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ANOTACE 

Diplomová práce na téma: Analýza auditů v podmínkách společnosti působící v 

chemickém průmyslu 

Úvodní část je věnována teoretickým hlediskům systému managementu kvality. Je zde 

přehled vzniku a vývoje auditování, jeho postupů, dělení a moţností vyuţití statistických 

metod. 

Další část pojednává o poţadavcích auditorů a jejich  profesních a osobnostních 

předpokladů včetně vhodného etického chování. 

Vlastní analýza rozebírá problematiku středisek, jednotlivých interních auditorů, 

analýzu interních a externích auditů a jejich srovnání. 

Závěr je tvořen seskupením řady doporučení vyplývajících z jednotlivých zjištění 

provedené analýzy.        

Klíčová slova: analýza auditů, externí audit, interní audit, kvalita, nápravné opatření, 

neshoda, neustálé ulepšování, systém řízení kvality 

 

ABSTRACT 

  Thesis topic: Analysis of the Audits in Terms of Companies Operating in the 

Chemical Industry 

  The introductory section is devoted to the theoretical   aspects  of quality  management 

system. Here is an overview of the emergence and development of auditing of  its procedures, 

cutting, and the possibility of using statistical methods. 

  Another section deals  with  the  requirements of  auditors  and  their  professional  and 

personal prerequisites, including appropriate ethical behavior. 

  Own analysis analyzes  the centers of   Internal Auditors, an  analysis of   internal  and  

external audits and their comparison. 

  Conclusion  consists of  a  series  of  recommendations arising from the findings of the 

analysis. 

  Keywords: analysis audits,  external  audit,  internal  audit,  quality,  corrective  action, 

nonconformity, continual improvement, quality management systems 

 



1 
 

OBSAH                                                                                                                                      1 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK                                                                                     3 

ÚVOD                                                                                                                                        5 

1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI DEZA, A.S.                                                                 6 

1.1. Historie                                                                                                                                 6 

1.2. Organizační struktura společnosti Deza, a.s.                                                                       7 

1.3. Produkce                                                                                                                              8 

1.4. Hlavní výrobky společnosti Deza, a.s.                                                                                 8     

2. VÝVOJ DEHTOCHEMIE JAKO PRŮMYSLOVÉHO OBORU                                 10 

2.1.Vznik a vyuţití dehtu                                                                                                          10 

3. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY                                                                        12    

3.1. Obecný přístup k systému managementu kvality                                                              12      

3.2. Systém řízení kvality ve společnosti Deza, a.s.                                                                 12  

4. KONCEPCE PRO NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ MANAGEMENTU KVALITY              14 

4.1. Koncepce odvětvových standardů                                                                                     14 

4.2. Koncepce TQM                                                                                                                 14 

4.3. Koncepce ISO                                                                                                                    14 

      4.3.1. Typické znaky norem ISO                                                                                        15   

      4.3.2. Norma ISO 19011                                                                                                    16   

4.4. Metody k přezkoumávání úrovně systému managementu kvality                                    16         

5. AUDITY                                                                                                                              17 

5.1. Historický vývoj auditu                                                                                                     17 

5.2. Rozdělení auditů                                                                                                                18   

      5.2.1. Dělení podle objektu prověřování                                                                            19 

      5.2.2. Dělení podle mnoţství činností, které musí auditor prozkoumat                             19 

      5.2.3. Dělení podle zařazení v programu auditů                                                                 19  

      5.2.4. Dělení podle strany provádějící audit                                                                       19      

5.3. Certifikace systému řízení kvality                                                                                     20 



2 
 

5.4. Přehled délky travání auditu z dlouhodobých zkušeností auditorů z celého světa            21 

5.5. Cíle auditů                                                                                                                         21 

5.6. Základní postupy při auditování systému managementu   

        ve smyslu ČSN EN ISO 19011                                                                                        21 

5.7. Auditivní důkazy                                                                                                               25 

5.8. Statistické metody při auditování                                                                                      25           

6. OSOBA AUDITORA                                                                                                         28 

6.1. Poţadavky na auditory                                                                                                      28     

6.2. Etické chování auditora                                                                                                     29 

6.3. Osobní vlastnosti očekávané u auditora                                                                            30 

7. ANALÝZA AUDITŮ VE SPOLEČNOSTI DEZA, A.S.                                                31     

7.1. Přehled středisek a auditorů                                                                                              31 

7.2. Interní audity                                                                                                                     33 

      7.2.1. Střediska a jejich audity                                                                                           34 

      7.2.2. Srovnání auditorů                                                                                                     37 

7.3. Externí audity                                                                                                                    46    

7.4. Analýza interních a externích auditů                                                                                49 

      7.4.1 Srovnání interních a externích auditů                                                                       54    

8. INTERNÍ AUDIT STŘEDISKA 1. PROVOZ – DEHET                                               56 

9. DOPORUČENÍ                                                                                                                   58 

10. ZÁVĚR                                                                                                                               61 

11. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY                                                                            63 

12. SEZNAM PŘÍLOH                                                                                                          66  

 

 

 

 



3 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A – Celk. počet provedených auditů 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Č – Člen auditorského týmu 

ČSN – České standardizační normy 

DOP – Di-2-ethylhexylftalát  

EA – Externí audit 

EN – Evropské normy 

FA - Ftalanhydrid 

GMP ( Good Manufacturing Practice) – Správné výrobní praxe 

IA – Interní audit 

ISO (International Organization for Standardization) – Mezinárodní organizace pro   

                                                                                         normalizaci 

LRQA – Lloyd´s Register Quality Assurance – Společnost provádějící externí audity  

Major NC – Závaţná neshoda 

Minor NC – Méně závaţná neshoda 

N – Počet auditů se zjištěnými neshodami 

NA – Naftalen 

NO – Nápravné opatření 

NS – Nesystémová neshoda 

O – Počet auditů se zjištěnou neshodou s ověřením realizace nápravného opatření 

OEPaC – Odbor ekonomiky, plánování a kontroling 

OŘS ISO – Odbor řízení systémů ISO 

OTK – Odbor technické kontroly 

OVTI – Odbor výpočetní techniky 

PO – Poţární ochrana 

QMS (Quality Management System) – Systém managementu kvality 

RC – Poţadovaná náprava 

S – Systémová neshoda 

SEAL – Servisní analytická laboratoř 

SFI – Oblast ke zlepšení 

SJ – Systém jakosti 

TQM (Total Quality Management) – Systém celopodnikového managementu kvality 
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V – Vedoucí auditorského týmu 

xLRQA – Oblast k prověření při příští návštěvě LRQA 
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ÚVOD 

V posledních letech přibývá stále více společností, které se nechávají certifikovat 

v systému řízení společnosti podle některých ze systémových norem ISO. Ve většině případů 

se to povaţuje za formální záleţitost, kterou musí mít kaţdá společnost, chce-li fungovat na 

trhu. Tato mylná představa pramení z nepochopení smyslu vlastního systému řízení, které 

mnozí lidé povaţují za zbytečné administrativní zatíţení společnosti. Skutečný smysl systému 

řízení dle normy ISO 9001 je administrativní ulehčení se setříděním pouţívaných a účelových 

dokumentů a záznamů s vyloučením těch zbytečných.  

Ty společnosti, které si uvědomily moţnosti nabízené systémem ISO, berou na 

vědomí, ţe certifikací to nekončí, ale všechno teprve začíná. Z tohoto odrazového můstku 

mohou skočit do mnoha nabízejících se moţností, jak správně porozumět svým zákazníkům a 

dodavatelům a tím zlepšit vzájemnou spolupráci, čímţ by si zvýšili svou přidanou hodnotu na 

poli trhu. 

Ke zjišťování skutečného stavu je zapotřebí provádět audity v pravidelných časových 

intervalech, tím častěji čím je systém náročnější.  

Není chybou, kdyţ se auditem zjistí nedostatek, ba naopak je zde otevřen prostor ke 

zlepšení. Je tedy důleţité, aby audity prováděly osoby splňující určité předpoklady, kdy jejich 

hlavním mottem zůstává neustálé zlepšování a trvalý rozvoj.      

Diplomová práce se zabývá analýzou auditů ve společnosti Deza, a.s.. Analýza je 

zaměřena na naplňování poţadavků normy, k čemuţ je provedena podrobná analýza interních 

a externích auditů, jejich vzájemné porovnání a také porovnání činností interních auditorů. 

Zjištěné závěry by měly být vyuţity ke zefektivnění interních auditů, které přispějí k dalšímu 

rozvoji dané společnosti.         
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1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI DEZA, A.S. 

Společnost Deza, a.s. je jednou z mála na našem trhu, která se zabývá chemickou 

výrobou. Počtem svých zaměstnanců patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v kraji.  

 

1.1. Historie 

 

   Akciová   společnost   Deza,  a.s.  Valašské  Meziříčí   má   stoletou   tradici   při   

zpracování surového koksárenského dehtu   a   benzolu.    Zpracování    těchto   produktů   

koksování černého  uhlí  bylo  zahájeno  v   roce   1892,   kdy   byla   v   Ostravě   zaloţena   

komanditní společnost   J.   Rütgerse.   V   tomto   výrobním   programu   pokračovala    

společnost    jako Urxovy  závody,  n.p.,  nejprve  v  Ostravě  a  po  roce  1960  v novém 

chemickém kombinátu ve Valašském Meziříčí. V roce 1963 byl do Urxových závodů, n.p.  

přičleněn cech Organik v Otrokovicích,  chemická  část   bývalých  Baťových   závodů.  V  

roce   1991   byla   zaloţena akciová  společnost  a  současně  změněn  název  společnosti  na 

DEZA, a.s.. Od roku 1993 je DEZA, a.s.,  privatizována v celém rozsahu a od r.1999 je 

začleněna do skupiny Agrofert, a.s..  [1]  

 

   Na obr. č.1 je znázorněna struktura společností ve skupině Agrofert Holding, a.s., které 

spolu navzájem spolupracují. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1 Schéma vztahů mezi spřízněnými stranami Agrofert Holding, a.s. 

AGROFERT HOLDING, 

a.s. 

DEZA, a.s. PRECHEZA a.s. 

PENAM, a.s. 

PREOL,a.s. ZZN Polabí, a.s. 

Kostelecké uzeniny a.s. 

DUSLO, a.s. 

AGROFERT Hungaria Kft. 

Syntesia, a.s. 

Fatra, a.s. 

Výzkumný ústav 

organických syntéz a.s. 
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1.2. Organizační struktura společnosti Deza, a.s. 

V čele akciové společnosti stojí orgány společnosti, z nichţ nejvyšší je valná hromada. 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo řídící činnost společnosti. Výkonným  

orgánem společnosti je generální ředitel a prokurista společnosti. Kontrolním orgánem 

společnosti je dozorčí rada dohlíţející na výkon působnosti představenstva. 

 

Akciová společnost se vnitřně člení na správní úseky a provozy. [1] Jejich uspořádání 

je znázorněno na obr. č.2. 

 

 

 

                                       ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

                                       ÚSEK OBCHODNÍ 

                                       ÚSEK SM, FINANCE A EKONOMIKA 

                                       ÚSEK VÝROBNÍ 

                                       ÚSEK PERSONÁLNÍ  

         1. PROVOZ – DEHET 

         2. PROVOZ – TĚŢKÉ AROMÁTY A NAFTALEN  

         3. PROVOZ – FTALENHYDRID A DIOKTYLFTALÁT  

         4. PROVOZ – BENZOL 

         5. PROVOZ – ENERGETIKA 

         6. PROVOZ – VODA A ODPADY 

         7. PROVOZ – ORGANIK  

         8. PROVOZ – ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

         9. PROVOZ – FENOLY, MALOTONÁŢNÍ VÝROBA CHEMIKÁLIÍ            

Obr. č.2 Organizační struktura společnosti Deza, a.s. [2] 

 

 

PŘEDSTAVENSTVO 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
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1.3. Produkce 

Výrobky DEZA, a. s.,  jsou pouţívány převáţně jako suroviny pro další zpracování 

v chemickém průmyslu, zejména při organických syntézách, dále při výrobě plastů, barev a 

laků a uhlíkatých materiálů u tuzemských i zahraničních odběratelů. [1] Podíl jednotlivých 

zahraničních zemí reprezentujících odběratelé v letech 2005–2009 uvádím v tab. č.1. 

 

Tab. č.1 Podíl jednotlivých zemí na exportu (v %) [2] 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Itálie 17,5 20,7 19,0 18,1 16,7 

Německo 21,0 19,4 27,6 23,6 15,1 

Polsko 7,9 8,1 7,5 8,8 9,3 

Indie 2,8 2,3 2,5 4,1 8,0 

Brazílie 2,1 4,2 0,5 3,1 6,5 

Francie 3,1 5,4 5,5 4,4 4,9 

Slovensko 6,7 5,5 5,7 4,9 4,4 

Maďarsko 4,1 5,9 4,2 4,0 3,3 

Ukrajina 1,2 0,8 0,7 1,3 2,9 

USA 3,1 3,2 2,7 2,7 2,8 

Saúdská 

Arábie 

0,5 0,4 0,6 1,8 2,7 

Rakousko  2,5 2,4 2,6 2,7 2,6 

Ostatní 27,5 21,7 20.9 20,5 20,8 

Celkem 100 100 100 100 100 

 

 

1.4. Hlavní výrobky společnosti DEZA, a.s.  

    Hlavními výrobky společnosti jsou produkty získané zpracováním surového 

koksárenského dehtu a benzolu: 

 dehtové oleje 

 černouhelné smoly 

 benzen a jeho homology 
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Následným zpracováním těchto produktů vyrábí DEZA, a.s. tyto výrobky: 

 tekutou a granulovanou smolu 

 preparované dehty 

 naftalen 

 anthracen, acenaften, karbazol a pyren 

 anthrachinon 

 ftalanhydrid 

 ftalátová změkčovadla 

 stearáty 

 maleináty 

 fenol a jeho homology 

    Dosahovaná  kvalita  těchto  výrobků  je  plně  srovnatelná s kvalitou  výrobků 

obdobných zahraničních výrobců a s poţadavky mezinárodních norem. [1] 

          Pro bliţší představu o produktech firmy jsem vytvořil jejich podrobný seznam i s údaji 

o jejich dalším moţném vyuţití, coţ uvádím v příloze č.1. 
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2. VÝVOJ DEHTOCHEMIE JAKO PRŮMYSLOVÉHO OBORU 

      V dnešní době se běţně setkáváme s výrobky dehtochemie, která prošla rychlým 

vývojem, o němţ je vhodné více vědět.  Je překvapující, při jakých příleţitostech se s těmito 

produkty můţeme setkat. 

 

2.1. Vznik a využití dehtu 

Při karbonizaci organických látek (dřeva, uhlí apod.) vzniká mimo koksu a plynu také 

kapalná směs různých sloučenin, nazývaná obecně dehet. Z dehtů pak (dřevný, hnědouhelný, 

černouhelný apod.) nabyl největšího významu černouhelný. Jeho zvláštnost a odlišnost od 

ostatních dehtů je mimo jiné v tom, ţe vzniká tepelným rozkladem černého uhlí při teplotách 

kolem 1000°C, a proto je směsí různě sloţitých aromatických sloučenin, od jaderného 

benzenu aţ po nedestilované, polykondenzované aromatické komplexy – černouhelnou 

smolu. 

Dehet objevil v 17. století německý chemik Johann Rudolf Glauber při „suché 

destilaci uhlí“ a nazval jej „černé oleum“.  V roce 1681 popsali v anglickém patentu Johann 

Becher a Henry Serle dehet i smolu jako nové, do té doby neznámé látky, které vznikají 

karbonizací uhlí s následnou kondenzací rozkladných par. Tento patent zůstal dlouhou dobu 

nevyuţitý, protoţe byl dehet látkou pro tehdejší chemiky neznámou a tudíţ dle jejich znalostí 

nevyuţitelnou.  

Teprve počátek 19. století znamenal výraznou změnu názorů na dehet. V důsledku 

stoupající výroby metalurgického koksu se získávalo stále více dehtu, a proto se začal 

soustavně studovat a tím se postupně nacházely nové moţnosti jeho pouţití. Dehet se zprvu 

zpracovával samostatně a první továrnou, která se zabývala destilací dehtu, byla v roce 1822 

továrna v Anglii a v roce 1860 další v Německu. V druhé polovině 19. století také začala 

syntetická příprava barviv, hlavně anilinových z benzenu, ale i jiných jako např. alizarin 

z anthracenu. Tři základní aromatické deriváty - benzen, naftalen a anthracen - byly hlavním 

surovinovým zdrojem vznikající průmyslové organické chemie v západní Evropě.  

Na počátku 19. století se zjistily výborné vlastnosti vysokovroucích dehtových olejů 

při konzervaci dřeva, hlavně ţelezničních praţců a telegrafních sloupů. Tato Bethellova 

myšlenka se záhy rozšířila po celém světě, kde se tehdy získával plynárenský a později i 

koksárenský dehet. Přes četné pokusy nebyl dosud nalezen účinnější prostředek na 

impregnaci dřeva.  
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Na konci 19. století se začal v Anglii pouţívat plynárenský dehet ke stavbě 

bezprašných vozovek. Později se z dehtu začaly vyrábět různé chemikálie ve vyské čistotě, 

zejména aromáty (benzen, toluen, xylen atd.). Jejich zpracováním byl poloţen základ řadě 

nových odvětví chemických výrob (syntetická barviva, vlákna, plastické hmoty atd.), 

farmaceutických výrob apod..   [3] 
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3. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 

   Společnost by měla vytvořit systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho 

efektivitu nacházením nových příleţitostí a jejich maximálního vyuţití.  

3.1. Obecný přístup k systému managementu kvality 

Jeden z klíčových nástrojů managementu kvality jsou audity kvality. Jsou důleţitou 

pomůckou pro kontrolu vrcholového vedení společnosti nad skutečným stavem systému 

managementu kvality a pro velmi efektivní proces učení zaměstnanců. [4]   

Kaţdá společnost by měla k auditům přistupovat zodpovědně, protoţe pomocí nich 

můţe zjistit svá slabá místa, a tím odhalit skutečný stav procesů organizace. Jen tak můţe 

zavést vhodná opatření k dosaţení dokonalejší společnosti, která bude schopna sniţovat své 

náklady, pracovat efektivněji a patřičně odhadovat své síly v konkurenčním boji. Nutno však 

ale poznamenat, ţe audity systému kvality nezaručují společnosti její stoprocentní úspěšnost 

na trhu díky moţnosti výskytu neočekávaných vlivů.  

V současné době je mnoho společností, které jsou certifikovány dle poţadavků normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality – Poţadavky.  Velká část z nich 

ovšem přistupuje k tomu jen formálně, ve skutečnosti systém nevyuţívají ke svému 

prospěchu, a tím u nich dochází navíc ke ztrátám z investic do tohoto systému, který byl určen 

k jeho zlepšení.  

3.2. Systém řízení kvality ve společnosti Deza, a.s. 

Systém řízení kvality ve společnosti Deza, a.s. funguje jiţ řadu let na vysoké úrovni. 

V průběhu roku 2009 byl aktualizován na bázi novelizace normy ISO 9001:2008. 

Implementace nových poţadavků normy do stávajícího systému byla prověřena externím 

auditorem v listopadu 2009. Funkčnost systému je průběţně dvakrát ročně prověřována 

specializovanou auditorskou firmou. Náplní kontrolních auditů bylo mimo jiné řízení kvality, 

především vybrané výrobní procesy na provozech dehet, ftalanhydrid a dioktylftalát, včetně 

laboratorní kontroly a údrţby zařízení a dále výrobní procesy odloučeného provozu Organik 

v Otrokovicích. Ve výstupech z kontrolních auditů je opakovaně konstatováno, ţe systém 

řízení kvality je ve společnosti Deza, a.s. vhodně implementován a udrţován a stabilně je 

prokazováno plnění poţadavků aplikované systémové normy, včetně její novelizované formy. 
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Jedná se o vyspělý systém řízení kvality s vhodnou infrastrukturou a vyspělou kulturou 

projevu. [2] 
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4. KONCEPCE PRO NAPLNĚNÍ PRNCIPŮ MANAGEMENTU KVALITY 

Při přezkoumávání managementu kvality ve společnosti je hlavním úkolem ověřit 

funkčnost a spolehlivost tohoto systému. Pro naplnění principů managementu kvality se 

v současné době vyuţívají tři základní koncepce: koncepce odvětvových standardů,  koncepce 

TQM a koncepce ISO.   

4.1. Koncepce odvětvových standardů 

První z nich vznikla u korporací, které si uvědomily vnitřní  potřebu  vytvoření 

systémových přístupů managementu kvality. Poţadavky na tyto systémy zanesly do norem, 

které měly a mají i dnes platnost v rámci jednotlivých odvětví. Nejstarší pochází ze 70. let 

minulého století, týkaly se postupů správné výrobní praxe GMP – Good Manufacturing 

Practice. [5]   

4.2. Koncepce TQM 

TQM (Total Quality Management) je filozofie managementu společností.  Definice 

podle Corrigana zní: „ Filozofie managementu, formující zákazníkem, řízený a učící se 

podnik tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky neustálému zlepšování 

účinnosti podnikových procesů.“ [6]  K praktické aplikaci byly na podporu TQM vyvinuty 

různé modely dnes označované nejčastěji jako modely excelence společností. Z nichţ jsou 

nejznámější modely Demingovy ceny za jakost v Japonsku, model americké Národní ceny 

Malcolma Baldrige (MBNQA – Malcolm Baldrige National Quality Awart) a v Evropě 

nejrozšířenější a velmi respektovaný EFQM Model Excelence. [5]   

4.3. Koncepce ISO 

    Poslední je koncepce zaloţená na bázi norem  ISO. ISO znamená Mezinárodní 

organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Tato 

mezinárodní síť organizací publikovala jiţ více neţ 16,5 tisíce norem určené pro různé 

odvětví a jejich poţadavky, které jsou specifické pro kaţdé z nich. Vydala také skupinu 

norem aplikované v jakémkoliv odvětví, jedná se o normy definující poţadavky na systém 

řízení společností (např.ISO 9001, ISO 14001). [7]  V 90. letech minulého století  organizace 

pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem, které se nezabývaly technickými poţadavky na 

výrobky a procesy, ale výhradně poţadavky na systém - systém kvality. Původně šlo o pětici 

norem, nejčastěji označovaných jako normy ISO řady 9000. Normy prošly dvěma revizemi, 
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z nichţ poslední byla uzavřena v dubnu roku 2009. [8]  Pro českou verzi normy ČSN EN ISO 

9001:2009 proběhla poslední revize v dubnu roku 2009, která se týkala vyjasnění textu normy 

a nezavedla ţádné nové poţadavky. [9]  V současné době jsou v ČR normy ISO řady 9000 

tvořeny základním souborem čtyř norem: 

 ISO 9000:2005 Systém managementu kvality – Základní principy a slovník 

 ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Poţadavky 

 ISO 9004:2009 Řízení udrţitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality 

 ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo 

systému environmentálního managementu. [4]   

Vzájemné souvislosti jednotlivých výše uvedených norem jsou znázorněny na obr. č.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.3 Struktura souboru norem ISO 9000 [10]   
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společnosti, které by měly být odrazovým můstkem pro další naplňování koncepcí 

odvětvových standardů a TQM. [8]   

4.3.2. Norma ISO 19011 

            Zásady nezbytné pro systematické rozvíjení způsobilosti auditorů jsou obsahem 

normy ISO 19011. Norma prošla více neţ tříletým vývojem, kdy její první verze byla 

poněkud zavádějící. Bylo zde sloţité prokazování způsobilosti a programu auditu. 

Nahromaděním dostatečného mnoţství zkušeností se vykrystalizoval optimální sjednocující 

přístup, který dal jednotný řád celému procesu auditování. [11]   

4.4. Metody k přezkoumávání úrovně systému managementu kvality 

Pro ověřování stavu systému, se pouţívá auditování, sebehodnocení a přezkoumání 

vedením. Sebehodnocení podle Evropské nadace pro management jakosti EFQM je 

definováno jako všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumávání činností 

organizace a jejich výsledků na bázi modelu excelece. [12]  Přezkoumání systému vedením 

v normě ISO 9000 v článku 5.6.1 je definováno tak, ţe vrcholové vedení musí v plánových 

intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace, aby byla zajištěna jeho 

neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení 

příleţitostí ke zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky 

kvality a cílů kvality. Musí být vytvářeny a udrţovány záznamy o přezkoumáních systému 

managementu. [9]   

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditů a 

jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. [13]  

Systematičnost znamená pravidelnost, s jakou se audit provádí, jehoţ frekvence je častá dle 

problematiky procesů, minimálně však jednou ročně. Nezávislost auditů je zajištěna osobou, 

která není zainteresovaná v daném procesu. Dokumentovanost je zajištěna závěrečnou 

zprávou z auditu, ve které je popsána neshoda nebo shoda se specifikovanými poţadavky, 

také v ní můţeme najít doporučení ke zlepšení. [14]   
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5. AUDITY 

Audit je vnímán jako proces zkoumání tvrzení nebo vyjádření druhé strany a 

poskytování ujištění o poctivosti a spolehlivosti informací v souladu s danými normami. [15]   

5.1. Historický vývoj auditu  

Poněkud mladá disciplína auditování systému managementu kvality má své kořeny 

v auditu finančním, který je nedílnou součástí jeho vzniku a rozvoje. Níţe je tedy uveden 

historický průřez vývojem auditování od finančního k systémovému.  

Jiţ staří Egypťané si zajistili pro referenci o svých daňových příjmech přítomnost 

dvou nezávislých úředníků. Dalšími průkopníky byli ve 3. stol. před n. l. římští vládci, kteří si 

určovali tzv. kvestory. Ti měli za úkol kontrolovat ve všech provinciích evidenci (účetnictví). 

Bylo vytvořeno shromáţdění sloţené z posluchačů, před kterým byli povinni kvestoři účtovat. 

Odtud význam latinského slova audire – poslouchat. I kdyţ význam auditu je poněkud 

odlišný, dá se pokládat toto období za jeho počátek.  

Dalším významným obdobím pro vývoj auditu byla především Velká Británie, kde 

došlo k závaţným technickým, ekonomickým a společenským změnám, které se souhrně 

označily pojmem průmyslová revoluce. První ustanovení o „auditorech“ nacházíme tedy ve 

Velké Británii v zákonu o akciových společnostech z roku 1844, ve kterém bylo ustanoveno, 

ţe jeden nebo více akcionářů (tedy nikoli auditorů v dnešním slova smyslu) prověřuje bilance 

společnosti, za jejichţ sestavení odpovídá ředitel společnosti. Akcionáři tím získali právo 

kontrolovat účetní knihy a dotazovat se managementu, úředníků a zaměstnanců společnosti. 

Závěrečná zpráva akcionáře (auditorská zpráva v prvotní podobě) byla zakládána v registru 

akciových společností a kopie byly zaslány všem akcionářům. Vlastní uzákonění právního 

předpisu o povinném vyţadování auditu ve společnostech je aţ z roku 1900, kdy ovšem osoba 

provádějící audit nemusela být profesionálně vzdělaná, ale musela být na společnosti 

nezávislá. 

Ke vzniku auditorské profese přispěly následující faktory: 

 hospodářský a technický rozvoj 

 vyšší investiční náročnost 

 potřeba koncentrace kapitálu 

 vznik nové právní formy podnikání (akciová společnost) 
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 potřeba specifické formy ochrany vlastníků 

     V první polovině 20. století došlo k výraznému rozšíření pravomocí auditorů díky 

rozšiřujícím se podvodům a skandálům. Ti se museli však podrobit schvalovací proceduře u 

tzv. apelačních (odvolacích) soudů. Roku 1965 vznikla Národní komora auditorů. V 80. 

letech 20. století bylo různými zákony rozšířeno působení auditů na další entity, které jiţ 

neměly charakter podniku. Obdobný ale individuální vývoj z hlediska času, podmínek, směru 

a intenzity byl i v ostatních zemích.  

     V České Republice se počátek současného auditu datuje rokem 1989, kdy byla vydána 

vyhláška FMF č. 63/68 Sb. O ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti. Norma ale rychle 

zastarala, byla proto nahrazena zákonem č. 524/92 Sb. O auditorech a Komoře auditorů České 

Republiky. [16]   

5.2. Rozdělení auditů 

Audity dělíme dle několika hledisek, např. podle strany provádějící audit, podle 

auditovaného objektu, mnoţství činností, které musí auditor prozkoumat  a podle zařazení 

v programu auditů. Základní rozdělení auditů je znázorněno na obr. č.4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.4 Druhy auditů v systémech managementu kvality [ 20]   
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5.2.1. Dělení podle objektu prověřování 

 Audit kvality výrobku – prověřuje se, zda výrobek splňuje poţadavky zákazníka. 

Pouţívají se různé testy, měření, zkoušky spolehlivosti atd. ke zjištění reálné 

skutečnosti naplňování legislativy, funkčnosti a bezpečnosti konrolovaného výrobku. 

 Audit kvality procesu – v auditech se zjištuje vhodnost pracovních postupů, 

efektivnost, stupeň inovací a způsobilost daného procesu. Vyţaduje se přítomnost 

odborníka v daném oboru. 

 Audit pracovníků – společnost by měla touto formou prověřit způsobilost pracovníků 

s cílem zvýšit vyuţití jejich znalostí a dovedností. 

 Audit systému kvality – vyhodnocuje se úroveň a činnost systému kvality 

prověřované společnosti vzhledem k normě ISO 9001:2008. [8]   

5.2.2. Dělení podle množství činností, které musí auditor prozkoumat 

 Úplný audit – v rámci společnosti se ověřuje celý systém řízení 

 Dílčí audit – dochází k ověřování konkrétních činností daného útvaru 

 Následný audit – prověřují se  účinnnost nápravných opatření zjištěných při 

předcházejícím dílčím auditu   

5.2.3. Dělení podle zařazení v programu auditů 

 Plánovaný audit – realizace je dána sestavením plánu auditů (minimálně jednou 

ročně) 

 Neplánovaný (mimořádný) – provádí se při náhlé změně chování procesu systému 

řízení ke zjištění okamţitého chování procesu (např. změna výrobního sortimentu, 

rozsáhlé organizační změny, atd.) [ 14]   

5.2.4. Dělení podle strany provádějící audit 

 Interní audit – provádí se vlastními pracovníky společnosti, má poskytnout jasnou 

informaci o aktuálním systému řízení, ověřování systému řízení, zajistit odhalení 

slabých míst v prověřovaných činnostech. Závěrečná zpráva by měla obsahovat 

objektivní hodnocení dosavadního stavu, doporučení ke zlepšování, návrhy na 

zlepšování, atd.. 

 Externí aktivní audit - společnost vysílá ke svému dodavateli svého audiora, který 

provádí hodnocení kvality dodávek přímo u dodavatele  
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 Externí pasivní audit - „druhou stranou“ - v organizaci provádí audit externí 

pracovník zákazníka, který hodnotí způsobilost dodavatele  (společnost)                                                                            

z hlediska stability kvality dodávek 

 Externí pasivní audit  - „třetí stranou“ – ve společnosti provádí audit nezávislá 

akreditovaná společnost s cílem prověřit a certifikovat systém řízení                                                                        

managementu kvality [17]   

5.3. Certifikace systému řízení kvality 

Prvotním impulzem pro certifikaci systému managementu kvality byly pojišťovny, 

které měly jistit případné havárie v leteckém, automobilovém nebo jaderném průmyslu, kde 

bylo nutné prokázat důslednou, spolehlivou a správnou výrobní praxi jako důkaz zajištění 

stavu proti haváriím. Způsob prokazování aplikovaný v normě ISO 9000 se začal šířit i 

směrem k dodavatelům a menším společnostem v oblasti výroby i sluţeb. 

Důkazy zpracované v dokumentech ovšem zahlcovaly společnosti ve smyslu jejich 

povinného ukládání a dalšího nevyuţití, čímţ došlo ke vzniku silné averze k poţadavkům 

normy ISO 9000. V roce 2000 se norma novelizovala, díky čemuţ umoţnila, aby slouţila 

účelu, ke kterému byla původně určena. 

Základní přístup při posuzování QMS z pohledu třetí strany certifikačního orgánu vychází 

z těchto základních otázek: 

 Je systém zaloţený na identifikaci procesů společnosti a jejich vzájemných vazeb? 

 Je společnost schopna řídit své podnikatelské procesy tak, aby bylo dosaţeno 

maximální spokojenosti zákazníka? 

 Plní společnost při realizaci svých produktů všechny právní předpisy, které se na ni 

vztahují? 

 Uchovává pro prokázání výše uvedených cílů dostatek důkazů (záznamů a jejich 

vyhodnocení), aby mohla své činnosti objektivně řídit? 

 Zohledňuje realizované postupy všechny poţadavky normy? 

 Jsou postupy dodrţované? 

 Lze se spolehnout na úplnost a průkaznost vnitřních auditů? 

 Má společnost dostatek preventivních mechanizmů pro zachování kontinuity 

podnikání? 
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 Řídí management společnosti svou společnost s vyuţíváním principů kontinuálního 

zlepšování? [11]   

5.4. Přehled délky trvání auditu z dlouhodobých zkušeností auditorů z celého světa 

Tab. č.2 uvádí jednotlivé doby trvání auditu ve společnostech rozdělené dle jejich 

počtu zaměstnanců. Rozdělení vytvořila skupina auditotů z celého světa na základě svých 

dlouholetých zkušeností. Je potřeba však podotknout, ţe samotnou délku auditu ovlivňují 

mnohé další faktory jako např. sloţitost a mnoţství certifikovaných procesů, které se ve 

společnosti nacházejí, sloţitost vývoje nových produktů, mnoţství poboček a jejich 

vzdálenost od mateřské společnosti.  

 

Tab.č.2  Doby trvání auditů dle počtu zaměstnanců společnosti  [11] 

Počet zaměstnanců Certifikační audit 

(počet auditodnů) 

Dozorový audit 

(počet auditodnů) 

Recertifikační audit 

(počet auditodnů) 

1-10 2 0,7 1,3 

11-50 3-4 1-1,13 2-2,5 

50-125 5-7 1,7-2,3 5,3-7,3 

126-500 8-11 2,7-3,7 5,3-7,3 

600-1500 12-14 4-5 8-10 

1510-2600 15-16 5-5,3 10-10,7 

   

5.5. Cíle auditů 

Cílem auditu je posouzení, do jaké míry jsou naplňovány poţadavky normy ISO. Dále 

se v systému řízení prověřuje  jeho efektivnost, prokazuje se zdokonalování aktuálního stavu 

řízení, posouzení připravenosti systému řízení k certifikaci společnosti, kdy musí být při tom 

splněny podmínky legislativy a technických předpisů. 

5.6. Cíle  auditů definované dle normy ČSN EN ISO 19011:2003: 

 Priority managementu (např. certifikace) 

 Komerční záměry (smluvní poţadavky) 

 Poţadavky systému řízení 
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 Poţadavky zákonů, předpisů, smluv 

 Potřeba hodnocení dodavatelů (způsobilost) 

 Poţadavky zákazníka (zlepšování) 

 Potřeby dalších zainteresovaných stran 

 Potenciální rizika společnosti     [18]   

     Pro dosaţení výše uvedených cílů je důleţité, aby kontrolní prostředí udávalo tón 

společnosti, který je základem pro všechny ostatní součásti vnitřní kontroly.  [19]  Takto 

vhodně nastavená harmonie vnitřní kontroly je usnadněním vlastního provádění auditů. 

Osnovou pro postup auditování je doporučení dle normy ČSN EN ISO 19011, která jej uvádí 

jako rozdělení na jednotlivé kroky znázorněné na obr. č.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.5 Přehled činností při auditu [20] 

   

Zahájení auditu 
- Jmenování vedoucího  

- Stanovení cílů, předmětu a kriterií auditu  

- Určení proveditelnosti auditu 

- Výběr týmu auditorů 

- Navázání úvodního kontaktu s auditovanou organizaci 
 

 

 

 
Přezkoumání dokumentů 

-Přezkoumání odpovídajících dokumentů systému 

managementu auditovaného, včetně záznamů, a určení 

jejich dostatečnosti s ohledem na kriteria auditu 

Příprava činnosti při auditu na místě 
-Příprava plánu auditu 

-Přidělení práce týmu auditorů 

-Příprava pracovních dokumentů 

Provádění auditu na místě 
-Úvodní jednání 

-Komunikace v průběhu auditu  

-Úlohy a odpovědnosti průvodců a pozorovatelů  

-Shromaţďování a ověřování informací 

-Zjištění z auditu 

-Příprava závěrů z auditu 

-Závěrečné jednání  

 

Příprava, schválení a distribuce zprávy z auditu 
-Příprava zprávy z auditu 

-Schválení a distribuce zprávy z auditu 

 

Dokončení auditu 

Provedení následného auditu 
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Základní postupy při auditování systému managementu ve smyslu ČSN EN ISO 19011 

Zahájení auditu – v této zahajovací fázi je jmenován vedoucí auditorského týmu 

odpovědnou osobou za řízení programu auditu. Vedoucí auditor si poté volí členy 

auditorského týmu. Měly by se prozkoumat podmínky a vlivy, které by bránily provedení 

efektivní realizace auditu (např. nedostatek zdrojů, nepřipravenost prověřovaného místa). 

Také by měla být dohodnuta otázka jazyka samotného auditu v případě, ţe jsou dodavatelé 

z jiných zemí. 

Přezkoumání auditu – zjišťuje se, zda jsou k dispozici všechna potřebná kriteria tzn. 

normy, směrnice, zákony, příručka jakosti, atd. v dokumentované podobě. Realizaci 

přezkoumání provádí buď vedoucí auditor nebo celý auditorský tým. 

Příprava auditu na místě – zahrnuje vypracování operativního plánu auditu, včetně 

podrobného rozpisu, kdy, kde a kým budou auditovány jednotlivé procesy a činnosti v rámci 

systémy managementu (to je úloha vedoucího týmu auditorů). Členové auditorského týmu se 

na místě podrobí přípravě k auditu. Auditoři si často pro daný audit připravují seznamy otázek 

– tzv. check listy, které pak pouţijí při samotném auditu. Otázky musí být chápány jako 

vodítko, které lze vhodně doplňovat otázkami dle aktuálního zjištění.  

Auditorské činnosti na místě – dle předem stanoveného auditorského plánu postupují 

auditoři ve sběru a analýze dat, prověřovaných procesech, také porovnávají dokumentované 

postupy s reálným stavem v prověřované společnosti. Auditoři formulují všechna důleţitá 

zjištění z auditu a připravují předběţné závěry. Vlastník prověřovaného procesu bude 

seznámen s hlavním zjištěním z auditu, které se týká buď neshody, odchylky nebo příleţitosti 

ke zlepšování.  

Příprava distribuce zprávy z auditu – Písemnou formou se sumarizují všechna 

zjištění a závěry přímo na místě při dokončení auditování a vypracuje se závěrečná zpráva 

z auditu. ČSN EN ISO 19011 obsahuje doporučený text zprávy z auditu. Závěrečná zpráva je 

rozesílána podle předem schváleného rozdělovníku vlastníkům auditovaných procesů, 

vedoucím příslušných organizačních jednotek a také s ní musí být seznámeno vedení 

dodavatelské společnosti. Předávání a projednávání zprávy z auditů by mělo probíhat za 

předem stanovených podmínek vzhledem k tomu, ţe by měla být zpráva povaţována za 

důvěrný dokument. 
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Dokončení auditu – řídící pracovníci dodavatele by měli projednat závěry ve zprávě 

z auditu. Ti také musí navrhovat, realizovat a následně prověřovat vhodná opatření k nápravě, 

preventivní opatření, resp. realizovat aktivity zlepšování. [20]   

5.7. Auditivní důkazy 

Auditor by měl poskytnou pravdivý důkaz o současné situaci nebo navrhovaném 

řešení. Tento důkaz jako svědectví musí být předloţen v písemné podobě. Samotné formy 

auditivních důkazů jsou fyzické (vyplývá z pozorování lidí, majeku a událostí), svědecké (má 

podobu prohlášení na dotazy), dokumentární (jedná se o externí nebo interní písemné 

informace, představuje nejčastější formu auditivních důkazů) a analytické (zaloţen na analýze 

a  následném ověření).  

Důkazy auditu musí být: 

 dostačující (postačitelné) - existuje pouze malá pravděpodobnost, ţe by jiné 

informace mohly změnit závěr auditu.  

 spolehlivé – důkazy pochází ze spolehlivých zdrojů 

 relevantní – důkaz se vztahuje ke konkrétnímu cíli auditu [21]   

5.8. Statistické metody při auditování 

K řešení problému, jeho zjednodušení a zviditelnění můţe auditor pouţít analytické a 

statistické metody, které mu pomáhají vyhodnotit data sesbíraná při daném auditu. V tab. č.3     

uvádím přehled nástrojů a technik jak pro numerická tak pro nenumerická data. 
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Tab. č.3 Přehled nástrojů a technik jak pro numerická tak pro nenumerická data [22]   

Nástroje Použití 

 

Formulář sběru dat 

Nástroj organizovaného sběru dat v pevné struktuře za 

účelem jasného zobrazení faktů 

Nástroje a techniky pro nenumerické data 

 

Diagram afinity 

Organizování většího mnoţství nápadů, mínění a 

podnětů o konkrétním subjektu do skupin  

 

Benchmarking 

Porovnávání procesů a výsledků s jinými – přednostně 

s těmi,  jejichţ vůdcovství je uznáváno. Hledání 

příleţitostí ke zlepšování      

 

Brainstorming  

Organizovaný sběr nápadů jako příleţitostí ke 

zlepšování a návrhů na řešení problémů 

 

Diagram příčin a následků (=rybí kostra, Ishikawův 

diagram) 

Diagram, který znázorňuje vztahy mezi příčinami a 

následky. Usnadňuje řešení problémů pomocí 

propojení symptomů a příčin.    

 

Vývojový (postupový) diagram 

-Popisuje průběh stávajícího procesu 

-Popisuje průběh nového procesu 

 

Strom (Rozpad) 

Znázorňuje vztah mezi subjektem a jeho podřízenými 

podloţkami 

Nástroje a techniky pro číselná data 

 

Regulační diagram  

-Diagnostika: vyhodnocení stability procesu  

-Regulace: rozhodnutí, zda do procesu zasáhnout  

nebo ne     

 

Histogram 

-Ukázat abnormality v rozdělení znaku 

-Vizualizovat informaci o chování procesu 

-Napomoci rozhodování kam soustředit úsilí o 

zlepšení 

 

Paretův diagram 

-V pořadí podle důleţitosti znázornit příspěvky 

komponent k celkovému jevu 

-Stanovit priority příleţitostem ke zlepšování   

 

Bodový diagram  

Objevit, případně potvrdit vztahy mezi dvěma 

skupinami souvisejících dat  
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Záludnosti při auditování 

    V The Memory Jogger Příručce 9000/2000 Kapesním průvodci pro uplatňování 

systému kvality dle normy ISO 9001/2000 je upozorněno na záludnosti při auditování, 

kterými jsou:  

  neexistuje ţádný systém 

 neprovádějí se opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

 auditoři nejsou vhodně vyškoleni 

 auditu se neúčastní ţádná nezávislá osoba 

 dokumenty a záznamy jsou neúplné [23]   
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6. OSOBA AUDITORA 

Proto, aby byl audit dobře proveden, musí jej provádět zkušený a dobře vyškolený 

auditor. Dobrým auditorem se člověk nerodí, ale stává. [20] Je třeba si uvědomit, ţe 

neexistuje ţádné právní omezení pro vykonávání auditorské práce bez nutnosti neustálého 

trénování a zdokonalování se v oblasti auditu.  [24]        

Podle A. J. Wilburna je dobrý auditor popsán následovně: pro organizaci je dobrý 

auditor „štěstím“, který se dokáţe zorientovat v tak velkém „vesmíru“ komplexu vzájemně se 

ovlivňujících informací a z nich vybrat ty reprezentativní vzorky, které lze jednoduše 

analyzovat a které budou přes svou jednoduchost přinášet přidanou hodnotu společnosti. [25]        

Mnozí lidé mají mylnou představu o auditorech, o kterých si myslí, ţe reprezentují 

vrcholové vedení a jejich cílem je nalézt spoustu chyb na jednotlivcích, jejich výkonech a 

špatné rozhodování na provozních úrovních. Tato mylná představa je zaloţena na názoru, ţe 

auditovaní zaměstnanci jsou opravdu hlídáni vedením. Ve skutečnosti interní auditor ukazuje 

prstem, ale pouze v oblastech, kde  řízení rizik můţe být zlepšeno zavedením vhodných 

opatření, tedy ne na jednotlivé osoby v rámci společnosti. [26]        

Pro audit samotný je důleţité, která osoba jej provádí. Schopnost odhalit kořenovou 

příčinu zjištěného problému můţe mít jen ten, kdo pracuje svědomitě, ale také intuitivně a 

s citem pro detail. Neméně důleţitá je však spolupráce auditované společnosti s auditorem, 

kterému umoţňuje nahlédnout do své „kuchyně“, čímţ připravuje podklady k auditu buď 

velice povrchně nebo od základů. Správný auditor by měl být schopen při upozornění 

společnosti na určitý problém tento problém pochopit a navrhnout vhodnou nápravu. Na 

společnosti pak je,  zda navrţené opatření přijme či nikoliv.   

6.1. Požadavky na auditory 

Podle normy ČSN EN ISO 19011 mají mít auditoři minimálně středoškolské vzdělání, 

praxi v procesech managementu kvality, speciální výcvik pro auditory v minimálním rozsahu 

40 hodin a také zkušenosti s auditováním. To vše je uvedeno v kapitole 7.  [13]  V tab. č.4 

uvádím přehled úrovně vzdělání a zkušeností, výcvik a školení auditorů. 
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Tab. č.4 Přehled úrovně vzdělání a zkušeností, výcvik a školení auditorů [11]   

Paremetr Auditor Auditor obou oborů Vedoucí týmu auditorů 

Vzdělání Středoškolské vzdělání 

(viz  Poznámka 1) 

Totéţ jako u auditora Totéţ jako u auditora 

Celková pracovní zkušenost 5 let 

(viz Poznámka 2) 

Totéţ jako u auditora Totéţ jako u auditora 

Pracovní zkušenost v oboru 

managementu kvality nebo 

enviromentálního 

managementu 

Nejméně 2 roky 

z celkových 5 let 

2 roky v druhém oboru (viz  

Poznámka 3) 

Totéţ jako u auditora 

Školení/výcvik auditorů  40 h školení/výcviku 

auditu  

24 h školení/výcviku 

v druhém oboru (viz 

Poznámka 4) 

Totéţ jako u auditora 

Zkušenosti z auditů 4 kompletní audity 

z celkových 20 dní 

zkušeností z auditů jako 

auditor v přípravě pod 

vedením odborně 

způsobilého vedoucího 

týmu auditorů (viz 

Poznámka 5)  

 

Audit by měl být 

dokončený nejméně 

během tří posledních let.  

3 kompletní audity 

z celkových nejméně 15 

dní zkušeností z auditů 

v druhém oboru pod 

vedením odborně 

způsobilého vedoucího 

týmu auditorů v druhém 

oboru (viz Poznámka 5). 

 

Audity by měly být 

dokončeny nejméně během 

dvou posledních let. 

3 kompletní audity 

z celkových nejméně 15 dní 

zkušeností z auditů v roli 

vedoucího týmu auditorů 

pod vedením odborně 

způsobilého vedoucího týmu 

auditorů (viz Poznámka 5) 

 

Audity by měly být 

dokončeny nejméně během 

dvou posledních let. 

 

POZNÁMKA 1 Středoškolské vzdělání je ta část národního vzdělávacího systému, který navazuje na základní stupeň, 

ale který je dokončený před přijetím na vysokoškolský nebo podobný vzdělávací stupeň. 

 

POZNÁMKA 2 Je přípustné sníţit o 1 rok počet let pracovní zkušenosti, pokud má auditor příslušné vzdělání, které 

navazuje na středoškolské. 

 

POZNÁMKA 3 Pracovní zkušenost v druhém oboru smí být souběţná s pracovní zkušeností v prvním oboru. 

 

POZNÁMKA 4 Školení/výcvik ve druhém oboru spočívá v osvojení znalostí příslušných norem, zákonů, předpisů, 

principů, metod a technik. 

 

POZNÁMKA 5 Kompletní audity jsou audity provedené podle všech prvků popsaných v 6.3 aţ 6.6. Celková zkušenost 

z auditů by měla být pokryta celou normou systému managementu.   

 
      

 

6.2. Etické chování auditora 

Kaţdý auditor by se měl při své práci chovat eticky podle následujících principů: 

 integrita – auditoři musí při zajišťování veškerých sluţeb jednat poctivě a přímo 

 objektivita – nestrannost auditora, který nesmí připustit, aby jeho objektivita byla 

narušena jakoukoliv předpojatostí, zaujatostí nebo konfliktem zájmů 

 odborné předpoklady a náležitá péče -  auditor provádí své sluţby s řádnou péčí, 

odborností a svědomitostí, je povinen neustále udrţovat popř. zvyšovat své odborné 
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znalosti při respektování nejnovějších poznatků, současného stavu, legislativy a 

pouţívané metodologie 

 důvěrný charakter informací – auditor respektuje důvěrný charakter informací 

získaných v průběhu své činnosti, tyto informace ţádným způsobem nezneuţívá, ani 

je nikomu nesděluje bez svolení klienta (s výjimkou skutečností upravených 

zákonnými předpisy a předpisy profese) 

 profesionální jednání – auditor se zdrţí kaţdého jednání, které by mohlo profesi 

zdiskreditovat,  posuzovány budou vztahy vůči klientům, třetím stranám, ostatním 

příslušníkům profese, spolupracovníkům v organizaci, zaměstnavatelům a široké 

veřejnosti 

 technické normy – auditoři poskytují sluţby v souladu s příslušnými technickými a 

odbornými standardy [27]   

6.3. Osobní vlastnosti očekávané u auditora 

Auditor by měl mít tyto vlastnosti: 

 morální – měl by být pravdomluvný, spravedlivý, čestný a diskrétní 

 nezaujatý – schopný přijímat alternativní myšlenky nebo jiné úhly pohledu 

 diplomatický – taktní při jednání s lidmi 

 pozorný – aktivně sledovat okolní prostředí a činnosti 

 vnímavý – je schopen vnímat a pochopit různé situace 

 všestranný – přizpůsobivý ke způsobu posuzování různých typů systémů 

 vytrvalý – vytrvalost v překonávání zábran, zaměřen na dosaţení cíle 

 rozhodný – dosahuje závěrů na základě logických úvah a analýz 

 samostatný – pracuje nezávisle, přičemţ spolupracuje s ostatními [28]   
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7. ANALÝZA AUDITŮ VE SPOLEČNOSTI DEZA, A.S. 

Ve společnosti se provádí auditování podle Příručky kvality, která je zpracovaná 

v rozsahu 57 stran. Jsou zde popsány jednotlivé články normy zpracované do podoby, která 

umoţňuje vhodnou aplikaci normy ISO 9001 do všech procesů společnosti.   

Příručka kvality je uvedena v Organizační směrnici pro interní audity systému 

managementu kvality, kde je popsáno, jak postupovat v jednotlivých fázích kontroly 

naplňování normy ISO 9001. Jsou zde rozdělené pravomoce a odpovědnosti pro realizaci 

interních auditů, také zde nalezneme vzory formulářů, které jsou určeny k provádění 

hodnocení a zápisu Zpráv z interních auditů. 

7.1. Přehled středisek a auditorů 

V této části své diplomové práce se budu podrobně zabývat středisky společnosti 

Deza, a.s.,  které jsou certifikovány dle normy ISO 9001. Jejich seznam uvádím v tab. č.5. Ve 

většině případů se jedná o výrobu či prodej chemických látek, určených k dalšímu zpracování. 

Ostatní střediska se týkají zabezpečení jak technického, personálního, informačního, 

dopravního, výzkumného, tak i řídíciho. Z toho vyplývá, ţe se zde nevyrábí ţádný finální 

produkt určený k přímému pouţití. Při tak velkém počtu jednotlivých středisek je tedy zřejmé, 

proč společnost klade tak velký důraz na systém řízení kvality. Jednotlivá střediska díky tomu 

lépe vzájemně komunikují, k čemuţ pouţívají sjednocení pojmů a jednotlivých zkratek, čímţ 

dochází ke zkvalitnění spolupráce na všech úrovních jak horizontálních tak vertikálních. Na 

této vzájemné výrobní posloupnosti je postavena důleţitost kaţdého jednotlivého střediska ve 

společnosti. 

 

Tab. č.5 Seznam středisek   

Název střediska  Název střediska 

1.provoz - Dehet OŘS ISO 

2.provoz - NA, Anthracen Personální odbor 

3.provoz - FA, DOP Odbor výzkumu, SEAL 

4.provoz - Benzol Nákup hl. sur., prodej benzenu 

5.provoz - Energetika OTK 1-3. Provozu 

7.provoz - Organik OTK 4,9. Provozu 

8.provoz - Odbor logistiky, ţel. dopravy Údrţba 1-4, 9. Provozu 

9.provoz - Výroba fenolů Odbor VTI, OEPaC 

Prodej FA, změkčovadel Prodej arom. rozpouštědel, fenolů 

Prodej smoly, deht. olejů Technická skupina 

Prodej NA, chem. specialit Deza Polska 
 



32 
 

K tomu, aby byl systém kvality udrţován na vysoké úrovni, je ţádoucí dostatečně 

velký počet auditorů, kteří zabezpečí pravidelné provádění kontroly tohoto systému. V tab.č.6 

uvádím seznam auditorů činných v roce 2008, 2009 a 2010. Na přání firmy nahrazuji 

jednotlivá jména písmenem A a pořadovým číslem. Z toho je zřejmé, ţe je firma 

nakloněna většímu počtu auditorů majících dostatečný čas k provádění auditů. Zároveň bych 

chtěl uvést, ţe většina auditorů jsou zástupci středisek, které tak vkládají své zkušenosti do 

své auditorské práce. Tím je ovlivněna skladba auditorského týmu, jehoţ vedoucím a členy 

jsou čtyři zástupci OŘS ISO a ostatní jiţ výše zmínění auditoři ze středisek. Ti jsou vzhledem 

ke svému přehledu o problematice středisek schopni nalézt kořenovou příčinu neshody a 

navrhnout vhodná nápravná opatření.  

Z této tabulky je také patrný odliv auditorů, který je zapříčiněn změnou jejich 

pracovního zařazení, časově jiţ znemoţňující další vykonávání funkce auditora. V současné 

době se provádí zaškolení nových auditorů. 
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Tab.č.6 Seznam auditorů  

Seznam auditorů pro rok 2008  

              - středisko 

 

Seznam auditorů pro rok 2009 

 

Seznam auditorů pro rok 2010 

 

A1    - OŘS ISO          A1 A1 

A2    - OTK 1-3. provozu ------------------------------------------- ----------------------------------------- 

A3    - 3. provoz FA, DOP A3 A3 

A4    - Údrţba 4,9. provoz A4 A4 

A5    - OŘS ISO A5 A5 

A6    - 1. provoz - Dehet A6 A6 

A7    - 1. provoz - Dehet A7 A7 

A8    - 1. provoz - Dehet  ------------------------------------------- ----------------------------------------- 

A9    - OŘS ISO A9 A9 

A10  - 9.provoz - Výroba fenolů A10 A10 

A11  - Provoz NA, těţké aromáty A11 A11 

A12  - OTK 4,9. provozu A12 ---------------------------------------- 

A13  - 4. provoz - Benzol A13 A13 

A14  - Provoz smoly, dehtových olejů A14 A14 

A15  - Odbor VTI, OEPaC A15 A15 

A16  - OTK 4,9. provozu ------------------------------------------- ---------------------------------------- 

A17  - OŘS ISO ------------------------------------------- ---------------------------------------- 

A18  - 4. provoz - Benzol A18 A18 

A19  - OŘS ISO A19 A19 

A20  - OTK 1-3. provozu A20 A20 

A21  - Provoz NA, těţké aromáty A21 A21 

A22  - Provoz NA, těţké aromáty A22 A22 

A23  - Prodej FA, změkčovadel A23 A23 

A24  - 7. Provoz - Organik A24 A24 

A25  - 1. provoz - Dehet A25 A25 

A26  - Provoz benzenu, nákup surovin A26 A26 

A27  - Technická skupina ------------------------------------------- ----------------------------------------- 

A28  - 1. provoz - Dehet A28 A28 

 

7.2. Interní audity (IA) 

Nyní se budu věnovat analýze interních a externích auditů. Pro přehlednost nejprve 

uvedu rozbor interních auditů. 

  Za sledované období, tj. I., II. pololetí r. 2008, I., II. pololetí r. 2009 a I. pololetí r. 

2010, bylo provedeno 105 auditů. Kaţdý audit byl proveden dvěma nebo třemi auditory, z 

nichţ jeden je vţdy vedoucí týmu a ostatní jsou členové. Před kaţdým pololetím je sestaven 

plán auditů na následující období, kde je uvedeno nejen datum, středisko, auditorský tým, ale 

i poznámka týkající se kontroly nápravného opatření navrhnuté externím auditorem. V příloze 

č.2 přikládám Plán auditů.   
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Podle kaţdého Plánu auditů se provádějí audity v daném časovém horizontu. Kaţdý 

audit je ukončen Zprávou z interního auditu, která je označená pořadovým číslem auditu, v 

jakém byl uskutečněn během kalendářního roku, poté je lomítko a následuje označení 

střediska, na kterém byl audit proveden a za dalším lomítkem následuje zkrácené označení 

roku.  

V identifikační tabulce je uvedena firma Deza, a.s. Valašské Meziříčí nebo Deza 

Polska, dále je zde datum jeho provedení a auditorský tým s určením vedoucího a členů týmu. 

Samozřejmě je zde uvedeno auditované pracoviště, jeho odpovědný vedoucí a také počet 

zjištěných neshod. Tyto neshody jsou rozděleny na systémové, nesystémové a jejich celkový 

počet. Vlastní tabulka zjištěných neshod je členěna na seznam článků normy, ke kterým se 

auditoři vyjadřují, dále komentář s pozitivním a nebo negativním zjištěním. Následuje vlastní 

označení neshody – jestli je systémová nebo nesystémová. Všechny dosud zaznamenané 

neshody byly dle mého zjištění nesystémové, systémová neshoda by znamenala poruchu 

systému chodu střediska – byl by nefunkční. V příloze č.3 uvádím příklad formuláře Zprávy z 

interního auditu.  

7.2.1. Střediska a jejich audity 

Analýzou všech 105 Zpráv z interních auditů jsem zjistil 36 nesystémových neshod. 

Tyto neshody definované pouze dle článků normy ISO 9001 jsem přiřadil k jednotlivým 

střediskům rozděleným na pět sledovaných období. Toto mé zjištění je zaznamenané v tab. 

č.7.  
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Tab. č.7 Střediska a jejich audity  

Středisko Datum Počet 

neshod 

Čl. 

normy 

Počet 

neshod 

celkem 

Středisko Datum Počet 

neshod 

Čl. 

normy 

Počet 

neshod 

celkem 

 

 

1.provoz - 

Dehet 

27.2.2008 2 6.2, 7.5  

 

 

3 

 

 

OŘS ISO 

24.4.2008 0   

 

 

3 

25.9.2008 0  23.10.2008 0  

8.4.2009 0  16.4.2009 0  

14.10.2009 1 7.5 29.10.2009 0  

18.3.2010 0  14.4.2010 3 4.2.3, 

8.3, 

8.5 

 

2.provoz – 

NA, 

Anthracen 

21.2.2008 2 4.2.3, 

7.5 

 

 

6 

 

 

Personální

odbor 

27.3.2008 0   

 

1 21.10.2008 2 6.2, 7.5 21.10.2008 0  

19.3.2009 0  8.4.2009 0  

3.9.2009 1 6.2 22.10.2009 0  

3.3.2010 1 7.5 15.4.2010 1 4.2.4 

 

3.provoz – 

FA, DOP 

27.2.2008 1 4.2.4  

 

5 

 

Odbor 

výzkumu, 

SEAL 

18.4.2008 0   

 

0 
17.9.2008 1 4.2.4 9.10.2008 0  

4.3.2009 1 7.5 16.4.2009 0  

9.9.2009 1 7.5 23.9.2009 0  

10.3.2010 1 7.5 17.3.2010 0  

 

4.provoz - 

Benzol 

5.3.2008 1 7.5  

 

2 

Nákup hl. 

sur., 

prodej 

benzenu 

10.4.2008 1 6.2  

 

2 
23.9.2008 0  23.9.2008 0  

24.3.2009 1 8.5 26.3.2009 0  

10.9.2009 0  8.10.2009 0  

23.3.2010 0  16.4.2010 1 7.4.1 

 

5.provoz - 

Energetika 

10.7.2008 0   

 

0 

 

OTK 1-3. 

Provozu 

17.3.2008 0   

 

1 
5.11.2008 0  9.10.2008 0  

13.5.2009 0  18.3.2009 0  

13.11.2009 0  30.9.2009 1 6.2 

29.4.2010 0  15.4.2010 0  

 

7.provoz - 

Organik 

10.4.2008 0   

 

3 

 

OTK 4,9. 

Provozu 

15.4.2008 0   

 

0 
15.10.2008 1 6.2 3.10.2008 0  

22.4.2009 0  23.4.2009 0  

22.10.2009 1 7.5 4.11.2009 0  

19.4.2010 1 7.5 16.4.2010 0  

8.provoz – 

Odbor 

logistiky, ţel. 

dopravy 

10.4.2008 0   

 

0 

 

Údrţba 1-

4, 9. 

Provozu 

21.4.2008 1 4.2.4  

 

4 
10.7.2008 0  9.7.2008 0  

4.5.2009 0  3.4.2009 1 7.5 

22.10.2009 0  30.9.2009 1 6.2 

15.3.2010 0  22.4.2010 1 4.2.4 

 

9.provoz – 

Výroba 

fenolů 

6.3.2008 0   

 

1 

 

Odbor 

VTI, 

OEPaC 

24.4.2008 1 7.4  

 

2 
14.10.2008 1 6.2 15.10.2008 0  

20.3.2009 0  11.5.2009 1 7.4 

21.10.2009 0  29.10.2009 0  

15.3.2010 0  29.4.2010 0  

 

Prodej FA, 

změkčovadel 

20.3.2008 0   

 

0 

Prodej 

arom. 

rozpouště

del, fenolů 

20.3.2008 0   

 

0 
24.9.2008 0  2.10.2008 0  

23.3.2009 0  3.4.2009 0  

25.9.2009 0  17.9.2009 0  

7.4.2010 0  2.4.2010 0  

 

Prodej smoly, 

deht. olejů 

20.3.2008 0   

 

0 

 

Technická 

skupina 

29.8.2008 1 4.2.3  

 

2 
3.10.2008 0  18.3.2009 1 7.4.1 

28.3.2009 0  22.9.2009 0  

23.9.2009 0  4.5.2010 0  

23.3.2010 0  Deza 

Polska 

 

8.4.2008 

 

1 

 

4.2.4 

 

1  

Prodej NA, 

chem. 

specialit 

29.4.2008 0   

 

0 
25.9.2008 0       

8.4.2009 0       

1.10.2009 0       

19.4.2010 0       
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Z tabulky jsou patrné výjimky, kde nebyl audit proveden v kaţdém sledovaném 

období, jedná se o tyto střediska: Technická skupina a Deza Polska. 

Zjištěné neshody za celkové období 2,5 let jsem zpracoval do obr. č.6.  

 

 

Obr. č.6  Počet neshod středisek za období 2,5 let 

 

Z obr. č.6 vyplývá, která střediska mají nulové zjištění neshody. Těchto 8 z 22 

středisek se zdají být dokonalými, otázkou však je, zda byly provedené audity důkladné. 

Naopak jsou zde střediska, která mají 3 a více neshod, zde by se naopak daná pracoviště měla 

zaměřit na prevenci vzniku těchto mnohdy se opakujících neshod. Nejhůře v součtu neshod 

dopadl 2. provoz – NA, Anthracen, který má 6 zjištěných neshod. Toto alarmující odhalení se 

týká hlavně opakujících se zjištění neoznačeného vzorkovacího místa a absence popisu 

pracovní činnosti.   

Vedoucí provozu by se měl zaměřit na pravidelnější kontroly těchto dvou nejčastějších 

problémů i v době mezi interními audity, aby se zabránilo moţnosti záměny neoznačených 

produktů.  

S pěti neshodami se na druhé nejhorší místo řadí 3. provoz – FA, DOP, zde se bohuţel 

také opakují stejné typy neshod. Podobně jako 2. provoz mají zde problém s označováním 

vzorkovacího místa, ale potýkají se také s nedůsledností ve vedení záznamů. 
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Snad o něco lépe je na tom Údrţba 1-4, 9. provozu, u které byly zjištěny celkem 4 

neshody. Zde se nejedná o pravidelně se opakující chyby. Podotkl bych jen, ţe by si měli dát 

pozor na vedení záznamů.  

U ostatních 11 středisek bylo během pěti interních auditů zjištěno mezi 1 aţ 3 

neshodami. To však neznamená, ţe by se tento stav mohl brát jako uspokojivý, a proto by se 

měli snaţit o lepší prevenci vzniku těchto  pro kaţdé středisko specifických neshod.  

7.2.2. Srovnání auditorů 

Analýzou interních auditů, co se týče počtu auditů bez a se zjištěnými neshodami, 

v kombinaci s bliţším určením auditorů, kteří byli daným auditům přítomni, jsem sestavil 

tabulku č.8. 

Celkový počet provedených auditů za období I., II. pol. roku 2008, I., II. pol. roku 

2009 a I. pol. roku 2010 činí 105. 



 

Tab. č.8  Srovnání auditorů

Auditor Celk. počet 

provedených 

auditů 

Počet auditů 

se zjištěnými 

neshodami 

Procentuální vyjádření 

podílu abs. auditů 

k celkovému počtu 

auditů 

Procentuální vyjádření 

podílu počtu auditů 

s neshodami 

k počtu provedených auditů 

jednotlivými auditory 

Počet auditů se zjištěnou 

neshodou s ověřením 

realizace nápravného 

opatření 

Procentuální vyjádření podílu 

ověření realizace nápravného 

opatření k počtu auditů s 

neshodami 

 A N (A/105).100 (N/A).100 O (O/N).100 

A1 6 1 5,71% 17% 0 0% 

A2 4 2 3,81% 50% 1 50% 

A3 10 4 9,52% 40% 2 50% 

A4 10 4 9,52% 40% 1 25% 

A5 9 1 8,57% 11% 0 0% 

A6 10 1 9,52% 10% 0 0% 

A7 10 1 9,52% 10% 1 100% 

A8 2 1 1,90% 50% 0 0% 

A9 12 6 11,43% 50% 1 17% 

A10 4 1 3,81% 25% 0 0% 

A11 9 2 8,57% 22% 1 50% 

A12 1 1 0,95% 100% 0 0% 

A13 6 3 5,71% 50% 1 33% 

A14 3 0 2,86% 0% 0 0% 

A15 6 0 5.71% 0% 0 0% 

A16 5 1 4,76% 20% 0 0% 

A17 3 0 2,86% 0% 0 0% 

A18 6 2 5,71% 33% 2 100% 

A19 33 17 31,42% 52% 5 29% 

A20 9 2 8,57% 22% 0 0% 

A21 9 3 8,57% 33% 1 33% 

A22 6 3 5,71% 50% 2 67% 

A23 5 2 4,76% 40% 0 0% 

A24 4 1 3,81% 25% 0 0% 

A25 9 2 8,57% 22% 2 100% 

A26 9 1 8,57% 11% 0 0% 

A27 8 4 7,76% 50% 3 75% 

A28 11 1 10,48% 9% 0 0% 

38 



 

V prvním sloupci označeném A jsou uvedeny celkové počty auditů provedené 

jednotlivými auditory. Vzhledem k tomu, ţe auditu se účastní 2 aţ 3 auditoři, je součet 

sloupce A logicky minimálně dvojnásobný, v tomto případě činí 219. Nerozlišoval jsem, který 

z auditorů byl vedoucím a kdo členem auditorského týmu.  

Ve sloupci označeném N jsou přiřazeny jednotlivým auditorům součty auditů se 

zjištěnými neshodami. Pokud byly u jednoho auditu zjištěny dvě a více neshod, zapsal jsem 1 

jakoţto 1 neshodný audit. Ze sloupců A a N jsem vytvořil graf, který je na obr. č.7.   

 

 
Obr. č.7 Graf vyjádření poměru počtu zjištěných neshod k počtu absolvovaných auditů 

 

Z obr. č.7 je patrné vyjádření, jakou část z provedených auditů jednotlivými auditory 

tvoří audity se zjištěnými neshodami. Nejaktivnějším auditorem v objemu provedených auditů 

je s jasnou převahou auditor A19, nejméně aktivním je auditor A12, který prošel pouze 1 

audit. U ostatních jsou zřejmé malé rozdíly, protoţe jejich přítomnost u auditů se pohybuje od 

2 do 12. V dolní části grafu jsou zobrazeny počty neshodných auditů, kde je dle předpokladu 

nejúspěšnější opět auditor A19. Je také patrné, který z auditorů neodhalil ţádné nebo jen 

minimální počet neshod. Z grafu můţeme porovnat, kteří auditoři mají největší účast na 

auditech a zároveň nejvíce odhalují neshody.       

 

Počet auditů 

Počet neshod 

39 
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Dále jsem provedl procentuální vyjádření absolvovaných auditů (A) k celkovému 

počtu provedených interních auditů za období 2,5 let (105 auditů). Sloupec je tedy označen 

(A/105).100. Hranicí minimální procentuální účasti u auditů jsem stanovil 6%. Niţší hodnoty 

nebudu komentovat, protoţe budu data dále vyhodnocovat, coţ by při malém počtu 

absolvovaných auditů nebylo objektivní. Týká se to 14 interních auditorů. 

Výše uvedené rozdělení auditorů je patrné z obr. č.8. 

 

Obr. č.8 Graf procentuálního podílu účasti na auditech s hranicí 6%  

 

Stanovenou 6%-ní hranici splňuje 14 interních auditorů označených v obr. č.8 červeně 

a 14 auditorů tuto hranici jiţ nesplňuje, jsou označeni ţlutě. Nejfrekventovanějším auditorem 

s 31%  je auditor A19, který pracuje na středisku OŘS ISO.  

Číselné vyjádření hodnot ve sloupci A a ve sloupci ((A/105).100) v tab. č.8 je 

podobné, coţ je způsobeno celkovým počtem auditů, ktrerý činí 105, coţ se velmi blíţí číslu 

100 (jako procentuální vyjádření).  

Dále jsem v obr. č.9 graficky zpracoval srovnání procentuálního počtu auditů  

((A/105).100) a procentuálního počtu neshodných auditů ((N/A).100). Můţeme tak 

vyhodnotit, jak se procentuálně  jednotliví auditoři podíleli na auditech a jak se procentuálně 

podíleli na neshodných auditech.  
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Obr. č.9 Procentuální srovnání auditů a auditů s neshodami 

 

Výslednýn zjištěním z obr. č.9. je patrná rozdílnost v procentuální úspěšnosti 

v odhalování neshod vzhledem k provedeným auditům mezi jednotlivými auditory.  

Nejdokonalejším auditorem v odhalování neshod by se zdál auditor A12, jehoţ 

odhalování neshod je 100%. Ovšem z jeho přítomnosti pouze u jediného auditu, kdy měl 

50%-ní moţnost zjistit neshodu (v jeho případě byla skutečně zjištěna), nelze brát jeho 

procentuální výsledek za objektivní. Pro více těchto zavádějících zjištění jsem provedl úpravu 

s výběrem pouze těch auditorů, kteří splňují jiţ výše zmíněnou hranici 6 %  a vytvořil jsem 

tak obr. č.10.      
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Obr. č.10 Graf srovnání všech auditů s hranicí min. 6% a auditů s neshodami 

 

Z obr. č.10 je patrné, ţe 13 auditorů má vyrovnané počty absolvovaných auditů, 

auditor A19 výrazně převyšuje ostatní. Podle procentuálního vyjádření zjištěných neshod vůči 

červeně označeným provedeným auditům jsou velké rozdíly. Proto eliminuji ty auditory, kteří 

mají 30 a méně procent neshodných auditů, získám tím 6 auditorů, kteří se nejvíce podíleli na 

interních auditech ve společnosti Deza, a.s. a zároveň mají největší úspěšnost při odhalování 

neshod na střediscích. Těchto 6 nejúspěšnějších auditorů jsem vyznačil v obr. č.11. 
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Obr. č.11 Graf srovnání všech auditů s hranicí min. 6% a auditů s neshodami s hranicí min. 

30%  

 

Šestice auditorů splňující výše uvedené omezující kriteria jsou A3, A4, A9, A19, A21 

a A27. 

Ze 4 pracovníků OŘS ISO nesplňuje dané podmínky auditor A1(17%) a A5 (11%) .  

 

Součástí kaţdého interního auditu je při sepisování Zprávy z interního auditu  uvedení 

návrhu nápravného opatření (NO), pokud je zjištěna neshoda do tabulky Záznam o neshodě, 

která je součástí Zprávy z interního auditu. Záznam o neshodě je uveden v příloze č.4. Proto 

jsem dále provedl analýzu ověření realizace nápravného opatření, které provádí auditorský 

tým během několika následujících dní po auditu. Toto ověření je v dané Zprávě z interního 

auditu potvrzeno podpisem jednoho z auditorů. Z této analýzy jsem sestavil sloupec v tab. č.8 

s označením O, ve kterém jsou zaznamenány počty auditů se zjištěnými neshodami s 

ověřením realizace nápravného opatření u jednotlivých auditorů. Protoţe u kaţdého auditu 

jsou přítomni 2 a více auditorů, zaznamenal jsem tedy ověření u kaţdého z přítomných 

auditorů. Učinil jsem tak vzhledem ke skutečnosti, ţe všichni přítomní auditoři by měli mít 

zájem na ověření realizace nápravného opatření a není zde jednoznačně určeno, ţe by byl 

vedoucí auditorského týmu sám zodpovědný za toto ověření.  
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Do posledního sloupce označeného (O/N).100 jsem zaznamenal procentuální 

vyjádření podílů ověření realizace nápravného opatření k počtu auditů se zjištěnými 

neshodami u jednotlivých auditorů. Kombinací údajů ze sloupců (O/N).100 a (N/A).100 jsem 

vytvořil srovnávací graf na obr. č.12,vyjadřující, do jaké míry auditoři provádějí ověření 

realizace nápravného opatření u auditů, ve kterých zjistili neshody. Abych eliminoval 

zkreslené výsledky, graf jsem jiţ upravil omezující podmínkou, ţe auditor musel být u 

minimálně 6% auditů.  

 

 

Obr. č.12 Graf srovnání  auditů s neshodami a auditů s ověřením nápravného opatření (pouze 

auditoři s hranicí min. 6% auditů)  
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Auditoři A7, A25 a A28 neprovedli ţádné ověření realizace nápravného opatření, 

naopak 100%-ními by se zdáli  být auditoři A5, A6, A20 a A26. Bohuţel jejich procentuální 

zjištění neshod je nízké, proto jsem pouţil druhou omezující podmínku i zde, a to ţe eliminuji 

ty auditory, kteří zjistili méně neţ 30% neshod v auditech, které sami provedli. Vymezení 

důsledných auditorů co se týče ověřování realizace nápravného opatření a současně zjištění 

dostatečného počtu neshod jsem znázornil v obr. č.13. 

 

 

 Obr. č.13 Graf srovnání  auditů s neshodami s hranicí min. 30% a auditů s ověřením 

nápravného opatření (pouze auditoři s hranicí min. 6% auditů) 

       

Z obr. č.13 je patrné, ţe ţádný z 6 „nejúspěšnějších“ auditorů není 100%-ní 

v ověřování realizace nápravného opatření, pohybují se pouze v rozmezí 50% aţ 83%.  
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Ze všech předchozích obrázků srovnávacích grafů mi vyšlo 6 nejaktivnějších auditorů 

(A3, A4, A9, A19, A21 a A27) v počtu provedených auditů, kteří zároveň odhalili dostatečně 

velký počet neshod, u nichţ jsem však nezjistil minimální 90%-ní ověřování, jestli bylo 

provedeno jimi navrhnuté nápravné opatření. Zde vidím jisté rezervy.      

7.3. Externí audity (EA) 

V této části své diplomové práce se budu věnovat analýze externích auditů 

prováděných firmou LRQA ve společnosti Deza, a.s.. Sledované období, ve kterém byly 

externí audity provedeny, je stejné jako u interních auditů, tj. I., II. pololetí r. 2008, I., II. 

pololetí r. 2009 a I. pololetí r. 2010. Externí audity byly vţdy provedeny následně po interních 

auditech. 4 audity byly provedeny formou „Pravidelné kontrolní návštěvy“, 1 z nich formou 

„Obnovení platnosti certifikátu“. Obsahem zpráv z externích auditů bylo Shrnutí výsledků 

hodnocení pro vedení společnosti, Podrobné hodnocení, Seznam zjištění auditu – ISO 9001: 

2000, Closed Findings – ISO 9001: 2000, plán kontrolních návštěv a tématické zaměření 

návštěvy. V příloze č.5 uvádím formulář Seznam zjištění auditu – ISO 9001:2000.  

Nyní se zaměřím na Seznam zjištění auditu – ISO 9001: 2000 a Closed Findings. 

Obojí je vypracováno v podobě tabulky, která je rozdělená na 8 sloupců. V prvním je uvedena 

klasifikace zjištění, která mohou být: závaţná neshoda, méně závaţná neshoda, poţadovaná 

náprava, oblast ke zlepšení a oblast k prověření při příští návštěvě LRQA. 

V dalším odstavci je uveden stav zjištění, jestli je toto zjištění nové, otevřené či jiţ 

uzavřené. Následuje popis samotného zjištění. V následném sloupci je uvedeno přezkoumání 

nápravného opatření prověřené LRQA. V 5. sloupci je určeno, na kterém středisku bylo 

provedeno zjištění. Následující dva sloupce obsahují datum zápisu zjištění a číslo záznamu. 

Poslední sloupec zaznamenává článek standardu auditu týkající se konkrétního zjištění. 

V zápatí stránky jsou uvedeny anglické zkratky, jejich české vysvětlení a popis názvů 

jednotlivých sloupců.  

V Seznamu zjištěných auditů jsou pouze uvedené zjištění nové, otevřené a tímto 

auditem uzavřené. V Closed Findigs jsou uvedené zjištění uzavřené v předcházejícím období. 

Analýzou zjištěných neshod v externích auditech jsem vytvořil sérii tabulek č.9-

13,uvedených v příloze č.6, ve kterých jsem zaznamenal zjištěné neshody pro jednotlivá 

střediska s přidělením článků normy. Dále jsem zde uvedl datum, klasifikaci závaţnosti 
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neshody, její stav a nápravné opatření. Jednotlivé tabulky jsou rozděleny podle období 

prováděného auditu.  



 

Zde uvádím jako příklad tab. č.13. 

 

 

 

Tab. č.13 Kontrolní externí audit ze dne 18. - 20.10.2010 

Datum Název 

provozu 

Článek normy Stručný popis neshody Klasifikace 

závažnosti 

neshody 

Stav Nápravné opatření 

18.5.2010 3 provoz - FA 

DOP 

8.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Záznam o provedení laboratorního měření 

viskozity není plně efektivní. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byl zaveden sešit se 

záznamy. 

18.5.2010 9 provoz - 

Výroba fenolů 

4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící záznamy o ověřování hodnot ze 

zkušebních metod. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Opakovatelnost 

zjišťována interně 

20.5.2010 Odbor 

výzkumu, 

SEAL 

7.3, 4.2.3 Obtíţné dokumentování návaznosti protokolu 

na primární data z chromatografu. Obtíţné 

schvalování netodiky pouţité pro testování 

vzorků. 

Méně závaţná 

neshoda 

Nová   

20.5.2010 2 provoz - 

NA, 

Anthracen 

7.5 Neoznačené nádoby s neznámým obsahem. Méně závaţná 

neshoda 

Nová   
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Nejvíce nových zjištěných neshod je u Obnovení platnosti certifikátu a to v počtu 11. 

Při následných kontrolních auditech byly zjištěny maximálně 2 nové neshody. Při kaţdém 

auditu  bylo provedeno ověření realizace nápravného opatření navrţeného při předchozím 

auditu. V případě, ţe nápravné opatření nebylo realizováno, zůstává stav zjištěné neshody 

otevřený, v opačném případě je stav uzavřený.  

7.4. Analýza interních a externích auditů 

Pro porovnání externích auditů vůči interním jsem sestavil obdobnou sérii 5 tabulek 

č.14-18 pro interní audity, rozdělených dle období prováděných auditů, které jsou v příloze 

č.7. Zde uvádím jako příklad tab. č.16.  
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Tab. č.16 Zjištěné neshody na střediscích při interních auditech v období I/2009 

Datum Středisko Auditorský tým Druh neshody 

systémová(S), 

nesystémová 

(NS) 

Počet Článek  

 normy 

Stručný popis 

Vedoucí 

(V) 

Členové 

(Č) 

4.03.2009 3. provoz – 

FA, DOP 

A9 -   V 

A19 - Č 

A13 – Č 

NS 1 7.5 Chybí vyznačení datumu přípravy titračního roztoku 

18.03.2009 Technická 

skupina 

A19 - V 

A21 – Č 

NS 1 7.4.1 Chybí hodnocení exteních dodavatelů sluţeb  

24.03.2009 4. provoz - 

Benzol 

A11 - V 

A22 – Č 

NS 1 8.5 Chybí vypracování hodnocení Cíle jakosti 

3.04.2009 Údrţba 1-

4., 9. 

provozu 

A27 - V 

A19 - Č 

A22 – Č 

NS 1 7.5 Chybí záznamy z posledních oprav 

11.05.2009 Odbor VTI, 

OEPaC 

A5 -   V 

A16 – Č 

NS 1 7.4 Chybí hodnocení dodavatelů SW a HW 

50 



 

Liší se v uvedení auditorského týmu s určením vedoucího a členů týmu, dále v určení 

druhu vady,  je-li systémová nebo nesystémová. Neuvádím zde stav neshody, protoţe se to 

v interních auditech neřeší odkladem na další audit, je zde totiţ snaha o řešení neshody 

v průběhu několika málo následujících dní.  

Nyní se zaměřím na srovnání výsledků interních a externích auditů v dílčích 5 

obdobích vyjádřených v tabulkách č.19-23. Nebudu se ale u externích auditů zabývat 

otevřeným a uzavřeným stavem zjištění neshod, pouze novým. 

Srovnání I. pololetí 2008                 

Tab. č.19  Srovnání interních auditů a externího auditu za období I. pol. 2008 

  Hodnotící kriteria Interní audit  Externí audit 

Celkový počet neshod 10 13 

Střediska, u kterých byly 

zjištěné neshody (ve 

zkrácené podobě) 

1. aţ 4. provoz, Deza 

Polska, 

Nákup hlavních 

surovin, Údrţba, Odbor 

VTI a OEPaC  

1-4.,9. provoz, Organik, Nákup hlavních 

surovin, Odbor logistiky, Údrţba, Odbor 

VTI, OEPaC, Odbor výzkumu     

Články normy zjištěných 

neshod 

4.2.3 – 1x, 4.2.4 – 3x, 

6.2 – 2x, 7.4 – 1x, 7.5 – 

3x 

4.2.3 – 2x, 4.2.4 – 3x, 6.2 – 2x, 6.3 – 1x, 

7.3.5 – 1x, 7.4.3 – 1x, 7.5.1 – 1x, 8.3 – 1x a 

8.4 – 1x 

Nejčastější neshody  4.2.4 – chybějící 

záznamy 

7.5 – špatné označení 

4.2.4 – chybějící záznamy 

4.2.3 – neúplná dokumentace 

6.2.2 – chybějíci formální náleţitosti ve 

vzdělávání zaměstnanců 

 

Z  tab. č.19 vyplývá, ţe počet zjištěných neshod při interním a externím auditu je 

téměř totoţný. U externího auditu byly navíc zjištěny neshody týkající se článků 8.3 a 8.4, 

keré se týkají monitorování neshodného produktu a analýzy údajů. Také se zde navíc objevuje 

neshoda dle č. n. 7.3.5, týkající se ověřování návrhu a vývoje. Srovnáním vyskytujících se 

článků normy zjištěných neshod je patrné, ţe auditoři provádějící externí audit jsou odborně 

způsobilejší oproti interním auditorům, jelikoţ přesněji specifikují neshody dle článků normy.  

Cílem interních auditů by mělo být odhalování a průběţné odstraňování neshod tak, 

aby externí auditoři našli co moţná nejméně neshod. V tomto případě však k úbytku neshod 

nedošlo. 

Dle nejčastějších neshod budu při následném srovnání externích a interních auditů 

očekávat sporadičtější výskyt neshod, týkajících se chybějících záznamů, neúplné 

51 



52 
 

dokumentace, chybějících formálních náleţitostí ve vzdělávání zaměstnanců a špatných 

označení. Střediska by se měla ve svém zájmu zaměřit na prevenci vzniku těchto svých 

neshod. 

  

Srovnání II. pol. 2008      

Tab. č.20  Srovnání interních auditů a externího auditu za období II. pol. 2008 

Hodnotící kriteria Interní audit  Externí audit 

Celkový počet neshod 6 1 

Střediska, u kterých byly zjištěné 

neshody (ve zkrácené podobě) 

2.,3. a 9. provoz, Organik, 

Technická skupina 

9. provoz 

Články normy zjištěných neshod 4.2.3 – 1x, 4.2.4 – 1x, 

6.2 – 3x, 7.5 – 1x  

4.2.4 – 1x 

Nejčastější neshody  6.2 - chybějíci formální náleţitosti ve 

vzdělávání zaměstnanců 

4.2.4 - chybějící 

záznamy 

 

 

 

Zde je jednoznačně pozitivní úbytek počtu zjištěných neshod v externím auditu oproti 

interním auditům. Bohuţel se zde opět objevují obdobné typy neshod jako v předchozím 

období. 

 

Srovnání I. pol. 2009  

Tab. č.21 Srovnání interních auditů a externího auditu za období I. pol. 2009 

Hodnotící kriteria Interní audit  Externí audit 

Celkový počet neshod 5 1 

Střediska u kterých byly zjištěné 

neshody (ve zkrácené podobě) 

3., 4. provoz, Údrţba, Technická 

skupina, Odbor VTI, OEPaC  

3.  provoz 

Články normy zjištěných neshod 7.4.1 – 2x, 7.5 – 2x, 8.5 – 1x 8.2.4 – 1x 

Nejčastější neshody  7.4.1 – chybí hodnocení 

dodavatelů 

7.5 – špatné označení 

8.2.4 – nedokonalé 

monitorování produktu 

 

Zde je opět ukázkové sníţení počtu výskytu neshod zjištěných při externím auditu. 

Pozitivním zjištěním je také skutečnost, ţe se ani u jednoho auditu neobjevily neshody typu 

chybějící záznamy, bohuţel u interních se stále vyskytují neshody typu špatné označení.   
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Srovnání II. pol. 2009  

Tab. č.22  Srovnání interních auditů a externího auditu za období II. pol. 2009 

Hodnotící kriteria Interní audit  Externí 

audit 

Celkový počet neshod 6 0 

Střediska u kterých byly zjištěné neshody 

(ve zkrácené podobě) 

1. – 3. provoz, Organik, Údrţba, 

OTK 

 

Články normy zjištěných neshod 6.2 – 3x, 7.5 – 3x  

Nejčastější neshody  6.2 chybějíci formální náleţitosti ve 

vzdělávání zaměstnanců 

7.5 špatné označení 

 

 

 

Externí audit byl bez nově zjištěné neshody. U interních auditů se u stejné skladby 

středisek objevuje stejná skladba typů neshod, a to chybějíci formální náleţitosti ve 

vzdělávání zaměstnanců a špatné označení. 

 

Srovnání I. pol. 2010 

Tab. č.23 Srovnání interních auditů a externího auditu za období I. pol. 2010 

Hodnotící kriteria Intrní audit  Externí audit 

Celkový počet neshod 9 3 

Střediska u kterých byly zjištěné 

neshody (ve zkrácené podobě) 

2., 3. provoz, Organik, Údrţba,  

Nákup hlavních surovin, 

Personální odbor a OŘS ISO 

2. provoz, Odbor výzkumu 

Články normy zjištěných neshod 4.2.3 – 1x, 4.2.4 – 2x, 7.4.1 – 1x, 

7.5 – 3x, 8.3 – 1x, 8.5 – 1x 

4.2.3 – 1x, 7.3 – 1x, 7.5 – 1x 

Nejčastější neshody  7.5 špatné označení 

4.2.4 chybějící záznamy 

4.2.3 neúplná dokumentace 

7.3 obtíţné schvalování 

metodiky pro testování 

7.5 špatné označení 

 

U externího auditu provedeného v letošním roce se objevuje neshoda typu špatné 

označení, v případě interních auditů dokonce 3x. Zjištění neúplné dokumentace bylo pouze u 

externího auditu, zatímco u interního byly 2x zjištěny chybějící záznamy. Navíc se u 

externího auditu vyskytuje neshoda typu obtíţné schvalování metodiky pro testování. 
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7.4.1 Srovnání interních a externích auditů 

Pro přehlednost výskytu neshod v interních a externích auditech jsem vytvořil tab. 

č.24, kde je uvedeno rozdělení počtu zjištěných neshod určitého článku normy v jednotlivých 

sledovaných obdobích v interních a externích auditech. 

 

Tab. č.24 Srovnání výskytu neshod dle článků normy v interních a externích auditech 

 

Z tab. č.24 je patrné, ţe kromě I. pololetí 2008 došlo v dílčích obdobích vţdy 

k výraznému poklesu výskytu neshod v externích auditech oproti interním auditům. Výjimkou 

je právě jiţ výše zmiňované období I/2008, kdy naopak došlo k nárůstu neshod v externím 

auditu. 

Neshody dle článků normy 6.2.2, 6.3, 7.3.5, 7.4.3, 7.5.1, 8.2.4 a 8.4 se v interních 

auditech na  rozdíl od externích neobjevily ani jenou. Nejčastější neshodou, která se 

v interních i externích auditech objevila 13x za celé sledované období 2,5 let, byla 7.5, coţ je 

  

Počet neshod v 

I/2008 

Počet neshod v 

II/2008 

Počet neshod v 

I/2009 

Počet neshod v 

II/2009 

Počet neshod v 

I/2010 

Neshoda dle 

článku 

normy 

Interní 

audit 

Externí 

audit 

Interní 

audit 

Externí 

audit 

Interní 

audit 

Externí 

audit 

Interní 

audit 

Externí 

audit 

Interní 

audit 

Externí 

audit 

4.2.3 1 2 1      1 1 

4.2.4 3 3 1 1     2  

6.2 2  3    3    

6.2.2  2         

6.3  1         

7.3.5  1         

7.4 1    1      

7.4.1     1    1  

7.4.3  1         

7.5 3  1  2  3  3 1 

7.5.1  1         

8.2.4      1     

8.3  1       1  

8.4  1         

8.5     1    1  



55 
 

špatné označení. Výskyt neshody 4.2.4, týkající se chybějících záznamů, svým celkovým 

počtem 10 zaujímá 2.  místo. Proti  „vítězné“ neshodě se neshoda 6.2 - chybějíci formální 

náleţitosti ve vzdělávání zaměstnanců, která je umístěná na 3. místě, vyskytla celkem 8x.                 
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8. INTERNÍ AUDIT STŘEDISKA I. PROVOZ – DEHET 

V březnu roku 2010 jsem se zúčasnil interního auditu ve společnosti Deza, a.s. na 1. 

provozu -  Dehet. Po domluvě s vedoucím auditorského týmu jsem si předem připravil soubor 

otázek specifických pro audit tohoto střediska, který je v příloze č.8. Otázky byly sestaveny 

vzestupně dle článků normy ISO 9001. Audit byl proveden standardním způsobem a poté byl 

doplněn o mnou sestavené otázky, které měli k dispozici v tištěné podobě všichni přítomní.  

Samotný audit probíhal nejprve v kanceláři vedoucího střediska v přítomnosti 

vedoucího a jednoho člena auditorského týmu, mne, vedoucího střediska, sekretářky a dvou 

technologů. Zde se provedl audit dokumentů a záznamů v tištěné i elektronické podobě, bylo 

v tom mimo jiné zahrnuto i hodnocení dodavatelů, aktualizace současného stavu střediska, 

formální naleţitosti týkající se vzdělávání zaměstnanců a vyuţívání nových úspornějších 

technologií výroby. Po vzájemné diskusi a zodpovězení všech otázek se všichni přítomní 

přesunuli do výrobní části střediska, kde proběhla vizuální kontrola záznamů školení 

zaměstnanců, zjištovaly se znalosti pracovníků ohledně provozní činnosti, kontrolovaly se 

platnosti revizí měřidel a kalibračních zařízení, také se provedla kontrola značení skladových 

prostor, skladových zásob a znalost aktuálních mnoţství jednotlivých chemikálií 

v zásobnících. 

Při tomto konkrétním interním auditu nebyla zjištěna ţádná neshoda. Doplněním 

auditu o můj soubor otázek došlo k oţivení standardního postupu provádení interních auditů, 

coţ potvrdily i pozitivní ohlasy přítomných. V sestaveném souboru otázek jsem ke kaţdé 

otázce přiřadil bodové hodnocení od 1 do 5 dle hodnotící škály: 1 – velmi nespokojen, 2 – 

nespokojen, 3 – ani spokojen ani nespokojen, 4 – spokojen, 5 – velmi spokojen. Hodnotil 

jsem, do jaké míry  splňují ve středisku poţadavky jednotlivých bodů normy. Body jsem 

sečetl a procentuálně je vyjádřil jako podíl k maximalnímu celkovému součtu moţných bodů. 

Dle výsledného procenta jsem odečetl z následující klasifikace, zda středisko I. provoz – 

Dehet splňuje poţadavky normy. 

0%   – 60%   – zcela nesplňuje 

61% – 70%   – nesplňuje 

71% – 80%   – splňuje s výhradami 

81% – 90%   – splňuje  

91% – 100% – zcela splňuje  
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Z celkově moţných  145 bodů bylo dosaţeno 137 bodů, čoţ činí 94%. Dle klasifikace 

tedy středisko zcela splňuje poţadavky normy. Coţ odpovídá jak jiţ bylo výše uvedeno 

nulovému zjištění  neshod v tomto provedeném interním auditu.               
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9. DOPORUČENÍ 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval analýze auditů ve společnosti Deza, a.s.. 

Nejprve jsem sestavil seznam všech auditovaných středisek podle názvů středisek ze Zpráv 

z interních auditů. Zde jsem zjistil, ţe názvy jednotlivých středisek nejsou jednotně 

označovány, proto jsem kaţdému z nich přiřadil nejčastěji se vyskytující označení. Z tohoto 

seznamu ujednocených názvů středisek jsem poté vycházel. 

Mým 1. doporučením je, aby se ve společnosti sjednotil systém názvosloví týkající se 

středisek, ale i pouţívaných zkratek v různých typech dokumentů a záznamů. Došlo by tím 

k lepší orientaci v dokumentech a záznamech, a také se společností spolupracující externí 

firmy, dodavatelé a odběratelé by byli lépe orientováni v komunikaci s tak sloţitým 

komplexem jako je společnost Deza, a.s.. 

K samotné analýze jsem dále sestavil seznam auditorů, které jsem ovšem na přání 

vedení firmy označil písmenem A a pořadovým číslem. Rozdělením do 3 let, a to 2008, 2009 

a 2010, jsem zjistil odliv několika auditorů, ale ţádného nově příchozího, nicméně dle sdělení 

pracovníka OŘS ISO jsou toho času zaškolováni noví auditoři. 

Mé 2. doporučení je, aby zaškolování nových auditorů bylo provedeno tak, aby byla 

fluktuace auditorů řešena s kaţdoročním nulovým úbytkem auditorů. 

Ze Zpráv z interních auditů jsem vytvořil podle 5 sledovaných období seznam 

zjištěných neshod na jednotlivých střediscích. Graficky jsem z těchto dat vyjádřil četnosti 

výskytu neshod na jednotlivých pracivištích. 

Mé 3. doporučení je, aby se auditorský tým zaměřil i na střediska, ve kterých nebyla 

zjištěna ani 1 neshoda v interních auditech za celou dobu 2,5 let. U následného externího 

auditu byly totiţ poté zjištěny neshody i u těchto středisek. Nedá se předpokládat, ţe daná 

střediska byla, jsou a budou trvale bez neshod. Také bych chtěl doporučit, aby se ve 

střediscích, ve kterých bylo celkem zjištěno 3 a více neshod, zaměřili na prevenci dalšího 

výskytu daných neshod.                         

Po podrobném prozkoumání všech Zpráv z interních auditů za období 2,5 let jsem 

vytvořil tabulku, ve které jsem vyjádřil počet auditů provedených jednotlivými auditory. 

Procentuálně jsem z toho vyjádřil, do jaké míry se kaţdý auditor podílel na všech auditech. 

Dále jsem ke kaţdému auditorovi provedl součet auditů jím provedených, ve kterých se 



59 
 

vyskytla 1 a více neshod. Z toho jsem procentuálně vyjádřil, kolik neshod zjistil daný auditor 

ve všech auditech, u kterých byl přítomen. Následně jsem zkontroloval, zda bylo u auditů se 

zjištěnými neshodami provedeno ověření realizace nápravného opatření. Tyto zjištěné ověření 

jsem přiřadil k jednotlivým auditorům, kteří byli u těchto auditů přítomní. I v tomto případě 

jsem procentuálně vyjádřil, jakou část z auditů, kdy byla zjištěna 1 a více neshod, tvoří 

provedení samotného ověření realizace nápravného opatření. Z nich jsem vyjádřil dílčí 

závěry, které jsem komentoval jiţ výše u konkrétních obrázků. 

Mé 4. doporučení je, aby byli auditoři, kteří se sporadicky podílejí na provádění 

interních auditů, časteji proškolování tak, aby důsledněji odhalovali neshody, které budou 

pravděpodobně stejně odhaleny v následném externím auditu.  

Také by bylo vhodné, aby auditorský tým měl při interním auditu na daném středisku 

k dispozici zprávu z předchozího interního auditu, mohl by tak provést ověření realizace 

nápravného opatření a eventuálně se zaměřit na systematičnost jiţ vyskytnuté neshody. 

Po analýze interních auditů jsem prozkoumal i externí audity provedené ve stejném 

sledovaném období 2,5 let. Jednalo se o 5 auditů, z nichţ první se týkal Obnovení platnosti 

certifikátu a 4 z nich byly formou Pravidelné kontrolní návštěvy. Zaměřil jsem se mimo jiné 

také na rozdílnost označování názvosloví středisek, které jsem dle úvodního seznamu 

středisek upravil pro mé další hodnocení. 

Mé 5. doporučení je, aby externí auditoři pouţívali sjednocené názvosloví s interními 

auditory.  

Pro přehlednější srovnání interních a externích auditů, co se týče zjištěných neshod 

v jednotlivých pololetích, jsem dle v přílohách umístěných serií tabulek neshod z interních a 

externích auditů sestavil 5 srovnávacích tabulek. V nich jsem vzájemně porovnával výskyt 

nových neshod. Vyhodnocoval jsem úspěšnost interních auditů vůči následně provedeným 

externím auditům. Dílčí závěry s vyhodnocením nejčastěji se vyskytujících typů neshod pro 

jednotlivá období jsou uvedena u daných tabulek. 

Místo doporučení bych chtěl poukázat na pozitivní úbytek četností výskytu neshod 

v externích auditech oproti interním v daném období (kromě I. pololetí 2008). 

Ze zjištěných neshod v interních a externích auditech jsem sestavil porovnávací 

tabulku četností neshod dle článků normy ISO 9001 v jednotlivých pololetích. Zjistil jsem, 



60 
 

které neshody dle článků se v interních auditech vůbec nevyskytly, velkou roli v tomto mém 

zjištění sehrála skutečnost, ţe externí auditoři přesněji určují neshody. Také jsem vyhodnotil, 

které neshody byly v souhrnu všech interních i externích auditů během 2,5 let nejčastěji 

zjištěny. 

Mé 6. doporučení je, aby i interní auditoři přesněji zařazovali neshody dle článků 

normy. Pro samotná střediska by bylo vzhledem ke 3 typům nejčastěji zjištěných neshod (7.5, 

4.2.4, 6.2) vhodné sestavit 4 aţ 5-ti členný tým krouţku kvality, který by mimo interní audity 

v častějších intervalech kontroloval, zda se tyto neshody nevyskytují a zároveň by navrhoval 

moţná zlepšení k předcházení neshod.  

Měl jsem moţnost být přítomen u interního auditu jednoho z mnoha středisk, ke 

kterému jsem v předstihu připravil soubor 29 otázek dle článků normy. Jednotlivé otázky 

jsem bodově ohodnotil a dle procentuálního vyjádření jsem uzavřel provedený audit jako 

audit zcela splňující poţadavky normy. Tento můj výsledek byl potvrzen nulovým zjištěním 

neshody auditorským týmem. 

Mé 7. doporučení je, aby byl v případě zájmu pouţívání systému souboru otázek tento 

soubor rozšířen a upraven dle jednotlivých auditovaných středisek.  

Mých 7 výše uvedených doporučení jsem sdělil zástupci střediska OŘS ISO, který je 

dále postoupí k projednání vedoucímu OŘS ISO a ten v případě zájmu navrhne vedení 

společnosti změny uvést v praxi.      
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10. ZÁVĚR 

Z mého závěrečného zjištění provedené analýzy interních a externích auditů stejně 

jako auditorů a jejich činností ve společnosti Deza, a.s. jsem vyhodnotil několik návrhů na 

zlepšení. 

Je důleţité, aby se ve společnosti provedlo sjednocení názvosloví středisek, pojmů a 

zkratek, aby interní auditoři pouţívali stejných označení a názvů ve svých Zprávách 

z interních auditů. V návaznosti na externí audity by měl být také sjednocen systém jejich 

názvosloví s názvoslovím interních auditorů pro jednoznačnost všech závěrů. 

Bylo by vhodné, aby měli interní auditoři při provádění auditu s sebou předchozí 

Zprávu z interního auditu, aby mohli zkontrolovat provedené nápravné opatření – byla-li 

vůbec provedena jeho realizace a byla-li dostatečná. Odhalili by tím včas opakující se 

neshody, na které by mohli rychleji reagovat správným návrhem preventivního opatření. 

Také by bylo vhodné zavést 4-5-ti členný tým krouţku kvality, který by alespoň ty 

nejčastěji se vyskytující typy neshod kontrolovali v častějších intervalech mezi provedenými 

interními audity, aby mohli navrhovat zlepšení k jejich eliminaci. 

Pro relativně velký počet interních auditorů dochází k tomu, ţe auditoři jsou 2-3 krát u 

auditu za rok. Pro společnost tak vzniká otázka, zda je lepší mít menší počet kvalitních a 

kvalifikovaných auditorů nebo mít větší počet auditorů, kteří by pro svou sporadickou účast 

na auditech měli pravidelně a mnohem častěji absolvovat školení auditorů k udrţení své 

znalostní kondice. Vzhledem ke snaze o všeobecnější zařazování neshod dle článků normy by 

mohlo být školením dosaţeno i přesnějšího zařazování typů neshod a jejich efektivnějšího 

následného nápravného a preventivního opatření.  

Soubor 29 otázek pouţitých jako součást auditu ve středisku 1. provoz – Dehet by se 

mohl rozšířit o soubory otázek určených pro kaţdné středisko zvlášť vzhledem k jejich 

různorodosti a specifičnosti. Dosáhlo by se tím zrychlení a zefektivnění auditorské práce na 

místě. Kriteria by tím byla neměnná pro audity, které by prováděl zkušený pracovník OŘS 

ISO stjeně jako auditor, který absolvuje audit více méně sporadicky. Sníţila by se také 

pravděpodobnost, ţe nějaké středisko bude opakovaně bez zjištěné neshody při IA, přestoţe jí 

EA odhalí. V případě, ţe lidský faktor, který není dokonalý, je na všech úrovních výrobních i 

nevýrobních procesů, je třeba dbát na pečlivé provádění auditů.  
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Ve střediscích s opakovaně zjišťovanými neshodami by se měli vedoucí středisek 

spolu s auditory zamyslet na vhodné prevenci vzniku těchto neshod neţ jen sporadicky řešit 

jejich nápravu.  

Zda mé návrhy budou akceptovány a realizovány, je na vedení OŘS ISO a vedení 

společnosti. V případě zájmu alespoň o jeden z mých návrhů budu rád, ţe jsem mohl přispět 

svou analýzou ke zlepšení auditování ve společnosti, jejíţ jsem zaměstnancem.   
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Příloha č.1: Seznam produktů firmy DEZA a.s. s údaji jejich možného užití: 

 

Acenaften technický (99%,  97%, 95%) – Užití: surovina pro chemický a farmaceutický 

průmysl, výroba organických barviv a pigmentů 

Anthracen technický (95%, 96%, 97%) –Užití: surovina pro chemický průmysl, výroba 

9,10-anthrachinonu. 

Anthrachinon (98,5%, 99%) – Užití: surovina pro chemický průmysl, výroba organických 

barviv a pigmentů. 

Anthrachinon-disperze - Užití: surovina pro papírenský průmysl, katalyzátor. 

Anthracenová olejová frakce II – Užití: základní surovina pro výrobu těsnících hmot a k 

mísení speciálních olejů pro průmyslové uţití. 

Anthracenový filtrovaný olej –Užití: surovina pro chemický průmysl, např. pro výrobu 

uhlíkových materiálů, sestavených výrobků na bázi dehtu, rozpouštědlo. 

Benzen – Užití: výroba anilinu, ethylbenzenu, fenolu, cyklohexanu. 

Dehet ocelárenský – Užití: surovina k výrobě vyzdívek ocelárenských pecí, den konvektorů, 

ke konzervaci slévárenských odlitků a k výrobě ţáruvzdorných hmot 

Dehtový olej –Užití: surovina k chemické redukci při výrobě ţeleza ve vysokých pecích, k 

ohřevu bubnových tavících pecí 

Fenanthren (90%) –Užití: surovina pro chemický průmysl, výroba organických barviv a 

pigmentů 

Fenol (99%) –Užití: surovina pro průmysl chemický, textilní, koţedělný: 

fenolformaldehydových pryskyřic, pesticidů, chlorderivátů, bisfenolu A, polycarbonátů 

Fluoren (95%) –Užití: surovina pro chemický průmysl, výrobu pesticidů, plastů, pryskyřic 

Ftalanhydrid (99,7%) –Užití: výroba ftalátových změkčovadel, alkydových a 

polyesterových pryskyřic, výroba nátěrových barev, inhibitorů do gumárenských směsí, 

organických pigmentů, farmaceutických chemikálií 
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Hydroxid sodný – kaustifikační, vodní roztok (8-12%) –Užití: neutralizační médium v 

průmyslových chemických procesech 

Indan (90%) –Užití: surovina pro chemický průmysl 

Inden – kumaronová pryskyřice – Užití: surovina pro chemický průmysl, výrobu laků, 

barev, lepidel, tmelů, pryţe 

Karbazol technický (96%, 97%, 98%) – Užití: surovina pro chemický průmysl, výroba 

organických pigmentů 

Kreosolový olej typ B – Užití: surovina k dlouhodobé ochraně dřevěných výrobků tj. praţců, 

sloupů, dřevěných konstrukcí včetně ochrany proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. 

Je to klasický impregnační prostředek na dřevo, zvláště pro tlakovou impregnaci 

Kreosolová kyselina – Užití: surovina pro chemický průmysl, syntetické pryskyřice, 

baktericidní sloučeniny, plastifikátory, dezinfekční prostředky, čisticí prostředky, izolační 

laky na měděné vodiče, dezinfekční látky 

Kresoly - m, p kresol (m-kresol 40%, 45%, 50%, 60%) – Užití: surovina pro chemický 

průmysl, rozpouštědlo, modifikované fenolformaldehydové pryskyřice, izolační laky na 

měděné vodiče, dezinfekční látky 

Kresoly - o-kresol (98,5%, 99%) –Užití: surovina pro chemický průmysl, rozpouštědlo, 

modifikované fenolformaldehydové pryskyřice, chlorderiváty, výroba barviv, farmaceutický 

průmysl 

Lak ucpávkový – Užití: surovina k výrobě ucpávkových hmot pro vysoké pece k výrobě 

ţeleza, pro průmyslové účely v hutnictví 

Naftalen rafinovaný roztavený (79,6%) –Užití: základní aromatická surovina s širokým 

uplatněním v chemickém, textilním, koţedělném, stavebním průmyslu a v zemědělství, k 

výrobě organických barviv, povrchově aktivních látek, dispergátorů, plastifikátorů, 

vyčiňovacích prostředků, pesticidů, dezinfekčních látek 

Naftalen technický (78,9%
 
) 

- Naftalen technický šupinkový – Užití: základní aromatická surovina s širokým 

uplatněním v chemickém, textilním, koţedělném, stavebním průmyslu a v zemědělství, k 
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výrobě organických barviv, povrchově aktivních látek, dispergátorů, plastifikátorů, 

vyčiňovacích prostředků, pesticidů, dezinfekčních látek 

- Naftalen technický roztavený – Užití: základní aromatická surovina s širokým 

uplatněním v chemickém, textilním, koţedělném, stavebním průmyslu a v zemědělství, k 

výrobě organických barviv, povrchově aktivních látek, dispergátorů, plastifikátorů, 

vyčiňovacích prostředků, pesticidů, dezinfekčních látek 

 

Olej pro saze – Užití: základní surovina pro výrobu sazí s následným pouţitím v 

gumárenském průmyslu 

Prací olej –Užití: základní surovina k vypírání koksárenského plynu v koksovnách za účelem 

zachycování surového benzolu a naftalenu 

Pyren (90%, 93%, 95%, 97%) – Užití: surovina pro chemický průmysl, výroba organických 

barviv a pigmentů 

Smola černouhelná impregnační – Užití: výchozí surovina pro výrobu komerčních výrobků 

na bázi uhelného dehtu, tj. 

- grafitových elektrod pro výrobu oceli, 

- uhlíkových a refrakčních materiálů, 

- při výrobě ţáruvzdorných materiálů 

Smola černouhelná pojivová – Užití: výchozí surovina pro výrobu komerčních  výrobků  na 

bázi uhelného dehtu tj. 

- anod pro výrobu hliníku, 

- grafitových elektrod pro výrobu oceli, 

- uhlíkových a refrakčních materiálů 

Solventní nafta I – Užití: rozpouštědlo pro nátěrové hmoty 

Solventní nafta II – Užití: rozpouštědlo pro nátěrové hmoty 

Tetralin technický (95%)– Užití: surovina pro chemický průmysl, rozpouštědlo při 

organických syntézách, teplosměnné médium 

Toluen (98,7%, 99%) – Užití: výroba trinitrotoluenu, kyseliny benzoové, farmaceutických 

výrobků, rozpouštědlo 
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Uhličitan sodný – vodní roztok (20% - 25%) – Užití: neutralizace kyselých odpadních vod, 

deamonizace čpavkových vod, atd 

Xylen technický (směs) – Užití: rozpouštědlo nátěrových barev, farmaceutické meziprodukty 

 

Xylenoly 

- lehký xylenol – Užití: surovina pro chemický průmysl, syntetické pryskyřice, baktericidní      

sloučeniny, plastifikátory, dezinfekční prostředky, čistící prostředky, antioxidanty 

- 3,5 xylenol  40 – Užití: surovina pro chemický průmysl, syntetické pryskyřice, 

baktericidní sloučeniny, plastifikátory, dezinfekční prostředky, čistící prostředky 

- 3,5 xylenol 99 – Užití: surovina pro chemický průmysl, syntetické pryskyřice, 

baktericidní sloučeniny, plastifikátory, dezinfekční prostředky, čistící prostředky 

 

Změkčovadla ftalátová a adipátová 

- Dimethylftalát (99%) – Užití: plastisolové natahovací potahy, výroba kabelů 

- Dibutylftalát – Užití: změkčovadlo do plastů, pryţe a nátěrových hmot 

- Diisobutylftalát (99%) – Užití: výroba lepidel a tmelů, změkčovadlo do plastů, pryţe a 

nátěrových hmot 

- Dioktylftalát (99%) – Užití: změkčovadlo do plastických hmot (PVC) a přísada do 

nátěrových hmot: podlahoviny a tapety, kabelářské výrobky, PVC potrubí, profily, hadice, 

folie a filmy, obuv, rukavice, plastisolové natahovací potahy a tmely 

- Diisobutyladipát (98%) – Užití: výroba lepidel a tmelů 

- Dioktyladipát (99%) – Užití: výroba folií, nánosových plastisolových hmot, výroba 

obuvi a hadic 
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Příloha č.2: Plán auditů 

 

 

 

 

DEZA, a.s. 

Valašské Meziříčí 

Plán interních auditů SJ  

na … pololetí r. 20.. 

Č. auditu Datum 

Hod. 

Auditovaný útvar 

vedoucí 

Auditoři QMS Poznámka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Datum:                                                                  Schválil: 



72 
 

Příloha č.3: Zpráva z interního auditu 

 

Zpráva z interního auditu QMS č. …/ středisko/rok 

 

 

                       Strana  

 

DEZA, a.s. 

Valašské 

Meziříčí 

 

Termín provedení: 

 

Auditorský tým: Vedoucí: 

                           Členové: 

Auditované 

pracoviště: 

Odpovědný vedoucí: Počet neshod 

systémových             nesystémových 

  

Celkem: 

Čl. ISO 9001 Komentář – pozitivní/negativní zjištění Označení neshody 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Podpisy:           

                             …………………………                    ………………………… 

                                   Ved. audit. týmu                               Členové audit. týmu  

 

                                                     ………………………… 

                                                         Odpovědný vedoucí 
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Příloha č.4: Záznam o neshodě 

 

Záznam o neshodě č. …: 

 

Interní audit č.:…/středisko/rok 

Pracoviště: 

 

Datum: 

Vedoucí: 

 

Vedoucí auditor: 

Popis zjištěné neshody: (vyplní auditor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neshoda: □  systémová  □  nesystémová 

 

Číslo článku ČSN ISO 9001: 

Odpovědný vedoucí: 

 

Auditor: 

Kořenová příčina – opatření k nápravě: (vyplní odpovědný vedoucí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín nápravy: 

 

Odp. ved.: Auditor: 

Ověření realizace a účinnosti nápravného opatření: (vyplňuje auditor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor: 

 

Datum:  



 

Příloha č.5: Seznam zjištění auditu – ISO 9001:2000 

 

 

1.Klasifikace zjištění             2.Nová, Uzavřená, Otevřená           3.Popis zjištění         4.Prověří LRQA              5.Proces, aspekt, oddělení      

6.Datum zápisu zjištění        7.Iniciály pořadové                           8.Článek standardu auditu                                                                                                                                

Major NC- Závažná neshoda                           Minor NC – Méně závažná neshoda                       RC – Požadovaná náprava   SFI – Oblast 

ke zlepšení                                                          xLRQA – Oblast k prověření při příští návštěvě LRQA 

Klasifikace 

1 

Stav 

  2 

Zjištění 

     3 

Přezkoumání nápravného 

opatření 

                       4 

Proces / aspekt 

            5 

Datum 

     6 

Č. záznamu 

     7 

Článek 

     8 
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Příloha č.6: Serie tabulek č. 9-13 Tabulky zjištěných neshod na střediscích při externích auditech 

 

Tab. č.9 Obnovení platnosti certifikátu ze dne 12. - 14.5.2008 

Datum Název provozu Článek 

normy 

Stručný popis neshody Klasifikace 

závažnosti 

neshody 

Stav Nápravné opatření 

12.5.2008 Odbor VTI, OEPaC 4.2.3 f Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Nevhodné seřazení externí dokumentace dle 

předpisů EU a chybí uvedení způsobu interní 

komunikace externích dokumentů. 

Méně 

závaţná 

neshoda 

Otevřená Není 

12.5.2008 Vrcholové vedení 5.6.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Přezkoumání managementu neumoţňuje plné 

vyuţívání nástrojů QMS. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Podrobné hodnocení 

stavu systému ve 

zprávě přezkoumáním 

vedením. 

13.5.2008 Provoz Organik 7.5.1 Senzorická metoda hodnocení dimetylftalátu 

neposkytuje výsledky shodné s poţadavky 

zákazníka. 

Poţadovaná 

náprava 

Nová   

14.5.2008 Odbor výzkumu, 

SEAL 

7.3.5 Předávací protokol je neúplný, chybí podpis 

přebírající osoby a chybí dokumet potvrzující 

splnění cíle výzkumu.  

Poţadovaná 

náprava 

Nová   

14.5.2008 Údrţba 1-4,9 provozu 6.3 + 6.2.2 Podrobnější prověření způsobilosti procesu 

údrţby. 

Poţadovaná 

náprava 

Nová   

12.5.2008 Personální odbor 4.2.4 Chybějící záznamy ze školení. Poţadovaná 

náprava 

Nová   

13.5.2008 Odbor VTI, OEPaC 4.2.3 Chybějící pravidelné přezkoumávání aktuální 

dokumentace. 

Poţadovaná 

náprava 

Nová   

13.5.2008 Odbor logistiky, ţel. 

doprava  

6.2.2 e, 4.2.4 Chybějící formální náleţitosti v záznamu ze 

školení BOZP pracovníků. 

Poţadovaná 

náprava 

Nová   

75 
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12.5.2008 4. provoz - Benzol 5.4.2  Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící důraz na řízení zkušebního provozu 

(jako změnu v systému kvality - čl.n. 4.4.2 nebo 

jako validaci procesu - čl.n. 7.5.2). 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Stav bude řešen 

příkazem vedoucího 

provozu a 

dokumentován v Knize 

příkazů vedoucího. 

12.5.2008 Nákup hl. sur., prodej 

benzenu  

7.4.1 Kontrola zjištěné závady z minulého období: Ze 

strany sprostřetkovatelů není zabezpečený přehled 

o kvalitě suroviny od jednotlivých dodavatelů. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Údaje se uvádějí přímo 

na faktuře. 

13.5.2008 Odbor VTI, OEPaC 4.2.4 Chybějící systém skartace dokumentace v 

elektronické formě. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Předepsána doba 

skartace. 

13.5.2008 Odbor VTI, OEPaC 4.2.4 Chybějící přesné určení vedení záznamů v 

elektronické a papírové podobě. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Byly upřesněny 

pravidla pro vedení 

záznamů v elektronické 

i papírové podobě. 

12.5.2008 1. provoz - Dehet       

OTK 1-3. provozu 

8.3 Chybějící pruţná odezva na zjištěnou neshodu v 

parametrech výrobků v reálném čase. 

Oblast ke 

zlepšení 

Nová   

13.5.2008 Nákup hl. sur., prodej 

benzenu                

OTK 4., 9. provozu  

7.4.3 Chybějící určení obsahu i ostatních neţádoucích 

látek v surovině. 

Oblast ke 

zlepšení 

Nová   

13.5.2008 Provoz Organik 4.2.4 Chybějící zabezpečení duplikátů záznamů.  Oblast ke 

zlepšení 

Nová   

12.5.2008 4. provoz - Benzol 8.4 c  U nového řídícího systému závést analýzu údajů o 

vyhodnocení jeho přínosu v rámci zlepšování 

monitorování a řízení procesu  

Oblast ke 

zlepšení 

Nová   

12.5.2008 1 - Dehet                      

2 - NA, Anthracen,                    

3 - FA DOP,                   

4 - Benzol,                            

9 - Výroba fenolů 

4.2.3 Nedostatečnost úpravy formy dokumentovaných 

pravidel pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami. 

Oblast ke 

zlepšení 

Nová   
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Tab. č.10 Kontrolní externí audit ze dne 29. - 30.10.2008 

Datum Název provozu Článek 

normy 

Stručný popis neshody Klasifikace 

závažnosti 

neshody 

Stav Nápravné opatření 

30.10.2008 9 - Výroba fenolů 4.2.4 Chybějící záznamy o ověřování hodnot ze 

zkušebních metod. 

Oblast ke 

zlepšení 

Nová   

29.10.2008 1 - Dehet                      

2-  NA, Anthracen,                    

3 - FA DOP,                   

4 - Benzol,                            

9 - Výroba fenolů 

4.2.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Nedostatečnost úpravy formy dokumentovaných 

pravidel pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami. 

Oblast ke 

zlepšení 

Otevřená   

29.10.2008 Provoz Organik 7.5.1 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Senzorická metoda hodnocení dimetylftalátu 

neposkytuje výsledky shodné s poţadavky 

zákazníka. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byl instalován 

spektrofotometr na 

měření barvy. 

29.10.2008 Odbor výzkumu, 

SEAL 

7.3.5 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Předávací protokol je neúplný, chybí podpis 

přebírající osoby a chybí dokumet potvrzující 

splnění cíle výzkumu. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Předávací protokoly 

jsou standardně 

doplňovány 

29.10.2008 Údrţba 1.-4.,9. 

provozu 

6.3 + 6.2.2 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Podrobnější prověření způsobilosti procesu 

údrţby. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byli aplikovány metody 

měření efektivity údrţby 

29.10.2008 Personální odbor 4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící záznamy ze školení. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Odpovědná pracovnice 

byla poučena a 

proškolena z povinností 

spojených s výkonem 

funkce. 

29.10.2008 Odbor VTI, OEPaC 4.2.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící pravidelné přezkoumávání aktuální 

dokumentace. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byly doloţeny záznamy 

o pravidelném 

periodickém 

přezkoumávání 

dokumentů. 
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29.10.2008 Odbor logistiky, ţel. 

doprava  

6.2.2 e, 4.2.4 Chybějící formální náleţitosti v záznamu ze 

školení BOZP pracovníků. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byla uzavřena smlouva 

s externím pracovníkem 

o zajišťování aktuálnosti 

školících materiálů. 

29.10.2008 Odbor VTI, OEPaC 4.2.3 f Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Nevhodné seřazení externí dokumentace dle 

předpisů EU a chybí uvedení způsobu interní 

komunikace externích dokumentů. 

Méně 

závaţná 

neshoda 

Uzavřená Byla uzavřena smlouva 

na podchycení 

aktualizací externích 

dokumentů ze strany 

ČD. 

29.10.2008 1. provoz - Dehet       

OTK 1-3. provozu 

8.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící pruţná odezva na zjištěnou neshodu v 

parametrech výrobků v reálném čase. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená U prioritních 

laboratorních zkoušek 

jsou výsledky mimo 

mez ihned sdělovány 

výrobně. 

29.10.2008 Nákup hl. sur., 

prodej benzenu                

OTK 4., 9. provozu  

7.4.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící určení obsahu i ostatních neţádoucích 

látek v surovině. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená S dodavatelem byl 

vyřešen problém 

zvýšeného obsahu Cl- v 

zásilkách. 

29.10.2008 Provoz Organik 4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící zabezpečení duplikátů záznamů.  

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Provádění duplikátů. 

29.10.2008 4. provoz - Benzol 8.4 c  Kontrola zjištěné závady z minulého období: U 

nového řídícího systému závést analýzu údajú o 

vyhodnocení jeho přínosu v rámci zlepšování 

monitorování a řízení procesu.  

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Zavedení systému je 

vnímáno jako přínosné, 

kvantifikovaná cesta k 

vyhodnocení se nenašla. 
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Tab. č.11 Kontrolní externí audit ze dne 26. - 29.5.2009 

Datum Název provozu Článek 

normy 

Stručný popis neshody Klasifikace 

závažnosti 

neshody 

Stav Nápravné opatření 

26.5.2009 Odbor VTI, 

OEPaC 

4.2.3 f Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Nevhodné seřazení externí dokumentace dle 

předpisů EU a chybí uvedení způsobu interní 

komunikace externích dokumentů. 

Méně závaţná 

neshoda 

Uzavřená Byla uzavřena smlouva 

na podchycení 

aktualizací externích 

dokumentů ze strany ČD. 

26.5.2009 Provoz Organik 7.5.1 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Senzorická metoda hodnocení dimetylftalátu 

neposkytuje výsledky shodné s poţadavky 

zákazníka. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byl instalován 

spektrofotometr na 

měření barvy. 

26.5.2009 Odbor výzkumu, 

SEAL 

7.3.5 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Předávací protokol je neúplný, chybí podpis 

přebírající osoby a chybí dokumet potvrzující 

splnění cíle výzkumu. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Předávací protokoly jsou 

standardně doplňovány. 

26.5.2009 Údrţba 1.-4.,9. 

provozu 

6.3 + 6.2.2 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Podrobnější prověření způsobilosti procesu 

údrţby. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byli aplikovány metody 

měření efektivity údrţby. 

26.5.2009 Personální odbor 4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící záznamy ze školení. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Odpovědná pracovnice 

byla poučena a 

proškolena z povinností 

spojených s výkonem 

funkce. 

26.5.2009 Odbor VTI, 

OEPaC 

4.2.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící pravidelné přezkoumávání aktuální 

dokumentace. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byly doloţeny záznamy 

o pravidelném 

periodickém 

přezkoumávání 

dokumentů. 

26.5.2009 OŘS ISO 7.5.4 Není dostatečně nastavený system řízení 

majetku zákazníka. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Zásady řízení zákazníka 

byly začleněny do 

Příručky kvality v 

kapitole 7.5.4. 
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26.5.2009 Deza Polska 5.5.3 V systému interní komunikace je pouţito více 

různých jazyků. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Předmětný předpis 

přeloţen do polštiny 

26.5.2009 OŘS ISO 8.3 Při postupu řízení neshodného výrobu není 

uveden postup při neshodě dodané sluţby. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Postup řešení neshody 

byl zapracován do 

příslušného článku 

Příručky kvality - kap. 

8.3 

26.5.2009 Odbor logistiky, 

ţel. doprava  

6.2.2 e, 4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící formální náleţitosti v záznamu ze 

školení BOZP pracovníků. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byla uzavřena smlouva s 

externím pracovníkem 

zajišťujícím aktuálnost 

školících materiálů. 

28.5.2009 3 - FA, DOP 8.2.4 Záznam o provedení laboratorního měření 

viskozity není plně efektivní. 

Poţadovaná 

náprava 

Nová   

26.5.2009 9 - Výroba fenolů 4.2.4 Chybějící záznamy o ověřování hodnot ze 

zkušebních metod. 

Oblast ke 

zlepšení 

Otevřená   

26.5.2009 1 - Dehet                      

2 - NA, Anthracen,                    

3 - FA, DOP,                   

4 - Benzol,                            

9 - Výroba fenolů 

4.2.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Nedostatečnost úpravy formy 

dokumentovaných pravidel pro nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Pravidla pro nakládání s 

nebezpečnými látkami 

byly upraveny do formy 

respektující poţadavky 

hygienické sluţby. 

26.5.2009 1. provoz - Dehet       

OTK 1-3. provozu 

8.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící pruţná odezva na zjištěnou neshodu 

v parametrech výrobků v reálném čase. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená U prioritních 

laboratorních zkoušek 

jsou výsledky mimo mez 

ihned sdělovány výrobně. 

26.5.2009 Nákup hl. sur., 

prodej benzenu                

OTK 4., 9. 

provozu  

7.4.3 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící určení obsahu i ostatních 

neţádoucích látek v surovině. 

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená S dodavatelem byl 

vyřešen problém 

zvýšeného obsahu Cl- v 

zásilkách. 

26.5.2009 Provoz Organik 4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící zabezpečení duplikátů záznamů.  

Oblast ke 

zlepšení 

Uzavřená Provádění duplikátů 
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Tab. č.12 Kontrolní externí audit ze dne 23. - 25.11.2009 

Datum Název provozu Článek 

normy 

Stručný popis neshody Klasifikace 

závažnosti 

neshody 

Stav Nápravné opatření 

23.11.2009 3. provoz - FA 

DOP 

8.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Záznam o provedení laboratorního měření 

viskozity není plně efektivní. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byl zaveden sešit se 

záznamy. 

23.11.2009 9. provoz - 

Výroba fenolů 

4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící záznamy o ověřování hodnot ze 

zkušebních metod. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Opakovatelnost 

zjišťována interně. 

Tab. č.13 Kontrolní externí audit ze dne 18. - 20.10.2010 

Datum Název 

provozu 

Článek normy Stručný popis neshody Klasifikace 

závažnosti 

neshody 

Stav Nápravné opatření 

18.5.2010 3. provoz - FA 

DOP 

8.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Záznam o provedení laboratorního měření 

viskozity není plně efektivní. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Byl zaveden sešit se 

záznamy. 

18.5.2010 9. provoz - 

Výroba fenolů 

4.2.4 Kontrola zjištěné závady z minulého období: 

Chybějící záznamy o ověřování hodnot ze 

zkušebních metod. 

Poţadovaná 

náprava 

Uzavřená Opakovatelnost 

zjišťována interně. 

20.5.2010 Odbor 

výzkumu, 

SEAL 

7.3, 4.2.3 Obtíţné dokumentování návaznosti protokolu 

na primární data z chromatografu.Obtíţné 

schvalování netodiky pouţité pro testování 

vzorků. 

Méně závaţná 

neshoda 

Nová   

20.5.2010 2. provoz - 

NA, 

Anthracen 

7.5 Neoznačené nádoby s neznámým obsahem Méně závaţná 

neshoda 

Nová   
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Příloha č. 6: Serie tabulek č. 14-18 Tabulky zjištěných neshod na střediscích při interních auditech 

 

Tab. č.14 Zjištěné neshody na střediscích při interních auditech v období I/2008 

 

 

Datum Provoz Auditorský tým Druh neshody 

systémová (S), 

nesystémová 

(NS) 

Počet Článek  

 normy 

Stručný popis 

Vedoucí 

(V) 

Členové 

(Č) 

21.02. 

2008 

2. provoz -  

NA, 

Anthracen 

A19 - V 

A12 - Č 

NS 1 4.2.3 Nutnost aktualizace dokumentace 

NS 1 7.5 Špatné označení porušeného obalu 

27.02. 

2008 

1. provoz - 

Dehet 

A9 -   V 

A4 -   Č 

NS 1 6.2 Chybí záznam o přezkoušení pracovníka 

NS 1 7.5 Nečitelné vzorkovací místo 

27.02. 

2008 

3. provoz – 

FA, DOP 

A11 - V 

A2 -   Č 

NS 1 4.2.4 Chybí záznam o změně v dokumentaci 

5.03. 2008 4. provoz - 

Benzol 

A27 - V 

A19 - Č 

NS 1 7.5 Rozpor mezi hlavou a patou kolony D201 

8.04. 2008 Deza 

Polska 

A9 -   V 

A19 - Č 

NS 1 4.2.4 Chybí záznam poslední změny pracovní instukce 

10.04. 

2008 

Nákup 

hl.surovin, 

prodej 

benzenu 

A11 - V 

A20 - Č 

NS 1 6.2 Chybí zápis o pracovní činnosti 

21.04. 

2008 

Údrţba 1.-

4., 9. 

provozu 

A19 - V 

A3 -   Č 

NS 1 4.2.4 Chybí seznámení s novou Politikou jskosti 

24.04. 

2008 

Odbor VTI, 

OEPaC 

A8 -   V 

A27 - Č 

NS 1 7.4 Chybí hodnocení dodavatelů SW a HW 
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Tab. č.15 Zjištěné neshody na střediscích při interních auditech v období II/2008 

  

 

 

 

 

 

Datum Středisko Auditorský tým Druh neshody 

systemová (S), 

nesystémová 

(NS) 

Počet Článek  

 normy 

Stručný popis 

Vedoucí 

(V) 

Členové 

(Č) 

29.08. 

2008 

Technická 

skupina 

A9 -   V 

A19 - Č 

NS 1 4.2.3 Nedostatečná externí dokumentace 

17.09. 

2008 

3. provoz – 

FA, DOP 

A19 - V 

A2 -   Č 

NS 1 4.2.4 Chybí záznam o absolvování školení 

14.10. 

2008 

9.provoz – 

Výroba 

fenolů 

A24 - V 

A20 - Č 

NS 1 6.2 Nebyl předloţen záznam zaškolení pracovníka 

15.10. 

2008 

Provoz 

Organik 

A21 - V 

A7 -   Č 

NS 1 6.2 Nebyl předloţen záznam o seznámení s Cíly jakosti 

21.10. 

2008 

2. provoz -  

NA, 

Anthracen  

A3 -   V 

A19 - Č 

NS 1 6.2 Chybí popis pracovní činnosti vedoucího provozu 

NS 1 7.5 Neoznačené vzorkovací místo 



 

Tab. č.16 Zjištěné neshody na střediscích při interních auditech v období I/2009 

 

Datum Středisko Auditorský tým Druh neshody 

systémová(S), 

nesystémová 

(NS) 

Počet Článek  

 normy 

Stručný popis 

Vedoucí 

(V) 

Členové 

(Č) 

4.03.2009 3. provoz – 

FA, DOP 

A9 -   V 

A19 - Č 

A13 - Č 

NS 1 7.5 Chybí vyznačení datumu přípravy titračního roztoku 

18.03.2009 Technická 

skupina 

A19 - V 

A21 - Č 

NS 1 7.4.1 Chybí hodnocení exteních dodavatelů sluţeb  

24.03.2009 4. provoz - 

Benzol 

A11 - V 

A22 - Č 

NS 1 8.5 Chybí vypracování hodnocení Cíle jakosti 

3.04.2009 Údrţba 1.-

4., 9. 

provozu 

A27 - V 

A19 - Č 

A22 - Č 

NS 1 7.5 Chybí záznamy z posledních oprav 

11.05.2009 Odbor VTI, 

OEPaC 

A5 -   V 

A16 - Č 

NS 1 7.4 Chybí hodnocení dodavatelů SW a HW 
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Tab. č.17 Zjištěné neshody na střediscích při interních auditech v období II/2009 

 

 

 

 

 

Datum Středisko Auditorský tým Druh neshody 

systémová (S), 

nesystémová 

(NS) 

Počet Článek  

 normy 

Stručný popis 

Vedoucí 

(V) 

Členové 

(Č) 

3.9.2009 2. provoz -  

NA, 

Anthracen 

A27 - V 

A18 - Č 

NS 1 6.2 Není pospán popis pracovní činnosti vedoucího provozu 

9.9.2009 3. provoz – 

FA, DOP 

A21 - V 

A6 -   Č 

NS 1 7.5 Špatné umístění tabulky vzorkovacího místa č. 15 

30.9.2009 Oddělení 

technické 

kontroly 1-

3. provozu, 

centr. 

Laboratoře 

A23 - V 

A26 - Č 

NS 1 6.2 Na pozici vedoucího laboratoře nebyl nalezen popis 

pracovní činnosti 

30.9.2009 Údrţba 1-

4. provozu, 

9. provoz 

A19 - V 

A10 - Č 

A4 -   Č 

NS 1 6.2 Chybí aktualizace popisu pracovní činnosti 

14.10. 

2009 

1. provoz - 

Dehet 

A9 -   V 

A19 - Č 

NS 1 7.5 Chybí označení tabulky  se specifikací a není označen 

smolný koks u staré granulace 

22.10. 

2009 

Provoz 

Organik 

A19 - V 

A13 - Č 

NS 1 7.5 Chybí zapracování kontrolních postupů při stanovení 

barvy 

85 
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Tab. č.18 Zjištěné neshody na střediscích při interních auditech  v období I/2010 

 

 

 

Datum Středisko Auditorský tým Druh neshody 

systémová (S), 

nesystémová 

(NS) 

Počet Článek  

 normy 

Stručný popis 

Vedoucí 

(V) 

Členové 

(Č) 

3.3.2010 2. provoz -  

NA, 

Anthracen 

A19 - V 

A24 - Č 

NS 1 7.5 Nejsou vedeny záznamy o operativní údrţbě 

10.3.2010 3. provoz – 

FA, DOP 

A13 - V 

A4 -   Č 

NS 1 7.5 Chybí označení vzorkovacího místa u nových zásobníků 

čistého FA 

14.4.2010 OŘS ISO A18 - V 

A28 - Č 

NS 1 4.2.3 V Příručce kvality není provedena aktualizace kapitoly 

4.1.2.1 

NS 1 8.3 Chybí protokol o stíţnosti a záznam o příčině 

NS 1 8.5 Chybí dokončit plán cílů v rámci procesu neustálého 

zlepšování 

15.4.2010 Personální 

úsek 

A23 - V 

A9 -   Č 

NS 1 4.2.4 Opomenutí provedení záznamu do Q karet o seznámení 

s aktualizovanou Příručkou kvality 

16.4.2010 Nákup hl. 

surovin, 

prodej 

benzenu 

A22 - V 

A19 - Č 

NS 1 7.4.1 Chybí hodnocení dodavatele 

19.4.2010 7. provoz -

Organik 

A25 - V 

A4 -   Č 

NS 1 7.5 Nebyl vypracován plán údrţby 

22.4.2010 Údrţba 1 – 

3., 4 – 9. 

provozu 

A3 -   V 

A1 -   Č 

NS 1 4.2.4 Pracovníci nejsou seznámeni s novým 5. vydáním OS Q 

15 
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Příloha č.8: Otázky k internímu auditu střediska 1. Provoz – Dehet 

 

 

Otázka dle 

článku 

normy 

 

 

 

OTÁZKY PRO: 1. PROVOZ – DEHET 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

1-velmi nespokojen 

2-nespokojen 

3-ani spokojen ani 

nespokojen 

4-spokojen 

5-velmi spokojen 

 

 

 

Poznámky 

4.2.3 Je v útvaru správně nastaven a používán dokumentovaný postup QMS (pravomoc ke schvalování 

dokumentů, záznam o schválení dokumentů, dostupnost dokumentů, znalost umístění dokumentů, uchování 

a likvidace zastaralých dokumentů, oznamování a distribuce interních a externích dokumentů, přezkoumání 

a revidování dokumentů)? 

 

1 2 3 4 

X 

5  

4.2.4 Jsou v útvaru správně nastavené a  používáné vytvořené a udržované  záznamy, které dokládají 

shodu s požadavky a efektivním fungováním QMS (skartační a archivní řád a s tím související 

identifikace, ukládání, vyhledávání, ochrana a stanovení doby uchování)?  

 

1 2 3 4 

X 

5  

6.2.1 Mají zaměstnanci (provádějící práce, které ovlivňují kvalitu produktu) způsobilost na základě 

patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností (kvalifikace zaměstnanců v popisech pracovního 

místa, výběr zaměstnanců pro poţadovanou činnost, poţadovanou kvalifikaci, průkazy a osvědčení o 

způsobilosti zaměstnanců, zajištění pravidelného přezkušování)? 

 

1 2 3 4 

X 

5  

6.2.2 Jsou v útvaru vhodně udržovány záznamy o vzdělávání, výcviku a získaných dovednostech a 

zkušenostech (záznamy a dokumentace o vzdělávání, personální záznamy)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

6.2.2 Je v útvaru prováděno vzdělávání zaměstnanců, které souvisí s výkonem jejich činností anebo 

zajišťuje jejich další rozvoj (poţadavky na vzdělávání zasílané z personálního útvaru, plány pro 

vzdělávání pro další rok)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

6.2.2 Je v útvaru prováděno hodnocení  jednotlivých vzdělávacích akcí (celkové vyhodnocení vzdělávací 

akce)? 

 

1 2 3 4 

X 

5  

6.2.2 Jsou zaměstnanci v útvaru pravidelně školeni v oblasti BOZP, PO a absolvují další povinná zákonná 

periodická školení (záznamy o pravidelném školení BOZP a PO na pracovišti, pravidelné školení řidičů)? 

 

 

1 2 3 4 5 

X 

 



88 
 

6.2+TS 

6.2.2.3 
Poskytuje útvar zaměstnancům zaškolení na pracovišti pro všechny nové nebo změněné pracovní 

postupy, které ovlivňují kvalitu produktu a to i najatým nebo smluvně vázaným zaměnstnancům 
(záznamy o seznámení zaměstnaců se změnami v dokumentaci jako např. návodky, kontrolní plány apod., 

včetně brigádníků)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

6.3 Určuje, poskytuje a udržuje útvar infrastrukturu potřebnou pro dosahování shody s požadavky na 

produkt (posuzování schopnosti plnit poţadavky zákazníka na současném vybavení, přesnost strojů, 

přesnost měřících zařízení, investice do pořizování a oprav strojů a vybavení)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Je pro realizaci výrobku používáno vhodné a způsobilé výrobní zařízení (pouţití strojů, které jsou 

schopny výrobek vyrobit v poţadované přesnosti a kvalitě, způsobilost výrobních zařízení z hlediska 

platných revizí)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Je při realizaci výrobku zajištěna dostupnost výrobní dokumentace a případně další dokumentace 

popisující znaky produktu (dostupnost kontrolních plánů)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Mají pracovníci k dispozici návody na seřízení, obsluhu a denní údržbu strojů (pokyny pro údrţbu, 

návody na obsluhu, pokyny pro seřízení)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Mají pracovníci k dispozici potřebné měřící přípravky, měřidla apod. s uvedením stavu kalibrace 
(měřidla pro měření, platné kalibrační známky, u zařízení nepodléhajících kalibraci informační štítek, 

známku)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Jsou vypracovány plány pro odstavení a čištění pro daný rok? Jsou na tyto akce zajištěny finanční 

zdroje (plán odstávek pro daný rok)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Je plnění odstávek během roku pravidelně sledováno a v případě potřeby jsou prováděna nápravná 

opatření (záznamy o plnění odstávky)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.1 Řídí útvar výrobní nástroje včetně: skladování a obnovy, seřízení a opravy, program výměny 

opotřebených  nástrojů (řízení nástrojů, ukládání, opravy, skladování, identifikace)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.5.2 Validuje útvar všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že se výsledný výstup nedá 

ověřit následným monitorováním nebo měřením (výsledky studií způsobilosti procesu, prokázání 

monitorování a řízení parametrů procesu)? 

 

 

 

1 2 3 4 

X 

5  
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7.6 Jsou stanovena pravidla pro monitorování  a měření produktu s cílem poskytnout důkaz o shodě 

produktu se stanovenými požadavky včetně pořebného monitorovacího a měřícího zařízení (stanovení 

poţadavků na měřící zařízení v postupech, kontrolních plánech, návodkách)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.6 Je pro monitorování a měření produktu stanoveno vhodné měřící a zkušební zařízení (přezkoumání a 

nastavení poţadavků na měřící a zkušební zařízení s ohledem na poţadovanou přesnost měření)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.6 Je monitorování a měření produktu prováděno způsobem, který je  v souladu s požadavky na 

monitorování a měření (provádění měření a monitorování produktu předepsanými měřidly s předepsanou 

přesností)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

7.6 Udržuje útvar záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování (záznamy o studiích měřícího zařízení, 

záznamy naměřených hodnot na kalibračním listu)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

8.1 Má útvar postupy a stanovené činnosti pro monitorování, měření, analýzy a zlepšování potřebné pro: 

a) prokazování shody produktu, b) zajišťování shody managementu kvality, c) neustálé zlepšování 

efektivnosti systému v managementu kvality (výsledky z interních auditů, údaje o shodě produktu)? 

 

1 2 3 4 

X 

5  

8.2.2 Provádí útvar interní audity v plánovaných intervalech, aby zajistil, zda systém managementu 

kvality a) vyhovuje požadavkům ISO 9001 a požadavkům na systém managementu kvality popřípadě 

zákazníkem, b) je efektivně uplatňován a udržován (plány auditů, záznamy z provedených auditů)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

8.2.2 Zajišťuje management odpovědný za auditovanou oblast bez zbytečných průtahů opatření 

k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin (včasné provádění nápravných opatření na neshody 

z auditu)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

8.3 Má útvar vytvořen dokumentovaný postup pro řešení neshod a stanovení nápravných a 

preventivních opatření (příručka jakosti, směrnice, kde jsou stanoveny pravidla pro řešení neshod a 

stanovení nápravných opatření)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

8.3 Zajišťuje útvar, aby byl produkt, který není ve shodě s požadavky, identifikován a řízen tak, aby se 

zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání (sledovat jeden nebo více případů neshod a ověřit 

průběh)? 

 

1 2 3 4 

X 

5  

8.3 Udržuje útvar záznamy o typu neshod a o všech provedených následných opatřeních včetně 

získaných zvláštních výjimek (databáze)? 

 

 

1 2 3 4 5 

X 
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8.4 Stanoví, sbírá, analyzuje útvar vhodná data k prokázání vhodnoti a efektivnosti systému 

managementu kvality a k vyhodnocení, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému 

managementu kvality (vyhodnocování cílů jakosti, plnění termínů, počty zlepšovacích návrhů, sledování 

nekvality)? 

 

1 2 3 4 

X 

5  

8.5 Jsou přijata opatření na neshody přiměřená důsledkům neshod a jsou takového charakteru, aby 

zabránila (nebo eliminovala) jejich opakovanému výskytu (příklady)? 

 

1 2 3 4 5 

X 

 

 

 

 


