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Abstrakt  
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení účinnosti interních auditů zavedených 

systémů managementu kvality u výrobce armatur a navržení námětů na možná zlepšení.  

První část práce je zaměřena na teorii systému managementu kvality a na teorii auditů. 

Jsou zde popsány koncepce systému managementu kvality a integrovaný systém 

managementu. Dále kapitola popisuje problematiku auditování, vysvětluje druhy auditů, 

historii interních auditů, postup při auditování a charakterizuje vlastnosti a dovednosti 

auditora.  

Druhá část práce je orientována na analýzu současného stavu realizace interních auditů 

systému managementu kvality u výrobce armatur. Na základě této analýzy jsou navrženy 

náměty na zlepšení.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to assess the effectiveness of quality management system 

internal audits at a producer of valves and to propose potential improvements.  

The first part of the thesis focuses on theory about quality management systems and 

audits. This part describes an overall concept of quality management system and integrated 

management system. This chapter also describes auditing in general, history of internal audits, 

explains different types of audits, auditing procedures and characterizes knowledge and skills 

an auditor should possess. 

The second part analyses how the quality management system internal audits at the 

producer of valves are being performed. Proposals for improvement based on the analysis are 

presented in the final part of the thesis. 
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Úvod 
Jestliže organizace chtějí uspět v konkurenci, musejí řídit své činnosti tak, aby 

výsledkem byl produkt či služba, jež uspokojí požadavky zákazníka. Management organizace 

je proto nucen efektivně řídit a neustále zlepšovat procesy, aby organizace byla dlouhodobě 

schopná zaručit kvalitu produktu a služeb za přiměřenou cenu a v co nejkratším čase. Cílem 

každé organizace, která má zájem pracovat na svém nepřetržitém zlepšování, je správně 

naplánovat a vykonávat pracovní činnosti bez chyb. Tomuto cíli napomáhá zavedení systému 

managementu kvality. Mezi hlavní důvody a záměry zavedení systému managementu kvality 

patří zlepšení managementu, z čehož vyplívá zvýšení výkonnosti a efektivnosti, snížení 

nákladů na neshody a otevření příležitosti na novém trhu. Pro ověření funkčnosti systému 

managementu kvality a schopnosti plnit cíle kvality včetně požadavků zákazníka,  

se využívají audity. 

Interní audity systému managementu kvality jsou jednou z nejdůležitějších metod pro 

uplatnění principu neustálého zlepšování. Jde o cílevědomě plánovaný proces, při kterém se 

posuzují možnosti zlepšení činnosti a odstranění nedostatků. Interní audity mohou také 

pomoci k dosažení cílů v produkci a zisku a zároveň mohou pomoci ke snížení ztrát. Dále 

interní audity zajišťují, aby byl podnik v souladu s právními přepisy a případné nesrovnalosti 

byly odhaleny. Tím se předchází poškození pověsti podniku. Stručně řečeno, interní audity 

mohou pomoci podniku vyhnout se nástrahám a překvapením na cestě k dosažení svých  

cílů. 

Cílem této bakalářské práce je posouzení účinnosti interních auditů systému 

managementu kvality u společnosti ARMATURY Group a.s. a navržení námětů na možná 

zlepšení. Tato práce je členěna do 5 kapitol. První kapitola se věnuje teorii systému 

managementu kvality a teorii auditování. V druhé kapitole práce je představena společnost 

ARMATURY Group a.s., předmět podnikání, oblast působení a jsou také představeny 

zavedené systémy managementu kvality. Třetí kapitola rozebírá současný stav provádění 

interních auditu a následně ve čtvrté kapitole je provedena analýza účinnosti interních auditů. 

Na základě analýzy jsou v páté kapitole navrženy náměty na zlepšení.  
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1 Teorie auditování systému managementu kvality  

 Systém managementu kvality 1.1

Systém managementu kvality (QMS) je „soubor vzájemně souvisejících prvků, který je 

nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má garantovat maximalizaci 

spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů“ [1]. Prvkem 

rozumíme procesy, lidi, materiál, informace a zařízení, kterých hospodárně využíváme 

v rámci celé organizace, aniž by byla ohrožena schopnost produktů plnit požadavky [1]. 

Přestože je QMS poměrně novodobou záležitost, první písemné požadavky na kvalitu 

byly zaznamenány již ve starověku. Postupný historický vývoj přispěl ke vzniku tří 

současných základních koncepcí QMS: 

 

1. Koncepce ISO, 

2. Koncepce odvětvových standardů, 

3. Koncepce TQM.  

 

Každá koncepce reprezentuje odlišný strategický přístup rozvíjející principy QMS. 

Koncepce se liší v požadavcích, náročnosti na zdroje a znalostí lidí. Koncepci ISO lze označit  

za nejméně náročnou a naopak koncepci TQM za nejnáročnější a nejvíce komplexní.  

Jelikož se tato práce koncepcí TQM nezabývá, nebude dále popisována.  

 

1.1.1 Koncepce ISO 

Mezinárodní organizace pro normy ISO v roce 1987 vydala sadu norem označené jako 

normy řady 9000. Tyto normy se zaměřují na požadavky QMS a jsou generické, tedy 

univerzálně aplikovatelné v jakémkoliv odvětví, ať se jedná o výrobu, služby nebo veřejný 

sektor.  

Mezi normy řady 9000 patří: 

 

• ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník; 

• ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky; 

• ISO 9004:2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality; 

• ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu. 
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Aby se organizace moha pyšnit zavedeným QMS dle norem ISO, musí splňovat 

kritéria normy ISO 9001, na jejímž základě organizace získává certifikaci. Ostatní normy řady 

9000 nejsou certifikační. Norma ISO 9000 je úvodem do problematiky managementu kvality 

a definuje pojmy užívané v normách řady ISO 9000. Norma ISO 9004 je návodem  

pro vybudování kvalitního managementu kvality. A norma ISO 19011 slouží jako návod 

k plánování a realizaci auditů. Norma ISO 19011 je navíc univerzální a dá se aplikovat  

na všechny druhy systémů.  

Jedním z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 definovaném v kapitole  

9.2 Interní audity (IA) je: 

 

„Organizace musí provádět interní audity v plánovaných intervalech, aby získala 

informace o tom, zda systém managementu kvality 

a) odpovídá 

1. Vlastním požadavkům organizace na její systém managementu kvality; 

2. Požadavkům této mezinárodní normy; 

b) je efektivně implementován a je udržován“ [5]. 

  

1.1.2 Koncepce odvětvových standardů  

Tato koncepce je historicky nejstarší. Normy zařazené do této koncepce nejsou 

generické. Uplatňují se v určitém odvětví a definují požadavky typické pro dané odvětví. 

Certifikace odvětvových standardů vyžaduje speciální postupy, které jsou daleko náročnější, 

než certifikace dle normy ISO 9001. Na druhou stranu jsou pro svou náročnost více 

respektovány a certifikované společnosti získávají větší důvěry schopnost [1].  

V této práci se setkáme s odvětvovými standardy API a ASME. Konkrétněji  

u odvětvového standardu API se specifikací Q1a u odvětvového standardu ASME s ASME 

Boiler and Pressure Vessel Code, Section III.  

 

API 

API standardy definují požadavky pro průmysl těžby ropy a zemního plynu. Tyto 

standardy jsou celosvětově uznávané a rozšířené. Pomáhají zvýšit bezpečnost, zajistit kvalitu, 

udržet nízké náklady, snížit množství odpadu a minimalizovat zmatek [8]. 

API standardy mají spoustu specifikací. Jedna z nich je specifikace Q1, která definuje 

požadavky pro výrobní společnosti, jež dodávají své výrobky do průmyslu těžby ropy  

a zemního plynu.  
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ASME 

Standardy ASME poskytují mezinárodní předpisy a normy. Nabízejí normy do oblastí 

strojírenské technologie, jaderné energie, stavebnictví a dalších odvětví. Standardy ASME 

jsou používány ve více než 100 zemích a pomáhají zvýšit bezpečnost, kvalitu, 

konkurenceschopnost a usnadnit zavádění inovací [9]. 

První vydaná norma ASME byla ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME 

Code pro kotle a tlakové nádoby). Sekce III stanovuje pravidla pro výběr materiálů, výrobu, 

montáž, zkoušky a testování jaderných komponentů.   

 

Také odvětvové standardy mají ve svých normách požadavky na pravidelné provádění 

IA, jejichž pomocí se získávají informace o stavu QMS a efektivním plnění požadavků.  

 

1.1.3 Integrovaný systém managementu  

Mít zavedený fungující QMS se postupem času stalo téměř nezbytností pro uplatnění 

na trhu. Vývoj se zde ale nezastavil a přibývaly nové nároky zejména v oblasti životního 

prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví. Organizace na tyto požadavky začaly reagovat  

a zavedly také systém environmentálního managementu (EMS) a implementovaly požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OHSAS). Protože zabezpečení všech těchto 

požadavků je příliš nákladné, vznikla integrace QMS, EMS a OHSAS. Tato integrace  

se označuje jako integrovaný systém managementu (IMS).  

IMS předpokládá harmonizaci dokumentů, čímž se zjednodušuje fungování  

a zabezpečování požadavků. Pokud organizace již má zavedený QMS, tak při zavádění EMS  

a OHSAS stačí jen současný QMS rozšířit o nové aspekty a požadavky, namísto vytvoření 

nových systémů.  

Certifikační společnosti dokáží také nabídnout tzv. kombinovanou prověrku, kdy 

během jednoho auditu prověří celý IMS. Pokud by organizace neměla zavedený IMS, musela 

by projít třemi certifikačními audity. To stejné platí také u IA. Organizace dokáže v jednom 

auditu prověřit všechny tři systémy namísto toho, aby na stejném místě probíhaly tři různé IA. 

IMS tedy dokáže, krom jiného, šetřit finance a čas, vede k přehlednosti dokumentace, její 

zeštíhlení, zpřístupnění a zpřehlednění a navíc vede ke koordinaci aktivit v organizaci.  
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 Audity  1.2

Aby organizace dosáhla úspěchu, je potřeba, aby v pravidelných intervalech 

monitorovala, měřila, analyzovala a přezkoumávala své činnost. Využívá se na to několik 

metod, postupů a nástrojů. Audity jsou hlavním nástrojem vrcholového vedení. 

Audity zjišťují nezávislé informace o fungování QMS a stavu naplnění definovaných 

požadavků ve všech úrovních organizace a ve všech procesech. V případě nalezení odchylek 

se stanoví opatření pro zlepšení daného stavu. Audity nehledají chyby, nýbrž zjišťují 

problémy, rizika a neshody.  

Audity bývají často vnímány jako nutnost pro udržení certifikace, jsou ale především 

nástrojem k neustálému zlepšování. Výsledky z auditu pak slouží jako odrazový můstek pro 

zlepšení kvality. Na základě informací z výsledku auditu musí management přistoupit 

k příslušným opatřením, která vedou k zlepšení s cílem zlepšit úroveň plnění požadavku 

zákazníka s co nejnižšími náklady [3]. 

 

Norma ČSN EN ISO 19011:2011 definuje audit jako „systematický, nezávislý  

a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditů a pro jeho objektivní hodnocení s cílem 

stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu“ [4].  

 

1.2.1 Účastníci auditu 

Každý audit má tři základní účastníky: 

 

• Klienta; 

• Auditora; 

• Prověřovaného.  

 

Klient je organizace nebo osoba žádající o audit. Auditor je osoba provádějící audit. 

Auditor musí splňovat vlastnost a dovednosti, které jsou popsány v samostatné kapitole.  

Prověřovaný je způsobilý zástupce dané auditované oblasti, útvaru, či procesu.  

K auditu může být přizván také technický expert, který poskytuje své odborné znalosti 

v případě, že auditoři nejsou v dané oblasti odborně způsobilí. 
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1.2.2 Druhy auditů  

 
Obr. 1: Druhy auditů v QMS [1]. 

 

V QMS existuje několik druhů auditů. Celé schéma dělení auditů je na obrázku 1. 

Základní dělení je na IA a externí audity (EA). Rozdíl těchto auditů je v tom, kdo následně 

využívá závěrů z auditů. Zatímco u IA závěry využívá auditovaná organizace, závěry z EA 

využívají také další organizace. Podle předmětu auditování dále rozděluje IA a EA na audity 

systému, procesu, produktu a personálu [1]. 

IA mohou být dále plánované a neplánované. Plánované audity jsou takové, které jsou 

definovány v programu auditů. Program auditů je dokument schvalovaný vrcholovým 

vedením, plánující na určitou časovou dobu (z pravidla jeden rok) provádění jednoho či více 

IA a EA. Program auditů pro IA a EA se zpracovává samostatně. Jestli-že se provede IA, 

který není v programu auditů stanoven, jedná se o IA neplánovaný. Tyto audity se nejčastěji 

provádějí při větších organizačních změnách v dané oblasti, při zavádění nových výrobků  

a technologii, nebo jako požadavek vedení či zákazníka. Důvodů může být celá řada.  

EA jsou dvojího druhu a to aktivní a pasivní. Aktivní jsou ty, které daná organizace 

provádí v jiné organizaci, nejčastěji u svých dodavatelů. Naopak pasivní audity provádí jiná 

organizace v dané organizaci. Tyto audity provádí nejčastěji zákazník organizace a označují 

se jako audity druhou stanou. Případně pokud pasivní audit provádí nezávislá certifikační 

společnost, jedná se tedy o certifikační audit, pak je audit označen jako audit třetí stranou. 
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Certifikační audit kontroluje shodu s požadavky certifikační normy, dle které má organizace 

zavedený systém. Nejčastěji zaváděné systémy jsou dle norem ISO 9001 Systémy 

managementu kvality, ISO 14001 Systémy environmentálního managementu, OHSAS 18001 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo dle odvětvových 

standardů.  

 

1.2.3 Vývoj interních auditů  

IA jsou poměrně novodobou záležitostí. Podle některých obor vznikl během 

hospodářské krize v USA během roku 1929.  

Požadavky na IA vždy odpovídaly soudobým trendům. Na svých začátcích se hodně 

zaměřovaly na účetnictví, teď se naopak IA orientují na odhalování rizik a hodnocení 

účinnosti. Na základě tohoto vývoje můžeme IA rozdělit do několika etap [7]: 

 

1. Kontrola účetnictví (1950) 

Auditoři zkoumali záznamy z účetnictví a díval se a to, zda jsou správné, či nikoliv. 

Ukazatel účinnosti byl reprezentován počtem chybných záznamů.  

2. Posuzování shody pomoci checklistu (1960) 

Auditoři začali používat checklisty – seznamy kontrolních otázek. Pomoci předem 

definovaných otázek pak zkoumali, zda jsou finanční postupy dodržovány. Auditoři navíc 

prováděli neohlášené kontroly, čímž se zvýšila úspěšnost odhalování chyb. 

3. Přezkoumání postupů (1970) 

Úlohou IA bylo kontrolovat správnost a dodržování postupů. Auditoři prověřovali 

dokumentované informace a odhalovali příčiny vedoucí k problémům. Navíc auditoři také 

navrhovali opatření vedoucí k odstranění neshod.  

4. Zaměření na kontrolu (1980) 

Přestaly se dělat pouze IA finančního oddělení. IA se zaměřily také na okolní nástroje 

a potupy, které zaměstnanci používali.  

5. Zpráva o vnitřním systému (1990) 

IA se zaměřily na celkové posouzení funkčnosti vnitřního systému.  

6. Řízení rizik (2000) 

Organizace do svého managementu zavedly řízení rizik, čímž se zlepšily v mnoha 

ohledech. Auditoři zkoumali a vyhodnocovali procesy řízení rizik a vypracovávali zprávy 

k jejich zlepšení.   
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7. Přidaná hodnota (2003) 

Organizace vytvářely strategie, které by měly vést k přidané hodnotě. Do těchto 

strategii zapojili také IA. Jelikož audity odhalují slabá místa, jsou dobrým nástrojem pro sběr 

důležitých informací, které pomáhají se zlepšením řízením přidané hodnoty. Díky tomu je 

organizace schopna přinášet přidanou hodnotu zákazníkům a všem zainteresovaným stranám.  

8. Upevnění interního auditu (2009) 

Organizace jsou díky IA schopné identifikovat své slabé stránky a co nejvíce upevnit 

funkčnost svého managementu.  

9. Řízení finančních rizik (2013) 

IA odhalují také finanční rizika a snaží se je minimalizovat.  

10. Co nás čeká?  

IA čelí novým výzvám a trendům na trhu. Vždy je to jen otázka času, kdy  

se objeví nový strategický přístup.  

 

1.2.4 Auditoři  

Důležitým faktorem v auditu jsou auditoři. Jejich odbornost, schopnosti, zkušenosti, 

charakter a komunikační dovednosti ovlivňují jak celý audit, tak také výsledky z auditu. 

Kvalitní auditor je podmínkou pro úspěšný audit.  

Je důležité, aby auditor splňoval požadavky z oblasti znalostí a dovedností. Znalosti  

a dovednosti může auditor získat prostřednictvím vzdělání, výcviku či zkušeností. Podle 

normy ČSN EN ISO 19011:2012 mají mít auditoři znalosti a dovednosti v následujících 

oblastech [4]: 

 

• Principy, postupy a metody auditu; 

• Systém managementu a náležité dokumenty; 

• Kontext organizace; 

• Legislativní, smluvní a další požadavky týkající se auditované organizace.  

 

Osobní vlastnosti auditora jsou ale často důležitější, než jeho technické znalosti, neboť 

ty lze získat praxí a učením. Klíčové osobní vlastnosti efektivního auditora zejména jsou [10]: 

 

• Etický; 

• Přístupný názorům; 

• Diplomatický; 
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• Všímavý; 

• Vnímavý; 

• Vytrvalý; 

• Důkladný 

• Pečlivý.  

 

Je potřeba, aby auditoři neustále zlepšovali své kompetence, protože dobrým 

auditorem se člověk nerodí, ale stává. Toho může auditor docílit profesním rozvojem  

a pravidelnou účastní na auditech.  

Organizace by měly pečlivě vybírat své auditory. Auditoři by neměli být pouze 

zaměstnanci z útvaru kvality. Naopak je vhodné, aby v každém útvaru organizace byl 

vyškolený auditor. Tato skutečnost může napomoci k tomu, aby zaměstnanci nevnímali 

audity jako nutnost, ale měli možnost se od svých kolegů dozvědět, že audit je příležitostí 

iniciovat opatření tam, kde je jich zapotřebí [10]. 

Při výběru týmu auditorů je nutné, aby žádný auditor neprováděl audit své vlastní 

práce. Auditor by měl být vždy k danému auditu objektivní a nestranný, takže je potřeba 

vybrat takové auditory, kteří nejsou odpovědní za auditovaný proces.  

Přestože tým auditorů může být tvořen pouze vedoucím auditor, v praxi se doporučuje, 

aby tým auditorů tvořili minimálně 2 a nejlépe 3 auditoři. Tým auditorů tvořen více auditory 

přináší mnoho výhod. Příklad může být, že je díky tomu prostor pro zaškolení nových  

a nezkušených auditorů, že si auditoři mohou vyměňovat názory, nebo že se pochytí více 

důležitých poznatků [3].  

Pro provádění IA je také důležitý počet auditorů. Jestliže má organizace nedostatečný 

počet auditorů, odráží se to na jejich efektivnosti. Auditoři provádí velký počet IA, a pokud se 

plán auditů příliš nemění, tak provádějí IA také ve stejných oblastech. Za takových podmínek 

hrozí, že auditory postihne tzv. provozní slepota, tedy že jim lehce unikne poznatek, který by 

při menším počtu provedených auditu na odlišných místech byl zřejmý, a výsledky z auditu 

jsou povrchní. Celkový počet auditorů organizace se odráží zejména od velikosti organizace  

a typu výrobního procesu a poskytovaných služeb. Stejně tak je důležité pravidelně 

zaškolovat nové auditory. Nový auditor, který není v praktikách auditování zběhlý, bývá 

velmi pečlivý a tím je schopen provést velmi kvalitní a účinný audit [2]. 
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1.2.5 Postup při auditování 

Norma ISO 19011 definuje základní postup při auditování. Tento postup je složen  

z 6 fází:  

 

1. Zahájení auditu  

V zahajovací fázi auditu je jmenován vedoucí týmu auditorů, který má pravomoc 

jmenovat další příslušníky týmu auditorů. Vedoucí týmu auditorů je odpovědný za provedení 

auditu.  

Je stanoven cíl, předmět a harmonogram auditu. Také je ověřena proveditelnosti 

auditů, tedy přezkoumání všech faktorů, které by mohly bránit realizaci a efektivnímu 

provedení auditu – zejména dostatečnost informací, času a ochoty spolupráce.  

 

2. Příprava činností při auditu 

Druhou fází je příprava činností při auditu.  V první řadě se musí zajistit dostupnost 

všech potřebných dokumentů. Auditor musí rozumět dokumentaci organizace, aby mohl 

posoudit případné nedostatky. Auditor by neměl přezkoumávat pouze dokumentované 

informace managementu, ale také zprávy z předchozích auditů.  

Vedoucí auditor připraví plán auditu. Plán auditu by měl obsahovat případně 

odkazovat na tyto body [4]:  

 

• Cíle auditu; 

• Předmět auditu; 

• Kritéria auditu; 

• Místo, termín, čas a očekávané trvání auditu; 

• Požité metody auditu; 

• Role a odpovědnosti členů týmů auditorů a dalších doprovodných osob; 

• Přidělení vhodných zdrojů kritickým oblastem auditu.  

 

Další úlohou vedoucího auditora je přidělení práce jednotlivým auditorům. Každý 

auditor má přidělené odpovědnosti za auditování určitého procesu, funkce, místa, oblasti  

nebo činností. Na základě těchto definovaných odpovědností pak auditoři shromažďují  

a přezkoumávají informace týkající se jejich úkolů. Následně připravují dokumenty, do 

kterých se budou zaznamenávat důkazy z auditu. Nejčastěji tyto dokumenty obsahují seznam 
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kontrolních otázek (checklisty), plán vzorkování daného auditu a formulář pro záznam 

poznatků [4].  

Příprava na audit je nejdůležitější fázi z postupu. Pokud auditoři budou dopředu znát, 

které dokumentované informace budou přezkoumávány a na co se budou muset zaměřit, není 

pochyb o tom, že provedou kvalitní audit [2]. 

 

3. Provádění činností při auditu 

Třetí fáze začíná úvodním jednáním, kde se probere a schválí plán auditu, představí  

se auditorský tým a zajistí se proveditelnost auditu. Následně se přezkoumá dokumentace 

týkající se auditu. Zde je podstatné se zaměřit na prověření naplnění požadavků normy  

a jiných vázaných dokumentů.  

Auditu se mohou zúčastnit také průvodci a pozorovatelé. Ti by do auditu neměli nijak 

zasahovat. Průvodce má pomáhat týmu auditoru zajistit plynulý průběh auditu.  

Významnou částí této fáze je komunikace mezi auditory vzájemně a mezi auditory  

a zaměstnanci auditovaného úseku. Ke komunikaci mezi auditory a zaměstnanci může auditor 

využít předem připravený checklist. Auditor by se ale neměl zaměřovat jen na předem 

definované otázky v checklistu. Tyto otázky by měly sloužit pouze jako vodítko pro audit. 

Dalším rozvinutím a přizpůsobením otázek dané situaci se dokáže lépe odhalit skutečnost, než 

pouhým čtením otázek. Otázky by nikdy neměly být tázány tak, ať se dá odpovědět pouze 

ano/ne [10].  

Během auditu jsou shromažďovány a následně ověřovány informace. Tato činnost  

se nejčastěji provádí pomoci rozhovorů, pozorováním a přezkoumáváním dokumentovaných 

informací. Důkazem z auditu jsou poté pouze ověřitelné informace a na jejich základě  

se vytváří zjištění z auditu. Tým auditorů zjistí, které důkazy jsou ve shodě nebo neshodě 

s kritérii auditu. Neshody mohou být dále tříděny například na: chyba, neshoda a námět  

na zlepšení. K neshodě jsou zaznamenány podpůrné důkazy. Dobrý auditor je také schopen 

stanovit opatření pro odstranění neshody.  

Fáze provádění činností při auditu je zakončena závěrečným jednáním. Na jednání 

vedoucí auditor informuje auditovaný útvar o zjištěních a závěrech z auditu.  

 

4. Příprava a distribuce zprávy z auditu 

Zpráva z auditu je souhrnný dokument výsledků z auditu. Za přípravu zprávy z auditu 

je zodpovědný vedoucí auditor. Zpráva z auditu má by měla obsahovat, nebo alespoň 

odkazovat na souhrn klíčových údajů [4]:  
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• Cíle auditu; 

• Předmět auditu; 

• Jména auditorů a dalších doprovodných osob; 

• Termín a místo, kde byl audit proveden; 

• Kritéria auditu; 

• Zjištění z auditu včetně důkazů; 

• Závěr auditu. 

 

Aby mohlo být doporučeno efektivní opatření, měla by zpráva z auditu být vydána 

během 24hod od provedení auditu. Oddaluje-li se doba vydání, snižuje se tím efektivnost 

zprávy, neboť vedoucí auditor zapomíná fakta a dojmy. Zpráva z auditu může být také vydána 

ještě před závěrečným jednáním [2].  

Zpráva z auditu je po vydání přezkoumána a dodána příslušným adresátům, kteří jsou 

předem stanoveni.  

 

5. Ukončení auditu 

Audit skončí, když jsou všechny činnosti definované v plánu auditu vykonány a je 

provedena distribuce zprávy z auditu. Audit může být také ukončen klientem auditu.  

 

6. Provádění následného auditu 

Audit může odhalit neshody, které je nutné řešit pomoci nápravného opatření (NO), 

preventivního opatření nebo opatření ke zlepšení. Je-li některé z těchto opatření stanoveno, 

musí být ověřeno jejich dokončení a efektivní dopad. Toto ověření může být součástí 

následného auditu. 

 

Postup při auditování je zobrazen na obrázku 2.  
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Obr. 2: Základní postup při auditování dle normy ISO 19011 [4]. 
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2 Charakteristika společnosti ARMATURY Group a.s. 

 Profil společnosti 2.1

 
Obr. 3: Logo společnosti AG [11]. 

 

Společnost ARMATURY Group a.s. (AG) vznikla 1. ledna 2000. Společnost navázala 

na historii a znalosti výroby armatur regionu Hlučínska. Nyní je významným českým 

výrobcem armatur, který vyváží také na tuzemský trh. Logo společnosti AG je na obrázku 3. 

Sídlo a hlavní provozovna se nachází v Moravskoslezském kraji, městě Dolní 

Benešov. Další provozovny mají svá zastoupení v Hranicích a na Slovensku ve městech 

Žilina, Šala a Košice. Obchodní zastoupení má společnost AG v několika zemích Evropské 

Unie, dále v Asii a v Africe. Své nejvýznamnější obchodní zastoupení má společnost 

v Rakousku a v Rusku. Dále má dceřinou společnost v Číně [11]. 

V současné době pro společnost pracuje přes 600 zaměstnanců, čímž je velmi 

významným zaměstnavatelem na Opavsku a Hlučínsku.  

Společnost vkládá nemalé finance pro svůj rozvoj. Investice putují na stavbu nových 

hal, rozšíření strojního i technologického vybavení a vzdělání zaměstnanců.  

 

 Předmět podnikání 2.2

Společnost se zaměřuje na zakázkovou výrobu, vývoj, prodej, montáž a servis 

průmyslových armatur a hutního materiálu jak pro domácí trh, tak pro zahraničí. AG vyváží 

do více než 65 zemí světa. Přibližná roční produkce je 100 000 armatur a 500 000 položek 

hutního materiálu.  

Nabízejí komplexní dodávky technologických celků, což zahrnuje sestavení 

průmyslových armatur a potrubí v různých materiálových provedeních, nevyjímaje 

projektovou dokumentaci a poradenství již při vývoji. Společnost dále zabezpečuje nonstop 

záruční a pozáruční servis [12]. 
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Na tržbách společnosti se nejvíce podílí kulové kohouty, šoupátka, uzavírací a zpětné 

klapky, ventily a hutní armatury. Podíl těchto produktů na tržbách je zobrazen na obrázku 4. 

 

 
Obr. 4: Podíl produktů na tržbách [13]. 

 Oblast působení 2.3

AG působí v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v oblasti klasické a jaderné 

energetiky, plynárenství, v ropném průmyslu, chemickém průmyslu a vodárenství [11]. 

Procentuální zastoupení těchto odvětví je znázorněno na obrázku 5. 

 
Obr. 5: Procentuální zastoupení působících odvětví [11].  
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 Organizační schéma  2.4

Společnost AG je rozdělena celkem do 7 divizí a 22 oddělení. Organizační schéma 

společnosti je na obrázku 6.   

 

 

Obr. 6: Organizační schéma společnosti AG [11]. 
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 Zavedené systémy managementu kvality  2.5

2.5.1 Integrovaný systém managementu  

Ve společnosti AG je zavedený IMS.  

QMS  je ve společnosti implementován podle normy EN ISO 9001:2008 (dále ISO 

9001). Přechod na nové vydání normy EN ISO 9001:2015 je naplánován na rok 2017.  

Společnost AG implementovala a certifikovala systém podle norem EN ISO 

14001:2004 ochrana životního prostředí a BS OHSAS 18001:2007 bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. 

 

2.5.2 API 

Společnost AG má zaveden také QMS v souladu s normou API Spec Q1, 9 vydání z 

06/2013 (dále API Spec Q1) a vlastní Monogram API 6D vydávaný Americkým 

petrolejářským institutem. Monogram API 6D je certifikační značka. Vlastníci monogramu 

jsou oprávněni použít značku na zařízení, která splňují požadavky na specifikaci produktů 

Amerického petrolejářského institutu a byly vyrobeny v rámci QMS, který splňuje požadavky 

API Spec Q1. Díky tomuto monogramu může společnost vyrábět a dodávat kulové kohouty 

v souladu s Americkým petrolejářským institutem.  

 

2.5.3 ASME  

Společnost AG má zároveň zaveden QMS podle normy ASME Boiler and Pressure 

Vessel Code, Section III (dále ASME Code III), jež umožňuje činnosti návrhu a výroby 

armatur nebo součástí a dodávání materiálu pro jadernou energetiku. 

Certifikační audit provádí společnost American Society of Mechanical Engineers. Tato 

certifikace je náročná z hlediska naplnění systémových požadavků na veškeré definované 

procesy ve společnosti. Získaný certifikát otevírá možnosti na širším zahraničním trhu  

pro jaderný průmysl a je prestižním osvědčením vysoké kvality procesů. 
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3 Charakteristika současného stavu interních auditů  

 Interní audity ve společnosti ARMATURY Group a.s. 3.1

Pravidla a postupy IA má společnost stanoveny v interní řízené dokumentaci. 

Metodiku provádění auditů IMS a API Spec Q1 stanovuje směrnice „S-1.002 Analýzy  

a zlepšování systémů řízení“. Pravidla a odpovědnosti pro systém ASME Code III jsou 

definovány ve směrnici „S-1.002-ASME III Audity a nápravná opatření“.  

Obecně lze uvést, že pro všechny procesy zahrnuté do systému zajišťování kvality  

v souladu s ASME Code III byly ve společnosti AG zpracovány samostatné procedury  

a metodiky na základě odlišných požadavků normy, týkajících se konkrétního rozsahu, 

stanovené formy dokumentu a použité terminologie. V tomto kontextu je zpracována také 

směrnice pro provádění auditů a sloučení obou směrnic by nebylo z těchto uvedených důvodů 

praktické a efektivní. 

 

Cílem interního auditu QMS ve společnosti AG je ověření, zda a jak tento systém 

splňuje požadavky norem ISO 9001, API Spec Q1, ASME Code III, ISO 14001, OHSAS 

18001 a další požadavky, stanovené například směrnicemi společnosti.  

Cílem výsledných dokumentovaných zjištění z IA je zejména: 

 

• Stanovení shody nebo neshody s požadavky systému řízení; 

• Posouzení slabých (doporučení k zlepšení) stránek systému řízení; 

• Posouzení silných (pozitiva) stránek systému řízení. 

 

Společnost AG rozděluje IA na plánované audity a neplánované audity.  

 

3.1.1 Plánované interní audity  

Pro plánované IA zpracovává manažer pro příslušný systém na 1 rok tiskopis 

„Program IA“ v případě systémů IMS a API Spec Q1, v případě systému ASME Code III  

se zpracovává tiskopis „Harmonogram auditů“. Šablona Programu IA je v příloze 2. Šablona 

Harmonogramu auditů je v příloze 1. Program IA/Harmonogram auditů schvaluje vrcholové 

vedení společnosti. Programy IA/Harmonogramy auditů pro QMS, EMS a OHSAS  

se zpracovávají odděleně. Do Programu IA/Harmonogramu auditů se značí: číslo auditu, 

auditovaná divize a oddělení, auditovaný proces a plánovaný termín auditu. V Programu IA  
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se navíc značí také místo auditu a auditované prvky dané normy. Po ukončení IA  

se do Programu IA/Harmonogramu auditů rovněž zaznamenávají odhalené neshody. Do 

Programu IA se po ukončení IA navíc značí skutečný termín provedeného auditu. 

V Harmonogramu auditů se navíc značí auditoři provádějící daný IA. 

Datum a časový plán konkrétního auditu stanoví vedoucí auditor po dohodě  

s vedoucím prověřovaného útvaru a to minimálně jeden týden před provedením auditu. Tyto 

údaje uvádí vedoucí auditor na tiskopise „Plán auditu“. V tomto tiskopise je dokumentován 

také průběh IA, zaznamenávají se příslušní prověřování a tým auditorů plánovaného auditu. 

 

3.1.2 Neplánované interní audity  

 Neplánové IA se provádějí zejména v těchto případech:  

 

• na základě rozhodnutí představitele managementu pro příslušný systém; 

• na základě požadavku vrcholového vedení; 

• na základě výsledků jakýchkoliv EA; 

• při změně stanovených pravidel výroby (změny realizačních procesů); 

• při změně organizace společnosti; 

• na základě environmentálních nehod a havárií; 

• na základě závažných incidentů BOZP; 

• před uzavřením smlouvy nebo zasláním nákupní objednávky novému 

dodavateli; 

• když se objeví nežádoucí trendy v kvalitě vyžadující nové vyhodnocení 

účinnosti systému; 

• když je nutné včas ověřit realizaci nápravného opatření. 

 

Neplánované audity se zaznamenávají do ročního Programu IA/Harmonogramu auditů 

odděleně od auditu plánovaných. Další pravidla jsou shodná s plánovanými audity. 

  

 Interní auditoři 3.2

IA mohou auditovat pouze kvalifikovaní auditoři. Audity musí provádět auditoři 

(zaměstnanci) nezávislí na konkrétní auditované činnosti. IA je možno provádět také 

externími pracovníky. Audit provádí vždy tým auditorů. Tým auditorů může být tvořen jen 

vedoucím auditorem.  
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 Systémy IMS, API Spec Q1 a ASME Code III požadují rozdílné nároky na auditory. 

IMS a API Spec Q1 se liší pouze v požadavku pochopení norem, kdy každý systém požaduje 

pochopení příslušných norem daného systému. Systém ASME Code III má ale odlišné 

požadavky.  

 

3.2.1 Integrovaný systém managementu a API Spec Q1 

Kandidáti na auditora a vedoucího auditora musí splnit stanovené požadavky. Musí 

mít dokončené středoškolské vzdělání a celková pracovní zkušenost nesmí být kratší než  

3 roky, z toho nejméně 1 rok v oboru řízení kvality. Musí být způsobilí k jasnému  

a plynulému vyjadřování pojmů a myšlenek ústně i písemně. Dále musí projít 24 hodinovým 

školením nebo výcvikem auditorů, které zahrnuje znalosti a pochopení systému dokumentace 

ve společnosti, metody provádění auditu a znalosti a pochopení norem ISO 9001,  

API Spec.Q1, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 19011 v závislosti na tom, pro který systém 

se auditor školí. Auditor musí také absolvovat 1 audit jako auditor v přípravě pod vedením 

kvalifikovaného vedoucího auditora. Vedoucí auditor musí vykonat 1 audit v roli vedoucího 

auditora pod vedením kvalifikovaného vedoucího auditora. Vrcholové vedení, popřípadě 

představitel vedení pro IMS může prominout auditorovi splnění požadavků středoškolského 

vzdělání a celkovou pracovní zkušenost delší než 3 roky.  

Na základě splnění požadavků jmenuje generální ředitel auditory pro jednotlivé 

systémy.  

Hodnocení auditorů provádí představitel vedení pro IMS 1x ročně. Pokud hodnocený 

auditor nesplňuje požadavky na auditora, navrhne představitel vedení pro IMS další výcvik 

(školení, kurz, praxe, zkušenost z auditů) po kterém se znovu provede hodnocení auditora. 

 

3.2.2 ASME Code III 

Auditoři musí dosáhnout minimálně deseti bodů v následujícím bodovém hodnocení: 

a) Vzdělání (maximálně 4 body) 

1 bod  Všeobecné střední vzdělání 

2 body  Uspěl ve specializovaném středoškolském, strojírenském, 

přírodovědném nebo matematickém oboru nebo v oboru zajišťování kvality 

2 body Získal všeobecný bakalářský stupeň vzdělání 

3 body Získal bakalářský stupeň vzdělání ve specializovaném strojním, 

vědeckém nebo matematickém oboru nebo v oboru zajišťující kvalitu  
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4 body Získal magisterský stupeň vzdělání ve specializovaném strojním, 

vědeckém nebo odborně-ekonomickém oboru nebo v oboru zajišťující kvalitu; 

b) Praxe (maximálně 9 bodů)  

+ 1 bod; max. 5 bodů Každý rok zaměstnání v technickém povolání;  

+ 1 bod Nejméně 2 roky praxe v jaderné oblasti;  

+ 2 bod Nejméně 2 roky praxe v řízení jakosti;  

+ 3 bod Nejméně 2 roky praxe při auditech;  

+ 3 bod Nejméně 2 roky praxe v řízení jakosti pro jadernou   

 energetiku; 

+ 3 bod Nejméně 2 roky praxe při auditech v řízení jakosti pro  

 jadernou energetiku; 

c) Kandidát může dostat dva body, jestliže má dodatečné vlastnosti jako jsou 

řídící schopnosti, analytické schopnosti, dobrý úsudek nebo zvláštní praxe 

(maximálně 2 body); 

d) Další dva body je možné přiznat za ostatní kompetence, jakou jsou například: 

vedoucí pozice auditora, osobnostní zralost, analytické schopnosti, 

houževnatost, předchozí výkonnost auditora nebo jiné kurzy z oblasti 

zabezpečování kvality (maximálně 2 body). 

Kandidát na auditora se musí účastnit výcvikového semináře. Zde se dozví požadavky 

normy ASME Code III, její strukturu, obsah a techniky auditů. Dále musí kandidát na 

auditora uspět při ústní nebo písemné zkoušce. Zkouška se skládá z testu obsahující 22 otázek 

vybraných zmocněncem společnosti pro jadernou energetiku. Kandidát musí uspět minimálně 

v 18 otázkách zaměřených na normu ASME Code III, její předpisy a směrnice související 

s jadernou tématikou.  

Kandidát, který splní požadavky je certifikován. Auditoři jsou jednou ročně 

hodnocení, a jestliže se auditor aktivně neúčastní auditu během posledních 2 let, nebo se 

neúčastní výcvikového programu v oblasti zajišťování kvality, musí se auditor rekvalifikovat. 

Při rekvalifikaci se auditor musí opakovaně zúčastnit výcvikového semináře, je znovu 

podroben zkoušce a je povinen účastnit se jako auditor minimálně jednoho auditu v jaderné 

oblasti.  

Vedoucí auditor je certifikován výkonným ředitelem společnosti AG. Musí splnit 

komunikační dovednosti a znalosti při auditech. Vedoucí auditor se musí zúčastnit minimálně 

pěti auditů QMS v období nepřesahujícím tři roky před certifikací. Jeden z těchto auditů musí 

být z jaderné oblasti zabezpečování jakosti v období jednoho roku před kvalifikací.   



22 
 

 Postup při provádění interních auditů 3.3

Postup IA pro systémy IMS, API Spec Q1 a ASME Code III se liší minimálně. Každý 

systém vyžaduje přípravnou fázi, fázi realizace a fázi zaznamenávaní.  

 

Příprava IA 

Vedoucí auditor vypracuje pro každý audit zvlášť Plán auditu. Tento dokument 

obsahuje údaje: auditorský tým, auditovaná divizi a oddělení, odpovědný vedoucí, auditovaný 

proces, cíl auditu, program auditu, datum a podpis vedoucího auditora. Plán auditu je součásti 

kompletního záznamu o auditu.  

Vedoucí auditor seznámí auditory s cílem a průběhem prováděného auditu. Auditoři  

se seznámí s dokumentací prověřovaného oddělení. 

Jsou také definovány otázky, které budou v průběhu auditu pokládány. Otázky jsou 

definované v dokumentu „Auditorský dotazník“ ještě před zahájením auditu. Při vypracování 

těchto otázek se přezkoumávají zprávy z předchozích auditů. Otázky se mohou upravovat  

a doplňovat také v průběhu auditu.  

 

Realizace IA 

Audit se provádí v naplánovaném termínu podle Programu IA/Harmonogramu auditů. 

Na začátku IA je zahajovací jednání, kde probíhá představení a vyjasnění záměru auditu. 

Zahajovacího jednání se zúčastní tým auditorů a vedoucí prověřovaného úseku nebo jeho 

kompetentní zástupce. Vedoucí auditor seznámí vedoucího pracovníka s cílem auditu  

a stanoví si časový průběh auditu.   

Po zahajovací schůzi začíná vlastní IA. Shromažďují se důkazy o současném stavu 

systému managementu pomocí dotazování, zkoumání předložených dokumentovaných 

informací, ověřování souladu prováděných činností a stávajících podmínek (např. vybavení 

pracoviště a jeho stav, dostupnost dokumentovaných informací apod.) s požadavky. Auditoři 

objektivně hodnotí skutečný stav a pečlivě zaznamenávají všechny zjištěné neshody a důkazy 

o prováděných činnostech.  

Dalším krokem je přezkoumání všech sepsaných zjištění a rozhodnutí o tom, která 

z nich budou formulována jako neshoda a která jako doporučení ke zlepšení. V případě 

opakovaného či neuspokojivého hodnocení navrhne vedoucí auditor nápravné opatření. 

Vedoucí auditor oznámí vedoucímu prověřovaného úseku zjištěné nedostatky a společně 

prodiskutují možnosti nápravy zjištěných skutečností.  
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Záznamy z IA   

Po provedení IA je vedoucí auditor odpovědný za zpracování dokumentů „Zpráva 

z auditu“ a „Záznamu neshody z auditu“, v případě, že byla neshoda zjištěna, do příslušných 

šablon. Nápravné opatření se zaznamenává do tiskopisu „Nápravné opatření“ příslušné 

šablony, pokud je požadováno.  

Vedoucí auditor zaznamená do Zprávy auditu sumarizaci výsledků auditu, negativní 

hodnocení činností organizace včetně doporučení. Každá zjištěna neshoda se píše na 

samostatný tiskopis.  

Vedoucí auditor vyhodnotí navrhovaná opatření k odstranění problému z hlediska 

účinnosti a ověří vhodnost a realizaci opatření. Výsledek ověření zaznamená v Záznamu 

neshody z auditu.  

Vedoucí auditor předá dokumentaci z auditu manažerovi pro příslušný systém. Pro 

systém IMS a API Spec Q1 je doba předání dokumentace stanovena do jednoho týdne. Pro 

systém ASME Code III tato doba stanovena není.  

Kompletní záznamy o auditu obsahují: 

 

• Program IA/Harmonogram auditů; 

• Plán auditu; 

• Auditorský dotazník; 

• Zpráva z auditu; 

• Záznam neshody, pokud je vystaven; 

• Nápravné opatření, pokud je požadováno.  

 

Management odpovědný za auditovanou oblast musí zajistit, aby byly co nejdříve, 

nejpozději však do stanoveného termínu, provedeny nezbytné nápravy a NO tak, aby byly 

odstraněny zjištěné neshody a jejich příčiny. 

Pro vyhodnocení výsledků provedeného auditu ředitel auditované divize dopíše do 

Zprávy z auditu „prohlášení“ o efektivnosti provedeného auditu a potvrdí odstranění 

zjištěných neshod a účinnost případného NO. 
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4 Analýza účinnosti interních auditů  

Analýza vychází z údajů IA za období tří let. Data pocházejí z let 2014, 2015 a 2016. 

Autorka pracovala pouze s daty a údaji, které jí byly poskytnuty. Analýza byla provedena pro 

systémy QMS společnosti AG - tedy pro systém ISO 9001, API Spec Q1 a ASME Code III. 

Pravidla a postupy IA jsou stanoveny v interní řízené dokumentaci směrnice „S-1.002 

Analýzy a zlepšování systémů řízení“ a směrnice „S-1.002-ASME III Audity a nápravná 

opatření“. Při bližším zkoumání bylo odhaleno, že jsou tyto směrnice dodržovány.  

V následujícím textu jsou uvedeny zkoumané oblasti, které byly analyzovány  

za účelem zjištění, zda je provádění IA ve společnosti AG účinné, či neúčinné.  

 

 Výsledky interních auditů  4.1

Společnost AG má definovaných 10 procesů, které jsou auditovány podle systému  

ISO 9001. Kvůli organizačním změnám byly tyto procesy za poslední 3 roky upraveny. 

Auditované procesy se nemění, mění se pouze oddělení, ve kterých se tento proces audituje  

a auditované prvky normy. Oddělení a auditované prvky normy jsou stanoveny v ročním 

Programu IA. IA systému ISO 9001 pokrývají celou organizační strukturu.  

Společnost AG v letech 2014 a 2016 uskutečnila všechny plánované IA systému  

ISO 9001, přičemž nebyl žádný neplánovaný IA. V roce 2015 společnost nedodržela 

plánované IA, jelikož oddělení, ve kterých měl byt jeden audit proveden, podlehly změnám 

v organizační struktuře a byly sloučeny s jiným oddělením. V roce 2016 byla tato změna 

zapracována do Programu IA a proběhla změna definovaných procesů. Ani v roce 2015 

neproběl žádný neplánovaný IA. V tabulce 1 je vidět pro každý rok počet auditů, počet 

nalezených neshod a počet stanovených NO.  

 

Tab. 1: Výsledky IA v letech  2014 - 2016 pro systém ISO 9001 [Zdroj: vlastní]. 

 2014 2015 2016 
Počet plánovaných IA/uskutečněných IA 10/10 10/9 10/10 
Počet neplánovaných IA  0 0 0 
Počet neshod 14 8 21 
Počet NO 2 2 2 
 

Pro lepší vizuální porovnání výsledků IA systému ISO 9001 je tabulka 1 převedena  

do grafu zobrazeného na obrázku 7.   
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Obr. 7: Výsledky IA v letech  2014 - 2016 pro systém ISO 9001 [Zdroj: vlastní]. 

 

 Systém API Spec Q1 má definované procesy, které jsou auditovány podle tohoto 

systému – celkem 5 definovaných procesů. Systém API Spec Q1 nepokrývá celou organizační 

strukturu, jako systém ISO 9001, ale pouze divize, které tomuto systému podléhají. V ročním 

Programu IA systému API Spec Q1 je ke každému procesu definována auditovaná divize a 

auditované prvky normy.  

Jak je patrné z tabulky 2, v letech 2014 – 2016 byly splněny všechny plánované IA  

a nebyl žádný neplánovaný IA. V těchto letech nebylo také stanoveno žádné NO. V roce 2015 

byl počet neshod téměř 2x větší, než v roce předchozím. Tato skutečnost byla způsobená tím, 

že v roce 2014 byl revidován manuál systému a jeho nedostatečné zavedení bylo odhaleno 

právě při IA v roce 2015. Počet nalezených neshod v jednotlivých letech je rovněž uveden 

v tabulce 2.  

 

Tab. 2: Výsledky IA v letech  2014 - 2016 pro systém API Spec Q1 [Zdroj: vlastní]. 

 2014 2015 2016 
Počet plánovaných IA/uskutečněných IA 5/5 5/5 5/5 
Počet neplánovaných IA  0 0 0 
Počet neshod 11 21 12 
Počet NO 0 0 0 

 

Tabulka 2 je převedena do grafu zobrazeného v obrázku 8.  
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Obr. 8: Výsledky IA v letech  2014 - 2016 pro systém API Spec Q1[Zdroj: vlastní]. 

 

Systém dle ASME Code III má normou stanoveno 18 modulů, neboli 18 definovaných 

procesů, které musejí podléhat IA. Stejně jako systém API Spec Q1, ani systém ASME Code 

III nepokrývá celou organizační strukturu a IA jsou prováděny jen v odděleních, která spadají 

pod systém ASME Code III.  

Systém ASME Code III se začal ve společnosti AG zavádět v roce 2013 a interně 

auditovat v roce 2014. V tomto roce bylo 18 modulů rozděleno na více dílčích části, přesněji 

26, aby se lépe nastavila pravidla IA a celého fungování systému. Z těchto důvodů bylo také 

odhaleno obrovské množství neshod – 56. Za neshodu byl označen sebemenší nedostatek, aby 

se systém mohl efektivně nastavit. Vzhledem k tomu, že počet neshod byl v následujícím roce 

2015 poloviční, tak zvolená strategie byla účinná. Také v roce 2015 byly některé moduly 

rozděleny do více IA. V roce 2016 již bylo zachováno 18 IA podle 18 modulů normy. Během 

let 2014, 2015 a 2016 nebyl proveden žádný neplánovaný IA.  

Výsledky z IA v letech 2014 – 2016 pro systém ASME Code III jsou v tabulce 3  

a vyobrazeny v obrázku 9. 

 

Tab. 3: Výsledky IA v letech  2014 - 2016 pro systém ASME Code III [Zdroj: vlastní]. 

 2014 2015 2016 
Počet plánovaných/uskutečněných IA 26/26 20/20 18/18 
Počet neplánovaných IA  0 0 0 
Počet neshod 56 22 11 
Počet NO 0 1 9 
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Obr. 9: Výsledky IA v letech  2014 - 2016 pro systém ASME Code III [Zdroj: vlastní]. 

 
Z výsledků IA za poslední tři roky systémů ISO 9001, API SpecQ1 a ASME Code III 

lze usoudit, že v tomto směru je provádění IA účinné, neboť při bližším zkoumání neshod 

bylo odhaleno, že se stejná neshoda nevyskytovala znovu v dalších letech. Bylo navíc 

zjištěno, že neshody a NO byly téměř vždy realizovány do stanoveného termínu. Neshody, 

které nedodržely stanoveny termín, byly posunuty pro rozhodnutí vyššího vedení a tato 

informace je u neshody zaznamenána.  

 

 Střídání interních auditorů  4.2

Audity musí provádět auditoři nezávislí na konkrétní auditované činnosti. Tato 

podmínka se ve společnosti AG dodržuje. Ale pro provádění efektivních auditů je také 

důležité, aby se auditoři pravidelně střídali. Vhodné také je obměňovat auditorský tým  

a přidávat do týmu nové zaměstnance. Nový auditor se na vše dívá objektivně a dokáže 

poukázat na skutečnosti, které jsou pro zaběhlé auditory všední a díky tomu skryté.  

IA systémů ISO 9001 a API Spec Q1 standardně provádí 2 auditoři, z toho jeden 

vedoucí auditor. IA pro systém ASME Code III standardě provádí 3 auditoři, z toho jeden 

vedoucí auditor. V současné době ve firmě působí 7 auditorů pro systém ISO 9001, z toho  

je 6 vedoucích auditorů. Pro systém API Spec Q1 působí 3 auditoři a všichni mají kvalifikaci 

vedoucího auditora. Pro systém ASME Code III působí ve společnosti 10 auditorů, ale pouze 

3 mají funkci vedoucího auditora. Informace o počtu auditorů pochází z března 2017. Tento 

přehled je uveden v tabulce 4.  

26 
20 18 

56 

22 
11 

0 1 
9 

0
10
20
30
40
50
60

2014 2015 2016

Č
et

no
st

 

Rok 

Výsledky IA systému ASME Code III 

Počet auditů Počet neshod Počet NO



28 
 

Tab. 4: Aktuální počet auditorů společnosti AG [Zdroj: vlastní]. 

Systém Počet auditorů Z toho vedoucích auditorů 
ISO 9001 7 6 
API Spec Q1 3 3 
ASME Code III 10 3 

 

Za poslední 3 roky byl celkový auditorský tým pozměněn z důvodu odchodu z firmy 

některých auditorů. Kolik IA jednotlivý auditor vykonal za období let 2014 – 2016 a zda je 

stále aktivní, je uvedeno v tabulce 5. Tato tabulka také ukazuje, který auditor působí ve více 

systémech. Informace o působení auditorů v jednotlivých systémech jsou z března 2017.  

 

Tab. 5: Přehled auditorů s počtem realizovaných IA za poslední 3 roky [Zdroj: 

vlastní]. 

Aktivní Auditor 
Počet realizovaných IA v systému za poslední 3 roky  

ISO 9001 API Spec Q1 ASME Code III 
NE Auditor 1 19 11 - 
NE Auditor 2 15 14 - 

ANO Auditor 3 22 8 - 
ANO Auditor 4 5 4 - 
ANO Auditor 5 1 0 51 
ANO Auditor 6 3 - - 
NE Auditor 7 2 - - 

ANO Auditor 8 1 - 18 
ANO Auditor 9 1 - - 
NE Auditor 10 1 - - 

ANO Auditor 11 - - 54 
ANO Auditor 12 - - 15 
ANO Auditor 13 - - 8 
ANO Auditor 14 - - 10 
ANO Auditor 15 - - 4 
ANO Auditor 16 - - 13 
NE Auditor 17 - - 3 

ANO Auditor 18 - - 9 
ANO Auditor 19 - - 8 
ANO Auditor 20 0 0 - 

 

Z tabulky 5 je patrné, že poměry realizovaných IA auditorů jsou často rozdílné. Tato 

bilance svědčí o tom, že audity provádějí spíše stále stejní auditoři a tedy se příliš nestřídají. 

Ale protože tato skutečnost mohla být zapříčiněna také tím, že v roce 2016 přibyli noví 
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auditoři a tedy neměli možnost být přítomni na mnoha auditech, byla provedena podrobnější 

analýza zobrazena v tabulkách 6, 7 a 8. V prvním řádku je vždy uveden vedoucí auditor. 

Auditoři jsou barevně rozlišeni pro efektivnější vizuální porovnání.  

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1 Výsledky interních auditů, systém ISO 9001 má 

definované procesy které jsou ročně auditovány. Tyto procesy jsou v tabulce 6 pojmenovány 

jako Audit 1 – Audit 11. Tabulka 6 zobrazuje, kteří auditoři v daných letech proces auditovali.  

 

Tab. 6: Zobrazení auditorů v letech 2014 - 2016 systému ISO 9001 [Zdroj: vlastní]. 

 2014 2015 2016 

Audit 1 
Auditor 1 Auditor 4 Auditor 4 
Auditor 2 Auditor 3 Auditor 3 
Auditor 3     

Audit 2 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 1 
Auditor 2 Auditor 10 Auditor 2 
Auditor 3   Auditor 3 

Audit 3 Auditor 3 Auditor 2 Auditor 3 
Auditor 7 Auditor 3 Auditor 6 

Audit 4 

Auditor 1 Auditor 2 Auditor 1 
Auditor 3 Auditor 3 Auditor 2 

    Auditor 3 
    Auditor 6 

Audit 5 
Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 
Auditor 2 Auditor 3 Auditor 5 
Auditor 3     

Audit 6 
Auditor 1     
Auditor 3     
Auditor 7     

Audit 7 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 1 
Auditor 2 Auditor 3 Auditor 3 
Auditor 3     

Audit 8 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 1 
Auditor 3 Auditor 3 Auditor 2 

    Auditor 6 

Audit 9 Auditor 4  Auditor 4  Auditor 4 
Auditor 2 Auditor 2 Auditor 8 

Audit 10 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 9 
Auditor 3 Auditor 3   

Audit 11     Auditor 1 
    Auditor 2  
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Podle tabulky 6 je na první pohled patrné, že rotace auditorů systému ISO 9001 téměř 

neprobíhá. 

  

V tabulce 7 je zobrazeno střídání auditorů pro systém API Spec Q1. Také tento systém 

má definované procesy, které se ročně auditují, jak je popsáno v kapitole 4.1 Výsledky 

interních auditů. Tyto definované procesy jsou označeny jako Audit 1 – Audit 5.  

 

Tab. 7: Zobrazení auditorů v letech 2014 - 2016 systému API Spec Q1 [Zdroj: vlastní]. 

 2014 2015 2016 

Audit 1 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 1 
Auditor 2 Auditor 2 Auditor 2 
Auditor 3 Auditor 3   

Audit 2 Auditor 1 Auditor 1 Auditor 1 
Auditor 2 Auditor 2 Auditor 2 

Audit 3 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 1 
Auditor 2 Auditor 2 Auditor 2 
Auditor 3 Auditor 3 Auditor 3 

Audit 4 Auditor 2 Auditor 2 Auditor 2 

Audit 5 
Auditor 1 Auditor 1 Auditor 3 
Auditor 2 Auditor 2   
Auditor 3 Auditor 3   

 
Z tabulky 7 je zřejmé, že autoři se takřka nestřídají. Neblahý je rovněž fakt, že auditoři 

Auditor 1 a Auditor 2 už nyní nejsou aktivními auditory. V současné době ve společnosti AG 

působí pouze 3 auditoři pro systém API Spec Q1. Na druhou stranu to může být velká 

příležitost pro získání nových auditorů, kteří přinesou do systému nový pohled. 

 

V tabulce 8 jsou zobrazeni auditoři jednotlivých modulů systému ASME Code III. 

V kapitole 4.1 Výsledky interních auditů je blíže vysvětleno rozdělení normy na 18 modulů  

a z toho vyplívajících 18 požadovaných IA. V letech 2014 a 2015 byly některé moduly 

rozděleny do více IA. Proto, jeli u auditora číslo v závorce, toto číslo znamená, v kolika 

dalších IA daného modulu byl auditor přítomen.  
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Tab. 8: Zobrazení auditorů v letech 2014 - 2016 systému ASME Code III [Zdroj: 

vlastní]. 

 2014 2015 2016 

Modul 1 

Auditor 11 (+ 2) Auditor 8 Auditor 8 
Auditor 8 Auditor 12 Auditor 14 
Auditor 14 Auditor 13 Auditor 16 

Auditor 15 (+ 1)     

Modul 2 

Auditor 11 (+ 2) Auditor 11 (+ 1) Auditor 11 
Auditor 5 (+ 2) Auditor 5 (+ 1) Auditor 5 

Auditor 8 Auditor 12 (+ 1) Auditor 14 
Auditor 17     
Auditor 18     

Modul 3 

Auditor 11 Auditor 11 (+ 1) Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 5 (+ 1) Auditor 5 
Auditor 12 Auditor 18 Auditor 12 

  Auditor 19   

Modul 4 
Auditor 11 Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 5 Auditor 5 
Auditor 16 Auditor 8 Auditor 16 

Modul 5 
Auditor 11 Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 5 Auditor 5 
Auditor 19 Auditor 19 Auditor 12 

Modul 6 
Auditor 11 Auditor 8 Auditor 8 
Auditor 5 Auditor 16 Auditor 19 
Auditor 13 Auditor 18 Auditor 18 

Modul 7 
Auditor 11 Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 5 Auditor 5 
Auditor 8 Auditor 8 Auditor 8 

Modul 8 

Auditor 11 (+ 1) Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 (+ 1) Auditor 5 Auditor 5 

Auditor 12 Auditor 8 Auditor 18 
Auditor 19     

Modul 9 

Auditor 11 (+ 1) Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 (+ 1) Auditor 5 Auditor 5 

Auditor 12 Auditor 16 Auditor 16 
Auditor 15     

Modul 10 
Auditor 11 Auditor 5 Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 12 Auditor 5 
Auditor 16 Auditor 19 Auditor 18 

Modul 11 

Auditor 11 (+ 1) Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 (+ 1) Auditor 5 Auditor 5 

Auditor 12 Auditor 16 Auditor 12 
Auditor 17     
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Modul 12 

Auditor 11 (+ 2) Auditor 5 Auditor 11 
Auditor 5 (+ 2) Auditor 13 Auditor 5 

Auditor 16 Auditor 14 Auditor 14 
Auditor 17     
Auditor 18     

Modul 13 
Auditor 11 Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 5 Auditor 5 
Auditor 15 Auditor 8 Auditor 16 

Modul 14 
Auditor 11 Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 Auditor 5 Auditor 5 
Auditor 18 Auditor 14 Auditor 13 

Modul 15 

Auditor 11 (+ 1) Auditor 11 Auditor 11 
Auditor 5 (+ 1) Auditor 5 Auditor 5 

Auditor 13 Auditor 12 Auditor 12 
Auditor 19     

Modul 16 
Auditor 11 Auditor 8 Auditor 8 
Auditor 14 Auditor 14 Auditor 13 

  Auditor 16   

Modul 17 
Auditor 11 Auditor 8 Auditor 8 
Auditor 5 Auditor 16 Auditor 12 
Auditor 14 Auditor 19 Auditor 13 

Modul 18 
Auditor 11 Auditor 8 Auditor 8 
Auditor 12 Auditor 13 Auditor 14 

  Auditor 18 Auditor 16 
 

Přestože ani střídání auditorů v systému ASME Code III není ideální, v porovnání  

se systémy ISO 9001 a API Spec Q1 vychází nejlépe. IA systému ASME Code III mají 

největší nedostatek v počtu vedoucích auditorů, který činí pouze 3.  

V tomto ohledu provádění IA ve společnosti AG účinné není.  

 

 Identifikace nejčastěji porušovaných oblastí normy  4.3

Cílem IA je identifikovat neshody a nastavit taková opatření, aby se neshody znovu 

nevyskytly. Není ale vhodné, aby se neshody objevovaly stále ve stejných oblastech normy.  

I tomuto mají IA zamezit.  

Pro identifikaci nejčastěji porušovaných oblastí normy byla použita Paretova analýza. 

Veškeré výpočty byly kontrolovány ve statistickém programu Statgraphics.  

V této kapitole se neshodou rozumí jak neshoda, tak také NO.  
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Ke každé kapitole normy ISO 9001 byl přiřazen počet neshod, které byly odhaleny 

v IA v letech 2014 - 2016. Kapitoly, u kterých byl počet neshod 1, byly zahrnuty do skupiny 

Ostatní. Z těchto dat byla sestavena tabulka 9, sloužící k sestrojení Paretova diagramu  

a následně sestrojen Paretův diagram zobrazený na obrázku 10.   

 

Tab. 9: Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu identifikující nejčastěji porušované 

oblasti normy ISO 9001 [Zdroj: vlastní]. 

Kapitola normy ISO 9001 Počet neshod Kumulovaná 
četnost 

Relativní kumulovaná 
četnost (v %) 

4.2 Požadavky na 
dokumentaci 16 16 37,21 

7.5 Výroba a poskytování 
služeb 6 22 51,16 

7.1 Plánování realizace 
produktu 5 27 62,79 

7.3 Návrh a vývoj 4 31 72,09 
6.2 Lidské zdroje 3 34 79,07 
7.4 Nákup 3 37 86,05 
8.2 Monitorování a měření 2 39 90,70 
Ostatní 4 43 100 

 

 
Obr. 10: Paretův diagram identifikující nejčastěji porušované oblasti normy ISO 9001  

[Zdroj: vlastní]. 
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Zvolením vhodného kritéria bylo zjištěno, že životně důležitou menšinu, tedy kapitoly, 

na které je potřeba se zaměřit, tvoří kapitoly 4.2 Požadavky na dokumentaci a 7.5 Výroba  

a poskytování služeb. Tyto dvě kapitoly byly nejčastěji porušovány a zapříčinily celkem 

51,16% neshod.  

 

Také ke kapitolám normy API Spec Q1 byl přiřazen počet neshod z IA v letech  

2014 – 2016. Kapitoly, které měly počet neshod rovný 1, byly obsáhnuty do skupiny Ostatní. 

Byla vytvořena tabulka 10, která slouží pro sestrojení Paretova diagramu zobrazeného  

na obrázku 11.  

 

Tab. 10: Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu identifikující nejčastěji porušované 

oblasti normy API Spec Q1 [Zdroj: vlastní]. 

Kapitola normy API Spec Q1 Počet neshod Kumulovaná 
četnost 

Relativní kumulovaná 
četnost (v %) 

5.7 Výroba a poskytování servisu 14 14 31,82 
5.6 Nákup 9 23 52,27 
5.1 Přezkoumání smlouvy 5 28 63,64 
4.4 Požadavky na dokumentaci 4 32 72,73 
4.2 Odpovědnost managementu 3 35 79,55 
6.2 Monitorování, měření a 
zlepšování 3 38 86,36 

5.3 Vyhodnocování rizik a 
management rizik 2 40 90,91 

5.2 Plánování 2 42 95,45 
Ostatní 2 44 100 
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Obr. 11: Paretův diagram identifikující nejčastěji porušované oblasti normy API Spec Q1 

[Zdroj: vlastní]. 

 

Zvolením vhodného kritéria bylo zjištěno, že životně důležitou menšinu tvoří kapitoly 

5.7 Výroba a poskytování servisu a 5.6 Nákup. Tyto dvě kapitoly byly nejčastěji porušovány 

a zapříčinily celkem 52,27% neshod. 

 

V kapitole 4.1 Výsledky interních auditů je vysvětleno, že IA systému ASME Code III 

byly v roce 2014 nastaveny tak, aby bylo zajištěno efektivní nastavení systému. V tomto roce 

bylo definováno velké množství neshod za účelem odhalení všech nedostatků při zavádění 

tohoto systému. Aby nebyl výsledek zkreslen, nejsou neshody z tohoto roku zahrnuty  

do analýzy. Do analýzy jsou zahrnuty pouze neshody z let 2015 a 2016.  

Protože norma ASME Code III nemá rozděleny moduly na dílčí prvky, jsou neshody 

přiřazeny danému modulu. Tabulka 11 slouží k sestrojení Paretova diagramu a samotný 

Paretův diagram je na obrázku 12.  

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5.7 5.6 5.1 4.4 4.2 6.2 5.3 5.2 Ostatní

R
el

at
iv

ní
 k

um
ul

ov
an

á 
če

tn
os

t (
v 

%
) 

Po
če

t n
es

ho
d 

Kapitola normy API Spec Q1 

Paretův diagram 



36 
 

Tab. 11: Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu identifikující nejčastěji porušované 

moduly normy ASME Code III [Zdroj: vlastní]. 

Modul normy ASME Code III Počet neshod Kumulovaná 
četnost 

Relativní kumulovaná 
četnost (v %) 

Modul 2 - Program zajišťování 
kvality 4 4 12,12 

Modul 3 - Řízení návrhu 4 8 24,24 
Modul 6 - Řízení dokumentů 3 11 33,33 
Modul 9 - Řízení procesů       3 14 42,42 
Modul 18 - Audity 3 17 51,52 
Modul 1 - Organizace   2 19 57,58 
Modul 5 - Výkresy, postupy a 
plány 2 21 63,64 

Modul 8 - Identifikace a řízení 
položek        2 23 69,70 

Modul 13 - Manipulace, 
skladování a dodávání 2 25 75,76 

Modul 14 - Stav po kontrole a 
zkouškách 2 27 81,82 

Modul 4 - Řízení nákupních 
dokumentů   1 28 84,85 

Modul 5 - Výkresy, postupy a 
plány 1 29 87,88 

Modul 10 - Kontrola    1 30 90,91 
Modul 11 - Řízení zkoušek 1 31 93,94 
Modul 15 - Řízení neshodných 
položek 1 32 96,97 

Modul 17 - Záznamy o 
zajišťování kvality 1 33 100 
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Obr. 12: Paretův diagram identifikující nejčastěji porušované moduly normy ASME Code III 

[Zdroj: vlastní]. 

 

Po aplikaci vhodného kritéria bylo odhaleno, že životně důležitou menšinu tvoří 

Modul 2 -  Program zajišťování kvality, Modul 3 - Řízení návrhu, Modul 6 - Řízení 

dokumentů, Modul 9 - Řízení procesů a Modul 18 - Audity. Těchto pět modulů bylo 

nejčastěji porušováno a zapříčinily celkem 51,52% neshod. 

Nejčastěji porušované oblasti jsou shrnuty v tabulce 12.  

 

Tab. 12: Nejčastěji porušované oblasti [Zdroj: vlastní]. 

Systém Identifikované oblasti, které se nejčastěji porušuji 

ISO 9001 
4.2 Požadavky na dokumentaci 
7.5 Výroba a poskytování služeb 

API Spec Q1 
5.7 Výroba a poskytování servisu 
5.6 Nákup 

ASME Code III 

Modul 2 - Program zajišťování kvality 
Modul 3 - Řízení návrhu 
Modul 6 - Řízení dokumentů 
Modul 9 - Řízení procesů       
Modul 18 - Audity 
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 Dodržování plánovaných termínů interních auditů  4.4

V ročním Programu IA/Harmonogramu auditů je vždy naplánován termín IA. 

Společnost AG do Programu IA/Harmonogramu auditů plánuje měsíc IA a přibližně dva 

týdny před IA je termín upřesněn tak, ať vyhovuje jak auditorům, tak také prověřovaným. 

Dodržování plánovaných termínu je důležité zejména proto, aby management kvality 

nevysílal signál, že pro ně nejsou IA důležité.  

V tabulce 13 je přehled počtu IA, které byly realizovány v plánovaném termínu a které 

nikoliv.  

 

Tab. 13: Přehled plnění termínů IA dle ročního Programu IA/Harmonogramu auditu 

[Zdroj: vlastní]. 

Systém 
 

2014 2015 2016 

ISO 9001 

Celkový počet IA 10 9 10 
Počet IA splněných v plánovaném termínu 0 9 2 
Počet IA nesplněných v plánovaném termínu 10 0 8 
Plnění termínu v % 0 100 20 

API Spec Q1 

Celkový počet IA 5 5 5 
Počet IA splněných v plánovaném termínu 0 3 0 
Počet IA nesplněných v plánovaném termínu 5 2 5 
Plnění termínu v % 0 60 0 

ASME  
Code III 

Celkový počet IA 26 20 18 
Počet IA splněných v plánovaném termínu 24 18 14 
Počet IA nesplněných v plánovaném termínu 2 2 4 
Plnění termínu v % 92,31 90 77,78 

 

Z tabulky 13 je možno usoudit, že plánované termíny jsou zejména v systémech ISO 

9001 a API Spec Q1 nedodržovány. Pro shrnutí je na obrázku 13 zobrazen vývoj plnění IA 

v plánovaném termínu.   
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Obr. 13: Časový vývoj plnění plánovaných termínů IA [Zdroj: vlastní]. 

 

Na obrázku 13 je názorně vidět, že pouze systém ASME Code III do určité míry 

dodržuje plánované termíny IA, avšak klesající tendence dodržování termínu je velmi 

negativní aspekt. Systém ISO 9001 v roce 2015 dodržel plánované termíny v 100%. To je 

jasný signál, že se IA dají plnit dle Programu IA/Harmonogramu auditů.  

Překvapivě nejhůře vychází dodržování termínů IA pro systém API Spec Q1. Tento 

fakt je zařazující zejména proto, že systém ročně provádí nejméně IA a to 5. Dalo by se tedy 

očekávat, že naopak by měly být IA tohoto systému nejúspěšnější v dodržování plánovaných 

termínů. Paradoxem je, že nejúspěšněji dodržuje plánované termíny IA systém ASME Code 

III, který ročně realizuje nejvíce IA.  

V tomto požadavku má provádění IA obrovské nedostatky.  

 

 Doba vydání zprávy z interního auditu  4.5

Čím dříve je předána veškerá dokumentace z auditu manažerovi pro příslušný systém, 

tím dříve se začínají řešit neshody a NO. Dokumentaci z auditu sepisuje a vydává vedoucí 

auditor, viz kapitola 3.3 Postup při provádění interních auditů. Mezi dokumentaci z auditu 

patří mimo jiné i Zpráva z auditu. Pro vedoucího auditora je výhoda vydat Zprávu z auditu co 

nejdříve. Auditor má v hlavně čerstvé myšlenky, které se promítnou do dokumentace. 

V případě vydání zprávy o několik dní později se ztrácí tato efektivita. Pro systémy ISO 9001 
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a API Spec Q1 je definována doba pro předání dokumentace. Tato doba je stanovena na jeden 

týden. Systém ASME Code III tuto dobu definovanou nemá.  

Z tabulky 14 je možno vyčíst průměrnou dobu vydání Zprávy z auditu v jednotlivých 

letech a pro jednotlivé systémy. Tato doba je zaokrouhlena na dny. Den provedení auditu je 

počítán jako den 0.  

 

Tab. 14: Průměrná doba vydání Zprávy z auditu ve dnech [Zdroj: vlastní]. 

Systém Průměrná doba vydání Zprávy z auditu (ve dnech) 
2014 2015 2016 

ISO 9001 2 1 1 
API Spec Q1 2 1 1 
ASME Code III 2 1 2 

 

Průměrná doba vydání Zprávy z auditu se pohybuje mezi jedním a dvěma dny. Tato 

bilance je velmi pozitivní. Pozitivní je také fakt, že průměrná doba u systémů ISO 9001 a API 

Spec Q1 v roce 2015 klesla na 1 den a stejný výsledek byl také v roce 2016. Žádná zpráva 

z auditu nebyla vydání později, než požaduje směrnice S-1.002.  

Tabulka 15 ukazuje modus doby vydání Zprávy z auditu. Tedy nejčastější počet dní, 

za jak dlouho od provedení IA byla Zpráva z auditu vydána. Den provedení auditu je rovněž 

počítán jako den 0. 

 

Tab. 15: Modus doby vydání Zprávy z auditu ve dnech [Zdroj: vlastní]. 

Systém Modus doby vydání Zprávy z auditu (ve dnech) 
2014 2015 2016 

ISO 9001 1 1 1 
API Spec Q1 1 1 1 
ASME Code III 1 1 2 

 

Pouze u systému ASME CODE III se v roce 2016 Zpráva z auditu vydávala nejčastěji 

až dva dny po vykonání IA, ve zbylých případech je nejčastější doba vydání 1 den.  

Co se týče doby vydání Zprávy z auditu, není ve společnosti AG shledán problém.  
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5 Náměty na možná zlepšení  

Z kapitoly 4 Analýza účinnosti interních auditů vyplývá, že ačkoliv na první pohled se 

zdá provádění IA ve společnosti AG být účinné, tak při bližším zkoumání byly nalezeny 

nedostatky, které tuto účinnost snižují.  

Jako první nedostatek bylo odhaleno, že se auditoři pravidelně nestřídají v provádění 

IA. Nejlépe v tomto ohledu vyšlo střídání auditorů v systému ASME Code III. Tento systém 

má v Harmonogramu auditů sloupec, do kterého se vždy po uskutečnění IA vypíšou jména 

týmu auditorů provádějící daný audit. Díky tomu manažer tohoto systému vidí, zda se některá 

jména stále neopakují a také je jednoduché porovnání s lety minulými. Šablona Harmonogram 

auditů je v příloze 1. Změnou by mohlo být, aby byl tento sloupec vyplňován již při ročním 

plánování Harmonogramu auditů. Ke každému IA by byl tedy přiřazen tým auditorů tak, aby 

se obměňovala jména oproti létům minulým, ale také v plánovaném roce. Šablona  

Programu IA, která je společná pro systémy ISO 9001 a API Spec Q1 nemá sloupec, do 

kterého by se zaznamenával tým auditorů. Tato informace je zapsána pouze ve Zprávě 

z auditu. Šablona Programu IA je v příloze 2. Pro efektivnější provádění IA autor práce 

doporučuje revizi této šablony, která je v příloze 3. V této revizi je do Programu IA přidat 

sloupec „Tým auditorů“, který by se stejně jako u Harmonogramu auditů vhodně vyplňován 

už při ročním plánování. Omezení také přináší počet auditorů, který není nijak velký. Největší 

nedostatek v počtu auditorů má systém API Spec Q1, který má pouze 3 auditory a to je 

nedostačující. Systém ASME Code III má problém v počtu vedoucích auditorů, který je pouze 

3 z celkových 10 auditorů systému. Společnost AG by měla zvážit zaškolení nových auditorů 

a vedoucích auditorů. Navíc nový auditor dokáže provést audit velmi důkladně a efektivně, 

jelikož umí poukázat na spoustu nedostatků, které zkušený auditor kvůli zaběhlé „provozní 

slepotě“ nevidí.  

Pomocí Paretovy analýzy byly identifikovány oblasti normy, které jsou nejčastěji 

porušovány. Aby se společnosti AG podařilo zamezit dalšímu růstu neshod v těchto 

oblastech, je potřeba, aby se auditoři nezaměřovali pouze na viditelné nedostatky, ale také na 

ty potenciální. Právě často porušované oblasti sebou nesou velký potenciál, že budou 

porušeny znovu. Při provádění IA by se tedy auditoři měli zaměřit na identifikované oblasti  

a pomocí preventivních a nápravných opatření co nejefektivněji zabránit dalším neshodám 

v těchto oblastech. I zde by byli přínosem noví auditoři, kteří by pomohli novými pohledy  

a nápady.  
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Posledním nalezeným nedostatkem je dodržování plánovaných termínů IA 

stanovených v Programu IA systému ISO 9001, ale hlavně systému API Spec Q1. Plánované 

termíny IA stanovené v Harmonogramu auditů pro systém ASME Code III jsou dodržovány 

více, ale i zde je prostor na zlepšení. Přestože se v dokumentech plánuje měsíc IA, je pro 

společnost obtížné se těchto plánů držet. Manažeři daných systému by při ročním plánování 

IA měli více spolupracovat s auditovanými oblastmi a měsíc IA stanovit společně. Zlepšení 

by také mohlo přinést zavedení měřitelného kritéria, které by bylo vyhodnocováno ročně. 

Měřitelné kritérium pro systémy ISO 9001 a API Spec Q1 je stanoveno ve vzorci 1. Měřitelné 

kritérium pro systém ASME Code III je stanoveno ve vzorci 2. Toto měřitelné kritérium 

pomůže sledovat dodržování plánovaných termínů a zároveň bude motivací pro snahu 

dosažení co nejlepších výsledků kritéria. 
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Závěr 
Tato bakalářská práce byla vypracována na téma „Analýza účinnosti interních auditů 

systému managementu kvality u výrobce armatur“. Práce je rozdělena na teoretickou  

a praktickou část.  

V teoretické části je nejprve popisován systém managementu kvality a jeho koncepce 

na bázi norem řady 9000 a koncepce odvětvových standardů. Také je popsán integrovaný 

systém managementu. Teoretická část se dále zabývá oblasti auditování. Zde jsou vysvětleny 

druhy auditů, charakterizován vývoj interních auditů, postup při auditování a dovednosti  

a vlastnosti auditora.  

V praktické části je nejprve prezentována organizace ARMATURY Group a.s., ve 

které byla tato bakalářská práce řešena. Zde je představen výrobní program organizace, oblast 

působení, organizační struktura a především zavedené systémy managementu kvality. 

Následně se práce zabývá charakteristikou současného stavu provádění interních auditů. Tato 

kapitola převádí teoretickou část do praxe a zejména vystihuje, jakým způsobem se provádí 

interní audity v organizaci a jak se vybírají auditoři, včetně požadavků, které musí splnit.   

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda je provádění interních auditů ve 

společnosti ARMATURY Group a.s. účinné a navrhnout případné náměty na zlepšení. 

Z těchto důvodů je hlavní náplní praktické části analýza zaměřující se na účinnost interních 

auditů. Analýza zahrnuje celkem 5 aspektů: výsledky interních auditů, střídání interních 

auditorů, identifikace nejčastěji porušovaných oblastí normy, dodržování plánovaných 

termínů interních auditů a doba vydání zprávy z interního auditu. Jako nejlepší aspekt byla 

vyhodnocena doba vydání zprávy z auditu. Ovšem u třech aspektů bylo odhaleno, že snižují 

účinnost interních auditů. Jsou to aspekty: střídání interních auditorů, identifikace nejčastěji 

porušovaných oblastí normy a dodržování plánovaných termínů interních auditů.  

Na základě výsledků analýzy byly navrhnuty náměty na zlepšení. První námět byl, aby 

organizace revidovala dokument Program interních auditů, čímž by lépe dokázala plánovat 

střídaní interních auditorů. Dále bylo doporučeno, aby organizace zvážila zaškolení nových 

auditorů, kteří by vyřešili problém nedostatečného počtu auditorů, ale také by novými nápady 

mohli pomoci k tomu, aby se snížily počty neshod v nejčastěji porušovaných oblastech norem 

zavedených systémů. K tomuto snížení by také mělo nápomoci větší zaměření auditorů právě 

na dané oblasti norem. V poslední řadě bylo navrženo, aby se termíny interních auditů 

plánovaly společně s představiteli auditovaných oblastí a aby bylo zavedeno měřitelné 

kritéria, které by sledovalo plnění plánovaných termínů.  
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