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ANOTACE 

 

Tématem mé diplomové práce je Analýza interních auditů v akreditované zkušební 

laboratoři a návrh na zlepšení systému managementu. V práci je stručně charakterizo-

vána společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o., jejíţ součástí je akreditovaná 

zkušební laboratoř. V práci jsou uvedeny základní principy systému managementu kva-

lity, hlavní zásady certifikace a akreditace uplatňované v České republice. V praktické 

části práce je uvedeno, jak je proces interních auditů implementován v systému ma-

nagementu akreditované zkušební laboratoře, včetně systémové dokumentace a zázna-

mů. Dále je uvedeno počet neshod a následné opatření, aby uţ se neshody nevyskytova-

ly. Jedním z návrhů na zlepšení byla samokontrola, kterou můţe AZL VÍTKOVICE 

TESTING CENTER s.r.o. vyuţít. 

 

 

 

 

 

ANOTATION 

 

The topics of my diploma work is The analysis of internal auditing at accredited testing  

laboratory and propsal of management systém improvement. There is shortly presented 

the company VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. in my work. The part of the 

company is accredited testing laboratory. I introduced the basic principles of system 

management duality, and of certificate and accredites applied in Czech republic. There 

is explained in practical part of work how is the process of internal audits iplemented 

into the system management of accredited testing laboratory, including the system do-

cumentation and records. Further is state numer disagreement and resulting steps don´t 

to already with disagreement offer. One of impromenet suggestion was operator control 

that can AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. used. 
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2. Úvod 

Kvalita jako taková není aktuální problematika pro výrobní podniky, ale je jejich cílem. 

Toto pravidlo platí i v oblastech sluţeb, veřejného sektoru, obchodních rezortů apod. 

Mezi organizace, jejichţ cílem je zabezpečit zákazníkovi co nejlepší sluţby, patří VÍT-

KOVICE TESTING CENTER s.r.o. 1, která je samostatným právním subjektem 

s jednotlivými částmi organizace. 

 

Mezi nástroje  pouţívané v systémech managementu kvality patří mimo jiné interní 

audity v akreditovaných zkušebních laboratořích. Jsou prováděny jako nezávislá, ob-

jektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na zvyšování hodnoty a zdokonalo-

vání procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, ţe 

přináší systematický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, kontrol-

ních procesů a celkové správy i řízení organizace. 

 

Téma mé diplomové práce „Analýza interních auditů v akreditované zkušební laborato-

ři a návrh na zlepšení systému managementu“ bylo s vedením společnosti VÍTKOVICE 

TESTING CENTER s.r.o. dohodnuto v průběhu povinné praxe, kterou jsem ve společ-

nosti začala vykonávat v průběhu prvního ročníku navazujícího studia. Toto téma bylo 

následně schváleno vedoucím katedry Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, fakulty metalurgie a materiálového inţenýrství. Cílem mé (Jedním z cílů) di-

plomové práce je analýza postupů a výsledků interních auditů v akreditované zkušební 

laboratoři a návrh pro řešení vybraného problému. 
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3. Charakteristika společnosti 

3.1 Historie 

Existence první laboratoře ve Vítkovických ţelezárnách je doloţena v písemných pra-

menech jiţ v roce 1873. Postupně zde vznikala řada provozních laboratoří jako odezva 

na zavádění stále náročnějších technologií ve VÍTKOVICÍCH. Historický vývoj labora-

toří a zkušeben probíhal souběţně s rozvojem ţelezáren – kotlárny, mostárny, těţkého 

strojírenství, hutnictví atd. coţ vedlo postupně ke vzniku chemické zkušebny, metalo-

grafické laboratoře, mechanického zkoušení a nedestruktivního testování. 

 

Chemické laboratoře (v prvopočátku zkušebny) existovaly ve Vítkovických ţelezár-

nách jiţ od roku 1873. Zkušební obor metalografie byl součástí chemických laboratoří. 

Písemný metalografický dokument je jiţ z roku 1910. Začátky mechanického zkoušení 

lze situovat do roku 1904 a nedestruktivní zkoušení - testování do roku 1932. 

 

Rozvoj zkušeben a laboratoří pozitivně ovlivnila technologie jaderného strojírenství 

(1976-1992) a poţadavky výrobkových certifikací dle amerických, německých a jiných 

standardů. 

 

Společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. vlastní Osvědčení o akreditaci ne-

přetrţitě od roku 1994. 

 

3.2 Současnost 

Společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. je samostatným právním subjek-

tem s jednotlivými částmi organizace [1] (fyzikálně chemická zkušebna, metalografická 

zkušebna, zkušebna mechanických vlastností, nedestruktivní zkoušení, obchodně eko-

nomické oddělení, kontrolní metrologické středisko a obrobna zkoušek), které jsou je-

jími vnitřními organizačními útvary. 

 

V souladu se zadaným tématem se bude má práce týkat pouze těch oddělení, které jsou 

součástí akreditované zkušební laboratoře č. 1036. Ve společnosti je kromě akreditova-

né zkušební laboratoře ještě akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2285, jejíţ činnosti 

nejsou předmětem  mé diplomové práce. 
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Oblast akreditované zkušební laboratoře č. 1036 je vymezena v rámcovém organizač-

ním schématu na následujícím obr. 1 Organizační schéma společnosti. 

 

Obr. 1 Organizační schéma společnosti 

 

Posláním akreditované zkušební laboratoře v oblasti zkoušení materiálů a výrobků je 

poskytovat odborné sluţby na vysoké profesionální úrovni v těchto základních oblas-

tech: 

 

Fyzikálně chemická zkušebna stanovuje chemické sloţení vzorků především surového 

ţeleza, oceli, litiny, feroslitin a nekovových materiálů metodami klasické chemie i mo-

derními fyzikálními a fyzikálně-chemickými metodami. K tomuto účelu je zkušebna 

vybavena odpovídající technikou a kvalifikovaným personálem. Z organizačního hle-

diska zajišťuje provádění zkoušek, včetně akreditovaných, zejména na úseku Spektro-

metrie a Chemie. Spektrum prováděných analýz se na základě poţadavků zákazníků 

stále rozšiřuje. 
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Metalografická zkušebna provádí ověřování makrostruktury a mikrostruktury zkušeb-

ních těles i jejich dalších vlastností vyplývajících z jejich strukturní stavby a normova-

nými (předepsanými) postupy, posuzuje podle příslušných norem (předpisů) příčiny 

nekvalitní výroby hutních polotovarů a výrobků strojírenské metalurgie za účelem za-

bránění jejího opakování a provádí posuzování příčin provozních poruch strojírenských 

výrobků pro zvýšení jejich kvality. 

 

Zkušebna mechanických vlastností zjišťuje mechanické a technologické vlastnosti oce-

lí, litin a neţelezných kovů. Provádí mechanické zkoušky (zkoušky tahem, rázem, 

v ohybu a tvrdosti), technologické zkoušky (zkouška lámavosti apod.) a další speciální 

sluţby, které technické vybavení zkušebny umoţňuje provádět (např. zkoušení háků, 

pruţin) podle dodaných poţadavků a předpisů zadavatele. Všechny tyto sluţby posky-

tuje Zkušebna mechanických vlastností tuzemským i zahraničním zákazníkům. 

 

Nedestruktivní zkoušení poskytuje odborné sluţby spojené se zkoušením                                 

(i na externích pracovištích) materiálů, výrobků a polotovarů v oblasti základních nede-

struktivních metod zkoušení na vysoké profesionální úrovní pomocí zařízení srovnatel-

ného s evropským standardem. Základními pouţívanými metodami jsou rentgenografie 

a gammagrafie, ultrazvukové zkoušení, elektromagnetické zkoušení a zkoušení kapal-

nými penetranty. 

 

Obrobna zkoušek zabezpečuje výrobu zkušebních těles z dodaných zkušebních vzorků 

pro Zkušebnu mechanických vlastností, Metalografickou zkušebnu a pro Fyzikálně-

chemickou zkušebnu v souladu s podmínkami a poţadavky stanovenými zkušebním 

listem. Obrobna zkoušek rovněţ vyrábí zkušební tělesa dle specifických poţadavků 

zákazníka. Obrobna vykonává i další činnosti zabezpečující výše uvedené úkoly: 

- provádí překování zkušebních  vzorků; 

- provádí tepelné zpracování zkušebních vzorků; 

- spolupracuje s obdobně zaměřenými pracovišti a zajišťuje pro zákazníka práce     

i nad uvedený rámec činností. 
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4. Teoretická východiska auditování 

Hlavním úkolem managementu při řízení podniku ke kvalitě je průběţně ověřovat 

funkčnost systému managementu kvality a spolehlivosti jeho řízení. Jedním ze základ-

ních systémových prostředků je vyuţívání diagnostického subsystému řízení kvality, 

který lze rozdělit na 3 základní hladiny diagnostických činností: auditní, inspekční a 

kontrolní. 

 

Auditní činnosti jsou hlavním diagnostickým nástrojem vrcholového managementu a 

fungují jako zpětná vazba poskytující informace o stavu systémů managementu kvality 

podniku a procesů v něm probíhajících. Audity představují nezávislý zdroj informací a 

týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování kvality podni-

ku. Audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získá-

ní důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němţ jsou splněna 

kritéria auditu. 

 

Norma ČSN EN ISO 19011:2002 je návodem jak interními tak externími audity. 

 

4.1 Druhy auditů 

Z hlediska objektů prověřování jsou rozlišovány 4 typy auditů: audit kvality výrobku, 

audit kvality procesu, audit pracovníků a audit systému managementu. 

 

Audit kvality výrobku je zaměřen na prověřování způsobilosti určitého výrobku plnit 

poţadavky zákazníka. Ke zjištění reálné úrovně plnění parametrů funkčnosti, spolehli-

vosti, bezpečnosti, technické úrovně apod. se provádějí různé testy, měření, zkoušky 

spolehlivosti apod. 

 

Účelem auditu kvality procesu je podrobně vyhodnotit efektivnost, stupeň inovací a 

vhodnosti pracovních postupů a procesů, jejichţ výsledkem jsou výrobky. Při tomto 

auditu je nutné, aby v týmu auditorů byl odborník pro prověřovaný proces. 

 

Audit pracovníků, tj. management podniku by měl touto formou identifikovat a odstra-

nit organizační překáţky, které pracovníkům brání ve zvyšování vyuţití jejich schop-

nosti a klasifikace. 
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Audit systému managementu kvality, cílem tohoto auditu je vyhodnocení úrovně a 

účinnosti systému managementu kvality prověřovaného podniku. Porovnávacím etalo-

nem je pro akreditované zkušební laboratoře norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

 

Audity se dále liší podle mnoţství činností, které auditor musí prozkoumat. Pak rozlišu-

jeme: úplný audit, dílčí audit (miniaudit, etapový audit), následný audit (představuje 

jednu z forem ověření a vyhodnocení účinnosti nápravných opatření, která byla navrţe-

na a přijata jako výsledek předchozího auditu; většinou má formu dílčího auditu oblasti, 

kde byly zjištěny neshody a nedostatky). 

 

Dalšími typy auditů jsou audity externí a interní, jejich rozdělení je zobrazeno na         

obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Druhy auditů kvality 
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4.2 Metody auditů 

4.2.1 Metody plánování auditu 

Jak uvádí autoři [2] před prováděním auditu musí mít auditor jasno, v jakém pořadí 

bude procházet jednotlivé prověřované útvary, resp. pracoviště. V tab. 1 jsou shrnuty 

nejčastěji pouţívané způsoby plánování auditu a jejich výhody a nevýhody. 

 

4.2.2 Metody shromažďování důkazů 

Cílem auditu systému managementu kvality je [2] vyhodnotit míru shody mezi čin-

nostmi v oblasti kvality, jejich výsledků s plánovanými záměry a zda se tyto záměry 

realizují efektivně a jsou vhodné pro dosaţení cílů. Úkolem auditora je proto během 

auditu shromaţďovat objektivní důkazy (kvalitativní a kvantitativní informace), na je-

jichţ základě se míra shody vyhodnotí. 

 

Způsoby, jak auditor získá fakta a objektivní důkazy, mohou mít podobu: 

 přímého pozorování činností a podmínek v prověřované oblasti, resp. v oblastech 

souvisejících s prověřovanou oblastí; 

 měření kritických znaků kvality; 

 zkoušení, vzorkování; 

 rozhovorů s pracovníky (kladení přímých otázek); 

 přezkoumání dokumentace systému managementu kvality (příručky kvality, směr-

nice, pracovních instrukcí); 

 přezkoumání technické a výrobní dokumentace (výrobní plány, konstrukční výkre-

sy, průvodky, atd.); 

 přezkoumání záznamů o kvalitě (zpráv z předchozích auditů, zmetkových hlášení, 

záznamů z kontroly atd.). 

 

Fakta a důkazy získané auditorem osobně jsou spolehlivější neţ informace získané bě-

hem rozhovoru. Proto informace shromáţděné při rozhovoru by měl auditor ověřit a 

jejich platnost by měl doloţit objektivními důkazy, které musí získat z jiných nezávis-

lých zdrojů (tj. rozhovory s jinými pracovníky, fyzické zjišťování, výsledky testů, mě-

ření, ostatní záznamy atd.). 
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Tab. 1 výhody a nevýhody metod plánování auditu 

Způsob Výhody Nevýhody 

Podle organizační 

směrnice 

- jsou prověřovány všechny 

útvary, na které se směrnice 

vztahuje 

- ostatním prvkům systému 

managementu  kvality 

v prověřovaných útvarech, 

které jsou pokryty jinými 

směrnicemi, není věnovaná 

dostatečná pozornost 

- časově náročná 

Podle lokality - jasná specifikace prověřova-

né oblasti 

 

- nejsou podchyceny vazby 

mezi útvary v lokalitě a mi-

mo lokalitu 

Podle projektu - audit pokryje vazby mezi 

všemi útvary zapojenými do 

projektu 

- můţe být obtíţné podrobit 

auditu všechny fáze projektu 

Podle systémových 

prvků 

- prověření podle všech směr-

nic vztaţených k danému 

systémovému prvku 

- časově náročný 

Podle auditní cesty 

postup dopředu 

 

- získání přehledu o logické 

návaznosti činnosti v celém 

podniku 

- vhodný pro výcvik nových 

auditorů 

- snadné naplánování příchodů 

na jednotlivá pracoviště 

 

- chybějí-li na některém pra-

covišti pracovníci, přeruší se 

logický sled nevhodný pro 

dílčí audity (tam se uplatňuje 

postup zpět) 

- nepříliš pruţný 

-  

postup zpět 

 

- můţe začít v kterémkoli od-

dělení, z tohoto důvodu 

vhodný pro dílčí audit 

- vhodný pro výcvik pracovní-

ků 

- snadné naplánování příchodu 

na jednotlivá pracoviště 

- chybějí-li na některém pra-

covišti pracovníci, přeruší se 

logický sled 

- nepříliš pruţný 

 

náhodně vybraný 

útvar 

- velmi pruţný 

- nepřítomnost pracovníků na-

rušuje průběh auditu 

- rychlý přehled o prověřova-

ném objektu 

vhodný pro dílčí audity 

vyţaduje zkušené auditory 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4.2.3 Technika kladení otázek 

Formulace a způsob kladení otázek při rozhovorech auditora s pracovníky prověřované 

či související oblasti zásadním způsobem ovlivňuje mnoţství, kvalitu a rychlost získání 

informací o prověřované oblasti. Při kladení otázek by měl auditor vycházet 

z připravených vývojových diagramů, matic prvků činnosti a zejména z připravených 

kontrolních seznamů otázek, které mají obsahovat sadu předem připravených dotazů 

jako základní vodítko při rozhovoru.  Seznamy však nemohou obsahovat všechny otáz-

ky a formulace. Aby auditor získal potřebné informace od pracovníka                          

na prověřovaném útvaru, je třeba aby znal základy kladení otázek. 

 

Potřebné informace se má auditor snaţit získat vţdy od osoby, která danou činnost vy-

konává. Je ale vhodné dotázat se i osoby, která vykonává činnost bezprostředně nava-

zující na činnost prověřovanou, nebo nadřízeného. Pokud se objeví v odpovědích roz-

por, je třeba dalšího prověření a získání dalších objektivních důkazů. 

 

Při vlastním kladení otázek musí auditor klást otázky tak, aby dostal odpovědi na to: 

JAK, CO, PROČ, KDY, KDE, KDO, CO KDYŢ? a odpovědi doplnit poţadavky 

UKAŢ! 

 

V zásadě si auditor při kladení otázek musí neustále pamatovat, ţe jeho úlohou je: PO-

LOŢIT SPRÁVNOU OTÁZKU A PAK POZORNĚ NASLOUCHAT. 

 

4.3  Nástroje auditů 

K základním nástrojům patří jednoduché, ale účinné vývojové diagramy, matice prvků 

činnosti a kontrolní seznamy otázek. Jsou vhodnou pomůckou jak ve fázi přípravy au-

ditu, tak ve fázi realizace auditu. Lze jich vyuţívat i pro hodnocení výsledků auditu. 

Kromě těchto nástrojů existuje i formulář pro záznam o neshodách. 

 

Vývojové diagramy se sestavují v přípravné fázi a pomáhají při studiu dokumentace 

systému managementu kvality útvaru, u něhoţ se chystá audit. Často jsou vývojové 

diagramy součástí této dokumentace systému managementu kvality. Pokud při jejich 

studiu auditor narazí na nesrovnalosti, můţe si pro srovnání vytvořit vlastní vývojový 

diagram podle textu dokumentace. Tam, kde vývojový diagram součásti dokumentace 
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není, je velmi uţitečné, aby si auditor podle textu dokumentace vývojový diagram se-

stavil. Dostane tak přehledný obrázek o tom, jaký systém managementu kvality byl pro 

prověřovaný útvar vytvořen, zda dokumentace pokrývá všechna moţná řešení určité 

situace, zda některé činnosti nechybějí nebo zda naopak dokumentace nevyţaduje zby-

tečné opakované provádění určité činnosti, zda jsou správně zařazeny rozhodovací blo-

ky a k čemu rozhodnutí  mají vést. Tato analýza umoţní včas, ještě před zahájením 

realizace auditu, odhalit a řešit slabiny vytvořeného systému. 

 

Matice prvků činnosti slouţí k odhalení slabých a silných stránek činnosti, jako vodítko 

při kladení otázek, pro záznam zjištěných skutečností. Matice prvků činnosti je zaloţe-

na na principu, který říká, ţe většina činností se dá rozloţit na 4 prvky, tj. osoba, před-

mět, zařízení a informace. Kromě těchto základních prvků je třeba činnosti analyzovat i 

z hlediska zdrojů, času, neshod. 

 

Kontrolní seznamy jsou soubory otázek seřazené v logickém sledu tak, aby pokryly 

celou prověřovanou oblast. Kontrolní seznamy při auditech slouţí jako: 

 vodítko pro systematický sběr informací, pro přezkoumání všech souvislostí; 

 formulář pro záznam zjištění o prověřované oblasti; 

 doklad o auditu; 

 nástroj vyhodnocení výsledků auditu. 

 

Kontrolní seznamy připravuje auditor v přípravné fázi. Příprava vlastního kontrolního 

seznamu auditora nutí k hlubšímu přemýšlení o prověřované oblasti a souvislostech a 

neomezuje jeho iniciativu při vlastní realizaci auditu. Proto se doporučuje, aby si audi-

toři vypracovávali kontrolní seznamy sami. Ani zkušení auditoři by neměli přijít na 

audit bez kontrolních seznamů. 

 

Zpráva o neshodě slouţí ke komplexnímu dokumentování neshody, tzn. k popisu ne-

shody, záznamu návrhu okamţitého opatření a vyhodnocení jeho účinnosti, návrhu ná-

pravného opatření formulovaného auditorem, k záznamu nápravného opatření a termínu 

jeho implementace, který předkládá odpovědná osoba z prověřovaného útvaru, 

k záznamu o následné kontrole zavedení a efektivnosti nápravného opatření a 

k uzavření řešení neshody. 
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Ukázkou „zprávy o neshodě“ je obr. 3. 

 

Název auditorské organizace: 

Zpráva o neshodě 
Prověřovaný útvar: 

Vedoucí: 

Auditor: Číslo: 

Datum: 

Popis neshody: 

 

                                                     vyplní auditor 

 

Souhlas s podpisem neshody: 

 

                    vyplní zástupce prověřovaného útvaru 

 

Popis:                                     Datum: 

Funkce: 

Dokument (norma, směrnice, 

pracovní instrukce) 

 

            vyplní auditor 

Doporučení – návrh nápravného opatření 

 

                                                                       vyplní auditor 

 

Okamžitá opatření:                 (k zabránění dalšího rozšíření neshody a jejího účinku, 

                                                    platí aţ do prokázání účinnosti nápravného opatření) 

Podpis:                         Funkce: 

      (odpovědné osoby) 

Prokázání účinnosti okamžitých opatření     (kontrolou, dokumentací, vyhodnocením) 

Nápravná opatření: 

 

                                                   vyplní odpovědný pracovník prověřovaného útvaru 

 

Termín implementace:                            Podpis:                               Funkce: 

                                                                               (odpovědné osoby) 

Ověření:                                                 vyplní vedoucí auditor 

 

Nápravné opatření ověřeno:                                 Podpis: 

                                                                                 Funkce: 

Zpráva o neshodě je nyní uzavřena.                    Datum: 

 

Obr. 3 Zpráva o neshodě 
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4.4   Program auditů 

Jakým způsobem se vytváří program auditu u interních auditech je popsáno 

v následujícím textu. 

 

Dle normy ČSN EN ISO 19011:2002 je program auditů definovaný jako jeden audit 

nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na 

specifický účel. Také zahrnuje všechny činnosti nezbytné k plánování, organizování a 

provedení auditů. 

 

V praxi jde o určitý cyklus interních auditů naplánovaných z hlediska zdrojů, místa 

auditování, cílů apod. např. na roční období. Organizace můţe mít i více programů au-

ditů, např. pro auditování systému managementu kvality, enviromentálního manaţer-

ského systému, apod., přičemţ je moţné, aby některé organizace preferovaly jediný – 

integrovaný program auditů. Program auditů můţe mít podobu zvláštního dokumentu, 

schvalovaného vţdy  vrcholovým vedením organizace. Vrcholové vedení také musí 

definovat odpovědnosti a pravomoci k řízení programu auditu jedné, nebo více funkcím 

v organizaci, např. funkci vedoucího auditora, představitele managementu pro systémy 

managementu kvality apod. Tím by měl být velmi zkušený a respektovaný zaměstna-

nec, který samozřejmě musí předtím absolvovat speciální výcvik. Mezi základní odpo-

vědnosti funkce pro řízení programu auditu patří: 

- odpovědnost za definování a zavedení programu auditu v prostředí organizace; 

- odpovědnost za systematické monitorování a přezkoumání efektivnosti a vhod-

nosti programu auditu; 

- odpovědnost za zlepšování programu auditu; 

- odpovědnost za zajištění a poskytnutí zdrojů, které jsou nutné k realizaci pro-

gramu auditu a jeho zlepšování; 

- odpovědnost za udrţování vhodných záznamů z auditování. 

 

Pokud jde o cíle programu auditu, ty by měly reflektovat: 

- poţadavky systému managementu kvality; 

- poţadavky legislativy; 

- poţadavky všech zainteresovaných stran; 

- potenciální rizika pro organizaci apod. 
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V případě interních auditů má být základním cílem programu auditu neustálé zlepšová-

ní systému managementu kvality. 

 

Obr. 4 ukazuje základní postupy, které v rámci programu auditu funkce odpovědná za 

jeho řízení musí realizovat. 

 

   Obr. 4  Postupy programu auditu 

 

Zajišťování odborné způsobilosti auditorů se odvíjí od poţadavků kapitoly 7 normy     

ČSN EN ISO 19011:2002 [4], podle které mají mít auditoři minimální středoškolské 

vzdělání, praxi v oboru včetně praxe v procesech managementu kvality, speciální vý-

cvik pro auditory v rozsahu alespoň 40 hodin a také zkušenosti z auditováním. Na zá-

kladě získaných znalostí a zkušeností můţe vedoucí auditor přidělovat auditory do jed-

notlivých týmů i s ohledem na to, ţe musí být zajištěna nezávislost auditorů na audito-

vané oblasti. 

  

Norma ČSN EN ISO 19011:2002 také vymezuje základní druhy záznamů, které jsou 

spojeny s vedením programu auditu. 

 

Smyslem monitorování a přezkoumávání vhodnosti a efektivnosti programu auditu je i 

zde nacházet příleţitosti k dalšímu zlepšování všech auditorských procesů v rámci or-

ganizace. K tomuto účelu můţe odpovědná funkce vyuţívat vhodně stanovené ukazate-

le výkonnosti procesů auditování. 
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Vrcholové vedení musí systematicky zkoumat nejenom výsledky jednotlivých auditů, 

ale i vhodnost a efektivnost celého programu auditu. Proto odpovědná funkce musí 

vedení předkládat objektivní zprávy. 

 

4.5   Plán auditů 

Plánování auditu si kaţdý podnik, případně auditorská osoba, vytváří sama. 

 

Dle normy ČSN EN ISO 19011:2002 je plán auditů definován jako popis činnosti a 

uspořádání organizace auditu. 

 

Plán auditu je naplánování konkrétního jednoho auditu z celého ročního programu au-

ditu. Auditor by měl zpracovat plán auditu, který má zahrnovat: 

- místo konání auditu; 

- úsek podniku, kde se bude vykonávat audit; 

- kdo bude vykonávat audit; 

- kdy bude vykonán audit; 

- jména pracovníků odpovědných za daný úsek podniku; 

- jméno auditorského týmu; 

- podstata auditu; 

- cíl auditu; 

- případné minulé neshody a s tím související nápravná opatření; 

- datum, kdy byl vykonán poslední audit; 

- atd. 

 

Kaţdý auditor by měl naplánovat plán auditu tak, aby stihl informovat podnik, který je 

auditován, o průběhu auditu a co a koho k tomu danému auditu bude potřebovat. 
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4.6 Postup auditů 

Jakýkoliv audit (jak externí tak interní) má 3 základní účastníky, a to klienta, auditora a 

prověřovaného. Klient je organizace nebo osoba ţádající o audit. Při realizaci interních 

auditů je klientem výhradně vrcholové vedení organizace. Auditor resp. tým auditorů je 

aktivní účastník procesu auditování. Prověřovaný je kompetentní zástupce auditované 

oblasti. Prověřovaný reprezentuje pasivního účastníka auditování a je jím minimálně 

jedna plně odborně způsobilá a zkušená osoba zastupující prověřované organizační 

jednotky a procesy. V případě auditování některých specifických procesů můţe být 

k auditu přizván i tzv. technický expert, který však není součástí auditorského týmu. 

Technický expert je osoba, která poskytuje specifické znalosti nebo provádí odborné 

posudky o předmětu auditu. Technický expert dává pouze svá odborná stanoviska 

k oblastem a procesům, ve kterých nejsou způsobilí členové týmu auditorů. 

 

Pro úspěšný průběh auditu je nesmírně důleţité přesné vymezení odpovědností a pra-

vomocí jednotlivých účastníků auditu. Tyto aktivity vykonává vedoucí týmu auditorů. 

Obr. 5 znázorňuje formou postupového diagramu kroky, které jsou obvyklé při audito-

vání, kdyţ tyto kroky uvádí norma ČSN EN ISO 19011:2002. 

 

V rámci zahajovací fáze auditu jmenuje funkce odpovědná za řízení programu auditu 

vedoucího týmu auditorů, který pak má kompetence ke jmenování dalších členů audi-

torského týmu. Cíle auditu definuje klient auditu. Důleţitým krokem zahajovací fáze 

můţe být posouzení proveditelnosti auditu, tzn. přezkoumání všech podmínek a vlivů, 

které by mohly bránit efektivní realizaci auditu. V této fázi by měl být také navázán 

první kontakt s auditovaným, coţ v případě interních auditů znamená i tzv. notifikaci 

auditovaného, v dostatečném předstihu nahlášení vedoucího týmu auditorů zástupcům 

prověřovaných oblastí a procesů, ţe audit bude vykonán. 

 

Smyslem přezkoumání dokumentů je zjistit, zda jsou pro vlastní audit k dispozici 

všechna potřebná kritéria, tzn. normy, směrnice, zákony, příručky kvality apod. Toto 

přezkoumání realizuje buď vedoucí auditor, nebo celý tým auditorů. 
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Obr. 5 Základní postup při auditování ve smyslu ČSN EN ISO 19011:2002 

 

Příprava auditování na místě zahrnuje vypracování operativního plánu auditu, včetně 

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

v rámci systému managementu kvality a zejména pak obsahuje vlastní přípravu všech 

členů auditorského týmu ke zkoumání přímo na místě. Typickou pracovní pomůckou, 

se kterou auditoři pracují, jsou tzv. check-listy – seznamy otázek, které si auditor při-

praví předem a které jej pak při vlastním auditování na místě vedou. Seznamy otázek 

mají pokrývat všechny poţadavky systému managementu kvality v prověřované oblas-

ti, procesech apod. Vytvořený check-list však nesmí být chápán jako definitivní, ri-

gorózní materiál. Při vlastním auditování jej lze vhodně doplňovat dalšími otázkami. Je 

vhodné, pokud seznamy otázek zároveň obsahují místo k zaznamenávání si všech důle-

ţitostí, důkazů, které budou auditoři potřebovat k formulování závěrů auditu. Seznamy 

otázek nejsou vyţadovaným dokumentem, mají ale některé přednosti jak z pohledu 

auditorů, tak i z pohledu prověřovaných.  
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Výhodou seznamu otázek pro auditory je to, ţe: 

- slouţí jako vnější paměť auditorům; 

- slouţí jako návod a průvodce posuzováním na místě zejména u méně zkušených 

auditorů; 

- je důkazem o správném směřování průběhu auditu; 

- je nosičem údajů o zjištěních a popisu skutečnosti v auditované oblasti; 

- je vhodnou přílohou kaţdé zprávy. 

 

Prověřovaným seznamy otázek: 

- pomáhají s přípravou na vlastní audit; 

- slouţí jako rámcový průvodce auditem; 

- je pro ně i důkazem, ţe audit byl realizován nezávislou stranou. 

  

Auditorské činnosti na místě představují typickou sloţku procesu auditu. Jejich podsta-

tou je sběr a analýza dat o prověřovaných procesech, porovnávání postupů vyţadova-

ných kritérií auditu s reálným stavem v prověřované organizační jednotce, formulace 

všech relevantních zjištění z auditu a příprava předběţných závěrů z auditu. Auditoři 

zde mají postupovat podle předem vypracovaného operativního plánu auditu. Obvyklou 

součástí těchto činností je i úvodní a závěrečné jednání u zástupců prověřovaných pro-

cesů. Závěrečné jednání má vlastníka prověřovaného procesu seznámit s hlavními zjiš-

těními, ať uţ budou formulovány jako neshody, odchylky, nebo příleţitosti ke zlepšo-

vání. 

  

Po ukončení auditování přímo na místě tým auditorů vypracuje závěrečnou zprávu 

z auditu, která má písemnou formou sumarizovat všechna zjištění a závěry. Doporuče-

ný obsah zpráv z auditů uvádí norma ČSN EN ISO 19011:2002. 

 

Zpráva z auditu je distribuována v souladu s předem schváleným rozdělovníkem. Musí 

se dostat zejména k vlastníkům auditovaných procesů, vedoucím příslušných organi-

začních jednotek a s jejím obsahem musí být seznámeno i vedení organizace. Distribucí 

zprávy z auditu vlastní audit končí. U interních auditů by měla být zpráva povaţována 

za důvěrný dokument, se kterým by neměli být seznamováni partneři organizace, jeho 

zákazníci, dodavatelé apod. 
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Projednání závěrů obsaţených ve zprávě z auditu je povinností řídících pracovníků – 

vrcholového managementu organizací. Ti také musí navrhnout, realizovat a následně 

prověřovat vhodná opatření k nápravě, preventivní opatření, resp. realizovat aktivity 

zlepšování. Efektivnost a účinnost těchto opatření můţe prověřit následný audit, pokud 

tak vedení organizace rozhodne. 

 

4.7   Interní audity ve VÍTKOVICE TESTING CENTER 

Systém managementu kvality je prověřován pravidelně v souladu s ročním Programem 

interních auditů. Za dohled nad uvedeným systémem kontroly a za propracování systé-

mu kvality je ve VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. odpovědný ředitel pro kvali-

tu, který je zároveň vedoucím auditorem. 

 

4.7.1   Postup auditorských činností 

Kaţdý prvek systému, popsaný v příslušné kapitole příručky [1] kvality, je minimálně 

jednou ročně prověřený a zjištěné výsledky jsou písemně zaprotokolovány. Systém 

managementu kvality osobně prověřuje ředitel pro kvalitu, jeho činnost však prověřuje 

jiný pracovník společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o., který získal osvěd-

čení o kvalifikaci auditora. Prověřovatelé nikdy nesmí nést přímou zodpovědnost za 

oblasti činností, ve kterých audit provádějí. 

 

Mechanismus těchto auditů je popsán instrukcí systému managementu akreditační zku-

šební laboratoře s označením QI – VTC GEN - 0003 „Interní audity systému manage-

mentu“ [7], která respektuje principy ČSN EN ISO 19011:2002. Účelem auditů a kont-

rol je  zjistit stav, zda je dosahováno shody údajů uvedených v příručce kvality se sku-

tečností. Na základě zjištěných výsledků jsou případně přijímána nápravná opatření 

k odstranění nesrovnalostí, pokud se vyskytnou. Výsledky kaţdého auditu jsou doku-

mentovány písemně včetně popisu zjištěných nedostatků a vedoucí příslušné zkušebny 

neprodleně rozhodne o způsobu prošetření jejich příčin a termínu jejich odstranění. 

 

Součástí systému kontroly je i následná kontrola plnění nápravných opatření. Ve výše 

uvedené instrukci jsou rozpracovány základní zásady vnitřního systému kontroly, spo-

čívající na následujících principech: 
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- ředitel pro kvalitu sestaví roční program interních auditů systému managementu 

kvality a po projednání s vedoucími jednotlivých zkušeben následně obdrţí řízený 

exemplář Programu interních auditů 

- kaţdý uskutečněný audit musí být vedoucím týmu auditorů písemně dokumentován 

a záznam doručen příslušnému adresátovi 

- vedoucí prověřovaného útvaru stanoví opatření k odstranění zjištěných nedostatků a 

určí osobu zodpovědnou za jejich realizaci ve stanoveném termínu 

- po odstranění nedostatků je provedena následná kontrola stavu systému manage-

mentu kvality prověřovaného útvaru a originály zpráv o prověrce jsou předány ředi-

teli pro kvalitu. 

 

Dodrţování principů, zásad a ustanovení systému kvality je rovněţ operativně kontro-

lováno vedoucími zkušeben a pracovních úseků v rámci jejich řídících aktivit. Zjištěné 

nedostatky projednávají s příslušnými pracovníky a zabezpečují jejich odstranění. 

 

4.7.2     Dokumenty 

Mezi hlavní dokumenty akreditované zkušební laboratoře společnosti VÍTKOVICE 

TESTING CENTER s.r.o. pro oblast interních auditů patří příručka kvality [1], roční 

program auditů a instrukce systému managementu [7].  

 

V příručce kvality je popsáno jak společnost funguje, systémy managementu, řízení 

dokumentace, přezkoumání poţadavků, subdodávky zkoušek, objednávání sluţeb, 

sluţby zákazníkům, stíţnosti, řešené neshody, nápravná opatření, preventivní opatření, 

řízení záznamů, interní audity, přezkoumání managementu, odborné poţadavky a ná-

vaznosti vyplývající z akreditace. 

 

Roční program auditů obsahuje rozsah auditů platný pro daný rok. Je zpracováván tak, 

aby byly pokryty všechny prvky systému managementu kvality akreditované zkušební 

laboratoře. V praxi to znamená, ţe jsou prověřena všechna oddělení, která jsou součástí 

akreditování zkušební laboratoře v rozsahu daném příručkou kvality. 
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4.7.3   Záznamy 

Z poţadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 vyplývá, ţe záznamy by měly být 

udrţovány, aby dokazovaly uplatňování programu auditu a měly by obsahovat záznamy 

vztahující se k jednotlivým auditům, výsledky přezkoumání programu auditů a perso-

nální záznamy o auditorech. Záznamy by měly být uchovávány a vhodně chráněny. 

 

Laboratoř musí vytvořit a udrţovat postupy pro identifikaci, sběr, evidenci, přístup, 

uspořádání, uloţení, údrţbu a likvidaci záznamů o kvalitě a technických záznamů. Vše-

obecné záznamy musí být čitelné a musí být uloţeny a uchovávány takovým způsobem 

a v takovém technickém vybavení, které zajistí jejich snadnou dostupnost a vhodné 

prostředí, které je ochrání před znehodnocením, zničením  nebo ztrátou. Záznamy musí 

být zabezpečeny a vedeny jako důvěrné. Laboratoř musí mít postupy pro ochranu a 

zálohování záznamů vedených v elektronické podobě a k zamezení neoprávněného 

přístupu k těmto záznamům nebo neoprávněné změny v těchto záznamech. 

 

Záznamy vztahující se k jednotlivým auditům jsou plány auditů, zprávy z auditů, zprá-

vy o neshodách, zprávy o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních, v případě 

potřeby zprávy z následných auditů. 

 

Personální záznamy o auditorech jsou hodnocení odborné způsobilosti a dosahované 

úrovně auditora, výběr týmu auditora a udrţování a zlepšování odborné způsobilosti. 

V akreditované zkušební laboratoři ve VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. jsou 

pouţívány následující základní záznamy z interních auditů: 

- checklist – vzor 1. stránky je uveden na obr. 6 

- Zpráva o auditu – vzor 1. stránky je uveden na obr. 7 

- Záznam o neshodě – vzor 1. stránky je uveden na obr. 8 
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Obr. 6 Checklist 
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Obr. 7 Zpráva o auditu 
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Obr. 8 Záznam o neshodě 
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5. Charakteristika systému managementu kvality v akreditované 

zkušební laboratoři 

Systém managementu kvality akreditované zkušební laboratoři (AZL) je budován na 

bázi normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a zabezpečuje pohotovost a důvěryhodnost 

poskytnutých sluţeb, coţ je podmíněno odborností personálu a technickou způsobilostí 

zkušební techniky a metodiky zkoušení. Vše je pod pravidelným dohledem akreditač-

ního orgánu. 

 

Při porovnání rozsahu poţadavků na systém managementu kvality uvedeného v normě              

ČSN EN ISO 9001:2001 zjistíme, ţe všechny prvky systému managementu kvality 

normy ČSN EN ISO 9001:2001 jsou obsaţeny i v normě ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005. Naopak norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pokrývá některé poţadavky 

na odbornou způsobilost, které nejsou specifikovány v normě ČSN EN ISO 9001:2001. 

 

Z hlediska rozsahu jsou tedy obě normy téměř identické. V čem je tedy rozdíl? 

Z bliţšího porovnání struktury obou norem je zřejmé, ţe u zkušebních laboratoří je dle                          

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 kladen větší důraz na odbornou způsobilost personálu a 

technickou způsobilost zkušebního zařízení a pouţívaných metod zkoušení, coţ je po-

chopitelné vzhledem k charakteru zkušební činnosti. 

 

Lze tedy konstatovat, ţe akreditované zkušební laboratoře zcela splňují poţadavky sys-

tému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2001 a ve specifických oblastech jsou 

poţadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 přísnější. 
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5.1  Politika zabezpečení kvality zkoušek 

Spočívá v bezvýhradném dodrţování předpisů, zásad, postupů a ustanovení obsaţených 

v dokumentech systému managementu kvality akreditované zkušebny. Příručkou kvali-

ty je popsán systém managementu kvality AZL společnosti VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o., vytvořený na bázi normy  ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Obsahuje 

všechny závazné i doporučené prvky a poskytuje dostatečnou záruku, ţe při jeho uplat-

ňování v kaţdodenní činnosti jednotlivých zkušeben budou vydávané výsledky zkoušek 

kvalitní a přesné. Systém je tvořen politikou a cíli kvality, popsán příručkou kvality, 

zahrnuje strukturu zkušebny, která je popsána v příručce kvality a v organizačních 

schématech, stanovené pracovní a funkční činnosti, předpisy, instrukce, směrnice kvali-

ty a další uvedené dokumenty a mechanismy. Systém managementu kvality byl zave-

den jiţ v roce 1992 a od roku 1993 byl akreditován jako jeden z prvních v České repub-

lice. 

 

Popsat systém managementu kvality AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. je 

povinností jejího manaţera kvality. Ten odpovídá za uchovávání originálu příručky, za 

zhotovení nezbytného počtu kopií, za jejich řádnou a průkaznou distribuci a za její pře-

zkoumání a revidování je-li třeba, minimálně však jedenkrát ročně. 

 

Zkušebnou  vydávaná odborná stanoviska a interpretace se mohou týkat výhradně sho-

dy s technickou specifikací. Při vyjádření shody musí být brána v úvahu nejistota měře-

ní – pokud se nejedná o shodu výsledků kvalitativního charakteru. 

 

Kromě zavedeného a funkčního systému managementu kvality je důleţitým předpokla-

dem zajištění kvality zkoušek v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. pravi-

delná účast v mezinárodních porovnávacích zkouškách (národních i mezinárodních). 

Těchto zkoušek se AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. dlouhodobě úspěšně 

zúčastňuje. 
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5.2  Politika kvality akreditované zkušebny 

Akreditovaná zkušebna má zpracovánu politiku kvality, která je samostatným doku-

mentem vyskytující se i mimo příručku kvality. Kaţdá změna tohoto dokumentu je 

prováděná na poradě vedení VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. a po jejím schvá-

lení ředitelem je s ní seznámen okruh všech pracovníků akreditované zkušebny. Kopie 

politiky kvality se nacházejí ve všech zkušebnách, jsou zveřejněny a tak dány 

k dispozici i návštěvníkům. Politika kvality akreditované zkušebny obsahuje závazky a 

prohlášení managementu v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

 

Základ politiky systému managementu kvality akreditované zkušebny tvoří její zamě-

ření na kvalitu vykonávaných zkušebních činností a na očekávaní a potřeby zákazníků. 

Vychází z principu, ţe kvalitní úroveň zkoušení i produktivita práce zkušeben jsou vý-

sledkem efektivní týmové a trvale solidní práce všech pracovníků AZL VÍTKOVICE 

TESTING CENTER s.r.o. Pro udrţení konkurenceschopnosti AZL VÍTKOVICE 

TESTING CENTER s.r.o. průběţně zlepšuje a zefektivňuje postupy zkoušení za sou-

časného plného respektování všech poţadavků zákazníků i platných předpisů, provádě-

cích norem, postupů a instrukcí. Proto se i činnosti, které systém managementu kvality 

popisuje v příručce kvality, neustále rozvíjejí a vylepšují. Nejdůleţitějším zdrojem pro 

zkvalitnění práce zkušeben jsou obchodní partneři zkušebny, kteří se pomocí příručky 

kvality  seznamují se systémem managementu kvality AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. a hlavním cílem je pak udrţení důvěry zákazníků v kvalitu a vysokou 

úroveň poskytovaných sluţeb. 

 

5.3  Dlouhodobé cíle 

Dlouhodobé cíle AZL, které vytýčilo vedení VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 

při budování systému managementu kvality, byly splněny. Vznikem samostatného 

právního subjektu bylo dosaţeno praktické nezávislosti zkušeben na výrobě, prodeji a 

výzkumu a byly vytvořeny předpoklady pro neovlivnitelnost vydávaných výsledků 

cizími osobami. Pracovníci zkušeben byli proškoleni a seznámení se systémem zabez-

pečování kvality a tento systém byl prakticky zaveden. Další trvalé cíle jsou deklarová-

ny vrcholovým vedením v Politice kvality společnosti. AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. udrţuje kontakt s celou řadou cizích zkušeben a laboratoří, zejména 

prostřednictvím Sdruţení českých zkušeben a laboratoří, jehoţ jsou členem. Plnění 
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krátkodobých Cílů kvality, které jsou pravidelně vedením VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. vytyčovány vţdy na následující rok, je průběţně sledováno a vyhodno-

ceno manaţerem kvality. V rámci ekonomických moţností je pravidelně modernizová-

na zkušební a měřící technika. 

 

5.4  Příručka kvality 

Samostatná příručka kvality je nejvyšším předpisem systému managementu kvality 

obecnějšího charakteru, který je v jednotlivých zkušebnách dále rozpracován a konkre-

tizován pomocí interních předpisů kvality (QP a QI). Ty  upřesňují nejdůleţitější čin-

nosti spojené se zkoušením z hlediska zodpovědnosti jednotlivých pracovníků za jejich 

správnost od přijetí a posouzení zakázky, přes manipulaci se vzorky a jejich vyzkoušení 

aţ k vydání zkušebních protokolů a archivaci záznamů. Na nejniţší úrovni jsou zpraco-

vány směrnice kvality pro zkušební a jiné rutinně opakované činnosti, které mají vliv 

na zkoušení a nejsou dostatečně popsány vyšší systémovou dokumentací. Úlohy a od-

povědnosti managementu, včetně manaţera kvality, jsou uvedeny v příručce kvality. 

 

Příručka kvality poskytuje základní informace o zavedeném systému managementu 

kvality a dává přehled o celkovém rozsahu zkoušení i dalších aktivitách souvisejících 

s obsahem osvědčení o akreditaci. Je určena především pro potřeby pracovníků zkušeb-

ny, akreditační orgán (ČIA) a pro zákazníky. Její současná revize vychází z analýzy 

stavu systému managementu kvality po úspěšných reakreditacích, z pravidelných roč-

ních přezkoumání a revizí, z postupné implementace poţadavků a ustanovení technické 

normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Revize příručky kvality můţe být prováděna po částech. Minimálně však musí být re-

vidována ta část kapitoly příručky kvality, která má samostatný název a je uvedena 

v kapitole Obsah. Nachází-li se na revidovaných stránkách text části jiných pasáţí pří-

ručky kvality, který nebyl označen jako revidovaný, musí být tento text opsán beze 

změny. Revidovaný text je označen vpravo svislou čárou. Kaţdá revize musí být ozna-

čena v záhlaví příslušné stránky příručky kvality, v kapitole 2 Obsah a při kaţdé revizi 

musí být rovněţ provedena revize kapitoly 1. Obdobné zásady platí i pro revizi příloh. 
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6. Analýza postupů a výsledků interních auditů v akreditované 

zkušební laboratoři 

Interní audity jako takové jsou popsány v normě ČSN EN ISO 19011:2002 a podle této 

normy by se měly provádět všechny interní audity. AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. má vytvořenou vnitřní směrnici QI – VTC GEN – 0003 Interní audity 

systému managementu, podle které provádějí interní audity. 

 

6.1. Analýza postupů 

Vnitřní směrnice QI – VTC GEN – 0003 vychází z normy ČSN EN ISO 19011:2002 a 

respektuje konkrétní  podmínky AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Odpo-

vědnost za interní audity v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. má manaţer 

kvality, který v Ročním programu auditů stanoví všechny činnosti a postupy tak, aby 

byla dodrţena zásada pokrytí celého systému managementu kvality a všech jeho prvků 

v souladu se systémovou dokumentací a poţadavky normy ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005.  

 

Vlastní postup provádění auditů v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. je dle 

kapitoly 6 normy ČSN EN ISO 19011:2002 následující: 

 

K zahájení auditu: 

 zahájení auditu a jmenování vedoucího týmu auditu je odpovědností manaţera kva-

lity; 

 stanovení cílů a kritérií auditu a vlastní plán auditů zpracovává vedoucí týmu audi-

torů; 

 určení proveditelnosti auditu a výběr týmu auditorů provádí vedoucí týmu auditorů; 

 vedoucí týmu auditorů kontaktuje vedoucího prověřovaného útvaru a domlouvá 

s ním další postup a program auditu; 

 

K přezkoumání dokumentů: 

 přezkoumání odpovídající dokumentace a výsledků minulého auditu provádí ve-

doucí týmu auditorů; 
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K přípravě činnosti při auditu na místě: 

 příprava plánu auditu a přidělení práce jednotlivým auditorům provádí vedoucí tý-

mu auditorů; 

 příprava pracovních dokumentů jako jsou přehledy prověřovaných činností včetně 

poţadavků ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, jednání členů auditního týmu a oznáme-

ní data zahájení auditu vedoucímu prověřovaného útvaru provádí vedoucí týmu au-

ditorů; 

 

K provádění auditu na místě: 

 úvodní jednání auditu řídí vedoucí týmu auditorů; 

 komunikace v průběhu auditu, shromaţďování a ověřování informací, formulace 

zjištění při auditu a příprava závěru auditu je prováděna vedoucím týmu auditorů a 

členy týmu auditorů; 

 závěrečné jednání řídí vedoucí týmu auditorů za účasti týmu auditorů a vedoucího 

prověřovaného útvaru; 

 

K přípravě, schválení a distribuci zprávy z auditu: 

 zprávu z auditu zpracovává a vydává vedoucí týmu auditorů; 

 distribuci zprávy vedoucímu prověřovaného úseku provádí vedoucí týmu auditorů; 

 

K dokončení auditu: 

 seznámení se s výsledky auditu a prošetření všech vystavených neshod včetně sta-

novení nápravných opatření provádí vedoucí prověřovaného úseku; 

 ověření  účinnosti stanovených nápravných opatření, uzavření vystavených neshod, 

stanovení nutnosti následného auditu a předání zprávy o auditu manaţérovi kvality 

provádí vedoucí týmu auditorů; 

 

K provedení následného auditu: 

 hodnocení auditu, stanovení potřeby následného auditu a zapracování výsledků au-

ditu do roční zprávy o auditech je prováděno manaţerem kvality. 
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Při detailním rozboru postupů uplatňovaných při provádění interních auditů v AZL 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. bylo zjištěno, ţe jsou manaţerem kvality, kte-

rý za organizaci a provádění interních auditů odpovídá, voleny různé modifikované 

přístupy. Např. v r. 2005 byly nad rámec běţných auditů prověřovány vytipované klí-

čové prvky systému managementu. V roce 2007 a 2008 nebyli při provádění systému 

managementu i některých odděleních dotazováni vedoucí oddělení, ale plnění systémo-

vých poţadavků museli prokazovat jimi vybraní odborní pracovníci, kteří se běţně sys-

témovými otázkami nezabývají. Tento postup je časově náročnější a vůči danému oddě-

lení i mnohem přísnější, protoţe mnohdy byly hodnoceny i skutečnosti, kdy nešlo o 

„systémový nedostatek“, ale kdy dotazovaný pracovník neuměl odpovědět, nevěděl, 

kde se nacházejí  příslušné záznamy a dokumenty, apod. V konečném důsledku se tento 

přístup ukázal jako velmi účinný, protoţe dotazovaní pracovníci se sami podíleli na 

odstraňování neshod a výrazně se u nich zvyšuje povědomí „systému managementu 

kvality“ a uvědomují si svou vlastní pozici v rámci tohoto systému. V neposlední řadě 

se u nich projevuje větší jistota a sebevědomí při komunikaci s externími auditory ČIA 

při dozorových návštěvách. Z těchto důvodů bude tato forma interních auditů uplatňo-

vána i v následujících letech s vědomím, ţe počet zjištění a nedostatků můţe být vyšší. 

 

Z výše provedené analýzy je patrné, ţe postupy provádění interních auditů jsou v AZL 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. prováděny v souladu s ČSN EN ISO 

19011:2002. 

 

6.2. Analýza výsledků 

Pro analýzu výsledků byla ředitelem pro jakost poskytnuta data z interních auditů za 

léta 2004-2008. Tato data byla rozdělena do 3 kategorií a to na: 

1. Programy auditů na jednotlivé roky a check listy jednotlivých auditů s určením 

kritérií a jejich realizace pro jednotlivé střediska 

2. Počty vystavených neshod a následných nápravných opatření 

3. Vyuţití jednotlivých interních auditorů v průběhu sledovaných let. 

 

Tato data jsou prezentována v tab. 2 aţ 6. 
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Tab. 2 rok 2004 

rok 2004 

kritérium /VTC 01 10 20 30 40 70 

1 organizace X S S S S AC 

2 systém jakosti S S S S S S 

3 řízení dokumentace S S S AC AC AC 

4 přezkoumání poptávek, nabídek a smluv NA S S AC AC S 

5 subdodávky zkoušek a kalibrací NA NA NA S X NA 

6 nakupování sluţeb a dodávek NA S S S S S 

7 sluţby zákazníkům, stíţnosti, řešení neshodné práce X S S S NA S 

8 nápravná a preventivní opatření X NA NA S NA NA 

9 řízení záznamů o jakosti S S S S S S 

10 interní prověrky S S S X X AC 

11 přezkoumání účinnosti systému managementem S S X X S S 

12 pracovníci, kvalifikace a výcvik S AC S S AC AC 

13 prostory a prostředí NA AC S S S S 

14 zkušební metody a předpisy, validace metod NA S S S S S 

15 zkušební zařízení a jeho metrologické ošetření NA S S S S S 

16 návaznost měření S S S S S S 

17 zacházení se zkoušenými poloţkami NA S S S NA S 

18 
zabezpečování jakosti výsledků zkoušek (důvěrnost a 

utajení) 
NA S S S S NA 

19 uvádění výsledků (protokoly o zkouškách) NA S S S S NA 

20 závazky vyplývající z akreditace S S X X X NA 

21 vertikální prověrka vybrané poloţky NA S S S S X 

        

        

        

S uspokojivý 8 17 17 16 12 11 

AC přijatelný s poznámkami 0 2 0 2 3 4 

NS neuspokojivý 0 0 0 0 0 0 

NA nelze pouţít 10 2 2 0 3 5 

X neprověřováno 3 0 2 3 3 1 

        

        

        

        

S uspokojivý 81 

AC přijatelný s poznámkami 11 

NS neuspokojivý 0 

NA nelze pouţít 22 

X neprověřováno 12 
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Tab. 3 rok 2005 

rok 2005 

kritérium /VTC 01 10 20 30 40 70 

1 organizace X S S S AC S 

2 systém jakosti S S S S S S 

3 řízení dokumentace S S S S S S 

4 přezkoumání poptávek, nabídek a smluv NA X S S S X 

5 subdodávky zkoušek a kalibrací NA NA NA NA NA NA 

6 nakupování sluţeb a dodávek NA S S S S S 

7 sluţby zákazníkům, stíţnosti, řešení neshodné práce X S S S S S 

8 nápravná a preventivní opatření X NA NA S NA NA 

9 řízení záznamů o jakosti S S S S S S 

10 interní prověrky S S S S S S 

11 přezkoumání účinnosti systému managementem S S S S S S 

12 pracovníci, kvalifikace a výcvik S S S AC AC S 

13 prostory a prostředí NA AC S S S S 

14 zkušební metody a předpisy, validace metod NA S S S S S 

15 zkušební zařízení a jeho metrologické ošetření NA S S S X S 

16 návaznost měření S S S S X AC 

17 zacházení se zkoušenými poloţkami NA S S S NA S 

18 

zabezpečování jakosti výsledků zkoušek (důvěrnost a 

utajení) 
NA S S S S NA 

19 uvádění výsledků (protokoly o zkouškách) NA S S S S NA 

20 závazky vyplývající z akreditace S NA NA NA NA NA 

21 vertikální prověrka vybrané poloţky NA S S S S X 

        

        

        

S uspokojivý 8 16 18 18 13 13 

AC přijatelný s poznámkami 0 1 0 1 2 1 

NS neuspokojivý 0 0 0 0 0 0 

NA nelze pouţít 10 3 3 2 4 5 

X neprověřováno 3 1 0 0 2 2 

        

        

        

        

S uspokojivý 86 

AC přijatelný s poznámkami 5 

NS neuspokojivý 0 

NA nelze pouţít 27 

X neprověřováno 8 
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Tab. 4 rok 2006 

rok 2006 

kritérium /VTC 01 10 20 30 40 70 

1 organizace S S S S S S 

2 systém jakosti S S S S S S 

3 řízení dokumentace S AC S S S S 

4 přezkoumání poptávek, nabídek a smluv NA S S S S S 

5 subdodávky zkoušek a kalibrací NA S NA NA NA NA 

6 nakupování sluţeb a dodávek NA S S S S S 

7 sluţby zákazníkům, stíţnosti, řešení neshodné práce X S S S AC S 

8 nápravná a preventivní opatření X S NA NA AC NA 

9 řízení záznamů o jakosti S S S S S S 

10 interní prověrky S S S S S S 

11 přezkoumání účinnosti systému managementem S S S S S NA 

12 pracovníci, kvalifikace a výcvik S S S AC S S 

13 prostory a prostředí NA S S S S S 

14 zkušební metody a předpisy, validace metod NA S S S S NA 

15 zkušební zařízení a jeho metrologické ošetření NA S S S S S 

16 návaznost měření NA S S S S S 

17 zacházení se zkoušenými poloţkami NA S S S S S 

18 

zabezpečování jakosti výsledků zkoušek (důvěrnost a uta-

jení) 
NA S S S S NA 

19 uvádění výsledků (protokoly o zkouškách) NA AC S AC S NA 

20 závazky vyplývající z akreditace S NA NA NA NA NA 

21 vertikální prověrka vybrané poloţky NA S S S S X 

        

        

        

S uspokojivý 8 18 18 16 17 13 

AC přijatelný s poznámkami 0 2 0 2 2 0 

NS neuspokojivý 0 0 0 0 0 0 

NA nelze pouţít 11 1 3 3 2 7 

X neprověřováno 2 0 0 0 0 1 

        

        

        

        

S uspokojivý 90 

AC přijatelný s poznámkami 6 

NS neuspokojivý 0 

NA nelze pouţít 27 

X neprověřováno 3 
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Tab. 5 rok 2007 

rok 2007 

kritérium /VTC 01 10 20 30 40 70 

1 organizace S S S S S NS 

2 systém jakosti S S S S S S 

3 řízení dokumentace S AC S AC S S 

4 přezkoumání poptávek, nabídek a smluv NA S S S S S 

5 subdodávky zkoušek a kalibrací NA S NA NA NA NA 

6 nakupování sluţeb a dodávek NA S S S S S 

7 sluţby zákazníkům, stíţnosti, řešení neshodné práce X S S S S S 

8 nápravná a preventivní opatření S S NA S S S 

9 řízení záznamů o jakosti S S S S S AC 

10 interní prověrky S S S S S S 

11 přezkoumání účinnosti systému managementem S S S S S S 

12 pracovníci, kvalifikace a výcvik NA NS AC AC AC AC 

13 prostory a prostředí NA S S S S S 

14 zkušební metody a předpisy, validace metod NA NS S S S S 

15 zkušební zařízení a jeho metrologické ošetření NA S S S S S 

16 návaznost měření NA S S AC S S 

17 zacházení se zkoušenými poloţkami NA S S S S S 

18 

zabezpečování jakosti výsledků zkoušek (důvěrnost a 

utajení) NA S S S S NA 

19 uvádění výsledků (protokoly o zkouškách) NA S AC S S NA 

20 závazky vyplývající z akreditace S NA NA NA NA NA 

21 vertikální prověrka vybrané poloţky NA S S S S S 

        

        

        

S uspokojivý 8 17 16 16 18 14 

AC přijatelný s poznámkami 0 1 2 3 1 2 

NS neuspokojivý 0 2 0 0 0 1 

NA nelze pouţít 12 1 3 2 2 4 

X neprověřováno 1 0 0 0 0 0 

        

        

        

        

S uspokojivý 89 

AC přijatelný s poznámkami 9 

NS neuspokojivý 3 

NA nelze pouţít 24 

X neprověřováno 1 
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Tab. 6 rok 2008 

rok 2008 

kritérium /VTC 01 10 20 30 40 70 

1 organizace S  S S S S S 

2 systém jakosti S S S S S S 

3 řízení dokumentace S S S S S S 

4 přezkoumání poptávek, nabídek a smluv NA S S NS NA NA 

5 subdodávky zkoušek a kalibrací NA  S NA NA S S 

6 nakupování sluţeb a dodávek NA  S S S S S 

7 sluţby zákazníkům, stíţnosti, řešení neshodné práce X S S S S S 

8 nápravná a preventivní opatření S S NA S S S 

9 řízení záznamů o jakosti S S S S S S 

10 interní prověrky S S S S S S 

11 přezkoumání účinnosti systému managementem S S S S S S 

12 pracovníci, kvalifikace a výcvik  NA NS AC NS S S 

13 prostory a prostředí  NA S S S S S 

14 zkušební metody a předpisy, validace metod  NA S S S S S 

15 zkušební zařízení a jeho metrologické ošetření  NA S S AC S S 

16 návaznost měření  NA S S S S S 

17 zacházení se zkoušenými poloţkami  NA S S S S S 

18 

zabezpečování jakosti výsledků zkoušek (důvěrnost a 

utajení)  NA S S S S NA 

19 uvádění výsledků (protokoly o zkouškách)  NA S AC S S NA 

20 závazky vyplývající z akreditace S NA NA NA NA NA 

21 vertikální prověrka vybrané poloţky  NA AC S S S S 

        

        

        

S Uspokojivý 8 18 16 16 19 17 

AC přijatelný s poznámkami 0 1 2 1 0 0 

NS Neuspokojivý 0 1 0 2 0 0 

NA nelze pouţít 12 1 3 2 2 4 

X Neprověřováno 1 0 0 0 0 0 

        

        

        

        

S Uspokojivý 94 

AC přijatelný s poznámkami 4 

NS Neuspokojivý 3 

NA nelze pouţít 24 

X Neprověřováno 1 
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Tab. 2-6 jsou rozděleny dle jednotlivých zkušeben a daného roku podle kritérií z check 

listu a následné vyhodnocení „uspokojivý“, „přijatelný s poznámkami“, „neuspokoji-

vý“, „nelze pouţít“, „neprověřováno“. V tab. 7 jsou vypsány označení jednotlivých 

zkušeben dle oddělení. 

 

Tab. 7 rozdělení zkušeben 

rozdělení zkušeben 

označení zkušebna 

01 manaţer jakosti 

10 fyzikálně-chemická zkušebna 

20 metalografická zkušebna 

30 zkušebna mechanických vlastností 

40 nedestruktivní zkoušení 

70 obrobna zkoušek 

 

 

Programy interních auditů na léta 2004-2008 jsou zcela v souladu s poţadavkem normy 

ČSN EN ISO 19 011:2002. V kaţdém z kontrolovaných roků byl prověřen celý systém 

managementu kvality, v roce 2005 byly navíc provedeny další rozšiřující interní audity. 

Jejich rozbor je proveden v následujícím textu.   

 

Dále jsem prováděla analýzu výsledků interních auditů. Pro stanovení úspěšnosti inter-

ních auditů v jednotlivých letech je pouţita metoda vyhodnocení, u které je brána 

v úvahu váha jednotlivých odpovědí. Odpověď „Uspokojivý“ má váhu 4, „Přijatelný 

s poznámkami“ má váhu 3 a „Neuspokojivý“ má váhu 2. Odpovědi „Nelze pouţít“ a 

„Neprověřováno“ se do výpočtu nezapočítávají. Potom navrhuji dle vzorce:  

 

 
100*

4*

2*3*4*














NSACS

NSACS
R                     (1) 

 

kde R je procento úspěšnosti. 
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V následující tab. 8 je provedena sumarizace výsledků jednotlivých let a proveden 

vlastní výpočet. 

Tab. 8 Shrnutí výsledků jednotlivých auditů rozdělených do let 

    2004 2005 2006 2007 2008 

S uspokojivý 81 86 90 89 94 

AC přijatelný s poznámkami 11 5 6 9 4 

NS neuspokojivý 0 0 0 3 3 

NA nelze pouţít 22 27 27 24 24 

X neprověřováno 12 8 3 1 1 

 

Tab. 9 Vyhodnocení 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 

procento úspěšnosti R 97,01 98,63 98,44 96,29 97,52 

 

Vypočtené hodnoty jsou znázorněny na obr. 9. 

 

Obr. 9 – Procento úspěšnosti auditů v letech 2004-2008 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe interní audity jsou v AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. na velmi vysoké úrovni a ţe procento úspěšnosti je v jednotlivých le-

tech relativně stejné a velmi vysoké.  

 

Přes tuto dobrou úroveň bylo v roce 2005 přistoupeno k dalším pěti auditům, které byly 

koncipovány trochu jiným způsobem. Bylo vybráno 5 klíčových prvků systému ma-

nagementu kvality AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. a pro kaţdý byl vy-

pracován zvláštní Check list. Tímto způsobem byly vybrané prvky prověřeny mnohem 
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důsledněji neţ při běţném auditu. Vyhodnocení úspěšnosti těchto pěti auditů je uvede-

no v tab. 10 a tab. 11 a grafu na obr. 10. Vzorec pro výpočet procenta úspěšnosti je 

identický. 

 

Tab. 10 Data za rok 2005 u dalších 5ti auditů 

  oblast auditu 4.1 4.4 4.6 5.2 5.5+5.6 

S uspokojivý 13 8 13 10 7 

AC přijatelný s poznámkami 0 5 4 0 4 

NS neuspokojivý 0 0 0 0 0 

NA nelze pouţít 4 0 0 0 0 

X neprověřováno 0 0 0 0 0 

 

Tab. 11 Vyhodnocení 

oblast auditu 4.1 4.4 4.6 5.2 5.5+5.6 

procento úspěšnosti 100,00 90,38 94,12 100,00 90,91 

 

 

Obr. 10 Procento úspěšnosti u dalších 5ti auditů 

 

Otázky byly rozděleny do oblastí 4.1 Vedení a organizace, 4.4 Přezkoumání poptávek a 

smluv, 4.6  Nakupování sluţeb a dodávek, 5.2 Pracovníci a 5.5 + 5.6 Zařízení a návaz-

nost měření. Rozdíl v úspěšnosti jednotlivých oblastí je větší, byl to však doplňující 

audit ke klasickému auditu v roce 2005 a bylo od něj v dalším roce upuštěno. 
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Další oblastí je počet vystavených neshod pro jednotlivé auditované jednotky a jednot-

livé roky. Celkový počet neshod za 5 let auditů je 13 a je zaznamenán v tab. 12, coţ 

ukazuje na velmi dobré zavedení a udrţování systému v organizaci. Nejvyšší počet 

vystavených  neshod je ve Fyzikálně-chemické laboratoři. 

 

Tab. 12 Počet jednotlivých neshod seřazených dle oblastí a roku 

Rok 
2004 2005 2006 2007 2008 Sum poř 

konkrétní laboratoře 

  Organizace 4.1   2       2 1 

10 Fyzikálně-chemická zkušebna 0 1 0 2 3 6 2 

01 Manaţer jakosti 0 0 0 0 0 0 3 

20 Metalografická zkušebna 0 0 0 0 0 0 4 

  Nakupování sluţeb a dodávek 4.6   0       0 5 

40 Nedestruktivní zkoušení 0 0 0 1 0 1 6 

70 Obrobna zkoušek 0 0 0 1 0 1 7 

  Pracovníci 5.2   1       1 8 

  Přezkoumání poptávek, objednávek, smluv 4.4   0       0 9 

30 Zkušebna mechanických vlastností 0 0 0 0 2 2 10 

  Zkušební zařízení a návaznost měření 5.5+5.6   0       0 11 

 Celkem neshod za rok 0 4 0 4 5 13  

 

Na následujícím obr. 11 je znázorněný počet jednotlivých neshod v letech 2004-2008.  

 

 

Obr. 11 Počet neshod v letech 2004-2008 
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Při detailním rozboru neshod bylo zjištěno, ţe většina neshod se týká administrativy 

spojené s přijímáním, školením pracovníků nebo prokázání způsobilosti pracovníků. 

Následují odchylky ve způsobu organizaci jednotky, neshody při prověřování povin-

ností a zodpovědností. Další skupinou je neshoda, které se týkala zainteresovanosti 

pracovníků na plnění trţeb společnosti, coţ neodpovídá poţadavku ČSN EN ISO/IEC 

17025 kapitola 4. Poslední skupinou jsou neshody zařazené jako jiné. Tato skutečnost 

je znázorněna v tab. 13 a obr. 12.   

  

Tab. 13 Důvody vystavení neshod 

NESHODA POČET 

Záznam o školení, záznam při přijímání pracovníků, způsobilost 

pracovníků 
8 

Ve způsobu organizace jednotky 1 

Povinnosti a zodpovědnosti v organizaci 1 

Zainteresovanost pracovníků na plnění trţeb 1 

Jiné 2 

Celkem 13 
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Obr.12  Znázornění důvodu vystavení neshod 

Sumarizace neshod je znázorněna v následující tab. 14 a obr. 13. 

 

Tab. 14 Suma neshod dle jednotlivých auditovaných oblastí za celé pětileté období 

1 Organizace 4.1 2 

2 Fyzikálně-chemická zkušebna 6 

3 Manažer jakosti 0 

4 Metalografická zkušebna 0 

5 Nakupování služeb a dodávek 4.6 0 

6 Nedestruktivní zkoušení 1 

7 Obrobna zkoušek 1 

8 Pracovníci 5.2 1 

9 Přezkoumání poptávek, objednávek, smluv 4.4 0 

10 Zkušebna mechanických vlastností 2 

11 Zkušební zařízení a návaznost měření 5.5+5.6 0 
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Obr. 13 Znázornění počtu neshod v jednotlivých oblastech za období 2004-2008 

 

Jako další zkoumaná oblast je oblast vyuţití interních auditorů. Další posuzovaná oblast 

byla rozdělení jednotlivých auditorů na audity v daném období. Z analýzy vyplývá, ţe 

bylo pouţito 7 auditorů, přičemţ jeden auditor byl nezávislý pro celou organizaci a 

prováděl audity v celém spektru organizace. Zbylí auditoři byli jednotliví pracovníci 

AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. a byli vyuţívaní mnohem méně. Nejvíce 

vyuţívaným auditorem byl manaţer kvality, který je současně zodpovědný za funkč-

nost a zlepšování systému managementu kvality a za jeho celkové prověřování. Vzhle-

dem k velikosti organizace  s plošnou organizační strukturou, ve které jsou jednotlivé 

organizační jednotky a části akreditované zkušební laboratoře přesně a jednoznačně 

vymezené, nebyl pro manaţera kvality  z kapacitního hlediska  problém, v průběhu 

roku  celý systém mimo oblast, kterou sám vykonává,  bez účasti a pomoci dalších au-

ditorů prověřit. 

 

V tab. 15 a obr. 14 je ukázáno rozdělení auditů na jednotlivé auditory. 
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Tab. 15 počet auditorů a jejich vyuţití při jednotlivých auditech v daném období. 

počet auditů za rok 2004-2008 

Označení auditora Počet auditů 

1 30 

2 1 

3 5 

4 1 

5 2 

6 1 

7 1 
 

 

Obr. 14 Rozdělení auditů na jednotlivého auditora v daném období 

 

Z výsledků vyplývá, ţe vyuţití auditorů není rovnoměrné. Jeden auditor prováděl vý-

razně větší počet interních auditů, ostatní byli vyuţíváni za posuzované období  pěti let 

minimálně. Hlavní důvod, proč jsou ostatní auditoři využívání tak málo, je ten, že se jedná o 

pracovníky jednotlivých oddělení, kteří nejsou profesně vyčleněni jako interní auditoři, ale 

vykonávají své hlavní profese (vedoucí oddělení, vedoucí úseků, zkušební technici, apod.) 

mnohdy kumulované s dalšími činnostmi (např. technický zástupce ředitele, metrolog organi-

zace, odpovědné osoby za vyhrazená technická zařízení, apod.), proto je snahou manažera 

kvality, zatěžovat je z časového hlediska co nejméně. 

 

I kdyţ byla zachována neutralita auditora, vyvstává zde otázka, jestli je toto vyuţití 

auditorů objektivní a pro jejich vlastní udrţování auditorské kvalifikace a praxe, kdyţ 

byli organizací vyškoleni interními auditory, dostatečné.  
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7. Návrh na řešení vybraného problému 

Na základě analýzy dat vytipovaných tří kategorií mám k jednotlivým zjištěním násle-

dující připomínky a moţné další řešení: 

 

7.1 Programy auditů na jednotlivé roky a  checklisty jednotlivých audi-

tů s určením kritérií a jejich realizace pro jednotlivé střediska. 

Programy auditů na jednotlivé roky jsou zcela v souladu s poţadavkem normy                  

ČSN EN ISO 19 011:2002, kdy kaţdý rok byl prověřen celý systém kvality                   

AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Dodatečné audity v roce 2005 přinesly 

rozšíření auditů o 5 oblastí, jejich vyhodnocení však nepřineslo očekávaný efekt a dále 

se jiţ neaplikovaly. 

 

V oblasti vyhodnocení jednotlivých auditů v létech 2004-2008 jsem dospěla k závěru, 

ţe procento úspěšnosti od 96,29 % do 98,63 % je na tak vysoké úrovni s minimálním 

rozdílem, ţe pro tuto problematiku nenavrhuji ţádné případné zlepšení. 

 

7.2 Počty vystavených neshod a následných nápravných opatření 

Celkový počet neshod za pět let auditů je 13, coţ ukazuje na velmi dobré zavedení a 

udrţování systému managementu v organizaci. Při detailním rozboru neshod bylo zjiš-

těno, ţe většina neshod se týká pouze záznamů nikoli řízení systémové dokumentace 

při administrativních aktech spojených s přijímáním, školením pracovníků nebo proká-

zání způsobilosti pracovníků. Následují odchylky ve způsobu organizace jednotky, ne-

shody při prověřování povinností a zodpovědností. Další skupinou je neshoda, která se 

týkala zainteresovanosti pracovníků na plnění trţeb společnosti. Poslední skupinou jsou 

neshody zařazené jako jiné.  Vystavená opatření k nápravě se týkala ve všech případech 

pouze vlastní neshody a zamezují moţnému opakování neshody. Systémové opatření 

k nápravě, které by problematiku řešilo komplexně a systémově, nebylo vystaveno. 
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K řešení počtu vystavených neshod na  záznamy při administrativních aktech spojených 

s přijímáním, školením pracovníků nebo prokazováním způsobilosti pracovníků, navr-

huji udělat v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. jeden  mimořádný audit na 

ověření doplnění záznamů v jednotlivých odděleních AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o.  Tento audit se bude týkat nejen vedoucích pracovníků, ale  především 

pracovníků zodpovědných za dokumentaci v daném oddělení. V daném auditu by se 

prověřilo, ţe zmiňované dokumenty jsou v odděleních zaloţeny, jsou platné a pracov-

níci o nich ví a mají k nim přístup. Obzvláštní pozornost bych  navrhovala věnovat fy-

zikálně-chemické zkušebně kde je největší počet neshod ve většině případů administra-

tivního typu, kde např. nebyl předloţen schválený originál validačního protokolu, neby-

la prokázána způsobilost zaměstnance provádět zkoušky, nebyl předloţen zkušební list, 

atd. Dále fungování archivace dokumentů a následná skartace kopií dokumentů, které 

jsou jiţ zastaralé. 

 

7.3 Využití jednotlivých interních auditorů v průběhu sledovaných let 

Další posuzovanou oblastí bylo rozdělení a vyuţití jednotlivých auditorů na audity 

v daném období. Z analýzy vyplývá, ţe bylo pouţito 7 auditorů, přičemţ jeden auditor 

byl vyuţíván výrazně více, neţ ostatní.  

 

Jako návrh na řešení vyuţitelnosti jednotlivých interních auditorů navrhuji, aby  vyško-

lení interní auditoři byli vedoucím auditů rozděleni při auditování jednotlivých oddělení 

rovnoměrně, se zachováním nezávislosti. Myslím si, ţe toto opatření přinese do audito-

vání stejných auditů v různých organizačních jednotkách větší objektivitu posuzování. 

Kaţdý auditor má svůj individuální pohled na prověřované oblasti i kdyţ samozřejmě 

zásada je jenom jedna. Dále si myslím, ţe pro udrţení kvalifikace auditora je dobré 

provést více neţ jeden audit za rok. Tím se zaručí, ţe auditor měl dostatek příleţitostí 

v daném roce si své sufitní zkušenosti ověřit. Samozřejmě je moţno střídat jednotlivé 

auditory na pozici auditora a vedoucího auditora. 
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7.4 Sebehodnocení 

Sebehodnocení je popsána problematika v současné normě ČSN EN ISO 9004:2002, 

kde je popsáno sebehodnocení v kapitole 8.2.1.5 následně: 

 

Vrcholové vedení má zváţit stanovení a uplatňování sebehodnocení. Jedná se o pečlivé 

hodnocení, obvykle prováděné managementem organizace, jehoţ výsledkem je názor 

nebo úsudek o efektivnosti a účinnosti organizace a o vyzrálosti systému managementu 

kvality. Organizace mţe pouţít sebehodnocení k benchmarkingu své výkonnosti ve 

srovnání s výkonnosti externích organizací a s výkonností přestavující světovou třídu. 

Sebehodnocení rovněţ napomáhá při hodnocení zlepšování výkonnosti organizace, 

zatímco proces interního auditu organizace je nezávislým auditem pouţívaným k získá-

ní objektivních důkazů, zda byly splněny existující dílčí politiky, postupy nebo poţa-

davky, poněvadţ hodnotí efektivnost a účinnost systému managementu kvality. 

 

Rozsah a hloubka sebehodnocení se má plánovat ve vztahu k cílům a prioritám organi-

zace. Přístup k sebehodnocení popsaný v příloze A je zaměřen na určování stupně efek-

tivnosti a účinnosti uplatňování systému managementu kvality organizace. Některými 

výhodami poţívání přístupu k sebehodnocení, který je uveden v příloze A je, ţe: 

- je snadno pochopitelný, 

- je snadno pouţitelný, 

- má minimální dopad na pouţívání zdrojů managementu a 

- poskytuje vstup pro zlepšování výkonnosti systému managementu kvality organiza-

ce. 

 

Příloha A je pouze jedním z příkladů sebehodnocení. Sebehodnocení se nemá povaţo-

vat za alternativu interního nebo externího auditu kvality. Pouţití přístupu popsaného 

v příloze A můţe poskytnout managementu celkový pohledem na výkonnost organiza-

ce a na stupeň vyzrálosti systému managementu kvality. Můţe rovněţ poskytnout vstup 

pro identifikování oblastí v organizaci, které potřebují zlepšení výkonnosti a napomoci 

při určování priorit. 

 

 



54 

 

Je jeden z klíčových předpokladů úspěšnosti organizace, tzn. ţe zaměstnanci vlastními 

silami hodnotí firmu. Je to všezahrnující, systematický a pravidelný proces přezkoumá-

vání činností organizace a jejich výsledků na bázi EFQM modelu. Cílem je odhalení 

silných stránek firmy a zejména pak příleţitostí ke zlepšování. Sebehodnocení by mělo 

probíhat co 2 roky.  

 

Sebehodnocení dle EFQM je nejpouţívanějším modelem, který slouţí jako báze pro 

sebehodnocení. Sebehodnocení dle ISO 9004:2000 je vhodným modelem v koncepci 

ISO, kde se podobná interním auditům systému managementu kvality v koncepci ISO. 

Sebehodnocení dle metodiky CAF je nástroj zvyšování kvality pro veřejnou správu. 

 

Základní algoritmus sebehodnocení 

a) dosaţení shody o sebehodnocení; 

b) návrh a šíření komunikační strategie; 

c) zpracování plánu sebehodnocení; 

d) ustanovení týmu pro sebehodnocení a jeho výcvik; 

e) vysvětlení plánu sebehodnocení; 

f) realizace sebehodnocení vybranou metodou; 

g) zpracování projektu zlepšování; 

h) realizace projektu zlepšování; 

i) přezkoumání účinnosti projektu zlepšování. 

 

Výhody aplikace sebehodnotících metod 

- je jasně algoritmizovatelným přístupem ke zlepšování; 

- je hodnocením odvozeným od faktů a ne od pocitů jednotlivců; 

- je účinnou formou učení se lidí v organizaci; 

- je silným nástrojem odkrývání a diagnostiky slabých míst; 

- je metodou dávající kvantifikovatelné výsledky; 

- vtahuje do TQM široké spektrum zaměstnanců, vrcholové vedení nevyjímaje; 

- můţe být pouţito i k externímu benchmarkingu. 
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Základní kroky při realizaci sebehodnocení – sběr a vyhodnocení pro všechny metody 

1. Sběr dat (kaţdý člen týmu individuálně) = pomoci interwiu ,analýza záznamu, po-

zorování; 

2. Posouzení komplexnosti dat = individuálně (kaţdý posuzovat zvlášť) s ohledem na 

potřeby dalších roků; 

3. Určení slabých a silných stránek = individuálně, s ohledem na kriteriální model; 

4. Hodnocení vůči modelů = individuální kvantifikace (např.pomoci RADARU); 

5. Dosaţení shody v hodnocení = komunikace v týmu; 

6. Vypracování sebehodnotící zprávy = týmové dle potřeb přezkoumání vedením or-

ganizace. 

 

Kvantifikace výsledků musí poskytovat kvantifikovaná data, jak plní organizace krité-

ria a poţadavky zvoleného modelu. Existují 2 metody hodnocení: 

a) dle ISO 9004:2000; 

b) dle schématu RADAR (hodnotící rámec). 

 

Předpoklady úspěchu 

1. uplatňování principu pravdy; 

2. uplatňování principu komplexnosti; 

3. uplatňování zásad týmové práce; 

4. uplatňování externích předpokladů na organizaci; 

5. aktivní role vrcholového vedení. 

 

Sebehodnocení by se mělo odvíjet od skutečného zájmu a potřeb vrcholového vedení. 

Základním strategickým cílem sebehodnocení je tedy odhalení silných stránek  organi-

zace a zejména pak příleţitostí ke zlepšování. V tomto směru se jakoby podobá inter-

ním auditům. Mezi interní audity v systémech managementu kvality a sebehodnocením 

však existují i významné odlišnosti, na které upozorňuje tab. 16. 
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Tab. 16 Základní odlišnosti mezi interními audity a sebehodnocením 

Interní audit Sebehodnocení 

Prověření stavu systému managementu 

kvality včetně dodrţování dokumentova-

ných postupů. 

Porovnání s vhodně zvoleným modelem, 

např. Modelem Excelence EFQM, zahr-

nující všechny činnosti a výsledky orga-

nizace. 

Odhalování neshod systémového charak-

teru, nedodrţování postupů a směrnic. 

Určení silných a slabých stránek.  Slabé 

stránky chápány jako příleţitosti ke zlep-

šení. 

Obvykle realizován auditory, nezávislými 

na prověřované oblasti. 

Obvykle realizováno samo na sobě, moţ-

ná pomoc specialisty. Nezávislost není 

nutností. 

Existují normy pro realizaci. Normy pro realizaci neexistují (zatím). 

Můţe být realizován jediným auditorem. Je zásadně týmovou prací. 

Nemůţe být bází pro benchmarkingové 

aktivity. 

Výsledky mohou být  pouţity pro externí 

benchmarking. 

Doba trvání auditu je několik dní. Doba trvání sebehodnocení je několik 

týdnů aţ měsíců. 

 

Navrhované uplatnění metody „Sebehodnocení“ navrhuji   pouţít op provedení výše 

navrhovaného  mimořádného auditu v případě, ţe výsledek tohoto auditu nebude pro 

organizaci vyhovující. 
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8. Zhodnocení návrhu 

 

Myslím si, ţe provedená analýza interních auditů v AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. za období 2004 – 2008 prokázala, ţe systém managementu kvality 

včetně jeho části interní audity je v organizaci zaveden a udrţován velmi dobře. Splňuje 

poţadavky jak systémové normy ČSN EN ISO 9001:2005, tak i akreditační normy                                        

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a především v posuzované oblasti normy                        

ČSN EN ISO 19011:2002. 

 

Z celkového rozsahu provedené analýzy vyplynulo, ţe v oblasti plánování vlastních 

interních auditů vzhledem k prověření celého systému kvality kaţdý rok je vše plněno. 

 

V oblasti analýzy vystavených neshod a v oblasti vyuţívání jednotlivých interních au-

ditorů se domnívám, ţe mnou navrţené opatření přispějí k eliminaci chyb/neshod, které 

se v prověřovaném období vyskytovaly nejčastěji a opakovaly se v průběhu více let 

v některých případech ve stejných organizačních jednotkách  

 

Lepší vyuţití všech vyškolených auditorů v kaţdém případě ulehčí jednomu auditorovi, 

který byl vyuţíván výrazně více a na druhé straně vnese do auditů pohledy více nezá-

vislých pracovníků. Současně si tito pracovníci lépe procvičí své auditorské znalosti a 

umění. To určitě zvýší úroveň  auditních týmů v AZL VÍTKOVICE TESTING CEN-

TER s.r.o.    
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9. Závěr 

Cílem mé diplomové práce byla Analýza interních auditů v akreditované zkušební la-

boratoři a návrh na zlepšení systému managementu. Diplomovou práci jsem prováděla 

v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o., která mi poskytla také veškeré data 

pro mou analýzu. 

 

Co se týká teoretické části mé diplomové práce, v první části jsem popsala historii a 

současnost AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. jak to v organizaci bylo dří-

ve a jak se staví dnes. V další části jsem se věnovala auditům ať uţ druhům, metodám, 

nástrojům, programu, plánu či postupu auditu, ať uţ obecně tak přímo v AZL VÍTKO-

VICE TESTING CENTER s.r.o. 

 

Jako poslední část teoretické části jsem uvedla charakteristiku systému managementu 

kvality přímo v akreditované zkušební laboratoři. Popsala jsem zde politiku  zabezpe-

čování kvality zkoušek, politiku akreditované zkušebny, dlouhodobé cíle a příručku 

kvality. Z této části vyplynulo, ţe všechny tyto části provádějí dle platných ČSN no-

rem. 

 

Část analýzy postupů a výsledků interních auditů v akreditované  zkušební laboratoři 

jsem rozdělila do 2 hlavních části a to na analýzu postupů a analýzu výsledků. V části 

analýza postupů jsem důkladně prostudovala vnitřní směrnici QI – VTC GEN 0003 

Interní audity systému managementu, rok vydání 2006 vycházející z normy ČSN EN 

ISO 19011:2002. Vlastní postup provádění auditů v AZL VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. jsou činnosti postupu zahrnuty do sekcí k zahájení auditu; 

k přezkoumání dokumentů; k přípravě činnosti při auditu na místě; k provádění auditu 

na místě; k přípravě, schválení a distribuci zprávy z auditu; k dokončení auditu a ná-

sledně k provedení následného auditu. Z této části vyšlo, ţe postupy provádění inter-

ních auditů jsou prováděny v souladu s ČSN EN ISO 19011:2002. 
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 Ve druhé části analýzy výsledků jsem zpracovávala data za posledních 5 let, které mi 

poskytli v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Z dat jsem zjistila, ţe progra-

my interních auditů jsou zcela v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO 19011:2002. 

Po stanovení úspěšnosti interních auditů v jednotlivých letech jsem vyhodnotila, ţe 

interní audity jsou v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. na velmi dobré 

úrovni. Jedním z výstupů dat bylo, ţe většina neshod se týká záznamů o administrativ-

ních aktech spojených s přijímáním, školením pracovníků nebo prokázání způsobilosti 

pracovníků.  

 

Jako další výstupní oblast je oblast vyuţití interních auditorů. Posuzovaná oblast byla 

rozdělení jednotlivých auditorů na audity v daném období. Z analýzy vyplývá, ţe audi-

ty provádělo 7 auditorů, přičemţ jeden auditor byl vyuţíván výrazně více pro celou 

organizaci a  prováděl audity v celém spektru organizace. Zbylí auditoři byli jednotliví 

pracovníci AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. a byli vyuţívaní minimálně. 

 

Jako návrhy na řešení vybraného problému byla tato oblast rozdělena do 3 části dle 

programu auditu, počtu vystavených neshod a vyuţití jednotlivých auditorů. V první 

části jsem dospěla k závěru, ţe procento úspěšnosti od 96,29 % do 98.63 % je na tak 

vysoké úrovni s minimálním rozdílem, ţe pro tuto problematiku nenavrhuji ţádné pří-

padné zlepšení.  

Ve druhé části doporučuji udělat v AZL VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. jeden 

mimořádný audit na ověření doplnění záznamů v jednotlivých odděleních AZL VÍT-

KOVICE TESTING CENTER s.r.o.  Tento audit se bude týkat nejen vedoucích pra-

covníků, jejich podřízených, ale  především pracovníků zodpovědných za dokumentaci 

v daném oddělení. V daném auditu by se prověřilo, ţe zmiňované dokumenty jsou 

v odděleních zaloţeny, jsou platné a pracovníci o nich ví a mají k nim přístup.  

A v neposlední řadě ve 3. části návrhu navrhuji, aby  vyškolení interní auditoři byli 

vedoucím auditů rozděleni při auditování jednotlivých oddělení rovnoměrně, se zacho-

váním nezávislosti. Tím se zaručí, ţe auditor měl dostatek příleţitostí v daném roce si 

své sufitní zkušenosti ověřit. Samozřejmě je moţno střídat jednotlivé auditory na pozici 

auditora a vedoucího auditora. 
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