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Abstrakt 

          Témou mojej bakalárskej práce je analýza vykonávania interných auditov systému 

managementu kvality a ich možností zlepšovania v metalurgickom podniku. Účelom 

bakalárskej práce bolo zanalyzovať, zhodnotiť súčasný stav interného auditovania v podniku  

a dospieť ku konkrétnym návrhom jeho zlepšovania. 

          Prvá časť bakalárskej práce je venovaná teoretickému popisu kvality, systému 

managementu kvality a  jeho auditovania, a následne  podrobnejšiemu popisu interného 

auditovania. V druhej časti je predstavený metalurgický podnik, v ktorom sa analyzoval 

systém interných auditov. V tejto časti je tiež podrobne priblížená táto analýza a posledná 

časť sa venuje konkrétnym návrhom na zlepšovanie v určitých oblastiach, ku ktorým sa 

podrobnou analýzou dospelo. 

Kľúčové slová: kvalita, systém managementu kvality, hodnotenie, kontrola, preskúmavanie 

interný audit, efektívnosť, úspešnosť, zlepšovanie. 

 

Abstract 

          The topic of my bachelor ‘s thesis is to analyze the inernal audits of quality management 

system and find the opportunities for improvement out in the metallurgical enterprise. The 

main purpose of the thesis  is to analyze, assess the current status of internal auditing in the 

company and to reach concrete improvement proposals. 

           The first part of the thesis includes the theoretical description of the quality 

management system and its auditing, subsequently a more detailed description of internal 

auditing. In the second part there is the metallurgical enterprise introduced. It is the enterprise 

whose  system of internal audits has been analyzed. This section also outlines in detail this 

analysis and the last part is devoted to concrete improvement proposals in certain areas. 

Key words: quality, quality management system, assessment, controlling, review, internal 

audit, effectiveness, successfulness, improvement. 
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1. Úvod 

 

          Čím viac je doba vyspelejšia či už možnosťami, príležitosťami, rozmanitými 

prostriedkami alebo technológiou, tým väčší je vplyv konkurencie na trhu. Výrobcovia vedia, 

čo a ako vyrábať, no častokrát býva problémom schopnosť odlíšiť sa od konkurencie, 

napredovať na danom trhu a byť najlepší. A keďže v súčasnej dobe sa čoraz viac kladie dôraz 

na kvalitu, pokladá  sa  za jeden z najdôležitejších prostriedkov k dosiahnutiu úspechu. Preto 

aj kvalita ako aj jej systém riadenia bude základným predmetom tejto práce. 

          Kvalita má byť odrazom toho, čo chcú a žiadajú zákazníci. Dospieť ku kvalite si 

vyžaduje zdĺhavý proces. Je potrebné riadiť sa stanovenými požiadavkami, predpismi 

a normami a nebrať ich na ľahkú váhu. Práve tam sa skrýva návod na jej dosiahnutie. 

Následne je veľmi dôležité pravidelné preskúmavanie a kontrola tohto procesu. Bakalárska 

práca sa bude venovať všetkým týmto požiadavkám na kvalitu a ich preskúmavaniu. 

          Na začiatku budú vymedzené všetky potrebné pojmy spojené s kvalitou. Postupne sa 

prejde k preskúmavaniu a hlbšie sa rozoberie auditovanie, konkrétnejšie interné audity, ich 

význam a podstata, postupy a správne zavedenie do praxe. Konkrétne postupy 

a implementácia procesov interných auditov bude dôležitá najmä pri analýze súčasného stavu 

interného auditovania vybraného metalurgického podniku, ktorý bude predstavený v ďalšej 

časti práce. Základom celej bakalárskej práce však je rozanalyzovať stav interného 

auditovania v oblasti systému managementu kvality podniku a výstupom sú návrhy, ktoré by 

mali prispieť spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu, odhaliť slabšie miesta, prípadne vylepšiť 

aj to, čo dlhé roky vylepšované nebolo. 
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2. Kvalita,  systém managementu kvality- základné pojmy 

a význam 

 

            S pojmom kvalita sa stretávame v každodennom živote, či už v pracovnej, sociálnej 

alebo súkromnej sfére. Vo mnohých prípadoch ovplyvňuje naše vnímanie, ide teda 

o komplexnú vlastnosť či už produktov, rôznych služieb alebo aj ľudí v našom okolí. Všetky 

spoločenstvá, organizácie sa ju snažia vytvárať alebo dodržiavať. Je totiž spájaná 

s vytváraním hodnoty pre zákazníka. Z komplexného hľadiska môže byť kvalita vytváraná 

organizáciou pracujúcou ako celok [4]. Môže byť definovaná viacerými spôsobmi. „Kvalita 

ako zhoda        s požiadavkami“ [1], ako ju nazval jeden z popredným guru kvality, Crosby. 

Za všeobecne známu a celosvetovo uznávanú definíciu je považovaná definícia z normy   

ČSN EN ISO 9000:2006, ktorá popisuje kvalitu ako „stupeň splnenia požiadaviek súborom 

inherentných charakteristík“ [5], čo znamená, že kvalita je merateľná, jej úroveň je možné 

rozlišovať. Za požiadavky považujeme „potreby alebo očakávania, ktoré sa určia, všeobecne 

sa predpokladajú alebo sú povinné“ [5]. Inherentné charakteristiky je možné chápať ako 

typické znaky daného produktu, ktoré môžu byť buď kvantitatívne (merateľné), alebo 

kvalitatívne (atribúty). 

          Keďže schopnosť dosiahnuť kvalitu nie je možné len samotnou výrobou, v podstate 

výroba je len zanedbateľnou fázou ovplyvňujúcou kvalitu výrobku či služby, veľmi dôležité 

sú tie činnosti, ktoré výrobe predchádzajú. Medzi predvýrobné činnosti môžeme zaradiť 

plánovanie, riadenie, preukazovanie a zlepšovanie kvality, čo je však len základné delenie, no 

týchto činností je celá rada. Všetky tieto koordinované činnosti sú realizované v rámci 

systému managementu kvality. Plnením všetkých procesov a činností postupne dosahujeme 

kvalitu produktov. Preto rozvoj systémov managementu kvality je vo firmách veľmi dôležitý, 

nakoľko každý zákazník požaduje kvalitný výsledný produkt [1]. 

          Je dokázané, že kvalita plní najdôležitejšiu úlohu na trhu. Je veľmi dôležitým faktorom 

týkajúci sa konkurencieschopnosti a riadenia firmy, preto rozvíjanie a zlepšovanie 

managementu kvality vedie k pokroku ekonomických výsledkov, k vzrastu kultúry podniku 

a efektívnejšiemu vedeniu ľudí, k značným zmenám týkajúcich sa osobného rozvoja 

zamestnancov a pod. V súčasnej dobe význam managementu kvality rastie, dôvodom sú 

skutočnosti [8]: 
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 „Kvalita je rozhodujúci faktor stabilného ekonomického rastu podnikov.“  Podnik 

s kvalitným systémom managementu kvality  je schopný dosahovať oveľa lepších 

výsledkov z dlhodobého hľadiska ako podnik, ktorý sa orientuje len na zaistenie 

kvality pomocou tradičnej technickej kontroly. 

 „Management kvality je najdôležitejší ochranný faktor pred stratami trhov“, z čoho 

vyplýva, že nízka kvalita produktov má za následok straty na trhu. 

 „Kvalita je veľmi významný zdroj úspor materiálov a energií.“ To znamená, že 

nekvalita a rýchla poruchovosť produktov je príčinou pohlcovania nákladov na nové 

produkty alebo na opravy. V podstate ide o mrhanie akýmikoľvek zdrojmi. 

          Prejav záujmu človeka o kvalitu je v súčasnosti odrazom dlhodobého vývoja 

zabezpečovania kvality. Už odpradávna si ľudia zakladali na kvalite. Vývoj zabezpečovania 

kvality má niekoľko etáp, od remeselnej výroby, cez technickú, výberovú kontrolu, reguláciu 

výrobných procesov až po model dokumentovaných procesov. V súčasnosti sú zavedené tri 

základné prístupy managementu kvality. 

 

2.1 Základné koncepcie managementu kvality 

 

          Rôznorodosť činností v podnikateľských alebo aj neziskových sektoroch si vyžiadala 

z času na čas rôzne možnosti managementu kvality. V súčasnosti sú známe tri základné, tzv. 

strategické prístupy systémov managementu kvality, označované ako koncepcie: 

 koncepcia odvetvových štandardov, 

 koncepcia ISO, 

 koncepcia TQM, 

kde každá z týchto koncepcií je odlišná. Každý prístup kladie iný dôraz napr. na znalosti ľudí, 

zdroje, orientujú sa na rôzne zainteresované strany a pod. 

2.1.1 Koncepcia odvetvových štandardov 

           Koncepcia odvetvových štandardov je najstaršia a vymedzuje špeciálne požiadavky  

typické pre dané odvetvie (napr. pre farmaceutický priemysel, letecký priemysel, ťažké 

strojárstvo a pod.). Sú náročnejšie ako požiadavky definované v normách ISO r. 9000. 

Neodporúčajú sa malým firmám a podnikom, ktoré poskytujú služby. 
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2.1.2 Koncepcia TQM 

           „Total Quality Management“ alebo tiež koncepcia TQM je otvorený systém, nijak 

viazaný s normami a predpismi, ktorý zahrňuje všetko, čo môže byť užitočné pre rozvoj 

firmy. Corrigan definuje TQM ako „filozofiu managementu, formujúcu zákazníkom riadený 

a učiaci sa podnik k tomu, aby sa dosiahlo plnej spokojnosti zákazníkov vďaka neustálemu 

zlepšovaniu účinnosti podnikových procesov“ [8]. Ide o riadenie tejto filozofie a firemnej 

praxe s cieľom využiť ľudské a materiálne zdroje v organizácii čo najúčinnejším spôsobom 

k dosiahnutiu cieľov spoločnosti [9]. Do praxe sa presadzuje vďaka práci organizácií s tzv. 

modelmi excelencie pod názvom EFQM model excelencie. EFQM model excelencie je 

založený na ôsmich princípoch [8]: 

 dosahovanie vyvážených výsledky, 

 dodanie hodnoty pre zákazníkov, 

 vodcovstvo s víziou a integritou, 

 tvorba partnerstva,  

 úspešnosť vďaka ľuďom, 

 management prostredníctvom procesov, 

 tvorivosť a inovácia, 

 zodpovednosť za trvalo udržateľný úspech. 

 

2.1.3 Koncepcia ISO 

              Štandardy ISO r. 9000 sa dajú aplikovať vo všetkých oblastiach, či sú to výrobné 

organizácie alebo podniky služieb a to bez ohľadu na ich veľkosť. Zaoberajú sa požiadavkami 

na systém managementu kvality. Nezahŕňa technické požiadavky na procesy a výrobky. Tieto 

normy sú len odporúčacie, to znamená, že nie sú záväzné, teda až do chvíle, kedy sa 

dodávateľ nezaviaže odberateľovi aplikáciou systému managementu kvality. Vtedy sa hlavne 

norma ISO 9001 stáva záväzným predpisom a dôkazom je certifikát, ktorý vydáva nezávislý, 

akreditovaný certifikačný orgán [8]. Normy ISO obsahujú len minimálne požiadavky 

použiteľné v každej oblasti, i keď nájde sa veľa riadiacich pracovníkov, ktorí si myslia, že 

certifikáty systému managementu kvality podľa normy ISO 9001 sú maximom pre 

dosiahnuteľný úspech. Ak sú tieto štandardy aplikované správne, môžu významne pomôcť 

organizácii v rozvíjaní vytvárania a udržiavania spokojnosti svojich zákazníkov takým 
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spôsobom, že nielen zákazníci, ale aj ďalšie zainteresované strany sú spokojné [9]. Je tvorená 

štvoricou noriem: 

 ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality- Základní princípy a slovník [5]. 

Obsahuje interpretácie a definície pojmov týkajúcich sa kvality, managementu, 

procesov, organizácií, auditov, dokumentácie a pod. Popisuje tiež hlavné zásady 

managementu kvality. 

 ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality- Požadavky [6]. Táto norma je 

celosvetovo uznávaným kritériom k certifikácii systému managementu kvality, no 

nejde o úplne kvalitný predpis, keďže medzinárodné spoločenstvo muselo dospieť 

k určitému kompromisu, ktorý by bol všeobecne platný vo všetkých odvetviach. Ide 

teda len o určité minimum, preto aj odvetvové štandardy majú svoj veľký význam 

a čoraz viac dochádza k nárastu ich vydávania. 

 ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality- Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti [22]. Je veľmi dobrá na využívanie princípov managementu kvality 

v praxi. Nie je však kritériom k certifikácii, preto len malé percento organizácií s ňou 

pracuje . 

Kľúčovým poňatím noriem ISO 9001:2006 a ISO 9004:2010 je procesný prístup 

k systémom kvality, teda fakt, že „systém kvality je sústava na seba nadväzujúcich 

procesov“ [1], čo je zobrazené na obrázku č. 2.1. 

Neustálé zlepšování systému managementu jakosti 

 

  Zainteresované                                                                                                     Zainteresované 

        strany                                            Odpovědnost mng.                                           strany 

 

                                           Mng. zdrojů                         Měření, analýza,                 Spokojenost    

                                                                                           a zlepšování   

                               Vstup                                                            Produkt     Výstup  

     Požadavky                                      Realizace produktu                                                                     

                                                                                            

Obr. 2. 1 Procesný prístup managementu kvality [5] 
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 ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu [7]. Ide o určitý 

návod, ako realizovať audity v systémoch managementu, vrátane princípov 

auditovania riadenia programu auditu, prevádzania systémov managementu, hodnotí 

kompetencie členov procesu auditu [9]. Konkrétne táto norma sa má zameriavať na 

tzv. integrované systémy managementu. V tabuľke č. 2.1 je znázornený predmet tejto 

medzinárodnej normy. 

Tab. 2.1 Predmet normy ISO 19011:2012 vo vzťahu k ISO/IEC 17021:2011 [23] 

Interný audit Externý audit 

Dodávateľský audit Audit treťou stranou 

Niekedy nazývaný audit 

prvou stranou 

Niekedy nazývaný audit 

druhou stranou 

Pre účely zákonov 

a predpisov a podobné účely, 

pre účely certifikácie 

 

Norma ISO/IEC 17021:2011 obsahuje požiadavky na certifikačné orgány. Cieľom 

dodržiavania týchto požiadaviek je zabezpečiť, aby certifikačné orgány vykonávali 

certifikáciu systému riadenia spôsobilým, konzistentným a nestranným spôsobom. Táto 

medzinárodná norma má slúžiť ako základ pre podporu uznávania certifikácie systémov 

riadenia v záujme medzinárodného obchodu [7]. 
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3. Preskúmavanie v systémoch managementu kvality 

 

          Aby spoločnosti a organizácie dosahovali stanovených cieľov, potrebným krokom je 

preskúmavanie v systémoch managementu kvality. Preskúmanie je základnou formou určitej 

kontroly. Vrcholové vedenie dohliada a kontroluje, ako systémy či procesy plnia svoje 

funkcie prostredníctvom naplňovania základných princípov. Pre celkovú vysokú úroveň 

systému riadenia organizácie má preskúmavanie veľký význam. Dobre a systematicky 

realizované činnosti preskúmavania sa môžu stať tým najvhodnejším a najlepším stimulom 

k neustálemu zlepšovaniu organizácie. Poznáme niekoľko foriem preskúmavania [1]: 

 preskúmanie systému vedením, 

 sebahodnotenie, 

 auditovanie. 

          Čo sa týka sebahodnotenia zahŕňa veľa výhod využiteľných k ďalšiemu zlepšovaniu. 

Odhaľuje silné a slabé stránky organizácie, čo môže viesť firmy k ich rozvoju a zlepšovaniu 

ekonomických aj mimoekonomických výsledkov. Je to jeden z hlavných nástrojov filozofie 

TQM. Je hodnotením, ktoré je založené na analyzovaných faktoch, nie na subjektívnych 

pocitoch manažérov [14]. Európska nadácia pre management kvality (EFQM) definuje 

sebahodnotenie ako „všezahrňujúci systematický a pravidelný proces preskúmavania činností 

organizácie a ich výsledkov na základe modelu excelencie“ [15]. 

 

3.1 Auditovanie v systémoch managementu kvality všeobecne 

 

             V súčasnej dobe predstavuje auditovanie najpoužívanejší nástroj preskúmavania stavu 

systémov. Audit je „systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pre získanie dôkazov 

a pre jeho objektívne hodnotenie s cieľom stanoviť rozsah, v ktorom sú splnené kritéria 

auditu“ [5]. V podstate ide o súbor plánovaných činností, ktorých výsledky sú pre nás 

dôležité, aby sme s nimi správne naložili pri rozhodovacích procesoch. Auditori nie sú 

v žiadnom prípade závislí na procese alebo produkte, ktorý je preverovaný. Cieľom auditov je 

napríklad zistenie, či má podnik zriadený a dokumentovaný systém kvality, a či sú 

prebiehajúce procesy v súlade s týmto dokumentovaným systémom. Ďalej overuje efekt 

zavedenia systému kvality, poskytuje presné informácie prostredníctvom dôkazov 
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o prípadných, zistených nezhodách a navrhuje nápravné opatrenia alebo odporúča      

zlepšenie [8]. Audit je súčasťou celkového systému riadenia organizácie a slúži ako kontrolný 

mechanizmus, čo znamená, že audítori prostredníctvom preskúmavania vyhodnotia chyby 

alebo odchýlky od súčasného stavu. Tieto výsledky sa využívajú k identifikácii a návrhom 

prípadných zlepšení auditovaného subjektu [11]. 

3.1.1 Vymedzenie pojmov týkajúcich sa auditovania 

        V nasledujúcich kapitolách sa vyskytnú nasledujúce pojmy, ktorých význam by bolo 

vhodné si vymedziť a priblížiť [5]: 

 Program auditu je „jeden alebo viacero auditov plánovaných na konkrétny časový 

úsek a zameraných na konkrétny cieľ“. 

 Kritérium auditu je „súbor politík, postupov alebo požiadaviek“. 

 Plán auditu je „opis činností a opatrení auditu“. 

 Predmet auditu je „rozsah a hranica auditu“. 

 Klient auditu je „organizácia alebo osoba požadujúca audit“. 

 Auditovaná organizácia je „organizácia, ktorá sa audituje“. 

 Audítor je „osoba s preukázanými osobnými vlastnosťami a kompetentnosťou 

vykonávať audit“. 

 Audítorský tím je „jeden alebo viacero audítorov vykonávajúcich audit, 

podporovaných podľa potreby technickými expertmi“. 

 Technický expert je „osoba, ktorá audítorskému tímu poskytuje špecifické vedomosti 

alebo názory“. 

 Dôkazy auditu sú „záznamy, konštatovania skutočnosti alebo iné informácie týkajúce 

sa kritérií auditu, ktoré sú verifikovateľné“. 

 Zistenia auditu sú výsledky posúdenia zozbieraných dôkazov auditu v porovnaní 

s kritériami auditu“. 

 

3.1.2 Postup pri auditovaní 

            V norma ČSN EN ISO 19011 sa nachádza odporúčanie, ako by sa malo postupovať pri 

auditovaní v organizáciách. Tento postup auditovania systému managementu kvality  je 

možné sledovať na obrázku č. 3.1. 

 



 

11 
 

Zahájenie auditu 

Preskúmanie dokumentov 

Príprava auditovania na mieste 

Audítorské činnosti na mieste 

Vypracovanie a distribúcia správy z auditu 

Dokončenie auditu 

 

Následný audit 

Obr. 3.1 Základný postup pri auditovaní systému managementu kvality v súlade 

s normou ČSN EN ISO 19011 [1] 

          Pri zahájení auditu sa menuje vedúci audítor, ktorý potom menuje ďalších členov 

audítorského týmu. V tejto fáze je priestor na preskúmavanie všetkých vplyvov, ktoré by 

mohli akokoľvek brániť efektívnemu priebehu auditu (napr. nevhodnosť alebo nepripravenosť 

preverovaného miesta a pod.). 

          V rámci preskúmania dokumentu vedúci audítor prípadne tým audítorov zistí, či sú 

k priebehu auditu pripravené všetky potrebné dokumenty ako sú normy, príručka kvality, 

smernice a pod. 

          V príprave auditovania na mieste sa spracováva plán auditu, podľa ktorého sa počas 

vlastného auditovania postupuje. Tento plán obsahuje najmä vlastnú prípravu jednotlivých 

členov audítorského týmu. Najčastejšou a typickou pracovnou pomôckou pre audítorov 

bývajú tzv. check-listy. Ide o predom pripravené audítorské otázky zahrňujúce všetky 

požiadavky managementu kvality v preverovanej oblasti. Avšak, počas vlastného auditovania 

môžu byť tieto otázky doplnené ešte inými vhodnými otázkami. 

          Zmyslom audítorských činností na mieste je samotný zber a analýza dát v preverovanej 

oblasti, porovnávanie reálneho stavu s dokumentovanými postupmi v danej oblasti. Potom 

audítori sformulujú závery na základe zistení, ktoré prednesú vlastníkovi preverovaného 

procesu. Môže ísť o prednesenie napr. prípadného výskytu nezhôd alebo tiež príležitostí 

k zlepšeniu. 
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          Všetky tieto zistenia a závery musia byť písomne zaznamenané v záverečnej správe 

z auditu, ktorú vypracuje tím audítorov po skončení auditu. Následne je distribuovaná 

k vlastníkovi auditovaných procesov a vedúcemu príslušných organizačných jednotiek. S jej 

obsahom musí byť oboznámené predovšetkým vedenie spoločnosti. 

          Pri dokončení auditu riadiaci pracovníci prejednávajú jednotlivé zistenia, ktoré 

obsahuje správa z auditu. Navrhujú, realizujú a preveria vhodné buď preventívne opatrenia 

alebo opatrenia k náprave, resp. zrealizujú aktivity ku zlepšovaniu [1]. 

          Akýkoľvek audit má štyroch základných účastníkov a to  audítora, preverovaného, 

technického experta a klienta. Preverovaný predstavuje pasívneho účastníka auditovania. 

Aktívnym účastníkom je audítor alebo tím audítorov. Audítor  nie je pozícia určená pre 

každého človeka. Správny audítor by mal spĺňať viacero ľudských vlastností, ktoré sú pre 

jeho prácu nevyhnutné a žiaduce. Mal by sa chovať v prvom rade eticky, profesionálne, 

spravodlivo a priamo. Mal by mať správny úsudok, schopnosť komunikovať a vyjadrovať sa. 

Mal by byť empatický, diplomatický, autoritatívny a nezávislý v rozhodovan 

3.1.3 Rozdelenie auditov 

           Audity sa delia z viacerých hľadísk. 

1. Interný 

Pri interných auditoch vykonávajú činnosti preskúmavania a hodnotenia samotní 

zamestnanci organizácie a výstupy z týchto auditov využíva jedine samotná 

auditovaná strana, najmä jej vrcholové vedenie. Interné audity sa ďalej delia na: 

 plánované, 

 neplánované. 

2. Externý 

Externé audity sú prevádzané inými organizáciami a ich výstupy využívajú aj iné 

organizácie. To znamená, že odborníci, ktorí ho vykonávajú sú úplne nezávislí na 

danej spoločnosti a jeho vedúcich pracovníkoch [1]. Na rozdiel od interných auditov 

sú doplnené o ďalšie hodnotenia, ktorými sa zaoberajú nezávislé analytické služby. 

Užívatelia  určitej služby sú opýtaní, ako vnímajú kvalitu a dôležitosť poskytovaných 

služieb [12]. Ďalej sa delia na: 

 aktívne, 
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 pasívne- môžu byť vykonávané buď druhou stranou (napr. odberatelia, 

zadávatelia požiadaviek) alebo treťou stranou (certifikačné orgány). 

Interné a externé audity sa ešte delia na audity [1]: 

 systému, 

 procesu, 

 produktu, 

 personálu. 

 

3.2 Interné audity 

 

          Interná kontrola organizácie hodnotí, či je výkon jednotlivých útvarov v danom čase 

dostatočne zhodný s predchádzajúcimi výkonmi, ktoré boli a sú predmetom výsledkov 

kontroly. Hodnotí reprodukovateľnosť a precíznosť, zaisťuje, aby postupné výsledky boli 

zrovnateľné, spoľahlivé a  udržiavané pod trvalou starostlivosťou. Väčšina interných 

postupov analyzuje a definuje kontrolné materiály a zisťuje, či v minulosti dosiahnuté 

výsledky boli preukázané. Interné audity preskúmavajú lokálne procesy danej organizácie, 

ktoré vykonávajú ich zamestnanci. Kontroluje rôzne parametre výkonnosti, ako je napríklad 

včasnosť, presnosť, náklady (na dokumentáciu, správy z IA a i.) a identifikuje slabé stránky, 

kde môžu chyby nastať, prípadne, kde už nastali [12].  

          Interné audity sa odlišujú od externých, čo však mnohé organizácie nechápu alebo si 

nechcú uvedomovať ich dôležitý význam. Firmy, ktoré vnímajú interné audity len ako 

nutnosť kvôli udržaniu požadovanej certifikácie alebo tie, ktoré  len vyslovene chcú vyhovieť 

blížiacemu sa externému auditu spravidla nemôžu dosahovať veľkých prínosov, ktoré by 

vychádzali zo zavedeného procesu interného auditu. Je nutné pochopiť pravú hodnotu 

interného auditu a chápať ju ako efektívny prostriedok pre zlepšovanie celého systému 

organizácie a jej výsledkov. Účel interného auditu je odlišný od účelu externého, preto sa 

efektívne fungujúca firma a jej vrcholový management nesnaží napodobovať externých 

audítorov, ale poskytuje špecifické nástroje, ktoré umožňujú internému adítorovi vykonávať 

také audity, aby boli úspešné pri zlepšovaní podnikania a jeho výsledkov [8]. 

          „Interný audit je nezávislá, objektívna, zaisťovacia a konzultačná činnosť zameraná na 

pridanú hodnotu a zlepšenie prevádzky organizácie. Pomáha organizácii dosiahnuť jej ciele 
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tým, že zavádza systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšeniu efektívnosti 

riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov“ [3]. Interní audítori vykonávajú svoju  

prácu nezávisle a slobodne, čo im umožňuje vyjadrovať nezaujaté, nestranné názory 

a posudky  k danej problematike a k vedeniu auditu.  Nezávislosť je dosahovaná objektivitou 

a organizačným postavením. To, že ide o konzultačnú činnosť znamená, že  interný audit 

poskytuje poradenské služby charakterizované dvomi stranami- interným audítorom 

a managementom. Cieľom každej organizácie je vytváranie hodnoty a úžitku predovšetkým 

zákazníkom, iným zainteresovaným stranám, ale aj jej vlastníkom. V priebehu 

fungovania každej organizácie je normálne, že sa charakter riadenia postupom času mení. Je 

možné teda tvrdiť, že „interný audit je dynamická a evolučná profesia, ktorá predbieha zmeny 

vo svojom pracovnom prostredí a prispôsobuje sa zmenám v organizačnej štruktúre“ [3]. Je 

nesprávne chápať, že ide len o dozor nad ostatnými kontrolami v podniku. V súčasnosti je 

interný audit poradným orgánom vedenia podniku, ktorí sa snaží dosiahnuť vysokej 

efektívnosti pomocou neustáleho zdokonaľovania používaných stratégií, metód a postupov vo 

firme. Medzi dôležité služby, ktoré v dnešnej dobe poskytujú interné audity sa zaraďuje napr. 

audit kvality, vnútorná účtovná kontrola, prevencia a odhaľovanie podvodov, finančný audit, 

audity managementu, produktivity, osobného rozvoja, vonkajších podnikových vzťahov 

zmlúv s dodávateľmi, odberateľmi, investormi a i. 

          Typickými zákazníkmi interných auditov sú najmä vrcholový management alebo 

akékoľvek riadiace orgány spoločnosti, externí audítori, management pre prevádzku a pod. 

          Interné audity poskytujú pracovníkom organizácie informácie, odporúčania, návrhy na 

zlepšenie na základe ich hodnotenia. Tieto služby sú pre vedenie podniku a jeho funkcie 

veľmi dôležité. 

          Najzákladnejším zámerom interného auditu je preveriť či je v spoločnosti 

implementovaný systém managementu kvality, ktorý splňuje požiadavky ISO 9001:2008. 

Medzi základné ciele interného auditu patrí napríklad overenie účinnosti procesov v danom 

systéme, overenie zhody s aplikovateľnými normami alebo s dokumentovanými postupmi, 

ako aj správna identifikácia možností ku zlepšeniu [1]. 

3.2.1 Príprava na interný audit 

          Veľmi dôležitým krokom pred začiatkom interného auditu je príprava na tento audit. 

Účinná príprava obsahuje šesť krokov: 
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1. Stanoviť predmet auditu 

           Za stanovenie predmetu auditu býva väčšinou zodpovedný koordinátor auditu alebo 

predstaviteľ auditu. Všetci audítori by mali mať zodpovednosť za pochopenie tohto predmetu 

ešte pred zahájením auditu. 

2. Preskúmať aplikovateľné normy 

           Väčšina interných auditov je v súlade s kritériami normy ISO 9001:2008, preto jej 

podrobná znalosť je nevyhnutnosťou. Avšak, v prípade, že pre spoločnosť platia aj iné normy, 

je tiež nutná ich znalosť. 

3. Preskúmať uplatniteľné dokumentácie: 

 príručku kvality, 

 smernice (postupy) o riadení dokumentov, záznamov, interných auditoch a pod., 

 záznamy, 

 právomoci. 

 

4. Preskúmať výsledky z predchádzajúcich auditov 

           Na základe toho je možné hodnotiť efektívnosť prijatých opatrení od posledných 

auditov. Poukazuje audítorovi, na ktoré oblasti sa prednostne zamerať, v prípade nevyriešenia 

problémov po predchádzajúcich auditoch. 

5. Vypracovať účinný zoznam kontrolných otázok 

            Medzi základný zoznam otázok by mali byť zahrnuté otázky v zhode s ISO 9001:2008 

a inými špecifikovanými normami, a tiež v zhode  s požiadavkami dokumentovaného systému 

managementu kvality spoločnosti. Mali by to byť preformulované otázky   všetkého, čo je 

v norme označované ako „musí“. Otázky by mali byť založené na skutočnostiach 

a konkrétnych údajoch, nie veľmi vhodné sú otázky, na ktoré sa dopovedá „áno/nie“. Tento 

zoznam otázok by nemal byť považovaný ako scenár auditu, ale skôr ako sprievodca. 

6. Zrealizovať rokovanie pred auditom 

           Preskúmanie potrebných informácií pre audit spolu so zamestnancami. 
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Realizácia auditu 

1. Úvodné rokovania 

 Skupinové- cieľom je vytvorenie prostredia pre audit,  vedúci audítor by mal všetkých 

prítomných oboznámiť so zámerom auditu, jeho plánom, a kedy a kde sa uskutoční 

záverečné rokovanie. 

 Osobné- vhodná chvíľa priviesť auditovaného k sústredeniu sa na zámer auditu. 

 

2. Pohovor s auditovanou stranou 

           Tieto pohovory by mali spĺňať určité zásady alebo zložky, ktoré robia interný audit 

efektívnejším a sú pre jeho priebeh dôležité. Okrem komunikačných schopností pomocou slov 

sú dôležité aj tieto zložky: zafarbenie hlasu, výraz tváre, gestá a postoje, reč tela a pod. Každý 

správny audítor by mal rozvíjať aj svoje zručnosti k načúvaniu auditovaného a nesnažiť sa ho 

odvádzať od témy. 

3. Podávanie správ z auditu 

            Zistenia auditu sú dôležité pre management auditovanej organizácie alebo vlastníka 

procesu, aby vedel, aké nápravné opatrenia by boli najúčinnejšie. Všetky zistenia sa 

zaznamenávajú do správy z auditu. Správa o audite je súhrn, ktorý popisuje najhlavnejšie 

údaje týkajúce sa celého auditu. Správa obsahuje mená audítorov, dátum a predmet auditu, 

prehľad nezhôd, všetky zistenia, pozorovania, príležitosti ku zlepšeniu, dôkazy o zlepšení 

od posledného auditu. Týchto zistení môže byť niekoľko. Jedná sa napr. o nezhodu, čo je 

porušenie v rámci systému managementu kvality. Keď sa jedná o malú odchýlku od dobre 

implementovaného postupu, čo môže byť spôsobené prehliadnutím, hovoríme o pozorovanom 

zistení, následkom ktorého však nie je nezhodný výrobok alebo služba. Posledným zistením je 

príležitosť ku zlepšeniu. Nevyžaduje žiadne opatrenie, je skôr založené na podporných 

údajoch označujúcich potenciálnu príležitosť ku zlepšeniu. 

4. Záverečné rokovanie 

           Zúčastnený by mal byť predovšetkým management auditovanej oblasti alebo vlastník 

procesu. Rokovanie by malo byť realizované do 24 hodín po skončení auditu. Cieľom je 

oboznámiť  všetkých zúčastnených o zisteniach z auditu, aby boli schopní správne navrhnúť 

prípadné nápravné opatrenia, ktoré sú realizované v činnostiach po úplnom ukončení      

auditu [2]. 
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3.2.2 Prínosy interných auditov 

           Mnohé podniky využívajú Štandardy pre profesionálnu prax interných auditov. Týchto 

štandardov je celkom päť a týkajú sa [3]: 

1. Nezávislosti útvaru interného auditu na činnostiach, ktorých audit vykonáva 

a nezávislosti objektivity interných audítorov. 

2. Profesionálnej úrovne interných audítorov. 

3. Rozsahu predmetu práce interného auditu. 

4. Realizácie audítorských prací. 

5. Vedenia útvaru interného auditu. 

         Ak je priebeh procesu interného auditu efektívny môže to mať za následok radu 

prínosov. Vďaka lepšej produktivite a nižšiemu výskytu nezhodných jednotiek či opráv 

dokáže organizácia eliminovať náklady na prevádzku. Taktiež je zrejmé, že akýkoľvek systém 

managementu kvality sa usiluje o zlepšovanie spokojnosti zákazníka. Čím viac je spokojných 

zákazníkov, tým menej sa vyskytujú sťažnosti, z čoho vyplývajú aj nižšie náklady na 

prepravu, opravu či ľudskú prácu. Povzbudzovanie zamestnancov k prispievaniu procesu 

auditu s tým, že sám zamestnanec vidí pokrok, mu dáva pocit zmocnenia, čo vedie 

k zlepšovaniu morálky vo firme. Okrem toho majú interné audity tiež pozitívny dopad na 

bezpečnosť a to len jednoduchým zavedením systému založeného na ISO 9001. Zamestnanci 

sú podrobení dobrému výcviku skombinovaného so zodpovednosťou, ktorú audity    

poskytujú [2]. 

3.2.3 Interný audítor                          

            Moderný interný audítor by mal mať osobné schopnosti a skúsenosti, prirodzenú 

autoritu a mal by byť správnym poradcom. Okrem toho by mal spĺňať väčšinu ľudských 

vlastností uvedených v predchádzajúcej kapitole doplnených o niekoľko konkrétnych 

vedomostí  interných audítorov. Za kľúčové je považovaná znalosť kontrolného systému 

v podniku, prostredia, v ktorom pracuje, znalosti rizík, rozhľad v informačných 

technológiách, riadenie zdrojov, zmien, stratégie, manažérske postupy. Ďalej by mali poznať 

a ovládať techniky interných auditov, finančné riadenie, aktuálne sociálne vzory, aby 

nestagnovali, ale naopak boli schopní napredovať. Vyžadujú sa od nich technické, analytické, 

popisné a organizačné  zručnosti. 
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Profesionáli by sa mali držať etického kódexu a plniť jeho princípy [3]: 

 objektivitu- vyjadrujú svoje názory bez vplyvu ich vlastných alebo iných záujmov. 

 Integritu s organizáciou. 

 Kompetentnosť- aplikujú svoje schopnosti, znalosti a skúsenosti pre efektívny výkon. 

 Dôvernosť- dodržiavajú vlastníctvo získaných informácií. 

           Výber audítora alebo týmu audítorov je pre interný audit tiež veľmi dôležité. Podľa 

ISO 9001 nemôžu audítori vykonávať audit svojej vlastnej práce kvôli zaisteniu nestrannosti 

a objektivity procesu auditu. V skutočnosti prevádzajú najlepšie interné audity tí, ktorí vedia 

o procese čo najmenej, i keď sa to z prvého pohľadu nemusí zdať ako správne riešenie. 

Dôležité je však vedieť, že odborné znalosti o auditovanom procese poskytuje auditovaný 

a úlohou audítora je hlavne vkladať do procesu auditu vedomosti a znalosti o norme 

a dokumentovaných postupoch spoločnosti [2]. 

          Každý interný audítor by sa mal neustále vzdelávať. Možností zvyšovania svojej 

kvalifikácie je viacero. Jednou z možností je zaistenie určitého základného výcviku vo firme, 

ktorý môže prebiehať kedykoľvek, či už pri spoločných poradách zamestnancov alebo 

v priebehu prestávok a pod. V prvom rade by si mal každý účastník interného auditu 

uvedomiť primárne zámery interného auditu, ku ktorých ho privedie správny výcvik. Veľké 

percento zamestnancov vníma interné audity ako zbytočnosť, hrozbu, zastrašovanie, obavy 

dokonca ako voľno. Myslia si, že príde externista a prikazuje im, ako majú robiť svoju prácu. 

Toto všetko je rada omylov a nesprávnych tvrdení, ktoré nerobia interný audit efektívnym. 

Úlohou výcvikov je presvedčiť interných audítorov, že hlavným cieľom je síce zhoda 

s požiadavkami normy ISO 9001, ale to predovšetkým preto, aby sa vylepšil spôsob 

podnikania a nachádzali sa príležitosti k zlepšeniu. Ďalšie, veľmi dôležité poznatky, ktoré si 

môžu zamestnanci odniesť z výcviku je zistenie, kto je vlastne zákazník auditu. I keď väčšina 

zamestnancov si myslí, že jediný zákazník je vrcholový management, nie je to úplne pravda. 

Prospech z interného auditu má aj auditovaný, teda sa tiež pokladá za zákazníka. V prípade, 

že nemajú zamestnanci potrebné nástroje, informácie alebo pokyny pre vykonávanie svojej 

práce, práve interný audit im môže všetky tieto údaje poskytnúť. Ak toto auditovaný pochopí, 

môže sa stať interný audit ešte úspešnejším. Auditovaní by sa mali vnímať ako aktívni 

účastníci auditu a tak k nemu aj pristupovať a čo najviac prispievať svojimi odbornými 

znalosťami. Po pochopení interného auditu ako možnosti k zlepšeniu by mali byť zamestnanci 

schopní pristupovať k nemu otvorene a čestne a mali by byť k tomu povzbudzovaní.  Naopak, 
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negatívny je taký prístup, keď sa zamestnanci obávajú zistení z auditu. Neodporúča sa teda 

využívať karhavé opatrenia po skončení auditu, teda v prípade ak nejde o praktiky falšovania 

záznamov. Tým, že by sa zaviedli karhavé opatrenia by v priebehu auditu prevládal strach 

a potrebné vstupné znalosti by sa od auditovaného vytratili. Je však nutné zaviesť vo firme 

také metódy, ktoré by čo najväčšou mierou prispievali k zlepšovaniu. Či už ide o motiváciu, 

povzbudzovanie vo viacnásobnej miere ako napomínanie, trestanie a pod. Samozrejme, je 

potrebné mať zavedenú určitú  vhodnú disciplínu, aby chod firmy bol efektívny [2]. 

Motivácia v prvom rade pramení  z príležitosti prispievať k podnikovým aktivitám 

a investovať do uskutočňovania cieľov organizácie. Jasné vízie a hodnoty, správanie 

zodpovedajúce integrite a starostlivosti o jednotlivých pracovníkov sú základné elementy 

motivácie a  vedú k vychovávaniu a udržovaniu správnej disciplíny [4].  

3.2.4 Interné audity a rizikový management 

           Interné audity bývajú často považované za značnú súčasť tzv. rizikového 

managementu. Medzi základné rizika spoločnosti patrí napr. nedosiahnutie strategických 

cieľov, finančné straty, premeškané príležitostí alebo neetické postupy a práve interné audity 

majú tieto rizika identifikovať, kvantifikovať a následne prekonať alebo aspoň snažiť sa 

zlepšovať. Preto teda, by mali audítorské práce vychádzať z analýzy rizík. Oblasti, ktoré by 

mali byť auditované identifikujú riziká. Okrem rizika auditovaných oblastí existuje aj riziko 

auditovanej práce, ktoré sa skladá z troch rizík: 

 kontrolné- nastáva, keď vnútorný kontrolný systém neodkrýva všetky závažné chyby 

alebo aspoň nebráni ich vzniku. 

 Detekčné- jeho príčinami je napr. zlý kontrolný postup alebo nedostatočný náhodný 

výber. 

 Inherentné- vyplýva zo stavu kontrolovaného objektu. 

Ako už bolo spomenuté v postupe auditovania, každý audit je realizovaný na základe predom 

pripraveného plánu. Plán audítorskej činnosti sa môže zostaviť ako: 

 strategický- vychádza z veľkosti a štruktúrovanosti spoločnosti a veľkosti interného 

auditu, plán sa spracuje buď naraz pre celý interný audit alebo najskôr len plány      

pre jednotlivé zložky interného auditu a z nich sa zostaví následne komplexný plán. 

 Periodický- ročný, vychádza zo strategického plánu. 

 Operatívny- člení sa na jednotlivé mesiace štvrťroku, konkretizuje ročný plán. 
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4. Predstavenie spoločnosti 
 

4.1  História ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

 

           Zrodenie najväčšej hutníckej spoločnosti Českej republiky sa datuje do roku 1942, 

vtedy ešte pod patriarchátom Vítkovických  železiarní. V tom čase už fungujúci závod 

Vítkovice Steel a.s. mal obmedzujúci rozvoj v dôsledku jeho polohy v centre mesta Ostrava, 

preto odštartoval výstavbu svojho nového závodu v Kunčiciach. Neskôr, až v roku 1947-1948 

sa prijalo rozhodnutie o výstavbe hutníckeho závodu, no v tom období stále ako súčasť 

Vítkovických železiarní. K osamostatneniu došlo až 31. decembra 1951 a národný podnik 

dostal názov  Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG). 

          V prvej ére existencie podniku, v rokoch 1951-1958, ho tvorilo päť koksárenských 

batérií, dve vysoké pece vrátane odlievacieho stroja, štyri siemens-martinské a päť hlbinných 

pecí, ingotov, valcovňa trubiek, zlievareň šedej liatiny a časť elektrárne vrátane 

vodohospodárstva. 

          V rokoch 1958-1961 bola do prevádzky uvedená valcovacia dráha a linka na výrobu 

osobných, nákladných a traktorových kolies. Hlavne sa zextenzívnila výroba koksu, surového 

železa a oceli. Pribudli štyri koksárenské batérie, dve vysoké pece a päť sklopných pecí pre 

výrobu oceli. Taktiež sa závod rozšíril o nový ingotov, kontidrátovú dráhu, kyslikáreň, 

zariadenia na výrobu trubiek a pod. 

          V ďalšej etape, v rokoch 1967-1985, bolo značne veľkou investíciou modernizovanie 

martinských pecí na pece tandemové. V tomto období bola významná aj výstavba 

stredojemnej valcovne, veľkokapacitnej koksárenskej batérie a centrálne kyslikárne. 

          V roku 1989 sa zmenil názov podniku NHKG na Nová Huť štátny podnik, NH, a.s. 

K zmene došlo tiež pri prechode od odlievania oceli do ingotov k plynulému odlievaniu oceli. 

          Roky 1993-1999 boli významne predovšetkým pre vznik zariadení pre plynulé 

odlievanie. Výhodou týchto zariadení je nižšia energetická náročnosť a väčšia výťažnosť 

oceli. Ďalšou významnou udalosťou tohto obdobia bolo zrodenie veľkého komplexu valcovne 

označovaného ako pásová minihúť [16]. 
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           V roku 2003 nastal prevrat vďaka významnému Indovi, Lakshmi Mittal. V tomto roku 

kúpil ostravskú Novú Huť a tak vznikla ISPAT Nová Huť, a.s. Mittalove heslo znie „časy sa 

menia, oceľ je večná“ [17]. Zakladal si hlavne na modernizácii a reštrukturalizácii 

upadajúcich oceliarní. 

          Koncom roku 2004 došlo opäť k zmene názvu spoločnosti na Mittal Steel Ostrava, a.s. 

Niektoré závody sa sprivatizovali, stali sa dcérskymi spoločnosťami, napr. JÄKL Karviná, 

a.s., Nová Huť Zábřeh, a.s. alebo Vysoké pece Ostrava, a.s. 

          Rok 2006 bol zlomový, kedy úsilím Lakshmiho Mittala bolo zlúčenie svetového 

Arceloru, celosvetovo najrozšírenejšieho výrobcu oceli, s Mittal Steel. Snaha Mittala bola 

úspešná a tak sa zrodil svetový gigant pod názvom ArcelorMittal a tým sa zmenil aj názov 

ostravskej spoločnosti na ArcelorMittal Ostrava, ktorý sa používa dodnes. 

          V roku 2007 sa opäť niektoré z oddelených spoločností pridružili k materskej 

spoločnosti a tak má dnes ArcelorMittal Ostrava niekoľko dcérskych spoločností. Nedávno 

prebehla najväčšia ekologizácia výroby, najmä náročné odprašovanie, ktoré značne obmedzilo 

vypúšťanie prachu do ovzdušia. Spoločnosť znížila emisiu prachu o viac ako polovicu [16]. 

 

4.2  O spoločnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

 

          V Českej republike má zastúpenie najväčšieho hutníckeho komplexu a vo svete patrí do 

najväčšej oceliarskej a ťažobnej skupiny ArcelorMittal. Ročná kapacita výroby je tri milióny 

ton oceli. Spoločnosť predáva svoje výrobky nielen na českom trhu, ale tiež do viac ako 

štyridsiatich krajín sveta. Niektoré z nich sú napr. Slovensko, Rakúsko,  Bielorusko, Belgicko,  

Nemecko, Švédsko, Nórsko, Kuba, Filipíny, Singapur a mnoho ďalších. Zamestnáva cez 7500 

ľudí  vrátene jej dcérskych spoločností. 

           Spoločnosť AM sa zameriava najmä na spracovanie a výrobu surového železa a oceli, 

a hutnícku druhovýrobu. Vyrába predovšetkým dlhé a ploché valcované produkty. Čo sa týka 

strojárenskej výroby, najväčší podiel tvorí výroba banskej výstuže a cestných zvodidiel [16]. 

Výrobný program zhŕňa tiež výrobu metalurgického koksu a koksárenského plynu (surový 

benzol, decht), konštrukčných, uhlíkatých, mikrolegovaných a stredne legovaných ocelí, 

sochorov a bram, tyčí jednoduchého a tvarového prierezu valcovaných za tepla, oceľových 
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pásov, drôtov kruhového prierezu, tyčí pre výstuž do betónu, banských oceľových výstuží 

a pod. Na základe získaných povolení môže spoločnosť poskytovať špecializované služby 

a prevádzať nasledujúce činnosti [19]: 

- zváračské práce, 

- montáže, opravy, skúšky zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení, 

- výroba, montáže a opravy meradiel, 

- výroba a montáž oceľových konštrukcií, telekomunikačné činnosti a i. 

          Spoločnosť pokladá za prioritné, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia 

zamestnancov, ochrana životného prostredia, kvalita výrobkov a služieb, a komunikácia či už 

s dodávateľmi, zákazníkmi alebo zamestnancami. Reštrukturalizácia podniku priniesla mnoho 

výhod. Zaistila vlastnícku a finančnú stabilitu a prevádzkový kapitál. Dosiahla trvalý rast 

tržieb a zisku, a tiež synergiu v oblasti nákupu, výroby, predaja, vývoja nových technológií 

a výrobkov, marketingu, ľudských zdrojov a pod.  Radí sa teda k jedným z najväčších 

zamestnávateľov v celej Českej republiky [16]. 
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5. Analýza súčasného stavu auditovania SMK v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 
 

           Integrovaný systém spoločnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (ďalej len AMO) a jej 

dcérskych spoločností tvorí organizačnú štruktúru, procesy, činnosti, postupy a zdroje, ktoré 

sú potrebné pre riadenie a realizáciu kvality, tiež ochrany životného prostredia, hospodárenia 

s energiou a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMK, EMS, BOZP). 

          Dôraz však bude podrobnejšie kladený na jednu zo zložiek integrovaného systému 

riadenia, IMS, a to systém managementu kvality (ďalej len SMK) a jeho auditovanie, ktorý 

spĺňa požiadavky EN ISO 9001. Integrácia SMK spočíva najmä v integrácii dokumentácie,  

cieľov a úloh, organizácie a riadenia auditov, politiky a ďalších oblastí týkajúcich sa kvality, 

z dôvodu znižovania náročnosti a nákladov na udržovanie a zlepšovanie systémov kvality. 

Predovšetkým ide o integráciu systému managementu kvality podľa EN ISO 9001. SMK 

zahŕňa zvýšenie výkonnosti všetkých procesov, zlepšenie spokojnosti zákazníkov s kvalitou 

dodávaných produktov, prípravu na kontrolný audit. Každá organizácia musí mať podľa     

EN ISO 9001:2008 spracovaný dokumentovaný postup, kde sú stanovené povinnosti a 

požiadavky na plánovanie a realizáciu interných auditov, na ich vyhodnotenie a udržovanie 

záznamov. 

          Meraniu, analýze a zlepšovaniu sa venuje 8. kapitola normy EN ISO 9001. Meranie 

a monitorovanie spoločnosti AMO vo všeobecnosti zahŕňa [19]: 

 monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov, 

 interné audity, 

 meranie a monitorovanie procesov, 

 meranie a monitorovanie produktov, 

 meranie a monitorovanie vplyvu jednotlivých procesov a celého AMO na ŽP. 

5.1  Interné audity systému managementu kvality ArcelorMittal Ostrava 

 

        Úlohou interného auditu je overenie zhody prevádzaných činností s požiadavkami, ktoré 

sú uvedené v norme EN ISO 9001 a overenie splnenia a účinnosti opatrení k náprave nezhôd 

zistených pri poslednom audite. Záznamy z interných auditov SMK uchováva útvar 
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zaoberajúci sa systémami riadenia kvality. V podniku sa realizujú plánované a neplánované 

interné audity. 

5.1.1 Plánované interné audity 

          Auditovanie SMK je periodická činnosť realizovaná v nadväznosti na hlavné, riadiace 

a podporné procesy. Jeho program plánuje a zostavuje útvar  zaoberajúci sa systémom 

riadenia kvality podniku. Podľa svojich potrieb si jednotlivé závody navyše organizujú interné 

audity podľa svojich zásad, ktoré majú stanovené vo svojej dokumentácii. Program je 

zostavený tak, aby boli preverené všetky prvky normy jedenkrát ročne. 

5.1.2 Neplánované interné audity 

         Sú nutné len v prípade, keď treba operatívne riešiť vzniknuté nezhody a účinnosť 

prevedených opatrení k náprave a prevencii. Neplánované interné audity nariadi predstaviteľ 

vedenia. Výhodou týchto auditov je vysoká kvalita a objektívnosť výsledku auditu. V praxi sú 

totiž častokrát výsledky plánovaných IA ovplyvnené náhlou prípravou zamestnancov na 

priebeh tohto auditu, tesne pred jeho uskutočnením sa snažia zhromaždiť všetky potrebné 

dokumenty a pripravujú si  odpovede na možno už známe otázky dotazníku. Takto by sa malo 

postupovať po celý rok, nielen pred plánovanou kontrolou. Pri neplánovaných IA nie sú 

preverovaní totiž pripravení na jeho vykonávanie, výsledky sa môžu pokladať za viac 

predmetné. V spoločnosti AMO sa vykonáva v priemere jeden neplánovaný interný audit 

v priebehu dvoch až troch rokov. Početnosť týchto typov auditov je vcelku nízka. Vzhľadom 

k tomuto faktu sa v kapitole 5.2.4 Návrhy na zlepšenie odporúča isté opatrenie, ktoré by 

mohlo prispieť k zlepšeniu.  

          Po prevedení auditu je veľmi dôležitým dokumentom jeho záverečná správa. Správu 

z auditu vypracováva vedúci audítor zodpovedný za vyhodnotenie úspešnosti auditu. 

V prípade závažnej nezhody sa ukladá protokol o zistenej nezhode. Ak sa však jedná 

o odstrániteľné nezhody, vedúci preverovaného organizačného útvaru musí zaistiť odstránenie 

týchto nezhôd využitím opatrení k náprave alebo preventívnych opatrení [20]. 

5.2   Oblasti analýzy interného auditovania spoločnosti AMO 

 

          Táto kapitola bude zameraná na jednotlivé oblasti, ktoré boli analyzované v podniku 

AMO. Prvá z troch oblastí, ktorá bola preskúmavaná je oblasť procesu a  postupu interného 

auditovania daného podniku v porovnaní s predpísaným  interným auditovaním podľa normy 



 

25 
 

EN ISO 19011. V ďalšej časti sa vyhodnotí celková úspešnosť interných auditov za 

posledných päť rokov a posledná časť rozanalyzuje konkrétne útvary interného auditovania. 

Na záver budú navrhnuté príležitosti na zlepšenie. 

5.2.1  Interné audity podľa normy ČSN EN ISO 19011 & interné audity 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

        V tabuľkách  5.1 a 5.2  je teoretický prehľad o tom, aké sú princípy interných auditov, 

 akým spôsobom sa vykonávajú v AMO, a ako ich postup odporúča norma ISO 19011. 

Tab. 5. 1 Porovnanie IA v súlade s normou ČSN EN ISO 19011 a AMO  

 

Interné audity podľa normy  

ČSN EN ISO 19011 

 

 

Interné audity spoločnosti  

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Z
h

o
d

a
 

 

Cieľ auditu je v súlade s politikami a cieľmi 

systému managementu. Ide napr. o overenie zhody 

so zmluvnými požiadavkami, hodnotenie zhody 

cieľov SM s politikou SM a celkovými cieľmi 

organizácie, určovanie efektívnosti SM, získanie 

a udržovanie dôvery u dodávateľa, plnenie externej 

požiadavky (certifikácia podľa normy SM), 

prispievanie k zlepšovaniu SM a jeho výkonnosti.  

 

 

Cieľ auditu: overenie zhody realizovaných 

činností s požiadavkami EN ISO 9001,  

s požiadavkami legislatívnymi a stanovenými 

internou dokumentáciou; overenie odstránenia 

nezhôd zistených pri predchádzajúcom IA; 

identifikácia príležitostí k zlepšeniu; zaistenie 

dôkazov pre hodnotenie efektivity systému. 

 

 

 

Kompetencie audítorov: znalosti a zručnosti 

týkajúce sa princípov, postupov, metód auditu, 

noriem SM a súvisiacich dokumentov; znalosti 

v oblasti činností, produktov, procesov auditovanej 

organizácie; znalosti o zákazníkoch, dodávateľoch 

a ďalších zainteresovaných stranách auditovanej 

spoločnosti; trvalý profesijný rozvoj znalostí 

a skúseností pre riadenie IA.  

 

 

Kompetencie audítorov: minimálne ukončené 

vzdelanie SŠ; minimálne dvojročná skúsenosť 

v technickej, odbornej alebo manažérskej funkcii; 

absolvovanie kurzu riadenia IMS alebo vzdelanie 

v oblasti SM; absolvovanie kurzov IA; získanie 

skúseností z prevádzania auditov; osobné vlastnosti    

pre výkon funkcie audítora. 

 

 

 

Program IA: napomáha pri určení efektívnosti 

systému managementu auditovanej organizácie. 

Môže zahŕňať audity podľa jednej ale alebo aj 

viacerých noriem SM, ktoré sa prevádzajú buď 

oddelene alebo spoločne. Vrcholoví management 

stanovuje ciele programu auditu a menuje jednu 

alebo viac osôb pre riadenie programu. Následne 

sa stanoví rozsah a postupy, identifikujú sa riziká 

a zdroje programu auditu. Po naplánovaní sa môže 

prejsť k samotnej realizácii programu auditu, kde 

sa najskôr stanovia ciele, predmet a kritéria auditu, 

vyberú sa metódy auditu, zvolí sa tým audítorov, 

pridelí sa zodpovednosť za jednotlivý audit 

vedúcemu tímu auditu a na záver prebehne riadenie 

výsledkov, monitorovanie programu auditov 

a preskúmanie alebo prípadné zlepšenie [7]. 

 

 

Program IA: Vzhľadom na veľkosť a povahu 

organizácie AMO zahŕňa každoročne interné audity 

podľa viacerých noriem a predpisov. Cieľ 

programov IA je stanovený tak, aby preveril zhodu 

prevádzaných činností s: EN ISO 9001:2008,  

legislatívnymi a inými požiadavkami, Príručkou 

IMS a nadväzujúcou internou dokumentáciou. 

Každá táto oblasť a k nej pridelený útvar má 

priradené konkrétne meno osoby zodpovednej za 

riadenie programu auditu.  Čo sa týka rozsahu 

preverovania SMK, čiže overovanie zhody 

s normou EN ISO 9001:2008 každoročne preveruje 

všetky oblasti od Systému managementu kvality až 

po Meranie, analýzu a zlepšovanie. Podnik ma 

stanovené postupy programu auditu pre každý útvar 

osobitne [20].  
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Tab. 5. 2 Realizácia IA podľa ČSN EN ISO 19011 a AMO 

 

Interné audity podľa normy 

ČSN EN ISO 19011 

 

Interné audity spoločnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Z
h

o
d

a
 

 

Príprava na IA:   

Na začiatku sa uskutoční preskúmanie 

dokumentov, potom sa  pripraví a spracuje plán 

auditu.  Dôležité je tiež pridelenie práce 

a zodpovednosti  týmu audítorov. Nakoniec sa 

zhromaždia a pripravia pracovné dokumenty, ktoré 

sú potrebné pre celkový priebeh interných auditov. 

 

Príprava na IA: vedúci audítor spracuje plán IA 

a zašle vedúcemu POJ, hlavnému audítorovi a.s. 

a všetkým audítorom. Pre každý audit je 

vypracovaný dotazník pomocou ktorého sa 

preskúmava zhoda s dokumentáciou. Otázky 

v dotazníku sú rozdelené podľa kapitol normy ISO 

9001 (kapitoly 4,5,6,7,8), viď. príloha č. 1. 

Dotazník schváli hlavný audítor. Pre zaistenie 

splnenia cieľa auditu si vyžiada vedúci audítor 

správu z IA od hlavného audítora a.s./závodu. 

 

 

 

Priebeh IA:  

Začína sa úvodným rokovaním, kde sa  predstaví 

tým audítorov. Nasleduje  preskúmanie 

dokumentov kvôli zhromaždeniu všetkých 

potrebných informácií. Ďalším dôležitým krokom 

je komunikácia v priebehu auditu kvôli výmene 

informácií medzi audítormi a získaniu dôkazov, 

ktoré sú potrebné k určeniu významného rizika pre 

auditovanú spoločnosť. Nasleduje zhromaždenie 

a overenie týchto informácií. Na základe 

vyhodnotenia dôkazov sa vytvoria zistenia 

z auditu. Pred záverečným rokovaním musí tým 

audítorov identifikovať rozsah zhody SM 

s kritériami auditu, efektívnosť realizácie, 

dosiahnutie cieľov auditu, koreňové príčiny zistení, 

ktoré potom prednesie pri záverečnom rokovaní. 

Všetky rozdielne názory medzi týmom audítorov 

a auditovanou stranou týkajúce sa záverov z auditu 

majú byť  vyriešené alebo zaznamenané. 

 

 

Priebeh IA: Na začiatku sa vedie úvodný pohovor 

audítorského týmu za účelom predstavenia 

audítorov,  poskytnutia stručného prehľadu 

o náplni, rozsahu a cieľoch auditu. Vlastný audit 

prebieha podľa otázok z dotazníku. Audítorský tým 

zhromažďuje dôkazy z auditu a zaznamenáva ich 

do dotazníku. Na základe zistení prevedie tým 

audítorov  bodové      ohodnotenie splnenia 

požiadaviek: 0= nesplnené,     1= čiastočne splnené, 

2= splnené  a zaznamenáva to do rubriky „Body“. 

Okrem toho je vedúci POJ povinný preukázať 

odstránenie zistených nezhôd od predchádzajúceho 

IA. Nakoniec prebehne záverečný pohovor, pri 

ktorom sa zhodnotí či bol dosiahnutý cieľ auditu 

a všetci zúčastnení budú oboznámení  so zistenými 

nezhodami. Vedúci audítor na základe bodového 

klasifikovania jednotlivých otázok v dotazníku 

vykoná vyhodnotenie auditu podľa pravidiel a 

vzorcov, ktoré má spoločnosť stanovené. 

 

 

 

Správa z IA: Správa z interného auditu má podať 

stručný a jasný záznam o audite a obsahovať  ciele 

a predmet auditu, identifikáciu klienta auditu 

a týmu audítorov, dáta a miesta, kde prebiehal IA, 

kritéria auditu, zistenia z auditu a súvisiace dôkazy 

a závery z auditu. Taktiež môže správa z auditu 

zahŕňať prípadne sa odkazovať na plán auditu; na 

potvrdenie, že v rámci predmetu auditu a v súlade 

s plánom boli dosiahnuté ciele auditov; na 

akékoľvek oblasti, ktoré spadajú do predmetu 

auditu, ale neboli pokryté; na odporúčania ku 

zlepšovaniu, ak sú špecifikované v pláne auditu 

a pod. Správa z auditu má byť dodaná adresátom, 

ktorí sú stanovení postupom alebo plánom auditu 

[7]. 

 

Správa z IA: Podáva kompletný, stručný a jasný 

záznam o IA. Vypracováva ju vedúci audítor 

s pomocou audítorov. Správa obsahuje prvky SMK,  

zistené dôkazy z auditu- zhoda alebo nezhoda, príp. 

príležitosti k zlepšeniu. Nezhody sú tie, ktoré boli 

v dotazníku  hodnotené číslom 0 a 1. Všetky 

zistené nezhody vedúci audítor zhrnie v prílohe ku 

správe z auditu, kde budú ešte uvedené opatrenia 

k ich odstráneniu. Taktiež je tu zaznamenané či 

došlo k náprave zistení a nezhôd od 

predchádzajúceho IA. V jej závere vedúci audítor 

uvedie hodnotenie úspešnosti IA. Kópie správy 

z IA rozošle vedúci audítor vedúcemu POJ, 

audítorom, príp. predstaviteľovi vedenia závodu 

a jednu si ponechá [20]. 
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 Zistenia 

            Postup realizácie interného auditu v ArcelorMittal Ostrava je v súlade s doporučeným 

postupom podľa normy ČSN EN ISO 19011, čo sa dá pokladať za vyhovujúce. AMO má 

stanovenú svoju stupnicu hodnotenia pozostávajúcu z troch hodnôt (0,1,2), ktorú však  nemá 

bližšie špecifikovanú v Smernici interných auditov (OSN-8.114), kde je popísaný aj celkový 

priebeh interných auditov. Bližšou špecifikáciou je myslený podrobnejší rozbor jednotlivých 

bodov, nakoľko popis v tejto Smernici (odst. 6.2.3) typu: 0=nesplnené, 1=čiastočne splnené, 

2=splnené nie je úplne dostačujúci.  Je dôležité, aby mal podnik podrobne objasnené svoje 

bodové hodnotenie  z toho dôvodu, aby si hodnotiaci vedel bližšie predstaviť, kedy pokladať  

úlohu za nesplnenú, čiastočne splnenú alebo splnenú. 

          Návrh „Bodové hodnotenie“:   

          Pre lepšiu orientáciu a prehľad by som odporúčala, aby bolo podrobné vysvetlenie 

bodového hodnotenia priradené do Smernice interných auditov (OSN-8.114). Je vhodnejšie 

mať všetky potrebné informácie o priebehu interného auditu v jednom dokumente, aby sa 

príslušný audítor vedel hneď orientovať, a aby mal jasno v tom, v akej situácii aké body 

prideliť. Ak má spoločnosť takéto vysvetlenie popísané v inom dokumente, odporúčam 

charakteristiku týchto bodov preradiť do spomínanej Smernice. Je zbytočné mať jednu 

smernicu, ktorá popisuje celý interný audit a iný dokument, kde sa nachádza popis 

jednotlivých bodov. Navrhujem teda zaradiť všetky potrebné vysvetlivky do Smernice 

interných auditov. Ak však spoločnosť tento podrobný popis nemá zaznamenaný nikde, 

navrhujem doplniť ho. Pod pojmom charakteristika bodového hodnotenia si predstavujem 

napr.:  

 0=nesplnené, činnosť, ktorá sa v organizácii vôbec nevykonáva, alebo nevykonávala 

v danom roku prípadne nie je vôbec zavedená.  

 1= čiastočne splnené, činnosť bola v danom roku/období vykonávaná, no s celkom 

výraznými odchýlkami alebo nedostatkami, pre budúce obdobie je nutné vykonanie 

vhodnej nápravy. 

 2=splnené, činnosť bola vykonávaná a splnená na 100%, nie je potrebný ďalší zásah 

do procesu, no dôležitá je snaha udržiavať túto činnosť stále na rovnakej úrovni. 

Takýto popis je len stručnou ukážkou. Môže byť oveľa podrobnejší v závislosti na danej 

oblasti alebo konkrétnom procese. 
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          Ďalším krokom by mohlo byť rozšírenie tohto trojbodového hodnotenia  o viacbodové, 

ktoré môže napomôcť k bližšej špecifikácii a vymedzeniu problémových oblastí. V ďalšej 

kapitole si bude možné všimnúť, že celková úspešnosť interných auditov za jednotlivé roky je 

relatívne vysoká, no nedostatky, ktoré sa vyskytovali majú repetičný charakter. Pri zavedení 

viacbodového hodnotenia, povedzme  pridanie bodu 3, ktoré by predstavovalo okrem splnenia 

úlohy aj pridanú hodnotu- účinnosť a efektívnosť návrhu na zlepšenie alebo nápravy 

nedostatku od predchádzajúcich rokov, by sa mohlo predísť opakujúcim sa chybám.  

5.2.2  Celková úspešnosť IA systému managementu kvality za r. 2010-2013 

          Táto kapitola bude zameraná na všeobecné vyhodnotenie jednotlivých interných 

auditov SMK a ich preskúmavaných prvkov [21]. 

 

Graf 5. 1 Úspešnosť interných auditov v r. 2010 

          Z grafu 5.1 je zreteľné, že najväčší úspech pri hodnotení SMK a jeho preverovaných 

prvkov má Meranie, analýza a zlepšovanie, teda spoločnosť má vysokú úroveň preukazovania 

zhody s požiadavkami na produkt, zaisťovania zhody a neustále zvyšovanie efektívnosti 

systému managementu kvality. Okrem toho pod oblasť merania, analýzy a zlepšovania 

spadajú aj ďalšie činnosti spoločnosti, ktorými sú monitorovanie a meranie spokojnosti 

zákazníka, interných auditov, procesov, produktov, riadenie nezhodného produktu, nápravné 

a preventívne opatrenia. Naopak najnižšie ohodnotená bola oblasť Systému managementu 

kvality s 96,6%. 
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Graf 5. 2 Úspešnosť interných auditov v r. 2011 

          V roku 2011 mal interný audit v oblasti SMK podobnú úspešnosť ako v roku 2010, 

i keď mierne klesla takmer vo všetkých preverovaných oblastiach. Druhá oblasť, ktorá 

dosahuje najvyšších hodnôt sa týka Zodpovednosti managementu zahrňujúca zaangažovanie 

managementu, tzn. stanovenie politiky kvality, zaistenie dostupnosti zdrojov, vzájomná 

komunikácia v organizácii a pod. Ďalej zahŕňa povinnosť vrcholového vedenia zaistiť 

stanovenie požiadaviek zákazníka a zvyšovanie ich spokojnosti. Veľmi dôležitou súčasťou 

zodpovednosti managementu je plánovanie a preskúmavanie systému managementu kvality 

a cieľov kvality a tiež  interná komunikácia týkajúca sa efektívnosti systému managementu 

kvality. Ako aj v predchádzajúcom roku, tak aj tento rok je Systém managementu kvality 

najslabšie ohodnotený s 95,2 %. 

 

Graf 5. 3 Úspešnosť interných auditov v r. 2012 
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          V roku 2012 došlo k nárastu úspešnosti jednotlivých prvkov (viď graf 5.5). Prínosom  

je, že spoločnosť sa zamerala na oblasť, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch takmer 

najhoršie hodnotená a v tomto roku dosiahla najvyšších hodnôt, až 99,3%. Ide o oblasť 

Managementu zdrojov, ktorej úlohou je poskytovanie zdrojov potrebných k implementácii 

a udržaniu systému managementu kvality a zvyšovaniu spokojnosti zákazníka. Musia byť tiež 

zabezpečené kompetentné ľudské zdroje, ako napr. patričné vzdelanie, zručnosti a skúsenosti 

zamestnancov, ako aj ich pravidelný výcvik. Nevyhnutným prvkom managementu zdrojov je 

infraštruktúra podniku, tzn. budovy, pracovné priestory, technické vybavenie, hardware, 

software, prepravné služby a komunikačné alebo informačné systémy. Opäť sa stretávame  

s najnižším 96,2% hodnotením u 4. kapitoly, preto bude na ňu zameraná väčšia pozornosť 

v časti Návrhy na zlepšenie. 

 

 

Graf 5. 4 Úspešnosť interných auditov v r. 2013 

          Rok 2013 z hľadiska preskúmavania jednotlivých prvkov SMK bol najúspešnejší. 

Všetky preverované oblasti dosahujú relatívne vysokých hodnôt, až na Systém managementu 

kvality, ktorý síce vzrástol od predchádzajúcich rokov, no zo všetkých oblastí získal najnižšie 

hodnotenie, 97%. Spoločnosť musí podľa požiadaviek normy ISO 9001 vytvárať, 

dokumentovať, zavádzať a neustále zlepšovať systém managementu kvality. Dôležité je 

dodržiavať požiadavky na dokumentáciu týkajúcu sa príručky kvality, riadenia dokumentov a    

záznamov [6].  

 Nasledujúca tabuľka obsahuje zhrnutie všetkých doteraz preverených prvkov a ich celkového 

hodnotenia. Priebeh jednotlivých prvkov môžeme sledovať následne v grafe 5.5. 
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Tab. 5. 3 Prehľad hodnotenia IA jednotlivých prvkov 

     

Kap. 

 

 

Rok 

4. 

Systémy 

managementu 

kvality 

5. 

Zodpovednosť 

managementu 

6. 

Management 

zdrojov 

7. 

Realizácia 

produktu 

8. 

Meranie, 

analýza a 

zlepšovanie 

 

Celková 

úspešnosť 

2010 96,6% 98,4% 98,1% 98,7% 99,5% 98,5% 

2011 95,2% 98,5% 96,1% 97,6% 98,8% 97,6% 

2012 96,2% 98,3% 99,3% 98,4% 99,0% 98,4% 

2013 97,0% 99,2% 99,5% 99,2% 99,5% 99,0% 

 

 

 

Graf 5. 5 Úspešnosť interných auditov preverovaných prvkov  

Ako sa vyvíjala celková úspešnosť SMK od roku 2010 až po rok 2013 zobrazuje graf 5.6 

 

Graf 5. 6 Vývoj úspešnosti IA v oblasti SMK v r. 2010-2013 
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 Zistenia 

          Z jednotlivých grafov je zrejmé, že hodnotenie úspešnosti interných auditov 

v ArcelorMittal Ostrava nemá značne stúpajúcu tendenciu. Síce sa hodnoty úspešnosti 

pohybujú v malom rozmedzí a ich výsledky majú relatívne vysoké hodnoty, je potrebné pre 

uspokojenie zákazníkov, aby ich hodnotenie malo  zotrvávajúci prípadne stúpajúci charakter.  

Vo firme sa vyskytujú každoročne rovnaké nedostatky, na ktoré je potrebné zamerať 

najväčšiu pozornosť a snažiť sa ich v čo najväčšej miere eliminovať (viď. kapitola 5.2.3). Na 

grafe 5.5 vidíme, že najhoršie hodnotenie má oblasť Systému managementu kvality a to 

pravidelne každý rok [21]. Vhodné by bolo pri auditovaní sa zamerať práve na ňu a snažiť sa 

ju preverovať častejšie. Podrobnejšie  to bude popísané v kapitole 5.2.4 Návrhy na zlepšenie. 

Taktiež sa hlbšie rozanalyzuje úspešnosť interných auditov za jednotlivé obdobia a prípadné 

návrhy v nasledujúcich kapitolách.  

 

5.2.3  Hodnotenie interných auditov systému managementu kvality 

v ArcelorMittal Ostrava v r. 2010-2014 

          Táto kapitola bude zameraná na vyhodnotenie jednotlivých interných auditov SMK 

a ich preskúmavaných prvkov. Vyhodnotenie IA vo vybranom podniku bude zamerané na tri 

preverované procesy, ktoré boli vybrané námatkovo. Bude teda možné pozorovať úspešnosť 

jednotlivých ich preverovaných oblastí a ich postupný vývoj za posledných päť rokov, na 

základe ktorého sa bude dať rozanalyzovať prebiehajúci stav interného auditovania v AMO, 

nájsť prípadné nedostatky a navrhnúť potrebné kroky ku zlepšovaniu. Objektmi hodnotenia 

boli náhodne vybrané tieto tri preverované procesy resp. organizačné jednotky:  

 Útvar K- Systémy riadenia akosti a ekológie, 

 Riadenia dokumentov a záznamov, 

 Výroba surového železa. 

          Ide o tri rozdielne procesy, každý zaoberajúci sa niečím iným. Jediným zástupcom 

výrobných procesov je Výroba surového železa. Riadenie dokumentov a záznamov je proces, 

ktorý prebieha vo všetkých  útvaroch, procesoch a činnostiach spoločnosti v takej miere, aká 

odpovedá danému miestu. A útvar K- Systémy riadenia akosti a ekológie je veľmi špecifický, 

týka sa širokého záberu organizácie (ako  realizácie predaja, tak aj útvarov ekonomického 

riaditeľa, zoznamovania sa s dokumentáciou a pod). 
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 Útvar K- Systémy riadenia akosti a ekológie 

Tab. 5. 4  Prehľad zistených nedostatkov útvaru K v jednotlivých rokoch 

R
o

k
 

K
a

p
.*

  

Zistené nedostatky 

Ú
sp

eš
n

o
sť

 

[%
] 

2010 4.1 

 

5.1 

 

 

5.2 

Proces „Realizácia predaja“ nie je dostatočne zaistený informáciami 

o požiadavkách zákazníkov. 

Útvary ekonomického riaditeľa nie sú na procese stanovenia cieľov IMS 

nijak angažované, čo vedie k nesplneniu mnohých úloh  

Stávajúce organizačné smernica neodpovedá skutočnému stavu 

preskúmavania požiadaviek zákazníka a nedefinuje povinnosti 

a kompetencie predajných agentúr. 

 

 

 

98,6 

2011 4.2.3 Zamestnanci nie sú dostatočne zoznamovaní s dokumentáciou. Odporúčalo sa 

zaistiť súlad so zoznamovaním dokumentácie, čo bolo vraj splnené.  
98,99 

2012 8.5.3 OKN, PO a úlohy k zabezpečovaniu kvality nie sú jednoznačné identifikované, 

nemajú jasne stanovené ciele, zodpovednosti a termíny pre splnenie, kontrolu 

a vyhodnotenie efektívnosti. Neboli predložené záznamy o OKN a PO. Zistilo sa 

však, že v r. 2011 nebolo vydané žiadne OKN ani PO. 

 

99 

2013 8.5.2 

8.5.3 

Záznamy o OKN a PO nie vždy obsahujú príčiny nezhody a opatrenia 

k zamedzeniu opakovaného výskytu.  
99 

*Kapitoly:  

- 4.1 Všeobecné požiadavky 

- 5.1 Angažovanosť a aktivita managementu 

- 5.2 Zameranie na zákazníka 

- 4.2.3 Riadenie dokumentov 

- 8.5.2 Opatrenia k náprave 

- 8.5.3 Preventívne opatrenia 

V roku 2014 bola zistená 100% úspešnosť interného auditu v tomto útvare, preto nie je tento 

rok zahrnutý do tabuľky. Na ukážku ako podnik zaznamenáva celkové bodové hodnotenie 

jednotlivých preverovaných procesov je zobrazená tabuľka 5.5 z roku 2010.  

Tab. 5. 5 Prehľad dosiahnutých bodov IA útvaru K v r. 2010 

Kapitola 

(podľa 

ISO 9001) 

 

Počet otázok 

 

Maximálny možný počet 

bodov 

 

Skutočný počet 

dosiahnutých bodov 

 

Úspešnosť 

[%] 

4. 29 58 57 98 

5. 33 66 64 97 

6. - - - - 

7. - - - - 

8. 43 86 86 100 

Celkom 105 210 207 98,6 
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 Riadenia dokumentov a záznamov  

Tab. 5. 6 Prehľad zistených nedostatkov v jednotlivých rokoch týkajúce sa Riadenia 

dokumentov a záznamov 

R
o

k
 

K
a

p
.*

 

 

 

Zistené nedostatky 

Ú
sp

eš
n

o
sť

 

[%
] 

 

2010 

 

4.2.3 

 

Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave. Na titulných stranách noriem 

chýba vyznačenie zmien a opráv. Označenie predpísaných spôsobom bolo 

odstránené na mieste. 

Neplatná dokumentácia od užívateľov nie je vždy sťahovaná a skartovaná. Bolo 

navrhnuté takúto dokumentáciu označiť za neplatnú.  

 

 

 

 

96,25 

 

2011 

 

4.2.3 

 

Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave. Na titulných stranách noriem 

chýba vyznačenie zmien a opráv. Označenie predpísaných spôsobom bolo 

odstránené na mieste.  

 

 

 

96,3 

 

2012 

 

4.2.3 

 

Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave. Na titulných stranách noriem 

chýba vyznačenie zmien a opráv. Označenie predpísaných spôsobom bolo 

odstránené na mieste. 

 

 

 

97,9 

 

2013 

 

4.2.3 

 

Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave. Zmeny a opravy neboli 

doplnené. Neboli vykonané žiadne opatrenia.  

 

 

96 

 

2014 

 

4.2.3 

 

Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave. Vyskytli sa nedostatky 

a čiastočné nezhody- chýbajúce záznamy o opravách alebo zmenách noriem, ktoré 

boli na mieste doplnené a prípadné chýbajúce opravy či zmeny boli zaistené. 

 

 

97,2 

*Kapitoly:  

- 4.2.3 Riadenie dokumentov 

          

           V každom roku sa objavila tá istá chyba s neaktuálnym stavom dokumentácie, 

s vyznačením zmien, s neplatnou dokumentáciou a jej sťahovaním/ skartovaním. V Kapitole 

5.2.4 sa navrhne, ako predísť takýmto nedostatkom.  
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 Výroba surového železa 

Tab. 5. 7 Prehľad zistených nedostatkov  týkajúcich sa Výroby surového železa (1.časť) 

R
o

k
 

K
a

p
.*

 
 

Zistené nedostatky 

Ú
sp

eš
n

o
sť

 

[%
] 

2010 4.2.3 

 

 

 

5.4.1 

 

6.3 

 

 

 

7.6 

Preskúmavanie a aktualizácia dokumentov,  zaistenie dostupnosti v miestach 

používania, čitateľnosti a nepoužívania zastaraných dokumentov nie je dostatočne 

plnené na prevádzke Hutná energetika.  

Neplatná dokumentácia od užívateľov nie je vždy sťahovaná a skartovaná. 

Stanovené ciele potrebné pre splnenie požiadaviek zákazníkov na produkt nie sú 

úplné. 

Nie vždy prebieha kontrola spôsobilosti stanovených priestorov, technického 

vybavenia a zariadenia v priebehu ich využívania (napr. preventívne prehliadky). 

Rozsah preventívnej údržby sa riadi len stavom zariadenia alebo plánom výroby. 

Schopnosť počítačového SW plniť zamýšľanú aplikáciu nie je overovaná. 

Poverený zamestnanec nevykonáva tieto metrologické činnosti: vystavenia 

požiadaviek na KMZ, stanovenie spôsobu merania a požiadaviek na presnosť, 

lehoty pre kalibráciu KMZ, zaistenie evidencie KMZ. Metrológia nie je dostatočne 

preškolená na zaistenie metrologického poriadku. 

Niekedy sa vyskytujú meradlá bez stanoveného označenia, na niektorých chýba 

metrologické číslo, niektoré boli úplne bez označenia. 
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2011 

 

 

 

 

4.2.3 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

7.6 

 

 

 

 

Zamestnanci nie sú dostatočne zoznamovaní s dokumentáciou, najmä 

s novelizovanými verziami. Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave. 

Vyskytujú sa určité nedostatky v sťahovaní a vedení záznamov o sťahovaní 

neplatných verzií dokumentov. Navrhla sa kontrola používaných platných verzií 

interných predpisov, zavedenie systému školenia zamestnancov po vydaní 

novelizovaného predpisu, čo sa aj splnilo. 

Neprebieha úplná kontrola spôsobilosti stanovených priestorov, technického 

vybavenia a zariadenia v priebehu ich využívania (napr. preventívne prehliadky). 

Rozsah preventívnej údržby sa riadi len stavom zariadenia alebo plánom výroby. 

Poverený zamestnanec nevykonáva tieto metrologické činnosti: vystavenia 

požiadaviek na KMZ, stanovenie spôsobu merania a požiadaviek na presnosť, lehoty 

pre kalibráciu KMZ, zaistenie evidencie KMZ. Metrológia nie je dostatočne 

preškolená na zaistenie metrologického poriadku. 

Schopnosť počítačového SW plniť zamýšľanú aplikáciu nie je overovaná. Poverený 

zamestnanec zodpovedný za dohľad metrologického poriadku nemal prístup do 

evidencie SW systému meradiel. 
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2012 4.2.3 

 

 

 

 

7.6 

Zamestnanci nie sú dostatočne zoznamovaní s dokumentáciou. Navrhlo sa zaistenie 

zoznámenia, ktoré bolo splnené. 

Užívatelia nemajú dokumentáciu v aktuálnom stave a táto neplatná dokumentácia 

nie je sťahovaná a skartovaná. Bolo potrebné zaistiť súlad s platnosťou 

dokumentácie. 

Schopnosť počítačového SW plniť zamýšľanú aplikáciu nie je overovaná. Poverený 

zamestnanec zodpovedný za dohľad metrologického poriadku nemal prístup do 

evidencie SW systému meradiel. 
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Tab. 5. 8 Prehľad zistených nedostatkov týkajúcich sa Výroby surového železa (2.časť) 

*Kapitoly: 

- 4.2.3 Riadenie dokumentov 

- 5.4.1 Ciele kvality 

- 6.3 Infraštruktúra 

- 7.4 Nákup 

- 7.6 Riadenie monitorovacieho a meracieho zariadenia 

 

 Zistenia 

           V prvom rade je vhodné poukázať na to, že systém managementu kvality spoločnosti 

ArcelorMittal Ostrava sa vyvíja efektívne a je taktiež kontinuálne účinný, čo vykazuje 

známky značnej pokročilosti podniku. Hodnotenia dosahovali prevažne vysokých bodov 

v každej preverovanej oblasti od Systému managementu kvality, Zodpovednosti 

managementu cez Management zdrojov, Realizáciu produktu až po Meranie, analýzu 

a zlepšovanie. Oblasti, v ktorých sa vyskytovali najčastejšie a pravidelne sa opakujúce  chyby 

sú popísané vyššie. S úmyslom dospieť k návrhom na zlepšenie interného auditovania danej 

firmy je potrebné sa zamerať práve na tieto oblasti.  
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2013 4.2.3 

 

 

5.4.1 

 

7.4 

 

 

 

7.6 

Zamestnanci nie sú dostatočne zoznamovaní s dokumentáciou. Chýbali podpisy 

zamestnancov o zoznámení s konkrétnym dokumentom. Bolo potrebné zaistiť 

súlad.  

Stanovené ciele potrebné pre splnenie požiadaviek zákazníkov na produkt nie sú 

úplné. 

Nie vždy sú stanovené kritéria pre voľbu a hodnotenie dodávateľov. Pri hodnotení 

dodávateľov niekedy chýbajú parametre daného výrobku a dosiahnuté výsledky pre 

kvalitatívne hodnotenie dodávateľov. 

KMZ nie sú vždy v platnom kalibračnom stave, nie všetky sú označené svojím 

evidenčným číslom a značkou platnosti kalibrácie. Bolo potrebné zaistiť súlad. 
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2014 4.2.3 

 

 

7.6 

Zamestnanci nie sú dostatočne zoznamovaní s dokumentáciou. Chýbali podpisy 

zamestnancov o zoznámení s konkrétnym dokumentom. Bolo potrebné zaistiť 

súlad.  

KMZ nie sú vždy v platnom kalibračnom stave, nie všetky sú označené svojím 

evidenčným číslom a značkou platnosti kalibrácie. Bolo potrebné zaistiť súlad.  

Poverený zamestnanec nevykonáva tieto metrologické činnosti: vystavenia 

požiadaviek na KMZ, stanovenie spôsobu merania a požiadaviek na presnosť, 

lehoty pre kalibráciu KMZ, zaistenie evidencie KMZ. Metrológia nie je dostatočne 

preškolená na zaistenie metrologického poriadku. Tento problém nastal 

v prevádzke závodu Vysoké pece. Navrhla sa teda kontrola indikátorov v tomto 

závode či sú vedené v evidencii meradiel ako indikátory a prípadné zmeny 

nahlásiť. 
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Obr. 5.1 Súhrn zistených nedostatkov a návrhov ku zlepšeniu 

Nedostatok 1: oblasť dokazovania pri navrhnutom OKN alebo PO. Ani dotazník, ani 

záverečný list- Prehľad zistení a opatrení, ani Protokol zistenej nezhody neobsahuje žiaden 

dôkaz o úspešnom prevedení tohto opatrenia. Uvedené je len to, či bolo opatrenie splnené 

alebo nesplnené, i keď väčšinou šlo vždy o splnenie opatrenia.  

Nedostatok 2: 4.kapitola - Systém managementu kvality, opakujúce sa chyby v oblasti 4.2.3 

Riadenie dokumentov: výskyt neaktuálnej/neplatnej dokumentácie; nedostatočná 

informovanosť zamestnancov o novelizovanej dokumentácii a pod. 

Nedostatok 3:  oblasť 6.3 Infraštruktúra- neúplná kontrola spôsobilosti stanovených 

priestorov, technického vybavenia a zariadenia v priebehu ich využívania; rozsah preventívnej 
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údržby sa riadi len stavom zariadenia alebo plánom výroby; schopnosť počítačového SW 

plniť zamýšľanú aplikáciu nie je overovaná. 

Nedostatok 4: oblasť 7.6 Riadenie monitorovacieho a meracieho zariadenia. Nasledujúce 

činnosti boli ohodnotené nulou, čo vykazuje známku značných nedostatkov v oblasti: 

vystavenia požiadaviek na KMZ, zaraďovania KMZ do kategórií, stanovenia spôsobu 

merania, stanovenia lehoty pre kalibráciu KMZ a zaistenia evidencie KMZ.  Dôvodom takto 

nesplnených úloh bolo nedostatočné preškolenie pre zaistenie metrologického poriadku na 

závode. 

Nedostatok 5: malá orientácia na konkrétny výrobok a samotnú realizáciu produktu. 

     5.2.4  Návrhy na zlepšenie 

          Návrh 1: 

          Vo väčšine prípadoch, kde sa vyskytla chyba bolo hneď navrhnuté isté opatrenie 

k náprave. Súhrn týchto opatrení a všetkých zistení je zaznamenaný na konci správy 

z interného auditu na osobitnom liste. Niekedy sa využíva Protokol zistenej nezhody 

popisujúci bližšie zistené nezhody  a ich príčiny.  V tejto veci dokazovania by som navrhla 

jednu, celkom výraznú zmenu, nakoľko spoločnosť nevedie žiadne záznamy o konkrétnom 

prevedení nápravného opatrenia. Záverečný list- Prehľad zistení a opatrení, by  som doplnila 

ešte o maticu auditu nápravných opatrení (tab. 5.8), ktorá môže slúžiť k neustálemu 

zlepšovaniu interných auditov, analýzy nezhôd, nápravných a preventívnych opatrení 

a preskúmavaniu systému managementu kvality. 

  Tab. 5. 8 Matica auditu nápravných opatrení [2] 

Identifikácia požiadavky na nápravné opatrenie:  

Identifikácia príčiny problému:  

Popis prijatého opatrenie pre odstráneniu tejto príčiny:  

Dôkaz o tom, že prijaté opatrenie bolo efektívne:  

Boli akékoľvek súvisiace dokumenty aktualizované ako výsledok opatrenia?  

Bolo opatrenie k náprave dokončené bez zbytočného omeškania?  

Poznámky:  

 

          Taktiež ďalšou alternatívou by mohlo byť doplnenie záverečného listu- Prehľad zistení 

a opatrení o rubriku „Dôkaz“, ktorá by nasledovala rovno za rubrikou „Opatrenie“. Takto sa 
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zaznamenajú konkrétne dôkazy o vykonaní nápravného opatrenia, ktoré slúžia ako nástroj 

k neustálemu zlepšovaniu. Pri zázname opatrenia „splněno“  totiž nie je istota, kto, ako a kedy 

vykonal nápravné opatrenie, a či vôbec malo do budúcna veľký význam. Pri zavedení 

takéhoto kroku je pravdepodobné, že nemôže dochádzať k pravidelnému opakovaniu tých 

istých chýb.  

          Návrh 2: 

           Je zrejmé, že každoročne sa vyskytovali problémy týkajúce sa kapitoly 4.2.3 Riadenia 

dokumentov, či už šlo o útvar K- Systém riadenia akosti a ekológie, Riadenie dokumentov 

a záznamov alebo proces Výroby surového železa. Administratíva v systéme managementu 

kvality je veľmi dôležitá a môže sa chápať ako príležitosť k zlepšovaniu. Charakterizuje 

aktuálny stav spoločnosti, dáva zamestnancom pocit istoty, že v popisoch nájdu návod 

k efektívnej práci, je to účinný prostriedok zácviku nových zamestnancov. Vďaka záznamom 

je podnik schopný predložiť dôkazy o trvalej schopnosti plniť požiadavky a čo sa týka 

interných auditov slúži ako kritérium pre posudzovanie a preskúmanie systému managementu 

kvality. Výskyt neaktuálnej dokumentácie môže mať za následok viacero nedorozumení 

a nezrovnalostí týkajúcich sa systému managementu kvality. Odporúčam sa teda striktne 

riadiť nasledujúcim postupom riadenia dokumentov. Podobný postup má spoločnosť AMO 

uvedený aj v Príručke IMS, ktorého zásady má stanovené v Smernici OSN – 1.112 Riadenie 

dokumentov a záznamov.  Odporúčaný postup riadenia dokumentov [13]: 

1. schvaľovanie dokumentov z hľadiska ich primeranosti pred ich vydaním, 

2. preskúmavanie dokumentov v procese ich používania, 

3. zaistenie identifikácie zmien dokumentov, 

4. aktualizácia zmien, 

5. opakované schvaľovanie, 

6. zaistenie dostupnosti príslušných verzií aplikovateľných dokumentov v miestach ich 

používania, 

7. zaistenie trvalej čitateľnosti a ľahkej identifikácie dokumentov, 

8. zabránenie neúmyselného používania neaktuálnych dokumentov. 

Pri dodržiavaní tohto postupu sa len zriedka môže vyskytnúť v spoločnosti dokumentácia 

v neaktuálnej verzii.  
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          Spoločnosť AMO ukladá všetku svoju dokumentáciu na Intranete. Čo sa týka 

aktualizácie tejto dokumentácie, je možné, ak tak ešte nie je učinené, aby mala spoločnosť 

svojho garanta dokumentov a záznamov, ktorého primárnou úlohou by bolo sťahovanie 

neaktuálnej dokumentácie z Intranetu, ku ktorej by už nemal prístup nikto iný len on, 

a následná informovanosť všetkých zamestnancov o prevedení týchto zmien. Jednou 

z možností je školenie zamestnancov, kde sú zamestnanci oboznámení so všetkými zmenami. 

Záverom školenia by mali všetci preškolení potvrdiť svojím podpisom, že prešli 

oboznámením so zmenami, čo poskytuje dôkaz o tom, že zamestnanci vedia o prípadných 

zmenách a vykonávajú  svoje činnosti podľa nich. Je pravdou, že školenia a výcviky môžu 

byť zbytočne  zdĺhavé a nie vždy nutné hlavne v prípadoch, keď sa jedná len o malé zmeny. 

No aj malé zmeny sa musia dostať do povedomia zamestnancom. Preto je možné informovať 

zamestnancov iným spôsobom, napr. zaslaním emailu s obsahom všetkých vzniknutých 

zmien. Podmienka však stále ostáva rovnaká- nutnosť podpisov zamestnancov o informovaní 

zmien nech ide o akúkoľvek formu preškolenia. 

          Návrh 3: 

          Ďalej by som kládla väčší dôraz na preverovanie problémových oblastí, namiesto 

preverovania oblastí, ktoré sú každoročne splňované. Napr. oblasti ako 5.3 Politika kvality, 

5.4. Plánovanie, 5.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia, 5.6 Preskúmanie systému 

managementu, 8. Meranie, analýza a zlepšovanie a ďalšie, sú oblasti, v ktorých sa za 

posledných päť rokov nevyskytli takmer žiadne odchýlky s ich plnením. Podnik má teda 

mnohé silné stránky. Účelom však je snažiť sa eliminovať nedostatky. Vzhľadom k tomuto 

faktu by som navrhla, aby sa preverovanie problémových oblastí  viackrát za rok 

uprednostňovalo pred preverovaním neustále splňujúcich oblastí normy ISO 9001 danej 

preverovanej jednotky, čím sa zaistí pravidelný dohľad a postupná eliminácia výskytu týchto 

odchýlok. Na konkrétnom prípade popíšem danú situáciu, ktorá môže byť využitá  pri 

nasledujúcom internom audite. Od roku 2010 neboli zaznamenané žiadne nezhody v oblasti 

Preskúmavania systému managementu (5.6); Poskytovania zdrojov (6.1); Plánovania 

realizácie produktu (7.1); Návrhu a vývoja (7.3); Monitorovania a merania (8.2) vo všetkých 

troch preskúmaných procesoch. Preto by som odporúčala dve riešenia : 

1. zintenzívniť vykonávanie IA v problémových oblastiach: Riadenie dokumentov 

(4.2.3); Infraštruktúra (6.3) alebo Riadenie monitorovacieho a meracieho zariadenia 
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(7.6) tým, že sa preveria niekoľkokrát do roka v závislosti na možnostiach a kapacite 

preverovania. 

2. V prípade nedostatku kapacít (napr. nedostatok audítorov, časové obmedzenia, 

finančná stránka a pod.) obmedziť vykonávanie IA každoročne splňovaných oblastí, 

ktoré už boli spomenuté. Ak by takýto prípad nastal vyzeralo by to tak, že v jednom 

roku by prebehlo auditovanie napr. Riadenia dokumentov dva až trikrát do roka 

a povedzme, že oblasť Návrhu a vývoja by sa v tomto roku vynechala a bola by opäť 

auditovaná až v ďalšom roku. Nakoľko však certifikačná spoločnosť TN Cz vyžaduje 

od AMO preveriť každý prvok normy minimálne jedenkrát ročne, je nevyhnutné 

v prvom rade dospieť k dohode so spoločnosťou TN, či by takýto postup schválila.   

          Návrh 4: 

           Osobitne by som sa ešte zamerala na proces Výroby surového železa. Pri preverovaní 

som zistila, že práve tu sa objavilo najviac nedostatkov zo všetkých troch preverovaných 

procesov. Najvážnejšie zistenia, ktoré sa pravidelne opakovali sa týkali kontrolných, meracích 

a skúšobných zariadení.  V AMO vymedzuje Smernica OSN-8.106 Rád podnikovej 

metrológie všetky pravidlá týkajúce sa KMZ, identifikáciu meradiel, kalibrované meracie 

reťazce a pod. Je nutné si uvedomiť, že organizácia musí určiť a udržiavať monitorovacie 

a meracie zariadenia nevyhnutné pre poskytnutie dôkazov, že služba, ktorú poskytuje, je 

v súlade s požiadavkami. KMZ sú využívané pri realizácii produktov a musia garantovať 

spoľahlivosť merania, je teda nutné ich uchovávať v dobrom stave [13]. Navrhujem riešiť 

situáciu nasledujúcim spôsobom. Keďže v spoločnosti musí byť v rámci systému 

managementu kvality stanovená zodpovednosť za riadenie KMZ, zamestnanci poverení touto 

zodpovednosťou musia absolvovať špeciálny výcvik z problematiky podnikovej metrológie, 

čiže:  

 podnik musí naplánovať a zaistiť toto školenie, aby u jednotlivých skupín meradiel 

vedeli uplatňovať vhodné postupy nákupu, evidencie, skladovania, údržby, kalibrácie 

a používania meradiel. 

 Spoločnosť môže zo svojich systémov managementu kvality vylúčiť len požiadavky 

kapitoly „Realizácia produktu“ za jedinej podmienky, že v príručke kvality podrobne 

odôvodní toto vylúčenie. Základné kritérium pre možné vylúčenie je miera dopadu 

vylúčenia určitej požiadavky normy ČSN EN ISO 9001 na schopnosť danej 

organizácie plniť požiadavky zákazníkov a legislatívy [13]. 
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          Nakoľko Príručka IMS spoločnosti AMO neobsahuje žiadne podrobné zdôvodnenie 

vylúčenia tejto požiadavky, bude vhodnejším riešením zaistenie školenia a následné 

vykonávanie neplnených činností, ktoré budú slúžiť aj k poskytnutiu chýbajúcich dôkazov. 

          Návrh 5: 

          Tento návrh sa bude týkať tiež procesu Výroby surového železa. Ako jediný je tento 

tretí preverovaný proces výrobný, preto by som navrhovala venovať mu (aj ostatným 

výrobným procesom) špeciálnu pozornosť. Po preskúmaní interných auditov týchto troch 

procesov za posledných päť rokov aj po osobnej konzultácii s vedúcim oddelenia K- Systému 

riadenia akosti a ekológie  o priebehu IA som dospela k záveru, že interné audity sú 

dostatočne zamerané na dokumentáciu, no už menej na konkrétny výrobok (jeho proces 

výroby, validáciu a pod.).  Ako jeden z ďalších návrhov ku zlepšeniu by som pokladala väčšiu 

orientáciu audítorov na samotný výrobok, čo sa týka hlavne dôkladného preverovania oblasti 

Realizácie produktu. Túto kapitolu by som doplnila o pár otázok, ktoré sa nevyskytujú 

v dotazníku v časti Realizácie produktu (kapitola 7, viď. tab. 5.10). Ide  v celku o dôležité 

otázky, na základe ktorých budú audítori nútení venovať sa viac výrobku ešte  priamo vo 

výrobnom procese alebo komunikácii so zákazníkom, a tak získajú hlbší pohľad o ich 

špeciálnych požiadavkách. Takýmto spôsobom sa dosiahne efektívnejšie plnenie požiadaviek 

zákazníkov a finálna kvalita výrobkov.  

Tab. 5. 9 Zoznam doplňujúcich otázok 

Kapitola normy ČSN EN 

ISO 9001 

Otázky 

 

7.2.1 Určovanie požiadaviek 

týkajúcich sa produktu 

1. Zahŕňajú definované požiadavky zákazníka aj požiadavky zákonov a 

predpisov týkajúcich sa produktu, aj keď  to nie sú požiadavky nutne stanovené 

zákazníkom, ale sú požadované pre zamýšľané použitie produktu?  

2. Je možné ukázať tieto príklady? (Námatkovo vyberte niekoľko príkladov 

nových produktov k overeniu zhody s týmito otázkami a zaznamenajte.) 

 

7.2.2 Preskúmanie 

požiadaviek týkajúcich sa 

produktu 

3. Ako sú zmeny v požiadavkách zákazníka preskúmavané?  

4. Kto ich preskúmava? 

5. Aké záznamy sú udržiavané?  

6. Ako sú tieto zmeny oznamované dotyčným zamestnancom? (Doložte 

záznamy k overeniu zhody.) 

 

7.5.2 Validácia procesov 

výroby a poskytovania 

služieb 

 

7. Zahŕňa validácia definovanie kritérií pre preskúmanie a schválenie procesu, 

schválenie zariadenia a kvalifikáciu personálu, použitie špecifických metód a 

postupov, revalidáciu požiadaviek? (Doložte záznamy k overeniu zhody. 

 

7.5.3 Identifikácia a 

sledovateľnosť 

 

 

8. Ako je  vykonávaná  kontrola a skúšky stavov prijímaných materiálov, 

rozpracovaných materiálov a konečných výrobkov? (Doložte výsledky týchto 

skúšok.) 
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          Návrh 6: 

          Vo veci neplánovaných IA týkajúce sa kapitoly 5.1.2 Neplánované interné audity 

navrhujem zintenzívniť vykonávanie tohto typu interného auditu aspoň na dva až trikrát ročne  

a to najmä v problémových oblastiach, nakoľko doteraz neplánované IA neboli v spoločnosti  

príliš rozšírené. Výhody takéhoto typu interného auditu sú vysvetlené v kapitole 5.1.2. 
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6. Záver 

 

            Interné audity sú v každej prosperujúcej spoločnosti nevyhnutnosťou. Čoraz viac sa 

kladie dôraz na ich dôležitosť z dôvodu zlepšovania efektívnosti globálneho riadenia 

organizácie.  

           Teoretická časť bakalárskej práce vymedzuje postavenie  kvality ako takej, jej 

dosahovanie na trhu a s tým úzko súvisiace preskúmavanie. V rámci preskúmavania sú 

detailne rozobrané interné audity, ich význam, podrobný postup a to, kto môže byť správnym 

interným audítorom.  

           Praktická časť sa venovala spoločnosti ArcelorMittal Ostrava a skúmaniu jej súčasného 

interného auditovania. Analyzovala, hodnotila a porovnávala sa  zhoda alebo podobnosť s 

doporučenými postupmi. Vykonal sa prieskum vývoja úspešnosti interných auditov za určité 

obdobie. Nato sa podrobnejšie preskúmali konkrétne útvary a ich výsledky z interného auditu 

systému managementu kvality, na základe čoho sa odkryli najviac problémové miesta a bolo 

možné dospieť ku konkrétnym zlepšovacím návrhom.  Všetky informácie a dáta potrebné pre 

vykonanie takto podrobnej analýzy a zavedenie krokov k vylepšeniu súčasného stavu 

interného auditovania spoločnosti boli poskytnuté vedúcim oddelenia K- Systém riadenia 

akosti a ekológie. Na základe poskytnutej vnútropodnikovej dokumentácie spoločnosti a tiež 

konzultácii s vedúcim tohto oddelenia som dospela k uvedeným záverom, ktorými bola rada 

krokov na zlepšenie vykonávania interných auditov a odporúčaní na ich realizáciu. To, či sú 

alebo budú tieto kroky účinné v praxi nebolo možné overiť z toho dôvodu, že osobná účasť na 

internom audite mi nemohla byť poskytnutá.   
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Zoznam skratiek 

 

AM – ArcelorMittal  

AMO – ArcelorMittal Ostrava 

BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

ČSN – Československá norma 

EMS – Systém environmentálneho managementu 

EN – Európska norma 

IA – Interný audit 

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electrotechnical Commission) 

IMS – Integrovaný systém riadenia (Integrated Management System) 

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for 

Standardization) 

KMZ – Kontrolné, meracie a skúšobné zariadenie 

OKN – Opatrenie k náprave 

PO – Požiarna ochrana 

POJ – Preverovaná organizačná jednotka 

RZ – Riaditeľ závodu 

SM – Systém managementu 

SMK – Systém managementu kvality 

SŠ – Stredná škola 

SW – Software  

ŽP – Životné prostredie 
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Príloha 1: Dotazník pre interný audit útvaru K- Systém akosti  

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Dotazník pro interní audit č.  

Strana 1 z 1 
 QMS   EMS   HSMS   EnMS   PZH

 

hodící se zatrhněte
 

Zpracoval: 

Dne: 

Schválil: 

Dne: 

Prověřovaný proces / org. jednotka: 

K- Systém akosti a ekológie 

Prověřovaná oblast: ČSN EN ISO 9001                       

4.2 Požadavky na dokumentaci                               

4.2.1 Obecně                                                                  

4.2.2 Příručka kvality                                                      

4.2.3 Řízení dokumentů                                                  

4.2.4 Řízení záznamů                                          

Dokument: 

č. Otázky  Dokument Body Zjištění – pozn. 

 

1  

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

 

7 

4.2.1 Obecně 

Jsou součástí dokumentace vašeho QMS prohlášení 

o politice a cílech jakosti a příručka jakosti? 

Jak jsou vypracovány dokumentované postupy 

požadované touto normou? 

Jakým způsobem jsou do QMS zahrnuty další 

dokumenty potřebné pro plánování, fungování a 

řízení vašich procesů? 

Jsou součástí dokumentace vašeho QMS záznamy 

pro prokázání shody s požadavky (na produkt) a 

efektivním fungování QMS? 

4.2.2 Příručka kvality 

Je v příručce identifikována oblast použití QMS? 

Jsou ve vašem QMS provedena nějaká vyloučení dle 

ISO 9001 (předmluva a kap.1.2)? 

Zahrnuje vaše příručka dokumentované postupy 

nebo na ně odkazuje 

  

 

 

 

Hodnocení bodů: 

2 – splněno 

1 – částečně  

 splněno 

0 – nesplněno 

Součet  

získaných bodů: 

Max. možný 

počet 

získaných 

bodů: 

% 

úspěšnosti 

98,6% 

Podpis auditora: 

 

Datum: 2010 

 


