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ABSTRAKT 

 Bakalářská práce se zabývá analýzou možností zlepšování interních auditů v oblasti 

zkoušení. Cílem práce bylo analyzovat interní audity v útvaru pro Hutní a chemické 

laboratoře a navrhnout tak možnosti pro jejich zlepšení.  

Teoretická část je věnována definicím pojmů, přístupu EU k zabezpečování kvality 

a problematice interních auditů. Praktická část se zaměřuje na porovnávání směrnic 

interních dokumentů pro audity v organizaci vůči normě ČSN EN ISO 19011:2011. Dále 

jsou zhodnoceny výsledky interních auditů v Hutních a chemických laboratořích a 

navrženy možnosti jejich zlepšení. 

Klíčová slova: interní audit, kvalita, posuzování shody, laboratoř 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on analysing possible options for improving the process of 

internal auditing, particularly in the field of testing. The aim of the study was to analyze 

the internal audit system within the department of Metallurgical and chemical laboratories 

and to provide suggestions for its improvement.  

The theoretical part of the thesis is devoted to the definitions of terms, internal audit 

issues and the EU's approach to the quality assurance system. The practical part of the 

thesis focuses on assessing directives on internal auditing in relation to the standard ČSN 

EN ISO 19011:2011. Finally, audit results from Metallurgical and chemical laboratories 

have been evaluated and possibilities of the improvement have been proposed. 

 Keywords: internal audit, quality, conformity assessment, laboratory 
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Seznam zkratek 

a.s.  Akciová společnost  

BS  Britský standard  

CE  Značka evropské shody 

ČSN  Česká státní norma 

EMS  Systém environmentálního managementu 

EN  Evropská norma 

EnMS  Systém managementu hospodaření s energií 

EU  Evropská unie 

HSMS  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

IA  Interní audit 

IMS  Integrovaný systém managementu 

ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci 

OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

PK  Příručka kvality Hutních a chemických laboratoří 

PZH  Prevence závažných havárií 

QMS  Systém managementu kvality 
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Úvod 

V dnešní době vysoké globalizace, existuje mnoho důvodů, proč by se organizace 

měly zajímat o kvalitu své produkce. Jednou z hlavních příčin je vysoké konkurenční 

prostředí. Jsme-li v situaci, kdy je na trhu větší převaha nabídky nad poptávkou, usilujeme 

o získání konkurenční výhody. U producentů v minulosti převládal názor, že je možné 

dosáhnout této výhody pomocí snižování ceny. Později se konkurenční výhodou stala 

právě kvalita produkce. K těmto atributům se přidal faktor času, tedy pružné reagování  

na požadavky zákazníků. Nyní víme, že se nemůžeme zaměřit pouze na jeden faktor, avšak 

je třeba usilovat o co nejlepší plnění všech těchto složek (tedy ceny, kvality a času) [18]. 

Mezi organizace, jejichž cílem je zabezpečit zákazníkovi nejen tyto složky patří 

ArcelorMittal Ostrava a.s. která má zavedený integrovaný systém managementu – IMS. 

Ten je popsán v příručce IMS, která prezentuje integrovaný systém společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. založený na plnění dokumentovaných postupů s vymezenými 

zodpovědnostmi pro plánování a řízení činností, které mají vliv na kvalitu výrobků  

a služeb, na životní prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví, na hospodaření s energií  

a na prevenci závažných havárií.  

Mezi nástroje používané v integrovaném systému managementu patří mimo jiné interní 

audity v akreditovaných zkušebních laboratořích. Ty mají za cíl posoudit funkčnost, 

výkonnost, efektivnost a účinnost činností laboratoře a zároveň: 

 ověřit shodu prováděných činností s požadavky uvedenými v příručce IMS 

a požadavky stanovenými normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005; 

 určit stupeň shody integrovaného systému managementu s kritérii auditů; 

 ověřit splnění a účinnost úkolů, případně opatření k nápravě nebo prevenci 

uložených k doporučením na zlepšení systému managementu a zjištěným 

neshodám při předchozích interních auditech a auditech provedených českým 

institutem pro akreditaci; 

 hodnotit efektivnost systému managementu v plnění specifikovaných cílů  

a úkolů; 

 ověřit shodu s požadavky zákazníka [5]. 

Bakalářská práce se věnuje interním auditům prováděným v Hutních a chemických 

laboratořích. Hlavním cílem práce je porovnat interní dokumenty pro provádění IA 
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v organizaci ArcelorMittal Ostrava a.s. s doporučením normy ČSN EN ISO 19 011:2011. 

Dále analyzovat výsledky z IA a naleznout možnosti pro zlepšení tohoto procesu. 
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1 Zabezpečování kvality 

 Kvalita 1.1

Nejstarší definice pojmu kvalita se připisuje filosofu Aristetolovi. V jeho 

dokumentech je kvalita popisována jako kategorie myšlení. V současnosti je tato definice 

nevhodná. Dnes existuje mnoho definic a různých přístupů k vymezení pojmu kvalita [10]. 

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

principy a slovník“ uvádí, že kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“ [13]. 

Celosvětově uznávanou skutečností je, že schopnost uspokojovat potřeby zákazníků 

se nedá zabezpečit pouhou výrobou produktů, respektive přímým poskytováním služeb. 

Podíl těchto etap je naprosto zanedbatelný a činí asi 4%. Rozhodujícím jsou takové 

procesy, jenž výrobě a poskytování služeb předchází. To logicky vede k faktu, že je velmi 

důležité v jakýchkoliv organizacích podporovat rozvoj určitých subsystémů řízení, pro 

které se zakořenilo označení „systémy managementu kvality“ [10].  

 Systém managementu kvality 1.2

Dalším důležitým oficiálním pojmem je management kvality. Normou ČSN EN 

ISO 9000:2006 je definován jako „koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace 

pokud se týče kvality“ [13]. Těchto činností je celá řada a mohou se členit do čtyř hlavních 

souborů, označovaných jako plánování, řízení, prokazování a zlepšování kvality. Zatímco 

plánování kvality je v podstatě strategickým souborem procesů, jejichž úlohou je stanovit, 

čeho organizace hodlá v budoucnu v oblasti kvality dosáhnout a s jakými metodami  

a zdroji, řízení a prokazování kvality jsou oblasti operativního charakteru, neboť v případě 

řízení kvality jde např. o samo řízení výroby, řízení měřících zařízení, nakupování apod. 

Nejdůležitějšími činnostmi při prokazování kvality jsou všechny aktivity ověřování  

a posuzování shody, včetně provádění auditů. Zlepšováním kvality se pak chápou činnosti, 

které vedou při uspokojování požadavků k dosažení nové, vyšší úrovně (např. k vyšší 

kvalitě produktů, procesů nebo vstřícnějšímu chování personálu). 

Tyto čtyři rozsáhlé soubory procesů a činností pak nemohou být v organizacích 

prováděny bez vzájemné koordinace a harmonizace v rámci tzv. systému managementu 

kvality [10]. 
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Systém managementu kvality definuje norma ČSN EN ISO 9000:2006 jako systém 

managementu pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality“ [13]. 

Lze jej chápat jako soubor vzájemně souvisejících prvků, který je nedílnou součástí 

celkového systému řízení organizací a který má garantovat maximalizaci spokojenosti  

a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů. Prvky systému jsou 

procesy, lidé, materiály, informace i zařízení, které v rámci celé organizace hospodárně 

využíváme, aniž bychom ohrozili schopnost svých produktů plnit požadavky [10]. 

 Principy přístupu EU k zabezpečování kvality a posuzování shody 1.3

EU klade velký význam na to, aby v kolektivním ekonomickém prostoru byly 

vydávány na trh členských zemí pouze ty výrobky, které byly posouzeny  

v souladu s požadavky na jednotnou shodu. Právě tento cíl vedl Evropskou unii  

k vytvoření politiky kvality a uplatňování zásad k souladu postupů posouzení shody.  

V přístupech Evropské unie představuje značnou funkci i soubor norem ISO řady 9000, 

jenž definuje hlavní požadavky a doporučení na QMS. 

Všechny země Evropské unie musí respektovat určitý kodex, který je založen na 

přístupu Evropské unie k zabezpečení kvality výrobků a posuzování shody: 

 produkty zákonně vyrobené v jedné z členských zemí Evropské unie  

a splňující jednotné požadavky se můžou volně umisťovat i na trhu jiných 

zemí Evropské unie; 

 všechny produkty umístěné na trhy Evropské unie jsou členěny do dvou 

kategorií, nazývající jako regulovaná, respektive neregulovaná sféra podle 

jejich plnění povinných požadavků; 

 v rámci Evropské unie se používají společné procesy posouzení shody 

produktů, obzvláště pak u produktů regulované sféry; 

 pro různé fáze tvorby produktů jsou využívané různé moduly posuzování 

shody; 

 produkty či výrobky naplňující všechny požadavky regulované sféry jsou na 

trh Evropské unie umístěny pouze se značkou CE. 

 v rámci EU se rozsáhle akceptují normy EN ISO řady 9000, normy EN  

řady 45000 a normy EN ISO řady 17000, jenž slouží jako kritérium pro 

posuzování shody a pro funkci orgánů posuzování shody; 
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 jsou vytvářeny podmínky pro reciproční uznávání výsledků posuzování shody 

v Evropské unii, dále se uznávají výsledky posuzování shody i s vybranými 

dalšími zeměmi, které nejsou v Evropské unii [11]. 

 Produkty regulované a neregulované sféry 1.4

Jelikož má každý produkt rozdílné požadavky na plnění ochrany zdraví 

spotřebitelů, bezpečnost a ochranu životního prostření, jsou všechny výrobky děleny  

do dvou kategorií: 

 regulovaná sféra; 

 neregulovaná sféra. 

Produkty regulované sféry zahrnují takové druhy hmotných výrobků, u kterých 

existuje reálné nebezpečí poškození spotřebitelů v případech, kdy tyto výrobky neplní 

všechny povinné požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví. Patří mezi ně například: 

 výtahy; 

 zdravotnické prostředky; 

 hračky; 

 výbušniny pro civilní použití; 

 osobní ochranné prostředky. 

U všech zmiňovaných komodit musí jejich výrobce ještě před uvedením na trh 

zabezpečit provedení všech vyžadovaných postupů posuzování shody a také možnost 

umisťovat značku CE na tyto výrobky. Značka CE stvrzuje, že daný výrobek splňuje 

všechny požadavky příslušných evropských směrnic a norem, které byly navíc posouzeny 

postupy, které jsou pro tyto účely EU stanoveny. 

Produkty neregulované sféry zahrnují ty výrobky, kde požadavky na kvalitu  

a postupy posuzování shody jsou pouze věcí dohody výrobce a odběratele [11]. 

 Procesy posuzování shody 1.5

Pojmem posuzování shody se rozumí soubor činností spočívajících ve stanovení, 

potvrzení a prohlášení toho, že specifikované požadavky určitého produktu, procesu, 

systému, osoby, respektive orgánu byly splněny podle specifikovaných postupů. 
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Posuzování shody lze rozlišit na následující procesy: 

 zkoušení; 

 kalibrace; 

 certifikace; 

 inspekční činnost; 

 akreditace; 

 notifikace. 

Pojmem zkoušení se rozumí jednání vedoucí ke stanovení hodnot jednoho nebo 

více znaků podle specifikovaných postupů. Tyto tradiční kroky mechanického zkoušení 

materiálů, chemických rozborů a podobně jsou vykonávány zkušebními laboratořemi. 

Výsledky ze zkoušení jsou většinou vydávány ve formě vystavení zkušebních protokolů. 

Kalibrace představuje soubor činností, který za určených podmínek vymezuje vztah 

mezi hodnotami indikovanými měřicím systémem nebo referenčním materiálem  

a odpovídajícími hodnotami uvedenými v referenčních materiálech. Kalibrací se tak 

vlastně ověřuje způsobilost měřidel v rozsahu, který je u jednotlivých typů měřidel 

stanoven. Oficiálním záznamem o provedené kalibraci jsou takzvané kalibrační listy 

měřidel. 

Certifikace je definována jako činnost třetí strany prokazující úměrnou důvěru,  

že je poskytován produkt, proces nebo systém ve shodě s normou, respektive jinými 

normativními dokumenty. Výraz „třetí strana“ znamená, že takzvané certifikační orgány 

musí být finančně a organizačně nezávislé na institucích, které o certifikaci žádají. 

Inspekční činnost je jedinou oblastí posuzování shody, která je plně v rukou státu. 

Jejich významem je prověřit, zda produkty uváděné na trh jednotlivých zemí splňují 

požadavky předpisů a daných norem. Pokud inspekční orgán zjistí, že kontrolovaný 

produkt či výrobek není ve shodě s požadavky příslušných předpisů a norem, má tento 

orgán pravomoc k zákazu distribuce a prodeje takového produktu. 

Akreditace je procesem formálního a oficiálně stanoveného uznání toho, že určitý 

orgán posuzování shody je způsobilý k výkonu určitého druhu činností posuzování shody. 

Proces akreditace kromě jiného obsahuje i podrobné posouzení toho, jaké postupy, lidské  

i materiální schopnosti a další podmínky mají jednotlivé orgány, které žádají o akreditaci. 
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Akreditace na národním stupni je nutnou podmínkou takzvané notifikace. Je to 

jednání, v rámci kterého jsou komise Evropské unie a členské státy Evropské unie 

informovány o faktu, že určitý orgán posuzování shody, jenž splňuje všechny podmínky, 

byl stanoven k výkonu posuzování shody v souladu s direktivami Evropské unie a je  

za dotyčné posuzování shody odpovědný [11]. 

 Norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 1.6

Norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky 

na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“ stanovuje všeobecné požadavky  

na způsobilost provádět zkoušky a kalibrace, a jsou schopné dosahovat technicky platných 

výsledků. Norma se týká zkoušení a kalibrací, které jsou prováděny pomocí normativních 

dokumentů a metod vyvinutých laboratořemi. 

Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních 

laboratoří, používají tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci. 

Tato mezinárodní norma je použitelná ve všech organizacích, které provádějí 

zkoušky a kalibrace. Tyto organizace začleňují například laboratoře zastávající úlohu 

první, druhé a třetí strany a laboratoře, ve kterých je zkoušení a kalibrace součástí inspekce 

a certifikace výrobku. 

Norma je určena k využití laboratořemi při rozvoji jejich systému managementu 

v oblasti kvality, kterým řídí své činnosti. Pokud zkušební a kalibrační laboratoře splňují 

požadavky této normy, pak v oblasti svých zkušebních a kalibračních činností provozují 

systém managementu kvality, který rovněž splňuje principy ISO 9001 [14]. 

 Vzájemné uznávání výsledků posuzování shody 1.7

Jak je z dosavadního popisu zřejmé, je posuzování shody uvnitř členských zemí 

Evropské unie harmonizováno a koordinováno systémem legislativních jednání, které mají 

evropskou působnost. Výsledky posuzování shody vykonávané v akreditovaných (potažmo 

notifikovaných) orgánech v jedné z členských zemí Evropské unie jsou uznávány  

i v dalších členských zemích. Česká republika jako člen Evropské unie musí dodržovat  

a efektivně prosazovat všechny principy a postupy posuzování shody, které byly zmíněny 

[11]. 
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2 Teoretická východiska auditování 

Integrální součástí procesů každého systému řízení jsou také interní a externí 

audity. Můžeme je brát za klíčový nástroj pro řízení a zlepšování v případě jejich účinné  

a efektivní realizace. Jsou důležitou pomůckou kontroly vrcholového vedení institucí  

nad skutečným stavem systému řízení [11]. 

 Definice auditu 2.1

Norma ČSN EN ISO 19011:2011 „Směrnice pro auditování systémů 

managementu“ definuje tento pojem jako „systematický, nezávislý a dokumentovaný 

proces pro získání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, 

v němž jsou splněna kritéria auditu“. 

Důkazy z auditů jsou „záznamy konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které 

souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné“. 

Kritéria auditu jsou „soubory politik, postupů nebo požadavků používaných jako 

základ, se kterým se porovnávají důkazy z auditu“ [12]. 

 Dělení auditu 2.2

Podle toho, kdo využívá výstupu z auditování, je rozdělujeme na: 

 interní audity; 

 externí audity. 

Výstupy z interních auditů slouží výhradně auditované straně organizace 

(především jejích vrcholovému vedení), kdežto výstupy z externích auditů slouží i pro 

další organizace, například těm, kdo zadávají zakázku, certifikačním orgánům (audity třetí 

stranou) a odběratelům (audity druhou stranou). Dělení auditu je znázorněno na obr. 1. 

Na základě toho, co je předmětem auditování, rozlišujeme audity: 

 systémové; 

 procesní; 

 personální; 

 produktové. 
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Systémovým auditem prošetřujeme efektivnost a účinnost systému managementu, 

tj. existenci a rozměr zavedení za pomocí záznamů, ukazatelů a výsledků. Nástrojem  

k tomu je prošetřit existenci a rozsah zavedení (výsledků, ukazatelů, záznamů atd.) dílčích 

požadavků a činností, z nichž je systém složen. 

Auditem procesu prošetřujeme účinnost a efektivnost útvarů nebo funkčních pozic 

zajišťujících jednotlivé části systému, tj. schválení anebo prokázání skutečností o dodržení 

způsobilosti a smysluplnosti daných postupů a činností. Audity mají vést k zabezpečení 

způsobilých a zvládnutých procesů, odolných proti rušivým elementům. Nástrojem k tomu 

je prokázání o dodržování způsobilosti a smysluplnosti určitých procesů a činnosti, 

popřípadě vymezení nápravných kroků [9]. 

Personální audit může mít různé cíle a přínosy podle aktuálních potřeb 

managementu organizace. Jeho myšlenkou je objektivní a nezávislý přezkum s následným 

vyhodnocením stavu lidských zdrojů pro návrh východiska k zvýšení efektivnosti jedinců, 

organizačních jednotek, potažmo celé organizace. Je to prostředek ke zvýšení efektivnosti 

a schopnosti klíčových osob organizace, který používá měkké i tvrdé postupy k nalezení 

klíčových informací [16]. 

Audit produktu obvykle představuje prošetření systému managementu specifického 

produktu, se smyslem prokázání, že se kvalita výstupu shoduje s požadavky zákazníka, 

popřípadě s požadavky regulované sféry [9]. 

 

Obr. 1 Dělení audtitů [4] 
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 Interní audit 2.3

Interní audit je nezávislá, nestranná, ujišťovací a poradenská činnost zaměřená  

na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Účelem činností interního 

auditu je pomáhat neustále zlepšovat systém managementu organizace. Pro dosažení 

tohoto cíle jim poskytuje možnosti analýzy, hodnocení, doporučení, návrhy a informace 

[2]. 

Uskutečňování interních auditů je doporučeno provádět ve dvou etapách. První 

etapou by mělo být provádění na úrovni organizační jednotky. Druhou etapou je provádění 

IA na úrovni vrcholového vedení organizace. Tím se zajistí prověření účinnosti  

a efektivnosti celého systému managementu [3]. 

Interní audit má tři základní účastníky: 

 klient; 

 auditor; 

 prověřovaný. 

Klientem auditu je člověk nebo instituce, která o audit žádá. Při uskutečňování 

interních auditů je vždy klientem vrcholové vedení organizace [10]. 

Auditorem je osoba schopná k provádení auditů. Při procesu auditování je auditor, 

respektive tým auditorů, aktivním účastníkem. Auditoři se mohou participovat oficiálních 

kurzů o auditování, tím se zvýší jejich kvalifikace. Ta by měla být doplněna o zaškolení  

na pracovišti. Kvalita výcviku na pracovišti závisí na efektivitě zkušeného auditora, který 

poskytuje patřičné zaškolení. Práce se zkušeným auditorem je velmi důležitá pro rozvoj 

auditora v zaškolení, i když si učenec přebere špatné zvyky jako ty dobré [10 ][17]. 

Prověřovaným je pasivní účastník auditování. Je jím minimálně jeden, v lepším 

případě více plně kompetentních osob zastupujících prověřovanou organizační jednotku 

[10]. 

Interní audity by měly být prováděny alespoň jednou za rok, pokud není 

vyžadováno jinak. Je-li nalezen nedostatek, má být doporučeno takové opatření, které 

zabraní jeho opakování [15]. 
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2.3.1 Program auditu a jeho řízení 

Norma ČSN EN ISO 9000:2005 definuje program auditu jako „jeden nebo soubor 

několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel“. 

Jde o určitou řadu interních auditů, naplánovaných s ohledem na zdroje, místa auditování, 

cíle a podobně. Organizace většinou mají více programů auditů, například pro auditování 

systému managementu kvality, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a podobně. Avšak 

můžeme se setkat s organizacemi, které dávají přednost jedinému programu auditu,  

tzv. integrovanému programu auditů. Programy auditů mají formu zvláštního dokumentu, 

jenž je schválen vrcholovým vedením společnosti. Vrcholové vedení také určuje 

odpovědnosti a pravomoci k spravování programu auditu jedné, nebo více funkcí  

v organizaci, například funkci vedoucího auditora, reprezentanta vedení pro systém 

managementu kvality a podobně. Správcem programu auditů by měl být zkušený  

a respektovaný zaměstnanec, jenž musí absolvovat patřičný výcvik v oblasti auditování  

a managementu kvality. Mezi hlavní odpovědnosti pozice pro řízení programu auditu patří: 

 odpovědnost za formulování a zavedení programu auditu v organizaci; 

 odpovědnost za zabezpečení a přidělení zdrojů, které jsou potřebné  

k uskutečnění programu auditu a jeho zlepšování;  

 odpovědnost za neustálé zlepšování programu auditu; 

 odpovědnost za soustavné monitorování a přezkoumání efektivnosti  

a účelnosti programu auditu; 

 odpovědnost za držení patřičných záznamů z auditování. 

Základní postupy, které v rámci programu auditu funkce odpovědná za jeho řízení 

musí realizovat, jsou následující: 

 plánování a vytvoření harmonogramu pro auditory; 

 zajišťování odborné způsobilosti auditorů; 

 výběr patřičných týmu auditorů a přidělení odpovědnosti a pravomoci; 

 uskutečnění auditů; 

 uskutečnění následujících auditů; 

 uchovávání patřičných záznamů z provedených auditů; 

 monitorování a prověření vhodnosti a účinnosti programu auditu; 

 předkládání zpráv vrcholovému vedení organizace [11]. 
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2.3.2 Postup auditování 

Pro zdárný průběh auditů je důležité přesně vymezit odpovědnosti  

a pravomoci jednotlivým účastníkům auditu. 

V počáteční fázi auditu jmenuje osoba odpovědná za řízení programu auditu 

vedoucího auditorského týmu, ten má pravomoc stanovit další členy týmu auditorů. Cíle 

interního auditu určuje klient, který o audit žádá. Primárním cílem interních auditů je 

vyhledání příležitostí k možnému zlepšování výkonnosti procesů v organizaci. Cíle však 

mohou být i dílčí, mezi něž například patří: 

 zajištění důkazů o plnění kritérií auditů pro účely rozhodování vrcholového 

vedení; 

 příprava organizace na audit druhou stranou, popř. externí audit; 

 identifikace příčiny neefektivností v procesu; 

 zlepšení stupně interní komunikace v organizaci. 

Podstatným krokem počáteční fáze může být posouzení realizovatelnosti auditu,  

což znamená přezkoumání všech podmínek a vlivů, které by mohly znemožnit efektivní 

proveditelnosti auditu (například nedostatek zdrojů, nepřipravenost prověřovaného útvaru 

atd.). V zahajovací fázi je také nutné navázat první kontakt s auditovaným, což u interních 

auditů znamená notifikaci auditovaného. Je nutné v dostatečném předstihu nahlásit 

vedoucího týmu auditorů zástupcům prověřovaných jednotek a procesů, že bude vykonán 

interní audit. 

Účelem přezkoumání dokumentů je ověřit, jestli jsou pro vlastní audit k dispozici 

všechny potřebné kritéria - normy, směrnice, zákony a podobně. Přezkoumání uskutečňuje 

vedoucí auditor popřípadě tým auditorů. 

Příprava auditování na místě zahrnuje zpracování operativního plánu auditu,  

se zřetelem na podrobný popis kdy, kde a kým budou auditovány jednotlivé procesy  

a činnosti v rámci systému managementu (což je úloha vedoucího týmu auditorů)  

a zejména pak obsahuje vlastní přípravu všech příslušníků auditorského týmu ke zkoumání 

přímo na daném místě. Obvyklou pomůckou (ne však nutně vyžadovanou), se kterou 

auditoři pracují, jsou takzvané checklisty (dotazníky) – ty nesou seznamy otázek, které si 

auditor nachystá předem a které jej při auditování na místě vedou. Seznamy otázek mají 

pokrývat všechny požadavky systému managementu v prověřované oblasti, procesech 
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apod. Vytvořený dotazník však nesmí být brán jako konečný a přesný materiál.  

Při auditování jej můžeme doplňovat o další otázky. Checklisty (dotazníky) by také měli 

mít vedle seznamu otázek místo pro zaznamenávání podstatných informací a důkazů, které 

budou auditorům sloužit k formulování závěrů z auditu. 

Auditorské jednání na místě představují charakteristickou složku procesu auditu. 

Jejich podstatou je shromažďování a následná analýza dat o prověřovaných procesech, 

porovnávání postupů v kritériích s aktuálním stavem v prověřované organizační jednotce, 

formulace všech relevantních zjištění z auditu a příprava předběžných závěrů z auditu. 

Auditoři zde mají postupovat dle předem stanoveného plánu auditu. Pravidelnou součástí 

těchto činností je i úvodní a závěrečné jednání u vlastníků prověřovaných procesů. 

Závěrečné jednání má vlastníka prověřovaného procesu obeznámit se zjištěními, ať už 

budou formulovány jako neshody, malé odchylky, nebo příležitosti k možnému zlepšování. 

Po ukončení auditu vypracovává tým auditorů závěrečnou zprávu, která má 

písemnou formou zahrnovat všechna zjištění, doporučení a závěry. Formu zprávy z auditů 

uvádí norma ČSN EN ISO 19011. 

Zpráva z auditu je distribuována v souladu se schváleným rozdělovníkem. Je nutné, 

aby se dostala k vlastníkům auditovaných procesů, vedoucím dané prověřované jednotky  

a s jejím obsahem má být obeznámeno i vedení organizace. Po distribucí zprávy z auditu je 

vlastní audit ukončen. U interních auditů je zpráva brána za důvěrný dokument, se kterým 

by neměly být seznamování partneři organizace (zákazníci, dodavatelé apod.). 

Projednání závěrů obsažených ve zprávě z auditu je povinností řídících pracovníků 

(vrcholového managementu organizací). Ti také navrhují, realizují a následně prověřují 

vhodná opatření k nápravě, preventivní opatření, respektive realizují aktivity zlepšování. 

Efektivnost a účinnost těchto opatření může prověřit následně nařízený interní audit, pokud 

tak nařídí vedení organizace [11]. 
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Obr. 2 Základní postup při auditování ve smyslu ČSN EN ISO 19011 [10] 

2.3.3 Záznamy z interních auditů 

Tak jako u mnoha jiných činností v systémech managementu, tak i při provádění auditů je 

zapotřebí vést patřičné záznamy. Norma ČSN EN ISO 19011 uvádí, že by tyto záznamy 

měly být rozděleny do tří základních skupin.  

První z nich by měly obsahovat záznamy vztahující se k jednotlivým interním 

auditům. Je v nich uvedeno podrobné časové rozvržení průběhu jednotlivých auditů 

s přidělenými úlohami jednotlivým členům týmu auditorů, zprávy z auditů, zprávy  

o neshodách, zprávy o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních a případné zprávy  

z následných auditů. 

Dále jsou to výsledky přezkoumání programu auditů. Přezkoumávání programu 

auditů jsou aktivity, v rámci kterých se posuzuje, zda byly splněny cíle a rozsah programu 

auditů, aby i zde bylo možné identifikovat příležitosti ke zlepšování programu auditů. Toto 

přezkoumávání má uskutečňovat jiná osoba, než jsou zaměstnanci přímo zaangažovaní do 
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plánování a realizace programu auditů. Mohou to být například i členové vrcholového 

vedení organizace. Záznam má mít všechny zjištění a má být také doručen vrcholovému 

vedení k dalšímu rozhodování. 

Třetí skupinou záznamů z interních auditů jsou personální záznamy o auditorech. 

Tyto záznamy se vztahují k jednotlivým auditorům, které organizace může využívat 

k interním auditům. Patří sem záznamy o získané a zlepšované odborné způsobilosti  

(osvědčení o absolvovaném výcviku, certifikáty a podobně), výběru týmů auditorů pro 

jednotlivé druhy auditů a hodnocení odborné způsobilosti a výkonnosti auditorů. 

Všechny skupiny záznamů je nutné v organizaci udržovat a spravovat, tak jako jiné 

záznamy vztahující se k systému managementu. Díky tomu bude mít organizace 

k dispozici důkazy o uplatňování a zlepšování programu auditu [11]. 
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3 Charakteristika společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří  

do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal.  

Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává 

společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a.s. a její dceřiné 

společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. ArcelorMittal Ostrava a.s. vyrábí železo a ocel  

v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které 

určuje nejlepší dostupná technika a které vstoupí v platnost až od roku 2016. 

 Historie 3.1

Historie největší hutní společnosti v České republice se začala psát roku 1942. 

Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění  

ve městě, započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích.  

Roku 1947 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy stále ještě 

jako součást Vítkovických železáren.  

Na přelomu roku 1951 a 1925 dochází k osamostatnění a vzniká Nová Huť 

Klementa Gottwalda, národní podnik.  

První etapa existence podniku vznikla v letech 1951 až 1958. Celý kombinát tvořilo 

pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské  

a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trubek, slévárna šedé litiny a část elektrárny 

včetně vodohospodářství. 

V další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci základních surovin, 

jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stavěly provozy s následným zpracováním 

těchto produktů. Rovněž byla v tomto období zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu 

osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií se navýšil o čtyři, 

přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová 

blokovna, pásové tratě, kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. 

Od roku 1967 se rozsáhle modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další 

větší investicí byla výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, centrální 

kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie. 
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Roku 1989 došlo ke změně názvu a z Nové Huti Klementa Gottwalda se stala Nová 

Huť, státní podnik. S touto změnou se pojí další významné technologické události, zejména 

přechod od odlévání oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli. 

V letech 1993 až 1999 byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První 

v prosinci roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla 

větší výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Neméně významnou 

událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která 

nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová minihuť. 

Koncem roku 2004 se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel 

Ostrava, a. s. V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo 

dceřiné podniky, například Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s. 

2006 - nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho 

Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada 

Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil  

i název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. [1]. 

 Současnost 3.2

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování 

surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé  

a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže  

a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními 

obslužnými závody [1]. 

Na území ArcelorMittal Ostrava a.s. působí i akreditovaná zkušební laboratoř. 

Laboratoř je začleněna do útvaru ředitele pro výrobu a patří mezi útvary zajišťující odbornou 

činnost nevýrobní povahy. Ředitel delegoval na vedoucího laboratoře takové pravomoci, aby 

bylo dosaženo její nezávislosti vydávání výsledků a aby nedocházelo k ovlivňování techniků 

laboratoře ze strany ostatních útvarů při vydávání výsledků. 

Se zřetelem na technickou i odbornou odlišnost jednotlivých pracovišť, dělbu práce 

i vzájemnou součinnost, ekonomickou samostatnost a její účetní sledování je akreditovaná 

laboratoř rozdělena do pěti úseků. 
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3.2.1 Mechanická zkušebna 

Provádí zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů. K pracovišti 

mechanické zkušebny je rovněž přičleněna zkušebna žáruvzdorných hmot, jejíž metody 

zkoušení nejsou akreditovány. 

3.2.2 Strukturní rozbory 

Provádí rozbory a hodnocení strukturních charakteristik hutních výrobků metodami 

klasické metalografie a hodnocení struktury kovových a nekovových materiálů metodami 

elektronové mikroskopie, kvalitativní i kvantitativní mikroanalýzu na elektronových 

systémech a fázovou analýzu a speciální zkoušky kovů ve specifických prostředích. 

3.2.3 Vodohospodářská laboratoř 

Provádí chemické analýzy vod, rozbory výluhů a odpadů, provádí rozbory paliv, 

maziv a organických látek 

3.2.4 Spektrometrická laboratoř 

Provádí rozbory vstupních hutních surovin pro výrobu surového železa a oceli, 

žáruvzdorných materiálů, taveb oceli a surového železa, strusek, hotových výrobků  

a dalších materiálů, provádí chemické analýzy hutních surovin, poloproduktů, výrobků  

a odpadů na mokré cestě. 

3.2.5 Provozní laboratoře 

Provádí zpracování a analýzu vzorků koksovatelného uhlí a energetického uhlí  

a koksu. Dále provádí analýzy a činnosti, které nejsou předmětem akreditace: analýzy 

koksochemických produktů (benzol, dehet, koksárenský plyn), surovin pro koksochemii 

(prací oleje, hydroxid sodný), technických plynů (topné plyny, spaliny), provozních  

a odpadních vod, nutných k řízení technologických pochodů v závodě Koksovna, včetně 

odběru vybraných vzorků v provozech závodu [7]. 
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4 Charakteristika systému managementu kvality 

v akreditované zkušební laboratoři 

Systém managementu kvality akreditované zkušební laboratoře je stavěn na základě 

normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 která zajišťuje spolehlivost a způsobilost  

při poskytování služeb. Dohled nad plněním požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 má český institut pro akreditaci. 

Pokud porovnáme rozsah požadavků na systém managementu kvality uvedené 

v normě ČSN EN ISO 9001:2009 s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 zjistíme, že 

požadavky obou norem jsou podobné.  Avšak je třeba uvést, že norma ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 je náročnější na plnění specifických požadavků na technickou způsobilost 

zkušebních zařízení a používání zkušebních metod. 

Můžeme konstatovat, že akreditované laboratoře zcela splňují požadavky na systém 

managementu kvality uvedené certifikační normou ČSN EN ISO 9001:2009 a v některých 

oblastech jsou požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 přísnější. 

Systém kvality společnosti má být popsán v Příručce kvality. Tento dokument musí 

být také řízen, pokud má příručka několik kopii. 

 Příručka IMS 4.1

Systém managementu kvality ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je popsán 

v příručce integrovaného systému managementu (IMS). Účelem této příručky IMS je 

popsat systém, který je založen na naplňování požadavků norem EN ISO 9001, EN ISO 

14001, EN ISO 50001, BS OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 Sb. Je určena  

pro zaměstnance ArcelorMittal Ostrava a.s. a její dceřiné společnosti, interní a externí 

zaměstnance a pro prezentaci IMS zákazníkům. 

Integrovaný systém je tvořen organizační strukturou, odpovědnostmi, procesy, 

činnostmi, postupy a zdroji potřebnými pro řízení a realizaci kvality, ochrany životního 

prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zahrnuje všechny 

závody a útvary ArcelorMittal Ostrava a.s. a její dceřiné společnosti. 

V příručce IMS je popsána také politika a cíle organizace. Vrcholové vedení 

ArcelorMittal Ostrava a.s. vyhlašuje politiku jako vyjádření svého postoje k zabezpečení 

IMS. Návrh znění politiky IMS připravuje především útvar pro systém řízení kvality  
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a ekologie. Představitel vedení IMS ArcelorMittal Ostrava a.s. ji předkládá generálnímu 

řediteli ArcelorMittal Ostrava a.s. k projednání a schválení. Politika IMS je zveřejněna 

formou příkazu generálního ředitele a její vydání, řízení a přístupnost zaměstnancům 

podléhá pravidlům řízené dokumentace. Vhodnost a aktuálnost politiky IMS je jednou 

ročně prověřována. S politikou IMS jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci 

organizace. Jiným zainteresovaným osobám je politika zpřístupněna na internetových 

stránkách společnosti. K zajištění politiky IMS se vedení a. s. zavazuje: 

 udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat IMS; 

 sledovat vývoj právních a jiných požadavků a vytvářet podmínky pro jejich plnění; 

 rozpracovat politiku IMS do konkrétních cílů a provádět jejich pravidelné 

vyhodnocení;  

 pro naplnění záměrů politiky IMS vytvářet a poskytovat dostatečné materiálové, 

lidské a finanční zdroje. 

K naplňování politiky jsou vyhlášeny cíle IMS. Jsou vyhlášeny na období 

minimálně jednoho roku a jsou zaměřeny na zlepšování efektivnosti, technické  

a organizační úrovně organizace.  

Do IMS patří také útvar Hutní a chemické akreditované laboratoře. Pracoviště mají 

svou příručku, která popisuje systém činností, kvalifikace a odpovědnosti podle požadavků 

normy ČSN ISO/IEC 17025. Zmíněná příručka poskytuje přehled o působnosti laboratoře 

a slouží pro účely její akreditace. Součástí dokumentace je politika a cíle akreditované 

laboratoře. 

Program interních auditů IMS pro nadcházející rok sestavuje útvar pro systém 

řízení kvality a ekologie ve spolupráci s úsekem ředitele pro bezpečnost a zdraví. Příručka 

IMS také říká, že program interních auditů je sestavován tak, aby byly v procesu nejméně 

jednou ročně prověřeny všechny prvky, které jsou v něm realizovány a zároveň tak, aby 

byly jednou ročně prověřeny všechny prvky řídících dokumentů (norem). Neplánované 

interní audity jsou nařízeny představitelem vedení v případě potřeby operativně řešit 

vzniklé neshody a nežádoucí stavy zabezpečování IMS, ověřit účinnost zavedených změn 

v organizaci a postupech anebo účinnost provedených opatření k nápravě a prevenci. 

Záznamy z interních auditů IMS jsou uchovávány v útvaru pro systém řízení kvality  

a ekologie. V rámci interních auditů jsou specifikovány neshody, případně doporučení  

ke zlepšování. Na odstranění neshod jsou využívány postupy pro opatření k nápravě  



31 

 

či preventivní opatření a úkoly. V případě závažné neshody je ukládán protokol o zjištěné 

neshodě. Za nápravu zjištěných neshod odpovídá vedoucí prověřovaného organizačního 

útvaru [6]. 

 

  Příručka kvality akreditované laboratoře 4.2

Příručka kvality Hutních a chemických laboratoří (PK) slouží k průkaznému 

dokumentování způsobilosti a nezávislosti při zkušební a analytické činnosti prováděné  

na surovinách, polotovarech, hotových výrobcích a odpadech ve smyslu obecně přijatých 

požadavků na tuto činnost, formulovaných v mezinárodní normě ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005. Osobám, pracujícím v laboratoři slouží PK jako průběžně aktualizovaný 

návod a předpis pro splnění vytýčených úkolů a je pro ně v plném rozsahu závazná. Z toho 

pro ně vyplývá povinnost seznámit se s jejím obsahem. Znalost PK, popisující zavedený 

systém kvality zkušebních laboratoří a návaznosti na systém kvality a. s., je nutnou 

podmínkou pracovního zařazení v laboratoři a je předmětem pravidelného ověřování 

odborné způsobilosti. Vedoucí Hutních a chemických laboratoří zabezpečuje trvalé 

dodržování stanovených podmínek zkušební činnosti na všech pracovištích důsledným 

uplatňováním požadavků na kvalitu výkonů. Péče o kvalitu je pokládána za nástroj  

k zajišťování efektivity a dobrého jména Hutních a chemických laboratoří. PK je 

aktualizována, kontrolována a doplňována o změny, vyplývající ze závěrů auditů  

a realizaci nápravných opatření a rovněž o změny v legislativě. PK je uložena u vedoucího 

Hutních a chemických laboratoří, vedoucích referátů, vedoucích pracovišť a manažera 

kvality. 

Dlouhodobé záměry laboratoře v přezkoumávání, kvalitě služeb formuluje politika 

kvality, která je vedena v akreditované laboratoři jako samostatný dokument. Obsahuje 

potřebné závazky vedení, včetně závazku podporovat rozvoj systému managementu  

a zvyšování kvalifikace v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  

a zároveň i požadavky, kladené na osoby pracující v laboratoři. K zajištění politiky kvality 

se vrcholové vedení Hutních a chemických laboratoří zavazuje: 

 udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systém managementu Hutních  

a chemických laboratoří; 

 vyhlašovat na její podporu cíle a provádět jejich pravidelné vyhodnocení;  
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 pečovat o rozvoj znalostí a dovedností všech osob pracujících v Hutních  

a chemických laboratořích a vytvářet podmínky pro bezpečnou práci; 

 přijmout a dodržovat pravidla zabezpečování kvality, formulovaných  

v dokumentech systému managementu;  

 upozorňovat na závady a odchylky při provádění všech činností v laboratoři; 

 zvyšovat odborné znalosti a dovednosti, potřebné pro výkon profese.  

Součástí politiky kvality, která formuluje dlouhodobé záměry Hutních  

a chemických laboratoří v zajišťování fungujícího systému managementu dle ČSN EN 

ISO/IEC 17025:2005, je závazek vedení podporovat rozvoj systému managementu  

v souladu s požadavky uvedené normy tím, že zajišťuje nezávislost osob pracujících  

v laboratoři na komerčních, finančních, případně jiných zájmech, které by mohly 

zpochybnit objektivitu dosažených výsledků zkoušek. Prostřednictvím politiky kvality 

vytyčuje vrcholové vedení laboratoře základní směry neustálého zlepšování kvality 

poskytovaných služeb. Zájmem vrcholového vedení laboratoře je získat trvalou důvěru 

zákazníků vydáváním správných, přesných, reprodukovatelných a věrohodných výsledků. 

Kontrola systému managementu je v akreditované laboratoři zajištěna pravidelným 

prověřováním účinnosti všech kapitol ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 formou interních 

auditů. Pokud dojde ke zjištění odchylky nebo neshody v rámci interního auditu, je 

uloženo opatření k nápravě. Výstupem jsou rovněž úkoly, u kterých je uveden termín 

splnění a zodpovědná osoba. Tyto úkoly jsou přezkoumány manažerem kvality, schváleny 

vedoucím laboratoře a jsou vedeny na samostatných kartách [7]. 
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5 Analýza současného stavu interních auditů 

 Srovnání procesu IA podle ISO 19011, směrnici IA pro plnění QMS 5.1

a směrnici IA pro Hutní a chemické laboratoře 

V této kapitole je uvedeno porovnání normy ČSN EN ISO 19011:2011,  

se směrnicovou dokumentaci, která stanoví zásady a postupy pro přípravu, zahájení, 

provádění a vyhodnocování interních auditů ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. co  

se týče QMS, a směrnici pracovního postupu interních auditů v Hutních a chemických 

laboratořích nejen pro přípravu na externí audit prováděný českým institutem  

pro akreditaci. 

Interní audit podle normy ČSN EN ISO 19011:2011 [12] vs Interní audit podle 

směrnice organizace pro plnění QMS [8] 

Cíl auditu: Cíle auditů mají být v souladu s politikami a cíli systému managementu a měly 

by je podporovat. Cílem může být např. přispívání ke zlepšování systému managementu  

a jeho výkonnosti, plnit požadavky jako je certifikace, ověřovat shodu se smluvními 

požadavky, získat a udržovat důvěru ve způsobilost dodavatele, určovat efektivnost 

systému managementu apod. 

Cíl auditu: Cílem auditu je ověřit shodu prováděných činností s požadavky EN ISO 9001  

a s požadavky stanovenými interní dokumentací. Ověřit zda je systém managementu 

efektivně uplatňován a udržován. Zrevidovat odstranění neshod zjištěných  

z předcházejících interních auditů, identifikovat příležitosti ke zlepšování, zajistit důkazy 

pro hodnocení efektivity systému. 

Program interního auditu: Jak by měl vypadat program auditu je uvedeno v kapitole 

3.3.1 Program auditu a jeho řízení. 

Program interního auditu: Program auditů má společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.  

na zvláštním dokumentu, ten obsahuje soubor interních auditů naplánovaných pro dané 

časové období (rok) včetně určení cíle auditů, předmětu auditů, vedoucích auditorů  

a auditorských týmů. 

Příprava interního auditu: Zahrnuje prvky jako je přezkoumání dokumentů  

a shromáždění informací, příprava plánu auditu, přidělení práce a odpovědnosti týmu 

auditorů, příprava pracovních dokumentů jako jsou checklisty a formuláře.  



34 

 

Příprava interního auditu: Vedoucí auditor zpracuje po předběžné dohodě s vedoucím 

prověřované organizační jednotky na formuláři plán interního auditu a zašle jej nejpozději 

týden před uskutečněním auditu vedoucímu prověřované organizační jednotky. Pro každý 

audit je vypracován Dotazník (Tab. 1) pro interní audit, pomocí něhož přezkoumá 

auditorský tým shodu u prováděných činností a postupů s dokumentací, případně  

s požadavky stanovenými normou ISO 9001. Pro každý audit je vypracovaný Dotazník, 

pomocí kterého se přezkoumává shoda při prováděných činnostech a postupech 

s dokumentací, která je uvedená v cíli auditu. Vedoucí auditor má pravomoc, po konzultaci 

s týmem auditorů, přidělit každému členu týmu odpovědnost za zpracování dotazníku  

a auditování konkrétních procesů/oblastí 

Plán auditu: Má obsahovat cíle auditu, předmět auditu, kritéria auditu, místo, termín a čas 

auditu, použité metody pro auditování a vyhraničeny role a odpovědnosti auditorů. 

Plán auditu: Specifikuje cíle auditu, kritéria auditu (dokumenty), předmět auditu 

(identifikace organizačních jednotek či procesů), datum, místo a čas provedení auditu. 

Průběh auditu: Úvodní jednání k odsouhlasení plánu auditu a představení auditorů. 

Shromažďování a ověřování informací odpovídající cílům, rozsahu a kritériím auditu a to 

pomocí rozhovorů, pozorování a přezkoumávání dokumentů a záznamů. 

Průběh auditu: Úvodní pohovor auditorského týmu s vedoucím příslušné organizační 

jednotky a dalšími účastníky auditu provede vedoucí auditor. Účelem zahajovacího 

pohovoru je představení auditorů, poskytnutí stručného přehledu o náplni, rozsahu 

 a cílech auditu, včetně metod a postupů. Dále je nutno potvrdit dostupnost zdrojů  

a vybavení, které potřebuje auditorský tým, a vysvětlit veškeré nejasnosti plánu auditu. 

Vlastní audit je prováděn dle otázek uvedených ve schváleném Dotazníku. Auditorský tým 

pomocí pohovoru, zkoumáním dokumentů a zjišťováním činností a podmínek v daných 

oblastech shromažďuje důkazy z auditu. Zjištěné skutečnosti zaznamenává do Dotazníku, 

rubriky „Zjištění – poznámka“, přičemž musí zaznamenat ty, které budou dokumentovány 

jako neshoda. Na základě provedeného zjištění provede auditorský tým bodové ohodnocení 

splnění požadavků 0 - nesplněno, 1 - částečně splněno, 2 - splněno. Auditorský tým 

provede také prověrku plnění úkolů, opatření k nápravě přijatých při předcházejícím 

interním auditu dané oblasti QMS, případně při auditu externí společnosti. Na závěr 

interního auditu provede auditorský tým s vedoucím příslušné organizační jednotky  

a dalšími účastníky auditu závěrečný pohovor, jehož účelem je zhodnocení auditu  
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a sdělení, zda bylo dosaženo jeho cíle, sdělení zjištěných neshod a odchylek, které budou 

předmětem zprávy z interního auditu, případně vystavení protokolu zjištěné neshody. 

Tab. 1 Dotazník pro interní audit [6] 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Dotazník pro interní audit č.  

Strana 

2 z 2 

 

 QMS   EMS   HSMS   EnMS   PZH  
 

hodící se zatrhněte 

č. Otázky  Dokument Body Zjištění – 

pozn. 

 
 
1 

 

Jsou používána kontrolní, měřící a zkušební 

zařízení v platném kalibračním stavu a označená 

svým evidenčním číslem a značkou platnosti 

kalibrace? 

 

 

 

 

 

  

1 

 

Bylo 

zjištěno, 

že schází 

značka 

platnosti 

a.s. 

Hodnocení bodů: 

2 – splněno 

1 – částečně  

 splněno 

0 – nesplněno 

Součet  

získaných 

bodů: 

Max. možný 

počet získaných 

bodů: 

% úspěšnosti: Podpis auditora: 

 

Datum: 
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Hodnocení auditu: Vyhodnocování důkazů z auditu vzhledem ke stanoveným kritériím. 

Posouzení shody, popřípadě neshody. 

Hodnocení auditu: Na základě bodového klasifikování jednotlivých otázek v Dotazníku  

k danému auditu provede vedoucí auditor vyhodnocení auditu podle níže uvedených 

pravidel. Výsledek uvede ve zprávě z interního auditu. Provede také porovnání zjištěného 

stavu se závěry předcházející prověrky u totožných prověřovaných prvků. Vyhodnocení 

auditu QMS probíhá: 

 stanovením dosažitelného počtu bodů – počet stanovených otázek x 2 = Bmax 

otázky uvedené v Dotazníku, vztahující se k problematice, která se v příslušné 

organizační jednotce nerealizuje, nejsou započteny do počtu prověřovaných 

otázek; 

 stanovení podílu skutečného bodového hodnocení Bs z dosažitelného počtu 

bodů   ( )  
  

    
     ; kde B (%) – úspěšnost interního auditu v %, Bs – 

počet dosažených bodů, Bmax – maximální počet dosažitelných bodů. 

 pro hodnocení auditu platí následující pravidla: jestliže je podíl otázek  

s nulovým hodnocením větší než 10 %, je výsledek auditu nevyhovující, jestliže 

je podíl otázek s nulovým ohodnocením nejvýše 10 % a celkový podíl 

dosažených bodů nejvýše 65 %, je výsledek auditu nevyhovující, v ostatních 

případech je výsledek auditu vyhovující a jeho úroveň je dána procentem 

dosažených bodů z maximálního počtu dosažitelných bodů - B (%). 

 Je-li výsledek auditu nevyhovující, pak je to podnět pro opakování auditu. Ten 

prověří odstranění zjištěných neshod. 

Hodnocení prověřované oblasti QMS se provádí podle zásad uvedených výše s tím, že jsou 

vyhodnocovány dosažitelné a dosažené body prověřované oblasti QMS za proces nebo a. s. 

celkem. Hodnocení procesu se provádí podle zásad uvedených výše s tím, že jsou sčítány 

dosažitelné a dosažené body v dané prověřované organizační jednotce (provozu, závodě). 

Zpráva z interního auditu: Sepsání zprávy auditu, která má poskytovat ucelený, přesný, 

stručný a jasný záznam o auditu. Měla by obsahovat prvky, jako jsou cíle auditu, předmět 

auditu, zejména identifikaci auditovaných organizačních a funkčních jednotek nebo 

procesů, datum a místo kde byly prováděny činnosti při auditu, kritéria auditu, zjištění 

z auditu a související důkazy, závěry z auditu, prohlášení o rozsahu splnění kritérii auditu. 
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Zpráva z interního auditu: Zpráva z interního auditu společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. podává kompletní, stručný a jasný záznam o interním auditu. Vypracovává ji vedoucí 

auditor za spolupráce jiných auditorů nejpozději do 14 dnů od ukončení interního auditu. 

Zpráva obsahuje prověřované oblasti, stručné zjištění, příležitosti ke zlepšování, závažné 

neshody, podpisy apod. Auditorský tým ve zprávě rovněž zaznamená, zda byla sjednána 

náprava zjištění a neshod z předcházejícího interního auditu. V závěru zprávy uvede 

vedoucí auditor hodnocení úspěšnosti interního auditu včetně konstatování, zda bylo 

dosaženo cíle auditu. 

Porovnání: Když porovnáme, výše uvedené údaje z normy ISO 19011 se směrnicí akciové 

společnosti pro interní audity, zjistíme, že jsou téměř totožné. V některých situacích, jako 

je například program auditu, se směrnice pro IA v ArcelorMittal Ostrava a.s. odkazuje na 

interní dokumenty v elektronické podobě, což je zcela v pořádku s normou pro auditování 

systému managementu. Při porovnání obou dokumentu je zcela patrné, že směrnice IA 

vychází z normy ISO 19011.  

Směrnice IA pro Hutní a chemické laboratoře 

Cíl auditu: Posoudit funkčnost, výkonnost, efektivnost a účinnost činností laboratoře. 

Dále ověřit shodu prováděných činností s požadavky uvedenými v Příručce kvality 

a požadavky stanovenými normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, posoudit plnění kritérii 

auditů, připravit se na audit prováděný českým institutem pro akreditaci, ověřit shodu 

s požadavky zákazníka. 

Program interního auditu: Program zpracovává manažer kvality a schvaluje jej vedoucí 

laboratoře. Program auditu je popsán na zvláštním dokumentu. 

Příprava interního auditu: Vedoucí auditor zpracuje ve spolupráci s manažerem kvality 

plán interního auditu a seznámí s ním vedoucího prověřovaného pracoviště. Pro interní 

audit je zpracován manažerem kvality soubor otázek – Dotazník (Tab. 2), který monitoruje 

celou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Dotazník schvaluje vedoucí laboratoře.  

Plán auditu: Obsahuje cíle auditu, předmět auditu, kritéria auditu, předmět auditu, místo, 

termín a čas auditu, odpovědnosti auditorů. 
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Tab. 2 Dotazník pro IA laboratoře [5] 

DOTAZNÍK PRO INTERNÍ AUDIT  

Hutní a chemické laboratoře Strana 1 z 1 

Zpracoval:  

 

Dne:   

Schválil:  

Dne:  

Číslo  

prověrky:  

Prověřovaná org. jednotka: 

 

 

Kapitola:  

Dokument: ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

Otázky Zjištění 

 body poznámky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis hlavního auditora: 

Datum provedení auditu : 
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Průběh auditu: Úvodní pohovor auditorského týmu s vedoucím prověřovaného pracoviště 

a dalšími účastníky auditu provede vedoucí auditor. Účelem zahajovacího pohovoru je 

představení auditorů, poskytnutí stručného přehledu o náplni, rozsahu a cílech auditu, 

včetně metod a postupů. Dále je nutno potvrdit dostupnost zdrojů a vybavení, které 

potřebuje auditorský tým a vysvětlit veškeré nejasnosti plánu auditu. Vlastní audit je 

prováděn dle otázek uvedených ve schváleném Dotazníku. Auditorský tým pomocí 

pohovoru, zkoumáním dokumentů a zjišťováním činností a podmínek v daných oblastech 

shromažďuje důkazy z auditu. Zjištěné skutečnosti zaznamenává do Dotazníku, rubriky 

„Poznámka“ a každou otázku ohodnotí bodově. Vedoucí auditor zpracuje (společně 

s auditory) Zprávu z interního auditu. Bodové hodnocení je totožné jako u IA prováděného 

útvarem IMS. 

Hodnocení auditu: Hodnocení interního auditu probíhá stejným způsobem jako  

u směrnice IA pro plnění QMS. 

Zpráva z interního auditu: Zprávu z interního auditu vypracovává vedoucí auditor  

za spolupráce auditorů nejpozději do 14 dnů od ukončení interního auditu. Část „zjištění“ 

obsahuje stručné, interním auditem zjištěné důkazy z auditu (skutečnosti). V případě 

zjištění systémové neshody nebo závažné neshody vypisuje vedoucí auditor Opatření  

k nápravě. Tato skutečnost musí být ve zjištění zaznamenána. Auditorský tým potvrdí 

svými podpisy zjištěné skutečnosti a vedoucí prověřovaného pracoviště potvrdí svým 

podpisem souhlas s uvedeným zjištěním. Nesouhlasí-li vedoucí s některým bodem zjištění, 

uvede u svého podpisu, se kterým bodem nesouhlasí a důvod nesouhlasu. O oprávněnosti 

zjištění rozhodne manažer kvality. Vedoucí auditor rozešle Zprávu o interním auditu podle 

rozdělovníku, který je součástí zprávy. K jednotlivým úkolům, plynoucím z interních 

auditů je zpracována karta úkolů, která je součástí dokumentace k interním auditům [5]. 

Porovnání: Jestliže si důkladně prostudujeme směrnici interních auditů pro Hutní  

a chemické laboratoře zjistíme, že při sepisování tohoto dokumentu autor vycházel  

ze směrnicové dokumentace interních auditů pro plnění QMS. Za těchto podmínek lze 

konstatovat, že dokument pro provádění interních auditů je zcela v souladu s normou ČSN 

EN ISO 19011:2011. 
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 Výsledky plnění QMS v akreditované laboratoři 5.2

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. provádí jednou ročně interní audit IMS 

akreditované zkušební laboratoře. K dispozici jsem měl výsledky interních auditů z roku 

2011 až 2014. Z těchto výsledků jsem následně provedl analýzu plnění požadavků na 

systém managementu kvality. Pozornost byla zaměřena k otázkám vyhodnoceným jako 0 

(tedy nesplněno - činnost se v podniku vůbec nevykonává, není zavedená nebo 

materiál/nástroj se v podniku vůbec nevyskytuje) nebo 1 (tedy částečně splněno – činnost 

je plněna s malou chybou. Je na posouzení auditora, aby posoudil závažnost dané chyby). 

5.2.1 Interní audit z roku 2011 

Údaje interního auditu z roku 2011 jsou v tabulce č. 1. 

Tab. 3 Výsledky IA QMS za rok 2011 

Kapitola ČSN 

EN ISO 9001 
Počet otázek 

Počet 

dosažitelných 

bodů 

Počet 

dosažených 

bodů 

Procento 

úspěšnosti 

4 11 22 22 100 

5 5 10 10 100 

6 10 20 20 100 

7 7 14 13 92,9 

8 16 32 32 100 

Celkem 49 98 97 98,9 

 

Otázka z kapitoly 7.6 hodnocená známkou 1: 

 Jsou používána kontrolní, měřící a zkušební zařízení v platném kalibračním 

stavu a označená svým evidenčním číslem a značkou platnosti kalibrace? 

Zjištění: 

 Bylo zjištěno, že stanovená měřidla (například váhy) byla v platném 

kalibračním stavu, ověřena českým metrologickým institutem, avšak schází 

značka platnosti akciové společnosti. 
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Opatření: 

 Prověřit stanovená měřidla v útvaru Hutní a chemické laboratoře a scházející 

značky doplnit. Dále prověřit metrologický pořádek útvaru Hutní a chemické 

laboratoře zda je evidence měřidel, která nejsou v metrologickém záznamu 

vedená v souladu s řádem podnikové metrologie. 

5.2.2 Interní audit z roku 2012 

Údaje interního auditu z roku 2012 jsou v tabulce č. 2. 

Tab. 4 Výsledky IA QMS za rok 2012 

Kapitola ČSN 

EN ISO 9001 
Počet otázek 

Počet 

dosažitelných 

bodů 

Počet 

dosažených 

bodů 

Procento 

úspěšnosti 

4 11 22 19 86,4 

5 3 6 6 100 

6 17 34 34 100 

7 24 48 47 97,9 

8 38 76 76 100 

Celkem 93 186 182 97,8 

 

Otázky z kapitoly 4.2 hodnocené známkou 1: 

 Je veden seznam přidělených řízených dokumentů?  

 Jsou zaměstnanci s dokumentací seznamování? Doložte. 

 Mají uživatele dokumentaci v aktuálním stavu? Je neplatná dokumentace  

od uživatelů stahována a skartována? Kontrola uložené neplatné dokumentace. 

Otázka z kapitoly 7.6 hodnocená známkou 1: 

 Jsou používána kontrolní, měřící a zkušební zařízení v platném kalibračním 

stavu a označená svým evidenčním číslem a značkou platnosti kalibrace? 
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Zjištění: 

 V distribučním záznamu dokumentu „přezkoumání systému managementem“ 

chybí záznam o seznámení u nově jmenované vedoucí útvaru laboratoře 

strukturních rozborů. 

 Není zpracován „Harmonogram tvorby a novelizace interních předpisů“. 

 Výskyt neplatné dokumentace na pracovišti spektrometrické laboratoře. Mezi 

dokumentaci se nachází dokument pro rozvod argonu z roku 1999. Na serveru 

laboratoří je k dispozici novější verze. 

 Výskyt neevidovaných indikátorů kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení  

a neplatného označení kalibrace na pracovištích vodohospodářské  

a spektrometrické laboratoře. 

Opatření: 

 Zajistit soulad. 

 Zajistit soulad. 

 Zajistit soulad. 

 Zajistit evidenci nebo případné vyřazení zařízení z provozu.  

5.2.3 Interní audit z roku 2013 

Údaje interního auditu z roku 2013 jsou v tabulce č. 3. 

Tab. 5 Výsledky IA QMS za rok 2013 

Kapitola ČSN 

EN ISO 9001 
Počet otázek 

Počet 

dosažitelných 

bodů 

Počet 

dosažených 

bodů 

Procento 

úspěšnosti 

4 11 22 22 100 

5 4 8 7 87,5 

6 17 34 34 100 

7 24 48 47 97,9 

8 38 76 76 100 

Celkem 94 188 186 98,9 
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Otázka z kapitoly 5.4 hodnocena známkou 1: 

 Je plnění cílů pravidelně hodnoceno? Jakým způsobem probíhá 

vyhodnocování? 

Otázka z kapitoly 7.6 hodnocena známkou 1: 

 Jsou plánovány periodické kalibrace kontrolních, měřících a zkušebních 

zařízení, je zajištěno jejich včasné předkládání ke kalibraci a nesou patřičné 

označení? 

Zjištění: 

 Roční vyhodnocení IMS neobsahuje výsledné hodnocení systému tj. dosažení 

efektivnosti, přiměřenosti, vhodnosti a výkonnosti. 

 Chybí označení kontrolních, měřících a zkušebních zařízení pro tlak kyslíku 

(pracoviště laboratoře strukturních rozborů). 

Opatření: 

 Zajistit soulad. 

 Zajistit soulad. 

5.2.4 Interní audit z roku 2014 

Údaje interního auditu z roku 2014 jsou v tabulce č. 4. 

Tab. 6 Výsledky IA QMS za rok 2014 

Kapitola ČSN 

EN ISO 9001 
Počet otázek 

Počet 

dosažitelných 

bodů 

Počet 

dosažených 

bodů 

Procento 

úspěšnosti 

4 13 26 25 96 

5 3 6 6 100 

6 10 20 20 100 

7 24 48 48 100 

8 22 44 44 100 

Celkem 72 144 143 99,3 
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Otázka z kapitoly 4.2 hodnocena známkou 1: 

 Je stanovené pravidlo pro zajištění trvalé čitelnosti a snadné 

identifikovatelnosti dokumentů? 

Zjištění: 

 Originály řízené dokumentace, vydávané útvarem nejsou evidovány jako 

řízený dokument (chybí číslo výtisku a nejsou na distribučním záznamu). 

Opatření: 

 Dokument bude očíslován a zapsán do distribučního záznamu. 

 Vyhodnocení výsledku plnění QMS v akreditované laboratoři 5.3

Interní audity provedené v letech 2011 až 2014 ve vybraných organizačních 

jednotkách útvaru Hutní a chemické laboratoře prokázaly, že systém managementu kvality 

je v rámci zajištění procesu Analytická činnost a zkušebnictví – Monitorovací a měřící 

zařízení, udržován a rozvíjen. V průběhu prověrek se nevyskytly žádné závažné neshody, 

které by vedly k vystavení protokolu o neshodě. V každém roce byl audit vyhodnocen jako 

vyhovující. 

K porovnání výsledku v jednotlivých letech byla vypracována přehledná tabulka 

(Tab. 5) s výsledky celkové úspěšnosti interních auditů prováděných v Hutních  

a chemických laboratořích. Dále je úspěšnost IA znázorněna v grafu (Obr. 4). 

Tab. 7 Úspěšnost jednotlivých interních auditů za rok 2011 až 2014 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Procento 

úspěšnosti 
98,9 97,8 98,9 99,3 
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Obr. 3 Úspěšnost interních auditů 

Z výsledku lze vypozorovat, že interní audity v Hutních a chemických laboratořích 

mají vysokou úroveň úspěšnosti, avšak z Obr. 4 je patrné, že IA nemají stoupající tendenci. 

Pro stálé náročnější zákazníky je třeba odstraňovat nedostatky, aby se docílilo ideálního – 

stoupajícího trendu. 
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6 Návrh na možná zlepšení interních auditů 

Provedená analýza interních auditů ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

za období 2011 – 2014 prokázala, že systém managementu kvality je zaveden a udržován  

na vysoké úrovni. Ve všech směrech splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 

9001:2009 – Systémy managementu kvality – požadavky. Provádění interních auditů 

v Hutních a chemických laboratořích je také v souladu se směrnicí pro auditování systémů 

managementu ČSN EN ISO 19011:2011, a to jak pro IA prováděné útvarem pro kvalitu, 

tak IA prováděné útvarem laboratoří. 

V dotaznících z interních auditů bylo vypozorováno, že se v letech 2011 až 2013 

objevuje stále stejný nedostatek. U kontrolních, měřících a zkušebních zařízení 

v laboratořích chybí označení. Popřípadě tyto zařízení nemají platné označení. Nařízením 

bylo chybu napravit ve stanoveném termínu. Tyto nedostatky sice byly napraveny, avšak 

nabízí se otázka, proč se daný problém vyskytuje u interních auditů prováděných 

v následujícím roce. 

V tomto případě jako nápravné opatření vnímám fakt, že se nevychází z příčiny, 

která vede k tomuto problému, pouze se zajišťuje soulad s požadavky auditora.  

Jako jeden z návrhů pro možnost zlepšení interních auditů doporučuji, aby se při 

nalezení nesouladu s požadavky, zajistily takové opatření, která se zaměří na kořenovou 

příčinu daného problému. Díky nim můžeme předejít tomu, že se nesoulad nebude dále 

opakovat. Příčin může být několik. Zde je příklad otázek na které je třeba odpovědět: 

 Je původ nedostatku zapříčiněn chybou pracovníka? 

 Je možné, že měřící zařízení označení měly, ale postupem času se polepy 

opotřebovaly a došlo k jejich odpadnutí? 

 Kdo zodpovídá za aktualizaci polepů? 

 Je stanoven kontrolor polepů? 

 Mají dokumentace přesné vytyčené odpovědnosti a pravomoci za značení 

kontrolních, zkušebních a měřících zařízení? 

 Kdo zodpovídá za evidenci kontrolních, zkušebních a měřících zařízení? 

V Hutních a chemických laboratořích se také vykytují problémy s  dokumentací. 

Objevují se zde neplatné dokumenty a nejsou evidovány originály řízené dokumentace. 

Tudíž je nutné zjistit čím je to zapříčiněno. Organizace si musí zkontrolovat, jak mají 
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nastavený systém pro řízení dokumentace. Zde je pár otázek které by mohly situaci 

vyjasnit: 

 Kdo má přistup k neplatné dokumentaci? 

 Kdo zodpovídá za stahování a nahrazování již neplatných dokumentu těmi 

platnými? 

 Jsou pracovníci Hutních a chemických laboratoří informování o tom, že se 

dokumenty obměňují? 

 Pokud se obměňovaný dokument týká přímo dané pracovní pozice, je o tom 

dotyčný dostatečně obeznámen? 

 Vědí pracovníci Hutních a chemických laboratoří, že se na pracovišti smí 

vyskytovat pouze platná dokumentace? 

 Organizace by měla mít přesně stanovené odpovědnosti a pravomoci za řízení 

dokumentace. V ideálním případě je nutné stanovit takzvaného „správce dokumentace“, 

který bude mít jediný přístup k archivovaným dokumentům. Tím zabráníme tomu, že se 

pracovníci nedostanou k dokumentaci, která již není platná.  

 Jelikož se ve vyplňovaných Dotaznících stále vyskytují stejná jména za danou 

prověřovanou organizační jednotku, vidím další možnost pro zvýšení efektivity IA 

obměňování, popřípadě zapojování více pracovníku z útvaru při auditu. V takovém případě 

může dojít k situaci, že se z krátkodobého hlediska sníží celková úspěšnost auditů. Dále 

bude IA časově náročnější a přísnější. Nicméně z dlouhodobého hlediska to povede 

k takovému stavu, že se do povědomí dotazovaných pracovníků dostanou informace  

o umísťování dokumentu či postupu odstraňování neshod. Tím se u nich výrazně zvýší 

povědomí o systémech managementu kvality a uvědomí si svou pozici v rámci tohoto 

systému. V neposlední řadě se u nich projeví mnohem větší jistota při konfrontaci  

s externími auditory českého institutu pro akreditace při dozorových návštěvách. 

Útvar Hutních a chemických laboratoří provádí jednou ročně IA pro plnění 

požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Jelikož mi nebyly poskytnuty Dotazníky 

z těchto auditů, doporučuji, aby se stejným způsobem jako u vyhodnocování výsledku pro 

plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 v laboratořích, vyhodnotily Dotazníky  

z Hutních a chemických laboratoří pro plnění požadavků dle normy ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005. Dále by bylo vhodné, výsledky z obou útvaru porovnat a analyzovat. 

Následně zjistit, zda je účinnost interních auditů stejná. V případě stejné účinnosti můžeme 
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konstatovat, že při výskytu nedostatku není podstatné, který útvar provádí interní audit. 

Oba útvary jsou schopné odhalit danou chybu. V případě vypozorování rozdílných 

účinnosti interních auditů, se nabízí otázka proč tomu tak je? Díky odpovědi na tuto otázku 

dospějeme k možnosti zvýšení efektivnosti a účinnosti interních auditů. 

Jako poslední připomínku navrhuji, aby bylo do příručky IMS doplněno jaká je 

mise a vize společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Organizace tyto skutečnosti sice 

definované má, avšak bylo by vhodnější, aby příručka IMS tyto údaje obsahovala.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce vypracována na téma „Analýza možností zlepšování 

interních auditů v oblasti zkoušení“ je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část 

teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je popsán systém zabezpečování kvality a postoj EU  

pro zabezpečování kvality. V další části jsem se věnoval auditům, a to především  

se zaměřením na audit interní. Dále je popsána společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. a to 

jak z hlediska historického, tak i současného působení organizace. 

V praktické části jsem nejdříve porovnal náročnost pro plnění požadavků normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 a normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Dále jsem stručně vypsal 

obsah příručky IMS ve společnosti (v ní jsem se zaměřil především na QMS) a příručky 

kvality akreditované laboratoře. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat provádění interních auditů 

v Hutních a chemických laboratořích ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a popřípadě 

navrhnout možnosti ke zlepšení. Analýza začíná porovnáním provádění interních auditů 

dle interních dokumentů společnosti a dle normy ČSN EN ISO 19 011:2011. Zde vyšlo 

shodné provádění interních auditů. V další části se analyzují výsledky interních auditů. Zde 

se zjistil nepatrný nedostatek v tom, že se ve třech po sobě jdoucích letech vyskytuje stálé 

stejný problém. Pro tuto příležitost byl doporučen návrh, jak tomu předejít. 
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