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ABSTRAKT  
Hlavním předmětem této bakalářské práce je analýza množství a druhů neshod zjištěných 
v rámci certifikačních a nebo recertifikačních auditů při přechodu na novou normu ČSN EN 

ISO 9001:2016 [8]. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část 

se zabývá problematikou řízení neshod zjištěných v průběhu auditů třetí 

stranou/certifikačními orgány/. Náplní praktické části je popis současného stavu zjištěných 
neshod při certifikačních a recertifikačních auditech v organizacích.  
Klíčová slova:  
Audit, auditor, neshoda, požadavky normy, certifikační orgány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The main subject of this bachelor thesis is the analysis of the number and types of non-
conformities found in the framework of certification and / or recertification audits in the 
transition to the new standard ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. The thesis is divided into two 
parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the issue of management of 
non-compliance found during third-party audits / certification body /. The content of the 
practical part is a description of the current state of detected non-compliance in certification 
and recertification audits in organizations. 
Key Words:  
Audit, auditor, nonconmormity, standard´s request, certification body 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 
ISO   International Organization for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci) 
QMS     systém managementu kvality  
MVZ     méně významná neshoda 
VN      významná neshoda 
KPI      Key Performance Indicator (Klíčový ukazatel výkonnosti) 
ISM     Integrovaný systém managementu 
ISO 9001    ČSN EN ISO 9001:2009 [12] 
IRCA International Register of Certificated Auditors (Mezinárodní 

registr certifikovaných auditorů) 
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SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ  
 
Certifikační audit audit, který je prováděný auditorskou organizací nezávislou  
   na klientovi a stránkách vkládajících důvěru v audit, za účelem 

certifikace systému managementu klienta [5]. 
Recertifikační audit audit, jehož účelem je potvrzení trvající shody a efektivnosti 

systému managementu jako celku a jeho stálé relevantnosti  
   a aplikovatelnosti vzhledem k rozsahu certifikace [5]. 
Neshoda    nesplnění požadavku [5]. 
Méně významná neshoda neshoda, která neovlivňuje schopnost systému managementu 

dosahovat požadovaných výsledků [5]. 
Významná neshoda neshoda, která ovlivňuje schopnost systému managementu 

dosahovat požadovaných výsledků [5]. 
Znak jakosti Inherentní rozlišující vlastnost produktu, procesu nebo systému 

týkající se požadavku [16] 
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 ÚVOD 
 Cílem mé bakalářské práce je návrh možných doporučení pro organizace, na základě 

vyhodnocení nejčastějších neshod v rámci certifikačních a/nebo recertifikačních auditů při 

přechodu na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. Pro dosažení tohoto cíle budu volit 

metody analýzy a syntézy poznatků získaných při certifikačních a recertifikačních auditech, 

rozhovory s certifikačními auditory a hodnotiteli výsledků auditů.  
 Požadavkem organizací žádajících o certifikaci případně recertifikaci systému 

managementu kvality je posouzení shody systému kvality v organizaci vůči požadavkům 

normy ČSN EN ISO 9001:2016 [8] akreditovanou organizací a získání certifikátu. Toto 
posouzení provádí kvalifikovaní a kompetentní auditoři certifikačních organizací při 

certifikačním případně recertifikačním auditu. V průběhu auditu může nastat situace, kdy 

auditor objeví neshodu/neshody vůči požadavku normy.  
 Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, přičemž náplní teoretické 

části je charakteristika procesu certifikace a/nebo recertifikace, popis práce s neshodami  
a jejich dopad na výsledek auditu, definování základních požadavků na systém managementu 

kvality, včetně změn oproti předchozí verzi ISO 9001 [12]. 
 Praktická část zahrnuje analýzu zjištěného stavu popisem konkrétních neshod, oproti 
požadavkům normy, zjištěných v průběhu auditů, jejich charakter a množství. Dále následuje 

definování doporučení na zlepšení k eliminaci vybraných neshod v organizacích. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU  
 Hlavním cílem organizací je plnění přání, potřeb a očekávání zákazníků za účelem 

vytvoření zisku – výjimkou jsou např. neziskové organizace, vysoké školy apod. Jedním 

z požadavků zákazníků je mimo jiné i důkaz, že systém managementu organizace je v souladu 
s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 [8], což je prokázáno certifikátem, vydaným 
nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem. Základem QMS je 8 principů s požadavky 

viz kapitola 3.1, které po aplikaci požadavků těchto principů do společnosti umožní 

organizaci aplikovat procesní přístup řízení organizace a mohou pomoci vedení organizace 

nastavit vhodný základ pro podnikání a následné řízení organizace. Jednotlivé požadavky  
na systémy managementu jsou popsány v kapitole 3.1. 
 
1.1   Základní požadavky na QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 [8] 
1.1.1 Obecné požadavky 
 Obecné požadavky na systém managementu kvality jsou odezvou na principy 

managementu kvality definovaných v normě ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. Mezi ně patří  
i využívání procesního přístupu založeného na cyklu P-D-C-A: Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej 
(Obr. 1) [8] a zvažování rizik, které je podstatnou činností pro vybudování a udržování 

efektivního QMS. Organizace si tedy musí být vědoma rizik, jednak pozitivních ale také 

negativních, která jsou relevantní pro činnosti organizace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: P-D-C-A cyklus [8] 
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1.1.2 Kontext organizace – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 4 [8] 
 Sestavení kontextu organizace je novým požadavkem oproti předchozí verzi normy ISO 

9001 [12]. Jedná se o definování interních a externích aspektů což představuje negativní  
a rovněž pozitivní faktory týkající se organizace, všech zainteresovaných stran a jejich potřeb 

a očekávání s cílem shody s požadavky těchto stran a dále stanovení rozsahu QMS s ohledem 
na výše zmíněné, včetně produktů a služeb organizace. Zároveň je povinností organizace 
veškeré tyto informace přezkoumávat a udržovat dokumentované informace požadované 

v rámci kapitoly Kontext organizace. Schéma provázanosti kontextu organizace je znázorněn 
na obrázku 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 : Kontext organizace v rámci ISO 9001:2015 [8] 
 
1.1.3 Vedení (leadership) – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 5 [8] 
 Vrcholové vedení organizace musí prokázat svou angažovanost a vůdcovství a musí 

přijmout odpovědnost za QMS mimo jiné i stanovením politiky, cílů kvality, zvážením rizik  
a příležitostí se zajištěním, že jsou ve shodě s kontextem a vizí organizace a dále zajištěním 

zdrojů pro fungování QMS a poskytnutí zákazníkům závazek vůči jeho přáním, potřebám  
a očekáváním. Rovněž musí být vytvořeny a udržovány dokumentované informace 

požadované v rámci kapitoly Vedení (Leadership). 
 
1.1.4 Plánování – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 6 [8] 
 Proces plánování zahrnuje veškeré činnosti organizace na základě definovaných aspektů, 

požadavků zainteresovaných stran, rozsahu systému managementu a oblasti činnosti 
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organizace a řešení rizik a příležitostí. Řešení rizik, příležitostí a jejich plánování je novým 

požadavkem oproti předchozí verzi normy ISO 9001 [12]. Organizace tedy musí na základě 

definovaných aspektů plánovat a zvažovat případná rizika a příležitosti, jak pozitivní, tak  
i negativní, v organizaci a stanovit opatření pro jejich eliminaci. Oblast řízení rizik zahrnuje  
i oblast preventivních opatření, která byla řešena samostatně v předchozí verzi normy ČSN 

EN ISO 9001:2016 [8]. Dále v rámci požadavků na plánování musí organizace definovat cíle 

kvality formou dokumentované informace, které musí být konzistentní s politikou kvality, 
včetně plánování metod a zdrojů k dosažení cílů kvality a to napříč celým QMS a dále 

v případě potřeby provádět změny QMS ve fázi plánování s přihlédnutím k existujícímu 

systému managementu, zdrojům a již definovaným odpovědnostem a pravomocemi v QMS.  
 
1.1.5 Podpora – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 7 [8] 
 Pro podporu fungování celého systému managementu v organizaci je potřeba, aby vedení 

organizace definovalo, poskytovalo a podporovalo odpovídající zdroje, které zahrnují 

infrastrukturu, vhodné pracovní a sociální prostředí, měřící prostředky. Velmi důležitým 

zdrojem jsou rovněž lidé se svými znalostmi, kompetencemi a povědomím o fungování QMS 

v organizaci. Novým požadavkem normy je v kapitole 7 ČSN EN ISO 9001:2016 [8] podpora 

a poskytování zdrojů pro řízení znalostí organizace včetně řízení kompetencí, povědomí  
a souvisejících dokumentovaných informací s cílem dosažení cílů organizace. Řízení znalostí 

organizace reflektuje potřeby a vývoj organizace v rámci procesního řízení, a dále je  
i základním know-how organizace. 
 
1.1.6 Provoz – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 8 [8] 
 Organizace musí plánovat, zavádět a řídit procesy včetně externích procesů pro provoz  
a řízení výroby a poskytování služeb. Dále musí určit, přezkoumávat a řídit požadavky na 

produkty a služby včetně návrhu a vývoje na základě vlastních požadavků nebo požadavků 

zákazníků včetně řízení neshod. V této kapitole je novým požadavkem oproti předchozí verzi 

ISO 9001 [12] řízení externích poskytovatelů procesů. Stejně jako u předchozí verze ISO 

9001 [12] v rámci řízení dodavatelů, je i v nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 [8] 
požadavek na stanovení kritérií hodnocení, včetně následného monitorování a hodnocení 

výkonnosti externích poskytovatelů. 
 



16  

1.1.7 Hodnocení výkonnosti – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 9 [8] 
 Hodnocení výkonnosti vychází z předem definovaného způsobu, metod, analýz a četností 

monitorování a měření. Organizace musí hodnotit veškeré procesy zahrnující QMS, včetně 

spokojenosti zákazníka a to na základě informací od zákazníků, jak jsou či naopak nejsou 

spokojeni s plněním svým požadavků v organizaci, interních auditů, které jsou základním 

nástrojem pro prověření fungování systému managementu a souladu s požadavky normy ČSN 

EN ISO 9001:2016 [8], či požadavky zainteresovaných stran a dále komplexní přezkoumání 

systému managementu na základě přesně definovaných vstupů a následných výstupů tohoto 
přezkoumání s cílem vydání rozhodnutí a opatření pro oblast zlepšování, případných změn 

v systému managementu a potřebách zdrojů. 
 
1.1.8 Zlepšování – ČSN EN ISO 9001:2016, Kapitola 10 [8] 
 Organizace musí stanovit možná příležitosti ke zlepšování například formou postupného 

zlepšování, reorganizací a jinými a následně svými aktivitami podporovat proces neustálého 

zlepšování, zahrnující i proces řízení neshod a efektivních nápravných opatření, včetně jejich 

přezkoumání. Nová verze ČSN EN ISO 9001:2016 [8] již nedefinuje samostatně oblast 

preventivních opatření, jako tomu bylo u předchozí verze normy ISO 9001 [12], ale oblast 

preventivních opatření je řešena v rámci řízení rizik.  
 
1.2 Charakteristika procesu certifikace/recertifikace QMS  
 Proces provádění certifikačního nebo recertifikačního auditu je prováděn na základě 

norem ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu [14] a ČSN EN 

ISO/IEC 17021-1 Požadavky na certifikační orgány certifikující systémy managementu [5]  
a požadavků a doporučení normy ČSN P ISO/IEC TS 17022 [15] kvalifikovanými auditory 

certifikačních orgánů na základě jejich uznaných kompetencí a odborných znalostí. 
 Požadavky na kvalifikaci certifikačních auditorů QMS jsou definovány v normě ČSN P 

ISO/IEC TS 17021-3 "Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů  
a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro 

auditování a certifikaci systémů managementu kvality" [7] a dále pak požadavky jednotlivých 

certifikačních společností. Mezi základní požadavky certifikačních orgánů patří certifikát  
o absolvování IRCA kurzu včetně úspěšném složení závěrečné zkoušky, předchozí délka 

auditorské praxe a absolvování určitého počtu auditů v rámci tréninku. 
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 Certifikační a recertifikační proces (Obr. 3) je potvrzení akreditované organizace 

/certifikační orgán/, že systém řízení organizace žádající o posouzení shody /dále jen klient/ je 
ve shodě s požadavky na certifikaci nebo recertifikaci. Jedná se o definování rozsahu 

certifikace nebo recertifikace, včetně neustálého zlepšování, cílů a závazků stanovených 

zásadami klienta, dalších příslušných požadavků třetích stran a právních předpisů. V dnešním 

konkurenčním prostředí, při vysokých potřebách a očekáváních zákazníků je certifikace 

systému managementu kvality potvrzením akreditovaného orgánu, že systém managementu 

ve společnosti je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3: Vývojový diagram procesu certifikace/recertifikace (vlastní tvorba) 
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1.2.1. Prvotní certifikační audit – průběh 
 Prvotní certifikační audit se provádí vždy ve dvou stupních, a to v prvním a druhém 

stupni. 
 První stupeň auditu se provádí za účelem přezkoumání údajů o organizaci žádající  
o certifikaci, přezkoumání dokumentace a rozsahu systému managementu organizace, 

přezkoumání přidělovaných zdrojů pro druhý stupeň auditu a dohodnutí podrobností druhého 

stupně auditu s organizací, zaměření se na plánování druhého stupně auditu získáním 

dostatečného pochopení managementu organizace a činností na místě, souvisejících 

s možnými významnými riziky a vyhodnocení, zda jsou interní audity a přezkoumání systému 

managementu plánovány a vykonávány a zda úroveň uplatnění systému managementu 

potvrzuje, že organizace je připravena na druhý stupeň auditu. První stupeň auditu se provádí 

zpravidla na místě. Výsledkem 1. stupně auditu je zpráva.  
 Účelem druhého stupně auditu je vyhodnotit uplatňování systému managementu 

organizace, včetně jeho efektivnosti. Druhý stupeň auditu se musí konat na pracovišti 

zákazníka a musí zahrnovat informace a důkazy shody se všemi požadavky normy systému 

managementu, potvrzení údajů o organizaci, monitorování výkonnosti, měření, uvádění 

informací a přezkoumání podle klíčových výkonnostních cílů a úkolů, systém managementu 

zákazníka a výkonnost s ohledem na shodu se závaznými povinnostmi, provozní řízení 

procesů zákazníka, interní audity a přezkoumání systému managementu a odpovědnost 

managementu za politiku či dílčí politiky. Výsledkem certifikačního auditu je zpráva. 
 
1.2.2 Recertifikační audit 
 Pravidla pro provádění recertifikačního auditu jsou podobná jako u prvotního 

certifikačního auditu. Recertifikační audit se provádí jako jednostupňový, pokud nedošlo 

k významným změnám systému managementu organizace nebo legislativním změnám. Dále 

recertifikační audit musí zahrnovat audit na místě, který hodnotí celý systém managementu 

organizace, včetně hodnocení výkonnosti systému v průběhu období certifikace. 
 Hlavními zásadami recertifikačního auditu je potvrdit trvalou shodu a účinnost systému 

managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah certifikace, 
Při recertifikačním auditu je přezkoumán systém managementu organizace za celý předchozí 

cyklus včetně vyhodnocení dvou předchozích zpráv z dozorových auditů. Výsledkem 

recertifikačního auditu je zpráva. 
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2 POPIS PRÁCE S NESHODAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI CERTIFIKAČNÍCH/ RECERTIFIKAČNÍCH AUDITECH 
 V průběhu certifikačního/recertifikačního auditu každý člen týmu auditorů diskutuje  
s vedoucím týmu o všech zjištěních/neshodách. Vedoucí týmu auditorů rozhodne, zda má být 

provedeno další šetření, zda souhlasí s prozatímním zařazením zjištěním/neshody. 
 Popis zjištění/neshody: 
Auditor předá nález organizaci jasným a přesným způsobem, aby organizace mohla určit 

povahu a rozsah požadované činnosti, tj. popis neshody, kde uvede: 
- Definici neshody 
- Požadavek v normě ČSN EN ISO 9001:2016 [8] 
- Důkaz o neshodě. 

 Popis neshody umožňuje organizaci prověřit základní příčinu a určit vhodná opatření, 

včetně nápravných opatření a je definován souhrnem důkazů získaných týmem (např. čísla 

objednávek, výkresy, komponenty, dopisy, specifický personál apod.) a kde je to možné, 

zaznamená počet prověřených neshodných vzorků s potenciálním rizikem pro certifikaci 

klienta. 
 Auditor tímto zaznamená, co bylo nalezeno a umožní následujícímu auditorovi ověření 

nápravy, analýzu základních příčin klienta a nápravná opatření. 
 
2.1 Definice neshod zjištěných v průběhu certifikačního/recertifikačního auditu 
 Méně významná neshoda 
 Méně významná neshoda je definována jako neshoda, která neovlivňuje schopnost 

systému managementu dosahovat požadovaných výsledků [5], jako zjištění svědčící o slabé 

stránce v zavedeném a udržovaném systému managementu, nebo významně neohrožující jeho 
schopnost dosahovat očekávaných výstupů, ale které musí být vyřešeno pro zajištění 

pokračující způsobilosti systému.  
 
 Významná neshoda 
 Významná neshoda je definována jako neshoda, která ovlivňuje schopnost systému 

managementu dosahovat požadovaných výsledků [5], absence nebo nedostatečné zavedení  
a udržování jednoho či více systémových požadavků nebo situace, která by na základě 

dostupných objektivních důkazů vedla k pochybnostem o schopnosti systému managementu 

poskytovat specifikované výstupy podle kritérií auditu nebo schopnosti dosahovat: 
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- politiky, cílů nebo veřejných závazků organizace 
- shody s uplatnitelnými požadavky zákonů a předpisů 
- shody s příslušnými požadavky zákazníků. 

 
2.2  Dopad na výsledek certifikace/recertifikace 
 Při vystavení méně významné neshody v rámci certifikačního auditu, kde se rozhoduje  
o vystavení nového certifikátu nebo v rámci recertifikačního auditu neboli obnovení platnosti 

původního certifikátu, musí společnost žádající o certifikaci/recertifikaci zaslat návrh 

opatření, která bude realizovat pro to, aby odstranil zjištěnou neshodu a to buď neprodleně, 

nebo nejpozději do 90 dnů od auditu na místě.  
 Vedoucí auditor navrhovaná nápravná opatření pro méně významné neshody přezkoumá 

v rámci procesu rozhodování o certifikaci/recertifikaci a pokud nejsou navrhované nápravná 

opatření během tohoto procesu k dispozici, certifikát nelze vydat. 
Certifikační orgán provede přezkoumání účinnosti nápravných opatření přijatých při příští 

návštěvě. 
 Při vystavení významné neshody nemůže certifikační orgán dokončit certifikační proces 
a vydat certifikát. Společnost žádající o certifikaci tedy musí definovat kořenovou příčinu, 

nápravu a nápravné opatření včetně jejího odstranění a ověření efektivnosti.  
 Následně certifikační orgán vše ověří na místě a společnost může znovu zažádat  
o certifikaci. V rámci recertifikačního auditu musí být každá významná neshoda efektivně 

vypořádána v termínu stanoveném vedoucím auditorem, který nesmí být delší než 3 měsíce 

od posledního dne auditu. Pokud organizace žádající o recertifikaci nezvládne dokončit 

analýzu kořenové příčiny, nápravu a nápravná opatření před termínem ukončení platnosti 

stávajícího certifikátu, bude písemně informována o zablokování možnosti prodloužit platnost 

stávajícího certifikátu a o nutnosti provedení nové úvodní certifikace v novém certifikačním 

cyklu. 
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3 ANALÝZY NESHOD ZJIŠTĚNÝCH PŘI CERTIFIKAČNÍCH/ RECERTIFIKAČNÍCH AUDITECH QMS 
 Při analýze zjištěných neshod jsem vycházela z dat své auditorské praxe a dále dat, které 

mi poskytli další 4 certifikační auditoři společností Lloyd´s Register a TUV SÜD. 
Analyzovaná data zahrnují certifikační nebo recertifikační audity provedené od období od 
listopadu roku 2017 do prosince 2018. Tyto neshody byly zjištěny při certifikačních a 

recertifikačních auditech při přechodu na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. 
Výsledky zjištěných neshod jsou uvedeny v Tab. 1., přičemž vysvětlení pojmů použitých v 

Tab. 1 je následující: 
- Obor činnosti společnosti – oblast podnikání organizace,  
- Počet pracovníků společnosti - celkový počet kmenových pracovníků společností včetně 

externích pracovníků podílejících se na procesech,  
- Konzultant – osoba kompetentní na základě vzdělání a praxe k poskytování poradenství 

v oblasti QMS, 
- Charakter neshody: Významná neshoda/Méně významná neshoda – vysvětlení viz 

kapitola 4.2., 
- Neshoda – nesplnění požadavku, 
- Počet neshod – Souhrnný počet neshod zjištěných v průběhu certifikačního nebo 

recertifikačního auditu, 
- Článek normy – Číslo kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2016 [8]. 

 
Tab. 1: Zjištěné neshody při certifikačních a recertifikačních auditech 

Obor činnosti 

společnosti 
Počet 

pracovníků celkem 
Konzultant ano/ne 

Charakter neshody: 
Významná neshoda/ 

Méně významná neshoda 
Neshoda Počet neshod Článek normy 

Návrh, vývoj  
a výroba dílů pro 
automobilový 

průmysl 
2000 ne 

MVN Validace procesu 
odmašťování není 

efektivní 1 

9.1.1. 
MVN Proces řízení výroby 

není efektivní 1 
MVN Identifikace výrobních 

skupin není efektivní 1 
MVN Záznam parametrů 

procesu není efektivní 1 
MVN Proces přezkoumávání 

návrhu a vývoje není 

efektivní 1 
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Výroba  a prodej potravin 85 ano 
VN 

Nebyly naplánovány a 

provedeny interní audity dle ČSN EN ISO 9001:2016 v 
nevýrobních procesech 

1 9.2.2. 

MVN Nedostatečné balení 

produktů pro 

potravinářské účely. 1 8.5.1. 

Výroba  
plastů 120 ne MVN Neefektivní evidence 

nápravy u zjištěných neshod. 1 10.2. 

Chemický 

průmysl 100 ne MVN Nedoloženy záznamy o 

přijatých opatřeních k reklamaci. 1 10.2.2. 

Výrobce  
plastů 680 ne MVN Neefektivní procesní 

přístup založený na 

rizicích. 1 7.3. 

Chemický 

průmysl 200 ne 
MVN 

Některá opatření pro 

řešení rizik a 

příležitostí nebyla 

zohledněna při 

stanovení cílů a 
plánování jejich 

dosažení. 

1 6.1.2. 

MVN 
Proces interní komunikace nebyl 

efektivní v oblasti 

ukazatelů KPI 
1 7.4. 

Chemický 

průmysl 400 ano 

MVN Neaktualizovaný 

program jednoho cíle 1 6.2.1. 

MVN Neefektivní řízení dodavatele suroviny 1 8.4.2. 
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Výrobce  
plastů 250 ne 

MVN Nepřesná definice 

metody monitorování. 1 9.1.1. 

MVN Nezastupitelnost 
pozice plánovač 

výroby 1 7.2. 

Chemický 

průmysl 50 ne MVN Registr rizik nebyl 
aktuální. 1 7.5.1. 

Chemický 

průmysl 15 ne MVN Neefektivní řízení neshod zjištěných při 

externích auditech. 1 10.2. 

Chemický 

průmysl 183 ne 
MVN Rozsah QMS v 

Příručce kvality nebyl 

zaktualizován. 1 4.3. 

MVN Nedodržení postupu 

Průvodky výrobního 

příkazu. 1 8.5.1. 

Textilní 

průmysl 1700 ne 

MVN 
Organizace nedoložila 

výsledek hodnocení 

nových požadavků ISO 

9001:2015 v rámci 

interních auditů.  
1 9.2.1 

MVN 
V rámci procesů ISM 

nejsou dostatečně 

zohledněna opatření 

pro řešení rizik a 

příležitostí 
1 6.1.1 

MVN  Komunikace se 
zákazníky není 

efektivní 1 8.2.1 
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Chemická 

výroba 3000 ne 

MVN 
Na některých 

provozovnách nebyla 

zajištěna úplná shoda se standardem pro 
poskytování gastro 

služeb.  
1 7.1.4 

MVN 
Karta procesu neobsahuje 

dokumentované 

informace k některým 

činnostem.  
2 4.4.2 

MVN 
Značení (určení) infrastruktury (budov a 

technického vybavení) 

v prostorách provozu 

X není udržováno. 
1 7.1.3 

MVN Podklady pro 
přezkoumání nejsou 

úplné. 1 9.3 

Výroba obalů pro potraviny 500 ne MVN 
Ochrana 

potravinářských obalů 

před kontaminací 

nebyla zajištěna na 

odpovídající úrovni v 

ojedinělém případě. 
1 8.5.4 

Farmaceutický 

průmysl 120 ne MVN 
Pracovníci externí 

firmy nedodrželi 

interní postup pro 

pohyb v čistých prostorech  
1 8.4.1 

Služby  
v odpadovém 

hospodářství 50 ano MVN 
Organizace nemůže 

dokázat, že externí poskytovatel dopravy byl vyhodnocen ve 
výjimečných případech 

dodávek 
1 8.4.1 

Chemický 

průmysl 150 ne MVN V jednom případě byla 

zjištěna nedostatečná 

úroveň řízení měřidla. 1 7.1.5 
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Logistické 

služby 500 ne MVN 

V jednom případě 

nebylo doloženo určení 

a zajištění kompetence 

pro nové pracovní 

místo. 
1 7.2 

Na obchodním 

oddělení nebyl k 

dispozici popis procesů 

a doklad o zaškolení 

členů týmu. 
1 4.4.2 

 
   Z Tab. 1 vyplývá, že byly analyzovány zjištěné neshody v celkem 18 organizacích, 

přičemž nejčastěji zastoupený obor činnosti auditovaných organizací byl chemický průmysl a 

to v celkovém počtu 7 organizací, následoval obor činnosti výroba plastů a to ve 3 
organizacích a výroba a prodej potravin, návrh, vývoj a výroba dílů pro automobilový 

průmysl, textilní průmysl, výroba obalů pro potraviny, farmaceutický průmysl, služby v 

odpadovém hospodářství a logistické služby byly zastoupeny vždy jednou organizací (Obr. 

4). 
 

 
Obr. 4: Rozdělení organizací dle četnosti oboru činnosti 
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 Počet pracovníků se v analyzovaných organizacích pohyboval od 15 pracovníků až po 
3000 pracovníků. Kritéria pro zařazení organizací (Obr. 5) do kategorie 
velikosti stanovuje doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 

mikropodniků, malých a středních podniků [17]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5: Kritéria pro zařazení podniku 

 
 
 Mikropodnik - jsou definovány jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož 
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 
 Malý podnik – je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a 
jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 
 Střední podnik - je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož 
roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů EUR. 
 Velký podnik - Pokud podnik nespadá dle výše uvedených parametrů do zařazení 

mikropodniku, malého a ani středního podniku, řadí se mezi velké podniky. 
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 Dle kritérií stanovených (Obr. 5) jsou tedy analyzované organizace rozděleny následovně, 
a jakožto třídící znak byl použit počet zaměstnanců: 
 Mikropodnik – 0 organizací 
 Malý podnik – 3 organizace 
 Střední podnik – 8 organizací 
 Velký podnik – 7 organizací 
 
 Nejčastěji zastoupenou skupinou organizací v rámci této analýzy jsou tedy střední 

podniky s 250 a méně pracovníky. 
 V rámci analýzy rovněž vyplývá, že 2 organizace při zpracování požadavků na QMS 
využily služeb konzultantů, což představuje 11% z celkového počtu analyzovaných 

organizací. Je tedy zřejmé, že podstatná většina a to 89 % organizací nevyužily služeb 

konzultantů, což představuje jisté téma na zvážení, zda kvalifikovaní a kompetentní 

konzultanti mohou organizacím pomoci či nikoli.  
 Celkem bylo identifikováno 34 neshod, z toho 33 méně významných a 1 významná 

neshoda (Tab. 1). Při analýze dat jsem se zaměřila na zjištění nejčastěji identifikované 

neshody, přičemž z analýzy dat (Tab. 1) jsem zjistila, že nejčastěji certifikační auditoři zjistili 

méně významnou neshodu v oblasti hodnocení výkonnosti a to celkem 8 méně závažných 

neshod a 1 závažná neshoda, která zabránila vydání certifikátu a organizace tedy musela 

definovat příčinu, sjednat nápravu a ověřit efektivnost nápravného opatření a následně 
požádat o opětovné provedení certifikačního auditu, což mělo za následek nejen časovou, ale i 

finanční zátěž pro organizaci. 
 Dále z (Tab. 1) vyplývá, že nejvíce neshod bylo nalezeno v organizaci zabývající se 

návrhem, vývojem a výrobou dílů pro automobilový průmysl a to celkem 5 méně 

významných neshod, všechny byly identifikovány v rámci požadavků kapitoly 9 normy ČSN 

EN ISO 9001:2016 [8].  
  Pro přehlednost jsem zpracovala graf (Obr. 6), který zobrazuje počet neshod zjištěných 

při certifikační a recertifikačních auditech s přiřazením odpovídající kapitoly normy ČSN EN 

ISO 9001:2016 [8] na základě rozhodnutí certifikačních auditorů.  
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Obr. 6: Grafické znázornění počtu neshod zjištěných při certifikačních a recertifikačních 

auditech (vlastní tvorba) 
 
 

  A dále jsem pomocí Paretovy analýzy (Obr. 8) identifikovala pomocí pravidla 60/40 

nejvýznamnější neshody jako životně důležitou menšinu, kterou se budu zabývat v rámci 

doporučení k eliminaci neshod. Jedná se o neshody v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 [8], v 
kapitole 9.1. Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování, 7.5. Dokumentované 

informace, 8.5. Výroba a poskytování služeb a 8.4. Řízení externě poskytovaných procesů, 

produktů a služeb. Pravidlo 60/40 jsem zvolila z důvodu, protože pokud bych použila klasické 

Paretovo pravidlo 80/20 (Obr. 7), nalevo od kolmice Lorenzovy křivky by se vyskytovalo 

více faktorů než vpravo.  
 V rámci Paretovy analýzy modré sloupce představují kapitoly normy ČSN EN ISO 

9001:2016 [8] a jsou seřazeny zleva doprava od nejčetnějších po nejméně četné. Na levé ose 

je znázorněna četnost výskytu jednotlivých neshod.  Červená křivka, která je označována jako 

Lorenzova křivka, znázorňuje kumulovaný součet výskytů jednotlivých neshod. Pravá osa 

ukazuje pravděpodobnost výskytu, přičemž kumulovaný součet od hodnoty 0% postupně 

nabývá hodnoty 100%. 
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Obr. 7: Grafické znázornění výsledků Paretovy analýzy 80/20 neshod (vlastní tvorba) 
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Obr. 8: Grafické znázornění výsledků Paretovy analýzy 60/40 neshod (vlastní tvorba) 
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 Z obr. 6 a obr. 8 lze konstatovat, že oblast hodnocení výkonnosti, konkrétně kapitola 9.1 
normy ČSN EN ISO 9001:2016 [8], byla při výše uvedených auditech nejslabším místem při 

certifikačních a recertifikačních auditech. Vzhledem k faktu, že se nejedná o nový požadavek 

normy lze vyhodnotit, že analyzované organizace neměly problém s pochopením  
a aplikováním nových požadavků normy, ale zřejmě nevěnovaly pozornost právě oblasti 

hodnocení výkonnosti, konkrétně hodnocením efektivity procesů a oblasti interních auditů.  
 Termíny efektivita, účinnost a výkon jsou definovány v normě ČSN EN ISO 9000:2016 

[16] následujícím způsobem: 
- Výkonnost: měřitelný výsledek 
- Efektivnost: rozsah, v jakém jsou realizovány plánované aktivity a dosaženo 

plánovaných výsledků 
- Účinnost: vztah mezi dosaženými výsledky a použitými prostředky 

 
 Jestliže bychom analyzovali obsah všech uvedených definic, dospěli bychom k 

významnému poznatku: účinnost, efektivnost, vhodnost a přiměřenost systémů managementu 

kvality jsou úzce provázány a jsou jen určitými oblastmi jejich celkové výkonnosti [13]. 
 Na základě výsledků průzkumu profesora Nenadála, který se týkal pochopení pojmů 

efektivnost, účinnost, přiměřenost a vhodnost (Obr. 9), respondentům byly definovány pojmy 

účinnost a efektivnost následovně:  
- účinnost systému managementu kvality charakterizuje rozsah, v němž jsou v tomto 

systému plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy, 
- efektivnost systému managementu kvality je poměr mezi dosaženými výsledky a v 

tomto systému použitými zdroji, 
bylo zjištěno, že pojem efektivnost i účinnost je organizací v rámci těchto definic chápán 

v nejvyšším procentu a naopak pojem přiměřenost nechápala větší polovina dotázaných [13].  
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Obr. 9: Pochopení pojmů „vhodnost“, „přiměřenost“, „účinnost“, „efektivnost“ systému 

managementu kvality [13] 
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4 DOPORUČENÍ K ELIMINACI VYBRANÝCH NESHOD 
 Z obrázku 3 vyplývá, že nejčastěji se neshody při auditech vyskytovaly v oblasti 
hodnocení výkonnosti celkem 9 neshod, podpory celkem 8 neshod a provozu celkem 7 
neshod.  
 Na základě výsledků výše provedené analýzy (Obr. 6) bych si dovolila navrhnout 
doporučení organizacím, které buď uvedené neshody při svých certifikačních nebo 

recertifikačních auditech měly zjištěny nebo v rámci interních auditů vyhodnotili tuto oblast 

jako příležitost ke zlepšení, následující kroky v rámci neshod týkajících se oblasti 
s nejčastějším výskytem neshod a to hodnocení výkonnosti: 
 1. Vrcholové vedení by mělo „být vzorem a příkladem“, prokázat aktivní vůdčí roli  
a angažovanost při hodnocení výkonnosti, ne jen pasivně přijímat informace a hodnocení 

odpovědných manažerů. 
 2. Všichni manažeři organizace by měli velmi dobře chápat pojmy jako účinnost, 

efektivnost, efektivita, přiměřenost a znát mezi nimi rozdíly ne jen v teoretické rovině, ale 

hlavně praktické. 
 3. Vrcholové vedení by mělo aktivně podporovat interní prověřovací akce ve formě 

interních auditů, chápat je nejen jako nutnost v rámci požadavku normy, ale hlavně jako 

účinný nástroj k neustálému zlepšování systému managementu kvality organizace. 
 Konkrétní doporučení pro eliminaci neshod v oblasti Monitorování, měření, analýzy  
a vyhodnocování: Vrcholové vedení by mělo provést přezkoumání spolu s vlastníky procesů a 

rozhodnout, zda definované ukazatele měření výkonnosti procesů v organizaci jsou reálné, 

vhodné a po vyhodnocení poskytují relevantní výsledky. 
 Druhou nejčastější oblastí neshod byla zjištěna oblast Podpory - kapitola 7 normy ČSN 

EN ISO 9001:2016 [8]. V rámci požadavků této oblasti doporučuji: 
 1. Odpovědní pracovníci by měli mnohem podrobněji komunikovat se zákazníky o jejich 

očekáváních, přáních, ale také na druhou stranu, poskytnout informace o pochopení těchto 

požadavků ve společnosti s cílem jednoznačně definovaných a pochopených informacích. 
 2. Vedení společností by mělo poskytnout větší podporu a pozornost nejen výrobnímu 

zařízení, ale také nevýrobnímu, které je užíváno právě pro podporu zařízení výrobního. 
 3. Vrcholové vedení by mělo v maximální možné míře podporovat klíčovou oblast 

lidských zdrojů nejen finanční motivací, různými benefity, jasným definováním 

odpovědností, pravomocí a kompetencí, ale hlavně přátelským pracovním prostředím ve 

společnosti, které díky velmi nízké nezaměstnanosti, získává stále vyšší váhu. 
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 Poslední oblastí nejčastějších neshod je oblast Provoz – kapitola 8 normy ČSN EN ISO 

9001:2016 [8]. V rámci požadavků této oblasti doporučuji: 
 1. Důsledné vyjasnění požadavků zákazníka včetně přezkoumání veškerých změn s cílem 

dosáhnout nejvyšší možné efektivity. 
 2. Dodržování všech dokumentovaných informací platných a užívaných v systému 

managementu organizace. 
 3. Pomocí interního kontrolního systému průběžně prověřovat způsob balení a ochranu 

produktů a soulad mezi dokumentovanými informacemi a výrobní praxí. 
 4. Zaměření se na oblast externích poskytovatelů nejen v rámci kontrol dodávek produktů 

a služeb, ale také na jejich cílenou výchovu s cílem dodávat produkty a služby v požadované 

kvalitě.  
 Na základě osobních rozhovorů s mými kolegy, certifikačními auditory, kteří certifikace 
systému managementu kvality vykonávají již více než 20 let a mají tedy mnohaleté zkušenosti 
s prověřováním systému managementu u společností, bych zde mimo jiné ráda uvedla naše 

poznatky ze společností, kde jsme měli možnost auditovat systémy managementu. 
 V návaznosti na téma mé bakalářské práce jsme diskutovali nad kapitolou 9 normy ČSN 

EN ISO 9001:2016 [8] a shodli jsme se, že se v praxi setkáváme s nepochopením  
a efektivním aplikováním a vyhodnocováním požadavků této kapitoly normy. Avšak jsme se 
rovněž shodli na tom, že mnohé společností a to zejména nadnárodní aplikuji metodu SQDC, 

díky které mají prakticky okamžitě k dispozici záznam dat o průběhu plnění jednotlivých 

ukazatelů, protože metoda SQDC je nástroj managementu, který je založen na denním 

hodnocení stanovených ukazatelů. Tato metoda dokáže velmi rychle poskytnout informace o 
tom, jak fungují vybrané procesy ve firmě. Pomocí této metody se sleduje několik kritérií. 

Mezi ty nejdůležitější patří bezpečnost (S-safety), kvalita (Q– quality), plnění plánu dodávek 

(D-delivery), náklady ( C-cost). Dále je možno sledovat i další ukazatele jako například stav 
zásob (I-inventory), produktivitu (P-productivity) a životní prostředí (E-environment). 
 Stanovení ukazatelů je na rozhodnutí každé firmy, avšak je nutné mít na paměti, že 

jakmile jsou ukazatele definovány, je potřeba k nim rovněž stanovit hodnotící metriku. Každé 

písmeno má svůj diagram, rozdělený do 31 dní, přičemž vyplnění zelenou barvou znamená, 

že norma je plněna a naopak červená znamená neshodu oproti normě. Ukázka postupu 
vyplňování je zobrazená na obrázku 10 (bizpi.com, ©2016). 
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Obr. 10: SQDC diagram – průběh vyplňování  - "adaptováno podle“ bizpi.com, ©2016 
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 Troufnu si navrhnout, aby se společnosti, které již mají zaveden systém managementu 

kvality, pokusily inspirovat touto metodou, zvolit si vhodné ukazatele a přehodnotit tak 

doposud používané metody hodnocení výkonnosti, ať už toto bylo identifikováno nejslabším 

místem jejich systému managementu či nikoli. S kolegy jsme došli k závěru, že v praxi tato 
metoda funguje velmi spolehlivě a společnosti, které metodu SQDC v rámci svého systému 

managementu používají zcela standardně, jsou „o stupínek výš“.  
Dále bych si dovolila navrhnout rovněž doporučení certifikačním organizacím, které 

rozhodují o vydání certifikátů systému managementu kvality. Tyto certifikační organizace by 

mohly zvážit zaměření své pozornosti, pomoci a podpory organizacím například školením, 

diskusemi, konzultacemi a podobně v oblasti hodnocení výkonnosti. A to nejen vysvětlením 

samotných pojmů v oblasti výkonnosti, ale i praktickými příklady hodnocení a následným 

řešením, se kterými se auditoři setkávají. Jistou vlaštovkou jsou fóra, která pořádá certifikační 

společnost Lloyd´s Register a které poskytuje účastníkům prezentovat své výsledky, ale 
hlavně diskutovat s řadou odborníků z řad certifikačních auditorů nad palčivými oblastmi. 
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5 ZÁVĚR 
 V rámci výsledků analýzy, kterou jsem prováděla na základě podkladů mých a mých 

kolegů auditorů certifikačních orgánů jsem dospěla k jasným výsledkům. Přestože jsem při 

analýze dat pro tuto  bakalářskou práci pracovala s omezeným množstvím dat, tato 

jednoznačně ukazuje posun od auditování dokumentů a záznamů ve smyslu požadavků 

starších revizí ISO standardů k auditování výkonnosti systému managementu a schopnosti 
organizace naplňovat své cíle. To současně opodstatňuje i význam samotné certifikace či 

recertifikace systémů managementu v současném konkurenčním prostředí a měnícím se světě.  
 V souvislosti s možnými kořenovými neshodami hodnocených neshod se pak promítá 
význam na vůdcovství ve smyslu definice revize ČSN EN ISO 9001:2016 [8], kdy vedení 

organizací je schopno přenést a aplikovat požadavky na efektivní nastavení hodnotících 

metrik a pochopením jejich následné interpretace a hodnocením výsledků. Další nemalý 

význam pak sehrávají samotné znalosti organizace ve smyslu požadavků ČSN EN ISO 

9001:2016 [8], kdy jsou na vysoké úrovni znalosti členů na všech úrovních v organizaci a to 
nejen v oblasti operativního řízení, ale zejména v oblasti komplexního pochopení celého 

systému managementu a jeho požadavků. 
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