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Abstrakt 

Bakalářská práce je řešena na téma: Analýza moţností zlepšování interních auditů 

systémů environmentálního managementu. Cílem bakalářské práce je provést a vyhodnotit 

analýzu současného stavu interních auditů v oblasti environmentu a analýzu trendů ve 

výsledcích interních auditů z minulých let. Na základě výsledků těchto analýz vymezit oblasti 

pro zlepšení a navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení. První část je zaměřena na 

teoretické vymezení IMS. Jsou zde popsány metody, postupy procesu auditování, základní 

pojmy a závěry. Druhá část je zaměřena na popis společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a její 

fungující IMS. V této části je popsán způsob provádění interních auditů, efektivnost a 

účinnost daného systému auditování, vytipovány oblasti pro zlepšení systému auditování a 

navrţena příslušná doporučení pro zlepšení. 

 

Klíčový slova: interní audit, environment, efektivnost, účinnost, kvalita. 

 

Abstract 

The theme of this thesis is Analysis of the Posibilities of Improving Internal audits of 

the Environmental Management System.The aim of this thesis is to perform and evaluate an 

analysis of the current state of internal audits in the field of environment and an analysis of 

trends in the results of internal audits from previous years, based on the results of these 

analyzes to define areas for improvement and propose appropriate recommendations for 

improvement. The first part focuses on the theoretical definition of IMS. In this part methods 

and procedures of auditing process are described, it also includes basic terms and findings. 

The second part focuses on the description of ArcelorMittal Ostrava and its IMS. In this part 

the method of conducting internal audits is described, as well as efficiency and effectiveness 

of the auditing system. It also includes identification of areas for improvement of the auditing 

system and propositionof appropriate recommendations for improvement. 

Key words: internal audit, environment, effectiveness, efficiency, quality 

 

 

 



 

Obsah 

Úvod .......................................................................................................................... 1 

1 Úvod do IMS ....................................................................................................... 2 

1.1 Pojmy kvalita, environment a bezpečnost práce .......................................... 2 

1.1.1 Kvalita .................................................................................................... 2 

1.1.2 Ţivotní prostředí/Environment ............................................................... 3 

1.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................... 4 

2 Důvody zájmu o environment .......................................................................... 5 

2.1 Problematika ţivotního prostředí ................................................................. 5 

2.2 Státní účast při zabezpečování ochrany ţivotního prostředí ........................ 6 

2.2.1 Legislativa ţivotního prostředí ............................................................... 8 

3 Současné přístupy managementu environmentu ........................................... 9 

3.1 EMS na bázi norem řady ISO 14 001 .......................................................... 9 

4 Teoretické vymezení Interních auditů........................................................... 10 

4.1 Rozdělení auditů ........................................................................................ 11 

4.2 Základní postup při auditování systémů managementu kvality v souladu 

s ČSN EN ISO 19 011 ............................................................................... 12 

4.2.1 Zahajovací fáze auditu ......................................................................... 12 

4.2.2 Přezkoumání dokumentů ...................................................................... 12 

4.2.3 Příprava auditování na místě ................................................................ 12 

4.2.4 Auditorské činnosti na místě ................................................................ 13 

4.2.5 Vypracování a distribuce závěrečné zprávy z auditu, následný audit .. 13 

4.3 Doporučení na základě zkušeností ............................................................. 13 

4.4 Zásady auditování, které vymezuje norma ČSN EN ISO 19 011 .............. 14 

4.5 Druhy interních auditů ............................................................................... 14 

4.5.1 Audit u dodavatelů ............................................................................... 14 

4.5.2 Certifikační audit .................................................................................. 15 



 

4.5.3 Výrobkový audit .................................................................................. 15 

4.5.4 Procesní audit ....................................................................................... 15 

4.6 Problematika interních auditů environmentu dle normy ČSN EN ISO 14 001

 ................................................................................................................... 16 

5 Společnost ArcelorMittal Ostrava a. s........................................................... 17 

5.1 Předmět podnikání ..................................................................................... 17 

5.2 Historie společnosti .................................................................................... 17 

5.3 Organizační schéma společnosti ................................................................ 18 

5.4 Politika IMS ............................................................................................... 19 

5.5 Interní audity ve společnosti AMO, a. s., a postup jejich provádění ......... 20 

5.6 Porovnání interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011 a interních auditů 

prováděných ve společnosti AMO, a. s. .................................................... 22 

5.7 Analýza trendů výsledků interních auditů EMS za roky 2010 – 2014 ...... 26 

5.7.1 Analýza interních auditů v oblasti výroby dlouhých výrobků za roky 2010 

– 2014 ................................................................................................... 27 

5.7.2 Analýza interních auditů v oblasti informatiky za roky 2010 – 2014 .. 29 

5.7.3 Analýza interních auditů v oblasti řízení ochrany ţivotního prostředí za 

roky 2010 – 2014 ................................................................................. 30 

5.7.4 Závěr z analýzy trendů výsledků interních auditů za roky 2010 - 2014 .. 

  .............................................................................................................. 32 

6 Návrhy opatření pro zlepšení ......................................................................... 33 

Závěr ....................................................................................................................... 35 

Literatura ............................................................................................................... 36 

Seznamy .................................................................................................................. 38 

 

 

 



 

Seznam zkratek 

IMS    Integrovaný systém managementu 

EMS   Environmentalní systém managementu 

QMS   Systém managementu kvality 

HSMS   Systém bezpečnostního managementu 

EMAS   Eco Management and Audit scheme 

EnA   Environmentální aspekty 

SMK   Systém managementu kvality 

SM    Systém managementu 

AMO, a. s.,   ArcelorMittal Ostrava a. s. 

ŢP     ţivotní prostředí 

PZH    Prevence závaţných havárií 

POJ    Prověřovaný úsek 

ChLaS  Chemické látky a směsi 

OSN  Organizace spojených národů 

EU   Evropská Unie 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

NKHG  Nová huť Klementa Gottwalda 

EnMS  Systém managementu hospodaření s energií 

ZS   Zainteresovaná strana 

ŘZ   Ředitel závodu 

OHSAS  Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ČSN  Česká státní norma 

EN   Evropská norma 

ISO   Mezinárodní organizace pro standardizaci 

IA   Interní audit 



1 

 

Úvod 

V dnešní době a trţním prostředí plném velmi schopné konkurence řízení organizací 

není pouze o dosahování strategických cílů organizace, které stanoví vrcholové vedení, ale 

měla by být věnována také velká míra pozornosti uspokojování potřeb zákazníků a ostatních 

zainteresovaných stran. Kaţdá efektivně fungující organizace by měla mít zaveden fungující 

integrovaný systém managementu (dále jen IMS), který se skládá z managementu kvality 

(dále jen QMS), environmentálního managementu (dále jen EMS) a bezpečnostního 

managementu (dále jen HSMS). 

Audity v současné době jsou velmi důleţitou činností v rámci posuzování shody, při 

certifikaci a jejich provádění by měla pravidelně uskutečňovat kaţdá organizace, která má za 

cíl být efektivně fungující a úspěšná.  Bakalářské práce se bude věnovat problematice 

interních auditů, se zaměřením na oblast ŢP. V první části se bakalářská práce bude věnovat 

teoretickému vymezení problematiky ŢP, interních auditů a interních auditů environmentu. 

Budou vysvětleny základní pojmy, metody, postupy, uvedeny specifika interních auditů a 

auditů environmentu. 

Další část bude zaměřena na popis společnosti AMO, a. s., a provádění interních 

auditů v této společnosti. Bude provedena analýza porovnání interních auditů dle normy ČSN 

EN ISO 19011 a interních auditů prováděných ve společnosti, analýza trendů ve výsledcích 

interních auditů v oblasti environmentu za roky 2010 – 2014. Analýza trendů ve výsledcích 

interních auditů bude zaměřena na tři oblasti konkrétně na výrobu dlouhých výrobků, 

informatiku a ochranu ţivotního prostředí se zaměřením na opakující se neshody. Na základě 

těchto dvou analýz budou vytipovány oblasti a uvedeny návrhy pro moţná zlepšení a 

odstranění zjištěných neshod. 
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1 Úvod do IMS 

Úspěšné fungování podniku, ale i neziskových organizací není spojeno pouze 

s dostatečnými finančními zdroji, moderními technologiemi, schopnými pracovníky, ale 

důleţitým stmelujícím materiálem je management. Ten stejně jako technologie, či kvalifikace 

lidí podléhá neustálým změnám a musí korespondovat se současnými společensko - 

ekonomickými trendy. Efektivně řízené organizace mají zaveden tzv. IMS, který se skládá 

z QMS, EMS, HSMS a spojuje tyto části do jednoho řídicího systému [13]. 

Definice vymezuje IMS jako soubor prvků, které jsou nastavovány prostřednictvím 

struktur a procesů k dosaţení implicitních nebo explicitních účelů a cílů [4]. 

1.1 Pojmy kvalita, environment a bezpečnost práce 

1.1.1 Kvalita 

Česká verze normy ISO 9000 pojednává o termínech a definicích vymezujících pojem 

kvalita, jako stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik. Poţadavek je 

vymezen jako potřeba nebo očekávání, jeţ jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou 

závazné. Inherentní se interpretuje jako existující v něčem, zejména jako trvalý znak, a pojem 

znak jako rozlišující vlastnost [13]. 

V problematice kvality je moţné na kvalitu jako takovou nahlíţet celou řadou 

pohledů. Tři typy kvality, které jsou velmi důleţité pro produkci výrobků a sluţeb 

s předvídatelným stupněm spolehlivosti, při nízkých nákladech a vysoké vhodnosti pro trh 

jsou kvalita návrhu, kvalita shody a kvalita výkonu [3]. 

Pragmatický pohled na kvalitu výrobků a služeb očekává splnění tří atributů: 

 Bezvadnost: V tomto případě se předpokládá, ţe mají-li být výrobky nebo 

sluţby povaţovány za kvalitní, nemohou mít jakékoliv vady, či nedostatky. 

Nefungující, či poškozený výrobek, nedostatečně naplněná sluţba jsou 

nedostatky, které zákazník snadno odhalí a které poukazují na neschopnost 

výrobce či poskytovatele sluţby splnit základní poţadavky, jeţ jsou kladeny na 

jimi dodávaný produkt [13]. 

 Kvalitativní parametry: Ve velké míře je za kvalitní produkt povaţován ten 

produkt, který nabízí lepší parametry (výkon, rozsah funkcí, pohodlnost, 
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ţivotnost). Tento aspekt kvality je velmi důleţitý z hlediska výrobce či 

distributora, kdy je třeba znát dvě polohy kvalitativních parametrů. První 

z nich je spojen s vlastním produktem a týká se jeho bezprostředních vlastností 

(tzn. Co je zákazníkovi dodáváno, jaké parametry daného produktů). Druhý je 

spojen s doprovodnými sluţbami při a po prodeji a týká se např. předvedení 

výrobku, podrobných informací o jeho pouţití, montáţi atd. [13]. 

 

 Stabilita: V současné době je stále častěji kladen důraz na stabilitu kvality. 

Zejména průmysloví odběratelé, ale i maloobchodní zákazníci vyţadují, ţe 

dodávané výrobky budou mít vyrovnanou a stále dobrou stabilitu, a to 

s minimálními odchylkami. Stabilitu výrobků lze zajistit důslednou výstupní 

kontrolou, nebo lze kvalitu výrobku zajistit během jeho přípravy, výroby apod. 

[13]. 

Kvalita úzce souvisí s ekonomickými kategoriemi – zejména s výrobními náklady a 

prodejní cenou. Totální bezvadnosti lze u většiny výrobků dosáhnout, ale bylo by to velmi 

nákladné. Ani zajištění přiměřené stability v jakosti dodávek není zadarmo, ale naproti tomu 

šetří náklady na vstupní kontrolu, umoţňuje objednávat pouze poţadované mnoţství, bez 

rezervy na nějaké procento vadných výrobků v dodávce atd. [13]. 

1.1.2 Životní prostředí/Environment 

Norma ISO 14001 definuje environment jako prostředí, ve kterém společnost provozuje 

svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, ţivočichy, lidi a jejich 

vzájemné vztahy. V této souvislosti se „prostředí“ rozšiřuje za hranice organizace do 

globálního systému. Pojmem environmentální dopad je míněna jakákoliv změna v ţivotním 

prostředí, ať je příznivá nebo nepříznivá, která zcela nebo částečně vyplývá 

z environmentálních aspektů společnosti. Environmentální aspekt je definován jako prvek 

činností, výrobků nebo sluţeb organizace, který můţe ovlivňovat ţivotní prostředí [13]. 

Velice vyuţívaným a prakticky ve většině společností se vyskytujícím výrazem je 

odpad, kterým je míněna kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, či 

povinnost se jí zbavit. Pro odpady, ale i chemické látky a přípravky je významný pojem 

nebezpečný, nebezpečná (odpad, látka). Charakteristickým rysem těchto elementů je, ţe 
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vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností – výbušnost, oxidaci, vysokou hořlavost, 

dráţdivost, ţíravost, toxicitu, infekčnost, karcinogenitu, mutagenitu apod. [13]. 

1.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Normativní dokument OHSAS 18001 vymezuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci – 

podmínky a činitele, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců 

dodavatele a všech dalších osob na pracovišti. 

Související pojmy: 

 Nebezpečí:  Zdroj nebo situace s moţností způsobit škodu, jako je zranění osob nebo 

poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředí nebo jejich kombinace; 

 Riziko: Kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné události; 

 Přípustné riziko: Je riziko, které bylo sníţeno na úroveň, která můţe být pro 

společnost snesitelná s ohledem na její právní závazky a její vlastní politiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 Bezpečnost: Chápe se jako neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví. 

 Pracovní úraz: Jedná se o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterým došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Při pracovním úrazu 

nemusí jít vţdy o tělesné zranění, ale můţe jít o jiné poškození zdraví (např. úpal) 

[13]. 
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2 Důvody zájmu o environment 

 

Management představuje v současné době specializovanou činnost, bez které se 

neobejde ţádný větší organizační celek. Nutnost řízení není pociťována jen v podnikatelské 

sféře, ale i v neziskových organizacích, státní a veřejné zprávě. Zájmem většiny manaţerů je 

zejména dosahování příznivých ekonomických výsledků. Na této orientaci se nic nemění, 

pouze se rozšiřují přístupy, jak těchto výsledků dosáhnout, a které faktory je třeba 

v manaţerské praxi respektovat. V minulosti stačilo zaměřit pozornost na kvantitativní a 

ekonomické aspekty řízení, v současnosti je třeba řídit i kvalitativní a časové aspekty [13]. 

Některé organizace mají zaveden široký rozsah misí, aktivit, umístění, zdrojů a 

environmentálních záznamů. Jiné organizace mají vysoce sofistikované programy na ochranu 

ŢP a kladou značný důraz na jejich zajištění a dodrţování, včetně většiny nebo všech prvků 

plně fungujícího EMS. Další organizace provozují jen několik činností spojených s EMS, 

mají méně zdrojů a menší zastoupení v problematice ŢP [2]. 

2.1 Problematika životního prostředí 

Péče o ŢP patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní zkušenosti ukazují, 

ţe společenský rozvoj měl negativní dopady na ţivotní prostředí. Nemají-li se naplnit 

katastrofické scénáře ohroţení ţivotního prostředí na Zemi, musí dojít k výrazným změnám 

ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Prioritní úloha přísluší průmyslové sféře, která patří 

k největším produkovatelům znečištění [13]. 

Hospodářský vývoj v uplynulém půlstoletí vedl k značnému rozvoji lidské společnosti, 

na druhé straně však také k velkým ekologickým škodám, které mohou ohrozit samotnou 

existenci lidské společnosti. 

Na rozdíl od řady podnikových aktivit, jejichţ důsledky mohou mít místní nebo 

národní rámec, tomu tak v případě aktivit dotýkajících se ŢP vţdy není, protoţe jejich 

důsledky často nerespektují národní hranice (emise, znečištění vodních toků, vlivy na 

ozonovou vrstvu). Z tohoto důvodu je ekologická tématika a do budoucna stále více bude pod 

mezinárodním tlakem [13]. 
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Problémy v oblasti ekologie: 

 Stroje přemístí za rok po zemském povrchu dvakrát více materiálu neţ všechny 

přírodní síly (zemětřesení, sopečné výbuchy, povodně atd.); 

 Celosvětovým ekologickým problémem je v současnosti problematika 

„globálního oteplování“, kdy jde zejména o důsledky spalování fosilních paliv, 

které vedou v konečném důsledku k oteplování celé planety; 

 Moderní zemědělství spotřebuje více energie, neţ obsahují potraviny jím 

vyprodukované; 

 Přírodní zdroje jsou oceňovány pouze náklady na získání (těţbu), nejsou 

doceňovány dopady na environment, zejména pak vyčerpanost 

neobnovitelných zdrojů, stejně tak je více ceněna lidská práce před přírodními 

zdroji [13]. 

 

2.2 Státní účast při zabezpečování ochrany životního prostředí 

 

Klíčovým dokumentem státní účasti při ochraně ţivotního prostředí je Státní politika 

ţivotního prostředí. V přijaté politice se promítají poţadavky dokumentů OSN, OECD a EU, 

které jsou zaměřené na zabezpečování ochrany ţivotního prostředí. Politika vymezuje jednak 

průřezové prioritní oblasti (ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, udrţitelné 

vyuţívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady, ţivotní prostředí a 

kvalita ţivota, ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění 

ovzduší), kdy pro kaţdou oblast je naplánována řada prioritních a dílčích cílů. Dále obsahuje 

sektorové politiky (tzn. Environmentální poţadavky na odvětví energetiky, těţby nerostných 

surovin. Průmysl, obchod atd.) [13]. 

Státní politika vymezuje následující nástroje své realizace: 

 Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti péče o ŢP; 

 Vzdělávání v oblasti environmentu; 

 Právní, ekonomické, dobrovolné, informační nástroje, nástroje strategického 

plánování, nástroje zapojení veřejnosti, výzkum a vývoj, mezinárodní 

spolupráce a institucionální nástroje. 
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Státní regulace ŢP ve vztahu k mikrosféře by měla prosazovat zásadu ekologické 

odpovědnosti za škody na ŢP. Negativní efekty by měly být přičteny tam, kde je to moţné, a 

v rozsahu, v jakém je to moţné, k tíţi jejich původce. Činnosti škodící ŢP by měly být 

ekonomicky znevýhodněny vzhledem k činnostem škodícím v menší míře nebo neškodícím 

vůbec. Z hlediska lepšího vztahu k ŢP je třeba tyto poţadavky uplatňovat jiţ od zdrojů 

surovin, přes výrobní proces, celý ţivotní cyklus výrobku aţ po jeho likvidaci [13]. 

 Se státními zásahy ve velké míře souvisí náklady na identifikaci zdrojů znečištění, na 

dozor, udělování a vymáhání pokut atd., které s ohledem na plošný charakter kontrolní 

činnosti nemusí být zanedbatelné. Úloha státu by neměla spočívat pouze v represivní funkci, a 

do budoucna by se mělo zvyšovat preventivní úsilí.  Měl by být kladen mnohem větší důraz 

na zvyšování povědomí všech členů společnosti (nejen vrcholového vedení) o odpovědném 

přístupu k ochraně ŢP a na podněcování zájmu podnikatelských subjektů o ekologickou 

problematiku. V tomto záměru jsou koncipovány soudobé poţadavky na podporu 

dobrovolných aktivit zejména průmyslových podniků v oblasti šetrnějšího vztahu k ŢP [13]. 

 Mezi dobrovolné aktivity v oblasti šetrnějšího vztahu k ţivotnímu prostředí lze zařadit: 

 Označování ekologicky šetrných výrobků (ekolabeling, včetně podpory tzv. zeleného 

nakupování); 

 Uplatňování principu čistší produkce; 

 Zavádění environmentálních systémů řízení podle EMAS nebo ISO 14 001; 

 Uzavírání dobrovolných dohod mezi státní administrativou s různými výrobními 

sdruţeními, ústících v závazky společností vyuţívat šetrnější technologie a postupy 

z hlediska dopadů na oblast ŢP. 

Institut dobrovolných aktivit má celou řadu předností. Nejdůleţitější z nich je jeho 

nenáročnost na inspekční náklady, které jsou hrazeny státem a dále to, ţe výrazně 

upřednostňuje princip prevence, coţ znamená orientace výrobců na předcházení ekologickým 

problémům, před jejich následným odstraňováním [13]. 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků je zaloţen na vytvoření 

konkurenčního prostředí v důsledku zavedení dalšího výběrového kritéria, které obsahuje 

stanovené ekologické poţadavky na výrobek. Označení „ekologicky šetrný výrobek“ 

dokladuje státem garantovanou informaci o pozitivním výsledku ekologického hodnocení 

výrobku a jeho vlastností. 
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Čistší produkce je pochopena jako nepřetrţitá aplikace integrální preventivní strategie 

na procesy, výrobky a sluţby s cílem zvýšit celkovou účinnost a sníţit riziko pro člověka a 

ŢP. Čistší produkce můţe být aplikována na jakékoliv průmyslové procesy, na výrobky samé 

a na různé sluţby poţadované společností [13]. 

2.2.1 Legislativa životního prostředí 

Environmentální legislativa má dlouholetou tradici a postupně se rozrostla do 

obsáhlého souboru veřejnoprávních předpisů. Environmentální legislativa byla rozdělena do 

určitých tematických okruhů. 

Tematické okruhy legislativy v oblasti ŢP: 

 Ţivotní prostředí všeobecně; 

 Vodní hospodářství; 

 Odpadové hospodářství; 

 Ochrana ovzduší; 

 Ochrana přírody; 

 Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství;  

 Geologie a hornictví; 

 Územní plánování a stavební řád; 

 Posuzování vlivů na ţivotní prostředí; 

 Nakládání s chemickými látkami; 

 Prevence závaţných havárií; 

 Geneticky modifikované organismy; 

 Integrovaná prevence znečištění; 

 Energetika; 

 Hluk; 

 Ochrana klimatu. 

Kromě zákonů je třeba respektovat příslušné úřední dokumenty, které vydávají různé 

orgány místní samosprávy, právní a jiné poţadavky. Příkladem těchto dokumentů jsou 

kolaudační schválení provozních objektů, která mohou podmínit dodrţováním určitých 

poţadavků [13]. 
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3 Současné přístupy managementu environmentu 

 

Systém řízení zaměřený na oblast ochrany ţivotního prostředí byl poprvé kodifikován 

v příloze nařízení ES 1836/93 v podobě nařízení EMAS a následně v normě 14000 vydané 

v roce 1996. Při procesech zavádění a udrţování těchto systémů jsou pouţívány stejné 

přístupy, jaké jsou známy z oblasti QMS [13].  

3.1 EMS na bázi norem řady ISO 14 001 

Jedná se o normativní doporučení pro koncipování EMS na základě norem, které jsou 

od svého prvního zveřejnění deklarovány jako dobrovolné a univerzální. Je pouze na 

společnosti zda se rozhodne pro zavedení nebo zda ji k tomu donutí jiné poţadavky. Normy 

jsou aplikovatelné v malých i velkých organizacích, jsou vyuţitelné v různých oborech 

podnikání i v neziskových organizacích apod. a to nejpodstatnější je, ţe mají celosvětový 

charakter. 

Je výhodné, ţe certifikaci nabízejí stejné subjekty, které mají oprávnění k akreditaci 

QMS, takţe certifikaci u jedné firmy zpravidla zabezpečuje jedna certifikační společnost. Je 

moţné, oba manaţerské přístupy, tzn. QMS a EMS, spojit, navíc společná certifikace obou 

systémů je obvykle levnější neţ certifikace kaţdého systému zvlášť. 

Stejně jako při QMS, také v normě ČSN EN ISO 14001, která se týká EMS, je jedním 

ze základních poţadavků realizace interních auditů [13]. 
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4 Teoretické vymezení Interních auditů 

 

Interní audity byly a jsou nezbytnou součástí procesů systému managementu kvality, 

jiţ od roku 1987, kdy jsou jako poţadavky specifikovány v normě ISO 9001. V současné 

době jsou audity charakterizovány jako nejvyuţívanější nástroj přezkoumávání stavu systému 

managementu kvality, ale i jiných systémů, např. EMS, systémů managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, společenské odpovědnosti, managementu znalostí apod. [6] 

Audit dle normy ISO 9000: „Systematický nezávislý a dokumentovaný proces pro 

získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněná 

kritéria“[10]. 

Auditování je proces, který by měl být nezbytnou součástí systému managementu, coţ 

znamená souborem činností, které jsou plánovány (plánování zdrojů, postupů auditu apod.), 

systematicky realizovány tak, aby se s jejich výsledky v daném systému managementu 

vhodně naloţilo při rozhodovacích a ostatních procesech. 

Nezávislý audit znamená, ţe aktivní účastníci auditu, tzv. auditoři nejsou a nesmí být 

nijak závislí na prověřovaném procesu, či produktu. Dokumentovaný audit předpokládá, ţe 

k realizaci auditu daného systému managementu bude mít kaţdá organizace zpracován 

dokumentovaný postup, či metodiku [6]. 

Pomocí auditů systému managementu kvality společnost získává nutné důkazy (coţ 

jsou záznamy o výsledcích činností, ale také další informace, které jsou auditory vţdy 

ověřitelné). Díky těmto informacím auditoři konstatují, ţe auditovaný objekt, nebo auditovaná 

oblast splnila, nebo nesplnila poţadavky, které jsou stanoveny kritérii auditu. 

Pojem kritéria auditu představuje zejména veškerou interní dokumentaci, stejně jako 

závaznou externí legislativu, která se vztahuje k procesům systémů managementu [6]. 

Primárním účelem auditu dle normy ČSN EN ISO 9001 je ověřit zda má organizace 

zaveden a udrţován systém managementu kvality a zda splňuje poţadavky stanovené touto 

normou [11]. 

Je nutno uvést, ţe existuje celá řada druhů auditu v systému managementu kvality, coţ 

ukazuje následující schéma druhů auditů QMS [6]. 
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obrázek 1 Druhy auditů v QMS [7] 

4.1 Rozdělení auditů 

Interní audity jsou většinou charakterizovány jako aktivity, které provádějí 

zaměstnanci organizace sami, externí audity jsou vedeny jinými organizacemi, ale základní 

rozdělení na audity interní a externí by nemělo totiţ nikdy být vedeno podle toho, kdo audit 

vykonává, ale podle toho kdo vyuţívá výstupů (závěrů) z auditů, kdy výstupů z interních 

auditů vyuţívá hlavně auditovaná společnost a závěrů z externích auditů vyuţívají i jiné 

organizace, např. zadavatelé zakázek, odběratelé (potom se jedná o audity druhou stranou), 

certifikační orgány (potom se jedná o audity třetí stranou) [6]. 

Dle předmětu auditování rozlišujeme: 

 Audity systémové 

 Audity procesní 

 Audity personální 

 Audity produktové 

Každý audit musí mít minimálně 3 účastníky: 

 Klienta 

 Auditora 

 Prověřovaného [6]. 
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4.2 Základní postup při auditování systémů managementu 

kvality v souladu s ČSN EN ISO 19 011 

Základní kroky při auditování systému managementu kvality doporučuje norma ČSN 

EN ISO 19 011. 

4.2.1 Zahajovací fáze auditu 

Funkce (coţ je např. představitel vedení) odpovědná za řízení programu jmenuje 

vedoucího týmu auditorů, který má pravomoc určit a jmenovat ostatní členy auditorského 

týmu. Klient interního auditu stanovuje a specifikuje cíle auditu, které by měli být zaměřeny 

na vyhledávání příleţitostí ke zlepšování. Velice důleţitým krokem v  zahajovací fázi je 

posouzení proveditelnosti auditu, coţ znamená přezkoumání všech vlivů, které by mohli 

zabránit efektivnímu provedení interního auditu (např. nedostatek zdrojů, nepřipravenost 

prověřovaného místa apod.) [6]. 

4.2.2 Přezkoumání dokumentů 

Cílem této fáze je zjištění zda jsou pro vlastní provedení interního auditu dostupná a 

k dispozici všechna potřebná kritéria auditu (tzn. normy, směrnice, zákony, příručka kvality 

apod.). Tuto fázi realizuje buď vedoucí auditor, nebo celý tým auditorů [6]. 

4.2.3 Příprava auditování na místě 

V této fázi se vypracovává podrobný operativní plán auditu, včetně popisu, kdy, kde a 

kým budou auditovány jednotlivé procesy a činnosti v rámci systému managementu kvality. 

Zejména plán obsahuje přípravu všech členů auditorského týmu ke zkoumání přímo na místě 

auditování. Typickou pomůckou auditorů jsou tzv. Check-listy, neboli seznamy otázek, které 

si auditoři předem připraví a vyuţívají jej u vlastního procesu auditování. Check-listy by měly 

pokrývat všechny poţadavky systému managementu kvality v kontrolované oblasti, procesech 

apod. Vytvořený check-list není definitivní materiál, lze jej v průběhu auditu vhodně a 

obratně doplňovat novými otázkami [6]. 
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4.2.4 Auditorské činnosti na místě 

Neboli v provozech, jedná se o typickou sloţku procesu auditování. Podstatou této 

fáze auditování je proces sběru a analýzy dat o prověřovaných procesech, porovnání 

dokumentovaných postupů s reálným stavem v prověřované společnosti, formulace zjištění 

z auditu a příprava předběţných výstupů a závěrů z interního auditu. Auditoři by měli v této 

fázi postupovat podle předem stanoveného operativního plánu auditu. Poslední částí této fáze 

je závěrečné jednání s vlastníkem prověřovaného procesu, s cílem seznámit ho s hlavními 

zjištěními, ať uţ se jedná o neshody, odchylky nebo příleţitosti ke zlepšování [6]. 

4.2.5 Vypracování a distribuce závěrečné zprávy z auditu, následný audit 

Po provedení auditování na místě auditorský tým vypracuje závěrečnou zprávu 

z auditu, která v písemné formě shromáţdí a propojí všechny zjištěné závěry. Tato závěrečná 

zpráva je přeposílána celou organizací, zejména proto, aby se dostala k vlastníkům 

auditovaných procesů, vedoucím příslušných organizačních jednotek, ale s jejím obsahem 

musí být seznámeno zejména vedení organizace. Řídící pracovníci organizace mají za 

povinnost, projednání a diskutování závěrů, které jsou uvedeny ve zprávě z auditu, musí dále 

také prověřovat efektivnost opatření k nápravě, preventivních opatření, neboli zabezpečit to, 

aby aktivity zlepšování byly bez problémů realizovány. Do jaké míry jsou prováděny tyto 

aktivity, vedení organizace můţe přezkoumat pomocí tzv. následného interního auditu [6]. 

4.3 Doporučení na základě zkušeností 

1. Pro efektivní a účinné vedení interních auditů je nutné vytvoření vhodné a 

přátelské atmosféry ve společnosti, coţ by měla být úloha vrcholového vedení. 

Všichni účastníci procesu auditu musí tento proces chápat jako příleţitosti a 

moţnosti ke zlepšování. Nikdy nesmí být ve společnosti uplatňován osobní 

postih zaměstnanců, kteří vykonávají určité činnosti v rámci procesu auditu, za 

odhalené neshody, jestliţe příslušná analýza neodhalí jejich přímý podíl na 

vzniku těchto neshod [6]. 

2. Osoby provádějící interní audit (auditoři) by měli procházet neustálým 

zvyšováním své klasifikace a odborné způsobilosti, měli by mít aktuální 

informace o systému managementu kvality, o vývojových trendech v oblasti 

managementu, o aplikaci nástrojů neustálého zlepšování atd., z důvodu 

schopnosti, dle svých zkušeností navrhovat a doporučovat efektivní opatření ke 
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zlepšení současného stavu. Poţadavky na auditory specifikuje norma ČSN EN 

ISO 19 011 a tyto poţadavky není vůbec jednoduché splnit [6]. 

3. Všichni auditoři, ale musejí mít na paměti zkušenost a tvrzení, ţe dobrým 

auditorem se člověk nerodí, ale stává.  Z tohoto důvodu by auditor při svých 

činnostech měl mít nejen sebejistotu (kterou auditor získá pouze praktickou 

činností), ale také pokoru a úctu k práci jiných. Interní audity mají významný 

potenciál učení se a tohoto potenciálu by mělo být vyuţíváno [6]. 

4.4 Zásady auditování, které vymezuje norma ČSN EN ISO 19 

011 

 Etické chování auditora: Základem efektivního a účinného auditu musí být 

vzájemná důvěra, jednotnost a diskrétnost auditorů. 

 Spravedlivé prezentování zjištění z auditů:Auditoři musejí svá zjištění a 

závěry z procesu auditu prezentovat pravdivě a tak, aby věrně odráţeli reálný 

stav SMK a dalších systémů managementu. 

 Povinnost profesionálního přístupu v práci auditora: Velice důleţitým 

parametrem práce auditorů je soudnost a pečlivost při analýze důkazů z auditu. 

 Nezávislost v rozhodování auditora: Auditoři musí být nezávislí na 

činnostech, které oni sami auditují, a nesmí být ani zaujatí. 

 Průkaznost: Důkazy získané z auditů musí být zaloţeny na dostupných 

zdrojích a musí být ověřitelné. Auditor by měl při vlastní činnosti auditování 

uplatňovat přístup odvozený od vyhodnocování faktů [8]. 

 

4.5 Druhy interních auditů 

Rozlišujeme hned několik druhů interních auditů, konkrétně interní audit u dodavatelů, 

certifikační, výrobkový a procesní interní audit [13]. 

4.5.1 Audit u dodavatelů 

Jedná se o typickou formu auditu prováděnou druhou stranou. Můţe být sjednán tak, 

ţe interní auditoři odběratele prověřují vybrané oblasti, aby se ujistili, zda dodavatel plní 

stanovené poţadavky (týkající se např. kvality zakázek, dodrţování environmentálních a 
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bezpečnostních poţadavků). Postup auditu u dodavatele se zásadně neliší od postupu při 

provádění interních auditů obecně. Dodavatele je však nutné o auditu informovat 

s dostatečným časovým předstihem a termín příslušného auditu odsouhlasit [13]. 

4.5.2 Certifikační audit 

Jedná se o formu auditu prováděného třetí stranou, kdy jde o audit realizovaný 

nezávislou společností (jak na dodavateli, tak odběrateli), která má k tomuto účelu příslušnou 

kvalifikaci. Zpravidla tento audit provádí certifikační organizace, která provádí samostatnou 

certifikaci jednotlivých systémů, kombinace dvou nebo všech tří systémů [13]. 

4.5.3 Výrobkový audit 

Vztahuje se zejména na produkty ve finální podobě. Audit se provádí náhodným 

výběrem produktů uloţených v expedičním skladu, nebo přímo u výrobků, které jsou 

připraveny k expedici. Hlavním cílem tohoto typu auditu je posoudit kvalitu finálních 

produktů z pohledu zákazníka. Hodnotí se kvalita funkčních vlastností produktu, ale i kvalita 

jeho zabalení, úplnost vybavení, vizuální závady atd. Tento typ auditu lze také aplikovat na 

díly v různém stupni rozpracovanosti (např. u automobilů převodovka). Jestliţe se prověřuje a 

hodnotí výsledek nebo průběh sluţby jedná se o audit sluţby. Pro příklad audit hotelového 

pokoje, je nutné určit které znaky nebo parametry v daném hotelovém pokoji budou pro 

zákazníka klíčové. Můţe se jednat např. o otázky jako správně převlečená postel, čistota 

interiéru pokoje, dezinfikované WC [13]. 

4.5.4 Procesní audit 

Tento typ auditu je zaměřen na relevantní firemní procesy (např. marketing, vývoj, 

nákup, provozní a výrobní činnosti, prodej, servis). Cílem tohoto typu auditu je průběţná 

kontrola úrovně daných procesů, z důvodu moţnosti při vzniku určitých odchylek včas 

zasáhnout a nasadit příslušné řídicí a nápravné mechanismy. Příprava procesního auditu 

spočívá v přesném vymezení procesu a jeho jednotlivých činností a vyhodnocení úrovně 

vlivů, které na daný proces působí. V případě procesního auditu prováděného v oblasti 

environmentu mohou být předmětem zkoumání úkapy a úniky olejů, mazadel, jejich 

zachycení (např. vaničkami), existence zásahových sad, dostatek nádob na odpady a jejich 

značení, identifikace nebezpečného obsahu a existence příslušného dokumentu v této 
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problematice, reálné třídění odpadů, existence pracovních instrukcí pro rizikové operace, 

pouţívání bezpečnostních pomůcek (např. špunty do uší) [13]. 

 

4.6 Problematika interních auditů environmentu dle normy 

ČSN EN ISO 14 001 

Společnost musí zajistit, aby se interní audity EMS prováděly v plánovaných 

intervalech, takovým způsobem aby: 

 Bylo určeno, jestli EMS odpovídá plánovaným krokům environmentálního 

managementu včetně poţadavků ČSN EN ISO 14 001, je správně zaveden a 

udrţován 

Kdy vedení organizace musí poskytnout informace o výsledcích a závěrech z interního 

auditu. 

Společnost musí plánovat, udrţovat a zavést programy auditů s přihlédnutím 

k environmentálnímu významu příslušných operací a k výsledkům auditů z předešlých 

období. 

Postupy auditů musí být vytvořeny, udrţovány a zavedeny, tak aby určovaly 

poţadavky a odpovědnosti na plánování a realizaci auditů, zpráv o jejich výsledcích a 

uchovávání záznamů jich se tykající, stanovení kritérií auditu, četností a metod. Výběr 

auditorů a realizace auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu [9]. 
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5 Společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. 

Pro spolupráci při vypracovávání bakalářské práce byla vybrána společnost 

ArcelorMittal Ostrava a. s. 

5.1 Předmět podnikání 

Výroba je zaměřena zejména na výrobu a zpracovávání surového ţeleza a oceli, za 

pomoci hutní druhovýroby. Největší část výroby představují dlouhé a ploché válcované 

výrobky. Strojírenská výroba vytváří a produkuje z největší části důlní výstuţe a silniční 

svodidla. Obsluţné činnosti a servis jsou většinou prováděny vlastními obsluţnými závody 

[1]. 

5.2 Historie společnosti 

1942: Vítkovické ţelezárny započaly výstavbu jiţního závodu v Kunčicích, coţ bylo 

zapřičiněno omezeným rozvojem vzhledem k umístění ve městě. 

1947-1948: Přijalo se rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, stále ještě jako 

součást Vítkovických ţelezáren. 

31. Prosince 1951: Přišlo osamostatnění a vznikla nová huť Klementa Gottwalda 

(NHKG), kdy se jednalo o národní podnik. 

1951 – 1958: Započala první etapa existence nového podniku. Celý kombinát 

vytvářelo pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens – 

martinské a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část 

elektrárny včetně vodohospodářství. 

1958 – 1961:  V této druhé etapě se rozšiřovaly hlavně kapacity pro produkci 

základních surovin, jako jsou koks, surové ţelezo a ocel. Dále se stavěly provozy pro 

zpracování těchto surovin a produktů. V tomto období byla také zprovozněna válcovací trať a 

linka na výrobu nákladních, osobních a traktorových kol, byla postavena také nová blokovna 

a pásové tratě. 

1967 – 1985: Tato etapa byla ve znaku rozsáhlé modernizace martinské a tandemové 

pece, výstavby středojemné válcovny v jiţní části závodu, centrální kyslíkárny a 

velkokapacitní koksárenské baterie [1]. 
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1989: Došlo ke změně názvu NKHG na Novou huť, státní podnik. Tato změna však 

zapřičinila další technologické události, zejména přechod od odlévání do ingotů k plynulému 

odlévání oceli. 

1993-1999: Byla zapojena zařízení pro plynulé odlévání oceli. Tato změna přinesla 

větší výtěţnost oceli a menší energetickou náročnost. Velkou událostí také byla výstavba 

válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé tratě. 

2003: V rámci privatizace byla Nová huť zakoupena Lakashmi Mittalem a v polovině 

Dubna vznikla ISPAT nová huť, a. s.  

2004: Na konci roku došlo k další změně názvu společnosti a to na Mittal steel 

Ostrava, a. s. 

2006: Nejdiskutovanější věcí v ocelářském světě byla snaha Lakashmi Mittala o 

převzetí Arceloru a koncem roku došlo ke spojení Mittal steel  a Arceloru. Vznikl tak světový 

gigant v hutní oblasti. 

2007:Připojení dalších dceřiných společností [1]. 

5.3 Organizační schéma společnosti 

 

Obrázek 2 organizační schéma společnosti [1] 
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5.4 Politika IMS 

V případě organizace ArcelorMittal Ostrava a. s. se jedná o integrovaný hutní podnik. 

Výroba a produkce společnosti je vytvářena výrobou koksu a koksochemických výrobků, 

surového ţeleza, plynule litých předlitků, Dlouhých a plochých výrobků, včetně svodidel, 

plechů a pásů pro elektrotechniku, za studena válcovaných plechů a pásů z nelegovaných a 

legovaných ocelí. 

Organizace ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s. a je výrobcem bezešvých a spirálově svařovaných trubek a 

trubkových výrobků. 

Společnost ArcelorMittal Engeneering Products Ostrava s. r. o. je 100% dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a. s. a zabývá se výrobou strojírenských výrobků a odlitků. 

Organizace ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s. r. o. je taktéţ 

100% dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a. s. zabezpečuje činnosti související 

s výrobou plochých výrobků za studena. 

Společnost ArcelorMittal Technotron s. r. o. je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s. a zabývá se výrobou jader magnetických obvodů. 

Společnost TAMEH Czech s. r. o. je 100% dceřinou společností TAMEH Holding sp. 

z. o. o.  a jedná se o výrobce energetických médií. 

Kvalita výrobků a sluţeb, ochrana ţivotního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci zaměstnanců a prevence závaţných havárií jsou nejvyšší priority všech výše uvedených 

organizací. Tyto společnosti implementovaly a certifikovali IMS dle ČSN EN ISO 9001, EN 

ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 sb. (ve znění pozdějších předpisů) o prevenci 

závaţných havárií a integrovaný systém hospodaření s energií dle EN ISO 50001 [1]. 
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5.5 Interní audity ve společnosti AMO, a. s., a postup jejich 

provádění 

Dle příručky IMS organizace AMO, a. s., je pomocí interních auditů ověřována shoda 

činností, které jsou ve společnosti prováděny s poţadavky uvedenými v dokumentaci a 

s poţadavky, které stanovují normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, EN ISO 50001, 

BS OHSAS 18001 a bezpečnostní dokumentace PZH. Dále je ověřováno splnění a účinnost 

opatření k nápravě neshod, které byly zjištěny předchozím interním auditem. Interní audity 

v IMS jsou prováděny, plánovány a vyhodnocovány dle směrnice N - 8. 114 Interní audity 

IMS [12]. 

Příprava interního auditu 

 Vedoucí auditor zpracuje po dohodě s vedoucím POJ plán interního auditu a nejpozději 

týden před uskutečněním auditu jej zašle vedoucímu POJ, ostatním auditorům a jednu kopii si 

ponechá. Plán interního auditu je moţné rozeslat v elektronické formě. Pro kaţdý interní audit 

je vypracován dotazník, pomocí kterého auditorský tým přezkoumá shodu prováděných 

činností s dokumentací a normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, EN ISO 50001, 

BS OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 sb. a získá tak důkazy z interního auditu. Otázky jsou 

rozděleny tak aby odpovídaly prověřované oblasti QMS (kapitoly 4, 5, 6, 7, 8), EMS 

(kapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), dále pak normy pro EnMS, PZH a zákonu č.6/2006 sb. 

s důrazem na to aby bylo moţno zabezpečit hodnocení výsledků. Příslušné dotazníky 

schvaluje hlavní auditor, za jeho nepřítomnosti představitel vedení a. s. Pro zjištění splnění 

cíle si vedoucí auditor vyţádá zprávu z minulého interního auditu [5]. 

Průběh interního auditu 

Vedoucí auditor provede první pohovor s vedoucím POJ a dalšími účastníky auditu, kdy 

účelem je představení auditorů, stručný přehled o náplni, cílech, rozsahu a plánu auditu. 

Vlastní audit se provádí podle otázek ve schváleném dotazníku, kdy auditorský tým za 

pomoci zkoumání dokumentů, pohovorů, zjišťováním činností a podmínek v určitých 

oblastech shromaţďuje důkazy z auditu. Zjištění zaznamenává do dotazníku, konkrétně do 

části zjištění, kdy musí zaznamenat ty, které budou hodnoceny jako neshoda. Na základě 

zjištění tým auditorů provede hodnocení splnění poţadavků: 0 = nesplněno, 1 = částečně 

splněno, 2 = splněno, kdy vedoucí auditor zaznamenává hodnocení do části body, kdy dále 

zaznamenává maximálně moţný počet získaných bodů, celkový počet skutečně získaných 
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bodů, procento úspěšnosti. Tým auditorů dále provádí hodnocení plnění úkolů, opatření 

k nápravě přijatých při předchozím interním auditu dané oblasti IMS. Vedoucí POJ je povinen 

prokázat odstranění neshod.  Jestliţe tým auditorů přistoupí k přerušení interního auditu ze 

závaţných důvodů (závaţné nedostatky v popisech činností v dokumentaci, hrubé neshody 

prováděných činností s postupy v dokumentaci, neúčast odpovědných zaměstnanců aj…) 

vedoucí auditorského týmu je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucímu POJ a dále zajistit 

(doplnit tuto skutečnost do dotazníku k otázce, u které došlo k přerušení auditu, okamţité 

vyhotovení zprávy z interního auditu, kde jsou uvedeny důvody přerušení a termín opakování 

interního auditu, kdy termín auditu stanoví vedoucí auditor po dohodě s ostatními auditory a 

vedoucím POJ a ten proběhne nejpozději do 1měsíce, dle potřeby vystavení protokolu o 

neshodě). Na základě zprávy z interního auditu zaznamená hlavní auditor termín opakování 

interního auditu do programu interního auditu pro daný rok a podává informace o této 

skutečnosti představiteli vedení. Na závěr interního auditu provede tým auditorů a vedoucí 

POJ závěrečný pohovor, jehoţ cílem je zhodnocení auditu a sdělení zda bylo dosaţeno cíle, 

sdělení neshod a odchylek, které budou obsaţeny ve zprávě z interního auditu [5]. 

Zpráva z interního auditu 

Zpráva podává kompletní, stručný a jasný záznam o interním auditu, vypracovává ji 

vedoucí auditor za pomoci ostatních auditorů, nejpozději do 14dnů  po ukončení auditu. Do 

prověřované oblasti vedoucí auditor uvede prvky QMS, EMS, HSMS, EnMS a PZH, které 

budou prověřovány. Část zjištění obsahuje důkazy zjištěné interním auditem, zda se jedná o 

shodu, či neshodu. Jsou zde uvedené údaje, ke kterému prvku IMS se daná neshoda vztahuje. 

Všechny zjištěné neshody vedoucí auditor shrne v příloze ke zprávě a stanoví k nim opatření 

k jejich odstranění [5]. 

Hodnocení výsledků interního auditu 

Vedoucí auditor provádí vyhodnocení auditu na základě bodového hodnocení otázek 

v příslušných dotaznících. Výsledek auditu bude uveden ve zprávě z interního auditu. 

1)Stanovení dosaţitelného počtu bodů: Počet prověřovaných otázek x 2 = Bmax 

2)Stanovení podílu skutečného bodového hodnocení Bs s dosaţitelného počtu bodů: 

     ( )   
  

    
         kde B(%) = úspěšnost IA, Bs = počet dosaţených bodů, 

    Bmax = maximální počet dosaţitelných bodů. 
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3)Pro hodnocení IA platí následující pravidla: 

 Kdyţ je podíl otázek hodnocených 0 větší neţ 10%, je výsledek IA 

nevyhovující. 

 Kdyţ je podíl otázek hodnocených 0 nejvýše 10% a celkový podíl dosaţených 

bodů nejvýše 65%, je výsledek IA nevyhovující. 

 V ostatních případech je výsledek auditu vyhovující [5]. 

5.6 Porovnání interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011 a 

interních auditů prováděných ve společnosti AMO, a. s. 

Tabulka č. 1 Porovnání interních auditů dle ČSN EN ISO 19011 a interních auditů prováděných v AMO, a. s. 

Interní audity dle normy ČSN EN ISO 19011 Interní audity prováděné ve společnosti 

ArcelorMittal a. s. 

Cíl Auditu: Cíle auditů mají být v souladu 

s politikami a cíli systému managementu a 

měli by je podporovat. Cíle mohou být 

zaloţeny na zváţení např. (priorit 

managementu, poţadavků systému 

managementu, potřeb a očekávání 

zainteresovaných stran, včetně zákazníků. Tyto 

cíle mohou být např. (přispívat ke zlepšování 

systému managementu a jeho výkonnosti, plnit 

externí poţadavky např. certifikace dle normy 

SM., určovat efektivnost SM) [8]. 

Cíl auditu: Ověřování shody 

prováděných činností s poţadavky EN 

ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001, EN 

ISO 50001:2011, se zákonem č. 59/2006 

sb., s legislativními poţadavky a 

poţadavky stanovenými interní 

dokumentací, zajištění důkazů pro 

hodnocení efektivity sytému, 

Identifikace příleţitostí ke zlepšení, 

ověření odstranění neshod zjištěných při 

předchozích interních auditech [5]. 

Kritéria auditu: Jsou pouţívána jako 

reference, podle kterých je určován soulad 

nebo shoda a mohou obsahovat cíle, politiky, 

postupy, legislativní poţadavky, normy, 

smluvní poţadavky, poţadavky SM, odvětvová 

pravidla chovaní aj… [8] 

Kritéria auditu: představují zejména 

zákony a další legislativní poţadavky, 

normy, především poţadavky norem EN 

ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 

18001, EN ISO 50001:2011, zákona 

č.59/2006 sb., poţadavky uvedené 

v dokumentaci AMO, a. s., opatření 

k nápravě nebo preventivní opatření, 
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další specifikované úkoly (politika, cíle 

IMS), poţadavky zákazníka [5]. 

Kompetence auditorů: Osoba, která řídí 

program auditu, musí mít kompetence pro jeho 

řízení, stejně jako dovednosti a znalosti 

v těchto oblastech (principy, postupy a metody 

auditu, normy SM, činnosti, produkty a 

procesy auditované organizace, legislativní a 

další poţadavky, informace o zákaznících, 

dodavatelích a dalších ZS, neustálý profesní 

rozvoj v oblasti auditů [8]. 

Kompetence auditorů: Kompetence 

auditorů v AMO, a. s., zahrnuje (min. 

SŠ vzdělání, min. dva roky praxe 

v technické, managerské nebo odborné 

funkci, absolvování kurzu IMS nebo 

adekvátní příslušné vzdělání v oblastech 

QMS, EMS, EnMS, HSMS, absolvování 

kurzů interních auditorů, zkušenosti 

z provádění auditů na místě jako auditor 

v přípravě, osobní vlastnosti pro výkon 

funkce auditora (objektivnost, 

komunikace aj…) [5]. 

Příprava IA: Přezkoumání dokumentů při 

přípravě auditu, kdy má být přezkoumána 

dokumentace SM, za účelem shromáţdění 

informací k činnostem auditu, získání přehledu 

o rozsahu dokumentace. Příprava plánu auditu, 

kdy je vedoucím týmu auditorů připraven plán 

auditu na základě informací v programu auditu 

a dokumentaci. Plán má brát v úvahu vliv 

činností auditu na procesy v auditované 

organizaci. Přidělování práce týmu auditorů, 

příprava pracovní dokumentace [8]. 

Příprava IA: Zpracování plánu auditu, 

Vypracování dotazníků pro kaţdý 

interní audit dle kapitol příslušných 

norem a předpisů, schválení dotazníků 

pro interní audity [5]. 

Průběh IA: Úvodní jednání, jehoţ cílem je 

potvrdit souhlas všech stran s plánem auditu, 

představit auditorský tým, ujistit se, ţe všechny 

naplánované činnosti v auditu jsou 

proveditelné. Další důleţitou částí je 

přezkoumání dokumentů v průběhu auditu, kdy 

Průběh IA: Pohovor hlavního auditora 

s vedoucím POJ a účastníky interního 

auditu, Provedení vlastního interního 

auditu dle otázek uvedených 

v dotaznících pro interní audit, bodové 

hodnocení plnění poţadavků, 
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musí být přezkoumána dokumentace 

auditované organizace, aby byla určena shoda 

systému s kritérii auditu, byly shromáţděny 

informace pro podporu činností auditu. 

Přezkoumání můţe být prováděno v kombinaci 

s jiným procesem, kdyţ není ohroţena jeho 

efektivnost. Dalším krokem je komunikace 

v průběhu auditu, kdy v průběhu auditu je 

nutné vést formální komunikaci uvnitř týmu 

auditorů a také s auditovanou organizací, 

klientem auditu a externími orgány. Tým 

auditorů má vést pravidelné jednání s cílem 

výměny informací. V průběhu auditu vedoucí 

týmu auditorů v pravidelných intervalech má 

informovat auditovanou organizaci o průběhu 

auditu a o důkazech, které by mohli znamenat 

riziko pro auditovanou společnost. Tým 

auditorů mohou doprovázet tzv. průvodci a 

pozorovatelé, kteří se přímo neúčastní daného 

auditu. Povinnosti pozorovatelů se vztahují 

k bezpečnosti zdraví při práci a povinnosti 

průvodců se vztahuji k ţádosti vedoucího 

auditorů. Během auditu mají být 

shromaţďovány a vhodně ověřovány 

informace odpovídající cílům, rozsahu a 

kritériím auditu. Zjištění z auditu se musejí 

vytvořit na základě hodnocení důkazů 

vzhledem ke kritériím auditu a poukazují na 

shodu nebo neshodu s kritérii auditu. Před 

závěrečným jednáním se musí tým auditorů 

poradit, aby přezkoumal zjištění z auditu, 

odsouhlasil závěry z auditu, připravil 

shromáţdění důkazů pomocí zkoumání 

dokumentů, pohovorů, zjišťováním 

činností a podmínek v určitých 

oblastech, zaznamenávání zjištění do 

dotazníků, hodnocení plnění úkolů, 

naplánování a záznam opatření 

k nápravě přijatých při předchozím 

interním auditu dané oblasti IMS, 

závěrečný pohovor týmu auditorů a 

vedoucího POJ [5]. 
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doporučení, prodiskutoval činnosti vyplývající 

z auditu, kdy závěry z auditu mohou obsahovat 

rozsah shody SM s kritérii auditu, dosaţení 

cílů auditu, efektivnost auditu. Závěrečné 

jednání slouţí k prezentaci zjištění a závěrů 

z auditu vedoucím týmu auditorů [8]. 

Zpráva z interního auditu: Zpráva z auditu má 

obsahovat přesný, ucelený, stručný a jasný 

záznam o auditu a součástí zprávy z interního 

auditu by měli být cíle auditu, předmět auditu, 

identifikace klienta auditu, identifikace týmu 

auditorů a osob, které se auditu účastnili 

z auditované organizace, místa a data, kde byly 

prováděny činnosti auditu, kritéria auditu, 

zjištění auditu, závěry a důkazy z auditu, 

rozsah ve kterém byla splněna kritéria auditu. 

Zpráva z interního auditu má být přezkoumána, 

datována a schválena s postupy programu 

auditu. Poté je distribuována adresátům 

stanoveným plánem auditu [8]. 

Zpráva z  interního auditu:Stručný 

záznam o interním auditu, jsou zde 

uvedeny prvky QMS, EMS, HSMS a 

EnMS prověřované oblasti, část zjištění 

obsahuje důkazy, zda se jedná o 

shodu/neshodu, údaje o prvku IMS, ke 

kterému se neshoda vztahuje, součástí je 

příloha, kde jsou uvedeny všechny 

neshody a opatření pro jejich odstranění 

[5]. 

 

Dílčí závěry k provedené analýze  

Cíl auditu: Specifikace cílů auditu ve společnosti AMO, a. s., je ve shodě se specifikací cílů 

auditu dle normy ČSN EN ISO 19011. Je zde tedy moţné hodnotit, ţe poţadavky normy ČSN 

EN ISO 19011 na cíle auditu jsou splněny. 

Kritéria auditu:  Organizace AMO, a. s., stanovuje kritéria interních auditů, tak jak poţaduje 

norma ČSN EN ISO 19011, kritéria interních auditů jsou stanovovány také dle poţadavků 

normy ČSN EN ISO 9001, zákonných poţadavků a poţadavků v interní dokumentaci 

organizace 
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Kompetence auditorů: Společnost AMO, a. s., má stanovené svoje specifické poţadavky na 

kompetence auditorů, které však vychází z normy ČSN EN ISO 19011. Tyto poţadavky tedy 

mohou být hodnoceny jako splněny. 

Příprava interního auditu: Postup při přípravě interních auditů jasně vychází z postupu 

uvedeného v normě ČSN EN ISO 19011, kdy tyto dva postupy jsou ve shodě. Je tedy moţné 

přípravu interních auditů hodnotit jako splněnou. 

Průběh interního auditu: Společnost AMO, a. s., striktně vychází při průběhu auditu 

z normy ČSN EN ISO 19011, s tím, ţe podmínky jsou nastavené dle moţností společnosti, 

kdy společnost AMO, a. s., má např. svůj způsob hodnocení neshod při interních auditech, ale 

celkový proces průběhu auditu je ve shodě s normou ČSN EN ISO 19011. 

Zpráva z interního auditu: Obsah zprávy z interního auditu je v souladu se stanoveným 

obsahem, který popisuje norma ČSN EN ISO 19011, kdy společnost AMO, a. s., poté se 

zprávou nakládá, dle nutnosti. 

 

Závěr z analýzy porovnání interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011 

a interních auditů prováděných ve společnosti AMO, a. s. 

 Z provedené analýzy je zřejmé, ţe společnost AMO, a. s., vyuţívá pro provádění 

interních auditů a činností s nimi spojenými jako základ normu ČSN EN ISO 19011, kdy 

v provedené analýze nebyly shledány ţádné výrazné odchylky nebo oblasti, ve kterých byl 

moţný vznik neshody. Je zřejmé, ţe systém provádění interních auditů je zaveden a prováděn 

dle normy ČSN EN ISO 19011, kdy je daný systém nastaven na podmínky a procesy 

organizace AMO, a. s., a striktně dodrţován. 

5.7 Analýza trendů výsledků interních auditů EMS za roky 2010 

– 2014 

Ve společnosti AMO, a. s., jsem dostal k dispozici výsledky interních auditů za roky 

2010 aţ 2014. V kaţdém roce jsem se zaměřil na 3 oblasti auditů, a to na oblast řízení 

ochrany ţivotního prostředí, oblast informatiky a oblast výroby dlouhých výrobků. Věnoval 

jsem se vţdy otázkám, které byly hodnoceny, jako neshoda (hodnoceno 0) nebo částečná 

neshoda (hodnoceno 1) a opakovaly se ve více letech. 
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5.7.1 Analýza interních auditů v oblasti výroby dlouhých výrobků za roky 2010 

– 2014 

Tabulka č. 2 procentuelní úspěšnost interních auditů v oblasti výroby dlouhých výrobků 

Roky auditu % úspěšnosti 

2010 98,8 

2011 97,8 

2012 97,1 

2013 95,2 

2014 99 

Grafické znázornění % úspěšnosti interních auditů v oblasti výroby dlouhých výroků 

 

 

Obrázek 3 % úspěšnost interních auditů v oblasti výroby dlouhých výrobků 

 

Opakující se otázky, hodnocené hůře než splněno: 

 Jsou činnosti prováděny se stanovenými zásadami? Kontrola: značení odpadů, 

označení nádob (kód odpadu, zodpovědná osoba), separace odpadu, odvoz odpadů, 

vedení průběţné evidence odpadů. Hodnoceno 1 – částečně splněno. 

 Tato otázka byla hodnocena jako částečná neshoda v letech 2011 a 2013, kdy 

bylo uvedeno zjištění v roce 2011: Nalezeny neaktuální identifikační listy 

nebezpečných odpadů na sběrných místech. Zjištění v roce 2013 uvedeno 

nebylo. 
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 Naplánované opatření v roce 2011 znělo provést aktualizaci identifikačních 

listů nebezpečných odpadů na sběrných místech a v roce 2013 při separaci 

odpadu dbát na dodrţování zásad stanovených v příslušné směrnici. 

 Názor: Z důvodu že v roce 2011, bylo naplánované opatření k odstranění 

neshody, jehož realizací byla neshoda pro rok 2012 odstraněna, avšak v roce 

2013 se tato neshoda opět objevila. Je zde tedy nutné zjistit, zda byla 

odstraněna příčina neshody a provést tedy hlubší analýzu a na jejím základě 

naplánovat opatření k jejímu trvalému odstranění.  

 Jsou pro ChLaS klasifikovanými jako T+, T, C,… vypracována pravidla? Jsou s nimi 

zaměstnanci seznámeni? Hodnoceno 1 – částečně splněno. 

 Tato otázka byla hodnocena jako částečná neshoda v letech 2012 a 2013, kdy bylo 

uvedeno zjištění : Na provoze 143 – KD nebylo doloţeno seznámení zaměstnanců 

s EnA. V roce 2013 bylo uvedeno zjištění: Na pracovišti pecní kabiny č. 3 je 

zrevidován dokument (PPT 14T/06), ve kterém byla změněna první pomoc při 

otravě kyanidy. Aktivní uhlí, které je v tomto postupu zmiňováno musí být 

v lékárně. 

 V roce 2012 bylo naplánováno opatření:  Seznámit zaměstnance s EnA, které 

mohou být ovlivněny jejich činností. V roce 2013 pak bylo naplánováno opatření: 

Kontrola lékárniček, zda tam je uhlí. 

 Názor: Je nutné doložit příslušné potvrzení o seznámení zaměstnanců 

s příslušnými ChLaS a způsob vedení celkových záznamů o ChLaS, na jejichž 

základě by bylo možné příslušnou dokumentaci upravit a aktualizovat. 

 Jsou prováděny kontroly skladů dle POŘT 11-A“ kontroly skladů. Manipulačních 

ploch a technologických zařízení se závadnými látkami? Doloţit záznam o kontrole. 

Hodnoceno 1 – částečně splněno. 

 Tato otázka byla hodnocena jako částečná neshoda v letech 2012 a 2013, kdy bylo 

uvedeno zjištění v roce 2012: Ze zápisů kontrol dle POŘT 11-D nelze zjistit, zda 

byly prověřeny všechny oblasti. V roce 2013 bylo uvedeno zjištění: Je neaktuální 

rozhodnutí ŘZ 23/2013 je zapotřebí jmenovat komisi a provést kontroly skladů dle 

POŘT 11 – A1. 

 Naplánované opatření v roce 2012 znělo:  V zápisech kontrol uvést přesně, které 

oblasti byly prověřeny. V roce 2013 bylo naplánované opatření: Doloţit záznam o 

kontrole. 
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 Názor: V této otázce by bylo nutné opět doložit příslušnou dokumentaci, jaké 

oblasti jsou dle POŘT 11-A prověřovány a zda opravdu prověřeny byly a v jakém 

rozsahu. Na základě záznamu o kontrole pak provést možnou aktualizaci této 

směrnice. 

 Jak je zajištěna prevence předcházení haváriím? Jsou prováděny nácviky reakce na 

havarijní situaci? Hodnoceno 1 – částečně splněno. 

 Tato otázka byla hodnocena jako částečná neshoda v letech 2012 a 2013, kdy 

zjištění v roce 2012 nebylo uvedeno a v roce 2013 také nebylo uvedeno. 

 Naplánované opatření v roce 2012: Zpracovat plán na rok 2012. Opatření v roce 

2013 nebylo uvedeno. 

 Názor: Měla by být doplněna, nebo přehledněji vedena dokumentace o 

plánovaných opatřeních, vypracován příslušný plán a striktně zaveden do 

dokumentace a pravidelně aktualizován. 

5.7.2 Analýza interních auditů v oblasti informatiky za roky 2010 – 2014 

Tabulka č. 3 procentuelní úspěšnost interních auditů v oblasti informatiky 

Roky auditu % úspěšnosti 

2010 95,45 

2011 93,33 

2012 93,33 

2013 100 

2014 93,25 

 

Grafické znázornění % úspěšnosti interních auditů IA v oblasti informatiky 

 

Obrázek 4 % úspěšnost interních auditů v oblasti informatiky 
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Opakující se otázky, hodnocené hůře než splněno: 

 Kontrola záznamů: Vyhodnocování EnA, monitorování a měření EnA, školení 

zaměstnanců, prevence havárií. Hlášení mimořádných situací, výsledky hodnocení 

vedením, výsledky interních auditů aj… Hodnoceno 1- částečně splněno 

 Tato otázka byla hodnocena jako částečná neshoda v letech 2010 a 2014, kdy 

bylo uvedeno zjištění v roce 2010: V rámci auditu nebyl dohledán záznam o 

projednání hodnocení IMS za minule období (rok 2009). V roce 2014 nebylo 

uvedeno zjištění. 

 Naplánované opatření v roce 2010: V zápise z porady ŘC a dalších vedoucích 

útvarů provést záznam dodatečně. Naplánované opatření v roce 2014: nebylo 

uvedeno opatření. 

 Názor: Měla by být striktněji vedena dokumentace v příslušné oblasti. Zjistit 

zda byl dodán daný záznam a pravidelně kontrolovat a aktualizovat dané 

záznamy. 

5.7.3 Analýza interních auditů v oblasti řízení ochrany životního prostředí za 

roky 2010 – 2014 

Tabulka č. 4 procentuelní úspěšnost interních auditů v oblasti ochrany životního prostředí 

Roky auditu % úspěšnosti 

2010 99,34 

2011 98,8 

2012 98,8 

2013 100 

2014 98,8 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Grafické znázornění % úspěšnosti interních auditů v oblasti ochrany životního prostředí 

 

Obrázek 5 % úspěšnost interních auditů v oblasti ochrany životního prostředí 

Opakující se otázky, hodnocené hůře než splněno: 

 Je jmenován závodní Vodohospodář? Splňuje kvalifikační předpoklady? Hodnoceno 1 

– částečně splněno. 

 Tato otázka byla hodnocena jako částečná neshoda v letech 2011 a 2012, kdy 

v roce 2011 bylo uvedeno zjištění: Neexistuje plná zastupitelnost funkcí. V roce 

2012 pak bylo uvedeno zjištění: Popisy pracovních míst nebyly v souladu s OS N 

– 7. 159 

 Naplánované opatření v roce 2011 bylo: V oddělení jsou specialisté, jejichţ 

pracovní náplň je stanovena po jednotlivých oblastech ŢP (voda, …). Vzhledem 

k rozsahu problematiky není plná zastupitelnost funkcí při současném počtu 

zaměstnanců oddělení moţná. Naplánované opatření v roce 2012 bylo: Dát do 

souladu popisy pracovních míst s OS N – 7. 159 

 Názor: jestliže v roce 2011 bylo uvedeno, že při současném počtu zaměstnanců 

není možná plná zastupitelnost funkcí, tak je zde nutné přemýšlet o tom, zda funkce 

vodohospodáře může vykonávat jiný pracovník a zda by to při jeho náplni práce 

dokázal provádět. Poté doložit záznam o tom, že OS N – 7. 159 byla aktualizována 

a v jakém rozsahu. 
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5.7.4 Závěr z analýzy trendů výsledků interních auditů za roky 2010 - 2014 

Z provedené analýzy trendů oblastí výroby dlouhých výrobků, informatiky a ochrany 

ŢP je zřejmé, ţe z hlediska opakování se a počtu otázek hodnocených jako neshoda nebo 

částečná neshoda je nejhůře hodnocena oblast výroby dlouhých výrobků. Z hlediska 

celkové procentuelní úspěšnosti je však nejhůře hodnocena oblast informatiky, coţ je 

patrné také z grafického zhodnocení těchto oblastí. 

Po analýze zjištění a opatření ve výše uvedených analyzovaných oblastech je zřejmé, ţe 

časté, opakující se neshody jsou zejména v části vedení příslušné dokumentace, jejím 

dodrţování a udrţovaní její aktuálnosti. 
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6 Návrhy opatření pro zlepšení 

1) Z provedené analýzy trendů ve výsledcích interních auditů za roky 2010 – 2014 se jako 

nejproblémovější oblast projevila oblast výroby dlouhých výrobků. Z důvodu, ţe ve 

společnosti AMO, a. s., je prováděno cca 40 interních auditů ročně, kdy jsou vţdy prověřeny 

všechny procesy organizace a navrhována opatření pro vyřešení zjištěných neshod. 

Přezkoumání zda naplánované opatření bylo účinné a odstranilo danou neshodu nebo její 

příčinu představuje aţ interní audit v následujícím roce. 

Analýza trendů interních auditů by měla být provedena u všech ostatních auditovaných 

procesů a u problémových procesů, kde se opakují částečné nebo úplné neshody provádět 

přezkoumání účinnosti navrţeného opatření dříve minimálně jednou neţ proběhne interní 

audit v dalším roce. 

2) Jako další návrh zlepšování v oblasti týkající se přezkoumání účinnosti navrţených 

opatření k odstranění neshod se navrhuje, aby dané přezkoumání účinnosti bylo doloţeno 

adekvátní dokumentací. V podobě vedení plánů o provádění přezkoumání, kde by mělo být 

specifikováno, kdo provede přezkoumání a bude za něj nést zodpovědnost, kdy a v jakém 

rozsahu bude provedeno přezkoumání účinnosti opatření a záznamů o provedeném 

přezkoumání účinnosti, kde by měly být uvedeny skutečnosti, jak dané přezkoumání proběhlo 

a s jakou úspěšností. 

3) Jako další oblast návrhů pro zlepšení byla vybrána oblast dotazníků pro interní audity. Pro 

kaţdý interní audit jsou vypracovány dotazníky (check - listy) dle oblastí systému 

managementu (QMS, EMS, HSMS), ve kterých jsou uvedeny otázky, které kladou auditoři 

v průběhu interního auditu na prověřovanou oblast nebo proces. Kaţdý dotazník obsahuje 

jako poslední část tzv. zjištění, jehoţ součástí je také naplánované opatření k odstranění 

zjištěných neshod, kde je uveden termín provedení plánovaného opatření, příslušný 

pracovník, který opatření provede a ponese za něj odpovědnost. Chybí důkaz o tom, zda 

provedené opatření bylo provedeno. Navrhuje se tedy, aby do dotazníků byla doplněna část, 

do které se bude zapisovat, zda opatření proběhlo, zda byl dodrţen termín a zda opatření 

realizoval daný pracovník. 

4) Po prostudování směrnice N – 7. 159, která se týká přípravy zaměstnanců, bylo zjištěno, ţe 

není specifikováno ţádné pracovní místo, které by se týkalo přímo provádění auditů. 

Navrhuje se doplnit popis pracovního místa, které by se týkalo plánování, provádění auditů 



34 

 

včetně zajištění příslušných školení o provádění interních auditů, odměňování auditorů a 

hodnocení jejich výkonnosti. Dle mého názoru by tahle specifikace pracovního místa 

napomohla pro lepší motivaci pracovníků provádět audity v organizaci a také ke zlepšení 

celkové efektivnosti auditů v organizaci. 

5) Další návrh pro zlepšení se týká opět dotazníků pro interní audity. Jak bylo uvedeno, kaţdý 

dotazník obsahuje část zjištění včetně opatření k nápravě. V některých dotaznících nebylo 

dohledáno příslušné zjištění a opatření. Doporučuje se tedy zvýšit důraz na vedení příslušné 

dokumentace a průběţné kontrolování její správnosti. 

6) Z provedené analýzy trendů ve výsledcích interních auditů za roky 2010 – 2014 je zřejmé, 

ţe některé neshody se opakují, ať uţ v následném roce, nebo v dalších letech. Je tedy nutné 

provádět hlubší analýzu, s důrazem na odhalení kořenových příčin příslušných neshod. Na 

základě zjištění z této analýzy pak naplánovat příslušná opatření pro odstranění nejen 

současné neshody, ale její kořenové příčiny a tak trvale odstranit dané neshody. 

7) Níţe je navrţen formulář pro přezkoumání účinnosti opatření k odstranění neshod, který 

obsahuje údaje, o tom jaké bylo číslo interního auditu a oblast, kde se vyskytla neshoda, o 

jakou neshodu se jedná, jaké opatření k nápravě bylo naplánováno, rozsah přezkoumání, 

termín přezkoumání, odpovědná osoba a hodnocení úspěšnosti přezkoumání. 

8) Hodnocení úspěšnosti přezkoumání bylo navrţeno na stupnici 0 – 2, aby bylo sjednoceno 

s hodnocením interních auditů ve společnosti AMO, a. s., kdy 0 = Opatření nebylo účinné, 

neshoda nebyla odstraněna, 1 = Opatření bylo částečně účinné, byla odstraněna neshoda, ale 

nebyla odstraněna příčina, je tedy moţné, ţe se v budoucích letech neshoda opět vyskytne, 2 

= Opatření bylo účinné, byla odstraněna jak neshoda, tak její příčina a neshoda byla trvale 

odstraněna. 

Tabulka č. 5 Formulář pro přezkoumání účinnosti opatření k odstranění neshody 

Číslo IA Prověřovaná 

oblast 

Zjištěná 

neshoda 

Opatření 

k odstranění 

neshody 

Rozsah 

přezkoumání 

Termín 

přezkoumání 

Odpovědná 

osoba 

Hodnocení 

účinnosti 

přezkoumání 
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Závěr 

Bakalářská práce byla vypracována na téma „Analýza moţností zlepšování interních 

auditů systémů environmentálního managementu“. Bakalářská práce byla rozdělena na dvě 

části, teoretické vymezení problematiky a praktickou část. 

V části teoretické byly popsány pojmy týkající se kvality, bezpečnosti a ochrany a 

zdraví při práci a environmentu. Tato část práce byla zaměřena zejména na problematiku 

environmentu. V problematice environmentu byly popsány důvody zájmu o environment, 

státní účast při ochraně ŢP a současné přístupy k EMS. Dále se práce v teoretické části 

věnovala interním auditům, kde byla problematika popsána, uvedeno rozdělení interních 

auditů, postup a zásady provádění interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011. Zde byly 

popsány také jednotlivé fáze interních auditů, doporučení na základě zkušeností a 

problematika interních auditů dle normy ČSN EN ISO 14001. 

Praktická část bakalářské práce se věnovala společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s., 

kde byla prezentována historie společnosti, předmět podnikání, organizační schéma 

společnosti, politika IMS a postup provádění interních auditů ve společnosti dle směrnice. 

Byla provedena analýza porovnání interních auditů dle normy 19011 a interních auditů 

prováděných ve společnosti AMO a. s., kdy nebyla shledána ţádná odchylka. Dále byla 

provedena analýza trendů ve výsledcích interních auditů EMS za roky 2010 - 2014, která se 

zaměřila na tři oblasti interních auditů, konkrétně na oblast výroby dlouhých výrobků, 

informatiky a ochrany ţivotního prostředí. V této analýze byly zjištěny neshody, opakující se 

ve více letech a na jejich základě uvedeny názory na jejich odstranění a zlepšení systému. 

V poslední části bakalářské práce jsou uvedeny obecné návrhy na zlepšování systému 

provádění interních auditů ve společnosti. 
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