








Abstrakt

V bakalá ské práci se zabývám postupy p i certifikaci systém  managementu kvality

konané firmou Det Norske Veritas. Zejména se zam uji na posouzení, zdali je postup

certifikace v souladu s legislativou platnou pro eskou republiku. V praktické ásti popisuji

podrobn  postup p i certifikaci systém  kvality, dále pak nej ast ji zji�t né neshody p i

certifikacích s mo�nými d sledky. V záv ru práce se zam uji na porovnání postup  dané

firmy s legislativními po�adavky.
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Abstract

The work deals with the procedures for the certification of quality management systems

held by Det Norske Veritas. In particular, the assessment of whether the certification

procedure in accordance with the legislation in force for the Czech Republic. In a practical

part describes in detail the procedure for certification of quality systems, then most often

identified in non-compliance certifications with potential consequences. In conclusion, I focus

on the company's practices with legislative requirements.
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Úvod

Kvalita je v dne�ní dob  hlavní sklo ované slovo spojené jak s organizacemi, tak s jejich

produkty, které vytvá ejí nebo dodávají na trh. Je také vnímána jako jeden ze t í kritických

faktor  úsp �nosti organizace. Kvalita velkou m rou ovliv uje ekonomickou výkonnost

organizací. Organizace se zavedenými systémy managementu kvality vykazují z

dlouhodob j�ího hlediska podstatn  lep�í výsledky, ne� kdyby prokazovali kvalitu tradi ními

technickými kontrolami.

Cílem mé bakalá ské práce je porovnat teoretický p ístup k systém m managementu

kvality vycházejících z platné evropské legislativy s praktickým p ístupem spole nosti Det

Norske Veritas (dále jen �DNV�) a dále poukázat na nej ast j�í nedostatky firem zji�t ných

p i certifikaci, p ípadn  snahy o jejich nápravu a prevenci.

V teoretické ásti popisuji áste ný vývoj managementu kvality, jeho historii a vznik

pot eby systém  managementu kvality zavád t.

Dále uvádím a podrobn ji popisuji legislativu platnou v eské republice a v Evrop

v etn  jejich propojení. Jsou zde popsány hlavní normy a zákony pot ebné pro certifikaci

systém  managementu kvality, ale i kroky pot ebné k získání oprávn ní certifikaci provád t.

V praktické ásti popisuji pr b h samotného certifika ního auditu. Zam uji se na

porovnání, zdali je postup a pr b h auditu provád ný DNV zcela ve shod  s postupy

kladenými legislativou platnou na území eské republiky. Dále je popsán postup e�ení

zji�t né neshody p i interním auditu provád ného ve spole nosti DNV.

V záv ru práce jsou popsány nej ast ji se vyskytující zji�t ní, objevená p i certifikacích

zákazník .
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1 Legislativní zabezpe ení certifikace systém  managementu kvality v R

Legislativní zabezpe ení certifikace systému managementu kvality popisuje legislativu

platnou na území eské republiky a v Evrop . Legislativou se rozumí zákony, normy a

p edpisy týkající se certifikace systém  managementu kvality.

1.1 Zkratky a definice d le�itých pojm  týkajících se kvality

Akreditace

Potvrzení vydané t etí stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu, kterým je

oznamováno formální potvrzení jeho odborné zp sobilosti provád t specifické úlohy v oblasti

posuzování shody. [14]

Certifikace

Potvrzení vydané t etí stranou vztahující se k produkt m, systém m nebo osobám. [14] Výraz

�t etí strana� znamená, �e tzv. certifika ní orgány musí být finan n  a organiza n  nezávislé

na organizacích, které o certifikaci �ádají.

Management kvality

Koordinované innosti pro vedení a ízení organizace pokud se tý e kvality. [8]

Systém managementu kvality

Systém managementu pro vedení a ízení organizace pokud se tý e kvality. [8]

Transfer

Transferem se rozumí p evzetí a p ezkoumání stávajícího certifikovaného systému zákazníka

od jiné certifika ní spole nosti v rámci toto�ného akredita ního schématu.

RBA

Rizikov  orientovaný p ístup k oblastem, ve kterých je nejv t�í riziko vzniku ztrát nebo

neshod. Nelze implementovat na v�echny organizace jednotný p ístup. Ka�dá organizace má

silné a slab�í stránky. Rizikov  orientovaný p ístup je zam en na slabé stránky. [3]
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Kvalita

Kvalita je �stupe  spln ní po�adavk  souborem inherentních charakteristik�. [8]

Kvalita je pou�ívána k ozna ení bezvadného výrobku nebo slu�by. Kvalita musí být

definována takovým zp sobem, �e nikdo v organizaci nem �e mít jakékoliv pochybnosti, co

je tímto pojmem mín no. Kvalita nesmí být pouze subjektivní, ale musí být jasn  m itelná a

prokazatelná. asto pou�ívaná definice kvality je spln ní po�adavk  zákazníka. Tyto

po�adavky je nutné pochopit a také dodr�et. [7]

Audit

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání záznam , prohlá�ení,

skute ností a jiných významných informací a pro jejich objektivní posouzení za ú elem

stanovení rozsahu, ve kterém jsou specifikované po�adavky spln ny. [14]

Posouzení shody

Prokázání, �e specifikované po�adavky vztahující se k produktu, procesu, systému, osob

nebo orgánu jsou spln ny. [14]

1.2 Historie a sou asnost v Evropské unii a eské republice

Od vzniku Evropského spole enství byly pou�ívány sm rnice v dne�ní dob  ji� nazývané

jako sm rnice starého, sektorového p ístupu. Tyto postupy ve v t�in  p ípad  nezahrnovaly

komplexn  technické po�adavky na vlastnosti výrobk . Zavád ní t chto sm rnic vedlo ke

zdlouhavým postup m p i schvalování a postupem asu k pr b �nému zestárnutí. Z t chto

d vod  se stala oblast harmonizace technických p edpis  a norem nevyhovující a zastaralá, a

proto bylo nutné nalézt nová e�ení. [1]

Na základ  toho, �e technické specifikace na výrobky s pokrokem zastarávaly, bylo nutné

tyto p edpisy ast ji aktualizovat. Kv li tomu vznikl po�adavek na vytvo ení nového,

rychlej�ího a ú inn j�ího postupu, zaji� ujícího správnou funkci vnit ního trhu Evropského

spole enství.

V návaznosti na tyto po�adavky vznikl Nový p ístup k technické harmonizaci a

normalizaci. Tento p ístup byl schválen Radou Evropského spole enství v roce 1985.
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Sm rnice tzv. Nového p ístupu jsou zalo�eny na komoditním pojetí výrobku a obsahují

tedy p edev�ím obecné po�adavky na bezpe nost výrobk  ur ité komodity. Sm rnice nového

p ístupu se zpracovávají podle r zných postup  s cílem umo�nit státním orgán m zabezpe it,

�e výrobky dodané na trh jsou v souladu s kladenými po�adavky na bezpe nost a

nezávadnost. Nový p ístup sjednotil základní po�adavky na výrobky a dává výrobc m v t�í

volnost p i vývoji, výrob  a uvád ní výrobk  na trh. Výrobce tímto získává mo�nost

samostatn  se rozhodnout, zda bude postupovat dle p íslu�ných norem nebo vyu�ije jiný

zp sob. Neznamená toti�, �e kdy� se výrobce nebude striktn  dr�et harmonizovaných

technických norem, �e nem �e sv j výrobek uvést na trh. P ebírá tím v�ak na sebe dolo�ení

shody výrobku se základními po�adavky p íslu�né sm rnice odpovídající národní legislativ .

[1]

Dal�í zlom v pochopení kvality nastal v roce 1987, kdy do sv ta kvality vstoupily normy

ISO ady 9000, sna�ící se o rozsáhlou dokumentaci v�ech podnikových proces . Tyto pak

polo�ily základ vyu�ívání model  systém  managementu kvality, jejich� p vodním jevem je i

nezávislé posuzování shody t chto systém  prost ednictvím certifika ních audit . [2]

1.2.1 Posuzování shody - Po�adavky na orgány poskytující slu�by audit  a certifikace

systém  managementu kvality

V sou asné dob  se za nejvýznamn j�í normu zabývající se certifikací a povinnostmi

certifika ních orgán  pova�uje SN EN ISO/IEC 17021:2011.

Tato norma specifikuje po�adavky na certifika ní orgány. Cílem dodr�ování t chto

po�adavk  je zaji�t ní, aby certifika ní orgány provozovaly certifikaci systém  managementu

zp sobilým, konzistentním a nestranným zp sobem, a dále, aby bylo usnadn no uznávání

takovýchto orgán  a akceptace jejich certifikací na národní i mezinárodní úrovni. Tato

mezinárodní norma má slou�it jako základ pro podporu uznávání certifikace systém

managementu kvality v zájmu mezinárodního obchodu. [12]

Jednotlivé kapitoly této normy jsou uvedeny a stru n  popsány ní�e. K vybraným

lánk m jednotlivých kapitol je uveden podrobn j�í výklad.
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Po úvodu, p edm tu normy a citovaných normativních dokumentech navazuje kapitola

. 3 Termíny a definice.

Tato kapitola nás seznamuje s pojmy, jako jsou auditor, nestrannost, certifika ní audit

t etí stranou, odborná zp sobilost, technická oblast, a dal�í.

Kapitola . 4 Zásady

V této kapitole najdeme základní zásady a principy, které je nutné dodr�ovat p i

provád ní auditu. Dále pak popisuje cíle auditu a jak t chto cíl  dosáhnout.

Jsou zde mimo jiné vysv tleny principy jako odborná zp sobilost, odpov dnost,

otev enost, d v rnost a reakce na stí�nosti.

Kapitola . 5 Obecné po�adavky

Tato kapitola pojednává p edev�ím o nutnosti nestrannosti certifika ního orgánu p i

certifikaci v i certifikované stran . Je zde podrobný popis vztahu certifika ního orgánu k

auditované stran . Jedná se o právní a smluvní zále�itosti jako jsou právní odpov dnost,

dohoda o certifikaci odpov dnosti za rozhodnutí o certifikaci a management nestrannosti. Ten

jasn  specifikuje, co m �e a nesmí certifika ní orgán p i certifikaci klienta.

Certifika ní orgán nesmí provád t interní audit u klienta, kterého v minulosti certifikoval.

Stejn  tak nesmí certifikovat spole nost, u které v p edchozí dob  provád l poradenství v

oblasti systém  managementu kvality.

Kapitola . 6 Po�adavky na strukturu

V první ásti této kapitoly norma ukládá povinnost certifika ního orgánu zve ejn ní

organiza ní struktury a vrcholného vedení s popisem oprávn ní a odpov dností za jednotlivé

skute nosti jako jsou:

rozvoj díl ích politik vztahujících se k innosti orgánu,

dohled nad uplat ováním díl ích politik a postup ,

dohled nad finan ními zále�itostmi orgánu,

rozvoj slu�eb a program  certifikace systém  managementu,
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provád ní audit , certifikace a reagovaní na stí�nosti,

rozhodovaní o certifikaci,

delegování pravomocí na komise nebo jednotlivce, pokud je to po�adováno k

provád ní stanovených inností jménem certifika ního orgánu,

uzavírání smluv,

opat ování odpovídajících zdroj  pro certifika ní innosti.

V lánku 6. 2 Komise pro zabezpe ování nestrannosti se norma zabývá p edev�ím komisí

a jejími kompetencemi. Certifika ní orgán musí zaji� ovat nestrannost jeho innosti. K

tomuto ú elu slou�í komise sestavená z len  certifika ního orgánu.

Tato kapitola dále popisuje kompetence a pravomoci jednotlivých len  této komise. Tyto

kompetence, pravomoci, atd., musejí být schváleny vrcholovým vedením certifika ního

orgánu a musejí být formáln  dokumentovány.

Kapitola . 7 Po�adavky na zdroje

lánek 7.1 Odborná zp sobilost managementu se primárn  zabývá odbornou zp sobilostí

managementu a pracovník  certifika ního orgánu. Podrobn ji popisuje ur ení kriterií odborné

zp sobilosti.

Certifika ní orgán musí mít vytvo en dokumentovaný proces ur ování kriterií odborné

zp sobilosti pro pracovníky managementu a pro pracovníky provád jící audity a certifikace.

Dále se zde do teme postupy procesu hodnocení.

Certifika ní orgán musí mít dokumentované procesy pro po áte ní hodnocení odborné

zp sobilosti a pr b �ného monitorování odborné zp sobilosti a výkonnosti pracovník

managementu a ostatních pracovník , kte í provád jí jak audity, tak certifikaci.

V lánku 7. 2 Pracovníci podílejících se na certifika ních innostech, se popisují

povinnosti auditor  a technických expert .

Certifika ní orgán musí mít pracovníky s dostate nou odbornou zp sobilostí pro ízení

program  auditu a dal�í vykonávané práce související s certifikací.
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Kapitola . 7 dále obsahuje lánek:

7. 3 Pou�ití samostatných auditor  a externích technických expert

7. 4 Záznamy o pracovnících

musí být udr�ovány aktuální osobní záznamy v etn  kvalifikací, výcviku, zku�eností

v etn  záznam  o odborné zp sobilosti

7. 5 Outsourcing

musí být popsány podmínky, za kterých m �e být pou�itý,

outsourcing nesmí být pou�itý p i rozhodnutí o ud lení, udr�ení, obnovení, roz�í ení,

pozastavení nebo odnímání certifikace.

Kapitola . 8 Po�adavky na informace

8. 1 Ve ejn  dostupné informace

certifika ní orgán musí mít ve ejn  dostupný popis procesu auditu a certifikace pro

ud lování, udr�ování, roz�i ování, obnovování nebo odnímání certifikace, p ípadn  jej

na po�ádání poskytnout

8. 2 Certifika ní dokumenty

certifika ní orgán musí certifikovanému klientovi poskytnout v�echny dokumenty

týkající se certifikace prost ednictvím v�ech prost edk , které si zvolí,

certifikát musí být vydán s datem po vydání rozhodnutí o certifikaci.

8. 3 Seznam certifikovaných klient

certifika ní orgán musí mít ve ejn  dostupný seznam platných certifikát  ka�dého jím

certifikovaného klienta

8. 4 Odkazování se na certifikaci a pou�ívání zna ek

zna ky certifika ního orgánu nesmí být pou�ity na protokolech zku�ebních laborato í,

kalibra ních listech, inspek ních zprávách, jeliko� jsou v tomto kontextu brány jako

produkty,

musí být provád na d kladná kontrola vlastnických práv a musí mít opat ení proti

zavád jícím pou�íváním certifika ních dokument , zna ek nebo zpráv z auditu.
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8. 5 D v rnost

ve�keré informace mimo t ch, které zve ejní sám klient, jsou pova�ovány za d v rné,

pokud zamý�lí certifika ní orgán zve ejnit informace o klientovi, m �e tak u init a�

po sd lení a odsouhlasení klientem,

certifika ní orgán musí pou�ívat za ízení a vybavení, které zaji� uje bezpe né

zacházení s d v rnými informacemi.

Kapitola . 9 Po�adavky na proces

V této kapitole se p edev�ím popisuje, jak má probíhat samotný audit a co mu p edchází.

Je zde vysv tleno, za jakých podmínek m �e být p ítomen pozorovatel, a dále se zde popisuje

funkce pr vodce.

9. 1. 1 Program auditu

program auditu musí jasn  identifikovat auditní innosti, které jsou nezbytné k

prokázání certifika ního orgánu, �e systémy managementu kvality klienta spl ují

po�adavky vyplývající ze zvolené normy p ípadn  dal�ích dokument ,

program auditu musí zahrnovat po áte ní audit, dozorové audity v prvním a druhém

roce a audit p i recertifikaci p ed ukon ením platnosti certifikátu.

9. 1. 2 Plán auditu

pro ka�dý audit musí být stanoven plán auditu identifikovaný v programu auditu,

jeho cílem je poskytnout podklad pro dohodu o provedení a plánování innosti auditu.

9. 1. 2. 2 Ur ení cíl , p edm tu a kriterií auditu

cíle auditu stanoví certifika ní orgán, p edm t a kriteria auditu stanoví certifika ní

orgán po diskusi s klientem

9. 1. 3 Výb r týmu auditor  a p id lení úkol

p i rozhodování o velikosti a slo�ení týmu auditor  musí být vzaty v úvahu tyto

nále�itosti:

a) cíle, p edm t, kriteria a p edpokládané trvání auditu,

b) dle typu auditu (kombinovaný, integrovaný, spojený),
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c) po�adovaná odborná zp sobilost týmu auditor ,

d) certifika ní po�adavky,

e) jazyk a kulturu,

f) zdali lenové týmu ji� auditovali klienta.

9. 1. 9. 4 Pozorovatelé a pr vodci

p ítomnost pozorovatele v pr b hu innosti auditu musí odsouhlasit jak klient, tak

certifika ní orgán, a to je�t  p ed zahájením auditu,

pr vodce je p id len k usnadn ní pr b hu auditu, auditor musí zajistit, aby pr vodce

nenaru�oval proces auditu nebo jeho výsledek.

9. 1. 10 Zpráva z auditu

certifika ní orgán musí vydat ke ka�dému auditu písemnou zprávu. Tým auditor

m �e identifikovat p íle�itosti ke zlep�ení, nesmí v�ak p esn  specifikovat e�ení,

za obsah zprávy z auditu je zodpov dný vedoucí auditu.

9. 1. 11 Analýza p í in neshod

do p edem stanovené doby musí klient p edlo�it analýzu p í in neshod s návrhem

jejich odstran ní

9. 1. 14 Rozhodnutí o certifikaci

komise nebo osoby, které vydávají rozhodnutí o certifikaci nebo recertifikaci nesmí

být toto�né s osobami, které provád li samotný audit

9. 2 Po áte ní audit

9. 2. 1 �ádost

9. 2. 2 P ezkoumání �ádosti

p ed provedením auditu musí certifika ní orgán zajistit p ezkoumání �ádosti a

dopl kových informací týkajících se certifikace

9. 2. 3 Po áte ní certifika ní audit

musí být proveden v prvním a druhém stupni
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9.3 Dozorové innosti

9. 3. 2 Dozorový audit

9. 3. 3 Udr�ování certifikace

9. 4 Recertifikace

9. 4. 2 Recertifika ní audit

9. 5 Speciální audity

9. 5. 1 Roz�í ení rozsahu

9. 5. 2 Narychlo ud lené audity

9. 6 Pozastavení, odn tí nebo omezení rozsahu certifikace

9. 7 Odvolání

9. 8 Stí�nosti

9. 9 Záznamy o �adatelích a klientech

Kapitola . 10 Po�adavky na systém managementu certifika ního orgánu

10. 1 Mo�nosti

certifika ní orgán musí zavést a udr�ovat systém managementu, který je schopen

podporovat a prokazovat trvalé pln ní po�adavk  této mezinárodní normy

10. 2 Mo�nost první - Po�adavky na systémy managementu ve shod  s ISO 9001

10. 3 Mo�nost druhá - Obecné po�adavky na systém managementu

10. 3. 2 P íru ka systému managementu

v�echny aplikovatelné po�adavky této normy musí být zmín ny bu  v p íru ce, nebo

v souvisejících dokumentech

10. 3. 3 ízení dokument

10. 3. 4 ízení záznam

10. 3. 5 P ezkoumání systému managementu

10. 3. 6 Interní audity

certifika ní orgán musí zavést postupy pro interní audity, aby ov il, �e plní

po�adavky této normy a �e systém managementu je efektivn  implementován a

udr�ován
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10. 3. 7 Nápravná opat ení

certifika ní orgán musí p i svých innostech zavést postupy pro stanovení a

management neshod týkajících se jeho inností

10. 3. 8 Preventivní opat ení

certifika ní orgán musí zavést postupy pro zavád ní preventivních opat ení za ú elem

vylou ení p í in potenciálních neshod

Dále jsou v norm  obsa�eny následující p ílohy:

A. Po�adované znalosti a dovednosti

B. Mo�né metody hodnocení

C. P íklad vývojového diagramu procesu ur ování a udr�ování odborné zp sobilosti

D. Po�adované osobní chování

E. Audit t etí stranou a certifika ní proces

F. Dal�í zále�itosti ke zvá�ení: program, p edm t nebo plán auditu [10]

1.2.2 Zákon o technických po�adavcích na výrobky a o zm n  n kterých zákon

Norma SN EN ISO/IEC 17021:2011 je áste n  propojena se zákonem . 22/1997 Sb.

Zákon o technických po�adavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon . [13]

Poslední novela tohoto zákona má ozna ení 100/2013 Sb. Zákon je tvo en dv ma hlavními

ástmi, a to:

a) ást I -Technické po�adavky na výrobky a akreditace subjekt  posuzování shody

b) ást II - Zm na a dopln ní n kterých zákon

Ad a) V první ásti tohoto zákona nalezneme rozd lení dle Hlav I - V.

Ní�e jsou popsány jednotlivé hlavy. Ty, které se p ímo vztahují k tématu systém

managementu kvality, jsou popsány podrobn ji. U ostatních jsou uvedeny bu  jen paragrafy,

které obsahují, nebo nejsou uvedeny v bec.
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Hlava I - Úvodní ustanovení obsahuje v § 1 popis, co tento zákon upravuje, v § 2 jsou

vysv tleny základní pojmy obsa�ené v zákon , jako jsou výrobek, uvedení výrobku na trh,

uvedení výrobku do provozu, výrobce, dovozce a distributor.

Hlava II - Technické p edpisy a technické normy obsahuje:

§ 3 Technické p edpisy a technické dokumenty

§ 4 eské technické normy

§ 5 Zabezpe ení tvorby eských technických norem

§ 6 Podmínky tvorby a vydávání eských technických norem

§ 7 Informa ní povinnosti

§ 8 se ru�í

Hlava III - Státní zku�ebnictví obsahuje § 9 Státní zku�ebnictví, § 10 Certifikace, která je v

zákon  vysv tlena jako innost:

provád ná autorizovanou osobou v rozsahu vymezeném technickým p edpisem,

provád ná na �ádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, p i ní� se vydáním certifikátu

osv d í, �e výrobek nebo innosti související s jeho výrobou jsou v souladu s

technickými po�adavky v certifikátu uvedenými.

§ 11 Autorizace

Autorizaci zákon definuje jako pov ení právnické osoby k innostem p i posuzování

shody výrobk  zahrnujícím i posuzování inností souvisejících s jejich výrobou a

vymezených v technických p edpisech. Jsou zde popsány pravomoci a povinnosti

autorizované osoby a také postihy p i nepln ní t chto povinností.

§ 12 Posuzování shody

Základní postupy posuzování shody jsou:

posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem,

posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou,

posouzení shody, p i ní� autorizovaná osoba zkou�í specifické vlastnosti výrobk  a

namátkov  kontroluje dodr�ení stanovených po�adavk  u výrobk ,

posouzení systému kvality výroby nebo prvk  systému kvality v podniku

autorizovanou osobou a provád ní dohledu nad jeho ádným fungováním,
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posouzení systému kvality výrobk  nebo prvk  systému kvality v podniku

autorizovanou osobou a provád ní dohledu nad jeho ádným fungováním,

ov ování shody výrobk  s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými

po�adavky, které provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba na

ka�dém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku,

ov ování shody ka�dého výrobku se stanovenými po�adavky autorizovanou osobou,

dohled nad ádným fungováním systému kvality v podniku autorizovanou osobou a v

p ípad  pot eby ov ení shody výrobku s po�adavky technických p edpis  v etap

návrhu výrobku,

posouzení inností souvisejících s výrobou výrobk ,

jiné postupy posuzování shody, jestli�e je to nezbytné, zahrnující pop ípad ,

i innost akreditované nebo jiné osoby.

§ 13 pojednává o pravidlech a p edpisech uvád ní výrobku na trh, p ípadn  do provozu. Dále

je zde e�eno ozna ení výrobku (CE,CCZ) a povinnosti výrobc , distributor  a dovozc

produkt  uvád ných na trh.

Hlava IV - Akreditace subjekt  posuzování shody obsahuje:

§ 14 Akreditace

Akreditaci zákon definuje jako výkon p sobnosti, který vyplývá pro eskou republiku z

p edpis  Evropských spole enství pro oblast akreditace. Tuto innost zaji� uje a provádí

Ministerstvo pr myslu a obchodu.

§ 15 Akredita ní orgán

§ 16 Osv d ení o akreditaci

§ 17 byl zru�en

Hlava V - Ustanovení spole ná a p echodná zahrnuje:

§ 18 Dozor

Ten dohlí�í nad tím, zda stanovené výrobky jsou uvád ny a dodávány na trh nebo do

provozu v souladu s po�adavky stanovenými tímto zákonem a zda výrobky nejsou

neoprávn n  opat ovány ozna ením CE podle p ímo pou�itelného p edpisu Evropských

spole enství.
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Správní delikty

§ 19 P estupky

P estupku se fyzická osoba dopustí tím, �e:

a) zneu�ije ozna ení CE nebo jiné stanovené ozna ení, certifikát anebo jiný dokument

podle tohoto zákona, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona

pozm ní nebo pad lá,

b) ozna í dokument zna kou SN v rozporu s § 4 odst. 2,

c) rozmno�í nebo roz�í í eskou technickou normu nebo její ást v rozporu s § 5 odst. 8.

§ 20 ízení

Pojednává o pov ení právnické osoby k tvorb  a vydávání norem nebo o odn tí tohoto

pov ení, o pov ení právnické osoby k akreditaci nebo o odn tí tohoto pov ení, o autorizaci

nebo jejím odn tí a o ukládání pokut nebo ochranných opat ení se postupuje podle správního

ádu.

ást I kon í § 22 Zmocn ní.

Ad b) Ve druhé ásti nalezneme Hlavu I, ve které jsou popsané zm ny tohoto zákona

oproti p edchozím verzím a dopln ní ke konkrétním zákon m. Vý�e popsané pokra uje i v

Hlav  II a v Hlav  III. [13]

1.2.3 Sm rnice pro auditování systému managementu

Nejprve je nutné zmínit jednu z nejpodstatn j�ích zm n normy SN EN ISO/IEC 19011:

2013 proti verzím p edchozím, a to zru�ení exaktních po�adavk  na kvalifikaci auditor . Jak

17021 tak i 19011 jsou mnohem benevolentn j�í vzhledem ke spln ní kriterií auditora. Z toho

plyne, �e na základ  dne�ní legislativy mu�e vykonávat profesi auditora tém  kdokoliv, co�

ur it  nepovede ke zkvalitn ní audit  samotných.

 Norma SN EN ISO/IEC 19011:2013 m �e být pova�ována za jakýsi návod, jak vést

interní audity (audity první stranou) nebo audity provád né zákazníky u jejich dodavatel

(audity druhou stranou). Nenalezneme zde po�adavky, ale spí�e doporu ení jak ídit audit,

jeho plánování a provád ní. Dále zde nalezneme popis kompetencí a zp sob hodnocení

auditor  a tým  auditor . [4]
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Norma dále obsahuje kapitolu . 3, která vypisuje názvosloví obsa�ené v této norm .

Kapitola . 4 popisuje �est základních princip  auditování, a to:

- integrita,

- spravedlivé prezentování,

- profesionální p ístup,

- d v rnost,

- nezávislost,

- pr kaznost.

 Kapitola . 5 se zabývá ízením program  audit . Tato kapitola pojednává komplexn

o programu auditu a to od jeho sestavování, výb r len  auditorského týmu, p es realizaci

programu auditu, jeho monitorování, a� po p ezkoumávání a zlep�ování programu auditu.

Kapitola . 6 pojednává o pr b hu samotného auditu a lze ji pova�ovat za návod k

p íprav  a provád ní inností p i auditu. Je zde popsán kompletní postup p i provád ní auditu

a to od zahájení auditu, p es p ípravu a provád ní inností p i auditu, p íprava zprávy z auditu

v etn  její distribuce, dále postup ukon ení auditu a p ípadn  provád ní následného auditu je

li specifikován v plánu auditu.

V kapitole . 7 nazvané kompetence a hodnocení auditor  nalezneme popis, jaké by m lo

být chování a vystupování auditor  v pr b hu auditu. Je zde popsáno, co by m li audito i

v d t a znát pro optimální pr b h auditu s kvalitními záv ry podlo�enými fakty. Dále jsou

zde popsány pravomoce a povinnosti vedoucího auditora. V dal�í ásti kapitoly 7 se norma

v nuje výb ru vhodné metody hodnocení auditor , stanovení kritérií t chto hodnocení a

udr�ování p ípadn  roz�i ování kompetencí jednotlivých auditor .

Dále norma obsahuje p ílohu A zabývající se návody a p íklady znalostí a dovedností

auditor  dle specifických obor . P íloha B obsahuje návody k plánování a provád ní audit .

[4]
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1.3 Zákon o auditorech

Zákon 93/2009 sb. zapracovává p íslu�né p edpisy Evropských spole enství a upravuje

postavení a innost statutárních auditor , auditorských spole ností a asistent  auditora,

postavení a p sobnost Komory auditor eské republiky (dále jen �Komora�) a Rady pro

ve ejný dohled nad auditem (dále jen �Rada�). [5]

Tento zákon je len n dle Hlav I - X. Zákon pojednává p edev�ím o povinnostech

auditor  a certifika ních orgán  p i finan ních auditech. Z tohoto d vodu se mu dále v práci

nev nuje pozornost.

1.4 Dal�í normy týkající se systému managementu kvality

Mezi dal�í normy pou�ívané v eské republice zabývající se kvalitou, pat í zejména SN

EN ISO ady 9000. Ty se dále d lí na:

a) SN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

Popisuje problematiku spojenou se systémy managementu kvality a je v ní definováno

osm základních princip  managementu kvality. Dále se v norm  do teme o základech a

zásadách systému managementu kvality a o terminologii systému managementu kvality.

Vyu�ívá se k vysv tlení pou�ívaných termín  v systému managementu kvality a jejich

vzájemných vazeb. [8]

b) SN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Po�adavky

V norm  jsou specifikovány po�adavky na systémy managementu kvality, které mohou

organizace pou�ívat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní ú ely s dodavateli a

zákazníky.

Je východiskem k budování a rozvoji systém  managementu kvality a je velmi dobrým

návodem k prosazování princip  managementu kvality v praxi.

Vyu�ívá se p i certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit po�adavky

normy SN EN ISO 9001; pro posouzení zákazník , pln ní po�adavk  p edpis , vlastních
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po�adavk  stanovených pro efektivní fungování v�ech proces  a neustálého zlep�ování

systému managementu kvality. [9]

c) SN EN ISO 9004:2010 - ízení udr�itelného úsp chu organizace - P ístup

managementu kvality

SN EN ISO 9004:2010 poskytuje sm rnice, které jsou nad rámec po�adavk  uvedených

v ISO 9001. Ve srovnání s ISO 9001 jsou cíle, týkající se spokojenosti zákazníka a kvality

výrobku, roz�í eny tak, aby zahrnovaly spokojenost zainteresovaných stran a výkonnost

organizace.

Norma je pou�itelná pro procesy organizace, tak�e zásady managementu kvality, slou�ící

jako základ, lze rozvinout v celé organizaci. Zám rem normy je dosa�ení neustálého

zlep�ování m eného spokojeností zákazník  a jiných zainteresovaných stran.

Tato norma obsahuje doporu ení a návod a není ur ena pro ú ely certifikace, pro

vypracování p edpis  nebo pro smluvní ú ely, ani jako pokyn pro uplat ování ISO 9001. [10]
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2 Institucionální zabezpe ení certifikace systém  managementu kvality v R

Institucionální zabezpe ení certifikace systém  managementu kvality popisuje jednotlivé

instituce oprávn né k certifikování daných spole ností v oblasti systém  managementu

kvality.

2.1 Organizace zabývající se certifikací systém  managementu kvality v R

Mezi nejvýznamn j�í certifika ní orgány p sobící na území eské a Slovenské republiky

pat í mimo DNV spole nosti:

TÜV NORD CZECH,

Bureau veritas Czech Republic, spol. s.r.o.,

SGS Czech Republic, s.r.o.,

LRQA Business Assurance,

STAVCERT Praha, spol. s.r.o.,

ITC Zlín, a.s.

2.2 eský institut pro akreditaci

eský institut pro akreditaci, obecn  prosp �ná spole nost, jako Národní akredita ní

orgán zalo�ený vládou eské republiky poskytuje své slu�by v souladu s platnými právními

p edpisy ve v�ech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjekt m. Princip

jednotného evropského akredita ního systému tvo eného národními akredita ními orgány,

které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodn

uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o p ístupu ke

zkou�ení a certifikaci. [6]

V souladu s po�adavky mezinárodních norem a dokument IA provádí nestranné,

objektivní a nezávislé posouzení zp sobilosti (akreditaci) pro:

zku�ební laborato e ( SN EN ISO/IEC 17025:2005, SN EN ISO 15189:2007 �

speciáln  pro zdravotnické laborato e),

kalibra ní laborato e ( SN EN ISO/IEC 17025:2005),
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certifika ní orgány provád jící certifikaci systém  kvality, systém  environmentálního

managementu, systém  managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, systém

managementu bezpe nosti informací, systém  managementu bezpe nosti potravin a

systému trvale udr�itelného hospoda ení v lesích ( SN EN ISO/IEC 17021:2011),

certifika ní orgány certifikující produkty, v . proces  a slu�eb ( SN EN 45011:1998),

ov ovatelé emisí skleníkových plyn  ( SN ISO 14065:2008, na ízení Komise (EU)

.600/2012),

certifika ní orgány provád jící certifikaci osob ( SN EN ISO/IEC 17024:2003),

inspek ní orgány ( SN EN ISO/IEC 17020:2005),

poskytovatele zkou�ení zp sobilosti ( SN EN ISO/IEC 17043),

environmentální ov ovatele program  EMAS a dohled nad zahrani ními

environmentálními ov ovateli (na ízení ES . 1221/2009). [6]

2.3 Akreditace

Akreditace je uznání certifika ního orgánu pro provád ní certifikací podle jednotlivých

norem. V ka�dé zemi existuje akredita ní ú ad, který tyto akreditace ud luje po spln ní

kritérií, které jsou rovn � stanoveny mezinárodními normami. Pro oblast systémové

certifikace se jedná o normu ISO 17021 z roku 2011. V eské republice má toto oprávn ní

ud lovat akreditaci eský institut pro akreditaci ( IA). V ka�dé zemi je akredita ní orgán

zpravidla jen jeden. Akredita ní orány jsou sdru�eny v Mezinárodním akredita ním fóru-

International Accreditation Forum (IAF). Díky této organizaci jsou akreditace mezi lenskými

zem mi vzájemn  uznávány. [11]

Akreditace m �e také znamenat:

zvý�ení d v ry v dodr�ování úrovn  kvality poskytovaných slu�eb,

pravidelný dozor nad dodr�ováním akredita ních kritérií provád ný akredita ním

orgánem,

tlak na neustálé zvy�ování kvality slu�eb, r st dovedností personálu a lep�í technické

zabezpe ení.

Národní akredita ní orgán:

eský institut pro akreditaci ( IA)
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Mezinárodní akredita ní orgány:

Evropská kooperace pro akreditaci (EA)

Mezinárodní akredita ní fórum (IAF)

Nejroz�í en j�í akreditace, se kterými lze p ijít do styku v eské republice:

IA ( R)

RvA (NL)

UKAS (UK)

COFRAC (F)

TGA (SRN)

BELCRED (B)

2.4 Rozdíl mezi certifikací a akreditací

Hlavní rozdíly mezi certifikací a akreditací jsou následující:

akreditace se vztahuje k certifika nímu orgánu, kde�to certifikace se vztahuje k

produkt m, systém m a osobám,

akredita ní orgán je v eské republice pouze jeden ( IA), zatímco certifika ních

orgán  a spole ností je více,

akredita ní orgán ud luje uznání certifika ním orgán m,

akreditace prob hne pouze jednou, a následn  probíhají namátkové systematické

kontroly (nap . formou interních audit ),

certifikace probíhá v periodách (jednou za t i roky).

2.5 Mo�nosti získání certifikátu v eské republice

V eské republice je v dne�ní dob  mnoho spole ností, které se zabývají certifikací

systému managementu kvality. Tyto spole nosti jsou akreditovány národními akredita ními

ústavy a certifikáty vydané t mito spole nostmi jsou uznávané a �ádané. Pokud má

potenciální zákazník zájem více se o spole nosti a její práci dozv d t, m �e nav�tívit bu

pobo ku, anebo se m �e ú astnit tzv. klientského dne, kde má mo�nost se dozv d t ve�keré

informace o p ípadné certifikaci jeho spole nosti.
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Dal�í mo�nost má potencionální klient takovou, �e si zvolí poradenskou firmu pro

implementaci daného systému a v pr b hu zavád ní se dohodne na výb ru nebo doporu ení

certifika ního orgánu (dle referencí).

Dále m �e oslovit n kolik daných certifika ních firem a jejich nabídky posoudí na

základ  stanovených kriterií (cena, reference v oboru, kvalifikace auditor , apod.).

V poslední dob  se vyskytuje stále více nabídek na certifikaci systému od tzv.

�gará�ových certifika ních firem�, které sni�ují cenu vlastní implementace pod úrove  cen

ostatních renomovaných spole ností, a to na úkor referencí a v n kterých p ípadech i kvality

poskytovaných slu�eb (zkrácení termín , nedodr�ení lh t plynoucích z po�adavk

k certifikaci.

V n kterých p ípadech úrove  t chto slu�eb dosahuje standardu renomovaných firem, ale

jsou p ípady, kdy tyto spole nosti nespl ují n který ze základních po�adavk  p ístupu

k certifikaci (reference, kompetentnost auditor , spln ní akredita ního po�adavku, nedodr�ení

po�adované délky audit , dodání zprávy z auditu a následné vydání certifikátu).
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3 P edstavení spole nosti

Det Norske Veritas (DNV) je nezávislá nadnárodní nadace s cílem zaji�t ní �ivota,

majetku a �ivotního prost edí. Historie vzniku sahá a� do roku 1864, kdy byla v Norsku

zalo�ena nadace za ú elem kontrolovat a hodnotit technický stav norských obchodních

plavidel. Hlavní sídlo DNV se nachází v Oslo v Norsku. Do dne�ního dne vytvo ilo p ibli�n

t i sta kancelá í ve sto zemích sv ta a zam stnává více ne� 10 000 zam stnanc .

Jedna z nejd le�it j�ích konkuren ních výhod DNV je, �e ka�doro n  investuje ze svých

zisk  do výzkumu a inovací. Od roku 1954 vlastní DNV speciální výzkumné odd lení, které

má zvy�ovat a rozvíjet slu�by, pravidla a pr myslové standardy ve více zam ených

oblastech. Mnoho technologických e�ení vyvinutých spole ností DNV pomohlo formovat

mezinárodn  uznávané normy. [16]

3.1 Struktura spole nosti z globálního hlediska

Od b ezna roku 2012 byla struktura DNV upravena a byly vytvo eny t i samostatné

subjekty zabývající se r znými odv tvími:

DNV Maritime a Oil & Gas poskytuje klasifikaci, verifikaci, ízení rizik a technické

poradenství pro globální lodní, ropný a plynárenský pr mysl (hlavní sídlo Oslo -

Norsko),

DNV KEMA Energy & Sustainability poskytuje poradenství, testování a certifikace

slu�eb v globálním energetickém sektoru, v etn  obnovitelných zdroj  energie,

sni�ování emisí uhlíku a energetické ú innosti, výroba energie, p enos a distribuce

(hlavní sídlo Arnhem - Holandsko),

DNV Business Assurance poskytuje certifikace, posuzování a �kolení slu�eb k

zaji�t ní výkonu proces  zákazník  a organizací v celé ad  pr myslových odv tví

(hlavní sídlo Miláno - Itálie). [16]

3.2 Struktura spole nosti v eské a Slovenské republice

V eské republice se pobo ky spole nosti nachází v Praze a v Ostrav . Na Slovensku se

nachází pobo ky v Bratislav  a v Ko�icích. V obou zemích spole nost zam stnává celkem 32
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zam stnanc , z nich� 11 je auditor . V Praze se nachází vedení spole nosti pro R, obchodní

odd lení a 6 auditor . V Ostrav  pracují 3 lidé zabývající se p ebíráním materiálu pro lodní

pr mysl. V Bratislav  se nachází obchodní odd lení pro SR a 5 auditor . [16]

Organiza ní struktura spole nosti DNV pro eskou a Slovenskou republiku

3.3 Zam ení spole nosti DNV

Mezi hlavní innosti spole nosti pat í:

auditování,

certifikace,

Country

manager

Operations

manager

Market

manager

Technical

manager

Automotive

manager

HUB Fin. a HR

Manager

 GAU Tech

manager,

Enviromental

Officer for

planning

Officer for

certification

Auditor/trainer/

TR

Sales

manager CZ

Sales

manager CZ

Sales

manager CZ

Sales

manager SK

Sales

officer SK

Accountant

DNV

Team

Operator

HR

Accountant

KEMA

Maternity

leave
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recertifikace,

akreditace.

Tyto innosti provádí ve t ech hlavních oblastech:

kvalita,

�ivotní prost edí,

bezpe nost a ochrana zdraví p i práci.

Mezi dal�í innosti, kterými se spole nost zabývá, pat í:

slu�by t etí stranou (verifikace, analýzy, hodnocení, certifikace systém ízení a

bezpe nosti),

hodnocení podle ratingových systém  pro zvy�ování ú innosti ízení rizik,

trvalé udr�itelnosti podnikání (spole enská odpov dnost, CIP - rezistence v i

defraudaci a korupci, slu�by zm n klimatu),

vzd lávání v DNV Akademii (akreditována �kolení interních a vedoucích auditor ,

firemní �kolení dle po�adavk  zákazníka, atd.).

3.4 Nejvýznamn j�í zákazníci spole nosti DNV

DNV má n kolik zákazník  na území eské a Slovenské republiky. Mezi nejvýznamn j�í

zákazníky, kte í byli certifikováni touto spole ností, pat í:

Jaderné elektrárny EZ (od r. 2000),

E. ON eská republika, s.r.o. (od r. 2010),

Zentiva Group, a.s. (od r. 2000),

BOSCH DIESEL s.r.o. (od r. 2002),

A.S.A. spol. s r.o. (od r. 2002),

MND a.s. (od r. 2003).
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4 Praktický postup spole nosti DNV p i provád ní certifikace systém  managementu

kvality

Praktický postup je detailní shrnutí úkon  provád ných spole ností DNV p i certifikaci

systém  managementu kvality v etn  v�ech auditovaných proces  a to hlavních i podp rných.

P i získávání informací a poznatk  bylo erpáno zejména z interní dokumentace

certifika ního orgánu, dále bylo erpáno z ú asti p ímo na míst  výkonu certifikace a v

neposlední ad  z rozhovor  s pracovníky certifika ního orgánu na daný problém.

P evedením teoretických znalostí a po�adavk  na kvalitu do b �né praxe, se zabývá kniha

spisovatele Howarda S. Gitlowa, který popisuje pro �irokou ve ejnost, jak nejlépe a

nejjednodu�eji plnit po�adavky na kvalitu a zavést systém managementu kvality. [15]

4.1 Stanovení auditorského týmu a rozsah certifikace

Po uzav ení právoplatné smlouvy mezi certifika ním orgánem a zákazníkem je dal�í krok

jmenování kompletního auditorského týmu. Tento úkol má na starosti úsek plánování, který

sestaví tým na základ  odborné zp sobilosti jednotlivých len  certifika ního orgánu.

V p ípad , �e by byl auditu p ítomen dal�í len, který není zam stnancem certifika ního

orgánu, nap . tzv. pozorovatel (observer), musí být zaslána zákazníkovi �ádost o umo�n ní

ú asti tohoto lena, a to v dostate ném asovém p edstihu p ed konáním samotného auditu.

K dal�í komunikaci se zákazníkem m �e dojít v p ípad , �e akredita ní orgán vytipoval

tohoto zákazníka k realizaci kontrolního auditu. Toto�ný postup komunikace se zákazníkem

je i v p ípad  periodického auditu (PA1, PA2).

4.2 Vytvo ení plánu auditu

P ed vytvo ením plánu auditu dostává vedoucí auditor informaci o p esném výpo tu

trvání auditu (man days), který je tvo en mimo jiné dle po tu zam stnanc , po tu

zam stnanc  na sm nu, dále dle po tu a slo�itosti proces , aj. Sou ástí komunikace se

zákazníkem je i specifikace a schválení oblasti zam ení (focus area).
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DNV p i certifikaci provádí i tzv. �Rizikov  orientovanou certifikaci�, co� roz�i uje

zam ení auditu nejen na po�adavky normy, ale je zárove  posuzována míra rizika plynoucí

z jednotlivých proces . Toto je definováno oblastí zam ení.

Vedoucí auditor vytvo í asový plán auditu s rozpisem jednotlivých proces . K t mto

proces m p i adí jednotlivé leny týmu dle jejich odborné zp sobilosti a oblasti zam ení

k relevantním proces m. Tento plán musí být navr�en s ohledem na maximální efektivitu

auditu. Musí být zvoleny asové intervaly na jednotlivé procesy tak, aby nevznikaly prostoje

mezi nimi a zárove  aby se daná oblast stihla za asovou jednotku kompletn  projít a

zkontrolovat. Pokud je audit navr�en na více dn , tak asový rozvrh na jednotlivý den je

maximáln  osm hodin plus p estávka na ob d (pokud není dohodnuto jinak p ímo se

zákazníkem).

4.3 Schválení plánu auditu

Komunikace s vedením a schválení asového plánu auditu (stanovení místa auditu a

ú astník  ze strany zákazníka) se za�le jako koncept k odsouhlasení. Tento akt je asov

stanoven minimáln  na trnáct dní p ed termínem auditu. Na základ  t chto podklad  m �e

zákazník navrhnout zm ny, které by mu více vyhovovaly a následn  odsouhlasit. Plán bude

p etvo en do finální podoby a znovu zaslán zákazníkovi.

4.4 Vlastní pr b h auditu

Vlastní audit za íná úvodní sch zkou, na které je p ítomen tým auditor  a vrcholný

management spole nosti. Úvodem jsou p edstaveni jednotliví lenové auditního týmu a

ostatních len . Je zde vysv tlen princip pr b hu auditu, metoda vzorkování, vysv tlena

rizikov  orientovaná certifikace, up esn na oblast zam ení a zd razn ny základní po�adavky

pro audit (ml enlivost).

Následuje p edstavení managementu spole nosti, p edstavení výsledk  a p ípadných

zm n spole nosti, navr�ení a p edstavení strategie spole nosti. V rámci organizace auditu jsou

odsouhlaseny jednotlivé procesy a stanoveni pr vodci jednotlivých auditor . Následuje

schválení asového plánu auditu, nebo up esn ní po�adovaných zm n. Obvyklým následným
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postupem je p ezkoumání managementu, kde je kontrolována politika kvality a její

adekvátnost, cíle kvality ve vztahu na strategii a politiku, plánování systému managementu,

pln ní právních p edpis , vlastní zpráva o stavu QMS a její vyhodnocení. Nedílnou sou ástí

tohoto p ezkoumání je pln ní cíl  za minulé období a návrh cíl  nových, jako� i poskytování

zdroj .

Na záv r úvodní sch zky dojde k rozd lení jednotlivých auditor  a jejich pr vodc  dle

stanovených proces  a audit pokra uje ji� bez managementu.

V rámci auditu jsou prov ovány jednotlivé procesy (hlavní, podp rné) na základ

specifických po�adavk .

4.5 Hlavní auditované procesy systém  managementu kvality

Proces nákupu:

pov domí o QMS,

p ezkoumání specifikace po�adavk  na nákup,

výb r a hodnocení dodavatel ,

metriky hodnocení,

bezpe nostní listy a specifikace nakupovaných produkt ,

cíle vztahující se pro nákup s ohledem na strategii firmy.

Proces p ípravy a realizace výroby:

pov domí o QMS,

návrh a vývoj ve vztahu k výrob ,

plánování a koordinace výroby,

outsourcing,

metriky hodnocení výroby,

produktivita práce a sni�ování náklad ,

zmetkovost - náklady na nekvalitu,

vnit ní neshody - preventivní opat ení,

po�adavky na personál - kvalifikace,

kategorizace rizikových prací,

infrastruktura (pracovní prost edí),

dodr�ování právních po�adavk  (zákon o odpadech, o vodách, o ovzdu�í),
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kontrolní innost na pou�ívání OOPP (osobní ochranné pracovní pom cky),

metrologie,

bezpe nost práce,

kontrola a uvoln ní výrobku,

servis - poskytování slu�eb,

historie údr�by,

cíle výroby ve vztahu ke strategii.

Proces logistiky a skladování:

pov domí o QMS,

systém skladování,

specifikace a dohledatelnost,

uvoln ní produktu do expedice,

ízení logistických slu�eb,

outsourcing,

metriky pro hodnocení (v asnost dodávek),

sledování spokojenosti zákazník ,

bezpe nostní listy a specifikace,

cíle pro tento proces.

Proces prodeje:

pov domí o QMS,

po�adavky na personál - kvalifikace,

metriky pro hodnocení (úsp �nost prodeje),

spokojenost zákazníka,

e�ení reklamací (neshody, nápravná a preventivní opat ení),

marketing,

cíle ve vztahu ke strategii.
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4.5.1 Podp rné auditované procesy systém  managementu kvality

Proces ízení lidských zdroj :

pov domí o QMS,

po ty zam stnanc /sm nových zam stnanc ,

kvalifika ní p edpoklady a profesní r st (adapta ní proces),

kategorizace rizikových prací,

ro ní plány �kolení a jejich pln ní,

hodnocení ú innosti �kolení a jejich p ínos,

náklady na vzd lávání,

fluktuace a její sledování (pracovní neschopnost, obm na zam stnanc ),

metrika hodnocení (ú innost �kolení, úsp �nost výb ru zam stnanc ),

bonusy pro zam stnance,

cíle ve vztahu ke strategii.

Proces ízení dokumentace:

pov domí o QMS,

struktura ízení dokument  (pyramida),

p íru ka kvality,

ízení zm n dokument  a záznam  v etn  distribuce (aktualizace, novelizace),

garant dokumentu - majitel procesu,

archivace,

metriky hodnocení,

cíle ve vztahu ke strategii.

Proces m ení, analýzy a zlep�ování:

interní audit,

ro ní plán interních audit ,

realizace a výstupy z interních audit ,

stav nápravných a preventivních opat ení,

analýza údaj ,

neustálé zlep�ování,
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monitorování a m ení produkt  a proces ,

spokojenost zákazníka,

neshodný produkt,

pou�ívání certifika ní zna ky,

p ezkoumání výsledk  p edchozích audit .

4.6 Vyhodnocení auditu a sepsání pot ebných dokument  jako výstup

Po spln ní po�adavk  z programu auditu následuje souhrn v�ech zji�t ní, kde v týmu

auditor  dojde ke kategorizaci zji�t ní (dle významnosti) a k p íprav  záv re né zprávy.

Vedoucí auditor provede se azení zji�t ní do listu zji�t ní, tzv. list of findings (LoF).

Následuje záv re ná sch zka s prezentací výsledk  dosa�ených p i auditu, které je p ítomno

vedení spole nosti. Zde vedoucí auditor seznámí vedení s výsledkem auditu (byly nebo

nebyly napln ny po�adavky normy) a následn  p ednese jednotlivá zji�t ní od t ch

nejzáva�n j�ích (neshoda, pozorování) a p edstaví zprávu jako výstup pro management (audit

report management) a následn  prezentuje zji�t né silné a slabé stránky. V rámci této zprávy

je zvlá�  vyhodnocena i oblast zam ení a následn  zhodnocena i funk nost celého systému

(zji�t né silné a slabé stránky). V p ípad , �e byla zji�t na neshoda (mén  významná),

dohodne vedoucí auditor s vedením termín dodání nápravného opat ení (lh ta maximáln  91

dní), aby mohlo dojít k uzav ení auditu. Vedoucí auditu doporu í zachování nebo vydání

certifikátu.

Zprávy, které musí být vytvo eny a vlo�eny do systému DNV (ConCert):

List zji�t ní obsahuje v�echna zji�t ní z auditu, která jsou klasifikována jako neshody,

pozorování a p íle�itosti ke zlep�ení. Dále obsahuje zálo�ky, kde jsou jasn  specifikována

zji�t ní z minulého období (uzav ení p ede�lých neshod).

Zpráva pro management obsahuje vyhodnocení oblasti zam ení v etn  grafického

výstupu, který je znázorn n stupnicí 1 - 5 ( . 5 znamená vysoká úrove ízení a nízké riziko

dané oblasti zam ení). Mimo oblast zam ení je zde zhodnocen celý systém managementu

kvality, kde jsou popsány pozitiva a doporu ení ke zlep�ení jednotlivých ástí tohoto systému.

Sou ástí zprávy je i vysv tlení jednotlivých zji�t ní a reakce zákazníka na jejich uspo ádání.
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Technická zpráva (audit report technical) obsahuje údaje o zákazníkovi, po ty

zam stnanc , adresy jednotlivých pobo ek, platnost certifikátu, spln ní po�adavku

z programu a jsou zde zvýrazn ny p ípadné zm ny.

Zpráva z periodických audit  (PAP) zahrnuje termín jednotlivých audit , po et auditních

dní, seznam povinných prvk  normy pro konkrétní audit, seznamy auditovaných proces ,

jednotlivé pobo ky nav�tívené v rámci auditu, seznam oblastí zam ení. Tato zpráva se

vyhotovuje v period  t í let.

Seznam ú astník  (list of partipients) - tato zpráva obsahuje seznam konkrétních

auditovaných osob.

Na základ  t chto zpráv a dodaných navr�ených nápravných opat ení jsou tyto zprávy

podrobeny technickému p ezkoumání (technical review). Na základ  doporu ení jsou

p ipraveny certifikáty dle dohodnutých podmínek, které jsou dodány maximáln  do ty  týdn

od uzav ení auditu.

4.7 Nej ast ji zji�t né neshody p i certifikaci systému managementu kvality

v organizacích spole ností DNV

P i analýze zpráv z audit  systém  managementu kvality provád ných spole ností DNV

byly zaznamenány nej ast ji se opakující závady, jako jsou:

není udr�ován (aktualizován) seznam schválených dodavatel

- seznamy jsou zastaralé a asto neodpovídají p ítomnosti, dodavatelé se zm nili

- hrozí riziko oslovení nespolehlivého dodavatele

málokdy je proveden výb r a hodnocení dodavatel  materiál  a slu�eb

- mnoho spole ností jednozna n  hodnotí dodavatele materiálu, ale nehodnotí

n které z dodavatel  slu�eb

- hrozí riziko nespolehlivého dodavatele
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cíle QMS nejsou jednozna n  m itelné (prokazování neustálého zlep�ování)

- jsou identifikované cíle, ale není mo�né vyhodnotit, zdali tyto cíle byly

spln ny, i nikoliv

- m itelnost cíle umo� uje zadavateli zjistit úrove  pln ní tohoto cíle

není provád na podrobná analýza neshod (FMEA, six sigma, 5P), je provád na pouze

náprava

- p i zji�t ných neshodách v t�ina zákazník e�í odstran ní t chto neshod, ale

ne v�dy se e�í p í ina analýzou problému a tudí� i nutnou prevenci

- v tomto p ípad  m �e dojít k nesprávnému návrhu nápravného opat ení a tudí�

k opakování se ne�ádoucí situace

nevyu�ívají se preventivní opat ení v p ípad  interních neshod (zachycení neshody ve

výrob , ne a� u zákazníka)

- v p ípad  interní neshody lze vyu�ít jako nástroj e�ení preventivní opat ení

- mnoho firem u�ívá pouze nápravná opat ení pro e�ení v�ech neshod interních

i externích

nebývá provedeno dostate n  kvalifikované p ezkoumání po�adavk  zákazníka

- není brán z etel na po�adavky, vychází se ze zab hnutých standard

- m �e dojit k nepochopení a nespln ní po�adavk  zákazníka, nespln ní

po�adavku kvality na produkt

p ezkoumání vedením nespl uje n které z po�adavk  normy (jak ve zprávách ze

vstup , tak z výstup )

- ve zpráv  je opomíjen po�adavek na zaji�t ní, nap . zdroj

- m �e dojit k ne ekaným vícenáklad m, zdroje nebudou dostupné v pot ebném

asovém horizontu

4.8 Postup DNV v p ípad  zji�t ní neshody p i interním auditu

Pr b h interních audit  je dán dokumentovaným postupem spole nosti a je obdobný jako

p i certifikaci zákazníka. Provád ní interních audit  je p ímým po�adavkem normy SN EN
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ISO/IEC 17021. Interní audit je provád n jednou ro n . Interní audit se provádí v�dy p ed

plánovanou kontrolou z mate ské spole nosti sídlící v Norsku.

P i interním auditu ze dne 17. 7. 2012 byla zji�t na interní neshoda a to dle lánku 6.3

normy SN EN ISO 9001.

Popis zji�t né neshody

Revize drobných elektrických spot ebi  jsou provád ny, nejsou v�ak ozna eny n které

spot ebi e (mikrovlnná trouba, kávovar) a nesouhlasí po et spot ebi  v jednotlivých

místnostech dle seznamu revizí. Osoba zodpov dná za zprávu budovy byla seznámena

s nepln ním po�adavku normy a tato navrhla nápravné opat ení.

Neshoda vznikla tím, �e seznam spot ebi  nebyl veden systematicky a nebyl pravideln

kontrolován a aktualizován.

Postup odstran ní neshody

Bylo navr�eno nápravné opat ení s tím, �e seznam spot ebi  bude p epracován do 30. 9.

2012 a následn  bude kontrolován a aktualizován pololetn , aby nedo�lo k nesouladu mezi

dokumentací a skute ností. Jiná zji�t ní nebyla zaznamenána, a tudí� mohl být audit uzav en

následnými zprávami toto�nými jako u certifikace zákazníka.
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4.9 Porovnání postupu DNV s postupy dle SN EN ISO/IEC 17021:2011

lánek normy Zn ní lánku normy Postup DNV Hodnocení

4. Zásady
4. 2. 3.

K získání a udr�ení d v ry je
nezbytné, aby byla rozhodnutí

certifika ního orgánu zalo�ena na
objektivních d kazech shody,
kterou získal a na tom, �e jeho

rozhodnutí nejsou ovlivn na jinými
zájmy nebo stranami.

Vychází ze základního
po�adavku certifikace. Jednozna n  napln n.

4. 3 Odborná
zp sobilost

K provád ní d v ryhodné
certifikace, je nezbytná odborná

zp sobilost pracovník
podporované systémem

managementu certifika ního
orgánu.

V�ichni audito i jsou
kvalifikování a je
hodnocena jejich

odborná zp sobilost.

Základní po�adavek pro
výb r auditor .

4. 4
Odpov dnost

4. 4. 2

Certifika ní orgán je zodpov dný za
posouzení dostate ných

objektivních d kaz , na nich� je
zalo�eno doporu ení k certifikaci.

Na základ  záv r  auditu rozhodne
certifika ní orgán o ud lení

certifikace za p edpokladu, �e
existuje dostate ný d kaz shody,
nebo neud lí certifikaci, pokud je

d kaz shody nedostate ný.

Výsledky auditu jsou
konzultovány se

zákazníkem a musí být
ve shod  se skute ností.

Jednozna nost
stanovených výstup
z auditu (objektivita).

5. 1. 2 Dohoda o
certifikaci

Certifika ní orgán musí mít pro
poskytování certifika ních inností

s organizacemi svých klient
právn  vynutitelnou dohodu. Navíc

tam, kde existuje více pracovi�
certifika ního orgánu, nebo více

pracovi�  klienta, musí certifika ní
orgán zajistit, aby existovala právn

vynutitelná dohoda mezi ním a
v�emi pracovi�ti pokrytými

rozsahem certifikace.

Po et auditovaných
pobo ek je stanoven
v rámci smluvního

ujednání.

Na ka�dý audit je
plánovaný po et pobo ek,

nebo pracovi� , která
budou nav�tívena.

5. Management
nestrannosti

5. 2. 3

Pokud vztah umo� uje vznik
ohro�ení nestrannosti, které nem �e

být vylou eno nebo
minimalizováno (jako je

certifika ním orgánem zcela
vlastn ná dce iná spole nost nebo

pobo ka po�adující od této své
mate ské organizace certifikaci),

pak tato certifikace nesmí být
poskytnuta.

Tato podmínka musí být
jednozna n  spln na. Je
p ezkoumána a nedojde

k podpisu smlouvy.

DNV neprovádí
poradenství a vstupuje do

tendru pouze
s nestrannými
organizacemi.

6. Po�adavky na
strukturu

6. 1. 1

Certifika ní orgán musí
dokumentovat svou organiza ní
strukturu ukazující povinnosti,

odpov dnosti a oprávn ní vedení,
ostatních pracovník  podílejících se
na certifikaci a v�ech komisí. Je-li
certifika ní orgán definován jako
ást osoby s právní subjektivitou,

pak musí tato struktura zahrnovat
vazbu na vrcholovou úrove  a vztah

Jedna ze základních
podmínek, bez které
spole nost nem �e

p istupovat k procesu
certifikace.

Jednozna n  napln n.
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k ostatním organiza ním ástem v
rámci této osoby s právní

subjektivitou.

6.2 Komise pro
zabezpe ování

nestrannosti
6. 2. 3.

P esto�e tato komise nem �e
zastupovat v�echny zájmy, má

certifika ní orgán stanovit a p izvat
klí ové zájmové strany. Takové

zájmové strany mohou zahrnovat
klienty certifika ního orgánu,
zákazníky organizací, jejich�
systémy managementu jsou

certifikovány, zástupce
pr myslových obchodních sdru�ení,

zástupce státních regula ních
orgán  nebo ve ejných slu�eb,

zástupce nevládních organizací,
v etn  organizací spot ebitelských.

Komunikace se
zainteresovanými

stranami je nastavena
pozitivn .

Spole nost navíc o t chto
otázkách komunikuje

p edem p ed podepsáním
samotné smlouvy.

7. Po�adavky na
zdroje

7. 1. 2. Ur ení
kritérií odborné

zp sobilosti

Certifika ní orgán musí mít
vytvo ený dokumentovaný proces

ur ování kritérií odborné
zp sobilosti pro pracovníky

managementu a pro pracovníky
provád jící audity a certifikaci.

Kritéria odborné zp sobilosti musí
být ur ena s ohledem na po�adavky

v�ech norem nebo specifikací
systému managementu, v�ech

technických oblastí a v�ech funkcí,
které jsou sou ástí certifika ního

procesu.

Ka�dý zam stnanec má
sv j dokument odborné

zp sobilosti, kde na
základ  kvalifikace a

praktických zku�eností
má p id leny EA +
NACE kvalifika ní

kódy.

Ka�doro n  jsou tyto
kvalifikace ov ovány,
pop . dopl ovány (p i

interním auditu jsou tyto
prov ovány nezávislou

organizací v rámci DNV).

7. 2. 2

Certifika ní orgán musí
zam stnávat nebo musí mít p ístup
k dostate nému mno�ství auditor
v etn  vedoucích tým  auditor  a
technických expert  tak, aby byly

pokryty v�echny jeho innosti a byl
schopen zvládnout objem

provád ných prací spojených s
audity.

Auditor napl uje
po�adované kódy, nebo

je vyu�ito externího
auditora p ípadn

technického experta.

Po�adavek normy je
jednozna n  napln n.

7. 4. Záznamy o
pracovnících

Certifika ní orgán musí udr�ovat
aktualizované osobní záznamy v .

odpovídajících kvalifikací, výcviku,
zku�eností, spojení a vazeb,

profesionálního postavení, odborné
zp sobilosti a v�ech p íslu�ných

konzulta ních slu�bách, které byly
poskytovány. To se týká krom

pracovník  vykonávajících
certifika ní innosti, také
pracovník  p sobících v

managementu a v administrativ .

Ka�dý zam stnance má
sv j dokument odborné

zp sobilosti, kde na
základ  kvalifikace a

praktických zku�eností
má p id leny EA +
NACE kvalifika ní

kódy.

Ka�doro n  jsou tyto
kvalifikace ov ovány,
pop . dopl ovány (p i

interním auditu jsou tyto
prov ovány nezávislou

organizací v rámci DNV).

8. Po�adavky na
informace

8. 1. 4.

Na �ádost jakékoliv strany musí
certifika ní orgán poskytnout

podklady k potvrzení platnosti dané
certifikace.

Podklady ke ka�dému
vydanému certifikátu
jsou archivovány jako

ka�dý obchodní p ípad.

Spln ní archiva ního
zákona.

8. 6. 3.
Oznámení
klienta o
zm nách

Certifika ní orgán musí mít právn
vynutitelná ujednání k zaji�t ní

toho, �e certifikovaný klient
informuje certifika ní orgán

bezodkladn  o zále�itostech, které

Tento po�adavek je
smluvn  o�et en a ka�dá
zásadní zm na, která má

vliv na certifikaci,
(zásadní zm na po tu

Na tyto zm ny DNV
klade vysoký d raz,

nebo  tyto zm ny mají
vliv na délku a zam ení

auditu.
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mohou ovlivnit zp sobilost systému
managementu trvale plnit

po�adavky normy pou�ívané pro
certifikaci.

zam stnanc , zm na
technologie, koup ,

prodej pobo ky)
musí být neprodlen

oznámena certifika nímu
orgánu.

9. Po�adavky na
proces

9. 1. 3.1

Certifika ní orgán musí mít proces
pro výb r a jmenování týmu

auditor , v etn  LA, p i em� bere v
úvahu odbornou zp sobilost

pot ebnou k dosa�ení cíl  auditu. V
p ípad  pouze jednoho auditora
musí tento auditor mít odbornou

zp sobilost k vykonávání
povinnosti vedoucího týmu

auditor , které jsou aplikovatelné
na daný audit.

Existuje postup, který
zaji� uje p íslu�nou

kvalifikaci jednotlivých
auditor , ím� je
zaji�t no spln ní

po�adavk .

Je striktn  dbáno a je
zaji�t no p ed uzav ením

smlouvy.

9.1.5.
Vzorkování

týkající se více
pracovi�

Pokud je v rámci auditu systému
managementu klienta pou�ito

vzorkování týkající se více
pracovi�  a pokrývající stejnou
innost na r zných místech, pak

musí certifika ní orgán vyvinout k
zaji�t ní ádného auditu systému

managementu program vzorkování.
Zd vodn ní plánu vzorkování musí

být dokumentováno pro ka�dého
klienta.

Obsa�eno v plánu
periodických audit

s konkrétním
po�adavkem auditu

jednotlivé lokality na
konkrétní audit.

Nedílná sou ást
dokumentace z auditu.

9. 1. 9. 3. 1

Tým auditor  musí v pr b hu
auditu pravideln  posuzovat pr b h
auditu tak, aby docházelo k vým n
informací. Vedoucí týmu auditor

musí p erozd lovat práci mezi leny
týmu auditor  a musí pravideln
sd lovat vývoj auditu a jakékoliv

dal�í zále�itosti klientovi.

Informace jsou
p edávány pr b �n ,

dále na konci ka�dého
auditodne a souhrn
t chto informací je

komunikován
s managementem firmy.

P erozd lování práce
jednotlivých auditor  je
ne�ádoucí s ohledem na

schválený program auditu
(lze pouze p i po�adavku

zákazníka).

10. Po�adavky
na systém

managementu
certifika ního

orgánu
10. 3. 4 ízení

záznam

Certifika ní orgán musí zavést
postupy nezbytné pro identifikaci,
ukládání, ochranu, výb r a dobu
uchovávání a odstra ování svých
záznam  vztahujících se k pln ní

této normy.

Jedná se o právní
po�adavek, který musí

být pln n bez ohledu na
ISO.

DNV plní v�echny právní
po�adavky.

10. 3. 6. 1

Certifika ní orgán musí zavést
postupy pro interní audity, aby
ov il, �e plní po�adavky této

normy a �e systém managementu je
efektivn  implementován a

udr�ován.

Tento po�adavek je
pln n formou interních

audit  probíhajících 1 a�
2 krát ro n , a to v rámci

celé spole nosti.
Výstupy jsou
archivovány.

Výstupy z t chto audit
jsou analyzovány a jsou
stanovena a realizována

nápravná opat ení.

10. 3. 7
Nápravná
opat ení

Certifika ní orgán musí p i svých
innostech zavést postupy pro

stanovení a management neshod
týkajících se jeho inností. Dále

musí p ijmout opat ení k eliminaci
p í in neshod, aby zamezil jejich
op tovnému výskytu za ú elem

prevence jejich výskytu. Nápravná
opat ení musí odpovídat vlivu

zji�t ných problém .

Jakákoliv zji�t ná
neshoda musí být ze

strany zákazníka
analyzována

(prvop í ina), navr�ena
nápravná opat ení se

stanovenou odpov dností
a termínem pln ní.

Jeden z nejvýznamn j�ích
prvk  normy, který musí
být napln n pro p id lení

nebo zachování
certifikátu.
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Záv r

Na záv r své práce provedu shrnutí poznatk  získaných p i studiu materiál , které se

týkají mé bakalá ské práce a poznatk  získaných z praxe p i absolvování auditu.

V teoretické ásti jsem nejd íve vysv tlil co je to systém managementu kvality, uvedl

jsem historii vzniku tohoto systému, jeho uplatn ní a implementování. Dále jsem uvedl

legislativu platnou pro certifikaci systém  managementu kvality a to jak v eské republice,

tak i v rámci Evropské unie.

V dal�í kapitole jsem se zam il na instituce zabývající se certifikací v rámci území eské

republiky a dále na akredita ní orgány s podrobn j�ím popisem eského akredita ního

institutu. Zde jsem popsal, co a jakým zp sobem za�ti uje.

Praktická ást za íná stru nou charakteristikou spole nosti DNV v etn  historie a s

uvedením hlavních oblastí zam ení této spole nosti.

V dal�í kapitole popisuji pr b h certifika ního auditu provád ný spole ností DNV v

etapách navazujících dle mnou nav�tívených audit , kde jsem figuroval jako pozorovatel.

Dále zde popisuji hlavní a podp rné procesy kontrolované v rámci auditu.

Na záv r práce jsem provedl shrnutí nej ast ji se vyskytujících zji�t ní s vysv tlením, co

neshoda znamená, v etn  jejího popisu a co by mohla mít za následek.

Hlavním cílem mé práce bylo porovnat praktický p ístup spole nosti DNV p i certifikaci

zákazníka s legislativou platnou pro eskou republiku. P i porovnávání bylo zji�t no, �e

spole nost DNV p i certifikaci systém  managementu kvality dodr�uje legislativu platnou v

eské republice v plném rozsahu. Nebyl nalezen nesoulad, a to ani p i zji�t ní neshody p i

interním auditu konaném uvnit  spole nosti DNV s následným okam�itým e�ením této

neshody a navr�ením preventivních opat ení.

Jako p idanou hodnotu samotného certifikátu pak hodnotím "Rizikov  orientovanou

certifikaci", která je nad rámec po�adavk  normy a p iná�í p íle�itosti k neustálému

zlep�ování firem, které takovouto certifikací pro�ly. U rizikov  orientované certifikace

dochází k posouzení zákazníkem zvolené oblasti zam ení (Focus Area), co� je ve v t�in
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p ípad  slabé místo, které chce zákazník okomentovat. Certifika ní orgán hodnotí riziko,

které by mohlo spole nost postihnout, pokud by zvolený problém ne e�ila.
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Seznam zkratek

ISO - International Organization for Standardization

SN - eská státní norma

ES - evropské spole enství

IA - eský institut pro akreditaci

QMS - Quality Management System

LA - leader auditor


