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ABSTRAKT

Analýza a zlepšování interních auditů a auditů dodavatele

Předložená  diplomová  práce  obsahuje  analýzu  současného stavu systému  interních 

auditů QMS a EMS a auditů dodavatele ve společnosti MASSAG Stamping, a.s. Tento systém 

je popsán v podnikové směrnici "Interní audit QMS a EMS a audit dodavatele".

Na  základě  této  analýzy  byly  zjištěny  nedostatky  jako  např.:  plány  auditů  jsou 

vystavovány vždy jen  na  půl  roku  a  z  tohoto  důvodu  neodpovídají  požadavkům normy, 

některé činnosti jsou popsány nesrozumitelně nebo se již vůbec neprovádí, neprovádí se také 

audity na základě opakujících se reklamací atd.

Vzhledem k těmto nedostatkům je v této práci navržena nová směrnice včetně příloh, 

která odpovídá požadavkům aktuálních norem a také společnosti MASSAG Stamping, a.s.

Klíčová slova
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ABSTRACT

Analysis and Improvement of Internal Audits and Supplier Audits 

This diploma thesis contains an analysis of the current state of the internal audit of QMS 

and EMS and of the supplier audits in the company MASSAG Stamping, Inc. This system is 

described in the company instruction called „Internal QMS and EMS audit and supplier 

audit“.

Based on this analysis many lacks were found e.g. the audit plans are released only just 

for half of the year and therefore does not comply with standards, some of the activities 

described are inapprehensible or not does not already, audits based on claims are not made 

too, etc.

Due to these lacks is in this thesis suggested a new instruction, including the updated 

annexes,  which complies with the requirements of current standards and also with the 

company MASSAG Stamping, Inc.
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SEZNAM ZKRATEK

a.s. Akciová společnost

ČSN Česká státní norma

EMS Environmental Management System (Environmentální systém

managementu)

EN Evropská norma

GŘ Generální ředitel

ISO International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci)

ISO/TS Technická specifikace ISO v automobilovém průmyslu

KA Katalog otázek

KON Karta opatření k nápravě

MAG Metal Active Gas -  strojní svařování pod ochrannou atmosférou aktivního 

plynu 

MIG Metal  Inert  Gas  -  strojní  svařování  pod  ochrannou  atmosférou  inertního 

plynu 

PVJ Představitel vedení pro jakost

PVŽP Představitel vedení pro životní prostředí

QMS Quality Management System (Systém managementu kvality)

ŘD Ředitel divize

ŘÚŘJ Ředitel úseku řízení jakosti

TIG Tungsten  Inert  Gas  -  svařování  wolframovou  elektrodou  v  ochranné 

atmosféře inertního plynu

TK Technická kontrola

ÚŘJ Úsek řízení jakosti

VDA Verband der Automobilindustrie (Sdružení automobilového průmyslu)

VON Vedoucí oddělení nákupu

VOTK Vedoucí odboru technické kontroly

VPA Vedoucí programu auditů

VPV Vedoucí programu vzdělávání

VTA Vedoucí týmu auditorů

VÚN Vedoucí úseku nákupu

VÚŘJ Vedoucí úseku řízení jakosti
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0 ÚVOD

Interní  audit  je  nezávislá  hodnotící  činnost,  která  má  za  cíl  přidávat  hodnoty  a 

zdokonalovat procesy a činnosti organizace. Pomáhá organizaci tím, že navrhuje metodický 

způsob hodnocení, snížení rizik a zlepšení řídících a kontrolních činností organizace. Pokud 

má interní audit  plnit  svou funkci,  nesmí ti  pracovníci,  kteří  provádí audit  procesů,  být s 

těmito procesy spojeni [1]. 

Je-li  interní  audit  využit  na  nejvyšší  míru  a  plní  svou principiální  úlohu – pomáhá 

managementu a orgánům společnosti dosáhnout cílů společnosti [2]. Za účelem splnění tohoto 

požadavku,  musí  organizace  neustále  přezkoumávat  systém  managementu  kvality  a  tím 

odhalovat závady, kritická místa nebo nesrovnalosti, navrhovat možná zlepšení a odstraňovat 

plýtvání nebo ztráty na všech úrovních. Zajišťovat, aby řídící cíle a metody byly účinné a 

schopny dosahovat požadovaných výsledků [24]. 

Interní auditování se stalo nutnou součástí procesů systémů managementu kvality už od 

roku  1987,  kdy  je  mezi  požadavky  zahrnula  i  první  z  norem  ISO  9001.  V současnosti 

představuje  nesporně  nejvyužívanější  nástroj  přezkoumávání  stavu  systému managementu 

kvality, ale i dalších systémů, např. environmentálních systémů managementu [7].

Audit  je  proces pro získávání  důkazů týkajících se systému,  procesu a  oblasti  nebo 

činnosti,  které  jsou  předmětem auditu,  pro  určení  do  jaké  míry  systém,  proces  a  oblasti 

předmětu nebo činnosti, splňují stanovená kritéria [23]. 

Na  základě  auditů  jsou  shomažďována  fakta,  která  poskytují  informace  pro  řízení 

společnosti. Tyto informace identifikují příležitosti a snižují rizika rozhodnutí, které provedlo 

vedení společnosti. To přijímá vhodná opatření na základě informací provedeného auditu [22].

Diplomová práce je zaměřena na stávající směrnici, ve které je popsán proces interních 

auditů QMS a EMS a auditů dodavatele. V automobilovém průmyslu jsou požadavky na tento 

proces popsány v normách ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO/TS 16949 a 

příručkách VDA. Návod na prověřování systému kvality je popsán v ČSN EN ISO 19011.

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu interních auditů QMS a 

EMS  a  auditů  dodavatele  ve  společnosti  MASSAG  Stamping,  a.s.  a  optimalizaci  dané 

směrnice tak, aby se zvýšila efektivnost prováděných auditů.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

1.1 Význam auditů   

Hlavním úkolem managementu  organizace  je  průběžně  ověřovat  funkčnost  systému 

kvality a spolehlivost jeho řízení. Jedním ze základních systémových prostředků je využívání 

diagnostického  subsystému  řízení  kvality,  který  lze  rozdělit  na  tři  základní  hladiny 

diagnostických činností: auditní, inspekční a kontrolní [5].

Auditní činnosti  jsou hlavním diagnostickým nástrojem vrcholového managementu a 

fungují jako zpětná vazba poskytující informace o stavu systému kvality organizace a procesů 

v něm probíhajících [6].

Interní audit identifikuje a posuzuje klíčová rizika procesů v rámci celé organizace a 

hodnotí, zda je vedoucími pracovníky a zaměstnanci používán správně [26].

Interní  audit  je  jedním  z  prvků,  které  činí  systém  managementu  kvality (QMS) 

kompletní.  Zapadá do části  pro "kontrolu"  jako součást  cyklu  PDCA (plan-do-check-act). 

Interní audit není nahodilá nebo volitelná událost, která se provádí k udržení certifikace, je to 

nástroj  hodnocení,  který  poskytuje  spolehlivý  ukazatel  intergrity  organizace  systému  a 

procesu a jejich schopnosti podporovat své cíle [8].

Zásady auditu kvality jsou založeny na stylu standardů kvality používaných v několika 

národních a mezinárodních standardech, jako je soubor norem řady ISO 9000, mezinárodní 

standardy kvality. 

Zásadou je, že každá organizace by měla vytvořit důkladné, kontrolované postupy pro 

každý proces. Tyto postupy by měly poskytnout kvalitu, která je požadována. Audit kvality 

proto potřebuje zajistit, aby postupy byly definovány, kontrolovány, sdělovány a používány 

[20].

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a 

pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu [9].

Pod pojmem kritéria auditu musíme v případě auditů systému managementu kvality 

chápat především veškerou interní dokumentaci,  stejně jako závaznou legislativu,  která se 

vztahuje k procesům tohoto systému. 
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Interní audit by měl být kontinuální proces, který má mnoho výhod, mezi které patří 

[16]:

-  zaměření  pozornosti  vedení  na  klíčové  podnikatelské  oblasti  -  to  poskytuje  analýzu 

nedostatků v systému kontroly a praktická doporučení ke zlepšení,

- vedení k pozitivní jistotě pokud kontroly uspokojivě fungují,

-   identifikace příležitostí pro zlepšení účinnosti a efektivity,

-  poskytování včasných oznámení o možných problémech, management pak může přijmout 

nezbytná opatření.

Mezi nevýhody interního auditu lze uvést [16]:

-   možnou časovou náročnost a odtržení manažerů od každodenní práce,

-  možnost, že pokud se bude zacházet necitlivě, může hrozit, že se zaměstnanci mohou cítit 

kontrolováni s cílem zjištění závady.

Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb [5]!

1.2 Členění auditů

Základní členění na audity interní a externí nemůže být nikdy vedeno podle toho, kdo 

audit  vykonává,  nýbrž  podle  toho,  kdo  zejména  využívá  závěrů  (výstupů)  z  auditování. 

Závěrů z interních auditů využívá výhradně sama auditovaná organizace (a především její 

vrcholové  vedení),  zatímco  závěrů  z  externích  auditů  využívají  i  jiné  organizace,  např. 

zadavatelé zakázek, odběratelé (potom se jedná o audity druhou stranou), certifikační orgány 

(audity třetí stranou) [7]. 

Podle  toho,  co  je  předmětem  auditování,  rozlišujeme  audity  systémové,  procesní, 

personální a produktové [7]. Je důležité uvést, že existuje několik druhů auditů v systémech 

managementu kvality. Toto schéma je znázorněno na Obr. 1.
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Obr. 1 Druhy auditů v systémech kvality [7]

Nyní si jednotlivé typy auditů systému managementu kvality přiblížíme:

Audit systému managementu kvality

Organizace musí auditovat svůj systém managementu kvality,  aby se ověřil soulad s 

touto  technickou specifikací  a  se  všemi  doplňujícími  požadavky na  systém managementu 

kvality [10]. Audit systému kvality řeší, kdo, co, kde, kdy a jak v organizaci systému kvality 

používá  pro  výrobu  svých  produktů.  Například  jak  je  definován  systém kvality?  Kdo  je 

odpovědný  za  výrobu,  za  zajištění  kvality  produktu?  Jaký  je  rozsah  zapojení  vedení  do 

každodenního provozu  systému kvality?  Jaké  postupy se  používají,  jak  jsou  používány a 

aktualizovány atd. [17]?

Audit výrobního procesu

Organizace  musí  podrobit  auditům  každý  výrobní  proces,  aby  se  stanovila  jeho 

efektivnost [10]. Procesní audit je ověření způsobu jakým osoby, materiál, stroje, aj., společně 

vyrábějí  výrobek.  Procesní  audit  srovnává  způsob  jakým se  vyrábí  produkt  s  písemnými 

postupy [17].
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Audit produktu

Organizace musí ve stanovených intervalech podrobit auditům produkty ve vhodných 

etapách  sériové  výroby  a  dodávání,  aby  se  ověřila  shoda  se  všemi  specifikovanými 

požadavky, jako např. rozměry produktu, funkčnost, balení a označování štítkem [10].

Audit dodavatele 

Je jedním z nejlepších způsobů zjištění, zda dodavatel dodržuje procesy a postupy, které 

byly dohodnuty při výběrovém řízení. Dodavatelský audit identifikuje neshody ve výrobním 

procesu, logistice, technických změnách procesu a kvalitě procesu dodavatele. Po provedení 

auditu, dodavatel a výrobce společně určí nápravná opatření, která musí být provedena ze 

strany dodavatele v dohodnutém časovém rámci. Budoucí audit prověří, zda tato nápravná 

opatření byla úspěšně aplikována [18].

1.3 Plánování auditů (QMS, EMS)

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

stanovilo, zda systém managementu kvality

a) vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům 

na systém managementu kvality, které stanovila organizace a

b) je efektivně implementován a je udržován [13].

Program auditů musí být plánován s ohledem na stav a důležitost  procesů a oblastí, 

které mají být podrobeny auditu, stejně jako výsledky předchozích auditů [13].

Interní audity musí zahrnout všechny procesy,  činnosti  a pracovní směny týkající  se 

managementu kvality a musí být časově naplánovány podle ročního plánu [10].

Organizace musí zajistit, aby interní audity systému environmentálního managementu 

byly provedeny v plánovaných intervalech, tak aby:

a) bylo určeno, zda systém environmentálního managementu.

1) odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně požadavků 

této mezinárodní normy a

2) je správně zaveden a udržován.

b) poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditů [14].
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1.4 Činnosti při auditu

Realizace interního auditu se skládá z několika kroků, jsou znázorněny na Obr. 2 

Činnosti při auditu.

Obr. 2 Činnosti při auditu [7]

Ad 1. Zahájení auditu - v této zahajovací fázi se jmenuje vedoucí týmu auditorů, stanoví se 

cíle, předmět a kritéria auditu, určí se proveditelnosti auditu, výběr 

týmu auditorů a navázání kontaktu s auditovanou společností.

Ad 2. Přezkoumání dokumentů - zde se provádí přezkoumání, zda jsou k dispozici všechna 

kritéria,  např.  směrnice,  normy,  zákony,  příručka  jakosti 

atd.

Ad 3. Příprava auditu na místě - tato činnost obsahuje přípravu plánu auditu, přidělení práce 

členům týmu auditorů a přípravu pracovních dokumentů.

Ad 4. Průběh auditu na místě - v této fázi je zahrnuto úvodní jednání, sběr a analýza dat o 

prověřovaných  procesech,  porovnávání  dokumentovaných 

postupů  s  reálným  stavem  auditovaného  procesu,  zápis 

všech zjištění z auditu, příprava závěrů z auditu a závěrečné 

jednání  se  zástupci  prověřovaného  procesu  a  jejich 

seznámení  se  všemi  zjištěními  (příležitosti  ke  zlepšení, 

odchylky nebo neshody).
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Ad 5.  Vypracování a distribuce zprávy z auditu - v této fázi činnosti zodpovídá vedoucí 

týmu  auditorů  za  přípravu  a  obsah 

zprávy,  která  je  poté  distribuována 

vedoucím  prověřovaných  procesů  a 

vedení společnosti.

Ad 6. Dokončení auditu - jakmile byly provedeny všechny činnosti dle plánu auditu a byla 

schválena a distribuována zpráva z auditu je audit ukončen.

Ad 7. Následný audit - tato činnost se provádí k ověření, zda opatření, která byla realizována 

na základě předchozího auditu, jsou účinná a efektivní.

1.5 Zásady auditování

Auditování  je  charakterizováno  dodržováním  řady  zásad.  K  auditorům  se  vztahují 

následující zásady [15]:

a)  Etické  chování:  základ  profesionality -  při  provádění  auditů  je  základem 

důvěryhodnost, jednotnost, důvěrnost a diskrétnost.

b) Spravedlivé prezentování:  povinnost podávat pravdivé a přesné zprávy - zjištění z 

auditů, závěry z auditů a zprávy z auditů mají pravdivě a přesně odrážet činnosti při 

auditech. Významné překážky, které se vyskytnou během auditů a nevyřešené rozdíly 

v názorech mezi  týmem auditorů a  auditovanou organizací  jsou zaznamenány do 

zprávy z auditů.

c)  Povinnost  profesionálního  přístupu:  používání  pečlivosti  a  správného  úsudku  při  

provádění  auditu  -  pečlivost  auditorů  je  v  souladu  s  důležitostí  jejich  úkolu  a  s 

důvěrou,  kterou  v  ně  vkládají  klienti  a  jiné  zainteresované  strany.  Důležitým 

činitelem je potřebná odborná způsobilost.

d)  Nezávislost:  základ pro  nestrannost  a  objektivitu  závěrů  z  auditu  -  auditoři  jsou 

nezávislí na činnosti, kterou auditují a nejsou zaujatí a nesmějí se dostat do střetu 

zájmů.

e)  Průkaznost:  racionální  metoda  pro  dosažení  spolehlivých  a  reprodukovatelných  

závěrů z auditů při systematickém procesu auditu -  důkaz z auditu je ověřitelný. Je 

založen na vzorcích dostupných informací, protože je audit prováděn ve vymezené 

době a s vymezenými zdroji [15].
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Audit provádí vždy stanovený tým auditorů.  Tento tým se skládá z vedoucího týmu 

auditorů a členů týmu. 

Vedoucí týmu auditorů je zodpovědný za:

- plánování, organizování a řízení auditu,

- představení týmu auditorů auditovanému subjektu,

- vedení týmu k dosažení závěrů,

- předcházení a řešení konfliktů,

- vystavení auditorské zprávy.

Členové týmu jsou odpovědni za:

- přípravu k auditu,

- sběr dat a návrhy závěrů,

- přispívání k auditorské zprávě [25].

Výběrem širokého spektra  auditorů  ze  všech úrovní  organizace  se  zajistí,  že  každý 

auditor má závazek vůči systému kvality a získá lepší pochopení celkového procesu řízení 

firmy. Je to dobrý způsob, aby lidé z různých oblastí pochopili, jak jejich oddělení zapadá do 

organizace [19].
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

2.1 Historie a současnost společnosti MASSAG Stamping, a.s.

V roce 1828 byla vídeňským podnikatelem Mathiasem Salcherem založena společnost 

na výrobu knoflíků. V roce 1856 byla tato společnost přejmenována na Massag a pod touto 

obchodní značkou v Bílovci podniká již více než 140 let. 

Společnost Massag, a.s. se skládala z několika divizí: divize Klasika, divize Handling - 

Equipment a divize Auto. 

V roce 2004 byly zakoupeny prostory ve Fulneku o celkové ploše 56 000 m2. Původní 

výrobní  prostory  o  ploše  7  500  m2  a  administrativní  budova  o  ploše  2  500  m2  byly 

zrekonstruovány  a  v  roce  2006  byly  přistavěny  nové  prostory  pro  montážní  pracoviště, 

měrové středisko, nástrojárnu, sklad materiálu a hotových výrobků, balírnu a expedici o ploše 

8 500 m2. Na jaře v roce 2006 se divize Auto přestěhovala do těchto nově vytvořených prostor 

ve Fulneku, viz Obr. 3 MASSAG Stamping, a.s. [3].

Dne  1.9.2008  odštěpením divize  Auto  od  společnosti  Massag,  a.s.  Bílovec  vznikla 

společnost MASSAG Stamping, a.s. se sídlem ve Fulneku.  

V současné době společnost zaměstnává cca 230 zaměstnanců, z nich převážná část 

jsou pracovníci ve výrobě.

 Obr. 3 MASSAG Stamping, a.s.
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2.2 Činnost společnosti

Hlavní  činností  společnosti  je  výroba  ocelových  výlisků  nejen  pro  automobilový 

průmysl. Společnost MASSAG Stamping, a.s. má konstrukční, vývojový a výrobní potenciál 

splňující  nejvyšší požadavky zákazníků. Spolupracuje se zákazníky ve všech fázích vývoje 

výrobku a procesu od návrhu až po úspěšnou realizaci výroby. 

Poskytuje  také  zákazníkům  služby  ve  výrobě  nářadí,  svařování  a  povrchových 

úpravách.

Mezi vyráběné nářadí můžeme uvést:

- transférové,

- kombinované (nýtování, tváření závitů apod.),

- postupové, 

- střižné, ohýbací, tahové, pro hluboké tažení, více řádkové prostřihovadla,

- kontrolní přípravky,

- montážní přípravky a rozrážeče. 

Lisování:

- plechy (tloušťka 0,2 – 10 mm, lisovací síla 5 – 1100 t), 

- dráty (rozměr 0,5 – 13 mm), 

- trubky (rozměr 19.25 / 1,5 – 2.5mm, délka do 4500mm). 

Svařování:

- odporové sváření - bodové, tlakové,

- svařování plamenem,

- obloukové svařování v ochranné atmosféře - metoda TIG, metoda MIG/MAG.

Povrchové úpravy:

- omílání,

- odmašťování,

- elektrolytické pokovení - zinkování, niklování, cínování, mědění,

- práškové lakování.
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V oblasti automobilového průmyslu má společnost dobré jméno u výrobců automobilů i 

u velkých dodavatelů v automobilovém průmyslu. K hlavním zákazníkům patří VW, Škoda 

Auto, Audi, SEAT, Benteler, Showa Aluminium, Valeo, Magna, Batz.

Společnost  má  zákazníky i  v  neautomobilovém průmyslu,  k  největším z  nich  patří 

Miele, Schneider Electric, viz Obr. 4 Procentuální podíl zákazníků.

Obr. 4 Procentuální podíl zákazníků 

2.3 Certifikace systému kvality a environmentálního systému

Společnost MASSAG Stamping, a.s., je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2008, 

ISO/ TS 16949:2002 a ISO 14001:2004 [4]. 

12



3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU INTERNÍCH AUDITŮ QMS A EMS 

A AUDITŮ DODAVATELE VE SPOLEČNOSTI

Vše  co  se  týká  interních  auditů  a  auditů  dodavatele  je  ve  společnosti  popsáno  ve 

směrnici: "Interní audit QMS a EMS a audit dodavatele" [11].

V  této  kapitole  jsou  vypsány  ty  části  stávající  směrnice  společnosti  MASSAG 

Stamping, a.s., které jsou nevhodné, zastaralé nebo nepoužitelné. Směrnice je platná od roku 

2005, při rozdělení společnosti v roce 2008 ji bylo pouze změněno logo podniku. 

Cílem směrnice je popsat systém interních a dodavatelských auditů, tzn.  kvalifikace a 

proškolení  auditorů,  vytvoření  plánů  auditů,  provádění  jednotlivých  auditů  a  vypracování 

zpráv z auditů včetně jejich vyhodnocení.

Tato směrnice je členěna do těchto kapitol:

1) Úvod a cíl

2) Definice a zkratky

3) Oblast a rozsah použití

4) Odpovědnosti a pravomoci

5) Postupy (popis činností)

6) Záznamy

7) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

V níže uvedených bodech je stávající text směrnice, kterého se týkají změny, napsán 

normálním písmem, navrhované změny jsou napsány kurzívou.

Ad 1) Úvod a cíl

Cílem je stanovení, zda systém managementu jakosti odpovídá plánovaným činnostem, 

požadavkům mezinárodní normy ISO 9001:2000, normy ISO TS 16 949:2002 a normy ČSN 

EN ISO 14001:1994, požadavkům na systém managementu jakosti stanoveným organizací a 

zda je efektivně uplatňován a udržován.

Normy nejsou aktualizovány a výraz "jakost" je nahrazen výrazem "kvalita".

Touto směrnicí se stanoví postup pro provádění interních auditů a auditů EMS.
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Není  zde  uvedeno,  že  tato  směrnice  stanovuje  i  postup  pro  provádění  auditů  u  

dodavatele. 

Ad 2) Definice a zkratky

Kombinovaný  audit -  současné  provádění  auditu  systému  managementu  jakosti  a 

systému environmentálního managementu.

Tento typ auditu se již ve společnosti neprovádí.

ŘD -  ředitel divize, VOTK - vedoucí odboru technické kontroly, SA - systémový audit, 

PA - procesní audit,  AP - audit produktu.

Některé zkratky se již nepoužívají nebo jsou nahrazeny jinými.

Ad 3) Oblast a rozsah použití

Beze změn.

Ad 4) Odpovědnosti a pravomoci

Návrh na provedení auditu na období 1/2 roku, Návrh na provedení auditu dodavatele 

na období 1/2 roku.

Návrhy na provedení auditů se musí plánovat na období 1 roku. 

Ad 5) Postupy (popis činností)

Harmonogram auditů  (viz  příloha  č.  1)  je  plán  prověřování  auditovaných  prvků na 

období 1/2 roku, který určuje termíny auditů (časový plán) na úsecích s přesností na 1 měsíc, 

specifikaci auditu, číslo protokolu z auditu a skupinu auditorů.

Návrh na provedení auditů na období 1/2 roku předává ŘÚŘJ  formou interního sdělení 

VPA vždy k 30. 5. a 30. 11. kalendářního roku.

Plány interních auditů se na základě normy ISO/TS 16949:2009 musí vypracovávat na  

celý rok a musí zahrnovat všechny procesy a pracovní směny.

Návrh  na  provedení  auditu  dodavatele  na  období  1/2  roku  předává  VON  formou 

interního sdělení VPA vždy k 30. 5. a 30. 11. kalendářního roku.
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Audity u dodavatelů se budou provádět na základě požadavku vedoucího úseku nákupu  

a to z důvodů reklamací nebo nových dodavatelů. 

Harmonogram auditů je vydáván příkazem GŘ a obdrží jej GŘ, PVJ, PVŽP, VPA, ŘD, 

vedoucí úseků, vedoucí odborů, vedoucí středisek a auditoři.

Tento postup distribuce je nákladný na spotřebu papíru a čas. Pravomoc ve schvalování  

bude přenesena na VÚŘJ. Harmonogram bude vydáván po schválení VÚŘJ a obdrží jej VPA,  

pracovníci měrového střediska a interní auditoři, pro ostatní pracovníky je k nahlédnutí na F-

serveru.

VPA je povinen předkládat na radě jakosti návrh na případné změny v harmonogramu. 

Záznam o změně harmonogramu se provádí v „Zápise z jednání rady jakosti“, ve vlastním 

harmonogramu se změny nezaznamenávají.

Tento postup je zdlouhavý a nereaguje na okamžitou potřebu změny v harmonogramu  

auditů. Z tohoto důvodu bude změny zaznamenávat VPA přímo do harmonogramu auditů a o  

těchto změnách bude informovat příslušné auditory.

Předpokladem pro jmenování interním auditorem jakosti je:

- středoškolské vzdělání s maturitou,

- výcvik v oblasti znalostí a pochopení příslušných norem a metod posuzování systému 

jakosti  (výcvik  musí  být  zajištěn  absolvováním kurzu  „Interní  auditor  jakosti“  dle 

požadavků normy ČS EN ISO 19011).

Auditoři kvality musí být školeni také na normu ISO/TS 16949:2009, VDA 6.3, VDA 6.5,  

FORMEL Q. Dále zde chybí kvalifikační požadavky na auditora EMS a auditora pro audity  

QMS dodavatele.

VTA, odpovědný za provedení auditu, předá nejméně 5 dnů před dohodnutým termínem 

auditu na centrální distribuci řídicích aktů údaje, potřebné pro vydání "Příkazu generálního 

ředitele k auditu" (viz příloha č. 2). Tyto údaje VTA nalezne v harmonogramu auditů. 

VTA je povinen zpracovat časový rozvrh auditu jako přílohu nebo jako samotný obsah 

příkazu GŘ k auditu.

Příkaz generálního ředitele k auditu obdrží GŘ, vedoucí úseku prověřované jednotky, do 

jejichž kompetence spadá prověřovaná oblast, VPA a členové týmu auditorů. Každý člen týmu 
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auditorů předloží příkaz generálního ředitele k auditu svému  vedoucímu zaměstnanci, který 

ho na tomto základě k auditu uvolní.

Postup na vydávání příkazů se neosvědčil. Proto u systémového auditu bude audit VPJ  

oznámen emailem a ostatní typy auditů oznamovány předem nebudou.

Auditor je povinen ověřit a zaznamenat na KON (viz NS/14/01), jak byla stanovená 

opatření k nápravě splněna a jak jsou účinná.

Tento způsob ověřování není efektivní v závislosti na dlouhé době mezi audity. Účinnost  

opatření k nápravě se bude ověřovat na základě vydané KON.

VTA před vlastním ověřováním připraví následující podklady:

-  postup  ověřování,  který  obsahuje  údaje  o  velikosti  vzorku,  odběrovém místě,  způsobu 

odběru,  výkresové a  normalizační  podklady,  seznam kontrolovaných znaků (checklist)  a 

zkušební postupy dle zkušebního plánu produktu pro výstupní TK,

- možné neshody (viz Sběrné karty chyb u dílenské TK) a jejich příčiny.

Tento postup neodpovídá skutečnosti.

Pro ověřování shody kontrolovaných znaků VTA odebere tři vzorky.

Ve skutečnosti tyto vzorky odebírá pracovník měrového střediska.

VTA požádá VOTK (příp. ŘÚŘJ) pomocí „Požadavku na zkušebnu (příp. na chemickou 

laboratoř)“ o provedení činnosti III. Kontrola rozměrů a povrchové úpravy. 

Pracovník  měrového  střediska  provede  činnost  III.  na  základě  Plánu  auditů,  který  

obdržel.

Činnost:  III.  Kontrola  rozměrů a  povrchové úpravy provede technik zkušebny,  příp. 

laborantka.  Záznam o  provedeném měření  -  „Protokol  o  zkoušce“  (viz  NS/10/01),  předá 

zkušební technik (laborantka) VOTK (příp. ŘÚŘJ) a ten VTA.

Záznamy o provedeném měření pracovník zkušebny ukládá na F-server, odkud si je VTA  

vytiskne pro potřeby auditu.

Při  snížení  počtu  bodů  pod  96% doloží  do  „Popisu  neshody“  nebo  „Zjištění“  (viz 

příloha č. 3), za co byly body sníženy a doporučí zlepšení, případně (při neshodě) navrhne 

„Opatření k nápravě (KON)“ (viz příloha č. 9). 
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Toto hodnocení není efektivní, navrhuji zpřísnění bodového hodnocení.

Provedení auditu dodavatele lze zajistit interními auditory jakosti, případně smluvně s 

externí organizací.

Audit  dodavatele může být proveden pouze na základě dohody s dodavatelem. VPA 

seznámí zástupce dodavatele s průběhem a požadavky auditu, včetně dohody termínu auditu.

VTA převezme od VPA kopii dodavatelem vyplněného Dotazníku hodnocení systému 

managementu jakosti dodavatele (viz NS/06/01).

V případě auditu dodavatele auditor navíc srovnává se skutečností odpovědi dodavatele, 

uvedené v Dotazníku hodnocení systému managementu jakosti dodavatele.

Dotazník  hodnocení  systému  managementu  jakosti  dodavatele  je  prostředkem 

samohodnocení  dodavatelů  a  podkladem  pro  hodnocení  dodavatelů  (viz  NS/06/01  - 

Nakupování).

Za  zpracování  a  aktualizaci  Dotazníku  hodnocení  systému  managementu  jakosti 

dodavatele odpovídá VON ve spolupráci s PVJ a VPA.

Za zaslání Dotazníku hodnocení systému managementu jakosti dodavatele dodavateli a 

předání dodavatelem vyplněného dotazníku VPA odpovídá VON.

V případě auditu dodavatele auditor ověřuje odpovědi dodavatele, uvedené v Dotazníku 

hodnocení systému managementu jakosti dodavatele.

V případě nespokojenosti s jakostí dodávek pro MASSAG Stamping a.s. iniciuje VON 

na Radě jakosti neplánovaný audit dodavatele.

Po  závěrečném  jednání  je  VTA povinen  vystavit  zprávu  z auditu  dodavatele.  Při 

vystavování zprávy postupuje VTA dle bodu 5.2.8.

V případě auditu dodavatele, předá VPJ zprávu z auditu dodavatele VPA, který jej zašle 

zástupci  dodavatele.  Zástupce  dodavatele  zprávu z auditu  dodavatele  podepíše,  podepsaný 

originál si ponechá a kopii zašle zpět VPA. Tím audit dodavatele končí.

Tento postup pro provádění auditů u dodavatele se neosvědčil,  a proto v návrhu mé  

nové směrnice doporučuji postup jiný.

Kombinovaný audit u dodavatelů - audit QMS dodavatele se provádí v souladu s bodem 

5.2.1, případně dle požadavků zákazníka. VTA navíc ověřuje správnost údajů, uvedených ve 

vyplněných Dotaznících hodnocení QMS a EMS dodavatele (viz bod 5.2.7). 

Po závěrečném jednání je VTA povinen vystavit zprávu z auditu. Při vystavování zprávy 

postupuje  VTA dle bodu 5.2.8.
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Tento typ auditů se u dodavatelů již neprovádí.

VTA převezme od VPA zprávu z auditu, provede její okopírování a kopii zprávy předá 

vedoucímu úseku, VPJ, zadavateli KON, členům týmu auditorů a VTA si ponechá kopii pro 

sebe. VTA odevzdá originál zprávy z auditu VPA. 

Tato činnost je nákladná (papír, čas). Proto jsem navrhla postup, který je méně náročný  

na čas a sníží náklady na kopírování.

V určitých případech se provádějí audity mimo harmonogram auditů. Při neplnění 

požadavků definovaných příslušnými dokumenty, zhoršení účinnosti a efektivnosti systému 

managementu jakosti nebo výskytu neshod a reklamací zákazníka, je v pravomoci GŘ – na 

návrh PVJ, rozhodnout o provedení neplánovaného auditu.

Návrhy na provedení neplánovaného auditu podává PVJ na jednání rady jakosti, jakožto 

poradního orgánu generálního ředitele (viz MP/01/03-01). V tomto případě je veden záznam o 

provedení neplánovaného auditu v zápise z jednání tohoto poradního orgánu a kopie zápisu 

dle rozdělovníku obdrží VPA, který provedení neplánovaného auditu zajistí v daném termínu.

Neplánované  audity  mají  přednost  před  plánovanými.  O  schválení  návrhu  na 

neplánovaný audit je veden záznam v zápise z jednání Rady jakosti.

Návrh na neplánovaný audit z důvodu reklamace zákazníka podává generálnímu řediteli 

na základě závažnosti reklamace ŘÚŘJ.

Neplánované audity se již neprovádějí, jsou nahrazeny audity mimořádnými, u kterých  

jsem definovala požadavky na tento typ auditu, postup jeho schválení a provedení auditu.

Ad 6) Záznamy

Dotazník hodnocení systému jakosti dodavatele, odpovědnost za zpracování - VPA, 

místo uložení originálu - VPA.

Tento postup jsem změnila v návaznosti na provedenou změnu u auditu dodavatele.  

Dotazník hodnocení systému kvality dodavatele - odpovědnost za zpracování - VON, místo  

uložení originálu - VON.

Ad 7) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Beze změn.
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Pro přehlednost jsou důležité změny vypsány v Tab. 1.

Tab. 1 Přehled nejvýznamnějších navrhovaných změn

Stávající stav směrnice: Navrhované změny:
Dle normy ISO 9001:2000, ISO/TS 16 
949:2002 a ČSN EN ISO 14001:1994

Dle  platných  norem  ČSN  EN  ISO 
9001:2009, ČSN P ISO/TS 16949:2009, ČSN 
EN ISO 14001:2005, VDA 6.3, VDA 6.5 a 
speciálních  požadavků  zákazníků  (např. 
FORMEL Q)

Tato směrnice stanoví postup pro provádění 
interních auditů a auditů EMS.

Chybí zde, že stanovuje postup pro provádění 
auditů u dodavatele. 

Kombinovaný audit. Tento typ auditu se již neprovádí.
ŘD - ředitel divize, VOTK - vedoucí odboru 
technické  kontroly,  SA -  systémový  audit, 
atd.

Některé zkratky se již nepoužívají nebo jsou 
nahrazeny jinými.

Plány auditů jsou vypracovány na 1/2 roku. Plány auditů vypracovávat na 1 rok, procesní 
plán musí zahrnovat všechny procesy a 
pracovní směny.

Kvalifikační požadavky na interního auditora 
kvality.

Doplněno o kvalifikační požadavky na 
interního auditora EMS, auditora QMS a 
EMS dodavatele.

Postup při auditu produktu. Postup doplněn a změněn dle skutečnosti.
Audit dodavatele - tento postup se neprovádí. Popsán postup provádění dle skutečnosti.
Kombinovaný audit. Tento typ auditu se již neprovádí.
Odevzdání, distribuce a uložení Zprávy z 
auditu.

Z důvodů efektivity tento způsob změněn. 
Zpráva se nekopíruje a nedistribuuje všem 
zainteresovaným, ale skenuje a ukládá na F-
server, kde je přístupná zaměstnancům firmy.

Neplánované audity. Změněny na mimořádné audity, včetně 
definování důvodů a postupu schválení.

Přílohy. Veškeré přílohy přepracovány - 
zjednodušeny, změněny.

Zprávy z auditů - formuláře, vypracované ve 
Wordu.

Přepracované v programu Excel s použitím 
vzorců pro snadnější používání.
Přílohy 1 - 2a, 2c - 6, 9 a 10 jsem 
vypracovala sama. Přílohy 2b, 7, 8 jsem 
doplnila a upravila.

Informace pro tvorbu analýzy byly čerpány ze směrnice NS/17/01 [11]. 
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4  OPTIMALIZACE  SMĚRNICE  PRO  INTERNÍ  AUDITY A AUDITY 

DODAVATELE

V této kapitole je mnou navržená a vypracovaná optimalizovaná směrnice pro interní 

audity a audity dodavatele. 

Podkapitoly jsou zde děleny na základě původní směrnice a dle požadavků společnosti 

MASSAG Stamping, a.s. Od kapitoly 4.1 se jedná o přímé znění směrnice.

4.1 Úvod a cíl

4.1.1 Všeobecně

Interní audity se provádějí v plánovaných intervalech. Cílem je stanovení, zda systém 

managementu kvality odpovídá plánovaným činnostem, požadavkům normy ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN P ISO/TS 16949:2009 a normy ČSN EN ISO 14001:2005, VDA 6.3, VDA 

6.5,  speciálním  požadavkům  zákazníků  (např.  FORMEL  Q),  požadavkům  na  systém 

managementu kvality stanoveným organizací a zda je efektivně uplatňován a udržován.

Jsou  vytvořeny  a  udržovány  dokumentované  postupy,  v  nichž  jsou  stanoveny 

odpovědnosti  a  požadavky  na  plánování  a  provádění  auditů,  na  předkládání  zpráv  o 

výsledcích a na udržování záznamů.

Program auditů je plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které se 

mají  podrobit  auditu  a  na  výsledky  předchozích  auditů.  Jsou  stanovena  kritéria  auditu, 

předmět auditu, četnost a metody auditu.

Auditoři a provádění auditu je voleno tak, aby byla zajištěna objektivita a nestrannost 

procesu auditu. Auditoři neprovádějí audit své vlastní práce. Návod na prověřování systému 

kvality je uveden v normě ISO 19011. V souladu s požadavky této směrnice je jmenován 

hlavní auditor.

Management  odpovědný  za  auditovanou  oblast  zajišťuje  bez  zbytečných  průtahů 

provedení opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin.

Při následném auditu se ověřuje a zaznamenává, jak byla uplatněna přijatá opatření k 

nápravě a jak jsou efektivní.
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4.1.2 Účel

Touto směrnicí se stanoví postup pro provádění interních auditů, auditů dodavatele a 

auditů EMS. 

Při  těchto  auditech  je  zjišťován  skutečný  stav  a  funkčnost  systému  managementu 

kvality srovnáním skutečnosti s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN P ISO/TS 

16949:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005, speciálními požadavky zákazníků (např. FORMEL 

Q),  včetně  posouzení  vhodnosti  pracovního  prostředí,  případně  s  dalšími  požadavky 

zákazníků na systém managementu kvality a EMS.

Cílem interních auditů,  auditů dodavatele a auditů EMS je soustavné zdokonalování 

vlastního  systému  managementu  kvality,  systému  kvality  dodavatele  a  systému 

environmentálního managementu.

Zjištěné  neshody  a  jejich  příčiny  je  nutno  následně  odstranit  formou  nápravných 

opatření.

4.2 Definice a zkratky

4.2.1 Definice pojmů

Audit -  systematický,  nezávislý  a  dokumentovaný  proces  získávání

důkazů z auditů a jejich objektivní hodnocení s cílem stanovit v 

jakém rozsahu jsou kritéria auditu splněna.

Interní audit - audit prováděný organizací nebo jejím jménem pro přezkoumání

systému managementu a jiné vnitřní účely.

Systémový audit - systematický, nezávislý a dokumentovaný proces k určení, zda 

činnosti zabezpečující kvalitu a výsledky s nimi související jsou 

v souladu s plánovanými záměry a zda jsou způsobilé dosáhnout 

cíle.

Procesní audit -  přezkoumání  dodržování  účelnosti  a  efektivnosti  určených  

procesů a postupů.
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Procesní audit - Formel Q -  přezkoumání  dodržování  účelnosti  a  efektivnosti  určených  

procesů a postupů dle Formelu Q.

Audit produktu -  přezkoumání plnění zadaných požadavků na kvalitu u malého 

počtu produktů.

Audit rekvalifikační -  přezkoumání plnění zadaných požadavků na kvalitu u malého 

počtu produktů na žádost zákazníka.

Audit EMS -  přezkoumání  a  srovnávání  plnění  specifických  požadavků

environmentálních kritérií s vyhlášenou politikou, plánovanými 

cíli a dokumentací.

Mimořádný audit -  audit prováděn nad rámec harmonogramu auditů.

Program auditu - jeden nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý  

časový  rámec  a  zaměřených  na  stanovený  účel.  Zahrnuje 

všechny  činnosti  nezbytné  pro  plánování,  organizování  a 

provedení auditů.

Technický expert - osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo  

odborné posudky.

4.2.2 Seznam zkratek

EMS - systém environmentálního managementu

GŘ - generální ředitel 

KA - katalog otázek

KON - karta opatření k nápravě

PVJ - představitel vedení pro jakost

PVŽP - představitel vedení pro životní prostředí

QMS - systém managementu kvality

RN               - referent nákupu

TE - technický expert

TK - technická kontrola

ÚŘJ - úsek řízení jakosti

VPA - vedoucí programu auditů
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VPJ - vedoucí prověřované jednotky

VPV                - vedoucí programu vzdělávání

VTA - vedoucí týmu auditorů

VÚN - vedoucí úseku nákupu

VÚŘJ - vedoucí úseku řízení jakosti

4.3 Oblast a rozsah použití

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti MASSAG Stamping, 

a.s., platí pro činnosti při interních auditech kvality a auditech EMS v MASSAG Stamping, 

a.s. a při auditech dodavatelů.

4.4 Odpovědnosti a pravomoci

Tab. 2 Odpovědnosti a pravomoci

Název činnosti GŘ VPA VTA VPJ

au
di

to
r

VPV
PVJ

PVŽP
VÚŘJ RN

Návrh na provedení auditu na 
období 1 roku O
Návrh na provedení auditu 
dodavatele O
Zpracování harmonogramu 
auditů O Sp

Schválení harmonogramu auditů Pr
Zpracování seznamu auditorů 
kvality, auditorů EMS a TE O Sp

Jmenování auditorů Pr

Výchova a výcvik auditorů O Sp Sp

Hodnocení způsobilosti auditorů O I I Sp
Vedení evidence o dosažené 
kvalifikaci auditorů O Sp
Vedení centrální evidence zpráv 
z auditů O

Příprava k auditům Sp O I I
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Tab. 2 Odpovědnosti a pravomoci - pokračování

Název činnosti GŘ VPA VTA VPJ

au
di

to
r VPV PVJ

PVŽP

VÚŘJ RN

Provedení interního auditu 
kvality, interního auditu EMS O Sp Sp

Vystavení zprávy z auditu I O I I

Určení zadavatele KON z auditu O Pr
Vystavení zprávy z mimořádného 
auditu O

O - odpovědnost Pr - pravomoc Sp -  spolupracuje I -  je informován

4.5 Postupy (popis činností)

Druhy auditů:

Interní audity:

systémový audit kvality - viz bod 4.5.2.1

systémový audit EMS - viz bod 4.5.2.2

audit produktu, rekvalifikační audit    - viz bod 4.5.2.3

procesní audit - viz bod 4.5.2.4

procesní audit - FORMEL Q - viz bod 4.5.2.4.1

audit vedení dokumentace D/TLD dílů - viz bod 4.5.2.5

mimořádný audit - viz bod 4.5.2.6

Audity u dodavatele:

systémový audit EMS dodavatele - viz bod 4.5.2.7.1

procesní audit kvality dodavatele - viz bod 4.5.2.7.2

            hodnocení potenciálních dodavatelů - viz bod 4.5.2.7.3
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4.5.1 Řízení a plánování auditů

4.5.1.1 ŘÍZENÍ PROGRAMU AUDITŮ

V souladu s požadavky normy ISO 19011 je generálním ředitelem MASSAG Stamping, 

a.s. jmenován vedoucí programu auditů (VPA).

VPA je odpovědný za:

- stanovení cíle a rozsahu programu auditů,

- stanovení povinností, postupů a zajištění poskytnutí zdrojů,

- zajištění implementace programu auditů,

- udržování přiměřených záznamů programu auditů,

- monitorování, přezkoumání a zlepšování programu auditů,

- zpracování harmonogramu auditů,

- organizaci přípravy a průběhu auditů,

- vedení centrální evidence protokolů z auditů,

- hodnocení způsobilosti auditorů,

- přijímání výsledků z auditů a za předání těchto výsledků PVJ.

4.5.1.2 HARMONOGRAM AUDITŮ

Harmonogram auditů (viz příloha č. 1 a, b, c, d, e) je plán prověřování auditovaných 

prvků na období 1 roku, který určuje termíny auditů (časový plán) na úsecích s přesností na 1 

měsíc, specifikaci auditu, číslo protokolu z auditu a skupinu auditorů. 

Návrh harmonogramu auditů vypracovává VPA ve spolupráci s PVJ na základě stavu a 

důležitosti činnosti, která se má prověřovat. Každý prvek systému managementu kvality (viz 

NS/02/01)  musí  být  v  relevantních organizačních jednotkách prověřen nejméně 1x ročně, 

relevantní organizační jednotky a v nich prověřované prvky stanoví VPA.

V auditech procesů jsou zahrnuty všechny výrobní směny. V případě, že výroba daného 

dílu na plánované směně je zrušena (z důvodu poklesu zakázek apod.) a nebude realizována v 

daném měsíci plánovaného auditu, je daný audit vykonán na ranní směně. Tato skutečnost je 

zaznamenána v protokolu z auditu.
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Kvalita všech produktů musí být prověřena auditem produktu minimálně 1x ročně a 

dále pak na základě požadavku zákazníka nebo opakujících se reklamací.

Harmonogram auditů  vydává VPA po schválení  VÚŘJ.  Tyto  harmonogramy obdrží: 

VPA, pracovníci měrového střediska a interní auditoři (pro ostatní pracovníky je k nahlédnutí 

na F-serveru).

Audity,  které  jsou  provedeny  nad  rámec  harmonogramu,  jsou  zaznamenány  do 

harmonogramu auditů u VPA, včetně přiděleného čísla, týmu auditorů a výsledku auditu.

Změny  zaznamenává  přímo  do  harmonogramu  auditů  VPA  a  o  těchto  změnách 

informuje příslušné auditory (zrušení auditu, přesunutí auditu na jiný termín, audit na základě 

reklamací apod.).

4.5.1.3 PROVĚŘOVATELÉ QMS A EMS - AUDITOŘI

Prověřovatel systému managementu kvality a systému environmentálního managementu 

-  auditor  -  je  pracovník  společnosti  MASSAG  Stamping,  a.s.,  který  splňuje  kvalifikační 

požadavky,  je k této činnosti  vyškolen a jmenován generálním ředitelem společnosti.  Tito 

pracovníci jsou zapsáni v seznamu auditorů. Za zpracování a aktualizaci seznamu auditorů 

odpovídá VPA.

Audity provádí  tým auditorů,  který  tvoří  VTA a 1 až  2 členové týmu auditorů,  dle 

rozhodnutí VPA a rozsahu auditu.

Při výběru auditorů kvality respektuje VPA zásadu, že auditor nesmí provádět audit své 

vlastní práce - princip nezávislosti.

4.5.1.3.1 KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA AUDITORY QMS A EMS

Předpokladem pro jmenování interním auditorem QMS je:

- min. středoškolské vzdělání s maturitou,

- min. 3 roky v automobilovém průmyslu, z toho min. 1 rok v managementu    

                  kvality nebo procesů,

-  výcvik v oblasti  znalostí  a  pochopení příslušných norem a metod posuzování  

  systému kvality (výcvik musí být zajištěn absolvováním kurzu „Interní auditor  

   kvality“ dle požadavků normy ISO/TS 16949, příruček VDA 6.5, VDA 6.3 
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                  a FORMEL Q).

Předpokladem pro jmenování auditorem QMS dodavatele je:

- min. středoškolské vzdělání s maturitou,

-  výcvik v oblasti  znalostí  a  pochopení příslušných norem a metod posuzování  

   systému kvality (výcvik musí být zajištěn absolvováním kurzu „Auditor     

                   kvality“ dle požadavků normy ISO/TS 16949, příručky VDA 6.3,   

                   FORMEL Q),

- min. 5 let v automobilovém průmyslu, z toho min. 2 roky v managementu kvality 

   nebo procesů.

Předpokladem pro jmenování interním auditorem EMS a auditorem EMS dodavatele je:

- min. středoškolské vzdělání s maturitou,

-  výcvik v oblasti  znalostí  a  pochopení příslušných norem a metod posuzování  

  systému EMS (výcvik musí být zajištěn absolvováním kurzu „Interní auditor   

  EMS“ dle požadavků normy ISO 14001).

4.5.1.3.2 PRAXE AUDITORŮ QMS A EMS

Požadavky na praxi auditorů v MASSAG Stamping a.s. jsou popsány v Tab. 3.

Tab. 3 Požadavky na praxi auditorů

Způsobilost auditora Požadavek praxe
Pozorovatel pouze jmenování interním auditorem
Člen interního týmu 
auditorů

provedení 3x interního auditu pod vedením vedoucího interního 
týmu auditorů jako pozorovatel

Vedoucí interního týmu 
auditorů

provedení 5x interního auditu pod vedením vedoucího interního 
týmu auditorů jako člen interního týmu auditorů

Člen týmu auditorů 
dodavatele

vedoucí interního týmu auditorů

Vedoucí týmu auditorů 
dodavatele

provedení  3x  auditu  dodavatele  jako  člen  týmu  auditorů 
dodavatele

Technický expert -externí
-interní - osvědčení na danou specifikaci
             - odborný pracovník – jmenovaný GŘ

Poznámka 1: Pozorovatelé mohou doprovázet tým auditorů, ale nejsou jeho součástí.
Poznámka 2: Technický expert nepůsobí v týmu auditorů jako auditor
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4.5.1.3.3 UDRŽOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ

VPA je odpovědný ve spolupráci s VPV a PVJ za přípravu a realizaci programu pro 

výchovu  a  výcvik  auditorů  kvality  a  průběžné  udržování  a  zlepšování  jejich  odborné 

způsobilosti.  Minimálně  jednou  za  rok  musí  dle  plánu  vzdělávání  proběhnout  opakovaná 

proškolení auditorů kvality v následujících oblastech:

- aktuální normy QMS a EMS a jejich znalost,

- metody posuzování a prověřování QMS a EMS auditu,

 - seznámení s aktuálním stavem vlastního QMS a EMS.

Proškolení provádí VÚŘJ (PVJ) ve spolupráci s VPA, případně externí lektoři. Školení 

pro auditory kvality je zakončeno testem s 20-ti otázkami, z nichž musí být minimálně 18 

zodpovězeno správně a školení pro auditory EMS je zakončeno testem s 30-ti otázkami, z 

nichž musí být minimálně 27 zodpovězeno správně.

Za přípravu proškolení  odpovídá VPV ve spolupráci  s  VPA, který si  o provedeném 

školení vede záznam (prezenční listina z personalistiky, vyhodnocené testy).

V případě jakékoli změny v normě ISO 14001 nebo  ISO/TS 16949 musí být auditoři 

proškoleni  externě/interně.  Záznam  o  proškolení  je  uložen  u  hlavního  auditora  a  na 

personálním oddělení (kopie).

VPA je odpovědný ve spolupráci s PVJ za hodnocení způsobilosti jednotlivých auditorů 

kvality a EMS 1 x ročně (viz příloha č. 4). 

4.5.2 Provedení auditu

4.5.2.1 SYSTÉMOVÝ AUDIT KVALITY

4.5.2.1.1 PŘÍPRAVA AUDITU

Závazné  měsíční  termíny,  specifikaci,  číslo  zprávy z  auditu  a  tým auditorů  stanoví 

harmonogram auditů.

Před termínem provedení auditu je VTA povinen zahájit přípravu, která spočívá v:

- ujasnění specifikace auditu po konzultaci s VPA,

- seznámení s výsledky předchozího auditu,
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- prostudování příslušné dokumentace, prostudování procesních požadavků   

   procesní mapy ve společnosti MASSAG Stamping, a.s. dle Příručky jakosti,

- seznámení VPJ s průběhem a požadavky auditu, včetně upřesnění termínu auditu.

4.5.2.1.2 PŘÍKAZ K AUDITU

VTA odpovědný za provedení systémového auditu upozorní emailem nejméně 5 dnů 

před  dohodnutým  termínem  auditu  VPJ  o  daném  auditu  a  časovém  rozvrhu  auditu.  U 

ostatních  typů  auditů,  se  termín  konání  a  časový  rozvrh  auditu,  VPJ  nemusí  oznamovat 

předem.

Každý člen týmu auditorů na základě Plánu auditů a dohodnutého termínu s VPJ požádá 

o uvolnění svého vedoucího zaměstnance, který ho na tomto základě k auditu uvolní.

4.5.2.1.3 PRŮBĚH AUDITU

4.5.2.1.3.1 Úvodní jednání

VTA  sdělí  VPJ  nebo  jeho  zástupci  své  požadavky  na  předložení  dokumentace, 

spolupráci dalších osob a společně dohodnou další průběh auditu.

VPJ nebo zástupce spolupracuje s  VTA a umožní nerušený průběh auditu.

4.5.2.1.3.2 Vlastní průběh auditu

Auditor zjišťuje, zda QMS vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům norem a 

požadavkům stanoveným organizací, zda je dokumentovaný a zda je efektivně uplatňován a 

udržován. 

Při vlastním průběhu auditu postupuje VTA dle katalogu otázek k auditu podle ISO/TS 

16949 (KA/17/05).

VTA prověří, zda jsou plněny procesní požadavky Příručky jakosti v prověřovaném 

středisku (úseku).

Při zjištění neshody v průběhu auditu si auditor neshodu zaznamená. Před závěrečným 

jednáním předá auditor zaznamenané neshody VTA.
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4.5.2.1.3.3 Ukončení auditu a vystavení zprávy z auditu

Po ukončení auditu si VTA zjištěné neshody a jejich příčiny vyjasní s VPJ a neshody 

zaznamená. Tým auditorů pak odchází z prověřované jednotky.     

Poté je VTA povinen vystavit zprávu z auditu. Při vystavování této zprávy postupuje 

VTA dle bodu 4.5.2.8. Dále do zprávy zaznamená výsledky plnění procesních požadavků, jak 

jsou stanoveny v Příručce jakosti pro dané středisko (úsek).

4.5.2.2 SYSTÉMOVÝ AUDIT EMS

Audity EMS se provádějí v rámci kontroly funkčnosti a přiměřenosti EMS a srovnávají 

plnění  specifických  požadavků  –  environmentálních  kritérií  s  vyhlášenou  politikou, 

programem, plánovanými cíli a dokumentací. 

Tím  umožňují  navrhnout  účinná  nápravná  a  preventivní  opatření  pro  neustálé 

zlepšování systému environmentálního managementu organizace.

Postup při auditu EMS odpovídá krokům v bodu 4.5.2.1, při vlastním průběhu auditu se 

však postupuje dle KA/17/04.

Po ukončení auditu je VTA povinen vystavit  zprávu z auditu.  Při  jejím vystavování 

postupuje dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.3 AUDIT PRODUKTU, REKVALIFIKAČNÍ AUDIT 

4.5.2.3.1 PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA

Závazné  měsíční  termíny,  specifikaci,  číslo  zprávy z  auditu  a  tým auditorů  stanoví 

harmonogram auditů.

Rekvalifikační  audity  jsou  prováděny  pouze  na  žádost  zákazníka.  Na  základě 

požadavku Škoda Auto a.s. se tyto rekvalifikační audity provádí u jejich dílů - u dílů D/TLD 

1x ročně/1 ks, u ostatních dílů 1x za 5 let/1 kus.
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4.5.2.3.2 VLASTNÍ PRŮBĚH AUDITU PRODUKTU A REKVALIFIKAČNÍHO AUDITU 

Pro ověřování shody kontrolovaných znaků, pracovník měrového střediska odebere 

pro audit produktu tři vzorky, u dílů Škoda pět vzorků, v případě rekvalifikačního auditu bude 

jeden z nich použit pro tento audit. Pracovník měrového střediska se řídí harmonogramem 

auditů.  Vzorky jsou  odebrány  na  základě  výdejky  -  převodky  ze  střediska  balírna  a  po 

provedených  zkouškách  jsou  buď  vráceny  tomuto  středisku  nebo  v  případě  poškození 

vyšrotovány (viz NS/10/01).

Při ověřování shody kontrolovaných znaků se provede:

I. Kontrola balení 

           II. Vizuální kontrola

III. Kontrola rozměrů a povrchové úpravy

Činnost I.: Kontrola balení + kontrola dodržování stanovených postupů, provádí VTA - 

viz příloha č. 2, str. 3, v případě rekvalifikačního auditu viz příloha č. 2a, str. 3 a 4.

Činnosti II. a III.:

a) pracovník měrového střediska provádí:

- u auditu produktu - kontrolu rozměrů a povrchové úpravy dle KP – výstupní  

   kontrola.

- rekvalifikační audit - kompletní proměření u 1 ks,

- korozní odolnost - pouze u dílů po galvanickém zinkování. 

- kompletní zprávu k bodu II. a III., tuto zprávu včetně vyhodnocení, které obdržel 

   od pracovníka metrologie uloží na F-server/zkušebna. 

b) pracovník metrologie provádí u rekvalifikačního auditu:

- MSA (měřidla, přípravky) – vyhodnocení předá pracovníkovi měrového  

  střediska.

c) pracovník vstupní kontroly - zadává externí test materiálu – jakmile obdrží výsledky, předá 

je VPA, který je k auditu dodatečně doloží.

O provedeném měření a testech materiálu je VTA informován pracovníkem měrového 

střediska  emailem.  VTA si  tuto  zprávu  -  Protokol  o  zkoušce  (viz  NS/10/01)  vytiskne  ze 

serveru F-server/zkušebna.
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Výsledek z Protokolu o zkoušce vepíše VTA do přílohy č. 2, (str. 3), popř. do přílohy č. 

2a, (str. 3 a 4).

V případě zjištění neshod určí VTA typy neshod a vyhodnotí činnosti I., II., III. v příloze 

č. 2, (str. 3), popř. v příloze č. 2a, (str. 3 a 4).

Neshody jsou dle závažnosti rozděleny do tří skupin, s následujícím počtem přidělených 

bodů:

1 bod -  vedlejší neshody (neshody typu A) - neshody, které podstatně neovlivní

předpokládané použití,

10 bodů - hlavní neshody (neshody typu B) - neshody, které mohou vést k selhání

                produktu, produkt nesplňuje požadavky na předpokládané použití,

50 bodů - kritické neshody (neshody typu C) - neshody, při jejichž vzniku se 

             předpokládají nejisté nebo nebezpečné situace při používání.

Po  ukončení  auditu  je  VTA  povinen  vystavit  zprávu  z  auditu  produktu/auditu 

rekvalifikačního. Při vystavování této zprávy postupuje VTA dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.3.3 OKAMŽITÁ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

V  případě  zjištění  hlavních  nebo  kritických  neshod  v  průběhu  auditu  produktu/ 

rekvalifikačního auditu,  oznámí  VTA tuto  skutečnost  VPJ,  VÚŘJ a dále  se  postupuje  dle 

směrnice NS/13/01. VTA dále řeší neshodu (viz I., II., III. dle 4.5.2.3.2) vystavením karty 

opatření k nápravě (KON) jako zadavatel. Pořadové číslo KON zadavateli sdělí VPA. Originál 

KON se předá vedoucímu střediska (úseku) kde byla neshoda zjištěna,  ten převzetí  KON 

potvrdí podpisem a kopii KON odevzdá zpět zadavateli. Ten ji poté odevzdá VPA, který ji 

zavede do evidence.

4.5.2.4 PROCESNÍ AUDIT

Účelem procesního auditu je posoudit účinnost zabezpečení kvality zjištěním znalostí 

personálu, dodržování, účelnosti a efektivnosti procesů a pracovních postupů a prověřením 

výsledků plnění indikátoru procesu dle Programu trvalého zlepšování pro vybrané produkty a 

plnění zákaznického ppm.
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Procesní audity dělíme na:

- audity procesů - těžká lisovna, lehká lisovna, svařovna - auditování dle VDA 6.3 kap. 6.

- audity procesu výroby produktu – dle VDA 6.3.

VTA se před provedením auditu seznámí s výsledky předchozího auditu.

Před  zahájením  auditu  VTA  oznámí  mistrovi  střediska  provedení  daného  auditu. 

Pracovníci, kterých se prováděný audit týká, jsou povinni odpovídat na dané otázky auditorů.

Po  ukončení  auditu  si  VTA  zjištěné  neshody  a  jejich  příčiny  vyjasní  s  mistrem 

prověřovaného střediska nebo VPJ. Při vlastním průběhu procesního auditu postupuje VTA 

dle KA/17/02. 

Poté je VTA povinen vystavit zprávu z procesního auditu (viz příloha č. 2b). Do zprávy 

uvede plnění indikátoru procesu. Při snížení na 8 bodů doloží do „Zjištění“ (viz příloha č. 2b, 

str. 2), za co byly body sníženy. Při snížení na 6 bodů a méně vystaví KON a v „Celkovém 

hodnocení auditu“ (viz příloha č. 2b, str. 1) napíše KON č. Pořadové číslo KON zadavateli 

sdělí VPA. VTA jako zadavatel KON dále postupuje v souladu se směrnicí NS/13/01. Originál 

KON se předá vedoucímu střediska (úseku) kde byla neshoda zjištěna,  ten převzetí  KON 

potvrdí podpisem a kopii KON odevzdá zpět zadavateli. Ten ji poté odevzdá VPA, který ji 

zavede do evidence. Při vystavování zprávy dále VTA postupuje dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.4.1 PROCESNÍ AUDIT - FORMEL Q

Je zvláštním druhem procesního auditu a provádí se na základě požadavku Škoda VW 

Group.  Tento  audit  se  provádí  2x  ročně  ve  výrobních  procesech těžká  a  lehká  lisovna a 

svařovna.

Audit je prováděn nad rámec harmonogramu auditů. Termín, číslo auditu a tým auditorů 

určuje  VPA.  Termín  provedení  jednotlivých  auditů  určuje  VPA  dle  výrobního  plánu 

jednotlivých výrobních středisek tak,  aby obsahoval maximum výrobků společnosti  Škoda 

VW.

Postup provedení tohoto auditu je shodný s postupem dle bodu 4.5.2.4. Při vlastním 

průběhu procesního auditu postupuje VTA dle KA/17/06.
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4.5.2.5 AUDIT VEDENÍ DOKUMENTACE D/TLD DÍL  Ů   

Cílem auditu vedení dokumentace D/TLD dílů je prokázat, že MASSAG Stamping, a.s. 

dostál svým povinnostem vést u předepsaných produktů dokumentaci tak, aby mohl podle 

zákaznických  požadavků  doložit,  jakým způsobem a  s  jakými  výsledky byly  předepsané 

„D/TLD“ parametry splněny. 

Postup a hodnocení při auditu vedení dokumentace D/TLD dílů odpovídá krokům v 

bodu 4.5.2.4, ale při vlastním průběhu auditu postupuje VTA dle KA/17/03.

Po závěrečném jednání je VTA povinen vystavit zprávu z auditu vedení dokumentace 

D/TLD dílů. Při vystavování zprávy postupuje VTA dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.6 MIMOŘÁDNÝ AUDIT 

V určitých  případech  se  provádějí  audity  mimo  harmonogram auditů.  Při  neplnění 

požadavků definovaných příslušnými dokumenty, zhoršení účinnosti a efektivnosti systému 

managementu kvality nebo výskytu neshod a reklamací zákazníka.

Jsou tyto druhy mimořádného auditu:

- audit na základě reklamací,

- audit na základě požadavku zákazníka,

- audit dle požadavku GŘ.

Audity na základě požadavku zákazníka a z důvodu reklamace se provádějí na návrh 

pracovníků ÚŘJ. Po schválení VÚŘJ  je tento návrh předán VPA.

Audit dle požadavku GŘ je předán VÚŘJ, který jej sdělí VPA.

Tyto  audity  mohou  být  produktové,  procesní,  D/TLD  a  systémové.  Za  stanovení 

termínu, čísla auditu, typ auditu a stanovení týmu auditorů odpovídá VPA ve spolupráci s 

VÚŘJ. Za zajištění a průběh těchto auditů odpovídá VTA.

Příprava a průběh mimořádného auditu je shodný s auditem plánovaným. Při vlastním 

průběhu auditu postupuje VTA dle katalogu otázek, který odpovídá danému typu auditu.

Výstupem  z  těchto  auditů  je  zpráva  z  auditu  dle  typu  provedeného  auditu.  Za 

vypracování zprávy z auditu odpovídá VTA.
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4.5.2.7 AUDIT DODAVATELE

Provedení auditu dodavatele lze zajistit interními auditory kvality, případně smluvně s 

externí organizací.

Audit dodavatele může být proveden pouze na základě dohody RN s dodavatelem. RN 

poté  informuje o auditu dodavatele  VPA, který stanoví  tým auditorů a  číslo  auditu.  VTA 

seznámí zástupce dodavatele s průběhem a požadavky auditu, včetně dohody termínu auditu.

VTA převezme od RN kopii  dodavatelem vyplněného Dotazníku hodnocení systému 

QMS  nebo  EMS  dodavatele  -  dle  typu  prováděného  auditu  (viz  NS/06/01).  Dotazník 

hodnocení  systému QMS a  EMS dodavatele  je  prostředkem samohodnocení  dodavatelů a 

podkladem pro hodnocení dodavatelů (viz NS/06/01 - Nakupování).

Za  zpracování  a  aktualizaci  Dotazníku hodnocení  systému QMS a EMS dodavatele 

odpovídá VÚN ve spolupráci s PVJ.

Za zaslání Dotazníku hodnocení systému QMS a EMS dodavatele dodavateli a předání 

dodavatelem vyplněného dotazníku zpět, odpovídá VÚN.

V případě auditu dodavatele, auditor ověřuje odpovědi dodavatele uvedené v Dotazníku 

hodnocení QMS nebo EMS dodavatele.

V případě nespokojenosti  s  kvalitou  dodávek pro MASSAG Stamping,  a.s.,  iniciuje 

VÚN neplánovaný audit dodavatele ve spolupráci s VÚŘJ a VPA.

Po  závěrečném  jednání  je  VTA povinen  vystavit  zprávu  z  auditu  dodavatele.  Při 

vystavování zprávy postupuje VTA dle bodu 4.5.2.8.

V případě auditu dodavatele předá VTA zprávu z auditu dodavatele zástupci dodavatele. 

Zástupce dodavatele zprávu z auditu dodavatele podepíše, podepsaný originál si ponechá a 

kopii zašle zpět VTA.  Ten tuto zprávu předá VPA. Tím audit dodavatele končí.

4.5.2.7.1 SYSTÉMOVÝ AUDIT EMS DODAVATELE 

Systémový audit EMS u dodavatele se provádí v souladu s bodem 4.5.2.2, případně dle 

požadavků zákazníka. Při vlastním průběhu auditu postupuje VTA dle KA/17/07. VTA navíc 

ověřuje správnost údajů, uvedených ve vyplněném Dotazníku hodnocení EMS dodavatele (viz 

bod 4.5.2.7). 
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Po závěrečném jednání je VTA povinen vystavit zprávu z auditu. Při vystavování zprávy 

postupuje  VTA dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.7.2 PROCESNÍ AUDIT KVALITY DODAVATELE

Při procesním auditu kvality u dodavatele se postupuje v souladu s bodem 4.5.2.4 nebo 

dle  požadavků  zákazníka.  VTA navíc  ověřuje  správnost  údajů,  uvedených  ve  vyplněném 

Dotazníku hodnocení QMS u dodavatele (viz bod 4.5.2.7). 

Po závěrečném jednání je VTA povinen vystavit zprávu z auditu. Při vystavování zprávy 

postupuje VTA dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.7.3 HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCH DODAVATELŮ

Potenciální dodavatelé, kteří jsou certifikováni v souladu s požadavky zákazníka jsou 

hodnoceni procesním auditem kvality dodavatele (viz bod 4.5.2.7.2). 

Po závěrečném jednání je VTA povinen vystavit zprávu z auditu. Při vystavování zprávy 

postupuje VTA dle bodu 4.5.2.8.

4.5.2.8 ZPRÁVA Z AUDITU

Za vystavení  zprávy ze  systémového  auditu  kvality  (viz  bod  4.5.2.1),  systémového 

auditu EMS (viz bod 4.5.2.2) a z auditu produktu, rekvalifikačního auditu (viz bod 4.5.2.3) 

maximálně do pěti pracovních dnů po závěrečném jednání odpovídá VTA. 

V případě procesního auditu (viz bod 4.5.2.4), auditu vedení dokumentace D/TLD dílů 

(viz bod 4.5.2.5), mimořádného auditu (viz bod 4.5.2.6) a auditu dodavatele (viz bod 4.5.2.7) 

musí VTA vystavit zprávu maximálně do deseti pracovních dnů po závěrečném jednání.

Zprávu ze systémového auditu kvality tvoří:

1) Příloha č. 2d -  Zpráva z auditu - systémový audit kvality

Zprávu ze systémového auditu EMS tvoří:

1) Příloha č. 2e - Zpráva z auditu - systémový audit EMS

Zprávu z auditu produktu tvoří:

1) Příloha č. 2 - Zpráva z auditu - produktový audit
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2) „Protokol o zkoušce“ (viz NS/10/01)

3) Technologická a výkresová dokumentace (kontrolní plán, výkres produktu)

V případě dílů s povinnou dokumentací (“D“- dílů), je VTA povinen zprávu z auditu 

označit identifikačním symbolem “D“ v úseku řízení jakosti, kde je tento symbol k dispozici.

Zprávu z rekvalifikačního auditu tvoří:

1) Příloha č. 2a - Zpráva z auditu - rekvalifikační audit

2) „Protokol o zkoušce“ (viz NS/10/01)

3) Technologická  a  výkresová  dokumentace  (kontrolní  plán,  výkres  produktu, 

způsobilost kontrolních přípravků).

V případě dílů s povinnou dokumentací (“D“- dílů), je VTA povinen zprávu z auditu 

označit identifikačním symbolem “D“ v úseku řízení jakosti, kde je tento symbol k dispozici.

Zprávu z procesního auditu tvoří:

1) Příloha č. 2b - Zpráva z auditu - procesní audit

V případě dílů s povinnou dokumentací (“D“- dílů ), je VTA povinen zprávu z auditu 

označit identifikačním symbolem “D“ v úseku řízení jakosti, kde je tento symbol k dispozici.

Zprávu z auditu vedení dokumentace D/TLD dílů tvoří:

1) Příloha č. 2c  - Zpráva z auditu - audit D/TLD

V případě dílů s povinnou dokumentací (“D“- dílů ), je VTA povinen zprávu z auditu 

označit identifikačním symbolem “D“ v úseku řízení jakosti, kde je tento symbol k dispozici.

Zprávu v případě procesního auditu kvality dodavatele tvoří:

1) Příloha č. 7 Nj, č. 8 Čj - Zpráva z auditu - audit dodavatele

Zprávu v případě systémového auditu EMS dodavatele tvoří:

2) Příloha č. 2f - Zpráva z auditu - audit EMS dodavatele 

V případě auditu dle ISO/TS 16949 při hodnocení otázky 8 body se doloží do „Zjištění“ 

(viz  příloha č.  2b,  d,  str.  2)  důvod snížení  bodu.  Při  snížení  na 6 bodů se vystaví  KON 

(NS/13/01).

Ověření  účinnosti  KON se provádí  nezávislým auditorem. V případě,  že náprava je 

účinná je KON uzavřena, pokud ne, vrací se KON zpět řešiteli.

Zprávu  z  auditu  VTA odevzdá  VPA,  který  tuto  zprávu  naskenuje  na  F-server  do 

adresáře: \\F-server\Audity.  Originál zprávy z auditu si VPA založí u sebe.

Zprávy o výsledcích auditů jsou součástí přezkoumání vedením.
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4.5.2.8.1 ZÁZNAM O ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NESHOD VE ZPRÁVĚ Z AUDITU

4.5.2.8.1.1 Operativní odstranění neshody

VTA ve zprávě z auditu (viz příloha č. 2, a, b, c,  d, e, str.  1 - Vyhodnocení) zajistí  

provedení  záznamu o vystavení  KON (číslo  KON),  i  v  případě,  že  se  jedná o operativní 

odstranění neshody. 

 Zadavatel  KON dále postupuje v souladu se směrnicí  NS/13/01.  Originál  KON se 

předá  vedoucímu  střediska  (úseku)  kde  byla  neshoda  zjištěna,  ten  převzetí  KON potvrdí 

podpisem a vyplní provedené kroky, které vedly k okamžitému odstranění neshody,  KON 

odevzdá zpět auditorovi.

4.5.2.8.1.2 Řešení ostatních zjištěných neshod

Pokud neshoda není odstraněna ihned, tak se jako opatření k nápravě vystaví KON, 

číslo KON se zapíše do přílohy č. 2, a, b, c, d, e, str. 1, která je předepsaná pro daný audit -  

Vyhodnocení. 

Zadavatel KON dále postupuje v souladu se směrnicí NS/13/01. Originál KON se předá 

vedoucímu střediska (úseku) kde byla neshoda zjištěna, ten převzetí KON potvrdí podpisem a 

kopii KON odevzdá zpět auditorovi.

4.5.3 Miniaudity kvality a EMS

Provádí zaškolený pracovník TK v intervalu 2x měsíčně. Po provedení miniauditu je 

vyhotovena  zpráva  (viz  příloha  č.  9  –  Miniaudity  střediska  těžká  lisovna,  lehká  lisovna, 

svařovna nebo příloha č. 9a - Miniaudity střediska balírna). Originál zprávy VTA předá VPA a 

kopii VPJ.  Originál si VPA  založí u sebe, tím miniaudit končí.

38



4.6. Záznamy

Tab. 4 Záznamy

Název záznamu Odpovědnost 
za zpracování

Místo
uložení

originálu
Obdrží

Archivace, 
skartace
originálu

Zpráva z auditu VTA VPA uloženo na: 
\\Fserverful\audity S 5

Zpráva z auditu vedení
dokumentace D/TLD dílů VTA VPA uloženo na: 

\\Fserverful\audity S 15

Zpráva z mimořádného 
auditu VTA VPA uloženo na: 

\\Fserverful\audity S 5

Hodnocení způsobilosti
auditora VPA VPA auditor jakosti S 5

4.7. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

a) Řídící akty, které jsou tímto řídícím aktem rušeny.

Tímto řídicím aktem je zrušena revize č. 02 vydání č. 08 NS/17/01.

b) Související řídící akty.

NS/01/06 - Přezkoumání systému jakosti vedením

NS/02/01 - Příručka jakosti

NS/02/03 - Příručka EMS

NS/06/01 - Nakupování

NS/10/01 - Měrové středisko

NS/10/03 - Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola

MP/01/03 – 01 - Poradní orgány společnosti

NS/13/01 - Řízení při vzniku neshod

NS/14/01 - Opatření k nápravě

KA/17/02 - Katalog otázek procesního auditu a procesního auditu dodavatele

KA/17/03 - Katalog otázek auditu vedení dokumentace D/TLD dílů

KA/17/04 - Katalog otázek auditu EMS

KA/17/05 - Katalog otázek systémového auditu a systémového auditu  

  dodavatele podle ISO/TS 16949
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KA/17/06 - Katalog otázek procesního auditu a procesního auditu dodavatele 

   dle FORMEL Q

c) Další související dokumenty.

ISO 9001

ISO 19011

VDA 6.5

VDA 6.3

ISO 14001

ISO/TS 16949

d) Seznam příloh.

Tab. 5 Přehled příloh

Příloha číslo Název přílohy
1a Harmonogram auditů produktů
1b Harmonogram procesních auditů
1c Harmonogram D/TLD auditů 
1d Harmonogram systémových auditů kvality
1e Harmonogram systémových auditů EMS
2 Zpráva z auditu – produktový audit 
2a Zpráva z auditu – rekvalifikační audit
2b Zpráva z auditu – procesní audit [21]
2c Zpráva z auditu – audit D/TLD
2d Zpráva z auditu – systémový audit kvality
2e Zpráva z auditu – systémový audit EMS
2f Zpráva z auditu – audit EMS dodavatele 
3 Jmenovací dekret interního auditora kvality
3a Jmenovací dekret interního auditora EMS
4 Hodnocení auditorů
5 Závěrečný test Školení auditorů kvality
6 Závěrečný test Školení auditorů EMS [12]
7 Zpráva z auditu - audit dodavatele Nj [21]
8 Zpráva z auditu - audit dodavatele Čj [21]
9 Miniaudity střediska - těžká lisovna, lehká lisovna, svařovna
9a Miniaudity střediska – balírna
10 Seznam interních auditorů
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e) Ustanovení o kontrole řídicího aktu.

Kontrolou plnění tohoto řídicího aktu pověřuji všechny vedoucí zaměstnance. Za revize 

tohoto řídicího aktu odpovídá VÚŘJ.

f) Místo uložení originálu.

Úsek řízení jakosti.

g) Další ustanovení.

Nevyužito.

h) Rozdělovník.

Dokument distribuován v elektronické podobě.
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5 OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ SMĚRNICE

Vzhledem  k  tomu,  že  navrženou  směrnici  a  její  přílohy  nejvíce  používají  interní 

auditoři, byli požádáni o její zhodnocení. Z tohoto důvodu byl pro ně vypracován dotazník, ve 

kterém navrženou směrnici včetně jejich příloh hodnotili. 

Z vyhodnocených dotazníků je zřejmé,  že se  zkrátila  doba administrativní  práce při 

vyplňování  formulářů  pro  audity  až  o  jednu  třetinu  původní  doby.  Formuláře  jsou  nyní 

zpracovány v programu MS Excel, a proto vyplňování stejných znaků na všechny stránky se 

provádí pomocí vzorců. Veškeré výpočty, které v minulosti auditoři prováděli ručně včetně 

kreslení grafického vyhodnocení, jsou nyní pomocí vzorců počítány automaticky a pomocí 

nich je i kresleno grafické vyhodnocení.

Navržená směrnice je na základě vyhodnocených dotazníků pro auditory přehledná a 

přesně  stanovuje  postup  pro  jednotlivé  typy auditů.  Mohu  tedy konstatovat,  že  navržená 

směrnice včetně jejich příloh, má přínos pro práci auditorů.

V původní směrnici se u procesních a systémových auditů provádělo vyhodnocování 

těchto auditů následujícím způsobem. Při snížení počtu bodů pod 96% se ke zprávě z auditu 

doložil „Popis neshody“ nebo „Zjištění“, v nichž bylo popsáno, proč byly body sníženy a 

doporučeno zlepšení. V případě neshody bylo vystaveno „Opatření k nápravě (KON)“. Na 

základě vystavení KON pak mistři proškolili operátory na danou zjištěnou neshodu. Protože v 

celkovém  výpočtu  však  audit  i  přes  zjištěné  neshody  ve  většině  případů  neměl  bodové 

ohodnocení  pod 96%, nebyl  ke zprávě z auditu doložen "Popis  neshody"  nebo vystavena 

KON. Z tohoto důvodu se neprováděla nápravná opatření  a  nedocházelo ke zlepšování  v 

takovém rozsahu, v jakém bylo potřeba. To také vedlo k výrobě neshodných kusů, které byly 

poté určeny ke šrotaci. Jako příklad uvádím, že ve IV. čtvrtletí roku 2009 bylo provedeno 16 

procesních a systémových auditů, z nichž byly vystaveny pouze 4 karty nápravných opatření 

(KON).

V  nově  navržené  směrnici  proto  bylo  zpřísněno  bodové  vyhodnocení.  Jakmile  je 

sníženo jakékoli bodové hodnocení na 6 a méně bodů, je vystavena KON a postupuje se v 

souladu se směrnicí NS/13/01. Za IV. čtvrtletí roku 2010 bylo provedeno 18 systémových a 

procesních auditů a z nich bylo vystaveno 8 KON. Na základě vystavených KON provádějí 

interní auditoři ve spolupráci s mistry školení pracovníků ve výrobě. Tato školení mají vliv na 
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znalosti operátorů, což se promítlo ve snížení počtu vyrobených neshodných produktů, jak je 

patrné na Obr. 5 a 7.

 Vyhodnocení těchto neshod bylo provedeno na základě dat získaných z podnikového 

informačního  systému.  Bylo  porovnáno  období  říjen  -  prosinec  2009  s  obdobím  říjen  - 

prosinec  2010.  I  přes  takto  krátké  období  je  zde  již  patrný  pokles  jak  ve  vyrobených 

neshodných kusech, tak i ve ztrátách z neopravitelných zmetků.

Na Obr. 5 jsou graficky znázorněny neshodné kusy určené ke šrotaci za období říjen - 

prosinec 2009 a říjen - prosinec 2010.

Obr. 5 Neshody říjen - prosinec 2009 a říjen - prosinec 2010 
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Na Obr. 6 jsou graficky znázorněny ztráty z neopravitelných zmetků za období říjen - 

prosinec 2009 a říjen - prosinec 2010 vyjádřené v Kč.

Obr. 6 Ztráty z neopravitelných zmetků říjen - prosinec 2009, 2010 v Kč

Na Obr.  7 jsou graficky znázorněny neshodné kusy určené ke šrotaci celkem za IV. 

čtvrtletí 2009 a IV. čtvrtletí 2010.

Obr. 7 Neshody celkem IV. čtvrtletí 2009, 2010

Z Obr. 7 je zřejmé, že počet neshodných kusů určených ke šrotaci v IV. čtvrtletí roku 

2010 oproti IV. čtvrtletí roku 2009 klesl o 7 861 kusů, tj. o 12 %.
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Na Obr.  8 jsou graficky znázorněny ztráty z  neopravitelných zmetků celkem za IV. 

čtvrtletí 2009 a IV. čtvrtletí 2010 vyjádřené v Kč.

Obr. 8 Ztráty z neopravitelných zmetků celkem IV. čtvrtletí 2009, 2010 v Kč

Na základě Obr. 8 konstatuji, že organizace za IV. čtvrtletí 2010 dosáhla úspory ze ztrát 

z neopravitelných zmetků 108 513,- Kč oproti IV. čtvrtletí 2009, tzn.,  že došlo ke snížení 

nákladů o 32 %.
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6 ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zlepšování procesu provádění interních 

auditů a auditů dodavatele ve společnosti MASSAG Stamping, a.s. 

V úvodní části byla z publikovaných zdrojů provedena analýza dané problematiky, která 

byla rozvržena do několika bodů. 

V další části této diplomové práce byla provedena analýza stávajícího stavu interních 

auditů  QMS a  EMS a  auditů  dodavatele  společnosti  a  s  tím související  směrnice,  kterou 

společnost MASSAG Stamping, a.s. používá. Na základě analýzy směrnice s názvem „Interní 

audit QMS a EMS a audit dodavatele“ a její porovnání se skutečností byly zjištěny tyto hlavní 

nedostatky:

1) Směrnice není aktualizovaná dle platných norem,

2) Popis většiny činností neodpovídá skutečnosti,

3) Použití již neexistujících pracovních zařazení,

4) Popis neexistujících auditů,

5) Není stanoven postup pro audity u dodavatele,

6) Nesprávné přidělení odpovědností a pravomocí,

7) Neobsahuje kvalifikační požadavky auditorů pro všechny druhy auditů,

8) Přílohy nepřehledné a složité pro vyplňování,

9) Zdlouhavá administrativa.

Poté byla provedena optimalizace směrnice pro interní audity a audity dodavatele. Byla 

navržena a vypracována nová směrnice pro interní audity QMS a EMS a audity dodavatele, 

která je součástí této diplomové práce. Tato směrnice odpovídá jak platným ISO standardům a 

specifickým požadavkům zákazníků,  tak  i  nárokům a  požadavkům společnosti  MASSAG 

Stamping, a.s.

Nakonec  byla  navržená  směrnice  ověřena.  Optimalizací  směrnice  se  zkrátila  doba 

administrativní práce při vyplňování formulářů pro audity až o jednu třetinu původní doby. 

Formuláře jsou zpracovány v programu MS Excel, a proto je jejich vyplňování jednodušší a 

rychlejší.

Navržená  směrnice  je  pro  auditory  přehledná,  stanovuje  postup  pro  jednotlivé  typy 

auditů, včetně jejich příloh a má tedy přínos pro práci auditorů.
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V nově navržené  směrnici  bylo zpřísněno bodové vyhodnocení  prováděných auditů. 

Toto zpřísnění má za následek více nalezených neshod. Na základě těchto nalezených neshod, 

provádějí interní auditoři ve spolupráci s mistry, školení pracovníků ve výrobě. Tato školení 

mají  vliv na znalosti  operátorů,  což se promítlo ve snížení počtu vyrobených neshodných 

produktů.

Vyhodnocení  těchto  neshod  bylo  provedeno  z  dat  získaných  z  podnikového 

informačního  systému.  I  přes  takto  krátké  období  je  zde  patrný  pokles  ve  vyrobených 

neshodných kusech. Jen za IV. čtvrtletí roku 2010 oproti IV. čtvrtletí roku 2009 klesl počet 

neshodných kusů o 7 861 kusů, tj. o 12 %. Bylo dosaženo úspory ze ztrát z neopravitelných 

zmetků, která činí 108 513,- Kč tzn., že došlo ke snížení nákladů o 32 %.

Směrnice byla akceptována vedoucím úseku řízení jakosti, prošla schvalovacím řízením 

ve společnosti a je platná s účinností od 1.9.2010.

Vzhledem k tomu, že ve společnosti neprobíhá pravidelná aktualizace všech řídících 

dokumentů, jak bylo patrné na původní směrnici, upozornila jsem na tento problém vedení 

společnosti.
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Příloha č.1a k NS/17/01

Harmonogram auditů produktů -  rok 

Dodavatel
D – díl

Produkt

Termín auditu

Dodavatel
D – díl

Produkt

Termín auditu

Dodavatel
D – díl

Produkt

Termín auditu

Vysvětlení k harmonogramu auditů:

1/11  - termín provedení auditu – měsíc/rok

 - číslo protokolu z auditu                          

 - zkratky jmen auditorů - vedoucí auditu

Zpracoval: Schválil:

   122/11      
Be



Příloha č.1b k NS/17/01

Dodavatel
Procesy
Prověřovaný 
proces
Termín 
auditu

1/11

Procesy:

3. svařovna

4. balírna

Zpracoval: Schválil:

1. těžká lisovna *  - audity provedené na odpolední směně

2. lehká lisovna Δ -  audity provedené na noční směně
# -  audity – reklamace od zákazníka

Harmonogram procesních auditů  -  rok 

Vysvětlení k harmonogramu auditů:

 - termín provedení auditu  – měsíc/rok

  122/11    
Be/La

 - číslo protokolu z auditu 

 - zkratky jmen auditorů – vedoucí týmu / člen týmu



Příloha č.1c k NS/17/01

Dodavatel
Prověřovaný 
proces
Termín 
auditu

1/11

122/11
Be/La

Zpracoval: Schválil:

Harmonogram auditů D/TLD -  rok 

Vysvětlení k harmonogramu auditů:

 - termín provedení auditu – měsíc/rok

 - číslo protokolu z auditu                        

 - zkratky jmen auditorů - vedoucí týmu / člen týmu



Příloha č.1d  k NS/17/01

Harmonogram systémových auditů kvality 
- rok 

Prověřovaná 
oblast  / číslo 

protokolu

Termín
provedení

Předmět
auditu

Prvek
číslo Auditoři

Zpracoval:                                                             Schválil:           



Příloha č.1e  k NS/17/01

Harmonogram systémových auditů EMS 
- rok 

Prověřovaná 
oblast  / číslo 

protokolu

Termín
provedení

Předmět
auditu

Prvek
číslo Auditoři

Zpracoval:                                                             Schválil:            
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- vedoucí

- člen

systémový audit X audit D/TLD

Audit produktu X X X

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU
VYHODNOCENÍ  -  SHODA, NESHODA

Zprávu vystavil: Datum vystavení zprávy: Podpis zpracovatele zprávy:

Přehled výsledků / Audit D/TLD

Předchozí audit Datum předchozího auditu:
Číslo protokolu z předchozího auditu:

Přehled hodnocených otázek / Procesní audit      Přehled výsledků / Procesní audit
  Protokol o zkoušce      Technologická a výkresová dokumentace

Opatření k nápravě / Systémový audit      Přehled výsledků / Systémový audit
Přehled hodnocených otázek / Audit EMS      Přehled výsledků / Systémový audit EMS

Podpis VPJ

Seznam příloh ke zprávě z auditu

Prověřovaná jednotka

Vedoucí prověřované 
jednotky (VPJ)

Auditovaný produkt  
Auditovaný proces

Audit systému, EMS

Cíl a předmět auditu Ověření shody kontrolovaných znaků produktu s kritérii na výkrese a kontrolním plánu. 
Hodnocení výsledků zadaných požadavků na kvalitu produktu.

Datum:

procesní audit audit produktu audit EMS

ZPRÁVA  Z  AUDITU
Tým auditorů Podpisy  týmu auditorů

Zpráva číslo:
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Pořadové 
číslo

Datum:

Podpis vedoucího prověřované jednotky:

Podpis vedoucího týmu auditorů:

ZJIŠTĚNÍ

Zjištění
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Zpráva číslo:
Datum:
Číslo dílu: Název dílu:
Počet kusů:

Označení krabice 
etiketou
Atest
Balení – dle balícího 
předpisu a pracovní 
instrukce balírny

Kontrola provedení 
a vzhledu
Značení dílu

Σ A = Σ B = Σ C = 

I. Kontrola balení

II. Vizuální kontrola

III. Kontrola rozměrů a povrchové úpravy

Součet

Celkové 
hodnocení PB = ΣA + ΣB + ΣC HK = 100 – (PB / ks) [%]

Hodnocení: V pořádku Není v pořádku Vedlejší 
neshoda Hlavní neshoda Kritická 

neshoda

Audit produktu – Zhodnocení
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ZPRÁVA  Z  AUDITU
Tým auditorů Podpisy  týmu auditorů

Zpráva číslo:
- vedoucí

- člen Datum:

systémový audit procesní audit audit produktu X audit D/TLD audit EMS

Audit systému, EMS

Cíl a předmět auditu

Prověřovaná jednotka

Podpis VPJ

Seznam příloh ke zprávě z auditu
Opatření k nápravě / Systémový audit      Přehled výsledků / Systémový audit
Přehled hodnocených otázek / Audit EMS      Přehled výsledků / Systémový audit EMS
Přehled hodnocených otázek / Procesní audit      Přehled výsledků / Procesní audit
Audit produktu X   Protokol o zkoušce X      Technologická a výkresová dokumentace X
Přehled výsledků / Audit D/TLD

Předchozí audit Datum předchozího auditu:
Číslo protokolu z předchozího auditu:

Zprávu vystavil: Datum vystavení zprávy: Podpis zpracovatele zprávy:

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU
VYHODNOCENÍ  -  SHODA, NESHODA

Auditovaný produkt  
Auditovaný proces

Ověření shody kontrolovaných znaků produktu s kritérii na výkrese a kontrolním plánu. 
Hodnocení výsledků zadaných požadavků na kvalitu produktu.

Vedoucí prověřované 
jednotky (VPJ)
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ZJIŠTĚNÍ

Zjištění

Podpis vedoucího prověřované jednotky:

Podpis vedoucího týmu auditorů:

Datum:

Pořadové 
číslo
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Rekvalifikační audit – Zhodnocení

Zpráva číslo:
Datum:
Číslo dílu: Název dílu:
Počet kusů:

Hodnocení: V pořádku Není v pořádku Hlavní neshoda

I. Kontrola balení

Atest

II. Vizuální kontrola

Značení dílu

III. Kontrola dalších požadavků
Korozní odolnost
Pevnostní parametry
Kompletní proměření
Procesní způsobilost
MSA (měřidla)
MSA (přípravky)

Součet Σ A = Σ B = Σ C = 

Celkové hodnocení PB = ΣA + ΣB + ΣC HK = 100 – (PB / ks) [%]

Vedlejší 
neshoda

Kritická 
neshoda

Označení krabice 
etiketou

Balení – dle balícího 
předpisu a pracovní instrukce 
balírny

Kontrola provedení a 
vzhledu

Externí test materiálu 
(protizkouška)  –  
laboratoř
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Audit produktu – Zhodnocení

Zpráva číslo:
Datum:
Číslo dílu: Název dílu:
Počet kusů:

Hodnocení: V pořádku Není v pořádku Hlavní neshoda Kritická neshoda

I. Kontrola balení

Atest

II. Vizuální kontrola

Značení dílu

III. Kontrola rozměrů a povrchové úpravy

Součet Σ A = Σ B = Σ C = 

PB = ΣA + ΣB + ΣC HK = 100 – (PB / ks) [%]

Vedlejší 
neshoda

Označení krabice 
etiketou

Balení – dle balícího 
předpisu a pracovní 
instrukce balírny

Kontrola provedení 
a vzhledu

Celkové 
hodnocení
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Způsobilost

Číslo dílu: Zpráva číslo:
Název dílu: Datum:

Pořadí 1 2 3 4 5 6 7
Rozměr

Minimum
Maximum

Číslo měření
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Střední hodnota
Minimum
Maximum

Rozpětí
Odchylka

Cm
Cmk
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ZPRÁVA  Z  AUDITU
Tým auditorů Podpisy  týmu auditorů

Zpráva číslo:
- vedoucí

- člen Datum:

systémový audit procesní audit X audit produktu audit D/TLD audit EMS

Audit systému, EMS

Cíl a předmět auditu

Prověřovaná jednotka

Podpis VPJ

Seznam příloh ke zprávě z auditu
Opatření k nápravě / Systémový audit      Přehled výsledků / Systémový audit
Přehled hodnocených otázek / Audit EMS      Přehled výsledků / Systémový audit EMS
Přehled hodnocených otázek / Procesní audit X      Přehled výsledků / Procesní audit X
Audit produktu   Protokol o zkoušce      Technologická a výkresová dokumentace
Přehled výsledků / Audit D/TLD

Předchozí audit Datum předchozího auditu:
Číslo protokolu z předchozího auditu:

Zprávu vystavil: Datum vystavení zprávy: Podpis zpracovatele zprávy:

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU
VYHODNOCENÍ  -  SHODA, NESHODA

Auditovaný produkt  
Auditovaný proces

Přezkoumání, dodržování a účelnosti určených procesů a pracovních postupů
daného produktu. Plnění indikátoru procesu dle programu trvalého zlepšování. 
Zhodnocení technologického procesu v souvislosti se zabezpečením kvality a jeho 
efektivnosti.

Vedoucí prověřované 
jednotky (VPJ)
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ZJIŠTĚNÍ

Zjištění

Podpis vedoucího prověřované jednotky:

Podpis vedoucího týmu auditorů:

Datum:

Pořadové 
číslo
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VDA 6 díl 3 – Procesní audit
A Návrh a vývoj

generické nasazeníP2 Management projektu Stupeň plnění [%]
G1 G2 G3 G4

.2.1 .2.2* .2.3 .2.4 .2.5* .2.6 .2.7* PV ZI KO RI

P3 Plánování návrhu produktu a procesu 

Produkt Proces
.3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5

P4  Realizace návrhu výrobku a procesu

Produkt Proces
.4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9

n.a n.a

B Sériová výroba
.5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7

P5 Management dodavatelů

P6  Analýza procesu výroby

 1 zadání procesu/vstup 2  obsah práce/průběh procesu 3 podpora procesu 4 hmotné zdroje 5 efektivnost procesu 7 přeprava a manipulace generické nasazení

6.1.1* .6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* .6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1 G2 G3 G4
krok procesu 1 PV ZI KO RI

krok procesu 2

krok procesu 3

krok procesu 4

krok procesu 5

krok procesu 6

krok procesu 7

krok procesu 8

krok procesu 9

krok procesu 10

vyhodnocení dílčích prvků k analýze procesu (střední hodnota 1-n) 0

1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 4.1 .2 .3 .4 5.1 .2 .3 .4 6.1 .2 .3 .4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3

přeprava a manipulace

.7.1* .7.2 .7.3* .7.4 .7.5 .7.6
P7 Péče o zákazníka/spokojenost zákazníka/servis

stupeň plnění pro generické nasazení:
PV ZI KO RI

stupeň plnění: zařazení: zařazení:

Poznámka: zadání "n.b." - otázka nehodnocena
  zadání "n.a." - otázka nerelevantní Výsledky zařazení (A,B,C) se musí vložit ručně s ohledem na pravidla překážek!

EPM

EPdP EPzP EPP 

EPdR EPzR EPR 

ELM 

6 výsledky/výstupy 
procesu

stupeň plnění kroku 
procesu

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

EPG

Eu1 Eu2 Eu3 Eu4
Eu5 Eu6

Eu7

EK

Celkový stupeň plnění EG:

ED [%]

EP[%]

EPM + EPP+ EPR

3
ED [%] =

ELM + EPG + EK

3
EP [%] =

 EPdP + EPzP

2
EPP [%] =

 EPdR +  EPzR

2
EPR [%] =

EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK

6
EG [%] =



Příloha č.2b k NS/17/01 str.4/4

VDA 6 díl 3 – Procesní audit – Přehled výsledků

Číslo zprávy:

 Datum:

A Návrh a vývoj

Hodnocené prvky 0 20 40 60 80 100
 

Management projektu
Plánování návrhu produktu a procesu  
Realizace návrhu výrobku a procesu  

B Sériová výroba

Hodnocené prvky / kroky procesu 0 20 40 60 80 100

Management dodavatelů
 Péče o zákazníka / spokojenost zákazníka

Krok procesu 1
Krok procesu 2
Krok procesu 3
Krok procesu 4
Krok procesu 5
Krok procesu 6
Krok procesu 7
Krok procesu 8
Krok procesu 9
Krok procesu 10

Vyhodnocení podprvků ve vztahu k QM – systému

Podprvky 0 20 40 60 80 100

zadání procesu/vstup
obsah práce/průběh procesu
podpora procesu
hmotné zdroje
efektivnost procesu
výsledky/výstupy procesu
přeprava a manipulace

Konečný výsledek
 0 20 40 60 80 100

Celkový stupeň plnění

Vyhodnocení

Celkový stupeň plnění v % Stupně hodnocení Značení stupňů

kvalitativně způsobilý A

kvalitativně způsobilý podmínečně B

kvalitativně nezpůsobilý C

Stupeň plnění 
(%)

EPM

EPP

EPR

Stupeň plnění 
(%)

ELM

EK

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

Stupeň plnění – střední hodnota E1 – Ea EPG

Stupeň plnění 
(%)

EU1

EU2

EU3

EU4

EU5

EU6

EU7

Stupeň plnění 
(%)

EG

EG ≥ 90

80 ≤ EG < 90

EG < 80
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- vedoucí

- člen

systémový audit audit D/TLD X

Audit produktu
X

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU
VYHODNOCENÍ  -  SHODA, NESHODA

Zprávu vystavil: Datum vystavení zprávy: Podpis zpracovatele zprávy:

Přehled výsledků / Audit D/TLD

Předchozí audit Datum předchozího auditu:
Číslo protokolu z předchozího auditu:

Přehled hodnocených otázek / Procesní audit      Přehled výsledků / Procesní audit
  Protokol o zkoušce      Technologická a výkresová dokumentace

Opatření k nápravě / Systémový audit      Přehled výsledků / Systémový audit
Přehled hodnocených otázek / Audit EMS      Přehled výsledků / Systémový audit EMS

Podpis VPJ

Seznam příloh ke zprávě z auditu

Prověřovaná jednotka

Vedoucí prověřované 
jednotky (VPJ)

Auditovaný produkt  
Auditovaný proces

Audit systému, EMS

Cíl a předmět auditu Ověření shody kontrolovaných znaků produktu s kritérii na výkrese a kontrolním plánu. 
Speciální audit zaměřený na vedení dokumentace D/TLD dle KA/17/03

Datum:

procesní audit audit produktu audit EMS

ZPRÁVA  Z  AUDITU
Tým auditorů Podpisy  týmu auditorů

Zpráva číslo:
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Pořadové 
číslo

Datum:

Podpis vedoucího prověřované jednotky:

Podpis vedoucího týmu auditorů:

ZJIŠTĚNÍ

Zjištění
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Zpráva číslo:
Datum:

3.3
3.4

Bod č. Hodnocení  ( ANO  -  PŘEVÁŢNĚ  –  NE )
3.1
3.2

2.4
2.5

3. Zaměstnanci

2.1
2.2
2.3

1.8

2. Produkt a proces

Bod č. Hodnocení  ( ANO  -  PŘEVÁŢNĚ  –  NE )

1.5
1.6
1.7

1.2
1.3
1.4

Audit vedení dokumentace D/TLD dílů

1. Technické podklady dokumentace

Bod č. Hodnocení  ( ANO  -  PŘEVÁŢNĚ  –  NE )
1.1

Přehled výsledků 



Příloha č.2d   k NS/17/01  str.1/3

- vedoucí

- člen

systémový audit X audit D/TLD

X

Audit produktu

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU
VYHODNOCENÍ  -  SHODA, NESHODA

Zprávu vystavil: Datum vystavení zprávy: Podpis zpracovatele zprávy:

Přehled výsledků / Audit D/TLD

Předchozí audit Datum předchozího auditu:
Číslo protokolu z předchozího auditu:

Přehled hodnocených otázek / Procesní audit      Přehled výsledků / Procesní audit
  Protokol o zkoušce      Technologická a výkresová dokumentace

Opatření k nápravě / Systémový audit      Přehled výsledků / Systémový audit
Přehled hodnocených otázek / Audit EMS      Přehled výsledků / Systémový audit EMS

Podpis VPJ

Seznam příloh ke zprávě z auditu

Prověřovaná jednotka

Vedoucí prověřované 
jednotky (VPJ)

Auditovaný produkt  
Auditovaný proces

Audit systému, EMS

Cíl a předmět auditu
Prověření a určení stupně shody a efektivnosti systému managementu auditovaného 
úseku (střediska) s kritérii auditu. Plnění procesních požadavků. Provedení auditu dle 
programu auditů, předepsaných činností a prvků dle KA/17/05.

Datum:

procesní audit audit produktu audit EMS

ZPRÁVA  Z  AUDITU
Tým auditorů Podpisy  týmu auditorů

Zpráva číslo:
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Pořadové 
číslo

Datum:

Podpis vedoucího prověřované jednotky:

Podpis vedoucího týmu auditorů:

ZJIŠTĚNÍ

Zjištění
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Zpráva číslo:

Datum:

0 4 6 8 10

Celkový počet bodů

Celkový výsledek

Přehled výsledků

Otázka číslo Hodnocení
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- vedoucí

- člen

systémový audit audit D/TLD X

X X

Audit produktu

CELKOVÉ HODNOCENÍ AUDITU
VYHODNOCENÍ  -  SHODA, NESHODA

Zprávu vystavil: Datum vystavení zprávy: Podpis zpracovatele zprávy:

Přehled výsledků / Audit D/TLD

Předchozí audit Datum předchozího auditu:
Číslo protokolu z předchozího auditu:

Přehled hodnocených otázek / Procesní audit      Přehled výsledků / Procesní audit
  Protokol o zkoušce      Technologická a výkresová dokumentace

Opatření k nápravě / Systémový audit      Přehled výsledků / Systémový audit
Přehled hodnocených otázek / Audit EMS      Přehled výsledků / Systémový audit EMS

Podpis VPJ

Seznam příloh ke zprávě z auditu

Prověřovaná jednotka

Vedoucí prověřované 
jednotky (VPJ)

Auditovaný produkt  
Auditovaný proces

Audit systému, EMS

Cíl a předmět auditu Ověření funkčnosti systému EMS.

Datum:

procesní audit audit produktu audit EMS

ZPRÁVA  Z  AUDITU
Tým auditorů Podpisy  týmu auditorů

Zpráva číslo:
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Pořadové 
číslo

Datum:

Podpis vedoucího týmu auditorů:

Podpis vedoucího prověřované jednotky:

ZJIŠTĚNÍ

Zjištění
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Zpráva číslo:

Datum:

1 2 3 4 5
I. 4.1
II. 4.2
III. 4.3.1
IV. 4.3.2
V. 4.3.3
VII. 4.4.1
VIII. 4.4.2
IX. 4.4.3
X. 4.4.4
XI. 4.4.5
XII. 4.4.6
XIII. 4.4.7
XIV. 4.5.1
XV. 4.5.2
XVI. 4.5.3
XVII. 4.5.4
XVIII. 4.6

Přehled hodnocení otázek

Poznámka: nb = otázka není hodnocena
 –  takto označit pouze otázku, která nebyla hodnocena v rámci auditovaného prvku 
systému managementu EMS



Zpráva číslo:

Datum:

maximum dosaženo

I. 4.1
II. 4.2

4.3
III: 4.3.1
IV. 4.3.2
V. 4.3.3

4.4
VI. 4.4.1
VII. 4.4.2
VIII. 4.4.3

IX. 4.4.4
X. 4.4.5
XI. 4.4.6
XII. 4.4.7

4.5
XIII. 4.5.1
XIV. 4.5.2
XV. 4.5.3
XVI. 4.5.4
XVII. 4.6

Audit EMS
Přezkoumání vedením organizace

Řízení provozu
Havarijní připravenost a reakce
Kontrola a nápravná opatření
Monitorování a měření
Neshoda, nápravná a preventivní opatření
Záznamy

Zavádění a provoz
Struktura a odpovědnost
Výcvik, povědomí a odborná způsobilost
Komunikování
Dokumentace systému environmentálního 
managementu
Řízení dokumentů

Základní informace – informativní
Environmentální politika
Plánování
Environmentální aspekty
Právní a jiné požadavky
Environmentální cíle a cílové hodnoty
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Přehled výsledků

Pořadové 
číslo

EMS 
14001 Název prvku EMS

Počet bodů
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- leadership

- member

System audit Audit D/TLD X

X X

Product audit

OVERALL AUDIT EVALUATION
EVALUATION  -  COMFORMITY, NONCOMFORMITY

Report issued: Date of report issue: Signature of report processor:

Scoreboard / Audit D/TLD

Previous audit Date of previous audit:
Number of previous audit report:

Review of  assessed questions / Process audit     Scoreboard / Process audit
Measuring sheet     Technological and design documentation

Corrective action / System audit     Scoreboard /  System audit
Review of  assessed questions / EMS audit     Scoreboard / System EMS audit

Signature of HIU

List of annexes to the audit report

Inspected unit

Head of inspected unit 
(HIU)

Audited product 
Audited process

 System audit, EMS

Target and object of 
the audit Verify of functionality of EMS system. 

Date:

Process audit Product audit EMS audit

AUDIT REPORT
Team of auditors Signature of  team of 

auditors: Report number:
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Sequence 
number

Date:

Signature of head of inspected unit:

Signature of head of team auditors:

Findings

Findings
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Report 
number:

Date:

1 2 3 4 5 6
I. 1
II. 2
III. 3.1
IV. 3.2
V. 4.1
VI. 4.2
VII. 4.3
VIII. 4.4
IX. 4.5
X. 4.6
XI. 5.1
XII. 5.2
XIII. 5.3
XIV. 5.4
XV. 6

Score question
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Report 
number:

Date:

Maximum Reached

I. 1
II. 2

3
III: 3.1
IV. 3.2

4
V. 4.1.

VI. 4.2

VII. 4.3

VIII. 4.4
IX. 4.5
X. 4.6

5
XI. 5.1

XII. 5.2
XIII. 5.3
XIV. 5.4
XV. 6

Checking and corrective action
Monitoring and measurement
Nonconformity and corrective and 
preventive measurement
Records
Environmental management system audit
Management review

Structure and responsibility
Training, awareness and professional 
competence
Documentation of environmental 
management system

Control of documents
Operation control
Emergency preparedness and response

Basic informations
Environmental policy
Planning
Environmental aspects
Program of environmental management
Implementing and operation

Result review

Sequence 
number

EMS 
14001 Name of element EMS

Score
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JMENOVACÍ DEKRET DO FUNKCE INTERNÍHO AUDITORA  
KVALITY 

 
 
 
 

JMENOVACÍ DEKRET 
 
 
 
 
Zaměstnanec 
 
Příjmení :      Jméno :      Datum narození :            Osobní číslo : 
 
 
 
 
 
 
 
je jmenován do funkce interního auditora kvality na základě dosaženého vzdělání 

a úspěšného absolvování kurzu – interní auditor kvality. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                Generální ředitel  
                    MASSAG Stamping, a.s. 
 
 
 
 
Ve Fulneku dne :  
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JMENOVACÍ DEKRET DO FUNKCE INTERNÍHO AUDITORA EMS 
 
 
 
 

JMENOVACÍ DEKRET 
 
 
 
 
Zaměstnanec 
 
Příjmení :      Jméno :      Datum narození :            Osobní číslo : 
 
 
 
 
 
 
 
je jmenován do funkce interního auditora EMS na základě dosaženého vzdělání 
 
a úspěšného absolvování kurzu – interní auditor EMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Generální ředitel  
                              MASSAG Stamping, a.s. 
 
 
 
 
Ve Fulneku dne :   
 
 



Příloha č.4  k  NS/17/01 
 

 
 
 

Hodnocení auditora 
 
Jméno a příjmení :                                                        Jmenován dne :                                                  
Osobní číslo          :                                                         Profese            : 
 

Hodnocení 
 
1) Dosažená kvalifikace auditora. 
 
2) Znalost aktuálních norem systému managementu kvality – EMS * 
 
3) Seznámení s aktuálním stavem systému managementu kvality v MASSAG Stamping, a.s. 
 
4) Praktické zkušenosti z provádění auditů. 
 
5) Dodržování stanovených termínů auditů. 
 
6) Znalost metod prověřování systému  kvality – EMS * 
 
7) Správnost vyplňování zprávy z auditu. 
 
8) Včasnost zpracování a odevzdání zprávy z auditu. 
 
Hodnocení:   1 (min)  -  5 (max) 
 
  1         2          3         4         5           6        7           8          
       +       +          +        +         +         +        +         =   
 
 
...............  =   
 
Silná stránka:      .................. 
 
Slabší stránka:    .................. 
  
Komentář: 

Vypracoval : 
Datum        :  
 
* nehodící se škrtněte 
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Závěrečný test - Školení auditorů kvality 

 
1. Norma ISO/TS 16949:2009 se týká: 

   a) návrhu, vývoje, sériové výroby produktů v automobilovém průmyslu 

  b) návrhu, vývoje, sériové výroby produktů v automobilovém a leteckém průmyslu 

  c) návrhu, vývoje, sériové výroby produktů bez specifikace jejich použití  

 

2. Organizace při aplikaci této normy nemusí:  

  a) určovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a jak jsou tyto procesy v 

     celé firmě aplikovány 

  b) uplatňovat opatření nezbytná pro neustálé zlepšování těchto procesů 

  c) stanovit rozsah dokumentace popisující systém managementu kvality 

 

3. Dokumenty požadované systémem managementu kvality musí být:  

  a) identifikovány s ohledem na změny dokumentů a aktuální verzi dokumentů 

  b) popsány v přehledném seznamu dokumentace  

  c) před uvedením v platnost podepsány ředitelem společnosti 

 

4. Pro řízení záznamů musí být:  

  a) zpracován dokumentovaný postup popisující identifikaci,  manipulaci, vyhledávání,  

     dobu uchovávání a likvidaci záznamů 

  b) zpracován dokumentovaný postup popisující pravidla pro identifikaci, ukládání,    

     ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy 

  c) zpracován dokumentovaný postup popisující ochranu,  vyhledávání, dobu       

     uchovávání a likvidaci záznamů 

 

5. Management organizace je mimo jiné odpovědný za:  

  a) řízení projektů trvalého zlepšování 

  b) stanovení politiky kvality 

  c) plánování a řízení auditů kvality 
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6. Politika kvality musí:  

  a) navazovat na zpracované cíle kvality 

  b) být stanovena v Příručce kvality 

  c) být přezkoumávána z hlediska vhodnosti 

 

7. Představitel managementu je odpovědný za:  

  a) zpracování a řízení dokumentace systému managementu kvality 

  b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému managementu kvality  

     a o potřebách zlepšování 

  c) hodnocení efektivity opatření k nápravě v případě neshod v systému managementu  

     kvality 

 

8. Představitel zákazníka odpovídá za:  

  a) výběr zvláštních znaků, stanovení cílů kvality a přísl.výcviku, nápravná a      

     preventivní opatření, návrh a vývoj produktu 

  b) zpracování Plánu kontroly a řízení pro zákazníky, za které odpovídá 

  c) podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci 

 

9. Vstupem pro přezkoumání vedením není:  

  a) výsledek auditů kvality 

  b) analýza nákladů spojených s nejakostí 

  c) následné opatření z předchozích přezkoumávání systému managementu 

 

10. Výstupem z přezkoumání vedením je: 

  a) hodnocení zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů 

  b) hodnocení plnění jednotlivých procesních ukazatelů (parametrů jednotlivých     

     procesů společnosti) 

  c) stanovení opatření k nápravě a preventivních opatření v případě neplnění    

     stanovených cílů kvality 
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11. Při přezkoumání požadavků týkajících se produktu nemusí organizace zajistit, aby:  

  a) organizace přezkoumávala požadavky na produkt 

  b) byly vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve    

    vyjádřených požadavků 

  c) bylo zadání zákazníka podáno v dokumentované podobě 

 

12. Vstupem pro návrh výrobního procesu není:  

  a) výstupní data návrhu produktu 

  b) výrobková FMEA 

  c) zkušenosti z předchozích vývojů  

 

13. Výstupy z návrhu výrobního procesu musí obsahovat: 

  a) konstrukční FMEA 

  b) specifikaci zvláštních znaků produktu 

  c) FMEA výrobního procesu 

 

14. Dodavatelé společnosti certifikované podle ISO/TS 16949:2009 musí být: 

  a) certifikování podle ISO/TS 16949:2002 

  b) certifikováni podle ISO 9001:2008 

  c) certifikováni podle ISO/TS 16949:2009 

 

15. Shoda nakupovaného produktu s požadavky může být provedena: 

  a) nemusí být prováděno 

  b) vstupní kontrolou / zkoušením 

  c) srovnáním s dříve dodanými produkty 

 

16. Plán kontroly a řízení musí:  

  a) definovat postupy pro ověřování seřízení 

  b) iniciovat specifikované plány reakce, jestliže se proces stane nestabilním nebo  

    statisticky nezpůsobilým 

  c) definovat měřidla používaná pro hodnocení parametrů procesu 
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17. Management výrobních nástrojů musí definovat:  

  a) manipulaci s nástroji pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

  b) identifikaci nástroje definující jeho stav, např. pro sériovou výrobu, na opravu nebo  

    k likvidaci 

  c) trvanlivost a životnost nástroje 

 

18. Externí laboratoře musí být:  

  a) certifikovány podle ISO 9001:2000 

  b) akreditovány podle ISO/IEC 17025 

  c) certifikovány podle ISO/TS 16949:2009 

 

19. Do hodnocení spokojenosti zákazníků nepatří: 

 a) hodnocení dosažené úrovně kvality dodávaného produktu 

 b) dodržování časového plánu dodávek 

 c) sledování nákladů na nejakost dodávaných produktů 

 

20. Interní auditoři pro audity ISO/TS 16949:2009 musí být kvalifikováni podle:  

 a) ISO 9001:2000 

 b) ISO/TS 16949:2009 

 c) ISO 19011:2003 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.6  k NS/17/01  str. 1/6 

 

Závěrečný test - Školení auditorů EMS 

1. Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech neudává:  

  a) povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotl. druhů a kategorií 

  b) velikost speciálních nádob, ve kterých se jednotl. odpady přepravují 

  c) povinnost vyrábět tak, aby se omezil vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků 

2. V souvislosti s nakládáním s NCHLP (z.č.356/2003 Sb.) je nutné: 

  a) při výrobě nebo dovozu NCHLP více než 8t ročně oznamovat toto MŽP  

  b) vést evidenci o druhu, množství a vlastnostech NCHLP 

  c) pro toho, kdo nakládá se zdravím škodlivými látkami mít toto zajištěno   

     autorizovanou osobou 

3. Společnost se zavedeným a dobře fungujícím EMS musí: 

  a) evidovat veškerý odpad a měřit emise, nemusí však měřit spotřebu energií 

  b) vytvořit a udržovat dokumentovaný postup pro periodické vyhodnocování shody s 

     příslušnými environmentálními zákony a nařízeními 

  c) být k dispozici jen vrcholovému vedení 

4. Norma ČSN ISO 14001:2004: 

  a) umožňuje slučitelnost pouze s ČSN ISO 9001:2000 

  b) umožňuje slučitelnost ČSN ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:1999 

  c) neumožňuje slučitelnost s žádným jiným managementem, všechny musí existovat 

     odděleně 

5. Nejzávažnější možná neshoda v souvislosti s EMS je: 

  a) neplnění limitů a nedodržení podmínek provozu vyplývajících z právních předpisů a 

     rozhodnutí státní správy 

  b) nesplnění environmentálních cílů 

  c) nesystematická výchova zaměstnanc
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6. Mezi povinnosti právnických a fyzických osob ze zákona 86/2002 Sb., o ochraně   

ovzduší nepatří: 

  a) snižovat množství vypuštěných znečišťujících látek 

  b) spalovat papír v otevřených ohništích 

  c) omezovat a předcházet znečišťování ovzduší 

7. Při tvorbě/přezkoumání politiky EMS je úkolem vedení organizace: 

  a) vymezit závazek k neustálému zlepšování a efektivnosti EMS 

  b) vytvářet konkurenční výhody budováním partnerství s dodavateli 

  c) navázat na cíle EMS 

8. Záznamy o EMS: 

  a) musí být identifikovány, aby byly rozlišitelné od ostatních záznamů 

  b) jsou záznamy, které jsou popsány organizační a řídicí dokumentací EMS 

  c) musí být udržovány, aby byl zajištěn důkaz o shodě s požadavky a o efektivním 

     fungování EMS 

9. Environmentální systém managementu neslouží: 

  a) ke zlepšení účinnosti environmentálního chování a jednání podniků 

  b) jako záruka, že společnost s takovýmto zavedeným systémem nijak nezatěžuje 

     životní prostředí 

 c) k systematizaci ekologických opatření 

10. Zpětný odběr  (z.č.185/2001 Sb.) není nařízen u následujících odpadů: 

  a) drátových vývodů 

  b) výbojek a zářivek 

  c) galvanických článků a baterií 

11. Environmentální politika: 

 a) má odrážet závazek vrcholového vedení dodržovat shodu s platnými zákony 

 b) vychází ze stanovených environmentálních cílů 

 c) musí být dostatečně jasná a srozumitelná jen pro interní použit
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12. Na obalech nebezpečných chemických látek  (z.č.356/2003 Sb.) nemusí být uvedeno: 

 a) jméno výrobce, dovozce nebo distributora 

 b) místo výroby výrobku 

 c) způsob nakládání s použitým obalem 

13. Mezi povinnosti provozovatelů zvláště velkých a středních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší (ze zákona 86/2002 Sb.) patří: 

  a) v pravidelných intervalech vést provozní evidenci zdrojů 

  b) při jejich modernizaci volit nejlevnější dostupné technologie 

  c) omezovat emise síry, oxidu dusíku, amoniaku a těkavých organických sloučenin a       

     jiných organických a anorganických prvků 

14. Kombinovaným auditem se rozumí: 

  a) společné auditování systému environmentálního managementu a QMS 

 b) audit prováděný současně zaměstnanci podniku a certifikační společností 

 c) audit prováděný čtvrtou nebo pátou stranou 

15. Řízení environmentálních záznamů nevyžaduje: 

 a) vytvoření postupů identifikace, vedení a likvidace těchto záznamů 

 b) jejich uchovávání po dobu činnosti společnosti 

 c) jasné navázání na činnosti, výrobky nebo služby, o které se v nich jedná 

16. Pojem environmentální aspekt definuje norma ISO 14001:2004 jako: 

 a) prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, které může ovlivňovat životní 

     prostředí 

 b) nepříznivá změna v životním prostředí 

 c) celkový environmentální záměr, který si společnost sama stanoví 

17. Společnost není povinna v souladu s normou ISO 14001:2004 řídit následující 

záznamy: 

 a) politiku EMS 

 b) výsledky přezkoumání vedením 

 c) korespondenci s finančním úřadem 
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18. Postup identifikace významných environmentálních aspektů společnosti: 

 a) se netýká konečných výrobků společnosti 

 b) se týká i konečných výrobků společnosti 

 c) se netýká kancelářských prostor společnosti 

19. Evidence při přepravě nebezpečných odpadů  (z.č. 185/2001 Sb.): 

 a) se vede i při přepravě svými prostředky v rámci areálu 

 b) musí být archivována minimálně 10 let 

 c) musí být do 20-ti dnů od zahájení přepravy zaslána příslušnému úřadu 

20. Řízení dokumentace EMS: 

 a) obsahuje požadavek, aby zaměstnanci, kteří EMS ovlivňují byli prokazatelně       

     seznámeni s neřízenou dokumentací 

 b) musí být popsáno postupem řízení všech dokumentů vyžadovaných normou ISO 

     14001  

 c) obsahuje požadavek, že dokumentace musí být čitelná, datovaná, snadno přístupná 

     a min. 20 let archivovaná 

21. Pracovníci s vymezenými odpovědnostmi v EMS: 

 a) musí být způsobilí na základě aplikovaného vzdělání, výcviku, dovedností a     

     zkušeností (praxe) 

 b) musí pracovat podle směrnic a musí minimálně 4x ročně absolvovat školení   

     týkající se principů EMS 

 c) musí mít středoškolské vzdělání 

22. Měření emisí spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se (ze zákona 

86/2001 Sb.) provádí: 

  a) u zdrojů malých jednou za 20 let 

  b) u zdrojů velkých s výkonem nad 150 MW 5x za rok 

  c) u zdrojů s výkonem do 1MW jednou za 5 let 
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23. Katalog odpadů: 

  a) je vydán vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb. 

  b) stanovuje výši zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 

  c) obsahuje jen výčet obalů nebezpečných 

24. Vedení organizace se při rozvoji EMS nemusí dle ISO 14001:2004 zavázat: 

  a) ke sdělení důležitosti plnění požadavků zákazníka a zákonných předpisů 

  b) ke stanovení cílů kvality 

  c) k certifikaci QMS 

25. Zákon o ovzduší (č.86/2002 Sb.) nepopisuje: 

  a) smogovou situaci a havarijní plánování k ní se vážící 

  b) povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

  c) klimatické podmínky na pracovišti 

26. Nebezpečné odpady (z.č. 185/2001 Sb.): 

  a) musejí mít každý svůj identifikační list pouze v případě, že dochází k jejich úniku 

  b) musí být skladovány na zabezpečeném místě v obalech odlišných od obalů jiných 

     látek 

  c) se přepravují podle požadavků normy ISO 14001 

27. Za nebezpečné látky a přípravky jsou dle z.č. 356/2003 Sb. považovány: 

  a) látky a přípravky, které obsahují jednu nebo více nebezpečných vlastností 

  b) všechny chemické směsi a roztoky 

  c) pouze chemické látky a přípravky nebezpečné pro životní prostředí 

28. Povolení vodoprávního úřadu ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. je nutné k: 

 a) využívání zdrojů přírodní minerální vody 

 b) zřizování dálkových potrubí 

 c) čerpání a následnému vypouštění vod za účelem získání tepelné energie 

 

 

 



Příloha č.6  k NS/17/01  str. 6/6 

 

29. V rámci plánování EMS norma ISO 14001 nevyžaduje: 

 a) identifikaci environmentálních aspektů všech činností a výrobků společnosti 

 b) zavedení postupu k identifikaci a zajištění přístupu k přísl. požadavkům právních a 

     jiných předpisů, které se na společnost vztahují 

 c) speciální plánování dovolených těch zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za     

     naplňování některých požadavků EMS 

 

30. Cíle EMS: 

 a) musí obsahovat alespoň jeden cíl k závazku v politice kvality 

 b) musí být stanoveny pro příslušné útvary/funkce a úrovně 

 c) musí obsahovat cíl týkající se kvality výrobků resp. poskytované služby 
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VDA 6 Part 3 - Prozessaudit

Auditierendes Unternehmen: Bericht Nr.:

Auditoren:  
 

Audit datum:

Auditiertes Unternehmen:

Auditteilnehmer:

Auditierter Prozess/Produkt:

 
Anlass des Audits:

Erfüllungsgrad: % Einstufung:

Einstufung Auditor:

Kommentar:

 
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift
Auditiertes Unternehmen: Auditoren:

cc:
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VDA 6 Part 3 – Prozessaudit
A Entwicklung

Generischer Ansatz P2 Projektmanagement  Erfüllungsgrade [%]
G1 G2 G3 G4

.2.1 .2.2* .2.3 .2.4 .2.5* .2.6 .2.7* PV ZI KO RI

P3 Planung der Produkt und Prozessentwicklung

Produkt Prozess
.3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5

P4  Realisierung der Produkt und Prozessentwicklung

Produkt Prozess
.4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9

B Serienfertigung
.5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7

P5  Lieferantenmanagement

P6  Prozessanalyse Produktion

 1 Prozesseingabe / Input 2  Arbeitsinhalte / Prozessablauf 4 Materielle Resourcen 5 Prozess Wirkungsgrad 7 Transport und Teilehandling Generischer Ansatz

6.1.1* .6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* .6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1 G2 G3 G4
Prozessschritt  1: PV ZI KO RI

Prozessschritt  2:

Prozessschritt  3:

Prozessschritt  4:

Prozessschritt  5:

Prozessschritt  6:

Prozessschritt  7: 

Prozessschritt  8:

Prozessschritt  9:

Prozessschritt 10:

Auswertungen der Unterelemente zur Prozessanalyse  (Mittelwert Stufen 1 - n) 0

1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 4.1 .2 .3 .4 5.1 .2 .3 .4 6.1 .2 .3 .4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3

Transport Teilehandling:

.7.1* .7.2 .7.3* .7.4 .7.5 .7.6
P7  Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit/ Service

PV ZI KO RI

Erfüllungsgrad: Einstufung: Einstufung:

Anmerkung:  Eintrag "n.b." = Frage ist nicht bewertet. 
Eintrag "n.a." = Frage ist nicht anwendbar. Einstufungsergebnisse(A,B,C) müssen unter Berücksichtigung der Abstufungsregeln vom Auditor überprüft werden !

EPM

EPdP EPzP EPP 

EPdR EPzR EPR 

ELM 

3 Prozess- 
unterstützung

6 Prozess Ergebnis / 
Output

 Erfüllungsgrad 
Prozessschritt

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

EPG

Eu1 Eu2 Eu3 Eu4
Eu5 Eu6

Eu7

EK

Erfüllungsgrade zum generischen 
Ansatz:

Gesamterfüllungsgrad EG:

ED [%]

EP[%]

EPM + EPP+ EPR

3
ED [%] =

ELM + EPG + EK

3
EP [%] =

 EPdP + EPzP

2
EPP [%] =

 EPdR +  EPzR

2
EPR [%] =

EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK

6
EG [%] =



Příloha č.7 k NS/17/01 str.3/4

VDA 6 Part 3 – Prozessaudit
Bericht Nr.:

 Datum:

A Entwicklung

Bewertungselemente
 Erfüllungsgrade 20 40 60 80 100

 [%]  
Projektmanagement
Planung der Produkt und Prozessentwicklung  
Realisierung der Produkt und Prozessentwicklung  

B Serienfertigung

Bewertungselemente / Prozessschritt
 Erfüllungsgrade 0 20 40 60 80 100

 [%]

Lieferantenmanagement
 Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Service

Prozessschritt 1
Prozessschritt 2
Prozessschritt 3
Prozessschritt 4
Prozessschritt 5
Prozessschritt 6
Prozessschritt 7
Prozessschritt 8
Prozessschritt 9
Prozessschritt 10

Auswertungen der Unterelemente zur Prozessanalyze

unten Elemente
Erfüllungsgrade 0 20 40 60 80 100

 [%]

Prozesseingabe / Input
Arbeitsinhalte / Prozessablauf
Prozess- unterstützung
Materielle Resourcen
Prozess Wirkungsgrad
Prozess Ergebnis / Output
Transport und Teilehandling

 Erfüllungsgrade 0 20 40 60 80 100
 [%]

Gesamterfüllungsgrad

Bewertung

Gesamterfüllungsgrad Punktbewertung Punktbezeichnung

qualitativ fähig A

qualitativ fähig bedingungsweise B

qualitativ unfähig C

EPM

EPP

EPR

ELM

EK

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

Erfüllungsgrade (Mittel E1 – Ea) EPG

EU1

EU2

EU3

EU4

EU5

EU6

EU7

EG

EG ≥ 90

80 ≤ EG < 90

EG < 80
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VDA 6 Part 3 – Prozessaudit

Auditierendes Unternehmen: Bericht Nr.:
Datum:

Frage Nr. Bewertung Uneinigkeiten,Erfassung Korrekturmaßnahme Verantwortlich NachprüfungFolge 
Nr:

Erfüllungs 
termin
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VDA 6 díl 3 – Audit procesu
Auditorská společnost: Číslo zprávy:

Auditor:  
 

Datum auditu:

Auditovaná společnost:

Účastníci:

Auditovaný proces/produkt:

 
Důvod auditu:

Stupeň plnění % Hodnocení:

Stupeň plnění: Hodnocení auditora:

Komentář:

 
Datum, podpis: Datum, podpis:
Auditovaná společnost Auditor:

cc:
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VDA 6 díl 3 – Procesní audit
A Návrh a vývoj

generické nasazeníP2 Management projektu Stupeň plnění [%]
G1 G2 G3 G4

.2.1 .2.2* .2.3 .2.4 .2.5* .2.6 .2.7* PV ZI KO RI

P3 Plánování návrhu produktu a procesu 

Produkt Proces
.3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5

P4  Realizace návrhu výrobku a procesu

Produkt Proces
.4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9

B Sériová výroba
.5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7

P5 Management dodavatelů

P6  Analýza procesu výroby

 1 zadání procesu/vstup 2  obsah práce/průběh procesu 3 podpora procesu 4 hmotné zdroje 5 efektivnost procesu stupeň plnění kroku procesu 7 přeprava a manipulace generické nasazení

6.1.1* .6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* .6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1 G2 G3 G4
krok procesu 1 PV ZI KO RI

krok procesu 2

krok procesu 3

krok procesu 4

krok procesu 5

krok procesu 6

krok procesu 7

krok procesu 8

krok procesu 9

krok procesu 10

vyhodnocení dílčích prvků k analýze procesu (střední hodnota 1-n) 0

1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 4.1 .2 .3 .4 5.1 .2 .3 .4 6.1 .2 .3 .4 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3

přeprava a manipulace

.7.1* .7.2 .7.3* .7.4 .7.5 .7.6
P7 Péče o zákazníka/spokojenost zákazníka/servis

stupeň plnění pro generické nasazení:
PV ZI KO RI

stupeň plnění: zařazení: zařazení:

Poznámka: zadání "n.b." - otázka nehodnocena
  zadání "n.a." - otázka nerelevantní Výsledky zařazení (A,B,C) se musí vložit ručně s ohledem na pravidla překážek!

EPM

EPdP EPzP EPP 

EPdR EPzR EPR 

ELM 

6 výsledky/výstupy 
procesu

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

EPG

Eu1 Eu2 Eu3 Eu4
Eu5 Eu6

Eu7

EK

Celkový stupeň plnění EG:

ED [%]

EP[%]

EPM + EPP+ EPR

3
ED [%] =

ELM + EPG + EK

3
EP [%] =

 EPdP + EPzP

2
EPP [%] =

 EPdR +  EPzR

2
EPR [%] =

EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK

6
EG [%] =
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VDA 6 díl 3 – Procesní audit – Přehled výsledků

Datum: Číslo zprávy:

 

A Návrh a vývoj

Hodnocené prvky 0 20 40 60 80 100
 

Management projektu
Plánování návrhu produktu a procesu  
Realizace návrhu výrobku a procesu  

B Sériová výroba

Hodnocené prvky / kroky procesu 0 20 40 60 80 100

Management dodavatelů
 Péče o zákazníka / spokojenost zákazníka

Krok procesu 1
Krok procesu 2
Krok procesu 3
Krok procesu 4
Krok procesu 5
Krok procesu 6
Krok procesu 7
Krok procesu 8
Krok procesu 9
Krok procesu 10

Vyhodnocení podprvků ve vztahu k QM – systému

Podprvky 0 20 40 60 80 100

zadání procesu/vstup
obsah práce/průběh procesu
podpora procesu
hmotné zdroje
efektivnost procesu
výsledky/výstupy procesu
přeprava a manipulace

Konečný výsledek
 0 20 40 60 80 100

Celkový stupeň plnění

Vyhodnocení

Celkový stupeň plnění v % Stupně hodnocení Značení stupňů

kvalitativně způsobilý A
kvalitativně způsobilý podmínečně B

kvalitativně nezpůsobilý C

Stupeň plnění 
(%)

EPM

EPP

EPR

Stupeň plnění 
(%)

ELM

EK

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

Stupeň plnění – střední hodnota E1 – Ea EPG

Stupeň plnění 
(%)

EU1

EU2

EU3

EU4

EU5

EU6

EU7

Stupeň plnění 
(%)

EG

EG ≥ 90
80 ≤ EG < 90

EG < 80
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VDA 6 díl 3 – Procesní audit
Neshody, zjištění

Datum: Číslo zprávy:

Hodnocení Neshody, zjištění Nápravné opatření Odpovědný PřezkoumáníPoř. 
číslo

Číslo 
otázky

Termín 
splnění



Příloha č.9  k  NS/17/01

                MINIAUDIT  STŘEDISKA
Pořadové číslo:

 těžká lisovna  lehká lisovna  svařovna
 - název stroje:

 - jméno obsluhy:

 - jméno seřizovače:

 - mistr na směně:

 - číslo produktu:

 - název produktu:

Po
řa

dí
:

HODNOCENÍ:
Známka:

%
1 2 3 4 5

1 Správnost vyplňování Průvodek výrobní dávky

2 Pořádek na pracovišti

3 Existence KP a měřidel sloužících ke kontrole

4 Dovednost obsluhy měřit posuvkou a na KP

5 Existence výrobní dokumentace a ML

6 Dovednost obsluhy vypisovat ML

7 Označování beden

8 Nepřeplňování manipulačních jednotek

9 Manipulace s neshodnými produkty

10 Používání ochranných pracovních pomůcek

11 Třídění odpadů na středisku

Jiná zjištění / Poznámka:

Audit provedl: Datum/Čas: Podpis auditora:

5...0%     4...25%     3...50%     2...75%     1...100%



Příloha č.9a  k  NS/17/01

                MINIAUDIT  STŘEDISKA
Pořadové číslo:

   balírna
 - jméno operátora:

 - číslo výrobku:

 - název výrobku:

Po
řa

dí
:

HODNOCENÍ:
Známka:

%
1 2 3 4 5

1 Správnost vyplňování Průvodek výrobní dávky

2 Pořádek na pracovišti

3 Vypisování Sběrných karet chyb

4 Vypisování Technologického deníku

5 Znalost kontroly daného produktu

6 Používání předepsaných kalibrů

7 Označování beden

8 Správnost produktu

9

10 Používání ochranných pracovních pomůcek

11 Třídění odpadů na středisku

Jiná zjištění / Poznámka

Audit provedl: Datum/Čas: Podpis auditora:

5...0%     4...25%     3...50%     2...75%     1...100%

Manipulace s neshodnými produkty a jejich 
separace



Příloha č. 10  k NS/17/01 

 

 

Seznam interních auditorů QMS a EMS 
 
  
 

 
Poř. 

 
Jméno 

 
Systémový audit 

 
Procesní 

 
Audit 

 
Audit 

 
Audit 

 
Miniaudity 

č. a příjmení ISO 9001: 
2008 

ISO/TS 
16949: 
2009 

audit 
(VDA 6.3) 

 produktu dodav. EMS 
ISO 14001: 

2004 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
Legenda : 
X  - způsobilost auditora provádět uvedený druh auditu 

 
 
 
VPA :                                                              PVJ, PVŽP  :   

 
 
 

Ve Fulneku dne :   
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