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ABSTRAKT 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza interních auditů managementu kvality ve 

společnosti a návrh případného zlepšení. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretickou část obecného procesu 

auditování, na vývoj auditu, na význam a cíle interního auditu a na požadavky 

provádění auditů dle ISO normy. Je zde taky charakterizován profil, který by měl 

kvalitní auditor mít. 

Druhá část bakalářské práce je věnována současnému stavu provádění interních 

auditů jakosti ve společnosti a zhodnocení auditů. Na základě této analýzy bylo 

doporučeno zlepšení. 

Klíčová slova: interní audity, systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 19 011, 

neshoda 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this bachelor thesis is internal audits’ analyses as a part of 

company’s quality management system as well as suggestions of possible system 

improvement.  

First part of the bachelor thesis focuses on theoretical aspects of QMS auditing as 

well as its development, importance, objectives and audit requirements. Furthermore, 

there is a there is also a basic characteristic and profile as the essential criterion of a 

qualified auditor. 

Scope of work of the second part is to obtain a broad understanding about current 

company audit procedure as well as about audits’ assessment. On the base of the 

analyses improvements of audit procedure were recommended to the company. 

Key words: internal audits, Quality Management System (QMS), EN ISO 19 011, 

quality deviation report  
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ÚVOD 
 

 

Jakost se vyskytovala již v jazycích používaných lidstvem před naším letopočtem. 

Dokládá to nakonec i vůbec nejstarší definice tohoto pojmu, připisovaná Aristotelovi, 

se kterou se lze setkat i v soudobých filozofických slovnících. Pro současné aplikace 

ve všech odvětvích ekonomiky je však nevhodná. 

Crosby: „ Jakost je shoda s požadavky.‟ 

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 uvádí, že jakost je stupeň plnění požadavků 

souborem inherentních charakteristik. 

Jakost tedy představuje komplexní vlastnost výrobků a služeb, projevující se určitou 

mírou schopnosti plnit požadavky, které jsou na ně kladeny. 

 Jakost prezentuje něco, co každodenně ovlivňuje naše vnímání, co nás někdy 

uspokojuje a jindy pro změnu rozčiluje. Jakost se týká každého, ovlivňuje život všech 

na pracovištích doma i na dovolené [1].  

 

              „ Analýza interních auditů systému managementu kvality.‟ 

Bakalářská práce se věnuje auditům systému managementu jakosti, s podrobnějším 

zaměřením na interní audity. Hlavním cílem této práce je porovnat skutečné 

provádění interních auditů ve společnosti KREDIT v.o.s. s interním dokumentem 

společnosti a s normou ČSN EN ISO 19 011 a poskytnout návrh na zlepšení. 
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1. INTERNÍ AUDITY V SYSTÉMECH MANAGEMENTU 

JAKOSTI 

Tato kapitola je zaměřena na systém managementu jakosti, dále jsou uvedeny 

koncepce managementu jakosti s podrobnějším zaměřením na koncepci na bázi 

norem ISO. Kromě toho jsou v této kapitole představeny audity, jejich vývoj, dělení 

auditů, postup auditování a důkladnější zaměření na interní audity. 

1.1 Systém managementu jakosti 

 Normou ČSN EN ISO 9000:2005 je definován jako koordinované činnosti pro vedení     

a řízení organizace pokud se týče kvality [5].       

Systémy managementu jakosti chápeme jako 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]. 

    Koncepce managementu jakosti 

 V současné době ve světovém měřítku vykrystalizovaly tři základní koncepce 

rozvoje systému managementu jakosti [1]: 

 Koncepce odvětvových standardů 

 Koncepce ISO 

 Koncepce TQM 

 

           Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO  

Většina organizací má zaveden systém managementu jakosti pomocí tzv. norem ISO 

řady 9000, což je soubor celosvětově platných norem, proto se blíže v dalších 

podkapitolách věnuji právě normě ISO. 

 V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem, 

které se souborně zabývaly požadavky na systém managementu jakosti. Normy ISO 

byly zatím dvakrát zásadně revidovány, naposledy v roce 2000 [1]. 
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  Principy managementu jakosti podle ISO 9000 jsou: 

1. Zaměření na zákazníka 

2. Vedení a řízení lidí 

3. Zapojení lidí  

4. Procesní přístup 

5. Systémový přístup k managementu 

6. Neustálé zlepšování 

7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy [13] 

          Základní charakteristiky ISO 9000 

 ČSN EN ISO 9000 – Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník 

 ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality -  Požadavky 

 ČSN EN ISO 9004 – Systémy managementu kvality – Směrnice pro 

zlepšování výkonnosti 

 ČSN EN ISO 19 011 – Směrnice pro auditování systémů managementu 

jakosti [12] 

 

Charakteristické rysy koncepce ISO 

Normy ISO řady 9000 mají univerzální charakter, tzn. že jejich aplikace nezávisí ani 

na charakteru procesu, ani na povaze výrobků. 

Normy řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Až v okamžiku, kdy se 

dodavatel zaváže odběrateli, že u sebe aplikuje systém managementu jakosti podle 

těchto norem, stává se tato norma pro daného producenta závažným předpisem [1]. 

V normě ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu jakosti (požadavky) je 

uvedena v Kapitole 8, která se zabývá Měřením, analýzou a zlepšováním, povinnost 

provádět interní audity. 
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Z hlediska zaměření bakalářské práce se budu dále věnovat problematice – Audity 

systémů managementu jakosti, s následným podrobnějším zaměřením na interní 

audity. 

Podkapitola 8.2.2 Interní audity  

Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity, tak aby se 

stanovilo, zda systém managementu kvality 

a)  vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této mezinárodní normy a 

požadavkům na systém managementu kvality, které stanovila organizace 

b) je efektivně implementován a je udržován [6]. 

      1.2. Audity 

Tato kapitola je zaměřena na historii auditu, dělení auditu, na postup auditování, dále 

je blíže specifikován interní audit a interní auditor. 

       1.2.1 Vývoj auditu 

Historie auditu je prastará a úzce souvisí s rozvojem účetnictví. Audit a účetnictví 

patřily k metodám, které byly používány zpočátku jednotlivými rody, později kupci, 

obchodníky pro evidování jejich majetku. 

Rozvoj auditu byl od poloviny 19. století vyvolán nárůstem účetních informací a 

nutností zabezpečit spolehlivost účetního systému. V Anglii byl v roce 1844 zákonem 

o akciových společnostech vytýčen požadavek aby, jeden či více akcionářů prověřili 

rozvahy připravované řediteli společnosti. V poměrně krátké době byl tento 

požadavek modifikován v tom smyslu, že prověření nemuseli realizovat akcionáři, ale 

že auditor mohl být vybrán společností. Tím byl položen základ povinnému auditu. 

V roce 1914 byl v New Yorku založen Institut interních auditorů, k němuž v současné 

době patří auditoři většiny evropských a iberoamerických zemí, dále Spojených států 

a Kanady. Institut zaměřuje svou pozornost na odborné školení interních auditorů, na 

profilování a rozvoj interní auditorské činnosti a na vypracování norem a pravidel, 

které by zaručovaly správné vykonání této činnosti při poskytování záruk efektivnosti 

a dodržování etických pravidel. 
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V roce 1982 byla založena Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA). 

Konfederace své poslání spatřuje v prosazování a rozvíjení profesionální praxe 

v oblasti interního auditu [2]. 

Hlavní cíle ECIIA: 

1. Dělit se mezi členy ECIIA o poznatky a zkušenosti prostřednictvím studijních 

projektů, konferencí a seminářů, aby sloužily a rozvíjely interní audit v Evropě. 

2. Dělit se mezi členy ECIIA o poznatky a zkušenosti, aby byla získána podpora 

pro přijetí standardů profesionální praxe interního auditu. 

3. Zajistit jednotný styk mezi členy ECIIA a Evropskou Unií ve vztahu ke všem 

záležitostem, které jsou v zájmu Konfederace. 

4. Podporovat profesi interního auditu obecně a jeho specifický rozvoj v Evropě 

speciálně. 

Od roku 1994 sdružuje interní auditory v České republice Český institut interních 

auditorů (ČIIA). K základním úkolům ČIIA patří systematické vzdělávání interních 

auditorů, a to jak formou kurzů věnovaných jednotlivým problémům auditorské práce, 

tak ucelené přípravy v podobě manažerského studia k získání diplomu CIA [2]. 

    1.2.2 Charakteristika auditu 

Definice – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů 

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

[7]. 

Auditování je procesem, který by měl být standardní součástí SMJ, tzn. souborem 

činností, které jsou plánovány – včetně plánování zdrojů a postupů auditování, 

systematicky realizovány tak, aby se s jejich výsledky v SMJ vhodným způsobem 

naložilo při rozhodovacích procesech [1]. 

       1.2.3 Dělení auditů 

Z hlediska toho, kdo audit vykonává, dělíme audity na: 

 interní audity 

 externí audity 
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Interní audit provádí zaměstnanci firmy nebo firmou pověřené externí osoby  

Externí audit provádí nezávislá organizace, zpravidla certifikační orgán. 

Dalším hlediskem pro rozlišení auditu je vlastní předmět auditu, tedy to, co má být 

auditováno. Podle toho rozlišujeme audit: 

 systémový 

 procesní 

 personální  

 produktový 

Důraz systémového auditu je položen zejména na systematičnost při realizaci a 

zabezpečení činností, které jsou auditovány. 

Důraz procesního auditu je položen zejména na procesní přístup. 

Důraz personálního auditu je zaměřen na identifikování překážek, které personálu 

brání při využití jejich schopností. 

Předmětem produktového auditu je vlastní výrobek [9]. 

Dělení auditů je znázorněno na obr. 1  

 

                                       

                                        Obr. 1 Dělení auditů [4]       

  AUDIT 
  Interní 

 Externí 

Plánovaný Neplánovaný 

 Aktivní Pasivní 

Druhou 

stranou 

Třetí 

stranou 

  Systému 

 Procesu 

 Produktu 

 Personálu 
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       1.2.4 Postup auditování 

Tato podkapitola se zabývá postupem auditování, s přiblížením co každá fáze 

realizace auditu obnáší.   

1. Zahájení auditů 

 Jmenování vedoucího týmu auditorů 

 Stanovení cílů, předmětu a kritérií auditu 

 Určení proveditelnosti auditu 

 Výběr týmu auditorů 

 Navázání úvodního kontaktu s auditovanou organizací 

2. Přezkoumání dokumentů 

 Přezkoumání odpovídajících dokumentů systému managementu jakosti 

auditovaného, včetně záznamů a určení jejich dostatečnosti s ohledem 

na kritéria auditu. 

3. Příprava činnosti při auditu na místě 

 Příprava plánu auditu 

 Přidělení práce týmu auditorů 

 Příprava pracovních dokumentů 

4. Provádění auditů na místě 

 Úvodní jednání 

 Komunikace v průběhu auditu 

 Úlohy a odpovědnosti průvodců a pozorovatelů 

 Shromažďování a ověřování informací 

 Zjištění z auditu 

 Příprava závěrů z auditu 

 Závěrečné jednání 

5. Příprava, schválení a distribuce zprávy z auditu 

 Příprava zprávy z auditu 

 Schválení a distribuce zprávy z auditu 

6. Dokončení auditu 

7. Provedení následného auditu 

 Závěry z auditu smí udávat potřebu opatření k nápravě a preventivních 

opatření nebo opatření ke zlepšování, podle potřeby [7] 
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                                   Obr. 2 Přehled typických činností při auditu [7] 

1. Zahájení auditu 

auditu 
2. Přezkoumání 

dokumentů 

3. Příprava činností 

při auditu na místě 

4. Provádění auditů 

na místě 

5. Příprava, 

schválení a 

distribuce zprávy z 

auditu 

6. Dokončení 

auditu 

7. Provedení 

následného auditu 
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       1.2.5 Interní audity 

Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na 

přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její 

cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení 

efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů [10]. 

 

Tab. 1 Rozbor definice interního auditu [2] 

                            Rozbor definice interního auditu   

Ujištění 

Interní auditor je profesionál. Managementu předkládá názor na obecnou či 

specifickou sloţku řízeného systému. 

Konzultační činnost 

Interní audit poskytuje poradenské sluţby organizaci ohledně identifikace rizika a 

o činnostech nasazených k řízení přidruţených hrozeb. 

Přidaná hodnota 

Organizace existují proto, aby vytvářely hodnotu nebo uţitek jejím vlastníkům, 

ostatním zainteresovaným stranám, zákazníkům a klientům. 

Pomáhá organizaci 

Interní audit se zaměřuje na veškeré organizační záměry a na způsoby, jimiţ jsou 

tyto záměry dosahovány na provozních úrovních. 

Řízení rizika, řízení a kontrola a procesy správy vlastnictví 

Procesy řízení rizika jsou zavedeny managementem k identifikaci a hodnocení 

potencionálních rizik a jejich reakci na potenciální rizika, která mohou ovlivnit 

dosahování záměrů organizace. Řídicí a kontrolní procesy jsou zásady, postupy a 

činnosti, které jsou součástí řídícího a kontrolního systému, který má zajišťovat, 

aby rizika byla v toleranci procesu řízení rizika. Procesy správy se týkají postupů 

pouţívaných reprezentanty zainteresovaných stran organizace, které mají umoţnit 

dohled nad rizikovými a řídicími a kontrolními procesy. 
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       Účel interního auditu 

Primárním účelem registračního/certifikačního auditu ISO 9000 je ověřit, zda má 

organizace zaveden systém managementu kvality, který splňuje stanovené 

požadavky ISO 9000:2008. 

Účel dodavatelského (zákaznického) auditu je ověřit, zda dodavatel má zavedeny 

systémy a procesy zajišťující, že lze specifické požadavky zákazníka splnit [3]. 

 

       Cíle interního auditu 

Existují čtyři primární cíle interního auditu [3]: 

 Ověřit shodu s aplikovatelnými normami 

 Ověřit shodu s dokumentovanými postupy 

 Ověřit efektivnost procesů v daném systému 

 Identifikovat příležitosti pro zlepšení systému  

 

       Interní auditor 

Interní audity jsou prováděny jedním nebo více auditory. Každý auditor musí být 

dostatečně vyškolen a musí mít potřebné znalosti, dovednosti a osobní vlastnosti. 

Musí být také nezávislí na oblasti, oddělení nebo činnost, která je předmětem auditu 

[11]. 

Osobní vlastnosti auditora 

Auditor má být: 

a) etický, tj. spravedlivý, pravdivý, upřímný, čestný a rozvážný 

b) přístupný názorům, tj. ochotný zvažovat alternativní myšlenky nebo hlediska 

c) diplomatický, tj. taktní v přístupu k lidem 

d) všímavý, tj. aktivně si uvědomuje fyzické okolí a činnosti 

e) vnímavý, tj. uvědomuje si své okolí a je schopen porozumět okolním situacím 
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f) všestranný, tj. přizpůsobuje se pohotově různým situacím 

g) houževnatý, tj. vytrvale se zaměřuje na dosahování cílů 

h) rozhodný, tj. včas dosahuje závěrů založených na logické úvaze a analýze 

i) samostatný, tj. jedná a působí nezávisle [7] 

 

Znalosti a dovednosti 

Auditoři mají mít znalosti a dovednosti v těchto oblastech: 

a) Zásady auditů, postupy a technik. Auditor by měl být schopen  

 uplatňovat  zásady, postupy a techniky auditů, 

 znát technologie, které platí v oblastech, které budou auditovány, 

 plánovat a organizovat práci, 

 plánovat a provádět audity ve schváleném čase, 

 ověřovat správnost shromažďovaných informací, 

 podávat zprávy z auditů, 

 věnovat se významným věcem, 

 efektivně komunikovat [14]. 

b) Dokumenty systému managementu a referenční dokumentu: umožňují 

auditorovi obsáhnout předmět auditu a použít kritéria auditu. Znalosti a 

dovednosti v této oblasti mají zahrnovat: 

 Aplikace systémů na různé organizace  

 Vzájemné působení mezi složkami systému managementu 

 Používání odpovídajících dokumentů k různým situacím auditů 

c) Organizační situace: umožňuje auditorovi pochopit provozní souvislosti 

organizace. Znalosti a dovednosti v této oblasti mají zahrnovat: 

 Organizační rozsah, strukturu, funkce a vzájemné vztahy 

 Kulturní a sociální zvyky auditované organizace 
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d) Vhodné zákony, předpisy a jiné požadavky odpovídající oboru: umožňují 

auditorovi pracovat a znát požadavky používané v organizaci, v níž provádí 

audity. Znalosti a dovednosti v této oblasti mají zahrnovat: 

 Místní, regionální a národní kodexy, zákony a předpisy 

 Smlouvy a dohody 

 Mezinárodní dohody a úmluvy [7] 

 

Základní zásady a pravidla jednání interních auditorů 

      Od interních auditorů se očekává, že budou dodržovat a uplatňovat následující 

základní zásady [8]: 

 Princip Integrity 

Integrita interních auditorů vytváří důvěru, která je základním atributem víry ve 

spolehlivost jejich úsudků. 

 Princip Objektivity 

Při shromažďování, hodnocení a podávání informací o činnostech a 

procesech, které prověřují, prokazují interní auditoři nejvyšší úroveň 

profesionální objektivity. 

 Princip Důvěrnosti 

Interní auditoři respektují vlastnictví a hodnotu informací, které získávají při 

své činnosti a tyto informace neposkytují bez příslušného souhlasu. 

 Princip Kompetentnosti 

Při poskytování služeb interního auditu uplatňují interní auditoři potřebné 

vědomosti, dovednosti a zkušenosti. 
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       1.2.6 Vztah externího a interního auditu 

Interní audit se uskutečňuje prostřednictvím vlastních pracovníků společnosti, 

zatímco externí audit vyžaduje, jako základní podmínku své existence a 

důvěryhodnosti, aby odborníci, jež jej provádějí, nebyli zaměstnanci auditované 

společnosti. To znamená, aby byli nezávislí na dané společnosti a jeho vedoucích 

pracovnících [2].  

 

Tab. 2 Vztah interního a externího auditu [2] 

VZTAH INTERNÍHO A EXTERNÍHO AUDITU 

KOEXISTENCE - oddělené poslání obou auditů, jedná se o oddělené a 

různé aktivity 

- analýza rizika, plánování auditů a realizace plánu jsou 

zabezpečovány odděleně interním a externím auditem 

 

KOORDINACE 

 

- oba audity se rozvíjejí nezávisle, ale vyměňují si 

informace z analýzy rizik 

- jsou přijímána určitá opatření na koordinaci plánů 

- jestliže je realizován společný audit, rozhodující slovo má 

externí auditor 

INTEGRACE - společný model rizika plánů auditů 

- extenzivní společný audit 

PARTNERSTVÍ - interní a externí audit společně definují potřeby 

organizace z hlediska auditu a reagují na ně společně 

integrovaným úsilím 

- domlouvá se, kdo co bude dělat v jednotlivých oblastech 

souvisejících s posláním organizace 
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 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

      2.1 Představení společnosti 

V této kapitole je představena firma, ve které byla bakalářská práce řešena. 

V následujících podkapitolách je zaměřena na historii společnosti [9], na služby, 

které firma nabízí [15]. 

      2.1.1 Historie společnosti         

Společnost KREDIT, v.o.s. byla založena ve Valašském Meziříčí dne 17. července 

1990 jako veřejná obchodní společnost. Je soukromou poradenskou, vzdělávací a 

rekvalifikační organizací, která poskytuje své služby zejména: 

 zájemcům o soukromé podnikání 

 začínajícím i zavedeným malým a středním firmám 

 velkým podnikům a společnostem ve specifických oblastech 

 orgánům státní a místní správy a samosprávy 

 úřadům práce, regionálním orgánům 

 školám, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím a 

sdružením 

Nejdříve firma poskytovala služby ekonomického, účetního, finančního, daňového a 

právního poradenství pro začínající soukromé podnikatele, ale i menší státní firmy, 

školy a další subjekty. Dále pak rozšiřovala své aktivity do oblasti vzdělávání a 

rekvalifikací, tvorby vlastních softwarových produktů a dalších poradenských služeb. 

Tvorba vlastních softwarových produktů od roku 2004 přestala fungovat. 

V rámci prokázání kvality nabízených služeb společnost dne 14. října 2002 

certifikovala systém řízení jakosti dle norem EN ISO 9001:2002. Dne 2. 11. 2005 

úspěšně absolvovala recertifikační audit systému řízení jakosti a je držitelem 

certifikátu.  

KREDIT, v.o.s. je vzdělávací organizací, která je od prosince roku 1996 zapojena do 

sítě Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) v České republice. 

RPIC byla zakládána v České republice od roku 1992 po vzoru Evropské unie. 

V rámci této sítě RPIC je firma napojena na celou řadu organizací a institucí doma i 



 

23 

v zahraničí, na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a na bankovní instituce. 

Společnost je vzdělávací institucí s akreditací Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. V oblasti vzdělávání a rekvalifikací úzce spolupracuje s Úřady práce ve 

Vsetíně a Novém Jičíně, francouzskou firmou CEPAC Soissons, sdružením CEPAC 

MORAVA a Universitou Palackého v Olomouci [9]. 

     2.1.2 Sluţby       

a) základní podnikatelské poradenství pro malé a střední podnikatele 

 vstupní poradenství pro nezaměstnané, kteří chtějí řešit svoji situaci 

podnikáním  

 vstupní poradenství pro začínající podnikatele (základní informace o 

povinnosti podnikatele v oblasti daní, účetnictví, sociálního a zdravotního 

pojištění apod.) 

 poradenství při zakládání firem (výběr nejlepší právní formy) 

 informace o programových podporách pro malé a střední podnikání (MSP) 

b) ekonomické a finanční poradenství 

 podnikatelské plánování a marketingové poradenství 

 vypracování podnikatelských záměrů, ekonomických a finančních rozvah 

 finanční analýzy ekonomického zdraví podnikatelských subjektů 

 zpracování podkladů pro jednání úvěru, expertní posudky podnikatelských 

záměrů 

 daňové poradenství 

 likvidace firem 

c) účetnictví 

 vedení daňové evidence, účetnictví klientům, kontrola účetních závěrek 

 zavádění účetních systémů, účetní poradenství, controlling, management 

nákladů 
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d) vzdělávání dospělých 

 vzdělávací kurzy pro Zakladatele malých a středních podniků ve spolupráci 

s firmou CEPAC  Soissons a sdružením CEPAC Morava Olomouc 

 kurzy a semináře pro podnikatele a jejich zaměstnance z oblasti pracovního a 

obchodního práva, daní, účetnictví apod. 

 rekvalifikační, motivační a tréninkové kurzy pro skupiny občanů ohrožených 

ztrátou zaměstnání a nezaměstnané, ženy vracející se z mateřské dovolené, 

problémovou mládež, střední management, dlouhodobě nezaměstnané, 

nespecifické kurzy pro absolventy škol ve spolupráci s úřady práce [15]. 

Hlavní klientelu tvoří především kategorie malých a středních podnikatelských 

subjektů. U této části klientely, která představuje cca 70% celkových zákazníků, se 

jedná většinou o: 

 zájemce o podnikání  

 začínající podnikatele, kteří zakládají nové firmy jako fyzické či právnické 

osoby 

 existující podnikatele, kteří podnikají již několik let s dobrými ekonomickými 

výsledky nebo kteří se dostali do ekonomických vztahových či jiných problémů 

Regionální orgány a instituce (cca 15% klientely) 

 orgány místní samosprávy, okresní úřady 

 úřady práce 

Ostatní (cca 15% klientely) 

 velké podniky a organizace 

 rozpočtové, příspěvkové organizace 

 školy a školská zařízení 

 nadace a sdružení [9] 
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 2.1.3 Organizační struktura KREDIT, v.o.s.     

Společnost Kredit, v.o.s. se zabývá celou škálou služeb od účetnictví přes 

realizování interních auditů až po pořádání vzdělávacích kurzů. Zařazení Kredit, v.o.s 

do její struktury je znázorněno na obr. 3. [9] 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obr. 3 Organizační struktura [9] 
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3. PROVÁDĚNÍ INTERNÍCH AUDITŮ A JEJICH ANALÝZA 

Interní audity ve společnosti Kredit, v.o.s. se provádějí od roku 2002. Interní audity 

systému managementu jakosti jsou prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 

19 011. Pro tyto účely má firma Kredit, v.o.s. zpracovanou směrnici. V organizaci 

provádí interní audity v současné době 4 pracovníci, kteří jsou proškoleni a vlastní 

certifikát. Školení jsou prováděna většinou ročně nebo dle potřeby. Konkrétnímu 

postupu auditování jsou blíže věnovány další podkapitoly. 

      3.1 Postup při provádění IAJ 

V této kapitole je porovnáváno provádění interních auditů jakosti dle normy  

ČSN EN ISO 19 011 a interního dokumentu firmy. V další části textu je porovnávání 

provádění interních auditů dle směrnice pro IAJ a dle skutečnosti. Porovnání se 

provádí pomocí vývojových diagramů. 

     3.1.1 Postup při provádění IAJ dle normy ČSN EN ISO 19 011 a dle směrnice 

pro Interní audity jakosti.      

a) Provádění interních auditů jakosti dle normy ČSN EN ISO 19 011 

Zaznamenala jsem si požadavky na provádění auditů jakosti dle normy ČSN EN ISO 

19 011 a sestavila podle těchto požadavků vývojový diagram pro realizaci auditů. 

Odpovědnost                                  Vývojový diagram 
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                    Obr. 4 Vývojový diagram provádění IAJ dle normy ČSN EN ISO 19 011 
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Veškerou přípravu auditu provádí vedoucí auditor. V přípravě auditu by se mělo 

stanovit, čeho se má auditem dosáhnout. Vedoucí týmu auditorů má připravit plán 

auditu, který by měl zahrnovat cíle auditu, kritéria auditu a předmět auditu. V plánu 

auditu by mělo být také bližší definování časového rozvržení. Plán má být 

přezkoumán a akceptován klientem auditu a před zahájením auditu je předložen 

auditované organizaci. V rámci přípravy auditu by měli členové týmu přezkoumat 

informace odpovídající jejich přidělení k auditu a připravit pracovní dokumenty, které 

jsou potřebné pro odkazy a záznamy z průběhu auditu. 

Před zahájením auditu by měla být přezkoumána dokumentace organizace s cílem 

určit shodu dokumentovaného systému s kritérii auditu.  

Audity se provádějí pomocí předem stanoveného plánu auditu. Při zahájení auditu by 

měl být poskytnut přehled o způsobu vedení činností při auditu. Auditoři mezi 

zaměstnanci aktivně komunikují, vyměňují si informace a posuzují průběh auditu. 

V průběhu auditu si zaznamenávají důkazy z auditu, které jsou založeny na 

dostupných informacích. Na konci auditu prezentuje vedoucí auditu zjištění a závěry 

z auditu, tak aby byly pro auditovanou organizaci srozumitelné a aby s nimi 

souhlasila a dohodnout, pokud je to vhodné časový rámec opatřeních k nápravě a 

preventivních opatření. 

Za přípravu a obsah zprávy z auditu by měl mít odpovědnost vedoucí týmu auditorů. 

Zpráva z auditu má podávat kompletní, stručný, přesný a jasný přehled o auditu a 

měla by zahrnovat cíle auditu, členy týmu auditorů, kritéria auditu, zjištění z auditu a 

závěry z auditu. 

Zpráva z auditu má být datována, přezkoumána a schválená podle postupů 

programu auditu.  

Schválená zpráva z auditu má být distribuována příjemcům, navrženým klientem 

auditu. Zpráva z auditu má být vydána v dohodnutém termínu. 

Závěry z auditu udávají opatření k nápravě a preventivních opatření ke zlepšování. 

Tyto opatření jsou obvykle rozhodnuty a prováděny auditovanou organizací 

v dohodnutém čase a nepovažují se za součást auditu. Auditovaná organizace má 

informovat o stavu těchto opatření. 
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Dokončení a efektivnost těchto opatření k nápravě mají být ověřena. Toto ověření 

smí být součástí dalšího auditu [7]. 

b) Provádění interních auditů dle směrnice pro interní audity 

Tento vývojový diagram jsem převzala ze směrnice společnosti OSQ 8.2/01 pro 

provádění interních auditů [9]. 

Odpovědnost                                  Vývojový diagram 
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                    Obr. 5 Vývojový diagram provádění IAJ dle interního dokumentu firmy [9] 
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Impulsem k provedení IAJ je buď plán jakosti, tedy se jedná o plánovaný IAJ nebo 

může nastat potřeba neplánovaného IAJ, např. na základě požadavku ze strany 

zákazníka. 

Asistentka pro systém jakosti stanoví termín k provedení IAJ. 

Asistentka pro systém jakosti určí auditory, kteří se budou IAJ účastnit. 

Asistentka pro systém jakosti vydá pokyn k provedení IAJ (viz příloha 3), který 

dostane vedoucí auditor, osoba zodpovědná za auditované oddělení a jeden 

asistentka pro systém jakosti k založení. Všichni, kteří se budou IAJ účastnit 

dostanou pokyn k provedení IAJ nejpozději 5 pracovních dnů před termínem IAJ. 

Vedoucí auditor sestaví dotazník IAJ (viz příloha 4). Při sestavení dotazníku vychází 

vedoucí auditor z dokumentace systému řízení jakosti. Dotazník se obměňuje co 2 

roky. 

Sestavený dotazník předloží vedoucí auditor ke schválení představiteli vedení pro 

systém jakosti. Pokud není dotazník dostačující, vrátí jej vedoucímu auditoru 

k přepracování. 

Interní audit jakosti je zahájen vedoucím auditorem za přítomnosti zodpovědné 

osoby prověřovaného oddělení. Nejdříve seznámí zodpovědnou osobu s cíli auditu. 

Dále porovnává skutečnost s dokumentací a položí všechny otázky z dotazníku. 

Auditor zaznamenává všechny případné neshody. 

Nejsou - li v interním auditu zjištěny neshody, není nutná následná kontrola a interní 

audit jakosti je ukončen. Vedoucí auditor předá dotazník asistentce pro systém 

jakosti. Jsou- li zjištěny neshody a bodové hodnocení je nízké vystaví vedoucí 

auditor Protokol z interního auditu jakosti. 

Do Protokolu z interního auditu zaznamená vedoucí oddělení nápravná opatření 

k odstranění neshod, včetně způsobu a termínu odstranění. 

Předmětem následné kontroly je jen kontrola neshod, nikoli kompletní audit. 

Vedoucí auditor předá Dotazník a Protokol asistentce pro systém jakosti. Tímto je 

interní audit jakosti ukončen. Protokol interního auditu jakosti předloží asistentka pro 
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systém jakosti řediteli společnosti, představiteli vedení pro systém jakosti a 

vedoucímu prověřovaného oddělení [9]. 

      Srovnání provádění interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19 011 a dle 

interního dokumentu firmy 

V níže uvedené tabulce je uvedeno slovní porovnání vývojových diagramů. Barevně 

je znázorněno v čem se provádění interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19 011 a 

dle interního dokumentu firmy shoduje. 

Tab. 3 Komentář k provádění interních auditů 

Dle normy ČSN EN ISO 19 011 
[7]     

Dle interního dokumentu 
firmy [9] 

 Impuls k provedení IAJ  
Impulsem k provedení IAJ je buď plán 
IAJ, potom se jedná o plánovaný IAJ 
nebo může nastat potřeba 
neplánovaného IAJ, např. na základě 
požadavku ze strany zákazníka. 

Jmenování vedoucího týmu 

auditorů 

Před provedením auditu má být 
vybrán tým auditorů s ohledem na 
odbornou způsobilost potřebnou 
k dosažení cílů auditu. 

Stanovení auditorů 

Asistentka pro systém jakosti stanoví 
auditory. 

Příprava auditu 

Vedoucí týmu auditorů má připravit 
plán auditu, jako základ pro dohodu o 
provedení auditu mezi klientem, 
týmem auditorů a auditovanou 
organizací. 

Stanovení termínu IAJ 

Asistentka pro systém jakosti stanoví 
termín provedení IAJ. 
Vydání pokynu k provedení IAJ 
Asistentka pro systém jakosti vydá 
Pokyn k provedení IAJ, který obdrží 
vedoucí auditor, vedoucí 
auditovaného oddělení, asistentka 
pro systém jakosti k založení. Pokyn 
k provedení IAJ obdrží všichni 
zúčastnění pracovníci nejpozději 5 
dnů před termínem IAJ. 

Přezkoumání dokumentace 

Před zahájením auditu by měla být 
přezkoumána dokumentace 
auditované organizace. 

Zpracování dotazníku IAJ 

Po obdržení pokynu k provedení IAJ 
sestaví vedoucí auditor Dotazník 
interního auditu jakosti. Při 
zpracování dotazníku se vychází 
z dokumentace systému řízení 
jakosti, především z organizačních 
směrnic. 
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Schválení dotazníku IAJ 

Sestavený dotazník IAJ předloží 
vedoucí auditor ke schválení 
představiteli vedení pro systém 
jakosti. 
Jestliže je dotazník podle PVSJ 
nedostačující, vrátí jej vedoucím 
auditorovi k dopracování 

Realizace auditu 

Vedoucí týmu auditorů potvrdí cíle, 
předměty a kritéria auditu. Vedoucí 
auditor porovnává skutečnost 
s dokumentací. 
 

Provedení IAJ 

IAJ je zahájen vedoucím auditorem 

za přítomnosti vedoucího 

prověřovaného oddělení. Vedoucí 

auditor seznámí vedoucího 

pracovníka s cílem auditu. Porovnává 

skutečnost s dokumentací, položí 

všechny otázky uvedené v dotazníku 

IAJ. 

Zpracování závěrečné zprávy 

Za zpracování zprávy z auditu by měl 
odpovídat vedoucí týmu auditorů. 
Zpráva z auditu má podávat přesný, 
stručný a jasný záznam o auditu. 
 

Vystavení protokolu z IAJ 

Z každého provedeného IAJ, který 

obsahuje bodové hodnocení 6 a níže, 

vystaví vedoucí auditor Protokol z 

 interního auditu jakosti. 

Schválení závěrečné zprávy 

Zpráva z auditu má být vydána 

v dohodnutém termínu. Zpráva 

z auditu má být datována, 

přezkoumána a schválena podle 

postupů programu auditu. 

 

Stanovení opatření k nápravě 

Závěry z auditu udávají potřebu 

opatření k nápravě a preventivních 

opatření ke zlepšování 

Realizace opatření 
Do Protokolu  z interního auditu 
jakosti  
 zaznamená vedoucí oddělení 
nápravná opatření k odstranění 
neshod, včetně způsobu a termínu 
jejich odstranění. Toto schvaluje 

svým podpisem vedoucí auditor. 
 

Plnění opatření 

Tyto opatření jsou prováděny 

auditovanou organizací 

v dohodnutém čase. Auditovaná 

organizace má podle potřeby 

informovat klienta auditu o stavu 

těchto opatření. 
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Vyhodnocení plnění opatření 

Efektivnost opatření k nápravě mají 
být ověřena. Toto ověření smí být 
součástí dalšího auditu. 
 

Provedení následné kontroly 

Předmětem následné kontroly je již 
jen kontrola neshod, nikoliv kompletní 
audit. 

Distribuce závěrečné zprávy 

Schválená zpráva z auditu má být 
distribuována příjemcům, navrženými 
klientem auditu. Zpráva z auditu je 
majetkem klienta auditu. Členové 
týmu auditorů mají respektovat a 
zachovat důvěrnost zprávy. 

Ukončení IAJ, předání dotazníku 

Vedoucí auditor předá Protokol a 
Dotazník z interního auditu jakosti 
asistentce pro systém jakosti. Tímto 
je provádění interního auditu jakosti 
ukončeno. 
 

 

Z Tab. 1 vyplývá, že provádění interních auditů dle interního dokumentu firmy a dle 

normy ČSN EN ISO 19 011 je téměř totožné. Změna je jen u normy ČSN EN ISO 

19 011, kdy je součástí auditu schvalování závěrečné zprávy a ověřování plnění 

opatření.  

Než je audit realizován, tak se v tzv. přípravné fázi nejdříve jmenuje vedoucí tým 

auditorů, stanoví se termín provedení auditu a vydá se pokyn k provedení interního 

auditu, který obdrží všichni zúčastnění interního auditu. Dále by měla být v této fázi 

přezkoumána dokumentace. Pokud nejsou žádné nesrovnalosti, audit může být 

realizován. Nejdříve vedoucí auditor seznámí účastníky s cíli auditu, s kritérii auditu a 

porovnává skutečnost s dokumentací. Na konci auditu zpracuje vedoucí auditor 

závěrečnou zprávu, která by měla podávat stručný záznam z auditu. Pokud jsou 

v auditu shledány nějaké nedostatky, navrhne vedoucí auditor opatření k nápravě, 

následně je vyhodnocení pnění opatření kontrolováno. Tímto je interní audit 

ukončen, vedoucí auditor předá zprávu z auditu asistentce pro systém jakosti. 

 Dle porovnání se dá říci, že provádění interních auditů jakosti dle směrnice pro 

provádění interních auditů odpovídá provádění auditů dle normy ČSN EN ISO 

19 011.      
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3.1.2 Postup provádění IAJ dle směrnice pro Interní audity a dle 

skutečnosti 

a) Provádění interních auditů dle směrnice pro IAJ 

Ještě jednou jsem uvedla vývojový diagram ze směrnice společnosti OSQ 8.2/01 pro 

provádění interních auditů, z důvodu barevného odlišení. 

Odpovědnost                                  Vývojový diagram 
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           Obr. 6 Vývojový diagram provádění IAJ dle interního dokumentu firmy [9] 
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b) Skutečný průběh IAJ 

V únoru 2010 jsem se zúčastnila interního auditu ve společnosti, a na základě této 

zkušenosti jsem sestavila vývojový diagram pro skutečné provádění IAJ. 

Odpovědnost                                  Vývojový diagram 
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                Obr. 7 Vývojový diagram provádění interních auditů ve skutečnosti 

 

Asistentka pro systém jakosti sestaví na začátku roku, obvykle se zpracovává 

v lednu, plán IAJ (viz příloha 2). Sestavuje ho tak, aby byl každý prvek jakosti 

alespoň jednou za rok prověřen. IAJ se začínají provádět od února a obvykle se 

realizují 1 nebo 2 IAJ měsíčně. 

Asistentka pro systém jakosti stanoví přesný termín provedení IAJ, protože v plánu 

IAJ je uveden pouze měsíc provedení. 

Asistentka pro systém jakosti navrhne auditory, kteří se budou interního auditu 

účastnit.  

Asistentka pro systém jakosti vydá pokyn k provedení IAJ, který musí nejpozději 5 

pracovních dnů poslat vedoucímu auditorovi a vedoucímu oddělení, kde se má IAJ 

provádět.  

Asistentka pro systém jakosti zpracuje dotazník. Při zpracování dotazníku se vychází 

z dokumentace systému řízení jakosti. Dotazník je obměňován každé dva roky, 

popřípadě i častěji. 
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Interní audit začne, jakmile se auditorský tým sejde na místě konání IAJ a představí 

se prověřovanému oddělení. Nejdříve vedoucí auditor seznámí s cíli auditu a potom 

klade prověřovanému pracovníkovi otázky z dotazníku. Odpovědi prověřovaného 

pracovníka jsou hodnoceny vedoucím auditorem. 

Bodové ohodnocení:            

10 bodů   - předmět otázky je v dokumentaci plně stanoven a v praxi účinně  

                  prokázán         

8 bodů     - předmět otázky je v dokumentaci plně stanoven a v praxi je převážně 

                  prokázán 

6 bodů     - předmět otázky není v dokumentaci stanoven nebo stanoven jen  

                  částečně a v praxi účinně nebo převážně prokázán 

4 body     - předmět otázky není v dokumentaci stanoven nebo stanoven jen  

                  částečně a v praxi je převážně prokázán 

0 bodů     - předmět otázky je nebo není v dokumentaci stanoven a v praxi není  

                  účinně prokázán 

 

Pokud nejsou žádné neshody, interní audit může být ukončen a předá se dotazník 

asistentce pro systém jakosti. 

Pokud jsou shledány jakékoliv nedostatky, čili bylo bodové hodnocení nižší než 10 

bodů, vedoucí auditor zaznamená nedostatek na dotazník. Zapíše otázku, u které 

nebyla dostatečná odpověď a termín kdy bude odpovědná osoba znovu 

přezkoušena.  

Pokud jsou všechny otázky z dotazníku zodpovězeny a bodové hodnocení zapsáno 

je interní audit jakosti ukončen. Dotazník je předán asistentce pro systém jakosti. 
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      Srovnání provádění interních auditů dle interního dokumentu firmy a dle  

skutečnosti             

Tab. 4 Komentář k provádění interních auditů                                                                                                                    

Dle interního dokumentu firmy Skutečnost 

Impuls k provedení IAJ 

Impulsem k provedení IAJ je buď plán 
IAJ, potom se jedná o plánovaný IAJ 
nebo může nastat potřeba 
neplánovaného IAJ, např. na základě 
požadavku ze strany zákazníka. 

Zpracování plánu IAJ 

Na začátku každého roku zpracuje 
asistentka pro systém jakosti plán 
interních auditů, tak aby byl každý 
prvek jakosti alespoň jednou prověřen. 

Stanovení termínu IAJ 

Asistentka pro systém jakosti stanoví 
termín provedení IAJ. 
 

Stanovení přesného termínu IAJ 

Asistentka pro systém jakosti stanoví 
přesný termín provedení IAJ, protože 
v plánu IAJ je stanoven jen měsíc 
provedení. 

Stanovení auditorů 

Asistentka pro systém jakosti stanoví 
auditory. 

Stanovení auditorů 

Asistentka pro systém jakosti navrhne 
auditory, kteří se budou IAJ účastnit. 

Vydání pokynu k provedení IAJ 

Asistentka pro systém jakosti vydá 
Pokyn k provedení IAJ, který obdrží 
vedoucí auditor, vedoucí auditovaného 
oddělení, asistentka pro systém jakosti 
k založení. Pokyn k provedení IAJ 
obdrží všichni zúčastnění pracovníci 
nejpozději 5 dnů před termínem IAJ. 
 

Vydání pokynu k provedení IAJ 

Asistentka pro systém jakosti vydá 
pokyn k provedení IAJ, který musí 
nejpozději 5 pracovních dnů poslat 
vedoucímu auditorovi a vedoucímu 
oddělení, kde se má IAJ provádět.  
 

Zpracování dotazníku IAJ 

Po obdržení pokynu k provedení IAJ 
sestaví vedoucí auditor Dotazník 
interního auditu jakosti. Při zpracování 
dotazníku se vychází z dokumentace 
systému řízení jakosti, především 
z organizačních směrnic. 

Zpracování dotazníku IAJ 

Asistentka pro systém jakosti zpracuje 
dotazník. Při zpracování dotazníku se 
vychází z dokumentace systému řízení 
jakosti. 
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Schválení dotazníku IAJ 

Sestavený dotazník IAJ předloží 
vedoucí auditor ke schválení 
představiteli vedení pro systém jakosti. 
Jestliže je dotazník podle PVSJ 
nedostačující, vrátí jej vedoucím 
auditorovi k dopracování. 

 

Provedení IAJ 

IAJ je zahájen vedoucím auditorem za 
přítomnosti vedoucího prověřovaného 
oddělení. Vedoucí auditor seznámí 
vedoucího pracovníka s cílem auditu. 
Porovnává skutečnost s dokumentací, 
položí všechny otázky uvedené 
v dotazníku IAJ. 

Realizace IAJ 

IAJ je zahájen vedoucím auditorem za 
přítomnosti vedoucího prověřovaného 
oddělení nebo jeho zástupce. Seznámí 
s cíli auditu a pokládá otázky uvedené v 
dotazníku. 

Vystavení protokolu z IAJ 

Z každého provedeného IAJ, který 
obsahuje bodové hodnocení 6 a níže, 
vystaví vedoucí auditor Protokol z 
 interního auditu jakosti. 
 

 

 

 

 

Zaznamenání neshody 

Vedoucí auditor zaznamená neshodu 
na dotazník a navrhne datum 
přezkoušení. 

Realizace opatření 

Do Protokolu z interního auditu jakosti  
 zaznamená vedoucí oddělení 
nápravná opatření k odstranění 
neshod, včetně způsobu a termínu 
jejich odstranění. Toto schvaluje svým 

podpisem vedoucí auditor. 
 

 

Provedení následné kontroly 

Předmětem následné kontroly je již jen 

kontrola neshod, nikoliv kompletní 

audit. 

Následné přezkoušení 

Vedoucí oddělení je znovu přezkoušen 

z otázek, u nichž nebyla dostatečná 

odpověď. 

Ukončení IAJ, předání dotazníku 

Vedoucí auditor předá Protokol a 
Dotazník z interního auditu jakosti 
asistentce pro systém jakosti. Tímto je 
provádění interního auditu jakosti 
ukončeno. 
 

Ukončení IAJ, předání dotazníku 

Pokud jsou všechny otázky z dotazníku 
zodpovězeny a bodové hodnocení 
zapsáno je interní audit jakosti 
ukončen. Dotazník je předán asistentce 
pro systém jakosti. 
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Po srovnání provádění interních auditů dle interního dokumentu firmy a dle 

skutečnosti lze říct, že firma provádí interní audity téměř dle směrnice. Ale přece jen 

jsou vidět i odlišnosti. Například, že Dotazník zpracovává asistentka pro systém 

jakosti, nikoli vedoucí auditor. Dále v postupu provádění IAJ ve skutečnosti chybí 

Schvalování Dotazníku IAJ. Asistentka pro systém jakosti zpracuje Dotazník a 

nedává ho ke kontrole představiteli vedení pro systém jakosti. V provádění interních 

auditů by neměl chybět krok Vystavení Protokolu z IAJ, ale ve společnosti se 

Protokol z IAJ už nevyplňuje, protože nedochází ke špatným výsledkům interních 

auditů. V posledních letech se nestává, že by bylo nižší hodnocení než 8 bodů, 

z důvodu dobrého zapracování pracovníků. Tedy když se nevyplňuje Protokol z IAJ, 

tak je odlišnost i v Realizaci opatření. V tomto kroku navrhoval vedoucí auditor 

způsob odstranění neshod. A později byla provedena kontrola těchto neshod. 

 

Tedy provádění interních auditů lze popsat následovně: 

Asistentka pro systém jakosti zpracuje na začátku nového roku plán IAJ, kdy je 

každý prvek alespoň jednou prověřen. Dále stanoví přesný termín provedení 

interních auditů jakosti. Stanoví auditory dle seznamu, kteří se budou interního auditu 

účastnit. Vydá Pokyn k provedení IAJ, který obdrží vedoucí auditor, vedoucí 

oddělení, kde se bude audit provádět, nejpozději 5 dnů před zahájením. Asistentka 

pro systém jakosti zpracuje Dotazník IAJ, který obsahuje otázky, vycházející 

z dokumentace systému řízení jakosti. Pokud je všechno v pořádku, je audit 

realizován, za přítomnosti auditora, vedoucího auditora a vedoucího oddělení. 

Vedoucí oddělení je obeznámen s cíli auditu a následně přezkoušen z otázek 

z Dotazníku IAJ. Auditor zaznamenává bodové hodnocení do Dotazníku, a pokud je 

bodové hodnocení u každé z otázek 10 bodů nebo minimálně 8 bodů, je interní audit 

ukončen. Ale pokud je bodové hodnocení alespoň u jedné z otázek nižší než 8 bodů, 

je neshoda zaznamenána na Dotazník s datem následného přezkoušení. Interní 

audit je ukončen, Dotazník se předá asistentce pro systém jakosti k založení. 
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 4. ANALÝZA INTERNÍCH A EXTERNÍCH AUDITŮ 

V této kapitole se uvádí výsledky interních auditů jakosti a následně i externích 

auditů.      

     4.1 Analýza interních auditů 

Do tabulky 5 jsem zpracovala výsledky interních auditů za rok 2007, 2008 a 2009.  

Z výsledků lze usoudit, že ani u jednoho z oddělení nejsou žádné problémy. U 

každého oddělení vyšly výsledky blížící se maximu, čili 100%.  

Během návštěv ve společnosti jsem pozorovala provádění interních auditů v souladu 

se směrnicí „ Interní audity jakosti OSQ 8.2/01 ‟. Interní audity jakosti se provádí 

podle plánu jakosti, který na začátku nového roku řádně zpracovává asistentka pro 

systém jakosti. Ve společnosti se obvykle realizuje 16 interních auditů ročně.  

     Výsledky interních auditů jakosti 

Po prošetření všech připravených otázek provede vedoucí auditor bodový součet a 

výpočet procentuálního poměru dosažených bodů, který označí v Dotazníku IAJ. 

Výpočet se provede podle následujícího vzorce: 

                                                        Součet dosažených bodů 

VÝSLEDEK AUDITU ( %) =  x 100 

                                                   Součet maximálně možných bodů 
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Tab. 5 Výsledky interních auditů jakosti  
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2007 100% 100% 99,5% 98,5% 100% 100% 100% 100% 98,7% 100% 99,35% 100% 100% 100% 

2008 100% 98% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 98,75% 98,82% 100% 100% 100% 100% 

2009 98,3% 100% 100% 98,3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97,7% 100% 
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     4.2 Analýza externích auditů 

Externí audity jsou prováděny auditorem certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech 

s.r.o. na základě ČSN EN ISO 9001:2001. 

Ve společnosti jsem získala k nahlédnutí zprávy z externích auditů za poslední tři 

roky, čili za rok 2007, 2008, 2009 a lze konstatovat, že všechna oddělení 

společnosti jsou řádně vedena.  

Ve zprávách z externích auditů byla uvedena doporučení a opatření, která byla ve 

společnosti úspěšně realizována. Co se týká roku 2009, úkoly už byly splněny 

nebo jsou ve fázi realizace. 

 

      Vyhodnocení výsledků analýzy 

Během konzultací a pozorování provádění interních auditů ve společnosti, lze říct, 

že se interní audity jakosti realizují v souladu se směrnicí „ Interní audity jakosti 

OSQ 8.2/01 ‟. Tato směrnice je řádně zpracována a neustále podléhá revizi. Co 

se týká činností IA, jsou vhodně připravována a dokumentována.  

Z výsledků z interních auditů za poslední tři roky, které jsou uvedeny v předchozí 

kapitole, lze hodnotit, že nenastávají žádné problémy v oblasti interních auditů.  
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5. NÁVRH NA MOŢNÁ ZLEPŠENÍ 

V této kapitole jsou navržena možná zlepšení k provádění interních auditů jakosti 

ve společnosti. 

 

    5.1 Návrh moţností na zlepšení 

Provádění IA je nezbytnou součástí systému managementu společnosti. 

Společnost provádí interní audity jakosti od roku 2002, a rok od roku byly výsledky 

lepší a lepší. Nyní se pohybují kolem maxima, tedy 100%. Součástí IAJ je 

vyplňování Protokolu z IAJ, ale ve společnosti se to už neprovádí, protože bodové 

hodnocení se pohybuje minimálně kolem 8 bodů za otázku. A po dohodě s TÜV 

SÜD Czech s.r.o. musí tento Protokol z IAJ vypisovat jen v případě nižšího 

bodového hodnocení jak 8 bodů.  

Proto bych navrhovala častěji obměňovat Dotazníky IAJ, aby bylo potvrzeno, že 

pracovníci nemají nastudované otázky zpaměti, ale že vykonávají dobrou práci. V 

rámci zlepšení jsem navrhla několik otázek pro oblast Interních auditů, které jsou 

zobrazeny níže v Tabulce 6.  

Na závěr bych ráda konstatovala, že ve společnosti nejsou žádné problémy 

s prováděním interních auditů jakosti, že proces auditování plní svou funkci, což 

činí z IA důležitý prostředek k dosahování cílů. 
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Tab. 6 Dotazník interního auditu jakosti 

DOTAZNÍK INTERNÍHO AUDITU JAKOSTI 

Prověřovaný prvek jakosti 8.2 Interní audit 

Oddělení  

Vedoucí oddělení  

Datum auditu  

Vedoucí auditor  

Auditor  

Referenční dokumenty OSQ 8.2/01 

 

Č.           Auditní Dotazník 10 8 6 4 0 

1. Kdo vypracovává Dotazník IAJ?      

2. Jakým způsobem se sestavuje Dotazník IAJ? 

Z čeho se vychází? 

     

3. Kdo vydává Pokyn k provedení IAJ?      

4. Co by měl obsahovat Pokyn k provedení IAJ?      

5. Jak se vyhodnocuje interní audit, popřípadě dle 

jakého vzorce? 

     

6. Kdo zpracovává návrh Plánu IAJ?      

7. Jaká dokumentace a záznamy jsou potřebné 

k internímu auditu? 

     

8. Kdo zodpovídá za uložení veškeré 

dokumentace? 

     

       

       

       

Bodový součet      

Výsledek auditu % bodů 

Vypracoval: Aneta Blizňáková 

Datum: 19. 2. 2010 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce vypracována na téma „Analýza interních auditů systému 

managementu kvality.‟ Je rozdělena na dvě hlavní části na teoretickou a na 

praktickou. 

V teoretické části je popisován systém managementu kvality a koncepce 

managementu kvality na bázi norem ISO 9000. Dále je popisován vývoj auditu, 

charakteristika interního auditu, jeho význam a cíle. Dále je znázorněno dělení 

auditů a postup při auditování. 

V praktické části je nejdříve popsána společnost KREDIT v.o.s., její historie, 

struktura a služby, které nabízí.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat provádění interních auditů ve 

společnosti KREDIT v.o.s. a popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení. Analýza 

začíná porovnáním provádění interních auditů dle interního dokumentu 

společnosti a dle normy ČSN EN ISO 19 011, kdy vyšlo shodné provádění auditů. 

V další části se porovnává provádění interních auditů dle interního dokumentu 

společnosti a dle skutečnosti. Zde se zjistil jen nepatrný nedostatek. V poslední 

části byly vyhodnoceny výsledky z interních auditů za poslední tři roky, které vyšly 

mimořádně dobré. Byly proto vyžádány i výsledky z externích auditů, ale ty 

potvrdily, že v této oblasti se nevyskytují žádné problémy. 

V rámci zlepšení bylo pouze navrženo, aby se častěji obměňoval Dotazník IAJ, 

aby bylo potvrzeno, že pracovníci nemají nastudované otázky zpaměti, nýbrž 

vykonávají kvalitní práci. 

 

 

 



 

49 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

[1] NENADÁL, Jaroslav ; NOSKIEVIČOVÁ, Darja ; PETŘÍKOVÁ, Růžena ; 

PLURA, Jiří ; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní management jakosti. Praha : 

Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-1. 

[2] DVOŘÁČEK, Jiří. Interní audit a kontrola. Praha : C.H.Beck, 2003. 201 s. ISBN 

80-7179-805-3. 

[3] PHILLIPS, Ann W. Interní audity ISO 9000:2008 Snadno a efektivně. 3. Praha : 

Quality Press, 2009. 168 s. ISBN 978-80-02-02167-4. 

[4] NENADÁL, Jaroslav ; PLURA, Jiří ; HUTYRA, Milan ; PETŘÍKOVÁ, Růžena. 

Základy managementu jakosti. Ostrava : VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2005. 145 s. ISBN 80-248-0969-9. 

[5] Norma ČSN EN ISO 9000:2005. Systémy managementu jakosti – Základní 

principy a slovník, Praha ČNI, 2005. 

[6] Norma ČSN EN ISO 9001:2008. Systémy managementu jakosti – Požadavky, 

ÚNMZ, Praha 2008. 

[7] Norma ČSN EN ISO 19 011:2002. Směrnice pro auditování systému 

managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu, ČNI, 

Praha 2003. 

[8] DVOŘÁČEK, Jiří; KAFKA, Tomáš. Interní audit v praxi. Brno : Computer Press, 

a.s., 2005. 236 s. ISBN 80-251-0836-8. 

[9] Interní dokument společnosti Kredit v.o.s. 

[10] KAGERMANN, Henning ; KINNEY, William ; KÜTING, Karlheinz ; WEBER, 

Claus-Peter. Internal Audit Handbook . Berlin : Springer , 2007. 608 s. ISBN 978-

3-540-70886-5. 

[11] GREEN, George Dennis. ISO 9000 Quality Systems Auditing. Cambridge : 

Gower, 1997. 136 s. ISBN 0-566-07900-3. 

[12] WEALLEANS, David. The Quality Audit for ISO 9001:2000 A practical Guide. 

Burlington : Gower, 2005. 299 s. ISBN 0-566-08598-4. 



 

50 

[13] HOYLE, David. ISO 9000 Quality Systems Handbook. Burlington : Butterworth 

– Heinemann, 2006. 686 s. ISBN 0-7506-6785-0. 

[14] HOYLE, David. ISO 9000 quality system assessment handbook. Woburn : 

Butterworth – Heinemann, 1996. 348 s. ISBN 0-7506-25635. 

[15] Internetové stránky společnosti KREDIT v.o.s. [online]. [cit. 2010-04-01]. URL: 

< http://www.kreditvm.cz/cesky.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

 

Obr. 1       Dělení auditů 

Obr. 2       Seznam typických činností při auditu 

Obr. 3       Organizační struktura 

Obr. 4       Vývojový diagram provádění IAJ dle normy ČSN EN ISO 19 011 

Obr. 5       Vývojový diagram provádění IAJ dle interního dokumentu společnosti 

Obr. 6       Vývojový diagram provádění IAJ dle interního dokumentu společnosti 

Obr. 7       Vývojový diagram provádění IAJ ve skutečnosti 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1       Rozbor definice interního auditu 

Tab. 2       Vztah interního a externího auditu 

Tab. 3       Komentář k provádění interních auditů  

Tab. 4       Komentář k provádění interních auditů 

Tab. 5       Výsledky interních auditů jakosti 

Tab. 6       Dotazník interního auditu jakosti 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1   Certifikát shody QMS s požadavky normy ČSN EN ISO 9000:2001 

Příloha 2    Plán interního auditu 

Příloha 3    Pokyn k provedení IAJ 

Příloha 4    Dotazník IAJ pro oblast interních auditů 



 

52 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PŘÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

PŘÍLOHA 1: Certifikát shody QMS s požadavky normy ČSN EN ISO 9000:2001 
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PŘÍLOHA 2:  Plán interního auditu 
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PŘÍLOHA 3:  Pokyn k provedení IAJ 

 

 

 

 

POKYN K PROVEDENÍ INTERNÍHO AUDITU JAKOSTI 

 

 

Číslo auditu:  

 

Prověřovaný prvek jakosti:  

Prověřované oddělení:  

Zodpovědná osoba:  

Datum auditu:  

Vedoucí auditor:  

Auditor:  

Cíl auditu:  

Referenční dokumentace:  

 

Vypracoval: 

 

Datum:  
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PŘÍLOHA 4:  Dotazník IAJ pro oblast interních auditů 

 

 
 

DOTAZNÍK INTERNÍHO AUDITU JAKOSTI 
Číslo auditu:  

 

Prověřovaný prvek jakosti  

Oddělení  

Vedoucí oddělení  

Datum auditu  

Vedoucí auditor  

Auditor  

Referenční dokumenty  Vybraná zakázka č.  

Č. AUDITNÍ DOTAZNÍK 10 8 6 4 0 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

BODOVÝ SOUČET      

VÝSLEDEK AUDITU: % bodů 

 

Vypracoval:  

 

 

Datum:  

 

 

 

Schválil:  

 

 

Datum:  

 

 

 

 


