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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením postupů certifikačního orgánu při extér-

ních auditech ve strojírenských organizacích. Cílem bakalářské práce bylo pochopení ak-

reditace a certifikace systémů managementu v oboru svařování. 

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů akreditace, certifikace, dále na 

představení základních požadavků na certifikační orgán systémů managementu a souvise-

jících dokumentů a také v neposlední řadě na problematiku auditů se zaměřením na extérní 

audity. Praktická část se zaměřuje na vyhodnocení efektivnosti používaných záznamů při 

auditech, na aktualizaci těchto záznamů a převedení těchto záznamů do nového programo-

vého prostředí. 

 

Klíčová slova: akreditace, certifikace, audit, svařování, checklist 

 

ABSTRACT  

This thesis focused on improving procedures of the certification body during the 

external audits in the engineering companies. The aim of the thesis was to understand the 

accreditation and certification of management systems in the field of welding. 

The theoretical part of the thesis is focused on explanation of the terms accredita-

tion and certification further to the presentation of the basic requirements for the certifica-

tion body of management systems and related documents, and last but not least on the issue 

of audits focusing on external audits. The practical part of the thesis is focuses on assessing 

the effectiveness of the used records for audits, to update these records and transfering 

these records to a new programming environment. 
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Seznam zkratek 
 

A            - Auditor 

BOZP     - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CN          - Cenová nabídka 

CO          - Certifikační orgán 
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ČIA         - Český Institut pro akreditaci o.p.s. 
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EA         - European Co-operation for Accreditation (Evropská spolupráce v oblasti akreditace) 

EMAS     - ECO – Management and audit scheme (Systém ekologického řízení a auditu) 

EMS        - Environmental Management System (Environmentální systém managementu) 

ES           - Evropské společenství  

EWE       - European Welding Engineer (Evropský svářečský inženýr) 

IAF         - International Accreditation Forum (Mezinárodní akreditační fórum) 

IMP     - Interní metodický pokyn 

IMS         - Integrated Management System (Integrovaný systém řízení) 

IO            - Inspekční orgán 

ISMS       - Information Security Management System (Systém řízení informační bezpečnosti) 

IWE      - International Welding Engineer (Mezinárodní svářečský inženýr) 

MK          - Manažer kvality 

MPA        - Metodické pokyny pro akreditaci 

OHSMS  - Occupational Health and safety Management system (Systém managementu BOZP) 



PK          - Příručka kvality 

QMS       - Quality Management System (Systém managementu kvality) 

SD          - Svářečský dozor 

SM          - Systém managementu 

SOD        - Smlouva o dílo 

VA          - Vedoucí auditor 

VCO       - Vedoucí certifikačního orgánu 

ZVCO     - Zástupce vedoucího certifikačního orgánu 
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Úvod 

V současné době je vyvíjen tlak na příznivou cenu produktů či služeb, ale také na 

jejich kvalitu. Je nutné si porovnat cenu s vlastnostmi produktu a to tak, aby určitý produkt 

byl podle našich představ, takový jak ho potřebujeme a chceme. V dnešní době jsou tři 

důležité aspekty, které ovlivňují zákazníky ke koupi, výrobce k výrobě, spotřebitele 

k odběru a dodavatele k dodání produktů, výrobků či nějaké služby a to jsou – kvalita, cena 

a čas.  

Nejstarší definice pojmu „kvalita“ je připisována řeckému filosofu Aristotelovi. 

V jeho spisech je kvalita vysvětlována jako kategorie myšlení. Existuje hodně definic a 

přístupů k vysvětlení pojmu kvalita. V této práci jsou uvedeny tři definice podle tzv. guru 

(otců) působících v oblasti managementu kvality: 

1. „Jakost je způsobilost pro užití. (Juran)“ 

2. „Jakost je shoda s požadavky. (Crosby)“ 

3. „Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společ-

nosti působí. (Taguchi)“ [6]. 

 

Z těchto tří definic se jeví nejlépe definice od pana Crosbyho, a to proto, že 

v dnešní době téměř vše určuje zákazník. Spokojenost zákazníka je nejdůležitější a největší 

předpoklad pro úspěšnost organizace. Když jsou splněny požadavky zákazníka a uspoko-

jeny jeho potřeby a očekávání, je pravděpodobné, že jsou splněny tzv. kritické faktory 

úspěchu, čili že produkt nebo služba byly kvalitní, že byl splněn časový rámec a že produkt 

či služba byla poskytnuta za příznivou cenu.  

Nesmí se ale zapomenout, že kvalita musí obsáhnout všechno, co vede k výsledku. 

Nejde tedy jen o kvalitu výrobků či kvalitu služby, ale také o kvalitu procesů, kvalitu zdro-

jů, a v neposlední řadě o kvalitu systémů řízení. Všechny tyto roviny se prolínají. Proto se 

v celém světě rozvíjejí tzv. systémy managementu kvality, které můžeme charakterizovat 

jako „tu část celopodnikového managementu, která je zaměřena na maximální zabezpečo-

vání spokojenosti zákazníků s vynaložením optimálních nákladů“ [6]. Právě systémem ma-

nagementu kvality se také tato práce zabývá. 
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S ohledem na celosvětovou působnost norem ISO řady 9000 se nicméně za oficiál-

ní považuje definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006, která říká že, „kvalita je stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“ [2]. 

Každá organizace si může dobrovolně zavést systém managementu kvality. Systém 

managementu kvality je soustava přístupů, pravidel, postupů a opatření, podle kterých se 

organizace může řídit, aby zajistila kvalitu svých výrobků, procesů či služeb. Takto zave-

dený systém managementu si organizace nechávají prověřit třetí nezávislou stranou, aby 

získaly certifikát, který jim zajistí jistou konkurenční výhodu na trhu. Certifikát je také 

jistá záruka, že je daná organizace systémově řízena, a že její produkty, popřípadě služby 

jsou kvalitní.  

Kvalitně zavedený systém managementu zajistí, že jsou splněny dva důležité poža-

davky: 

 Požadavek zákazníka – a to, aby mohl důvěřovat ve schopnost organizace, 

že mu bude požadovaný produkt nebo služba dodán/a důsledně. 

 Požadavek organizace – a to, že produkt je dodán za optimální cenu, s efek-

tivním využitím dostupných zdrojů jako jsou – materiál, lidé, technologie a 

informace [15].  

 

Cílem bakalářské práce bude pochopení akreditace a certifikace systémů ma-

nagementu v oboru svařování. Dále orientace v dokumentaci procesu certifikace dle ČSN 

EN ISO 3834 ve spojení s ČSN EN ISO 9001. Seznámení se s dokumentací, metodickými 

pokyny certifikačního orgánu, optimalizace dokumentace certifikačního orgánu a aktuali-

zace obsahu a převedení do nového programového prostředí. 

Předpokládaným přínosem bakalářské práce bude optimalizace dokumentace certi-

fikačního orgánu, zahrnující: 

1. celkové snížení časové náročnosti při vypracování a komplementace dokumentů 

v procesu certifikace, 

2. snížení chybovosti z důvodu přepisování shodných údajů mezi jednotlivými doku-

menty a záznamy v procesu certifikace, 

3. aktualizace stávajícího obsahu dokumentů certifikačního orgánu 
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Bakalářská práce se opírá o praxi, která probíhala v CO Českého svářečského ústa-

vu. Tato praxe byla zaměřena na optimalizaci a aktualizaci dokumentace CO spojenou 

s aktivní účastí na externích auditech, s cílem poznat jak se dokumentace u auditování vy-

užívá apod. Praxe se dále zaměřovala na systém managementu kvality zvláštního procesu 

svařování.  

Svařování má ve výrobních procesech v průmyslovém odvětví široké zastoupení. 

Proces svařování je významný také tím, že v případě neřízení tohoto procesu může dochá-

zet k výskytu neshod v průběhu procesu a k velmi negativním dopadům ať už na životní 

prostředí, majetek, ale také na zdraví lidí např. při manipulaci se svařovaným produktem. 

Svařování tedy vyžaduje přesně specifikovaný systém kontrol jako např. systém průběžné 

kontroly nebo dodržování stanovených postupů [8]. 
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1  Proces akreditace a certifikace  

1.1  Akreditace 

Akreditace je jedním z procesů posuzování shody a je procesem oficiálního potvr-

zení a uznání toho, že určitý orgán posuzování shody je způsobilý vykonávat určité druhy 

činností posuzování shody.  

Proces akreditace také zahrnuje i posouzení toho, jaké postupy, metody, lidské i 

materiální kapacity a další podmínky mají jednotlivé orgány, které o akreditaci žádají [2]. 

Akreditaci provádějí národní akreditační orgány. V každé zemi je akreditační orgán 

zpravidla jen jeden. Národní akreditační orgány jsou odpovědné za zajištění aplikace ev-

ropských či mezinárodních dohod a závazných dokumentů ve své zemi.  

V České Republice je pověřen akreditací Český institut pro akreditaci – ČIA o.p.s. 

Podrobněji je úloha a charakter ČIA o.p.s. popsána v kapitole 1.1.1 této práce. 

Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akredi-

tačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných 

mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci 

o přístupu ke zkoušení a certifikaci [3]. 

V Evropě procesy akreditací koordinuje speciální organizace – Evropská spoluprá-

ce v oblasti akreditace EA ( European Co-operation for Accreditation) [2]. EA tedy koor-

dinuje práci všech národních akreditačních orgánů, aby uplatňovaly jednotné postupy 

v rámci EU.  Na úrovni mezinárodní pak koordinuje činnost akreditačních orgánů tzv. In-

ternational Accreditation Forum (IAF). 

 Tato bakalářská práce se bude zabývat činnostmi akreditovaného certifikačního or-

gánu. 
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1.1.1 Český institut pro akreditaci – ČIA o.p.s. 

Český institut pro akreditaci je Národní akreditační orgán založený vládou České 

republiky, který poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech 

oblastech akreditace a to jak státním, tak privátním subjektům [3].  

V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA o.p.s. provádí ne-

závislé, nestranné a objektivní posouzení způsobilosti pro: 

 Zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) 

 Zdravotnické laboratoře (ČSN EN 15189:2007, ČSN EN ISO 15189:2013) 

 Kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) 

 Certifikační orgány provádějící certifikaci systému kvality, systému environmen-

tálního managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-

ci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpeč-

nosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích (ČSN EN 

ISO/IEC 17021:2011, v současné době dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016) 

 Certifikační orgány certifikující produkty (ČSN EN ISO/IEC 17065:2013) 

 Ověřovatelé emisí skleníkových plynů (ČSN EN ISO 14065:2013, nařízení Komise 

(EU) č. 600/2012)  

 Certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2013) 

 Inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2012) 

 Poskytovatele zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 17043:2010)  

 Environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními envi-

ronmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 1221/2009) [3]. 

 

Tato práce je dále zaměřena na činnost certifikačního orgánu, který je akreditovaný 

dle ČSN EN ISO/IEC 17021 na provádění certifikace systému managementu kvality dle 

ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, 

systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 (dá-

le jen „CO“). Podrobnější informace o CO, ve kterém byla prováděna praxe, jsou uvedeny 

v kapitole 4, této práce. 
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1.1.2 Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu 

Certifikační orgán, je orgán, který má akreditaci od ČIA o.p.s. k provádění certifi-

kačních auditů podle příslušných norem a v oborech v rozsahu dle osvědčení o akreditaci. 

Certifikační orgán prokazuje svou odbornou způsobilost k provádění certifikačních 

činností osvědčením o akreditaci, zejména přílohou k němu, která obsahuje přesnou speci-

fikaci činnosti CO.  

Akreditační orgán posoudí, jaké obory podnikání může konkrétní certifikační orgán 

ověřovat (certifikovat), a pravidelně kontroluje činnosti při provádění certifikace a vydá-

vání certifikátů (provádí dozor nad fungováním certifikačních orgánů). 

Pro všeobecný přehled o akreditaci a vazbě na certifikaci na jednotlivých úrovních 

byl zpracován obrázek č. 1  

 

 

 

 OBR. 1: ÚROVNĚ ŘÍZENÍ AKREDITACE  OBR. 1: ÚROVNĚ ŘÍZENÍ AKREDITACE  

Obr. 1: Úrovně řízení akreditace  
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1.2 Certifikace – posouzení třetí stranou 

Certifikace je popisována jako činnost třetí strany prokazující důvěru, že je posky-

tován konkrétní produkt, proces nebo systém ve shodě s normou, resp. jinými normativní-

mi dokumenty. Výraz třetí strana znamená, že tzv. certifikační orgány musí být organizač-

ně a finančně nezávislé na organizacích, které o certifikaci žádají [2].  Požadavky na nezá-

vislost a nestrannost CO a další požadavky, které musí CO splňovat, jsou uvedeny 

v kapitole 2, této práce. 

Certifikace zavedeného systému řízení kvality slouží jako důkaz zákazníkům, že 

systém podléhá požadavkům normy a je udržován a rozvíjen. Certifikát může být tedy 

chápán jako mezinárodně platný důkaz o důvěryhodnosti dodavatele [1]. Výstupem proce-

su certifikace je tedy certifikát. Mezinárodně platným důkazem však může být certifikát 

považován pouze v případě, že jej vystavil akreditovaný certifikační orgán koordinovaný 

EA a IAF. Ve skutečnosti se však vyskytují certifikáty vystavené neakreditovanými certi-

fikačními orgány, které využívají nezkušenost a neznalost klientů, a které pak mohou být 

zákazníky neuznané jako dostatečně důvěryhodné. 

Certifikace zavedeného systému řízení kvality není povinná. Vedení organizace 

rozhoduje o tom, jestli systém pouze zavede a bude využívat normu EN ISO 9001 jako 

vodítko pro správné provádění činnosti v řízení kvality a při uspokojování zákazníků (ale i 

v managementu obecně), nebo zda požádá nezávislý orgán o certifikaci systému a potvrze-

ní jeho shody se standardem [1].   

Certifikace se může pro organizaci stát povinnou v případě požadavku zákazníka 

nebo v případě, že se tento požadavek objeví v jiném technickém předpisu vztahujícím se 

k určitému odvětví, výrobku nebo způsobu užití výrobku. Výrobkové normy nebo legisla-

tiva mohou také požadovat zavedení nebo splnění požadavků určitého systému ma-

nagementu v organizaci výrobce, nicméně nesmí předepisovat jejich certifikaci. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat  certifikací systému managementu kvality 

dle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834, tedy zabezpečování kvality zvlášt-

ního procesu svařování, jak jej povoluje ve svých certifikačních schématech ČIA o.p.s. 

Zvláštní proces je proces, u něhož nemůže být shoda výsledného produktu snadno 

nebo ekonomicky ověřena [10].  V případě svařování jde o to, že kvalita svaru je obsažena 
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ve výrobku a nemůže být zajištěna kontrolou (výrobní nedostatky se projeví až při provozu 

či používání výrobku). Povaha zvláštních procesů realizace produktu tedy požaduje valida-

ci [8]. 

Norma ČSN EN ISO 19011 dává návod pro řízení auditů, provádění interních či ex-

terních auditů systému managementu kvality a/nebo systému environmentálního ma-

nagementu, a také poskytuje návod pro odbornou způsobilost a hodnocení auditorů [19]. 

Certifikační audit podléhá základním principům, definicím a zásadám. Definice 

auditu hovoří o tom, že audit je „systematický, nezávislý, dokumentovaný proces získávání 

důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií audi-

tu“ [2]. 

Systematický znamená, že je to plánovaný proces, soubor plánovaných činností. 

Plánují se postupy zdroje apod. Nezávislý znamená, že auditoři nesmí být v žádném vztahu 

k prověřované organizaci, procesu či produktu. Dokumentovaný znamená, že organizace 

mají mít zavedené dokumentované postupy a metody [2]. 

Úkoly auditu v krocích 

 Zahájení auditu, včetně jeho rozsahu a četnosti  

 Příprava auditu, včetně přezkoumání dokumentace, plánu auditu a pracov-

ních dokumentů 

 Provedení auditu, včetně zahajovací schůze, zkoumání a vyhodnocování 

 Zpráva z auditu, včetně její přípravy obsahu a oznámení 

 Dokončení auditu, včetně podání zprávy a uchovávání [15]. 

 

Podrobněji jsou tyto kroky popsány v kapitole 3.2.1. ve srovnání s konkrétním po-

stupem certifikačního orgánu. 

 

Existují různé druhy auditů, viz obr. 2. 
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Obr. 2: Druhy auditů jakosti [7] 

 

Hlavní členění na audity interní a extérní je podle toho, kdo využívá závěry (výstu-

py) z auditování [7]. 

Interní audit je audit, jehož závěry využívá pouze sama auditovaná organizace. 

Extérní audit je audit, jehož závěry využívá jak sama auditovaná organizace, tak i 

jiné organizace například zadavatel zakázek, CO apod. Další kategorií odlišnosti je, že u 

externího auditu musí být zahrnuty minimálně dvě a maximálně tři zúčastněné strany [13].   

Podle toho, co je předmětem auditu se audity rozlišují na systémové, procesní, vý-

robkové a personální. 

Z hlediska aktivity zapojení dělíme externí audity ještě na aktivní a pasivní. 
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Audity aktivní, to jsou takové, kde organizace (resp. její způsobilí zástupci – audi-

toři) audituje jiné organizace. 

Audity pasivní, to jsou takové, kde je organizace auditována buď druhou stranou, 

tj. zejména odběrateli nebo třetí stranou, což jsou CO [7]. 

Podle výše uvedené kategorizace auditů se tato bakalářská práce zaměřuje na exter-

ní audit systému, tedy certifikační audit, audit třetí nezávislou stranou, aktivní z pohledu 

CO, pasivní z pohledu certifikovaného klienta. 

Jak audit externí tak audit interní - má tři základní účastníky: 

 klienta 

 auditora 

 prověřovaného 

Klient je osoba nebo organizace, která žádá o audit. Auditor  je osoba, která audit 

provádí. Prověřovaný je pasivní účastník auditování [7].  

V případě této práce jsou klientem organizace se strojírenským zaměřením, které 

budou blíže specifikovány v kapitole 5, této práce. Auditorem je pracovník certifikačního 

orgánu a prověřovaný je rovněž klient, jehož účast je oproti výše uvedené definici ovšem 

pasivní. 

Postup certifikace a certifikačního auditu bude podrobněji popsán v kapitole 3. 
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2 Základní požadavky na CO 

CO musí být oprávněn pro provádění certifikace. Toto oprávnění se nazývá akre-

ditace. Aby CO získal akreditaci pro certifikaci systémů managementu, musí  před ČIA 

o.p.s. prokázat, že splňuje řadu požadavků, které jsou dány dokumenty, jejichž základní 

přehled je uveden níže v této kapitole. Dokumenty, které specifikují požadavky na CO, 

jsou veřejně přístupné na stránkách ČIA o.p.s. Tato práce se zaměřuje pouze na oblast cer-

tifikací systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 

3834.  

2.1 Dokumenty EA a IAF pro CO systému managementu 

Mezi relevantní dokumenty, které musí CO splňovat v oblasti certifikace systému 

managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834, byly 

s ohledem na rozsah a zaměření této práce vybrány následující: 

EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifika-

ci podle EN ISO 3834, který uvádí požadavky zejména na audit v souladu s EN ISO 3834. 

Dále uvádí požadavky na kvalifikaci auditora či technického experta. Například, potenciál-

ní auditor musí mít aspoň tříleté zkušenosti v oblasti svařování, popřípadě technický expert 

musí mít zkušenosti s výrobou ve svařování apod. Také je zde požadavek na hodnocení 

svářečského dozoru klienta při certifikačním auditu.  

IAF MD01:2007 Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě 

vzorkování, který uvádí požadavky na metodiku vzorkování, velikost vzorku, a určení, 

zdali  je organizace vhodná pro vzorkování. V praxi musí CO tento dokument respektovat 

v případě, že certifikovaný klient má více rozmístěných provozoven/pracovišť nebo divizí. 

IAF MD05:2015 Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a 

EMS (IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits), který uvádí po-

žadavky na metodiku určování doby auditu, dále požadavky na dobu trvání prvotního certi-

fikačního auditu prvního a druhého stupně, požadavky na dobu trvání dozorového a recer-

tifikačního auditu, požadavky na druhý audit a následné certifikační cykly a v neposlední 

řadě také požadavky na dobu trvání auditu na více pracovištích. Tento dokument také uvá-

dí různé faktory pro úpravy doby trvání auditu – například zkrácení či prodloužení doby 

trvání auditu. V praxi zohlednění tohoto dokumentu certifikačním orgánem znamená, že 
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minimální doba auditu je úměrná počtu zaměstnanců ve společnosti certifikovaného klienta 

se zohledněním rizikovosti prováděných činností.  

IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity 

integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of 

ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, December 2013), který 

uvádí požadavky na aplikaci normy ISO/IEC 17021 pro plánování a provádění auditů IMS 

a případně pro certifikaci systémů managementu organizací podle dvou nebo více souborů 

kritérií/norem auditu. Tento dokument také ve své příloze uvádí požadavky na zkrácení 

doby trvání auditu. V praxi je tento dokument uplatňován například v případě certifikace 

systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti, svařování apod. Všechny 

dokumenty EA a IAF jsou dostupné na webových stránkách ČIA o.p.s. v českém znění. 

2.2 Dokumenty ČIA pro CO systému managementu 

MPA je metodický pokyn pro akreditaci vydaný ČIA o.p.s., který poskytuje infor-

mace, jak na dokumenty (ČSN EN ISO/IEC 17021) nahlížet z hlediska jejich závaznosti a 

jak je aplikovat. 

Důvodem vydání metodického pokynu (MPA) je uvést do souvislostí požadavky na 

provádění certifikace jednotlivých systémů managementu a výklady k jednotné aplikaci 

normy ČSN EN ISO/IEC 17021, které jsou uvedeny v řadě dokumentů vydávaných mezi-

národními organizacemi působících v oblasti akreditace, nebo jinými zainteresovanými 

stranami. Používání těchto dokumentů je závazné pro akreditační orgán a je předpokladem 

pro uznávání výstupů certifikačních orgánů akreditovaných Českým institutem pro akre-

ditaci, o.p.s. [4]. 

 

ČIA o.p.s. uveřejňuje všechny MPA na svých webových stránkách. MPA také po-

pisuje a upřesňuje postupy a politiky samotné ČIA o.p.s. vůči jejím klientům. Cílem MPA 

je zjednodušit a usnadnit uživatelům přístup k jednotlivým platným požadavkům.  

Jako relevantní dokument je s ohledem na rozsah a zaměření této práce nutno uvést 

zejména MPA 50-01-xx k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021 Posuzování shody – Požadav-

ky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním 

systému České republiky, který je určen pro posuzování způsobilosti žadatelů o udělení 
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akreditace k výkonu certifikace – QMS, EMS, OHSMS, ISMS a dalších systémů ma-

nagementu, za účelem získání akreditace v akreditačním systému České republiky. 

 V této práci bude zmíněna pouze kapitola 6 tohoto dokumentu - Akreditace pro 

účely certifikace schopnosti výrobce provádět svařování v souladu s požadavky EN ISO 

3834 Část 2, 3 nebo 4, jako součást posuzování a certifikace podle EN ISO 9001. Tato 

kapitola zmiňuje normy určené k posuzování shody, rozsah akreditace, dobu auditu, kde 

platí IAF MD 5:2013, dále zmiňuje certifikaci na více místech, kde platí IAF MD 1:2007, 

stanovení požadavků na odbornou způsobilost pracovníků, které jsou stanovené v EA-6/02 

M Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 a 

další dokumenty a požadavky.  

MPA tedy v jednotlivých přílohách uvádí související relevantní požadavky dalších 

dokumentů (EA, IAF aj.), které jsou povinné pro úspěšnou akreditaci. Tím, že jsou v MPA 

citovány (je na ně odkazováno), jsou oficiálně zavedeny do akreditačního systému dané 

země, tedy České Republiky. 

2.3 Normativní požadavky pro CO systému managementu 

Základní normou je norma ČSN EN ISO/IEC 17021 Posuzování shody – Požadav-

ky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu. Podle této 

normy se CO nejen řídí, ale také musí prokázat před ČIA o.p.s. plnění požadavků této 

normy. Vzhledem k tomu, že je tato práce zpracovávána v době, kdy již platí ČSN EN 

ISO/IEC 17021-1:2016, ale v době absolvování praxe byla platná ještě norma ČSN EN 

ISO/IEC 17021:2011, je v této práci použit odkaz na ČSN EN ISO/IEC 17021:2011. 

Tato mezinárodní norma je určena pro orgány, které provádějí audit a certifikaci 

systémů. Stanovuje všeobecné požadavky na ty certifikační orgány, které vykonávají audit 

a certifikaci v oblasti kvality, environmentu a jiných forem systémů managementu [4]. 

Pro všeobecný informativní přehled byla zpracována tabulka uvádějící jednotlivé 

požadavky na CO, které uvádí norma ČSN EN ISO/IEC 17021. Vzhledem k přechodnému 

období je v tabulce uveden přehled požadavků ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 i ČSN EN 

ISO/IEC 17021-1:2016 [17], [18]. 

Stejné barevné odlišení v tabulce znamená, že se tyto oddíly zabývají stejnou pro-

blematikou, pouze jsou třeba přehozeny do jiného článku normy. 
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Tab. 1: Srovnání požadavků normy ČSN EN/IEC ISO 17021:2011 a ČSN EN 

ISO/IEC 17021-1:2016 
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Už na první pohled je z tabulky patrné, že norma ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 

byla stručnější než nová norma ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Nová norma více rozebí-

rá jednotlivé články normy.  

CO, ve kterém byla prováděna praxe, má požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021 

zpracovány a podrobněji specifikovány ve své Příručce kvality. 
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3 Postupy a zásady certifikace  

Vzhledem k absolvované praxi, se tato kapitola zabývá popisem postupů a zásad 

certifikace s následujícím zaměřením: 

 Certifikace systému managementu kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 9001 ve 

spojení s ČSN EN ISO 3834 

 Certifikace se zaměřením na strojírenskou organizaci  

 

3.1 Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 3834-2:2006 

Systém managementu kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 9001 je certifikován 

ve spojení s ČSN EN ISO 3834. Tato kapitola je zaměřena na stručné vymezení požadavků 

ČSN EN ISO 3834 částí 1 až 6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových mate-

riálů. 

V tomto standardu se konkrétně jedná o tavné svařování kovových materiálů bez 

ohledu na vyráběné produkty. EN ISO 3834 dává výklad požadavků, které jsou obsaženy 

v EN ISO 9001 ve vztahu k zvláštnímu procesu svařování, dále dává návod pro zavedení a 

udržování vybraných částí ze systému managementu kvality, které se vztahují k procesu 

svařování. Dále je EN ISO 3834 také podkladem pro zpracování řízených dokumentů, po-

pisujících  stanovení požadavků na kvalitu svářečských prací a doporučuje postupy 

k posuzování specifikovaných kvalitativních požadavků v procesu svařování. Norma EN 

ISO 3834 se skládá z 6 částí:  

1.  „Vyšší požadavky na jakost“, které specifikuje EN ISO 3834-2 (tzn. část 2) 

2. „Standardní požadavky na jakost“ specifikovány v EN ISO 3834-3. 

3. „Základní požadavky na jakost“ při svařování definované v EN ISO 3834-4. 

          Pro úplnost je nutno popsat zbývající části normy: 

4.    EN ISO 3834-1 je normou, která popisuje kritéria volby dané části 2,3 nebo 4 tj. od-

povídajících požadavků na jakost. 

5. EN ISO 3834-5 se zabývá požadavky na dokumentaci k řízení požadavků na jakost 

všech uvedených částí 2,3 nebo 4. 

6. EN ISO 3834-6 dává návod k zavedení EN ISO 3834 [8]. 

Z výše uvedených kategorií právě 3 představují kritérium pro certifikaci podle stupně slo-

žitosti požadavků na kvalitu, viz obrázek č. 3. 
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Obr. 3: Struktura norem EN ISO 3834 [8]. 

 

Následující tabulka uvádí požadavky norem ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN 

ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9001:2016 [11], [21], [20].  Požadavky ČSN EN ISO 

9001:2009 jsou uvedeny, jelikož praxe byla prováděna ještě za platnosti této normy. A 

požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 jsou uvedeny z důvodu přechodného období, kdy už 

platí tato nová norma.  
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Tab. 2: Požadavky norem ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN 

EN ISO 9001:2016 

Číslo 

článku 

normy 

ČSN EN ISO 3834- 

2:2006 

Číslo 

článku 

normy 

ČSN EN ISO 

9001:2009 

Číslo 

článku 

normy 

ČSN EN ISO 

9001:2016 

5 Přezkoumání 

požadavků a           

technických podkladů 

7.1 

7.2.2 

Plánování realizace 

produktu                   

Přezkoumání požadavků 

týkajících se produktu 

8.1 

8.2.3 

Plánování a řízení 

provozu                    

Přezkoumání požadavků 

na produkty a služby 

6 Smluvní subdodávky 7.4 Nákup 8.4 Řízení externě poskyto-

vaných procesů, produktů 

a služeb 

 
7 

Svářečský personál 6.2 

5.5.1 

Lidské zdroje 

Odpovědnosti a 

pravomoci 

7.1.2 

5.3 

7.1.4 

7.2 

Lidé 

Role, odpovědnosti a 

pravomoci v rámci 

organizace 

Znalosti organizace 

Kompetence 

 
8 

Personál pro kontrolu 

a zkoušení 

 
9 

Zařízení 6.3 

6.4 

Infrastruktura 

Pracovní prostředí 

7.1.3 

7.1.4 

Infrastruktura 

Prostředí pro          

fungování procesů 

 

 

10 

Svářečské a       

související činnosti 

7.5 

8.2.3 

8.2.4 

Výroba a poskytování 

služeb 

Monitorování procesů 

Monitorování měření 

produktu 

Řízení dokumentů 

8.5 

4.4.1 

8.6 

7.5 

Výroba a poskyto-

vání služeb 

SMK a jeho procesy 

Uvolňování produktů 

a služeb                  

Dokumentované       

informace 

11 
Svařovací/přidavné 

materiály 

7.4 Nákup 8.4 Řízení externě 

poskytovaných   

procesů, produktů a 

služeb 
12 

Skladování           

základních materiálů 

7.4 Nákup 

13 
Tepelné zpracování 

po svařování 

7.4 Nákup 

14 
Kontrola a zkoušení 8.2.4 Monitorování a 

měření produktu 

8.6 Uvolňování produktů 

a služeb 

 

 

15 

Neshody a opatření k 

nápravě 

8.3 

8.5 

Řízení neshodného 

produktu       

Zlepšování (8.5.2 

opatření k nápravě, 

8.5.3 preventivní 

opatření) 

8.7 

10 

Řízení neshodných 

výstupů       

Zlepšování (10.2 

Neshoda a nápravné 

opatření) 

 
16 

Kalibrace a validace 

měřících, kontrolních 

a zkušebních zařízení 

7.6 Řízení           

monitorovacího a 

měřícího zařízení 

7.1.5 Zdroje pro 

monitorování a 

měření 

17 
Identifikace a 

sledovatelnost 

7.5.3 Identifikace a 

sledovatelnost 

8.5.2 Identifikace a 

sledovatelnost 

18 
Záznamy o jakosti  

4.2 

Řízení záznamů  
7.5 

Dokumentované     

informace 
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Mezi základní změny v nově vydaných normách patří například tyto: 

1. Výraznější procesní přístup a vyšší zřetel na rizika (požadavek na opatření pro řešení 

rizik a příležitostí s ohledem na kvalitu produktu/procesů a služeb). 

2. Zdůraznění kontextu, strategie organizace a role vedení (top managementu). 

3. Větší zaměření na poskytovatele služeb (řízení dodavatelů, subdodavatelů). 

4. Podrobnější důraz na znalosti organizace. 

5. Širší okruh zúčastněných stran (požadavek na porozumění potřebám a očekáváním 

zainteresovaných stran). 

6. Větší důraz na tzv. činnosti po dodání a řízení změn (v celém průběhu životního pro-

vozu a realizace produktu). 

7. Změněný přístup k dokumentovaným informacím apod. 

 

3.2 Postupy certifikace – certifikační audit 

Certifikačním auditem se získávají potřebné důkazy (což jsou nejrůznější záznamy 

o výsledcích činností, ale i další informace, vždy však auditory ověřené), díky nimž pak 

auditor v rámci svých zjištění konstatuje, že auditovaný úsek respektive objekt auditování 

splnil nebo nesplnil požadavky, které jsou stanoveny tzv. kritérii auditu. Kritéria auditu 

jsou určité postupy či požadavky, které musí daný auditovaný úsek či objekt splňovat, aby 

mohl dostat certifikát. Pokud tato kritéria nejsou splněna, tak se musí hledat příležitosti 

k dalšímu zlepšování systému a dodržení těchto kritérií. Kritériem certifikačního auditu 

v případě této práce byly požadavky ČSN EN ISO 3834:2006 a ČSN EN ISO 9001:2009. 

3.2.1 Postup při auditování zajištění požadavků na kvalitu při svařování: 

Postupy a odpovědnosti má každý CO stanoven ve svých vnitřních předpisech. 

Formu záznamů si také volí každý CO sám, ale tak, aby splnily požadavky norem a souvi-

sejících předpisů. CO, kde byla prováděna praxe má veškeré požadavky rozpracovány 

v Příručce kvality a v navazujících interních metodických postupech. 

 Stručně lze postup certifikace popsat následně. Žádost o certifikaci podává klient u certifi-

kačního orgánu. Žádost musí být přezkoumána. Pro získání podrobnějších informací o kli-

entovi může být vyžadován dotazník k žádosti o certifikaci. Audit a udělení certifikátu se 

provádí na základě smlouvy o certifikaci mezi klientem a CO. Tým auditorů musí být jme-
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nován tak, aby splnil kvalifikační požadavky na audit a CO určí dobu trvání auditu a zpra-

cuje plán auditu.  

 

Audit 1. stupně - se řídí ČSN EN ISO/IEC 17021 a spočívá v přezkoumání doku-

mentů klienta, včetně záznamů a určení jejich dostatečnosti s ohledem na kritéria auditu. 

Součástí tohoto auditu je částečně také posuzování na místě. 

 

Provede se audit dokumentace dle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 

3834-2. Vlastní audit probíhá s využitím standartního souboru otázek k auditu 

v podrobnějším dotazníku neboli checklistu. Auditor zaznamenává stupeň hodnocení do 

checklistu, jak klientův SMK vyhovuje požadavku daného kritéria. Hodnocení musí být 

definováno například:  

a) 1- vyhovuje 

b) 2 – připomínka – vyhovuje částečně, s drobnými nedostatky, které zásadně 

neohrožují funkčnost SMK, záznamem je zpráva z auditu, kontrola je pro-

vedena při dalším auditu. 

c) 3 – malá neshoda – záznamem je zpráva z auditu se stanovením termínu do 

kdy organizace zašle kopii záznamu o uložení opatření k nápravě a vyhod-

nocení jeho plnění na CO. 

d) 4 - systémová neshoda – je zpracován záznam o neshodě, audit je přerušen 

do doby odstranění neshody. Organizace uloží nápravná opatření a sdělí je 

písemně CO na kopii formuláře Záznam o nehodách [9]. 

 

Jestliže jsou nalezeny neshody v dokumentaci, musí organizace tyto neshody od-

stranit a to nejpozději do 6 měsíců. Když neshody nalezeny nejsou, pokračuje se v průběhu 

auditu dále.  

 

Zpráva z auditu 1. stupně musí obsahovat vyjádření souhlasu či nesouhlasu pro za-

hájení auditu 2. stupně. Ve zprávě uvede auditor všechna zjištění, která nebyla v checklistu 

hodnocena jako vyhovující (hodnocení 1). Zvláště zdůrazní systémové neshody (hodnocení 

4), jejichž náprava je podmínkou pro udělení certifikátu a navrhne způsob kontroly. 

V případě, že auditovaná organizace se zprávou z auditu 1. stupně souhlasí, začne se plá-

novat audit 2. stupně.  
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Audit 2. stupně – se řídí ČSN EN ISO/IEC 17021 a spočívá ve shromažďování a 

ověřování informací na místě. 

Audit 2. stupně, zahrnuje tyto kroky: 

a) Úvodní rozhovor s představiteli auditovaného klienta 

b) Shromažďování a ověřování informací (především zkoumání shody přede-

psaných systémových postupů s požadavky ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 

ISO 3834-2) 

c) Porada týmu auditorů (přezkoumání zjištění, sjednocení názorů na zjištění, 

neshody a závěry z auditu, potvrzení platnosti programu auditů) 

d) Závěrečné jednání s představiteli auditovaného klienta [9]. 

 

Výsledkem je zpráva z auditu. V případě splnění všech náležitostí, CO rozhoduje o 

udělení certifikátu na základě zprávy z auditu, poznámkách o neshodách a nápravách, zápi-

su z jednání auditu či checklistů. Certifikát vydává CO s platností na tři roky.  Po uplynutí 

této doby pozbývá certifikát platnosti nebo musí být obnoven na základě recertifikačního 

auditu.  

Po dobu platnosti certifikátu vykonává CO dozor nad certifikovaným SMK a to 

buď plánovitě auditem jednou ročně, nebo neplánovitě v případech stížností či podezření, 

že SMK organizace přestal odpovídat certifikovanému stavu, nebo neplánovitě, vznikne-li 

potřeba recertifikace na základě organizací ohlášených změn v SMK. Vlastní zabezpečení 

dozorového auditu, jeho provedení a řízení záznamů je shodné jako u certifikačního auditu 

2. stupně.  

 

Jedním z dílčích úkolů práce byla analýza dosavadního vývojového diagramu pro-

cesu certifikace, jak jej má CO zpracovaný, a návrh a zpracování nového vývojového dia-

gramu procesu certifikace. Porovnání a výsledek je uveden v příloze 6 a 7, této práce. 

 

3.2.2 Rozsah certifikace – strojírenství 

NACE je zkratka pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou použí-

vá Evropská unie. Statistiky, které vzniknou při použití klasifikace NACE, se mohou srov-

návat v celé Evropské unii. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evrop-

ské Unie [14]. 
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Na webových stránkách Českého statistického úřadu lze najít přehled CZ NACE ke 

všem činnostem a také definice k jednotlivým činnostem. 

Certifikát je vydán pro konkrétní firmu a pro konkrétní činnost, kterou firma vyko-

nává, tedy, kterou má zapsanou např. v rejstříku ekonomických činností. Každá činnost má 

přiřazen svůj kód CZ NACE. Jde tedy o jednoznačnou identifikaci činnosti, která je certi-

fikovaná. Identifikace činností dle CZ NACE se uvádí už v dotazníku k žádosti o certifika-

ci, dále také v plánech a ve zprávě z auditu. Některé CO uvádějí CZ NACE na certifikátu. 

CO nejsou povinny uvádět CZ NACE na certifikátech, jelikož neexistuje předpis, který jim 

tuto povinnost ukládá. Akreditované certifikační orgány, mají svou činnost vázanou na 

kódy, které se také opírají o CZ NACE.  

 

Následující tabulka pro informaci uvádí stručný přehled vybraných kódů CZ NA-

CE. Výběr je zaměřen na činnost strojírenství. 
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Tab. 3: Kódy CZ NACE 

CZ NACE Název oboru dle CZ NACE 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slevárenství 

24.1 
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za stude-
na), tváření výrobků za tepla 

24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 

24.3 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli 

24.4 Slévarenství 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků 

25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků 

25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 

25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie 

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění 

25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 

25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků 

27 Výroba elektrických zařízení 

28 Výroba strojů a zařízení j.n. 

28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

28.2 Výroba ostatních strojů a zařízena pro všeobecné účely 

28.3 Výroba zemědělských a lesních strojů 

28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů 

28.9 Výroba ostatních strojů pro speciální účely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4 Informace o akreditovaném CO 

Praxe byla absolvována v CO, jehož charakteristika je uvedena v této kapitole. 

 

4.1 Identifikace CO [5] 
 

Právní subjekt:                  Český svářečský ústav s. r. o. 

       Divize certifikace systémů managementu 

                                          17. listopadu 2172/15 

                                          Areál VŠB – TU Ostrava 

                                          708 33 Ostrava – Poruba 

 

 

Certifikačním orgánem ČSÚ je jeho organizační útvar Divize certifikace systémů 

managementu. Český svářečský ústav s.r.o. Divize certifikace systémů managementu je 

akreditovaný certifikační orgán č. 3054 v rozsahu přílohy svého osvědčení o akreditaci. 

 

Organizační schéma ČSÚ 

 
Obr. 4: Organizační schéma ČSÚ [5]. 
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Certifikační orgán ČSÚ provádí pro organizace posuzování a certifikace systému 

managementu kvality a/nebo systému environmentálního managementu a/nebo systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

4.2 Rozsah působnosti CO - ČSÚ 

Tento CO provádí certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 

9001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, managementu bezpeč-

nosti a ochrany zdraví podle ČSN EN ISO OHSAS 18001 a zajištění požadavků na kvalitu 

při svařování podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834 a to v oblastech 

výroby kovů a kovodělných výrobků, výroby strojů a zařízení, dodavatelů pro klasickou a 

jadernou energetiku, zařízení a rozvodu médií, výroby a oprav dopravních prostředků, vý-

roby a montáže ocelových konstrukcí ve stavebnictví, vzdělávání a ostatní podnikatelské 

činnosti vymezené přílohou osvědčení. 

Podrobně rozsah působnosti CO uvádí příloha k Osvědčení o akreditaci. Jako pří-

klad je uvedeno v příloze 1 této práce Osvědčení o akreditaci CO ČSÚ včetně přílohy. 

 

4.3 Personál ČSÚ v CO  

Český svářečský ústav s.r.o. disponuje asi dvaceti zaměstnanci. Z toho CO disponu-

je auditory a technickými experty v celkovém počtu do deseti pracovníků. Certifikační 

orgán ČSÚ má svého vedoucího CO i zástupce vedoucího CO a také svého manažera kva-

lity.  

Kvalifikační požadavky pro výkon funkce auditora vycházejí z požadavků ČSN EN 

ISO/IEC 17021. Jako příklad je uvedena tabulka 4, která uvádí kvalifikační požadavky 

certifikačního orgánu ČSÚ [5]. 
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Tab. 4: Kvalifikační požadavky pro výkon funkce auditora,  vedoucího auditora a 

technického experta 

  AUDITOR VEDOUCÍ AUDITOR TECHNICKÝ EXPERT 

1 

Vzdělání Minimálně středoškolské s maturitou       
technického směru 

Vysokoškolské     
vzdělání, strojní,    
hutnická škola       
(příslušného        
technického směru) 

2 Znalosti a dovednosti    

2.1 

Znalost postupů    
managementu        
činností organizace 

Orientace v řízené dokumentaci SM organizace 

2.2 

Znalost principů,     
postupů a technik  
auditu 

MPA 50-01-xx,                                                      
4 audity jako auditor v zácviku,                     
znalost IAF MD11:2013,                                 
znalost postupů hodnocení dle ČSN EN ISO 
3834 (EA - 6/02)                                               
znalost EN ISO 17021 (školení min. 8 hodin) 

Nestanoveny 

2.3 

Znalost specifických 
norem 

ČSN EN ISO 9001                                                     
ČSN EN ISO 14001                                               
ČSN OHSAS 18001                                           
ČSN EN ISO 3834-2                                        
(dokladem je záznam o školení nebo             
semináře min. 8 hodin) 

ČSN EN ISO 9001                      
ČSN EN ISO 3834                       
ČSN EN ISO 14001                           
ČSN OHSAS 18001           
EWE/IWE Diplomy 

2.4 Znalost postupů CO Znalost PK, IMP 1-4 

2.5 

Znalost oblasti        
činnosti klienta 

Doložení vzdělání popř. praxe min. 2 roky,       
z toho 1 rok v SM,                                            
školení, semináře,                                                       
min. 2 poradenství v SM pro daný obor nebo 
audit v SM v daném oboru v posledních 5     
letech 

Minimálně 3 roky 
praxe za posledních 5 
let v daném oboru                                                                                    
nebo 3 audity          
nebo poradenská   
činnost v daném 
oboru 

2.6 

Znalost produktů, 
procesů a organizace 
klienta 

2.7 Jazykové dovednosti Čeština 

2.8 

Schopnost psát        
poznámky a zprávy 

Ověřeno na základě zpráv z auditu,           
checklistů, záznamu o hodnocení SD 

Nestanoveny 

2.9 

Prezentační              
dovednosti 

Praxe ve školení,      
seminářích, jednání 
při auditech 

Praxe                              
min. 3 doložitelné 
školení/výuka/          
přednášky 

Nestanoveny 
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2.10 
Schopnost vést       
rozhovory 

Je ověřitelné na auditech Nestanoveny 

2.11 

Schopnost řídit audit Je ověřitelné na       
auditech 

Působení v roli          
vedoucího auditora 
min. na 3 auditech pod 
vedením odborně   
způsobilého vedoucího 
auditora. Audity by 
měly být dokončeny 
nejméně během dvou 
posledních let. 

  

Poznámka: rozdíl mezi auditorem a vedoucím auditorem je pouze v bodech 2.9 a 2.11. 

CO jmenovacím dekretem určuje členy týmu auditorů. CO udržuje informace o od-

povídající kvalifikaci, výcviku a zkušenostech každého pracovníka. Základem dokumenta-

ce pracovníků CO jsou tyto záznamy: 

1. Náplň práce 

2. Prohlášení pracovníka o důvěrnosti informací a nestrannosti vůči CO 

3. Plán zácviku a jeho vyhodnocení (pokud byl zácvik potřeba) 

4. Jmenování do funkce v managementu CO (pokud se zaměstnance týká) 

5. Hodnocení Auditora / Technického experta (počáteční, mimořádné, průběžné) 

6. Profesní životopis 

7. Aktualizovaný kvalifikační list 

8. Kopie osvědčení, certifikátů apod. [5]. 

 

4.4 Dokumentace CO ČSÚ  

Základními dokumenty certifikačního orgánu ČSÚ jsou Příručka kvality a Status 

certifikačního orgánu. Tyto dokumenty tvoří tzv. 1. úroveň dokumentů.  

Příručka kvality je vrcholovou dokumentací kvality CO a zahrnuje popis CO, zá-

sady postupů certifikace, řízení systému managementu CO, celopodnikové souvislosti pra-

vomoci a odpovědnosti, a informace o politice kvality pro instruování pracovníků CO, pro 

informování subjektů i pro informování akreditačního orgánu.  

Status CO obsahuje know-how CO a také odkazy na navazující dokumentaci. Sta-

tus je přístupný klientům ve formě přílohy ke smlouvě. 

Druhou úroveň dokumentů tvoří Interní metodické pokyny, Směrnice řízení do-

kumentů a Informace pro žadatele o certifikaci. 
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Na základní dokumenty tedy navazují Interní metodické pokyny, které zajišťují 

řízení jednotlivých certifikací všech SM a obsahují detailní postupy. Certifikační orgán 

ČSÚ používá tyto Interní metodické pokyny: 

IMP1 - Auditování systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 

IMP2 - Auditování systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s 

ČSN EN ISO 3834-2 

IMP3 - Auditování systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 

IMP4 - Auditování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

ČSN OHSAS 18001, které podrobně specifikují povinný obsah a formu jednotlivých do-

kumentů. 

Tato bakalářská práce vzhledem na její zaměření a obsah využívá IMP2 - Audito-

vání systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 

3834-2. 

Třetí úroveň dokumentace tvoří Formuláře, záznamy, Kvalifikační listy zaměst-

nanců CO, Certifikační dokumenty a jiné. 

Vzhledem k zaměření práce, jsou v následující tabulce uvedeny základní záznamy 

CO k auditu [9]. 

Tab. 5: Základní záznamy CO k auditu 

Záznamy CO k auditu 

1. Žádost o certifikaci 

2. Dotazník k žádosti o certifikaci 

3. Záznam o určení auditodnů 

4. Záznam o výběru míst pro posuzování 

5. Dotazník (checlist) k posuzování zajištění požadavků na 
kvalitu při svařování 

6. Zápis z jednání auditu 1. stupně - vzor  

7. Zápis z jednání auditu 2. stupně - vzor  

8. Zpráva z auditu 

9. Záznam hodnocení svářečského dozoru 

10. Program auditů v rámci tříletého certifikačního cyklu 

11.  Oznámení o změnách 

12. Doporučení vedoucího auditora 

13. Plán auditu - vzor 
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5 Praktické zkušenosti z certifikačního auditu 

V rámci praxe proběhlo seznámení s dokumentací CO ČSÚ, potřebná vstupní ško-

lení k problematice norem, souvisejících předpisů a interní dokumentace CO a aktivní 

účast na auditu certifikačního orgánu u dvou klientů. Účast byla předem projednaná a 

schválena vedením organizací klienta. Po dohodě s vedením CO bude v této bakalářské 

práci identita klientů zobecněna.  

Audit v praxi 

Při auditování na místě nejprve proběhne úvodní tzv. zahajovací setkání, kde se 

představí tým auditorů, vedení organizace, popřípadě zaměstnanci, kteří se zúčastní audi-

tování. Probere se rozsah a časový plán auditu a nastíní se proces a způsob hodnocení. Při 

posuzování vedou auditoři rozhovor se zaměstnanci, aby zjistili, jak vykonávají práci 

v určitých oblastech a zda je vše v souladu s dokumentovanými procesy a tyto informace 

porovnávají s požadavky příslušných norem. Případné připomínky jsou zaznamenávány. 

Poté jdou auditoři zkontrolovat přímo výrobu v dané organizaci, kde zaznamenávají zjiště-

ní. Na konci posuzování, připraví auditoři zprávu obsahující jednotlivá zjištění a vedoucí 

auditor vyvodí závěry, výsledky a případné připomínky či doporučení sděluje organizaci 

[16]. 

5.1 AUDIT 1 

Společnost byla založena v roce 2002 a sídlí v Ostravě, kde je dnes jen ekonomické 

a obchodní oddělení. Od ledna 2010 se výrobní a technická část společnosti přestěhovala 

do vlastních prostor v Horní Suché.  

V současné době jsou ve společnosti čtyři střediska, která se zabývají: 

  realizacemi technologických celků 

  realizacemi klimatizací a chlazení 

  výrobou ocelových konstrukcí, uložení a servisem čerpadel a míchadel 

  prodejem vřetenových a hadicových čerpadel  

 

V rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb společnost zavedla v roce 2007 

systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí EN ISO 9001 a EN ISO 14001. Dále 

je společnost certifikována podle EN ISO 3834 a EN 1090. Certifikačním orgánem je ČSÚ 

s.r.o. 

http://spectech.cz/web/link.php?id=140&inwin=1
http://spectech.cz/web/link.php?id=140&inwin=1
http://spectech.cz/web/link.php?id=141&inwin=1
http://www.spectech.cz/web/link.php?id=135
http://www.spectech.cz/web/link.php?id=137
http://www.spectech.cz/web/link.php?id=138
http://www.spectech.cz/web/link.php?id=136


31 
 

Praxe byla absolvovaná při druhém dozorovém auditu. Jednalo se o integrovaný 

audit. Tento audit byl zaměřen na kontrolu systému managementu kvality dle normy ČSN 

EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a také 

na kontrolu kvality při svařování dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 

3834-2:2006. Audit probíhal 19.6.2015 a  to v provozovně v Horní Suché. Společnost ob-

držela certifikát s registračním číslem 136bCSM-13-13 platný do 13.6.2016.  

 

Certifikovaná činnost: „Inženýring, dodávky, montáže průmyslových technolo-

gických celků, TZB, dodávky a servis průmyslových čerpadel a míchadel.(CZ NACE): 

25.1, 25.9, 33.1, 33.12, 33.20, 42.99, 43.22, 43.29, 43.99“ 

Auditorský tým: Ing. Martin Sondel, Ph.D., Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D. 

Pozorovatel: Veronika Ondrušová 

Účastníci auditu klienta: ředitel, představitel vedení pro SM, svářečský dozor, ex-

térní poradce. 

 

5.2 AUDIT 2 

Společnost byla založena v roce 2010 a sídlí v Ostravě. Tato společnost se zabývá 

službami v oblasti energetiky a montáží. Firma se zaměřuje především na dodávky 

a montáže ocelových konstrukcí, potrubních systémů a technologických celků. Všechny 

činnosti a služby provádí v souladu s platnou legislativou, platnými normami a dle 

požadavků zákazníka, k čemuž byl ve společnosti zaveden systém managementu kvality 

podle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006. Certifikačním 

orgánem je ČSÚ s.r.o. 

Praxe byla absolvovaná při druhém dozorovém auditu. Jednalo se o integrovaný 

audit.  Tento audit byl zaměřen na kontrolu systému managementu kvality dle normy ČSN 

EN ISO 9001:2009, a na kontrolu kvality při svařování dle ČSN EN ISO 9001:2009 ve 

spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006. Audit probíhal 13.3.2015 a to v provozovně 

v Ostravě-Muglinově. Společnost obdržela certifikát s registračním číslem 118bCSM -12-

13 platný do 1.4.2016. 

 

Certifikovaná činnost: „Výroba, montáž a opravy ocelových konstrukcí. Výroba, 

montáž a opravy potrubních systémů. Povrchová ochrana kovů. Opravy a údržba průmys-
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lových strojů a zařízení. Svařování kovů. Revize a zkoušky provozovaných tlakových zaří-

zení, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení. Montáže, opravy, revize a zkouš-

ky elektrických zařízení. (CZ NACE): 25.1, 25.3, 25.6, 33.11, 33.12, 33.20“ 

Auditorský tým: Ing. Martin Sondel, Ph.D., Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D. 

Pozorovatel: Veronika Ondrušová 

Účastníci auditu klienta: jednatel, představitel vedení pro SM, svářečský dozor, 

administrativní pracovník, technik obchodu 

5.3 Zhodnocení AUDITU 1  a AUDITU 2 

Na základě absolvovaných auditů v praxi a zejména pozorováním práce auditorů se 

záznamy byl analyzován stav a efektivnost aktuálně používaných záznamů. Byly shledány  

tyto nedostatky: 

1. CHECKLISTY 

 Časová náročnost při vypracování a komplementaci dokumentů zejména v případě 

auditů více systémů managementu dle více norem se jeví neefektivní přepínaní 

oken Wordu v počítači při vyplňování, které může způsobit zablokování počítače 

(hlášení o nekompatibilitě, riziko ztráty dat při neuložení). 

 

 Chybovost z důvodů přepisování shodných údajů mezi jednotlivými dokumenty. 

Normy systémů managementu jsou vytvářeny tak, aby základní systémové poža-

davky byly shodné. Auditoři pak mohou lépe auditovat více systémů integrovaně. 

Při současném stavu, kdy musí shodná zjištění z auditu zapisovat do více checklis-

tů, je značné riziko chybovosti při přepisování. 

 

 Nevhodnost programového prostředí. Checklisty jsou zpracovány formou tabulek. 

Pro práci s tabulkami je program Word nevhodný. Editaci tabulek lépe umožňuje 

program Excel. Stejně tak při závěrečném tisku a komplementaci dokumentace kli-

enta je tištěný výstup z programu Excel ucelenější a úspornější. 
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2. VÝVOJOVÝ DIAGRAM PROCESU CERTIFIKACE 

 

 Audity CO probíhaly shodně se zpracovaným vývojovým diagramem, nicméně se 

jeví přínosné přepracování vývojového diagramu tak, aby obsahoval více informací 

o vstupech, výstupech a odpovědnostech v jednotlivých krocích procesu certifika-

ce. 

 

 Také se jeví přínosné přepracovat původní vývojový diagram z důvodu správného 

používání symbolů v tomto vývojovém diagramu. 
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6 Návrh na optimalizaci a zlepšení procesu certifikace 

Na základě analýzy obou auditů a praxe je navržena úprava používaných záznamů a 

stávajícího vývojového diagramu CO ČSÚ v těchto krocích: 

- Přepracování checklistu dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834 do pro-

gramu Excel. 

- Přepracování checklistu ČSN EN ISO 9001:2009 na ČSN EN ISO 9001:2016 

- Přepracování vývojového diagramu na vývojový diagram typu vstup/výstup. 

 

Výsledky jsou uvedeny v přílohách v rozsahu, který uvádí tabulka 6.  

 

Tab. 6: Přehled původních a nově zpracovaných záznamů 

Původní záznamy Inovované záznamy 

Název 

dokumentu 

Zdroj Program Číslo 

přílohy 

Název 

dokumentu 

Zdroj Program Číslo 

přílohy 

Checklist 

ČSN EN 

ISO 3834-

2:2006 

IMP2 

[9] 

Word 2 Checklist 

EN ISO 

3834-2:2006 

---- Excel 3 

Checklist 

ČSN EN 

ISO 

9001:2009 

IMP1 

[12] 

Word 4 Checklist 

ČSN EN 

ISO 

9001:2016 

---- Excel 5 

Vývojový 

diagram 

IMP2 

[9] 

Word 6 Vývojový 

diagram 

vstup/výstup 

---- Excel 7 

 

 

S ohledem na požadavek poskytovatele praxe (certifikačního orgánu ČSÚ) nejsou 

v přílohách uvedeny zpracované checklisty v plném rozsahu, jelikož je to bráno jako 

know-how společnosti a publikace by představovala určité riziko následného kopírování 

jinými CO. Dalším z důvodu uvedení pouze informativního náhledu v přílohách je jejich 

velký obsahový rozsah. 
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Závěr 

Tématem této bakalářské práce bylo „Zlepšení postupů certifikačního orgánu při 

externích auditech ve strojírenských organizacích “. Práce je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. 

V teoretické části je vysvětlen proces akreditace a certifikace, jsou zde popsány po-

žadavky na certifikační orgány, také se zde řeší dělení auditů či postupy a zásady certifika-

ce. Cílem teoretické části bylo tedy pochopení rozdílu mezi akreditací a certifikací, sezná-

mení se s postupy certifikace a se základními požadavky na CO a určitými normativními 

dokumenty. 

V praktické části je nejprve popsán CO Český svářečský ústav s.r.o., ve kterém by-

la vykonávaná praxe a poté jsou zde popsány praktické zkušenosti z certifikačního auditu, 

kde se popisovaly dva audity ve strojírenských organizacích, a analyzoval se stav efektiv-

nosti používaných záznamů. Bylo nalezeno několik nedostatků a navrženo opatření pro 

odstranění těchto nedostatků. V rámci praktické části byla také provedena aktualizace 

checklistů a převedení těchto checklistů do nového programového prostředí a to proto, aby 

se snížila časová náročnost při vypracování a komplementaci dokumentů a chybovost 

z důvodů přepisování shodných údajů mezi jednotlivými dokumenty. Dále byla provedena 

úprava vývojového diagramu procesu certifikace pro větší informovanost o vstupech, vý-

stupech a odpovědnostech v jednotlivých krocích procesu certifikace a také z důvodu 

správnosti používání symbolů ve vývojovém diagramu. 

Největší změnou díky této bakalářské práci je tedy převedení tiskopisů do nového 

programového prostředí a to konkrétně do programu Excel. Je potřeba aktualizovat doku-

menty a přizpůsobovat se moderním technologiím a programům, které nám mohou ušetřit 

čas a zjednodušit práci. Program Excel je výhodnější z důvodu, ušetření času při přepiso-

vání, ušetření času při vytváření tabulek apod. Dále se nám například na každé stránce au-

tomaticky zobrazí záhlaví, kde můžeme vidět název organizace, název CO a registrační 

číslo certifikátu organizace, což je více přehlednější. Navrhovala bych do budoucna pře-

pracovat a doplnit do programu Excel i další záznamy jako například plán auditu, zápis 

z jednání atd. 
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Příloha 1: Osvědčení o akreditaci  

 



 
 

 



 
 

Příloha 2: Checklist ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Word 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 3: Checklist ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Excel 

firma, s.r.o Český svářečský ústav s.r.o.®

Divize certifikace systémů managementu

xxxCSM-16-07/1
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5.4 Má výrobce písemné postupy, které:

popisují, jak přezkoumává smlouvu (ať již ji podepsal nebo ne) a technické požadavky, aby zajistil, že všechny výše 

uvedené body jsou brány na zřetel?

a)

podmínky okolního prostředí ve vztahu k použité metodě (např. podmínky pro svařování za nízké teploty okolí nebo 

jakákoliv nutnost zajistit ochranu proti nepříznivým povětrn. podmínkám?

p)

zacházení s neshodnými výrobky?q)

stanovují, že svářečský dozor pro tyto činnosti je prováděn podle EN ISO 14731?b)

m) použití zvláštních způsobů (např. pro dosažení plného provaření svaru bez podložení, pokud se svařuje pouze z jedné 

strany)?

rozměry a podrobnosti přípravy svarových spojů a hotových svarů?n)

svary, které mají být zhotoveny v dílně, nebo jinde?o)

smluvní subdodávky?

tepelné zpracování po svařování?

kontrolu a zkoušení?

další požadavky na svařování, např. zkoušení dávek přídavných materiálů, obsah feritu ve svarovém kovu, stárnutí, 

obsah vodíku, přivařená podložka, použití temování, úprava povrchu, tvar svaru?

l)

DOTAZNÍK (CHECK-LIST) K POSUZOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ

POŽADAVKŮ NA KVALITU PŘI SVAŘOVÁNÍ PODLE 

ČSN EN ISO 9001:2016 VE SPOJENÍ S ČSN EN ISO 3834-2:2006

specifikaci základního materiálu(ů) a vlastnosti svarových    spojů?a)

Bere výrobce na zřetel následující technické požadavky:

ZJIŠTĚNÍPOŽADAVEK

5

KAP.

ČL.

5.2 Přezkoumání požadavků (smlouvy)

Bere výrobce na zřetel následující hlediska:

PŘEZKOUMÁNÍ POŽADAVKŮ A TECHNICKÝCH PODKLADŮ

Jsou smluvní požadavky a konstrukční údaje předložené zákazníkem nebo konstrukční podklady výrobce 

přezkoumány způsobilými pracovníky, aby se zajistilo, že všechny informace nezbytné k provádění 

výrobních operací jsou k dispozici před zahájením prací?

5.1 Všeobecně

Prohlašuje výrobce, že je schopen splnit všechny smluvní požadavky na svařování a zajistit odpovídající 

plánování všech činností vedoucích k zabezpečení kvality?

Ověřuje výrobce, že je schopen smlouvu splnit, že má k dispozici dostatečné prostředky k dodržení termínů 

dodávek a že dokumentace je přehledná a jednoznačná?

Zajišťuje výrobce, že budou identifikovány případné rozdíly mezi smlouvou a údaji v předchozí nabídce a 

zákazník bude uvědoměn o jakýchkoli změnách výrobního programu, nákladů či technického provedení, 

které by z toho mohly vyplynout?

b) požadavky zákonů a platných předpisů?

výrobkovou normu a případné doplňkové požadavky?

c)

d)

5.3

jakékoliv dodatečné požadavky určené výrobcem?

a)

požadavky na kvalitu a přejímku svarů?b)

umístění, přístupnost a pořadí svarů, včetně přístupnosti pro kontrolu a nedestruktivní zkoušení?c)

svoji schopnost splnit předepsané požadavky?

Přezkoumání technických podkladů

specifikace postupů svařování, postupy nedestruktivního zkoušení a postupy tepelného zpracováníd)

postup, který má být použit ke kvalifikaci postupů svařování?e)

f)

g)

h)

kvalifikaci personálu?

volbu, identifikaci a/nebo sledovatelnost (např. materiálu, svarů)?

plány kontrol kvality, včetně případného zapojení nezávislé inspekční organizace??

i)

j)

k)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 13.4.2016

Podpis:

Klient: firma, s.r.o 

Číslo záznamu: xxxCSM-16-07/1

Zpracoval:auditor1

Přijímá a dokumentuje výrobce k těmto stížnostem vhodná nápravná a preventivní opatření?
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Vyhodnocuje výrobce účinnost těchto opatření?

18.2 Stížnosti

Uchovává výrobce záznamy o stížnostech zákazníků?

Pozn.:Hodnocení je klasifikováno následovně :

1 - vyhovuje;

2 - připomínka - vyhovuje částečně, s drobnými nedostatky, které zásadně neohrožují funkčnost SMK, záznamem 

je zpráva z auditu, kontrola plnění je provedena při dalším auditu;

3 – malá neshoda,.záznamem je zpráva z auditu se stanovením termínu do kdy organizace zašle kopii záznamu o 

uložení OKN a vyhodnocení jeho plnění na CO. Patří zde také malé neshody řetězového typu.

4 - systémová neshoda, je zpracován záznam o neshodě, audit je přerušen do doby odstranění  neshody. 

Organizace uloží nápravná opatření a sdělí je písemně CO na kopii formuláře „Záznam o neshodách“.



 
 

Příloha 4: Checklist ČSN EN ISO 9001:2009 - Word 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Příloha 5: Checklist ČSN EN ISO 9001:2016 - Excel 
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Jsou přiděleny, sděleny a pochopeny odpovědnosti a pravomoci pro role v SM pro 

zajišťování požadavků na SM,  jednotlivých procesů, pro předkládání zpráv o 

výkonnosti SMK, pro podporu zaměření na zákazníka? 

5.3

Prokazuje vedení vůdčí roli a závazek s ohledem na SMK a s ohledem na zaměření na 

zákazníka?

Jsou určeny požadavky zákazníka (vč.legislativy), rizika a příležitosti , které 

mohou ovlivnit shodu produktů a služeb a schopnost zvyšovat spokkojenost 

zákazníka?
Má organizace vytvořenou, zavedenou a uržovanou politiku kvality, která  odpovídá 

kontextu organizace, je konzistentní se strategickým zaměřením organizace a 

deklaruje odpovědnost vedení organizace za stanovování cílů, splnění požadavků a 

zlepšování SM? Je dokumentovaná, udržována, dostupná a komunikována v 

organizaci?

5.2

5.1

Udržuje organizace dokumentované informace o procesech?

5 VEDENÍ (leadership) ZJIŠTĚNÍ

4.4

Je stanoven a dokumentován rozsah SM (hranice,aplikovatelnost) vzhledem k 

aspektům, požadavkům zainteres.stran a vzhledem k produktům, službám společnosti?

4 KONTEXT ORGANIZACE

Provedla a zdůvodnila organizace s ohledem na svůj charakter a produkt/službu 

vyloučení  některých požadavků EN ISO 9001?  Kterých?

Jsou v organizaci identifikovány procesy potřebné pro SM vč. Vstupů/výstupů, 

vzájemného působení a stanovení odpovědností a kritérií pro monitorování a měření 

procesu?

4.3

DOTAZNÍK (CHECK-LIST) K POSUZOVÁNÍ

 SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY 

PODLE ČSN EN ISO 9001:2016

KAP. POŽADAVEK NA KVALITU ZJIŠTĚNÍ

ČL.

Identifikovala organizace , monitoruje a přezkoumává informace o svých interních a 

externích (pozitivních/nechativních) aspektech,které ovlivňují zamýšlený výsledek 

organizace?

4.1

Určila, monitoruje a přezkoumává organizace zainteresované strany a jejich 

požadavky relevantní k jejich SM?

4.2

xxxCSM-16-07/1



 
 

 

 

10 ZLEPŠOVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ

Pozn.:Hodnocení je klasifikováno následovně :

1 - vyhovuje;

2 - připomínka - vyhovuje částečně, s drobnými nedostatky, které zásadně neohrožují funkčnost SMK, záznamem je 

zpráva z auditu, kontrola plnění je provedena při dalším auditu;

3 – malá neshoda,.záznamem je zpráva z auditu se stanovením termínu do kdy organizace zašle kopii záznamu o uložení 

OKN a vyhodnocení jeho plnění na CO. Patří zde také malé neshody řetězového typu.

4 - systémová neshoda, je zpracován záznam o neshodě, audit je přerušen do doby odstranění  neshody. Organizace uloží 

nápravná opatření a sdělí je písemně CO na kopii formuláře „Záznam o neshodách“.

Jak organizace určila příležitosti ke zlepšování? 

Jaká přijala opatření ke zlepšování spokojenosti zákazníka?

Zahrnují opatření ke zlepšení v organizaci zlepšování produktů/ služeb; nápravu, 

prevenci nebo snížení nežadoucích účinků; zlepšování výkonnosti a efektivnosti 

SMK ?

10.1.

Jak organizace reaguje na neshodu ?

Jak přezkoumává a analyzuje neshody? 

Stanovují se příčiny  neshod?

Zjišťuje se existence podobných neshod ?

Realizují potřebná opatření ? Analyzují jejich efektivnost?

Aktualizuje organizace rizika a příležitosti? Provádí změny SMK s ohledem na 

neshody?

Uchovává organizace dokumentované informace o povaze neshod a přijatýách 

opatřeních a jejich výsledcích?

10.2.

Jak organizace přistupuje k neustálému zlepšování SMK?

Je zlepšování realizováno na základě výsledků analýzy a vyhodnocování, výsledku 

přezkoumání SMK?

Určila organizace příležitosti ke zlepšení jako součíást neustálého zlepšování?

10.3.
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Podpis:

Zpracoval: auditor 2 Klient: firma, s.r.o 

Datum: 13.4.2016 Číslo záznamu: xxxCSM-16-07/1



 
 

Příloha 6: Vývojový diagram – původní 

 

 



 
 

Příloha 7: Vývojový diagram - Excel 

 



 
 

 



 
 

 


