vedoucím pracovníkem 

Úseku řízení kvality, přičemž musí brát v potaz, že do programu budou zahrnuty všechny 

prvky kontrolovaných norem alespoň jednou. Z grafu na obrázku 10 je možno vypozorovat, 

že počet IA v posledním roce, tedy v roce 2013, stoupl na 12, oproti 9 IA provedených v 

každém v předcházejících let 2010, 2011 a 2012. Organizace tím chce zvýšit účinnost 

doposud prováděných auditů. 

V následující přiložené tabulce číslo 3 lze vidět přesně které z podpůrných úseků, či 

podnikatelských jednotek a nákladových středisek VPE a.s. byly v jednotlivých letech interně 

auditovány. Jejich pořadí v jednotlivých letech je v tabulce 3 uváděno náhodně.  
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Obrázek 10 - Graf Přehledu IA za sledované období 

Tabulka 3 - Kontrolované úseky v jednotlivých letech 
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Jak lze vidět, tak NS 823, PÚ a SŘ byly auditovaný v každém ze zmiňovaných roků 

sledovaného období. Naopak některé oblasti uvedené v současné organizační struktuře, 

nebyly auditovány vůbec, proto nejsou v tabulce k dohledání. Jedná se o Úseky zajišťující 

chod PJ a tím jsou na mysli Technický úsek (804), Řízení kvality (802) a Úsek nákupu (807). 

Bylo by více než vhodné v příštím roce zařadit, tyto doposud neauditované úseky, do 

programu auditu. Četnost provedených auditů v jednotlivých oblastech je možno vidět v 

přehledné tabulce 4. Na základě četnosti IA za sledované období byly kontrolované oblasti 

taktéž seřazeny od nejvyššího počtu provedených interních auditů.  

 

Tabulka 4 - Pořadí úseků dle četnosti provedených IA za sledované období 
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13 až 19

Následné pořadí
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Důvod, proč jsou IA ve VPE a.s. prováděny, je jednoduchý. Výsledkem interních 

auditů jsou totiž určitá zjištění, popřípadě neshody vyplývající z IA systémů. Tato zjištění či 

neshody odhalují místa ve společnosti, kde ji „tlačí bota“.  

Na obrázku číslo 11 je graf s přehledem počtu realizovaných IA v jednotlivých letech 

sledovaného období a zároveň počet zjištění, která byla těmito IA nalezena. Pro úplnost je 

potřeba doplnit, že se jedná o zjištění v oblasti QMS. 

Celkovým počtem 39 interních auditů ve sledovaném období 2010 až 2013 bylo 

vypozorováno celkem 89 zjištění. V prvních 3 letech byl počet IA totožný, ale počet zjištění 

s léty narůstal. Není to ovšem vhodné chápat jako negativní trend, ba naopak to příjmout jako 

možnost ke zlepšování. V posledním roce se počet IA zvýšil z 9 na 12 a tak se dal očekávat 

nárůst zjištění. Nakonec jich na 12 IA bylo vypozorováno rovných 30. 

Mírný nárůst zjištění, při stejném počtu IA v roce, může být vysvětlen například 

zvýšeným počtem příležitostí k vypozorování nějakého zjištění. Tím je na mysli zvýšený 

počet kontrolových prvků, popřídě zvýšený počet otázek, které tým auditorů pokladá 

kompetentním osobám při IA. 

 

 

Obrázek 11- Sledování trendu v počtu auditů a zjištění 
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Na obrázku číslo 12 lze vidět ve výsečovém grafu všechny kontrolované prvky normy, 

u kterých za sledované období 2010 až 2013 bylo vypozorováno během všech IA nějaké 

zjištění. Jednotlivé prky jsou pro přehlednost seřazeny podle počtu množství výskytu zjištění 

a doplněny o procenta.  

 

 

 

Obrázek 12 - Přehled výskytu zjištění ve sledovaném období 
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Obrázek číslo 12 doplňuje souhrnná tabulka číslo 5, v níž je vidět, ve kterých letech, a 

u kterých prvků normy, došlo k jakému počtu odhalených zjištění. Z celkového počtu 89 

zjištění (100% → 89 zjištění) bylo nejvíce zjištění odhaleno u prvku normy 4.2. Požadavky na 

dokumentaci a to v celkové výši 21, což odpovídá 24% z celkového počtu zjištění. Za 

významný počet odhalení zjištění došlo následně u prvku 6.2. Lidské zdroje (13 

zjištění/15%). 

 

 

Tabulka 5 - Četnost zjištění v závislosti na prvku normy a roce IA 

 

  

Prvky normy/Roky 2010 2011 2012 2013 celkem %

4.1. / / 3 2 5 6

4.2. 6 / 6 9 21 24

4.2.1. / 7 / / 7 8

4.2.3. / 2 / / 2 2

5.0. / / 1 / 1 1

5.5.1. / 1 / / 1 1

6.2. 3 / 4 6 13 15

6.2.1. / 3 / / 3 3

6.3.1. 1 / / 1 2 2

7.2. 4 / 2 / 6 7

7.2.2. / 1 / / 1 1

7.3.6. / / / 3 3 3

7.4. / 2 / 1 3 3

7.5. 1 / 4 3 8 9

7.5.1. / 2 / 2 4 4

8.0. / / / 3 3 3

8.3. 3 1 1 / 5 6

8.5. / / 1 / 1 1

celkem 18 19 22 30 89 100

Četnost zjištění v závislosti na prvku normy a roce IA
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Vyhodnocení interních auditů QMS za rok 2010 

V roce 2010 bylo ve VPE a.s. provedeno celkem devět interních auditů. Všech devět 

interních auditů QMS splnilo svůj účel a zajišťování požadavků na řízení systému 

managementu kvality bylo v prověřených útvarech hodnoceno: 

- ve stupni S – uspokojivý- 2x, a 

- ve stupni AC – přijatelný s poznámkami – 7x. 

V rámci IA QMS byla odhalena zjištění v rozporu na požadavky normy ISO 9001. 

Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 – Paretova analýza 

Tabulka 6 - Přehled zjištění v roce 2010 

 

 

Obrázek 13 - Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 v roce 2010 Paretovou analýzou 

Pořadí Prvky normy ISO 9001 Četnost výskytu množství v %

1. 4.2. Požadavky na dokumentaci 6 33,3

2. 7.2. Procesy týkající se zákazníka 4 22,2

3. 6.2. Lidské zdroje 3 16,7

/ 8.3. Řízení neshodného výrobku 3 16,7

5. 6.3.1. Údržba výrobních zařízení 1 5,6

/ 7.5. Realizace produktu 1 5,6

Celkem 18 100

Přehled zjištění v roce 2010
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Vyhodnocení interních auditů QMS za rok 2011 

V roce 2011 bylo ve VPE a.s. provedeno celkem devět interních auditů. Všech devět 

interních auditů QMS splnilo svůj účel a zajišťování požadavků na řízení systému 

managementu kvality bylo v prověřených útvarech hodnoceno: 

- ve stupni S – uspokojivý- 2x, ve stupni AC – přijatelný s poznámkami – 6x 

- ve stupni NS – neuspokojivý – 1x. 

V rámci IA QMS byla odhalena zjištění v rozporu na požadavky normy ISO 9001. 

Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 – Paretova analýza 

Tabulka 7 - Přehled zjištění v roce 2011 

 

 

Obrázek 14 - Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 v roce 2011 Paretevou analýzou 

Pořadí Prvky normy ISO 9001 Četnost výskytu množství v %

1. 4.2.1. Požadavky na dokumentaci-obecně 7 36,8

2. 6.2.1. Lidské zdroje-obecně 3 15,8

3. 4.2.3. Řízení dokumentů 2 10,5

/ 7.4. Nákup 2 10,5

/ 7.5.1. Řízení výroby a poskytování služeb 2 10,5

6. 5.5.1. Odpovědnost, pravomoc a komunikace 1 5,3

/ 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 1 5,3

/ 8.3. Řízení neshodného produktu 1 5,3

Celkem 19 100

Přehled zjištění v roce 2011
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Vyhodnocení interních auditů QMS za rok 2012 

V roce 2012 bylo ve VPE a.s. provedeno celkem devět interních auditů. Všech devět 

interních auditů QMS splnilo svůj účel a zajišťování požadavků na řízení systému 

managementu kvality bylo v prověřených útvarech hodnoceno: 

- ve stupni S – uspokojivý- 1x, a 

- ve stupni AC – přijatelný s poznámkami – 8x. 

V rámci IA QMS byla odhalena zjištění v rozporu na požadavky normy ISO 9001. 

Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 – Paretova analýza 

Tabulka 8 - Přehled zjištění v roce 2012 

 

 

Obrázek 15 - Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 v roce 2012 Paretovou analýzou 

Pořadí Prvky normy ISO 9001 Četnost výskytu množství v %

1. 4.2. Požadavky na dokumentaci 6 27,3

2. 6.2. Lidské zdroje 4 18,2

/ 7.5. Realizace 4 18,2

4. 4.1. Všeobecné požadavky 3 13,6

5. 7.2. Procesy týkající se zákazníka 2 9,1

6. 5.0. Odpovědnost managementu 1 4,5

/ 8.3. Řízení neshodného produktu 1 4,5

/ 8.5. Zlepšování 1 4,5

Celkem 22 100

Přehled zjištění v roce 2012
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Vyhodnocení interních auditů QMS za rok 2013 

V roce 2013 bylo ve VPE a.s. provedeno celkem dvanáct interních auditů. Všech 

dvanáct interních auditů QMS splnilo svůj účel a zajišťování požadavků na řízení systému 

managementu kvality bylo v prověřených útvarech hodnoceno: 

- ve stupni AC – přijatelný s poznámkami – 12x. 

V rámci IA QMS byla odhalena zjištění v rozporu na požadavky normy ISO 9001. 

Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 – Paretova analýza 

Tabulka 9 - Přehled zjištění v roce 2013 

 

 

Obrázek 16 - Analýza zjištění dle prvků normy ISO 9001 v roce 2013 Paretovou analýzou 

Pořadí Prvky normy ISO 9001 Četnost výskytu množství v %

1. 4.2. Požadavky na dokumentaci 9 30,0

2. 6.2. Lidské zdroje 6 20,0

3. 7.5. Technická příprava výroby 3 10,0

/ 7.3.6. Změnové řízení 3 10,0

/ 8.0 Měření, analýza, zlepšování 3 10,0

6. 4.1. Všeobecné požadavky - řízení procesů 2 6,7

/ 7.5.1 Realizace 2 6,7

8. 6.3.1. Údržba výrobních zařízení 1 3,3

/ 7.4. Nákup 1 3,3

Celkem 30 100

Přehled zjištění v roce 2013
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Jak je možno vidět, tak pro vyhodnocení IA v jednotlivých letech za sledované období 

bylo využito Paretovy analýzy. Při Paretově analýzách vypracovaných samostatně pro každý 

rok sledovaného období, byl aplikován poměr 50/50, respektive že padesát procent příčin 

způsobí padesát procent následků. 

V roce 2010 bylo devíti IA odhaleno celkem 18 nedostatků (viz tabulka 6) 

vyhodnocených týmem interních auditů jako zjištění. Největší počet zjištění byl nalezen u 

prvku 4.2. Požadavky na dokumentaci, celkem šest, a u prvku 7.2 Procesy týkající se 

zákazníka, celkem čtyři, v rozporu s požadavky normy ISO 9001. Dle Paretovy analýzy, jak 

je vidět na obrázku číslo 13 činí organizaci největší problém správné plnění těchto dvou prvků 

způsobující ji padesát procent veškerých vzniklých následků v daném roce 2010. 

Podobné výsledky byly i v následujícím  roce 2011. Celkově bylo odhaleno 19 zjištění 

devíti IA (viz tabulka 7), kdy nejvíce zjištění bylo vypozorováno u prvku 4.2.1 Požadavky na 

dokumentaci-obecně, což je součástí prku 4.2. Požadavky na dokumentaci, kde bylo nejvíce 

zjištění v roce předcházejícím, a u prvku 6.2.1. Lidské zdroje-obecně. Paretova analýza (viz 

obrázek 14) odhalila, že velké pozornosti by mělo být věnováno těmto dvěma prvkům 

způsobující dokonce více než padesát procent následků. Za komentář také stojí to, že 

následující prvek 4.2.3 Řízení dokumentů je celkové třetí v pořadí s největším počtem 

odhalení v roce 2011. Pokud by tedy nebyly prvky 4.2.1. a 4.2.3. sledovány samostatně, ale 

z pohledu celku prvku 4.2., pak by se prvek 4.2. zasloužil o padesát procent následků sám. 

Výsledek v následujícím roce 2012 je téměř totožný s rokem 2011. Devíti IA bylo 

odhaleno celkem 22 nedostatků klasifikovaných jako zjištění (viz tabulka 8). O největší počet 

zjištění se zasloužil kontrolovaný prvek 4.2. Požadavky na dokumentaci, v počtu šesti zjištění 

a dále prvek 6.2. Lidské zdroje, v počtu čtyř zjištění. Tyto prvky podle Paratovy analýzy (viz 

obrázek 15) odpovídají téměř padesáti procentům všech následků. 

 V roce 2013 bylo realizováno celkem dvanáct interních auditů, které odhalily celkem 

30 nedostatků klasifikovaných jako zjištění (viz tabulka 9). O celých padesát procent následků 

se dle Paretovy analýzy (viz obrázek 16) opět postaraly prvky 4.2. Požadavky na dokumentaci 

a 6.2. Lidské zdroje.  
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6.2 Analýza procesu interního auditu v PJ 814 (ENVI) 

6.2.1 Příprava interního auditu PJ 814 (ENVI) 

Po prohlídce PJ bylo vše směřováno k přípravě na IA, kde jsem byl i přítomen v pozici 

pozorovatele. 

Protože jsem byl na interním auditu ve VPE a.s., kterého jsem se zúčastnil jako 

pozorovatel, bylo potřeba si prostudovat nezbytné materiály pro pochopení dané 

problematiky. Tudíž během praxe mi byly poskytnuty normy CSN EN ISO 9001 zabývající se 

QMS, ČSN EN ISO 14001 zabývající se EMS a ČSN OHSAS 18001 zabývající se SM 

BOZP. Současně jsem byl seznámen s aplikací těchto systémů v podmínkách VPE a.s. 

Jak je známo, tak realizace interního auditu probíhá v několika fázích. I přesto, že za 

první z fází je považována ta část s názvem zahajovací fáze, je zde přece jenom ještě jedna 

část, která zahajovací fázi předchází. Ale jako součást realizace procesu interního auditu není 

uváděna. Její důležitost je ovšem nasnadě. Hovořím o Programu interního auditu, který lze 

zařadit do tzv. přípravné části interního auditu.  

Program interního auditu 

Proběhla tedy příprava auditu. Velmi důležitou součástí každého interního auditu ve 

firmě VPE a.s. je program pro daný rok. Součástí tohoto programu je seznam všech míst, tedy 

podnikatelských jednotek, popřípadě podpůrných úseků, ve kterých se musí tento audit 

provést. V každé podnikatelské jednotce se kontrolují jiné prvky dané normy (použitá norma 

je dána podle systému, který kontrolujeme (např. pro audit QMS použiju normu ISO 9001, 

pro EMS ISO 14001)), přičemž součet všech těchto prvků, kontrolovaných nezávisle na sobě 

v PJ, musí obsahovat všechny prvky dané  normy. 

Interní audit může být rozdělen do několika kontrolovaných oblastí, které jsou zřetelně 

rozepsány v programu. Začátek auditu každé oblasti je jasně zadán autorem tohoto programu 

(měsíc, rok). 

Auditor tedy podle programu zjistí, které prvky budou přezkoumávány.  

K dispozici mi byl celý Program interních auditů ve VPE a.s. pro rok 2013, který mi 

poskytla zodpovědná osoba za jeho vypracování. Na níže uvedeném obrázku 17 jsem z celého 

Programu deseti interních auditů, které byly nachystány na rok 2013, vybral pro ukázku jeden 

z nich. Důvod proč jsem zvolil pro ukázku právě tento interní audit je zřejmý.  
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Je to část programu interního auditu Podnikatelské jednotky ENVI, kde jsem byl i 

přítomen ve funkci pozorovatele. 

Je třeba zdůraznit, že interní audit PJ 814 je v celém Programu IA pro rok 2013 značen 

číslovkou 5 (možno vidět na obrázku 17 v levém horním rohu). Daná číslovka nám 

nevyjadřuje důležitost (všechny jsou na stejné úrovni) a ani pořadí prováděného interního 

auditu, pouze nám značí jejich celkový počet. V jakém pořadí budou prováděny, určí dle 

vlastního uvážení hlavní auditor. Na obrázku 17 jsou dále k vidění místa, kde bude interní 

audit probíhat, prvky normy označeny čísly a také jejich slovní vyjádření, osoby, jichž se 

bude hlavní auditor tázat, celý auditorský tým a datum, kdy IA proběhne. 

 

Obrázek 17 – Část programu interního auditu pro rok 2013 ve VPE a.s. [22] 

Plán auditu 

V plánu auditu musejí být zahrnuty všechny potřebné údaje týkajícího se daného 

interního auditu. Část dokumentu Plán interního auditu je vidět na obrázku 18. 

 V hlavičce dokumentu je audit procesu, auditovaný útvar, kontaktované osoby, 

kontrolovaná norma, účastníci auditu a také datum prováděného auditu. 

Dále následuje detailní rozpis plánu auditu. Zde je možno dohledat, který systém je 

kontrolovaný (QMS, EMS), hodinu a místo zasedací místnosti, auditovaný proces, kontaktní 

osobu a prvky normy. 

  

5 PJ 814

C.  Navrhování, výroba, montáž 

nádrží, zásobníků smaltovaných a s 

jinou povrchovou úpravou,žárové 

zinkování a žárové nástřiky kovové a 

keramické.

Vodvářka

Dajčarová, 

Vaněk, 

Pokorný  

(044)

8 / 2013

PJ 814 8.2.3 monitorování a měření procesů Vodvářka

865 7.1 řízení marketingových činností Hoš

865 7.2 přezkoumání smlouvy Hoš

PJ 814 7.3 návrh a vývoj Drobný

PJ 814 7.5 technická příprava výroby Ševčík, Richter

807.7 7.4 nakupování výrobků a služeb Pechová

PJ 814 7.1 plánování Vodvářka

PJ 814 6.2, 7.5.1, 7.5.5 výroba, skladování Michna

PJ 814 7.2 dodávání Hoš

802 8.3 řízení neshodného výrobku Švejkovský

všichni
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.4.7, 4.5.2, 4.5.3
požadavky na dokumentaci všichni
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Obrázek 18-Část Plánu interního auditu [22] 

Obeznámení s plánem auditu všechny zúčastněné 

Méně obsáhlým, ale stejně důležitým, jako všechny předchozí, je bod Obeznámení 

s plánem auditu všechny zúčastněné. To znamená, že vhodným způsobem (například  

e-mailem) kontaktujeme všechny osoby, které by se měli zúčastnit interního auditu a sdělíme 

jim datum plánovaného interního auditu. Všechny tyto osoby jsou sepsány v Plánu auditu pod 

názvem Rozdělovník.  

Přezkoumání dokumentů Podnikatelských jednotek 

Pro auditora je velice důležité pochopit, jak z hlediska systému přezkoumávané PJ 

fungují. Z tohoto důvodu je klíčová dokonalá znalost systémové dokumentace. 

Dokumentovaný QMS a EMS VPE a.s. zahrnuje dokumentaci ve třech úrovních (viz 

obrázek 19): 
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Obrázek 19 - Hierarchie dokumentů [22] 

I. úroveň:  

 První úroveň představuje Příručka managementu kvality a environmentu (PMKE). 

PMKE je integrována pro QMS a EMS, je funkční pro celou VPE a.s. [22]. 

 

II. úroveň:  

 Tyto dokumenty realizují v praxi požadavky této PMKE a jednotlivých prvků 

norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Předpisy QP-ISO obsahují postupy 

managementu kvality a environmentu s detailním uvedením odpovědností a pravomocí a 

stanovují vzájemné organizační vazby. Příprava a řízení QP-ISO je detailně stanoveno v 

příslušném QP-ISO/QI-ISO [22]. 

 

III. úroveň: 

  Tyto dokumenty detailně popisují konkrétní procesy a činnosti/obecné činnosti 

při realizaci produktu, které vyplývají z předpisů managementu kvality (QP-ISO) a nejsou v 

nich rozvedeny. Patří zde mimo instrukcí QI-ISO, EI a EPI také např. CHPČ, Organizační 

schémata, Evidenční list zaměstnance, Seznamy (kvalifikovaných auditorů, řídícího 

managementu atd.), Nákupní dokumentace, Obchodní dokumentace, Konstrukční a 

technologická dokumentace, apod. [22]. 
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Všechny dokumenty všech úrovní musely být před auditem hlavním auditorem pečlivě 

přezkoumány a to z toho důvodu, aby bylo zjištěno, ve kterých z nich došlo ke změnám. 

Během auditu se poté hlavní auditor zaměřuje především na fungování v praxi právě těchto 

změn, a jak jsou tyto změny aplikovány. Část dokumentu Seznam QP-ISO a QI-ISO je na 

obrázku 20. 

 

 

Obrázek 20 - Seznam QP-ISO a QI-ISO pro monitorování a měření [22] 

 

 Na výše doložené části dokumentu Seznam QP-ISO a QI-ISO lze vidět celou problematiku 

tohoto bodu Přezkoumání dokumentů Podnikatelských jednotek, který je součástí interního 

auditu. Hlavní auditor má za povinnost nastudovat si Předpisy a Instrukce managementu kvality. 

Některé Předpisy a Instrukce má nastudovány z předešlých interních auditů, ale ve sloupečku 

vydání (7 sloupec) a revize (8 sloupec) je napsaný přesný počet provedených změn ve vedených  

Předpisech a Instrukcích. V takovém případě, že došlo ke změnám, musí hlavní auditor tyto 

změny nastudovat, aby správně pochopil problematiku daného oddělení. 

  

  

QP-ISO 8.2 - 01 ● ● ● Řízení interních auditů 2 1 802 Vaněk R. 14.11.2012

QP-ISO 8.2 - 02 ●
Příprava a řízení inspekčních činností 

ve výrobě na stavbách VIC
2 0 811 Palička L. 15.12.2011

QP-ISO 8.2 - 03 ● Příprava a řízení vstupní kontroly 1 1 802 Kudelová S. 25.9.2009

QI-ISO 800.00-035 ● Vstupní kontrola na stavbách VIC 2 0 811 Hertvík Z. 15.12.2011

QP-ISO 8.2 - 04 ●
Program a řízení mezioperační 

kontroly
1 0 802 Smolík J.  9.1.2009

QP-ISO 8.2 - 05 ●
Program a řízení výstupní kontroly a 

přejímek
1 0 802 Palizová H. 10.4.2009

QI-ISO 800.00-019 ●

Program zabezp. jakosti služby 

vykonávané v kontrolovaném pásmu 

jaderných elektráren

2 0 804 Kusýn L. 1.8.2009

QP-ISO 8.2 - 06 ●
Rozbor jakosti a monitorování ztrát z 

nekvality
2 0 802 Pudich J. 17.10.2011

QP-ISO 8.2 - 07 ● Monitorování a analýza procesů 3 0 802 Vaněk R. 13.10.2011

8.2 - Monitorování a měření
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Žlutě označené řádky, jsou prvky normy ISO 9001. Pod daným prvkem normy jsou uvedeny 

QP a QI které popisují prováděné činnosti vztahující se k danému prvku. Ty (QP a QI) jsou 

rozhodující a stěžejní pro význam bodu Přezkoumání dokumentů PJ. Dokumenty, jež byly 

v období mezi audity revidovány, musí být pečlivě přezkoumány hlavním auditorem. V případě, 

že se jedná o vydání, tak v dokumentu došlo k velkému počtu změn a je potřeba tento dokument 

ze strany hlavního auditora pečlivě prostudovat od samého začátku. Jestliže se jedná o revizi, 

došlo pouze k jedné či více změnám, kterých ale není tolik, aby bylo potřeba provést nové 

vydání. V dalším sloupečku je garant. Následuje sloupec s autorem, jenž provedl změny 

v dokumentech a je autorem dokumentu a posledním údajem je datum účinnosti. Datum 

účinnosti nám dává informaci o tom, kdy nabývá účinnosti nový, nebo revidovaný dokument. 

Existuje zde doba prodlení, ve které se musejí všechny osoby pracující s těmito dokumenty 

seznámit se změnami. Doba prodlení je časově omezená a trvá 14 dní od doby, kdy dokument 

byl schválen ředitelem a vstoupil v platnost. 

Například u dokumentu Seznam QP-ISO a QI-ISO v případě prvku 8.2 – 

Monitorování a měření u předpisu QP-ISO 8.2 – 01 (Řízení interních auditů) nabyl tento 

dokument účinnost 14. 11. 2012, což znamená, že ředitel musel svým podpisem schválit platnost 

tohoto dokumentu 1. 11. 2012 a od tohoto data měli všechny kompetentní osoby pracující s 

předpisem QP-ISO 8.2 – 01 14 dní na to, aby se dostatečně s nově schváleným dokumentem 

seznámili. 

Přidělování práce týmu auditorů 

Vedoucí osobou celého interního auditu je vždy hlavní vedoucí auditor. Ten plní funkci 

dohledu nad plynulým chodem IA. Ostatní členové týmu, ale i hlavní vedoucí auditor, pak 

pokládají osobám zodpovědným za proces vybrané otázky z Katalogu otázek, jež mají sepsané 

v dokumentu Otázky a zjištění auditora. Auditoři účastníkům auditu pokládají tyto otázky a na 

základě odpovědí na položené otázky zjišťují, zda jsou či nejsou splněny určité požadavky na 

dané prvky normy. 

 Mohou ovšem nastat situace, kdy hlavní auditor, není specialistou v nějakém auditovaném 

procesu. Zde se objasňuje využití týmu auditorů. Právě v takovém případě, na požádání 

hlavního auditora, se využije člen týmu auditorů, který je specialistou na dané téma. Podle toho, 

kde má či nemá hlavní auditor silné, nebo slabé stránky si také sestavuje tým auditorů. Tým 

auditorů musí pokrýt svými znalostmi celé spektrum vědomostí o auditovaných procesech. 

V případě auditování některých specifických procesů může být i k internímu auditu přizván tzv. 
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technický expert, který však není součástí auditorského týmu. Pouze dává svá odborná 

stanoviska k oblastem a procesům, ve kterých nejsou členové týmu auditorů odborně způsobilí. 

Příprava pracovních dokumentů 

Před samotným auditem byly připravovány potřebné dokumenty, které urychlují průběh 

celého auditu. Mezi ně se řadí i dokument s názvem Otázky a zjištění auditora. Zkrácená ukázka 

tohoto dokumentu je na obrázku 21. Ten je velice důležitý, protože právě na základě toho, co si 

zde hlavní auditor napíše, rozhodne v konečné zprávě interního auditu o tom, zda vše funguje 

tak, jak má. 

 V tomto dokumentu jsou jako u předchozích dokumentů v hlavičce k vidění audit procesu, 

auditovaný útvar, kontaktované osoby a útvary, tým auditorů a také norma, dle které audit 

probíhá atd. 

Dále už jsou uváděny auditované prvky dle PMKE. Pod těmito prvky je uveden seznam 

otázek, které byly vybrány z katalogu otázek. Výběr otázek je realizován podle vlastní úvahy 

hlavního auditora. Vedle otázky se pak ponechává volné pole pro odpovědi, neboli zjištění. 

 

Obrázek 21 - Otázky a zjištění auditora, úvodní část [22] 
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6.2.2 Realizace interního auditu v PJ 814 (ENVI) 

 Po kompletizaci celé přípravné fáze auditu, ve které byl vytvořen Program interního 

auditu, Plán auditu, proběhlo obeznámení s plánem auditu všechny zúčastněné, po 

přezkoumání všech nezbytně nutných dokumentů Podnikatelských jednotek hlavním 

auditorem, po přerozdělení práce auditorům auditorského týmu a přípravě všech dokumentů, 

se mohlo plynule přejít k realizaci interního auditu. Za organizaci, efektivní a plynulý průběh 

interního auditu zodpovídá vedoucí auditor. 

Interní audit proběhl ve dne 1. 8. 2013 a jeho začátek neboli Úvodní jednání bylo dle 

Plánu auditu stanoveno na 8:00 hodin. V tomto čase se všichni zúčastnění scházejí v Zasedací 

místnosti vedení PJ 814. Přítomni jsou týmy auditorů zastupující kontrolu QMS a EMS. Za 

tým QMS to je tým auditorů, včetně pozorovatele a vedoucího auditora. Za tým EMS je to 

vedoucí auditor, který je přizván k internímu auditu jako externista a jeho služby jsou 

z pohledu VPE a.s. nakupovanou službou. Pro úplnost je součástí úvodního jednání 

odpovědná osoba zastupující QMS PJ 814 a odpovědné osoba za EMS PJ 814.  

Při Úvodním jednání se diskutuje obsah Plánu auditu. Tím je na mysli především 

diskuze ohledně jednotlivých časů návštěv auditovaných procesů, zda jsou osoby, sepsané 

v poli Kontaktní osoby, kompetentní a oprávněné zastupujícím kontrolované Podnikatelské 

jednotky k zodpovězení otázek nachystaných hlavním auditorem a zda jsou přítomni na svých 

pracovištích, tak aby byl zajištěn plynulý průběh auditu. 

Po schválení Plánu auditu může následně začít Vlastní průběh auditu. Zástupci týmu 

QMS a EMS se rozcházejí a znovu se scházejí až při ukončení interního auditu opět 

v Zasedací místnosti. 

 Tým auditorů kontrolující plnění požadavků na QMS, kterého jsem součástí, postupují 

podle Plánu auditu a postupně procházejí všechny auditované procesy. Na každém 

z pracovišť, kde jsou tyto procesy realizovány, jsou pověřeným osobám kladeny otázky 

vybrané z dokumentu Seznam otázek pro audity QMS a EMS, které jsou shrnuty v 

předpřipraveném dokumentu Otázky a zjištění auditora. V takovém dokumentu je velice 

důležité, co si vedoucí auditor interního auditu do volných okének z názvem zjištění zapíše, 

protože právě obsah těchto okének, s názvem Zjištění, poslouží jako vstup k analýze 

současného stavu, z něhož bude moci podnik (vedoucí auditor) vyvodit určitá nápravná, 

respektive preventivní opatření, vhodnými činnostmi a posunout podnik vpřed tímto 

zlepšením. 
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Dříve než ale dojde k této činnosti, tak proběhne poslední část realizace vlastního 

průběhu interního auditu. To je poslední setkání všech zúčastněných opět v Zasedací 

místnosti vedení. Zde oznámí vedoucí auditor zjištění, které poslouží k vypracování zprávy o 

auditu, vedoucí osobě kontrolovaného úseku. 

 

6.2.3 Výsledky a zpráva z interního auditu PJ 814 (ENVI) 

 Zprávu z interního auditu zpracovává vedoucí auditor. Využívá zde poznámek zapsaných 

v dokumentu s názvem Otázky a zjištění auditora. 

 VPE a.s. využívá ve Zprávě o auditu, jeho část je na obrázek 22, hodnotící stupnici, která 

odpovídá na to, jak jsou některé z vybraných požadavků normy ČSN EN ISO 9001 plněny. 

 

Obrázek 22-Část z dokumentu Zpráva o auditu [22] 
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Hodnotící stupnice dle předpisu QP-ISO 8.2-01: 

„S“  : uspokojivý / satisfactory  

 požadavky dokumentace QMS / EMS, resp. platné systémové normy QMS / EMS 

splněny. 

„AC“ : přijatelný s poznámkami / acceptable with comments  

 drobné nedostatky QMS  nebo dokumentace QMS, které nemají zásadní a výrazný 

vliv na kvalitu produktů, 

 drobné nedostatky EMS nebo dokumentace EMS, které nemají zásadní a výrazný vliv 

na funkci nebo účinnost dané oblasti EMS. 

„NS“  : neuspokojivý / not satisfactory 

 QMS / EMS není dostatečně dokumentován a uplatňován, 

 QMS / EMS (stanovený v platné dokumentaci QMS / EMS) není ve značném rozsahu 

zaveden, 

 značný výskyt drobných nedostatků QMS / EMS nebo platné dokumentace QMS / 

EMS (klasifikovaných „AC“), 

 podstatné nedodržení požadavků platné dokumentace QMS / EMS nebo systémové 

normy QMS / EMS, 

 nezavedení dokumentovaných postupů nebo záznamů o kvalitě do praktické aplikace, 

 opakovaný výskyt nezavedení příslušné činnosti managementu kvality / 

environmentálního managementu u dvou nebo více auditovaných úseků v rámci 

daného OÚAS. 

„NA“ : nelze použít / not applicable 

 plánovaný auditovaný prvek QMS / EMS není v působnosti daného útvaru, 

 nesoulad ustanovení (požadavků) na sebe navazujících dokumentů QMS / EMS, 

 nejednoznačná formulace příslušných ustanovení (požadavků) dokumentace QMS / 

EMS. 

„*“  : neauditováno / not audited 

 auditovaný OÚAS není k auditu připraven, podmínky pro řádné provedení auditu 

nevytvořeny, 
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 vyžádaná dokumentace a záznamy v požadovaném (dohodnutém) termínu 

nepřipraveny a nepředloženy auditorům, 

 nelze v rámci auditované oblasti audit provést nebo pokračovat v auditu z důvodu 

např.: 

- v důsledku nezavedení příslušných dokumentů QMS / EMS, 

- auditovaná činnost se neprovádí (neprobíhá výroba určitých zakázek apod.) [22]. 

 

 Nejdříve jsou klasifikovány samostatně jednotlivé vybrané prvky auditované příručky 

kvality, respektive normy a poté se vyhodnotí výsledek celého auditu pomocí stejné stupnice 

hodnocení. 

 Podle toho, jak jsou jednotlivé auditované prvky ve Zprávě o auditu klasifikovány, jsou 

interním auditorem ve stejném dokumentu sepsána doporučení, jak by mělo být postupováno 

pro jejich odstranění. V tomto případě ovšem není doporučení chápáno jako nápravné 

opatření. Nápravná opatření, přesně řečeno podle QP-ISO 8.2-01 Opatření k nápravě, se 

aplikují pouze v případě zjištěné neshody. 

Zjištění: 

 V rámci prověřování jednotlivých procesů QMS byly identifikovány nedostatky 

klasifikované jako zjištění a to v případě všeobecných požadavků, požadavků na 

dokumentaci, lidských zdrojů a řízení neshodného výrobku. 

 Na základě sledování procesů bylo zjištěno, že nejsou plněna kritéria přijatelnosti 

procesu zinkování, což je v rozporu s prvkem 4.1 Všeobecné požadavky normy ČSN EN ISO 

9001. Zjištění bylo vyhodnoceno jako přijatelné s poznámkami (AC). 

 V případě prvku 4.2 Požadavky na dokumentaci chybí na pracovištích záznamy o 

proškolení zaměstnanců z Cílů kvality 2013, a revidovaných QP a QI, což je přetrvávající 

problém z interního auditu konaného v PJ 814 z roku 2012. Zjištění bylo vyhodnoceno jako 

přijatelné s poznámkami neboli AC. 

 Dalším ze zjištění je nedostatek identifikovaný v rozporu s prvkem 6.2 Lidské zdroje. 

Zde stále chybí aktualizované CHPČ, což je opět přetrvávající doporučení z předešlého 

interního auditu z roku 2012. Opět vyhodnoceno zkratkou AC, tedy přijatelný s poznámkami. 
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 Posledním ze čtyř zjištění je, že není prováděná řádná identifikace neshodného výrobku 

a chybí označení místa pro uložení těchto výrobků. Vyhodnoceno jako přijatelné 

s poznámkami, tedy AC. 

Závěr: 

 Stanovený rozsah interního auditu č.5/2013 byl splněn. Interní audit splnil svůj účel 

v provádění procesních činností stanovených dle platné a aktualizované dokumentace. 

Uvedená zjištění jsou závazná pro prověřované útvary. Ředitel PJ 814 musí do 15 

kalendářních dnů od převzetí Zprávy informovat písemně vedoucího týmu auditorů o 

termínech a způsobu řešení zjištění. 

 Na základě auditních zjištění je výsledek interního auditu QMS hodnocen stupněm AC 

– přijatelný s poznámkou. 

 

6.3 Porovnání průběhu auditu s předpisem QP-ISO 8.2 – 01 

Interní audit PJ 814 neproběhl zcela v souladu s předpisem QP-ISO 8.2 – 01 nazývaný 

také jako Řízení interního auditu.  

Týkalo se to závěrečné fáze, kdy interní auditor klasifikuje výsledky auditu. Veškeré 

nedostatky klasifikuje jako zjištění s výsledkem „AC“ – přijatelný s poznámkami. 

V případě, že není prováděna řádná identifikace neshodného produktu a chybí 

označená místa pro jeho uložení, pak lze hovořit o podstatném nedodržení požadavku platné 

dokumentace QMS nebo systémové normy QMS a tak by se mělo zjištění klasifikovat jako 

neshoda. 

Není tomu jinak ani u dalších zjištění. Na pracovištích chybějí záznamy o proškolení a 

aktualizované CHPČ, takže QMS není dostatečně uplatňován. Což je jednoznačně 

neuspokojivé. 

 Zároveň by bylo vhodné přehodnotit klasifikaci u procesu zinkování. Zde nebyla 

dodržena kritéria přijatelnosti. Označení „AC“ je nedostatečné. 
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7 Příležitosti ke zlepšování, návrhy opatření a doporučení 

 

7.1 Decentralizace řízení 

Současná situace ve VPE a.s. na Úseku řízení kvality je problematická (zkratka Úseku 

řízení kvality → 802).  Konkrétně v oblasti zajišťující realizaci interních auditů. Interní audity 

zajišťuje část úseku 802 s názvem Systémy zabezpečování kvality a environmentu (zkratka → 

802.1). Problémem je pracovní vytíženost těchto pracovníků (interních auditorů), kterých, ke 

všemu, není mnoho. Interní auditoři se totiž musejí zabývat řešením problémů, které jsou 

v rozporu s popisem jejich charakteristické pracovní činnosti a to je především realizace 

interních auditů ve VPE a.s. a činnostem s tím souvisejících. 

Bohužel pak může docházet k tomu, že do Programu interních auditů nemohou být 

zařazeny všechny podnikatelské jednotky a nákladová střediska zajišťující ziskovost 

společnosti, popřípadě jejich podpůrné úseky, bez kterých by nemohly existovat. Jedná se o 

úseky nákupu, technické, personální apod. Bylo by ovšem vhodné, aby všechny PJ, NS a 

podpůrné úseky byly auditovány minimálně jednou za dva roky, což současnému stavu 

neodpovídá (viz tabulka 3, respektive 4). 

Vzhledem k tomu, že přijímání nových zaměstnanců a vytvoření nových pracovních 

pozic zní pro vedení společnosti jako faux pas, se nabízí, aby řešení problémů mimo 

kompetence interních auditorů, tak jak jsou popsány v CHPČ (CHPČ → dokumenty třetí 

úrovně detailně popisující konkrétní procesy a činnosti), byly oficiálně rozmělněny mezi jiné 

zaměstnance úseku 802, popřípadě mezi jiné pracovníky nižšího managementu (myšleno 

podřízené), kteří jsou zdaným tématem bezprostředně spjati, což interní auditoři, dle CHPČ, 

nejsou. Hovoří se o tzv. decentralizaci řízení. 

Bylo využito nástroje Analýzy silového pole (viz tabulka 10) pro obhajobu potřeby 

takového kroku, který by posléze byl prezentován na vyšších místech. Z níže uvedené 

Analýzy silového pole jednoznačně vyplývá, že existuje potřeba decentralizace řízení.  

V Analýze silového pole pro realizaci decentralizace jednoznačně hovoří hybné síly. 

Ty definují místa, ve kterých by došlo k celkovému zlepšení a zefektivnění pracovních 

činností. Přes spokojenější pracovníky úseku 802.1 a jiné podřízené by se to dokonce dotklo i 

samotného vedení, které by následně mohlo využívat kvalitnějších výstupu z IA 

k přezkoumávání QMS, jak je to blíže popsáno v PMKE v bodě 5.6.2.1.
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Tabulka 10-Analýza silového pole 

Vliv na aplikaci řešení problému: Klíčový vliv – je životně důležité sílu posílit/4 body; Důležitý vliv – pomůže, když sílu posílíme/3 body; 

 Mírný pokrok – bez velké důležitosti/2 body; Nepatrný vliv – odstranění příliš neovlivní problém/1 bod 

Současný stav, problém: Velká vytíženost pracovníků úseku 802.1, z čehož plyne potřeba realizace decentralizovaného řízení, jako řešení problému. 

Vliv na problém Hybné síly Brzdné síly Vliv na problém 

4 Spokojenější zákazník Nevzdělanost zaměstnanců 4 

4 Více času na koncepční práci 

pracovníků na úseku 802.1 

Odpor vedení ke změně  4 

4 Seberealizace podřízených X X 

3 Vyšší výkonnost personálu X X 

15 CELKEM CELKEM 8 
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7.1.1 Odbourání brzdných sil 

Aby bylo možno realizovat decentralizaci, je potřeba odstranit brzdné síly v podobě 

odporu vedení a nevzdělanosti zaměstnanců. 

Odpor vedení ke změně  

Pro odstranění odporu ze strany vedení by bylo vytvořeno schéma (viz obrázek 23), 

které by mu bylo následně prezentováno. Je v něm vidět kompletní obsazení všech možných 

pozitivních důsledků nového řešení, které jsou totožné s hybnými silami z provedené analýzy 

silového pole. 

Pokud se delegují některá rozhodnutí na pracovníky nižšího managementu, pak 

pracovníci úseku 802.1 získají více času na koncepční práci související s jejich 

charakteristickou pracovní činností, což může vést například ke zvýšení počtu IA v roce a tím 

k odhalování vícero míst ke zlepšování. Zároveň se podřízení budou moci více realizovat a 

přispět svými rozhodnutími k lepšímu fungování společnosti a také k rychlejšímu řešení jim 

svěřenému úkolu. Kdo nakonec bude profitovat, je zřejmé z obrázku 23 a to je vedení 

společnosti. 

 

Obrázek 23 – Pozitivní důsledky nového řešení [15] 
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Nevzdělanost zaměstnanců 

 Každoročně společnost investuje do vzdělávacích aktivit zaměstnanců nemalé 

prostředky. Těmi se hradí jazykové kurzy, vzdělávání a přezkušování svářečů a další podobná 

školení tohoto typu. Podnik také neustálé rozvíjí projekt „Vzdělávání zaměstnanců 

podniku“[22].  

Odstranění nevzdělanosti by mohla posloužit účast delegovaných zaměstnanců 

na podobných kurzech. Vždy se ale jedná o placené kurzy, školení apod. 

Doporučoval bych zvýšit kooperaci mezi VPE a.s. a Vysokými školami v jejím 

blízkém přilehlém okolí. Tuto spolupráci by doprovázelo společné úsilí zaměřené na prospěch 

všech, kteří se na něm podílejí. Vznikl by nový projekt, ze kterého by profitovaly obě strany. 

Projekt by byl založen na tzv. „výměnných pobytech“.  

Zaměstnanci ve VPE a.s. mají v tomto případě nedostatečnou kvalifikaci pro výkon 

nové pracovní činnosti. Oproti tomu studenti mívají při ukončení jejich studia nedostatečnou 

zkušenost v oblasti praxe. 

U obou stran existuje nějaká potřeba. Tu lze uspokojit vzájemnou spoluprácí.  

 Organizace by posílala své zaměstnance do škol. Ti by se účastnili přednášek, či 

cvičení předmětu, jež by zvyšovali jejich pracovní gramotnost, tak důležitou pro výkon nové 

pracovní činnosti. Naopak studenti by se individuálně zapojovali do pracovního procesu tím 

způsobem, že by pozorovali pracovní činnost zaměstnance, ke kterému by byli přiřazeni. 

 

Výhody pro VPE a.s.: 

1. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců. 

2. Nulová finanční zatíženost. 

3. Posílení firmy v oblasti CSR. 
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7.2 Návrh způsobu klasifikace výsledků interních auditů PJ, NS či Úseků 

Norma ČSN EN ISO 9001 v kapitole 5 Odpovědnost managementu, konkrétně 

v podkapitole 5.6.1 Přezkoumávání systému managementu-Obecně je napsáno, že: „vrcholové 

vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality 

organizace, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost atd.“[3]. 

Jedním ze vstupů pro přezkoumávání QMS vrcholovým vedením dle platné PMKE ve 

VPE a.s. je informace o výsledcích auditovaných procesů.  Výsledky IA jsou sepisovaný ve 

Zprávách o auditu, jenž bývají následně předkládány vedení společnosti k jejich přezkoumání. 

Stanovení výsledku auditovaného procesu, přesněji řečeno, zařazení do jedné ze čtyř 

hodnotících kategorií je prováděno jako subjektivní názor auditora, což může být zavádějící. 

Doporučuji tudíž vytvořit vhodnější způsob, jak určit výsledek z auditu. Nástroj pro tuto 

klasifikaci je komentován v kapitole 7.2.2. Ten se zároveň bude opírat o nový způsob 

klasifikace prvků. Klasifikace prvků je komentována v kapitole 7.2.1.  

 

7.2.1 Návrh změny klasifikace prvků ve Zprávě o auditu 

 Doposud jsou jednotlivé prvky ve Zprávě o auditu klasifikovány celkem na pěti 

úrovních („S“; „AC“; „NS“; „NA“ a „*“ vysvětleno v podkapitole 6.2.3). Tato klasifikace 

koresponduje s klasifikací, která je využívaná při vyhodnocování výsledků auditů (mimo 

značení „*“). 

 V novém způsobu klasifikace plnění prvků postačí jejich hodnocení pouze na třech 

úrovních.  

 Prvně dojde k vysvětlení, co bude nově rozuměno pod pojmem nedostatek: 

Nedostatek je jakýkoliv rozpor s naprostým a bezchybným plněním požadavků 

dokumentace QMS/EMS, respektive platné systémové normy QMS/EMS a může se 

vyskytnout na dvou úrovních: 

 

a) Zjištění 

b) Neshoda 
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Nový způsob klasifikace: 

 C (Conformity) – shoda 

→ požadavky dokumentace QMS/EMS, respektive platné systémové normy 

QMS/EMS splněny bez jakýchkoliv výhrad. 

 F (Finding) – zjištění 

→ jakýkoliv mírný nedostatek s naprostým a bezchybným plněním požadavků 

dokumentace QMS/EMS, respektive platné systémové normy QMS/EMS, ale 

nesplňuje kategorii D. 

 D (Disagreement) – neshoda 

→ nedodržení požadavků platné dokumentace QMS/EMS, respektive systémové 

normy QMS/EMS. 

 

7.2.2 Nástroj pro výpočet výsledků plnění auditovaných procesů PJ, NS či Úseků 

 Nástroj pro klasifikaci výsledků auditovaných procesů PJ, NS či Úseků by se opíral o 

vzorec Výsledky z auditu (zkratka → VA), pokud jej je tak možno nazývat. Výpočet VA (viz 

rovnice 1) i popis potřebných veličin je uveden v následujícím vzorci a textu. 

 

VA = 
  

  
     

Rovnice 1- Výpočet VA, obecně 

 

 VA  Výsledek z auditu (plnění procesu (ů)) [%] 

Os Počet položených otázek interním auditorem při interním auditu 

(interních auditech) v daném roce, které byly klasifikovány hodnotící 

známkou C (vysvětlení viz 7.2.1) 

  Os  Celkový počet položených otázek při interním auditu (interních  

    auditech) v roce. 
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Jak lze vypozorovat je to jednoduchý výpočet, jehož konečná hodnota bude vycházet 

v procentech. Výsledky budou moci být vypočteny jak pro všechny sledované procesy 

dohromady, tak pro každý proces v daném roce zvlášť. Komplikovanější ovšem bude jeho 

příprava. Ta bude podmíněna vypracováváním dokumentů ve VPE a.s. známá pod názvem 

Otázky a zjištění auditora (check-listy), které nejsou vždy všemi interními auditory 

používány. Lze to hodnotit jako jeden z kladných doprovodných efektů zavedení tohoto 

způsobu klasifikování výsledků auditovaných procesů. 

 Pro ukázku bude vypočteno VA pro rok 2013 (viz rovnice 2) a VA podnikatelské 

jednotky 814 z roku 2013 (viz rovnice 3), neboť to je jediný rok, který využíval ke všem 

interním auditům check-listy, jež jsou pro výpočet nepostradatelné. 

 

             = 
  

  
     = 

   

    
     = 90,066 % 

Rovnice 2 - Výpočet VA, rok 2013 

 

Jak lze z rovnice 2 vidět, tak požadavky normy ČSN EN ISO 9001 byly v daném roce 

všech auditovaných PJ, NS a Úseků plněny na 90,066%.  

 

             = 
  

  
     = 

  

   
     = 89,189 % 

Rovnice 3 – Výpočet VA, PJ 814 v roce 2014 

 

Jak lze vidět z rovnice 3, tak požadavky normy ČSN EN ISO 9001 byly u PJ 814 

v roce 2013 plněny na 89,189%, což je lehce za ročním průměrem. 

Samotná procenta by mohla být výsledkem, anebo by bylo nožné vytvořit vhodnou 

hodnotící stupnici (viz tabulka 11), do které by byla procenta zařazována. Její přísnost by 

musela být vhodně nastavena dle požadavků vedení, respektive dle požadavků zákazníka, 

pokud by tyto výsledky sledoval. Hovoří se o novém způsobu klasifikace výsledků plnění 

procesů interních auditů. 
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Tabulka 11 - Stupnice pro vyhodnocení výsledků 

 

 

V tabulce 11, sloužící ke klasifikaci výsledků IA, bylo využito částečně zcela nového 

způsobu hodnocení (1, 2, 3, 4, 5) a pro porovnání byla doplněna o současný stav hodnocení 

s malou úpravou (doplnění o kategorii G-skvělé). 

Pokud bude do budoucna využito tohoto způsobu vyhodnocování, pak bude možné 

sledovat trend výsledků mezi jednotlivými roky, ale i trend mezi konkrétními procesy napříč 

celým sledovaným obdobím (viz 7.2.5-Sledování trendu výsledků plnění procesů a jejich 

porovnání). 

 

7.2.3 Způsob reakce na výsledky 

V současném dokumentu QP-ISO 8.2 – 01 je dále odkazováno na dokument QP-ISO 8.5-

01, kde je blíže popsáno, jak reagovat na nedostatek na úrovní neshody, jež je podle nového 

způsobu klasifikace prvků značen písmenem D. Podle dokumentu QP-ISO 8.5-01 je 

s nedostatkem na úrovni neshody pracováno tak, že jsou aplikována Opatření k nápravě a 

preventivní opatření. V případě zjištění se v QP-ISO 8.2 – 01 hovoří pro jejich odstranění o 

Doporučení. Tato Doporučení ovšem nejsou nijak závazná a nemusejí se aplikovat a to je 

jeden z důvodů proč se opakují zjištění z let předchozích. Proto by bylo vhodné zavést nový 

pojem například Opatření ke zlepšení, které by na rozdíl od Doporučení bylo závazné a 

muselo se aplikovat. 
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  Definice Opatření ke zlepšení je následující: 

 Zavedení vhodného opatření, tak aby vymizel nedostatek na úrovni zjištění, jehož 

zavedení je povinné. 

Následně může být zaveden nový způsob reakce na výsledky z IA, který obsahuje nově 

zavedené pojmy. 

 

 Hodnotící známka (kategorie) : 1 (G-skvělé) 

Během auditu byly odhaleny maximálně 4 nedostatky, různé úrovně a závažnosti, 

mimo neshody, na 100 položených otázek interním auditorem. 

→ Provedení opatření ke zlepšení nebude kontrolováno, bude probíhat pouze formou 

samokontroly vedoucího pracovníka. 

→ Zvážení vynechání interního auditu v následujícím roce. 

 

 Hodnotící známka (kategorie) : 2 (S-Uspokojivé) 

Během auditu bylo odhaleno 5-9 nedostatků, různé úrovně a závažnosti, mimo 

neshody, na 100 položených otázek interním auditorem. 

→ Provedení opatření ke zlepšení nebude kontrolováno, bude probíhat pouze formou 

samokontroly vedoucího pracovníka. 

→ Doporučení provedení interního auditu i v následujícím roce. 

 

 Hodnotící známka (kategorie) : 3 (AC-Přijatelné s poznámkami) 

Během auditu bylo odhaleno 10-14 nedostatků, různé úrovně a závažnosti, mimo 

neshody, na 100 položených otázek interním auditorem. 

→ Provedení interního auditu i v následujícím roce. 

 

 Hodnotící známka (kategorie) : 4 (NS-Neuspokojivé) 

Během auditu bylo odhaleno celkem 15-19 nedostatků, různé úrovně a závažnosti, 

mimo neshody, na 100 položených otázek interním auditorem. 
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→ Nutnost provedení mimořádného auditu bude konzultováno vedoucím auditorem 

s vedoucím pracovníkem zodpovědným za proces. 

→ Nebo budou opatření ke zlepšení kontrolována interním auditorem pověřeným 

vedoucím auditorem mimo rozsah mimořádného auditu v průběhu následujícího měsíce. 

→ Provedení interního auditu i v následujícím roce. 

 

 Hodnotící známka (kategorie) : 5 (NA-nelze použít) 

Během auditu bylo odhaleno celkem více než 20 zjištění, různé úrovně a závažnosti, na 

100 položených otázek interním auditorem, nebo 1 a více neshod.  

→ V případě 20 a více zjištění provedení aplikace opatření ke zlepšení a nutnost  

 provedení mimořádného auditu, bez výjimky. 

→ V případě 1 a více neshod provedení aplikace nápravných opatření a nutnost  

 provedení mimořádného auditu, bez výjimky. 

→ Provedení interního auditu i v následujícím roce. 

 

7.2.4 Návrh části dokumentu Zpráva o auditu 

Na obrázku 24 je část z dokumentu Zprávy o auditu, která prošla obměnou. Je zde 

shrnuto vše, co bylo popisováno v kapitolách 7.2.1, 7.2.2 a 7.2.3. Také by došlo k záměně 

termínu Doporučení za Opatření ke zlepšení, což je součástí tohoto dokumentu v jeho další 

části, ale protože se jedná pouze o záměnu jednoho termínu, tím druhým a nedojde ke 

strukturální změně v uspořádání dokumentu, jako v jeho prvně komentované části, pak 

z tohoto důvodu jeho podrobné vypracování nebylo realizováno. 

 Do další části dokumentu by byly zahrnuty ostatní formality, jež neprošly změnou 

jako Kontaktované osoby a útvary, Použitá dokumentace, Závěr apod.  
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Obrázek 24 - Část návrhu dokumentu Zpráva o auditu 
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7.2.5 Výpočet výsledků IA v dalších letech a jejich porovnávání 

V předcházející kapitole 7.2.2 Nástroj pro výpočet výsledků plnění auditovaných 

procesů PJ, NS či Úseků se v její závěrečné části hovoří o možnosti porovnávání výsledků a 

sledování trendu auditovaných procesů. Toto porovnávání je založeno na sledování 

procentuální úspěšnosti v plnění dané platné příručky kvality, respektive systémové 

dokumentace.  

Bude tedy možné porovnat například výsledek IA PJ 814 z roku 2013 s výsledkem IA 

PJ 814 z roku následujícího, pokud se uskuteční. 

Samotné porovnání výsledků a sledování trendu, zda se auditovaná oblast zlepšuje, či 

zhoršuje, nebude už tolik náročné. Složitější bude způsob, jak udržet IA účinný, tedy jeho 

schopnost i v následujícím období odhalit další příležitosti ke zlepšování, tak aby výsledky 

nebyly devalvovány. Vše bude záležet na způsobu zařazování otázek interním auditorem do 

dokumentu Otázky a zjištění auditora. Zařazování otázek bude podmíněno dvěma způsoby: 

1. Zaměňování auditovaných kapitol příručky kvality oproti předešlému období, 

nebo 

2. zaměňování otázek v rámci auditovaných kapitol, které byly zařazeny i 

v předešlém IA. 

Ne vždy je ale zaměňování otázek ku prospěchu. Zachování některých otázek bývá 

logické a to v případě, kdy otázkou bylo v předcházejícím IA odhalen nedostatek. V takovém 

případě interní auditor neotálí, a tuto otázku opět zařazuje do check-listu bez většího váhání, 

aby si mohl ověřit, zda bylo po předcházejícím IA provedeno řádné opatření vůči odhalenému 

nedostatku. Předpokládá se, že Opatření ke zlepšení, či Opatření k nápravě navržená IA jsou 

realizována. V takovém případě se může očekávat, a je to vysoce pravděpodobné, že na tuto 

otázku bude odpovězeno v souladu s auditovanou příručkou kvality, resp. systémové 

dokumentace. 

A zde nastává problém s udržením objektivity, či účinnosti auditu. Otázku totiž není 

vhodné vynechat, ale zanechat jí stejnou váhu, aniž by devalvovala výsledek, je nemožné.   
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 Výpočet výsledků plnění procesů  

V roce 2013 bylo při IA PJ 814 položeno celkem 37 otázek, přičemž u 4 z nich došlo 

k odhalení nedostatku (zjištění). Tyto 4 otázky se budou opakovat i v následujícím auditu. 

Pokud se tyto dvě hodnoty od sebe odečtou, získá se počet otázek (33), které mohou být při 

následujícím IA PJ 814 zaměněny, jakýmkoliv způsobem. Buď se zamění auditované kapitoly 

příručky jakosti, resp. systémového dokumentu, což je automaticky doprovázeno změnou 

otázek, nebo se pouze zamění otázky v rámci, již dříve auditovaných kapitol. U obou typů 

otázek, u opětovně položených a nově zařazených, následně dojde ke změně váhy, tedy 

procentuální hodnoty. 

V níže přiložené tabulce 12, kde už tyto procentuální hodnoty obou typů otázek jsou 

vypočteny, se při výpočtu vycházelo z dat získaných z IA PJ 814 z roku 2013, jenž jsou 

popsány, výše v textu této kapitoly. Je důležité zdůraznit, že procentuální hodnoty v tabulce 

12 pro oba typy otázek jsou vypočteny pro poměry otázek v rozdílu 4 zjištění. To je 

podmínka, kterou je při použití procentuálních hodnot z následující tabulky 12 při výpočtu 

dále uvedeného příkladu nutno respektovat. Zároveň je důležité zmínit, že výpočet plnění 

procesu tímto způsobem je aplikovatelný i pro jiný počet zjištění.  

Tabulka 12 je zároveň pro porozumění, jak došlo k získání jednotlivých hodnot, 

doplněna o potřebné výpočty. Velice důležitou hodnotou je v tomto ohledu koeficient, který 

se stanovuje z plnění procesu z předchozího roku. Koeficientem se následně vynásobí hodnota 

PO. Tím se získá váha nově položené otázky. Váha opětovně položené otázky se pak 

dopočítává již bez použití koeficientu dle výpočtu uvedeného v tabulce 12. 

Na obrázku 25 je znázorněno, jaký je průběh změny procentuálních hodnot u nově 

položených a opětovně položených otázek v následujícím IA v závislosti na různých 

poměrech celkového počtu položených otázek k nově položeným otázkám. Tyto dvě křivky 

(modrá, červená) mající exponenciální průběh jsou doplněny třetí (zelenou) křivkou. Jedná se 

o křivku hodnot, ze které jsou vypočítávány procentuální hodnoty nově položených otázek.  
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Tabulka 12-Výpočet váhy pro opětovně a nově položené otázky při IA 

Obrázek 25-Sledování změny procentuálních hodnot u nově, respektive opětovně položených otázek v porovnání s 

hodnotami, od kterých se vypočtou 
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Zadání příkladu: 

 Interním auditem v roce 2013 u PJ 814 se 37 otázkami odhalila 4 zjištění. Poměr 33/37 

znamená, že proces byl plněn na 89,189 [%]. V roce následujícím byl audit PJ 814 zařazen 

opět do Programu interních auditů. Pro tento rok si interní auditor vypracoval check-list 

s celkovým počtem 37 otázek. Následný audit odhalil celkem 4 zjištění, přičemž 3 z nich 

odhalily nově položené otázky a 1 zjištění odhalila opětovně zařazená otázka. Lze tedy 

konstatovat, že počet položených otázek a počet otázek, na které bylo odpovězeno v souladu 

s platnou příručkou kvality, je totožný s rokem předcházejícím. Takže by se mohlo 

předpokládat, že plnění procesu bude taktéž stejné.  

 Protože ale došlo v jednom ze 4 zjištění právě u opětovně položené otázky, tak se plnění 

oproti předcházejícímu roku bude lišit. Právě z důvodu změny váhy opětovně položené 

otázky. 

 V tabulce 12, se nalezne řádek mající poměr 33/37 (označen žlutě). Tyto hodnoty poslouží 

k výpočtu hodnoty plnění procesu PJ 814 pro rok 2014 (viz rovnice 4). 

Řešení příkladu: 

VA = PR – ((3 x VNO37/33) + (1 x VZO37/33)) 

VA = 100 – ((3 x 2,7027) + (1 x 5,1132)) 

VA = 100 – (8,1081 + 5,1132) 

VA = 100 – 13,2213 

VA = 86,7787 [%] 

Rovnice 4-Výpočet VA pro následující rok ovlivněný zjištěními 

Odpověď: 

 Plnění procesu PJ 814 v roce 2014 bylo vyhodnoceno na 86,7787 [%]. Lze tedy 

konstatovat, že oproti předcházejícímu roku došlo k mírnému zhoršení plnění procesu, i 

přesto, že počet zjištění byl totožný jako v předešlém roce. 
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 Sledování trendu výsledků plnění procesů a jejich porovnání 

 Grafické porovnání těchto dvou let, včetně náhodně vygenerované predikce plnění procesu 

i do příštích let, je vidět na obrázku 26. Data v ostatních letech 2015 až 2019 mají pouze 

doplňovat vypočtené hodnoty roků 2013 a 2014, aby bylo ukázáno, jak by porovnávání a 

sledování trendu bylo realizováno. 

 

 

Obrázek 26-Sledování trendu plnění procesu v jednotlivých letech a jeho porovnávání 
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7.3 Doporučení přehodnocení zjištění na neshodu 

V průběhu interního auditu bylo nalezeno několik nedostatků, které byly vyhodnoceny 

interním auditorem jako zjištění. Nebylo tomu jinak ani při kontrole prvku 8.3 Řízení 

neshodného produktu normy ISO 9001. Tento nález byl identifikován taktéž jako zjištění a 

jeho formulace ve zprávě o auditu byla následovná: Není prováděna řádná identifikace 

neshodného výrobku a chybí označení místa pro uložení těchto výrobků. 

Norma ČSN EN ISO 9001 v podkapitole 8.3 konstatuje: „Organizace musí zajišťovat, 

že produkt, který neodpovídá stanoveným požadavkům, je identifikován a je řízen tak, aby se 

zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání“ [3]. 

Což znamená, že organizace musí nakládat s neshodným produktem určitým 

způsobem a tím může být: „přijetí opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému použití 

nebo aplikaci“ [3]. 

Interní audit ovšem odhalil, že tomu tak není, proto není možné tento nedostatek 

vyhodnotit jako zjištění, ale jako neshodu, neboť došlo jednoznačně k závažnému porušení 

požadavku normy ČSN EN ISO 9001, kapitoly 8.3. Řízení neshodného produktu. 

 

7.3.1 Návrh na změny v předpise Řízení interního auditu 

V případě, že by byl výsledek vyhodnocen jako neshoda, pak by se mělo dále 

postupovat dle Předpisu QP-ISO 8.2-01, respektive QP-ISO 8.5-01  následovně: 

1. Členové týmu auditorů dle bodu 5. 1. 13 vystaví na neshodu protokol o neshodě 

(ANCR - Audit Nonconformity Report). 

 

Doporučená změna v předpisu: 

 Doplnění ANCR o položku Dočasná, Preventivní opatření a RPN. 

 V ANCR by bylo zrušeno pole o Ověření a posouzení účinnosti opatření 

k nápravě vzhledem k bodu 7 tohoto návrhu o zavedení povinného 

mimořádného auditu, jež by plnil funkci ověření.  

 Mimořádný audit je mimo jiné novým požadavkem podkapitoly 7.2.3, kde 

v případě klasifikace procesu ohodnocený známkou 5 musí být proveden. 

 Návrh ANCR na obrázku 25. 
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2. Vedoucí auditor dle bodu 5. 1. 14 sděluje neprodleně odpovědnému vedoucímu 

auditovaného OÚAS (Organizační útvar akciové společnosti) neshodu, která vyžaduje 

bezodkladné stanovení účinných opatření k nápravě. 

 

Doporučená změna v předpisu: 

 Bylo by vhodné v předpisu lépe definovat, co je zamýšleno pojmem 

„bezodkladné“, například: 

a) Bezodkladně → v průběhu auditu, okamžitá reakce, pokud je to možné. 

b) Bezodkladně → po ukončení auditu, pokud je to možné. 

c) Bezodkladně → před informováním auditora o termínech a způsobech 

konkrétnějšího řešení neshody, tedy do 7 pracovních dní atd. 

 

3. Vedoucí auditor dle bodu 5. 1. 16 vystaví ANCR po ukončení auditu vedoucímu 

auditovaného OÚAS. Zde je poznámkou to, že v ANCR musí být uveden přesný, 

výstižný a jednoznačný popis každé neshody zjištěné při auditu tak, aby ANCR byl 

řádným podkladem pro stanovení k nápravě. 

 

Doporučená změna v předpisu: 

 Pokud by bylo prováděno dočasné opatření v souladu bodu 2. a) tohoto návrhu, 

pak by dočasné opatření bylo komentováno do ANCR ihned po ukončení 

interního auditu vedoucím OÚAS. 

Poznámka: Výše uvedený bod je dále podmíněn doporučením z bodu 1. o 

doplnění položky Dočasná opatření v ANCR. 

 Dočasná opatření ke by vstupovala v platnost okamžitě po jejich zavedení a 

jejich účinnost by trvala až do realizace opatření k nápravě, což je dle bodu 

5.1.3 maximálně 30 kalendářních dní. 

 

4. Po podpisu odpovědného vedoucího auditovaného OÚAS předá ANCR k řešení a 

přijetí opatření k nápravě příslušnému vedoucímu zaměstnanci, jehož procesu se 

problém týká. Ten musí stanovit: 
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 Kořenovou příčinu. 

 Přijmout opatření k nápravě. 

 Stanovení termínu realizace se záznamem do ANCR v příslušné části. 

 

Doporučená změna v předpisu: 

 Odpovědný vedoucí by měl také seznámit vedoucího zaměstnance 

s dočasnými opatřeními, které jsou již vypsány v ANCR. 

 Tato dočasná opatření by mohla být standardizována a stát se opatřením 

k nápravě. 

 Zavedení PFMEA, pro konkrétní část procesu, kde byla odhalena neshoda. 

 Využít PFMEAu jako nástroj pro odhalení kořenové příčiny a její analýzu 

jako základ pro celkové vylepšení současného procesu. 

 PFMEA by sloužila sama o sobě jako preventivní opatření. 

 

5. Vedoucí auditovaného OÚAS dle bodu 5. 1. 20 bere na vědomí všechny neshody a 

podepisuje ANCR a následně dle bodu 5. 1. 22 informuje vedoucího auditora o 

termínech a způsobu řešení neshody do 7 pracovních dnů po vystavení ANCR. 

 

6. Opatření k nápravě musejí být provedena podle 5. 1. 23 nejpozději do 30 kalendářních 

dní, pokud není vedoucím auditorem stanoveno jinak (vedoucí auditovaného OÚAS 

může zažádat o prodloužení realizace). 

 

Doporučená změna v předpisu: 

 Vzhledem k závažnosti a hrubému porušení kontrolovaného prvku normy je 

doporučeno, aby doplněk o prodloužení termínu realizace opatření k nápravě 

na žádost vedoucího auditovaného OÚAS v bodě 5. 1. 23 daného předpisu, byl 

vyjmut. 
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7. Dle 5. 1. 35 PVQ/PVE (Představitel vedení pro QMS/EMS), popřípadě dle 5. 1. 38 

vedoucí auditovaného OÚAS mají pravomoc rozhodnout o provedení mimořádného 

auditu, respektive vydat podnět k jeho provedení. 

 

Doporučená změna v předpisu: 

 Bylo by vhodné, aby tato pravomoc byla také v kompetenci vedoucího 

auditora, jež audit na daném procesu provedl, nebo 

 aby mimořádný audit byl zařazen do předpisu QP-ISO 8.2- 01 jako povinný při 

nálezu neshody (viz 7.2.3-Hodnotící známka 5 (NA-nelze použít)). 

 

8. Vedoucí auditor, popřípadě člen týmu auditorů zkontroluje realizaci opatření. 

 

Doporučené změny v předpisu: 

 Tento bod 5. 1. 31 by byl vyjmut z předpisu v případě, že by se mimořádný 

audit stal povinným. 

 

7.3.2 PFMEA identifikace neshodného produktu 

PFMEA se dle výše uvedeného doporučení, jež se týkalo změny v dokumentu Řízení 

interních auditů, stala nově jeho součástí. Konkrétně PFMEA byla nově zařazena do 

Protokolu o neshodě (viz obrázek 28), který se využívá při řešení odhalených neshod. 

PFMEA bude především využívána jako nástroj preventivního opatření, neboť bude 

identifikovat možné příčiny vady, kterým bude zabráněno v jejich vzniku dříve, než se 

vyskytnou. Součástí PFMEA je samozřejmě výpočet RPN. To bude vypočteno pro všechny 

možné příčiny, které by mohli způsobit neshodu a dají jasně současnému procesu najevo, 

které příčiny jsou pro vznik neshody nejnebezpečnější. 

Na níže přiloženém obrázku 27 lze vidět vývojový diagram s procesem identifikace 

neshodného produktu a přidruženými operacemi. Vývojový diagram poslouží k lepšímu 

pochopení toho, jak je samotný proces identifikace neshodného produktu zařazen ve struktuře 

nejblíže přilehlých operací.  
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Obrázek 27 - Vývojový diagram procesu identifikace neshodného produktu včetně některých předcházejících a 

následujících operací 

 

A. ANALÝZA VAD, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT 

Konkrétní vada: 

 Plech není vůbec označen samolepkou. 

Operace následující po identifikaci neshodného produktu a důsledek vady: 

 Manipulátor, který dále zachází s plechem a ukládá ho, jej uloží mezi 

plechy s požadovanou kvalitou. 

Příčiny vzniku neoznačení neshodného produktu: 

 Pracovník plech zapomněl označit. 

 Pracovník otálel s označením. 

 Pracovník neměl čím plechy označit, došly samolepky. 
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Hodnocení významu vady 

Pokud nedojde k řádné identifikaci neshodného produktu, pak může dojít k jeho 

nesprávnému uložení manipulátorem provádějící převoz z místa identifikace na místo uložení. 

Manipulátor je zákazníkem na výstupu této operace. Vzhledem k tomu, že manipulátor je 

zcela odkázán na správné rozhodnutí pracovníka provádějící označení, je význam vady 

klasifikován za 10 u všech příčin (viz tabulka 13). Hodnotící stupnice významu vady je 

v příloze 5. 

Hodnocení odhalitelnosti vady 

Kontrolní postupy se provádějí po určitém počtu odbavení smaltovaných plechů, vždy 

před jejich další manipulací. Záleží, jestli je tomu doopravdy naplňováno.  

Lze konstatovat, že odhalení závady v podobě neoznačení neshodného smaltovaného 

plechu dojde s vysokou pravděpodobností a tak je odhalitelnost ohodnocena známkou 2 (viz 

tabulka 13). Hodnotící stupnice odhalitelnosti je v příloze 6. 

Hodnocení očekávaného výskytu 

Hodnocení očekávaného výskytu závady způsobená konkrétní příčinou se liší. Proto 

zde jejich hodnoty nejsou vypsány. Ohodnocení jednotlivých příčin je v tabulce 13, přičemž 

hodnoticí stupnice očekávaného výskytu je v příloze 7. 

RPN-Risk Priority Number 

Rizikové číslo se následně stanoví jako součin významu, výskytu a odhalitelnosti. Pokud 

se společnost rozhodne zabývat snížením jednotlivých čísel klasifikujících význam, výskyt a 

odhalitelnost, pak by měla postupovat ve stejném pořadí, jak jsou napsána ve vzorci (viz 

obrázek 28). 
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B. Návrh opatření 

Provedení identifikace v souladu s předpisem QP-ISO 8.3 – 01 Řízení neshodného 

produktu. 

C. Hodnocení stavu po provedení opatření 

Hodnocení stavu, tedy zda byla odbourána vada, bude zkontrolováno mimořádným auditem.  

7.3.3 Přehled výsledků PFMEA identifikace neshodného produktu 

V následující tabulce 13 lze vidět výsledky PFMEA z identifikace neshodného 

produktu. 

 

Tabulka 13 – Přehled výsledků PFMEA identifikace neshodného produktu 

 

  

Proces:

9

4

Současný stav

Identifikace neshodného produktu

PFMEA

RPN 

180

180

80

Odhalitelnost
Stávající řízení 

procesu/prevence  procesu odhalování

2

2

2

Neprobíhá Vizuální kontrola

Možná vada Význam Možné následky vady
mechanismy vady

VPE a.s.

Stávající řízení 

na špatné místoidentifikační 

samolepkou

10

Pracovník plech zapomněl označit

Pracovník otálel s označením

Pracovník neměl čím plechy označit,

došly samolepky

nejakostní plech

Možné příčiny/

Plech 

 není označen 

Manipulátor přemístil

Výskyt

9
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7.3.4 Návrh ANCR podle pozměněného předpisu QP-ISO 8.2 - 01 

 

Obrázek 28 – Návrh Protokolu o neshodě 

  

Identifikační číslo dokumentu:

Termín realizace konečného NO

Jméno,Příjmení: Podpis/Datum:

Prvek, jež je v nesouladu s platnou PMJ

Odpovědná osoba za místo zjištění

Auditovaný OÚAS a místo zjištění 

Vedoucí týmu auditorů

Protokol o neshodě (ANCR)

Datum: Jméno, Příjmení/Podpis vedoucího OÚAS:

Tel.číslo:

Auditovaný OÚAS/místo zjištění:

Jméno,Příjmení:

Při interním auditu byla, v oblasti skladování smaltovaných plechů, zjištěna neshoda s prvkem 8.3 Řízení neshodného produktu

ISO normy 9001. Smaltované plechy, jež neodpovídaly požadavkům zákaznika, nachystaných k úpravě a odstranění nežádoucích

Tel.číslo:

vlastností, nebyly označeny identifikační samolepkou.

Podpis/Datum:

Prvek:

plech, a které by pro pracovníka navazující operace vzbuzovaly otázky - PROČ?

Preventivní opatření (vyplňuje odpovědná osoba za místo zjištění):

                                 Pracovník, jenž je zodpovědný za identifikaci smaltovaného plechu, bude nově pracovat s dokumentem 

PROTOKOL O IDENTIFIKACI.Tento protokol mu bude vždy vystavovat pracovník z předešlé operace, tedy manipulátor s plechy, 

který je přemisťuje od poslední výrobní operace na místo, kde se rozhoduje o jakosti plechu, a jeho následné identifikaci.

Identifikátor plechy řádně označí, pokud je to potřeba a následně mu bude vystaven PROTOKOL O IDENTIFIKACI s podpisem

pracovníka, který plechy na místo doručil.

Dočasná opatření ke zlepšení (vyplňuje odpovědná osoba za místo zjištění při ukončení auditu): 

Přilepením papíru s textem na smaltovan plechy.

Využití dalších jakýchkoliv možných dostupných předmětů k označení, kterými by došlo k odlišení od ostatních smaltovaných

Přesný popis neshody (vyplní vedoucí auditor):

Příčina neshody a její hodnota RPN (vyplňuje odpovědná osoba za místo zjištění):

RPN = Význam (10).Výskyt (9).Odhalitelnost (2)= 180Pracovník zodpovědný za identifikaci plech zapomněl označit

RPN = Význam (10).Výskyt (9).Odhalitelnost (2)= 180Pracovník otálel s označením plechu 

RPN = Význam (10).Výskyt (4).Odhalitelnost (2)= 80Pracovník neměl k dispozici identifikační samolepku

Konečná opatření k nápravě (vyplňuje odpovědná osoba za místo zjištění): 

Plech byl řádně identifikován podle běžných postupů uvedých v předpise QP-ISO 8.3 - 01 Řízení neshodných produktů.

Přelepení smaltovaných plechů výstražnou páskou.
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7.3.5 Návrh Protokolu o identifikaci 

Aby bylo preventivně zabráněno neoznačení smaltovaného plechu, jež by se měl vrátit 

zpět do procesu výroby a to konkrétně k jeho opravě, nebo k úplné likvidaci, bude nově 

využíván Protokol o identifikaci (viz obrázek 29). Pracovník zodpovědný za převoz 

smaltovaných plechů od jejich poslední výrobní operace na místo, kde dochází ke kontrole a 

identifikaci smaltovaných plechů, přiveze tento protokol společně s plechy. 

 Jeho funkcí bude nově dohled nad označením plechů. Bude zastávat pouze funkci 

kontroly označování, tedy jestli k označení plechů, které to potřebují, došlo, či ne. To stvrdí 

svým podpisem v protokolu. 

Oproti tomu pracovník zodpovědný za identifikaci svým podpisem stvrzuje, že plechy 

označil a zároveň potvrzuje, že byl při tom kontrolován. 

Tím bude zabráněno příčinám, které by mohly způsobit následek v podobě neoznačení 

plechů, viz podkapitola 7.3.2, respektive 7.3.4, kde jsou vypsány možné příčiny vzniku 

neoznačení. 

 

 

Obrázek 29 - Návrh Protokolu o identifikaci 

  

Vystavil pracovník

Kódy označených kontrolovaných plechů :

Celkový počet označených kontrolovaných plechů:

Celkový počet kontrolovaných plechů:

na místo určení

Kódy kontrolovaných plechů:

Místopřísežné prohlášení:

po převzetí plechů  tyto plechy vyhodnotil

a řádně označil. Vše pod přísným dohledem.

Protokol o identifikaci
Identifikační číslo dokumentu:

mým dohledem.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem ihned

u procesu identifikace, který proběhl pod

Jméno, Přijmení: podpis:

Provedl identifikaci

Jméno, Příjmení: podpis:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl přítomen

Místopřísežné prohlášení:

zodpovědný za 

přemístění plechů
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7.4 Příprava na plánovanou revizi normy ISO 9001  

Současná podoba normy ČSN EN ISO 9001:2008 byla dle názvu naposledy 

aktualizována v roce 2008. Je možno říci, že z hlediska její použitelnosti v současném 

konkurenčním prostředí se pomalu, ale jistě stává zastaralou. Svět se neustálé vyvíjí, proto 

jsou v souladu s požadavky ústavy Mezinárodní organizace pro standardizaci v pravidelných 

časových rozestupech standardy managementu přezkoumávány.  

Konečná podoba revidované normy ISO 9001 se všemi provedenými změnami, oproti 

poslední verzi z roku 2008, ještě nebyla vypracována.  Ovšem Mezinárodní organizace pro 

standardizaci, která ji vypracovává, se snaží od první chvíle, kdy věděla, že tato změna 

nastane, současné vlastníky certifikátu za řádné plnění požadavků na systémy managementu 

kvality, informovat alespoň v jimi pořádaných seminářích nebo na jejich mezinárodních 

internetových stránkách apod. Snaží se tedy širokou veřejnost průběžně informovat o 

změnách.  

Bylo by tedy vhodné, tak jak je i psáno v předpisu QP-ISO 8.2 – 01bodu 5.3.1, aby se 

auditoři ve VPE a.s. na tuto revizi průběžně připravovali a udržovalo svoji odbornou 

způsobilost [22]. Jak už bylo výše řečeno, tak Mezinárodní organizace pro standardizaci různě 

vystupuje po Světě a hovoří konkrétně o podobě chystaných změn, popřípadě jsou zde jiné 

akreditované organizace zmocněné vydávat certifikace QMS a i ony se chystají na případné 

změny, které často sdílejí na svých internetových portálech. Například Lloyd´s Register 

LRQA vydal návrh revize normy ISO 9001 na podzim roku 2013 obsahující shrnutí doposud 

oficiálně schválených změn, které budou s vysokou pravděpodobností i ve finální verzi 

chystané revize normy ISO 9001. Stále se jedná ale o návrh, nikoli o konečnou revizi, proto je 

ji třeba brát s nadhledem, i tak může být využita k přípravě na finální verzi.  

Cíl chystané revize ISO 9001 pro rok 2015 je zaměřena na dvě základní změny a ty 

pojednávají o: 

 formálním sjednocení všech standardů systému managementu tak, aby požadavky 

napříč standardů systémů managementu (např. ISO 14001, OHSAS 18001) byly stejně 

formulovány, 
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 dalším zevšeobecněním a zjednodušením aplikovatelnosti standardu managementu 

kvality v rámci měnícího se trhu a měnících se přístupů k managementu v globálním 

světě. 

Zevšeobecněním a zjednodušením je konkrétně myšleno: 

 zjednodušení některé terminologie, která se často stávala příčinou nedorozumění, 

 snížení požadavků na dokumentaci managementu kvality a jeho dokumentované 

postupy. 

V těchto případech se jedná pouze o úpravu stávající normy. Vyskytují se zde ovšem i 

pojmy zcela nové: 

Kontext organizace -  zohledňuje nejen požadavky zákazníků, ale také i interních a 

externích faktorů. 

Principy posuzování a prevence rizik – jsou nástrojem plánování a řízení organizace, 

protože všechny změny jsou zdrojem potenciálního rizika. 

I přesto, že je v tomto návrhu zmiňováno především o změnách ve stávající normě, 

popřípadě o nových pojmech, tak se najdou části, které neprošly žádnou obsahovou změnou, 

ale i tak je o nich v revizním návrhu psáno. Tím je zamýšleno osm zásad managementu 

kvality. Klade se na ně zvýšený důraz právě proto, že jsou v revizi chápany jako základní 

kámen správně nastaveného systému managementu. 

Konečná revize by měla obsahovat celkem deset kapitol: 

1. Rozsah 

2. Citované normativní dokumenty 

3. Termíny a definice 

4. Kontext organizace 

5. Vedení a řízení zaměstnanců 

6. Plánování 

7. Podpora 

8. Provoz  

9. Hodnocení výkonnosti 

10. Zlepšování 

  



 

79 

 

 

Z důvodů jednodušší aplikovatelnosti se zaměňuje pojem „produkt“ za „zboží a služby“ a 

nově se objevuje pojem „riziko“. Ve stávající normě existují podkapitoly věnující se 

samostatně dokumentům a záznamům (viz prvky 4.2.3 a 4.2.4), v revizi se bude jednat o 

podkapitolu „dokumentované informace“ a nově bude součásti kapitoly 7. Podpora. Novým 

požadavkem bude sledování externích a interních vlivů, jež jsou potřebné pro strategické 

plánování společnosti. Stávající kapitola normy Odpovědnost managementu, nově Vedení a 

řízení zaměstnanců, stanovuje rozsah zapojení vrcholového vedení do QMS a klade se důraz 

na přispění leadership. Nově se ze stávající kapitoly Odpovědnost managementu 

osamostatňuje podkapitola 5.4 Plánování a vzniká samostatná kapitola 6. se stejným názvem. 

Zde vzniká nový požadavek a tím je stanovení rizik a příležitostí. Následně vznikla nová 

kapitola 7. s názvem Podpora, jak už bylo výše zmíněno, bude obsahovat například nový 

pojem „dokumentované informace“ a další požadavky (měřící a monitorovací zařízení) 

přemístěné z jiných částí současné normy. Ty zde budou následně vedeny jako podpůrné 

prostředky a nebudou chápány jako priority sloužící k významnému posunu. Prioritou jsou 

nově lidský faktor a komunikace. V kapitole 8. Provoz jsou stanoveny požadavky na 

plánování, implementaci a řízení procesů. Tyto požadavky jsou dále rozpracovány 

v podkapitolách, které odpovídají podkapitolám současné podoby normy. Kapitola Hodnocení 

výkonnosti nahrazuje kapitolu Měření, analýza a zlepšování. Její součástí jsou i nadále interní 

audity. Ty by měly být chápany jako diskuse o možných rizicích a příležitostech pro zlepšení, 

nikoliv jako kontrola dokumentů. Ruku v ruce pak interní audit bude moci být ze strany 

interních auditorů trošičku kreativnější a zvýší se tak jejich přidaná hodnota. Zároveň to bude 

vykoupeno vyššími nároky na interní auditory. Budou také kladeny větší nároky při měření, 

monitorování a vyhodnocování externě nakupovaného zboží a služeb. A poslední 10. 

kapitolou je Zlepšování. Ve stávající normě známá jako podkapitola 8.5. Základní změnou 

bude vynechání požadavku „preventivního opatření“ [19]. 

Vzhledem k tomu, že revize je naplánována s předstihem už na rok 2015, bych doporučil, 

aby interní auditoři z VPE a.s., pokud je to možné, alespoň z části absolvovali některé ze 

seminářů, jež přinášejí nové poznatky o revizi normy ISO 9001. Dále průběžně sledovali 

důvěryhodné internetové portály akreditovaných organizací a jiných zdrojů, které se revizí 

normy ISO 9001 průběžně zabývají a vytvářejí různé návrhy revize opírající se o fakta vydaná 

Mezinárodní organizací pro standardizaci.  
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Tyto poznatky by pak byly podkladem pro nově se vytvářející dokumentaci, kterou se 

změnou bude potřeba vytvořit manažerem kvality. Při probíhajících interních auditech dále 

postupovat dle požadavků současné normy, ale zároveň sledovat a porovnávat, jak by 

aplikace nových požadavků zasáhla do současného stavu auditování. Tato schopnost by 

samozřejmě musela být podpořena vysokou kvalitou auditorů, kteří by měli možnost 

seznámení se s novinkami, jež jsou například uvedeny v přehledu výše. 

Pokud by došlo k aplikaci tohoto doporučení, mohla by se firma těšit jednoduššímu a 

především plynulejšímu a včasnému přechodu na plnění požadavků revidované normy ISO 

9001, jež je plánována na rok 2015. 

 

7.5 Osamostatnění se v oblasti EMS  

 Provádění měření a monitorování environmentálních procesů v rozsahu požadovaném 

platnou legislativou je v rámci VPE a.s. zajišťováno externími organizacemi (formou 

nakupované služby na základě uzavřených obchodních smluv). Bylo tomu tak při interním 

auditu PJ 814 1. 8. 2013 a není tomu jinak ani dnes. Je překvapivé, že tak velká společnost 

jakou VPE bezpochyby je, nemá vlastního specialistu v oboru systému environmentálního 

managementu.  

 Doporučil bych do budoucna přehodnotit potřebu takového specialisty, což by 

usnadnilo mnohé. 

Nabízí se například proškolení jednoho současného pracovníka z úseku 802 

podílejícího se na interních auditech QMS. Došlo by tím jednoznačně k ušetření nemalých 

finančních prostředků, jež jsou vynakládány dle obchodní smlouvy uzavřené s organizací 

poskytující tuto službu, i přes prvotní vynaložené náklady na proškolení pracovníka v oblasti 

EMS. 

Výhod spojených s vlastním specialistou v oblasti EMS se ovšem nese více. Došlo by 

například k usnadnění schválení termínů IA mezi pracovníkem vytvářejícím Program 

interních auditů a tímto specialistou. Nemuseli by se plánovat IA s ohledem na časovou 

vytíženost externí organizace zajišťující tuto službu. Specialista by byl na místě a v čase. 

Tudíž by bylo možno zvýšit počet IA v jednotlivých letech a to lze hodnotit kladně. 
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8 Závěrečné zhodnocení 

Diplomová práce se zabývá analýzou procesu auditování ve strojírenské organizaci VPE 

a.s. a provedení jeho možného zlepšení. 

Systematicky je celý obsah řešené problematiky diplomové práce rozdělen do několika 

kapitol. V prvních třech kapitolách jsou postupně definovány všeobecné teoretické znalosti 

z oblasti systémů managementu kvality, jako je jejich vývoj, rozvoj, využívající různých 

způsobů koncepcí, a v neposlední řadě auditování, jako jeden ze způsobů přezkoumávání 

systémů managementu kvality. 

 Následující kapitola je věnována představení společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s., posléze pak vývoji systémům řízení procesů a dalších činností 

prováděných v této společnosti. 

V další části jsou zanalyzovány výsledky auditů systému managementu kvality za 

sledované období, včetně interního auditu PJ 814 z roku 2013, přičemž průběh právě tohoto 

interního auditu je podrobně popsán v podkapitole 6.2. Výsledky interního auditu této 

podnikatelské jednotky a jeho průběh posloužily k identifikaci míst, jež by se mohla podrobit 

možnému zlepšení. Ale popořadě. 

Analýzou sledovaného období v letech 2010 až 2013 bylo odhaleno několik míst pro 

možná zlepšení. Nejprve se to týká počtu prováděných interních auditů. Interní audity nejsou 

prováděny v dostatečném počtu, tak aby za celý rok byly přezkoumány všechny oblasti 

organizační struktury společnosti. Současnými interními audity byla odhalena nějaká zjištění. 

Využitím vhodných nástrojů, jako výsečového grafu a Paretovy analýzy, se ukázalo, že 

každoročně napříč celým sledovaným obdobím interní audity odhalovaly nejvíce zjištění 

v oblasti požadavků na dokumentaci, které jsou součástí platné příručky managementu 

kvality.  

Jinak tomu nebylo ani při interním auditu PJ 814 v roce 2013. Mimo jiné audit dále 

odhalil zjištění při neplnění kritérií přijatelnosti procesu zinkování, na pracovišti také chybí 

aktualizované dokumenty CHPČ a není provedena řádná identifikace neshodného výrobku. 
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Toto jsou nedostatky, které přímo vyplývají z nedostačeného plnění požadavků systémové 

dokumentace, respektive platné příručky managementu kvality. 

Větší důraz by ovšem měl být kladen na dokument, jenž je víceméně kořenovou příčinou 

opakujících se zjištění, a tím je na mysli dokument QP-ISO 8.2 – 01 Řízení interních auditů. 

Ten je také doplňován dalším předpisem QP-ISO 8.5 – 01 Opatření k nápravě a preventivní 

opatření – Neustálé zlepšování. 

Tím se plynule přešlo do části diplomové práce, kde jsou sepsány různé návrhy, postřehy, 

doporučení a místa ke zlepšení, a to nejenom ve výše zmiňovaných dokumentech. 

Nejprve bylo vhodné odstranit problém s nízkým počtem interních auditů. To je 

zapříčiněno nejenom současným nízkým stavem počtu zaměstnanců zajišťujících realizaci IA, 

ale také tím, že jsou tito zaměstnanci přetěžovaní jinými pracovními činnostmi. Bylo nutné 

tento stav, v podobě jejich přetěžování, pozměnit. K tomu posloužila decentralizace 

současného stavu řízení (viz 7.1). 

 Následně došlo k systematickému přepracování obsahu dokumentu QP-ISO 8.2 - 01 tak, 

aby lépe plnil svou funkci. Především byl tento dokument doplněn o nový pojem „Opatření ke 

zlepšení“. Formulace tohoto slovního spojení v QP-ISO 8.2 – 01 doposud chybělo a žádný 

současný termín dobře nevystihoval jeho obsah. Termín „Opatření ke zlepšení“ má nahradit 

termín „Doporučení“, který byl často využíván jako součást Zprávy o auditu. Pracovníci ve 

VPE a.s. si byli velice dobře vědomi, co je tímto termínem zamýšleno, což bylo příčinou, proč 

se v každém z následujících IA objevovala tatáž zjištění. Pro vysvětlení, doporučení nemusejí 

být realizována. 

 Následně byla přehodnocena hodnotící stupnice klasifikace prvků přezkoumávané 

příručky managementu kvality (viz 7.2.1). Nový způsob klasifikace prvků posloužil 

k vytvoření nového způsobu vyhodnocování výsledků z IA. Ty již nebudou vyhodnocovány 

jako subjektivní názor interního auditora, respektive týmu auditorů, ale budou pevně 

podloženy čísly, myšleno procenty, jež jsou stanovovány nově zavedeným nástrojem (viz 

7.2.2).  Na základě této změny se zároveň pozměnila klasifikace výsledků interních auditů 

(viz tabulka 11). Výsledky budou zařazovány do hodnotící tabulky, podle procent, kterých 

dosáhly. Samozřejmě byl dále vypracován postup, jak po zařazení IA do jedné z kategorií 

hodnotící tabulky, bude reagováno (viz 7.2.3).  
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Všechny výše uvedené změny se projeví i do momentální podoby dokumentu Zprávy o 

auditu, který byl při této příležitosti navrhnut (7.2.4). Dále byl navržen postup, jak by mohli 

být jednotlivé výsledky z IA auditů porovnávány (viz 7.2.5).  

To vše by samozřejmě posloužilo vedení společnosti, kterému by se do rukou dostaly 

vysoce kvalitní výstupy z IA sloužící jako vstupy pro přezkoumávání QMS. 

Vzhledem k tomu, že v některých případech došlo až k „hraničním“ situacím při 

klasifikaci některých nedostatků, bylo doporučení přehodnotit zjištění na neshody (viz 7.3). 

Bylo tomu tak rozhodnuto například u problému s identifikací neshodného produktu. 

V takovém případě se dle QP-ISO 8.2 – 01 na neshodu vystavuje  ANCR, neboli dokument 

Protokol o neshodě.  Na základě této změny došlo k určitým zásahům do QP-ISO 8.2 – 01, 

aby došlo k vylepšení způsobu řešení neshod v této oblasti (viz 7.3.1). 

Pozměnil se částečně doposud používaný postup při řešení neshody, pozměnil se 

dokument ANCR (7.3.4), který byl nově vypracován, součástí nového postupu se stává 

PFMEA (viz 7.3.2 a 7.3.3). Ta je transparentně vypracována právě pro proces identifikace 

neshodného produktu a v neposlední řadě byl také vypracován dokument Protokol o 

identifikaci (viz 7.3.5), jenž má posloužit jako preventivní zabránění vzniku neshody v tomto 

procesu. Jeho vytvoření bylo podmíněno právě požadavky na PFMEAu. 

Mezi doporučení pak bylo zařazeno sledování novinek v oblasti návrhu na revizi normy 

ISO 9001 (viz 7.4), která je plánovaná na rok 2015. Součásti návrhu, který vypracovala 

společnost Lloyd´s Register LRQA, je nově také pojem prevence rizik.  

Na základě tohoto nového pojmu byla do ANCR také zařazena PFMEA a demonstrativně 

byla použita u neshody s identifikací neshodného produktu. Je to nástroj, který může 

posloužit při identifikaci příčin. Tato metoda by následně mohla posloužit při řešení problému 

s opakujícím se neplněním požadavků platné příručky kvality, jako například u neplnění 

prvku 4.2 Požadavky na dokumentaci. 

A posledním doporučením bylo osamostatnění se v oblasti auditování EMS (viz 7.5). 

Souhrn všech doporučení a návrhů ke zlepšení: 

 Doporučení zvýšení počtu auditů. 

 Doporučení decentralizace řízení. 
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 Návrh nástroje pro výpočet plnění auditovaných procesů. 

 Návrh změny klasifikace výsledků plnění auditovaných procesů. 

 Návrh změny klasifikace prvků. 

 Návrh způsobu reakce na výsledky interních auditů. 

 Návrh pozměněného dokumentu Zprávy o auditu. 

 Návrh způsobu výpočtu plnění procesu v následujících letech a jejich porovnání. 

 Doporučení přehodnocení zjištění na neshodu. 

 Návrhy změn v předpise QP-ISO 8.2 – 01 Řízení interních auditů. 

 Návrh realizace PFMEA pro odhalené neshody. 

 Návrh pozměněného dokumentu Protokolu o neshodě (ANCR).  

 Návrh nového dokumentu Protokolu o identifikaci. 

 Doporučení přípravy na plánovanou revizi ISO 9001. 

 Doporučení osamostatnění se při auditování v oblasti EMS. 

 

Diplomová práce s názvem „Analýza procesu auditování ve strojírenské organizaci a 

návrh zlepšení“ na základě analýzy současného stavu procesu auditování identifikovala 

příležitosti s možným budoucím zlepšením.  Na tyto příležitosti byly následně vypracovány 

různá doporučení a návrhy řešení, která budou předložena ve VPE a.s. cíleným osobám, jako 

jsou pracovníci Úseku řízení kvality a především vedoucímu tohoto úseku. 

 Lze tedy říci, že tato práce splnila svůj cíl a teď už jenom záleží, jestli těmto zlepšením 

bude organizace naslouchat, či ne. 
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