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ABSTRAKT 
 

Pavlína Pátková: ,, Analýza vhodnosti a účinnosti interních auditů integrovaného  

systému managementu“ 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vhodnosti a účinnosti interních auditů 

integrovaného systému managementu realizovaných v organizaci a navrhnout případná 

opatření. 

První část práce se věnuje historii, významu a úlohám interních auditů, podrobně jsou zde 

popsány i poţadavky norem ISO a obecný proces auditování. Dále jsou představeny znalosti, 

vlastnosti a dovednosti, které by dobrý auditor měl mít. 

Druhá část bakalářské práce charakterizuje současný stav interních auditů v integrovaném 

systému managementu. Poté jsou tyto audity zhodnoceny a na základě analýzy jsou navrţena 

opatření vedoucí ke zlepšení procesu a výstupu z interních auditů. 

 

Klíčová slova: 

Interní audit, účinnost interních auditů, vhodnost interních auditů, IMS (integrovaný systém 

managementu). 

 

ABSTRACT 
 
Pavlína Pátková: ,, The analysis of internal auditing suitability and efficiency within  

integrated management system 

The aim of this thesis is assessment of suitability and efficiency of internal audits of 

integrated management system that are realized in organization and also proposals of eventual 

arrangements.  

The first part is devoted to the history, signification and roles of internal audits and the 

requirements of ISO Standards and also a general description of auditing are described here in 

detail. Afterwards there are presented attainments, properties and skills that should have a 

good auditor. 

      The second part of the thesis defines a present status of internal audits in integrated 

management system. After that the audits are assessed and on the basis of analysis are devised 

the arrangements that lead to the process improvement and exit from internal audits. 

 

Key words:  

Internal audit, efficiency of internal audits, suitability of internal audits, IMS (integrated 

management system).
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EMS   Environmental Management System = Systém environmentálního    

    managementu 

IA   Interní audity 

 

ISO   International Organization for Standardization 

   = Mezinárodní organizace pro normalizaci 

QMS = SMK  Quality Management System  

= Systém managementu kvality 

TQM   Total Quality Management 

   = Systém celopodnikového managementu kvality 

ŢP   Ţivotní prostředí 
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ÚVOD 
 

Úspěšné vedení a fungování organizace vyţaduje, aby byla řízena systematickým, 

průhledným a transparentním způsobem. Úspěch a s tím spojená konkurenceschopnost našich 

organizací má tedy být výsledkem zavádění a udrţování takového systému managementu, 

jehoţ cílem je neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti organizace a to na základě toho, ţe 

jsou respektovány potřeby všech zainteresovaných stran [6]. 

 

Všechny organizace mají vţdy dostatek příleţitostí k dalšímu zlepšování. Zlepšováním 

jsou přitom chápány všechny aktivity, které vedou k nové úrovni výkonnosti zaměstnanců, 

procesů, produktů i systému managementu jako takového. Smyslem zlepšování je tedy krom 

jiného zajistit to, aby se lidé nevraceli ke starým chybám a stereotypům. K tomu lze vyuţít 

vhodné přístupy a metody, jeţ jsou jiţ v současnosti dostatečně ověřené praxí a dokáţí tak 

systematicky odhalit slabé stránky v činnostech a výsledcích organizace. Jako jednu 

z vhodných metod lze pouţít metodu interních auditů [10]. 

 

Interní audity představují nezávislý zdroj informací, týkající se všech podnikových 

procesů, které tvoří systém zabezpečování kvality podniku. Na základě informací 

vyplývajících z realizovaných auditů musí vedení přistoupit k nezbytným opatřením 

vedoucím nejen k příslušné nápravě, ale i následnému zlepšování fungování systému kvality 

s cílem zlepšit úroveň plnění poţadavků zákazníka a toto plnění realizovat při co nejmenší 

spotřebě a vyuţívání zdrojů [3]. 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou interních auditů 

prostřednictvím postupně realizované analýzy vhodnosti a účinnosti interních auditů 

integrovaného systému managementu ve společnosti VOKD,a.s. s cílem vyhodnotit 

získané výstupy z analýzy a navrhnout případná doporučení ke zlepšení. 
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Teoretická část 

1 Úvod do problematiky auditování systému 
managementu 

 

1.1 Systém managementu kvality 

 

Systém managementu kvality (dále jen SMK) lze chápat jako soubor vzájemně 

souvisejících prvků, který je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který 

má garantovat maximalizaci spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální 

spotřebě zdrojů. Jako prvky systému přitom chápeme procesy, lidi, materiály, informace i 

zařízení, kterých v rámci celé organizace hospodárně vyuţíváme, aniţ bychom ohrozili 

schopnost svých produktů plnit poţadavky. Aby SMK byl pro organizaci přínosný, musí být 

postaven na základních principech, které reprezentují trvalé hodnoty, na nichţ moderní 

management kvality stojí. Tyto principy se prosazují strategickými přístupy neboli 

koncepcemi [10]. 

 

V současné době jsou známy tři základní koncepce SMK: 

 Koncepce odvětvových standardů, 

 Koncepce ISO, 

 Koncepce TQM. 

 

Pozn.: Vzhledem k zadání bakalářské práce se následující kapitola bude věnovat pouze 

koncepci ISO. 

 

Dnes  má jiţ většina organizací zavedený systém managementu kvality na základě 

souboru norem ISO řady 9000, které jsou tvořeny čtyřmi základními normami: 

 

 ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník, 

 ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Poţadavky, 

 ISO 9004:2010 Řízení udrţitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality, 

 ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo 

systému environmentálního managementu
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Charakteristické rysy norem řady ISO 9000 

 

 Mají univerzální charakter – nezávisí ani na charakteru procesů, ani na povaze 

produktů. Jsou aplikovatelné jak ve výrobních organizacích, tak i v podnicích 

sluţeb, bez ohledu na jejich velikost. 

 Nejsou závazné, ale pouze doporučující – v okamţiku, kdy se dodavatel 

v obchodní smlouvě zaváţe odběrateli, ţe aplikuje u sebe systém kvality dle 

norem ISO se stává závazným předpisem. 

 Jsou souborem minimálních požadavků, které by měly být ve firmách 

implementovány, nejsou tedy maximem dosaţitelného, jak si někteří řídící 

pracovníci myslí [3]. 

 

V normě ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality (poţadavky) je v kapitole 

8. Měření, analýza a zlepšování, podkapitola 8.2.2 uveden poţadavek na interní audit: 

,, 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 udržován“ [11]. 

 

Podrobněji problematiku auditování vysvětluje norma ČSN EN ISO 19011:2003 – Směrnice 

pro auditování systému managementu kvality a/nebo systému environmentálního 

managementu. 

 

1.2 Vývoj a historie auditů 

 

Historie auditu je prastará a velmi úzce souvisí s rozvojem účetnictví. Tyto metody byly 

jedny z mála, které byly pouţívané zpočátku jednotlivými rody. Poté je vyuţívali kupci a 

obchodníci k evidenci majetku, jeho ochraně před zcizením a to zejména na základě omylů 

v jeho nesprávné evidenci. V průběhu času se účetnictví soustředilo pouze na zjišťování 

efektivnosti pouţívání majetku a jeho evidenci, audit pak vedle toho i na ochranu majetku. 

Základním významem slova audit je v latině poslouchání, slyšení, dovídání se. Z toho lze 

přijmout vysvětlení, ţe ve starém Římě byli auditoři ty osoby, jeţ informovaly senát o výši 
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státního majetku. Audit lze tedy chápat jako systematický proces objektivního získávání a 

vyhodnocování důkazů, týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, 

s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky 

zainteresovaným zájemcům. 

Od poloviny 19. století byl rozvoj auditu vyvolán nárůstem účetních informací a nutností 

zabezpečit spolehlivost účetních systémů. Roku 1944 v Anglii byl zákonem o britských 

akciových společnostech vytýčen poţadavek, aby jeden či více akcionářů prověřili rozvahy 

připravované řediteli společnosti. Ale v krátké době byl tento poţadavek změněn tak, ţe 

prověření jiţ nemuseli realizovat akcionáři, ale ţe auditor mohl být vybrán společností. Tím 

byl poloţen základ povinnému auditu [1]. 

Roku 1941 vznikl v New Yorku Institut interních auditorů. Velký podíl na zaloţení 

tohoto institutu měli John B. Thurston, Robert B. Milne a Victor Z. Brink. John B. Thurston, 

vedoucí útvaru interního auditu v severoamerické energetické společnosti, byl jako první, 

který se rázně zasadil o větší pochopení a uznání interního auditu (dále jen IA). Robert         

B. Milne, generální auditor v Columbii Engineering Corporation a Victor Z. Brink, bývalý 

auditor a pedagog na Columbia University sdíleli stejný názor jako Thurston. Tito tři poté 

působí jako členové organizačního výboru. Kontaktovali čtyřicet přátel a kolegů z veřejných 

průmyslů, účetních firem a dalších průmyslových odvětví za účelem vytvoření nové 

organizace pro interní auditory.  

Dvacet pět z nich souhlasilo a 23.září 1941 ve Williams klubu v New Yorku bylo 

rozhodnuto o odstartování nové profesionální organizace pro interní auditory. Do tohoto 

institutu patří většina evropských zemí, Spojené státy a Kanada. Zapojeni do činnosti Institutu 

interních auditorů jsou také auditoři z Asie, Afriky a Austrálie. Svou pozornost zaměřuje 

institut na odborné školení interních auditorů, na vypracování norem a pravidel, které by 

zaručovaly správné vykonávání činnosti včetně poskytování záruk efektivnosti a dodrţování 

etických pravidel [2]. 

 

1.3 Současné pojetí interního auditu 

 

IA býval definován jako činnost, kterou vykonává specializovaný personál ve vlastním 

podniku, přičemţ jeho činnost se vztahuje na všechny druhy operací, které se v podniku 

uskutečňují tak, aby byla zajištěna vnitřní kontrola a efektivnost řízení, a to nezávisle na 

výkonu funkce a odpovědnosti vedoucích pracovníků uvedeného podniku [1]. 
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V současné době je pojem IA definován jako ,,systematický, nezávislý a dokumentovaný 

proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah plnění 

kritérií auditu“ [4]. 

K základním úkolům IA patří: 

 zjistit, zda podnik má vybudovaný systém kvality, 

 určit, zda dokumentovaný systém kvality a jeho prvky, procesy, výrobky nebo 

sluţby odpovídají poţadavkům příslušných směrnic či norem specifikujících 

poţadavky na SMK, 

 určit, zda je dokumentovaný systém kvality uveden v ţivot, 

 ověřit, zda reálné procesy probíhají stále a za všech okolností v souladu 

s dokumentovaným systémem, 

 ověřit, jestli vytvoření systému kvality je účinné, tedy zda systém kvality plní 

svůj základní cíl – tvorbu podmínek pro plnění poţadavků zákazníka, 

 doloţit objektivní důkazy při poskytování přesné formulace zjištěných neshod, 

 podávat doporučení ke zlepšení nebo návrhy nápravných opatření. 

Tedy hlavním cílem auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! [1]. 

 

1.4 Klasifikace  auditů 

 

Existuje několik druhů auditů v SMK.  Audity dělíme na 2 základní skupiny, interní a 

externí. Externí audit se zaměřuje jen na otázky týkající se SMK, vycházející z norem ISO 

nebo jiných odvozených standardů. Naproti tomu interní audity se navíc zabývají postupy a 

metodami QMS. Tedy pro firmu jsou uţitečnější IA, kdy odhalí chyby, které jsou poté 

základem neustálého zlepšování [5]. 

Interní a externí audity dále rozlišujeme podle toho, co je předmětem auditování. Z tohoto 

hlediska se audity dělí na systémové, procesní, personální a produktové. Schéma těchto auditů 

je zobrazeno na Obr.1.1. 
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Obr. 1.1 Klasifikace auditů v SMK 

 

1.5 Činnosti prováděné při auditu 

 

Základní činnosti prováděné při auditování SMK doporučuje ČSN EN ISO 19011. Postup 

je zobrazen na obrázku 1.2. 

V zahajovací fázi se nejprve jmenuje vedoucí týmu auditorů pro konkrétní audit. Toho 

jmenují osoby odpovědné za řízení programu auditu. Dále je nutné určit cíle, předmět a 

kritéria auditu. Cíle auditu stanovují, čeho se má auditem dosáhnout a zahrnují např.: 

hodnocení efektivnosti systému managementu v plnění specifikovaných cílů nebo zhodnocení 

způsobilosti systému managementu zajistit shodu se smluvními, zákonnými a předpisovými 

poţadavky. Cíle obvykle určuje klient auditu. Předmět auditu popisuje rozsah a vymezení 

auditu jako fyzické umístění, organizační jednotky, činnosti a procesy, které mají být 

auditovány  a dále vymezuje časový úsek vztahující se k auditu. Kritéria auditu zahrnují 

normy, zákony, předpisy, poţadavky systému managementu a postupy, které slouţí jako 

reference a dle nichţ se určuje shoda. Předmět a kritéria auditu by měly být vymezeny 

klientem auditu a vedoucím týmu auditorů. Po stanovení cílů, předmětu a kriteriích určíme 

proveditelnost auditu. V úvahu musíme brát takové činitele jako je dostupnost dostatečných 

informací k plánování auditu, odpovídajících zdrojů a času a nakonec spolupráce auditované 
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organizace. Pokud zjistíme z poskytnutých informací, ţe je audit neproveditelný, nabídneme 

klientovi auditu alternativu. Jestliţe je proveditelný, vybereme tým auditorů s ohledem na 

odbornou způsobilost potřebnou k dosaţení cílů auditu. Nejsou-li poţadavky na znalosti a 

odbornou způsobilost plně pokryty příslušnými auditory, lze je splnit začleněním technických 

expertů. Na závěr zahajovací fáze je nutné navázat úvodní kontakt s auditovanou organizací. 

Ten můţe být formální i neformální a měl by být navázán osobami odpovědnými za řízení 

programu auditu nebo vedoucím týmu auditorů. 

Účelem úvodního kontaktu je: 

 navázat komunikaci s představiteli auditované organizace, 

 poskytnout informace o časovém plánu a o sloţení týmu auditorů, 

 potvrdit pravomoc provést audit, 

 vyţádat si přístup k odpovídajícím dokumentům včetně záznamů, 

 stanovit pouţitelná bezpečnostní pravidla, 

 učinit přípravy pro audit a,  

 vzájemně dohodnout účast pozorovatelů a potřebu průvodců týmu auditorů. 

 

Účelem přezkoumání dokumentů je zjistit, zda má organizace k dispozici všechna 

potřebná kritéria (zákony, směrnice, normy,…) k provedení auditu. Tato činnost probíhá před 

činnostmi auditu na místě. Za přezkoumání je zodpovědný vedoucí týmu popř. celý tým. 

Pokud dokumentaci shledají nedostačující, musí vedoucí týmu auditorů informovat klienta 

auditu, osoby odpovědné za řízení programu auditu a auditovanou organizaci. Poté by mělo 

být rozhodnuto, zda v auditovaní pokračovat nebo audit pozastavit, dokud nebudou vyřešeny 

problémy v dokumentaci. 

 

Příprava činností při auditu na místě zahrnuje tvorbu plánu auditu. Ten připravuje 

vedoucí týmu auditorů, jako základ pro dohodu o provedení auditu mezi klientem, týmem 

auditorů a auditovanou organizací. Plán auditu má být dostatečně flexibilní a měl by 

zahrnovat: 

 cíle auditu, 

 předmět auditu, včetně identifikace organizačních a funkčních jednotek a procesů, 

které mají být auditovány, 

 kritéria auditu a všechny dokumenty, na které se odkazuje, 

 úlohy a odpovědnosti členů týmu auditorů a jakýchkoli doprovodných osob, 
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 data a místa, na které mají být provedeny činnosti při auditu na místě, 

 předpokládaný čas a dobu trvání činnosti při auditu na místě, včetně jednání 

s managementem auditované organizace a jednání s týmem auditorů, 

 přidělení patřičných zdrojů pro kritické oblasti auditu. 

 

Plán musí být akceptován a přezkoumán klientem auditu a před zahájením činností při auditu 

na místě předloţen auditované organizaci. Po přípravě plánu auditu vedoucí auditor přiděluje 

práce jednotlivým členům týmu. Tu přiřazuje v závislosti na odborné způsobilosti auditorů. 

Kdyţ jsou přiděleny veškeré práce auditorům, musí se ještě připravit pracovní dokumenty. 

Členové týmu mají přezkoumat informace odpovídající jejich přidělení k auditu a připravit 

pracovní dokumenty, které jsou potřebné pro odkazy a záznamy z průběhu auditu. Jako 

pomůcku mohou vyuţít check-listy, coţ jsou seznamy otázek, které si auditoři předem 

připraví a při auditu na místě je doplňují dalšími otázkami. Otázky musí být sestaveny tak, 

aby auditoři dostali odpověď na to: JAK, CO, PROČ, KDY, KDE, KDO A CO KDYŢ? A 

doplnit poţadavkem UKAŢ! 

 

Po přípravě můţe začít provádění auditu na místě. Na úvod se začíná jednáním 

s managementem auditované organizace. Účelem úvodního jednání je potvrdit plán auditu, 

poskytnout stručný přehled o způsobu vedení činností při auditu, potvrdit komunikační kanály 

a poskytnout auditované organizaci příleţitost k poloţení dotazů. Poté začíná realizace auditu. 

Jeho podstatou je sběr a analýza dat o prověřovaných procesech, porovnávání 

dokumentovaných postupů s reálným stavem v prověřované organizaci. Během této činnosti 

je hlavní dobrá komunikace mezi členy týmu, ale také management auditované organizace. 

V průběhu auditu mohou doprovázet tým auditorů průvodci a pozorovatelé, jeţ pomáhají 

týmu při navázání kontaktů a načasování pohovorů, poskytují objasnění či asistenci při 

shromaţďování informací nebo organizují návštěvy v určitých částech organizace. 

Po ukončení shromaţďování a porovnávaní dat se vyhodnocují důkazy z auditu, podle kritérií 

pro závěrečné zjištění z auditu. Zjištění udávají buď shodu, nebo neshodu. Před závěrečným 

jednáním se auditoři sejdou, aby připravili závěr z auditu. Zde proberou svá zjištění, 

informace z auditu, měli by odsouhlasit závěry z auditu, připravit doporučení a projednat 

následný audit, pokud je zahrnut v plánu auditu. Provádění auditu na místě je ukončeno 

závěrečným jednáním, kterému předsedá vedoucí týmu auditorů. Ten prezentuje zjištění a 

závěry z auditu organizaci tak, aby byly srozumitelné, aby s nimi souhlasila a nakonec 

dohodnout, pokud je to nutné, opatření k nápravě a preventivní opatření. 
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Po skončení závěrečného jednání nastává příprava, schválení a distribuce zprávy 

z auditu. Zpráva z auditu by měla podávat kompletní, přesný a jasný záznam o auditu a dává 

dohromady všechna zjištění a závěry. Schválená zpráva má být distribuována příjemcům. Je 

majetkem klienta auditu a proto musí všichni auditoři respektovat a zachovat důvěrnost 

informací. 

 

Audit je dokončen, jestliţe schválená zpráva byla distribuována a byly provedeny 

veškeré činnosti popsané v plánu auditu [3], [4], [12]. 
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Obr. 1.2 Základní postup při auditování SMK [4] 

  1. Zahájení auditu 
 

- Jmenování vedoucího týmu auditorů 

- Stanovení cílů, předmětu a kritérií auditu 
- Určení proveditelnosti audit 

- Výběr týmu auditorů 

- Navázání úvodního kontaktu s auditovanou 

  organizací 

2. Přezkoumání dokumentů 

 
- Přezkoumání odpovídajících dokumentů    

  systému managementu auditovaného,     

  včetně záznamů, a určení jejich    

  dostatečnosti s ohledem na kritéria auditu 

3. Příprava činností při auditu na místě 

 
- Příprava plánu auditu 

- Přidělení práce týmu auditorů 

- Příprava pracovních dokumentů 

4. Provádění auditu na místě 

 
- Úvodní jednání 

- Komunikace v průběhu auditu 

- Úlohy a odpovědnosti průvodců a   

   pozorovatelů 
- Shromaţďování a ověřování informací 

- Zjištění z auditu 

- Příprava závěrů z auditu 

- Závěrečné jednání 

5. Příprava, schválení a distribuce zprávy 

z auditu 
 

- Příprava zprávy z auditu 

- Schválení a distribuce zprávy z auditu 

6. Dokončení auditu 

7. Provedení následného auditu 
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1.6 Znalosti a dovednosti auditora 

 

Realizace úkolů auditu vyţaduje, aby osoby, které tuto činnost vykonávají, splňovaly 

určité předpoklady a měly určité vlastnosti, bez nichţ by jen těţko mohly dosahovat dobrých 

výsledků. Ne kaţdý člověk, byť by splňoval poţadavky na vzdělání, na výcvik a na praxi, 

můţe být kvalitním auditorem. Musí mít také řadu lidských vlastností, které z něj učiní 

ţádaného auditora s přirozenou autoritou [1], [3]. 

 

1.6.1 Osobní vlastnosti auditora 

 

Auditor by měl mít řadu osobních vlastností, jeţ mu pomáhají jednat podle zásad 

auditování popsaných v ČSN EN ISO 19011. 

Následuje několik vlastností, vyjadřující osobu auditora: 

 Etický – spravedlivý, upřímný, čestný, pravdomluvný. Je to takový člověk, ze kterého 

nemají zaměstnanci strach, cítí se při rozhovoru s ním dobře a mohou mu důvěřovat. 

 Diplomatický – taktní k lidem, jedná s ostatními s úctou a respektem. 

 Všímavý – aktivně si uvědomuje okolí a činnosti. Efektivní auditor se nezaměřuje 

pouze na otázky z kontrolního seznamu, ale všímá si i činností kolem sebe. 

 Vnímavý – uvědomuje si změny situací, přizpůsobuje se jim. Je schopen porozumět 

okolí. 

 Přístupný názorům – je ochoten zvaţovat alternativní hlediska nebo myšlenky. 

 Všestranný – umí se pohotově přizpůsobit různým situacím. 

 Houţevnatý – zaměřuje se na dosahování cílů. Vytrvá tak dlouho, dokud nesplní svůj 

úkol. 

 Samostatný – působí a jedná nezávisle. Umí si se vším poradit a na vše nalézt řešení 

[4]. 

 

1.6.2 Všeobecné znalosti a dovednosti auditora 

 

Auditoři musí mít znalosti a dovednosti z různých oblastí. Čtyři základní uvádí   

ČSN EN ISO 19011. 
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První oblast se týká zásad auditů, postupů a techniky. Ty pomáhají auditorovi určit, 

které metody jsou vhodné pro různé audity a které zajistí, ţe audity budou prováděny 

důsledně a systematicky.  

Druhá oblast se týká dokumentů systému managementu a referenčních dokumentů, 

jeţ umoţňují obsáhnout předmět auditů a pouţít kritéria auditů. Patří zde např. normy kvality 

nebo systému environmentálního managementu, pouţité postupy nebo jiné dokumenty 

systému managementu pouţité jako kritéria auditu. 

Třetí oblast se týká organizační situace. Umoţňuje auditorovi pochopit provozní 

souvislosti organizace. Měl by tedy znát organizační rozsahy, strukturu, funkce a vzájemné 

vztahy nebo kulturní a sociální zvyky auditované organizace. 

Poslední oblast, kterou by měl auditor znát, jsou vhodné zákony, předpisy a jiné 

požadavky odpovídající oboru. Díky těmto znalostem je auditor schopen pracovat a znát 

poţadavky pouţívané v auditované organizaci, jako jsou např. smlouvy a dohody, místní 

kodexy, či zákony a předpisy [4]. 

 

1.6.3 Vzdělání, pracovní zkušenost, školení/výcvik auditorů  

 

V normě ČSN EN ISO 19011 je důkladně popsáno, jaký výcvik, vzdělání a praxi musí 

mít auditor, který chce profesionálně vykonávat činnost auditování. Tyto poţadavky jsou 

uvedeny v tabulce 1.1. 
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Tab. 1.1 Poţadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/výcvik auditora a 

zkušenosti z auditů auditorů [4] 
Parametr Auditor Auditor obou oborů Vedoucí týmu auditorů 

Vzdělání Středoškolské vzdělání 

(viz. Poznámka 1). 

Totéţ jako u auditora Totéţ jako u auditora 

Celková pracovní 

zkušenost 

5 let 

(viz. Poznámka 2). 

Totéţ jako u auditora Totéţ jako u auditora 

Pracovní zkušenost 

v oboru 

managementu 

kvality nebo 

environmentálního 

managementu 

Nejméně 2 roky 

z celkových 5 let 

2 roky v druhém oboru 

(viz. Poznámka 3). 

Totéţ jako u auditora 

Školení/výcvik 

auditorů 

40 h školení/výcviku 

auditu 

24 h školení/výcviku 

v druhém oboru 

(viz. Poznámka 4). 

Totéţ jako u auditora 

Zkušenosti z auditů 

 

 

4 kompletní audity 

z celkových 20 dní 

zkušeností z auditů jako 
auditor v přípravě pod 

vedením odborně 

způsobilého vedoucího 

týmu auditorů 

(viz. Poznámka 5). 

 

Audity by měly být 

dokončeny nejméně 

během 3 posledních let. 

Tři kompletní audity 

z celkových nejméně 15 

dní zkušeností z auditů 
v druhém oboru pod 

vedením odborně 

způsobilého vedoucího 

týmu auditorů v druhém 

oboru 

(viz. Poznámka 5). 

 

Audity by měly být 

dokončeny nejméně 

během 2 posledních let 

Tři kompletní audity 

z celkových nejméně 15 dní 

zkušeností z auditů působící 
v roli vedoucího týmu 

auditorů pod vedením 

odborně způsobilého 

vedoucího týmu auditorů 

(viz. Poznámka 5). 

 

Audity by měly být 

dokončeny nejméně během 2 

posledních let. 

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

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

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

které navazuje na středoškolské. 

 

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

 

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

princip, metod a technik. 

 

Poznámka 5 Kompletní audity jsou audity provedené podle všech kroků popsaných v 6.3 aţ 6.6. Celková 

zkušenost z auditů by měla být pokryta celou normou systému managementu. 
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Praktická část 

2 Charakteristika integrovaného systému managementu 
v dané organizaci 

 

2.1 Společnost VOKD, a.s.   

 

VOKD, a.s. patří k velmi významným stavebním firmám v Moravskoslezském kraji.  

Do obchodního rejstříku byla zapsána  1.1.1994 jako přímý nástupce podniku Výstavba OKD, 

zaloţeného v roce 1951. V roce 2006 se VOKD, a.s. oddělilo od společnosti OKD, a.s. a stalo 

se tak jedním z nejvýznamnějších členů skupiny GEOFIN, a.s. Předmětem její činnosti jsou 

stavební práce od pozemního, podzemního a důlního stavitelství aţ po výrobu stavebních 

prvků. Pozemní stavitelství zajišťuje kompletní provedení pozemních staveb sociálního, 

bytového, kulturního či školského charakteru, ale zabývá se také regeneracemi panelových 

domů. Důlní a podzemní stavitelství zabezpečuje raţby úklonných a horizontálních děl, 

výstavbu zásobníků, rekonstrukce jam a další činnosti potřebné k provozu dolů [9]. 

 

Výrobky a činnosti firmy jsou zajišťovány a poskytovány s velmi vysokou úrovní kvality 

a samozřejmě s ohledem na bezpečnost a zabezpečení ochrany ţivotního prostředí (dále jen 

ŢP). VOKD, a.s. provádí neustálé zlepšování v těchto oblastech, coţ vedlo k vytvoření 

systému integrovaného managementu (dále jen IMS), jehoţ základ tvoří systémy 

managementu kvality, bezpečnosti a environmentálního managementu. Integrovaný systém 

managementu ve firmě VOKD, a.s. je popsán v příručce IMS.  Tato příručka je základní 

dokument, který obsahuje systém řízení VOKD, a.s. dle poţadavků systémových norem ČSN 

EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a programu  Bezpečný podnik (ČSN OHSAS 

18001:2008). 

 

Příručka IMS tedy zahrnuje: 

 oblast pouţití integrovaného systému 

 odkazy na dokumentované postupy vytvořené v rámci IMS 

 popis vzájemného působení mezi procesy [8]. 
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2.2 Zavedené systémy managementu 

2.2.1 Management kvality 

 

Společnost VOKD, a.s. přistoupila k certifikaci svých výrobků a zavedení systému řízení 

kvality QMS jiţ záhy po vydání norem ČSN EN ISO 9000:1995. Výrobně betonových prvků 

byly vydány certifikáty na celou řadu jejich výrobků. 

První certifikát potvrzující shodu systému řízení kvality s normou ČSN EN ISO 9002:1995 

získala Výrobna svařovaných sítí v roce 1999.  VOKD, a.s. v roce 2001 získala certifikát pro 

provádění stavebních a silničních prací na pozemních komunikacích. 

Jelikoţ 15.12.2003 skončila platnost systému kvality dle norem ISO řady 9000:1995, 

musel být proveden na konci roku 2002 u organizační jednotky Výrobna svařovaných sítí 

přechod na procesní způsob řízení systému managementu kvality. Tento způsob musel být 

v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. 

U organizačních jednotek Výroba stavebních prvků a Stavební povrchová výroba bylo 

vytvořeno dokumentování a uplatňování procesů potřebných pro SMK dle normy  

ČSN EN ISO 9001:2001. V souladu s touto normou byly tyto organizační jednotky 

certifikovány v roce 2003. 

Pro neustálé zlepšování SMK je nutné ztotoţnění zaměstnanců s jejich funkcí v systému, 

přijetí principů, zásad a pochopení jednotlivých fází SMK. S cílem účinněji splnit poţadavky 

cílů a politiky kvality, byla stávající organizační struktura  SMK posílena vytvořením 

pracovních skupin (dříve sestavených ze zaměstnanců z technických odborů a představitelů 

managementu) sloţených z erudovaných zaměstnanců. Týmová práce usnadní a posílí jejich 

vědomí závaţnosti podílet se na  činnostech zlepšování. 

V současné době je SMK certifikován podle ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy 

managementu kvality - Poţadavky [7], [8]. 

 

Hlavní zásady politiky kvality VOKD, a.s. 

 

Do hlavních zásad politiky kvality VOKD, a.s. patří: 

 plnění poţadavků  na kvalitu provedení a spolehlivost dosáhnout spokojenosti 

zákazníků, jejich současných i budoucích potřeb, 

 po celou dobu realizace dodrţovat stanovené poţadavky, postupy, kritéria a 

termíny s co nejniţšími náklady a s minimálními dopady na ŢP, 



  

18 

 

 prohlubovat vzájemné dodavatelsko-odběratelské vztahy k oboustranné 

spokojenosti, kvalitní produkty a sluţby poţadovat i od svých dodavatelů tak, 

aby společnost VOKD, a.s. mohla převzít plnou zodpovědnost za dodrţování 

poţadavků zákazníků, 

 kvalitu vykonávané práce sledovat po celou dobu realizace aţ k předání 

produktu zákazníkovi, stanovovat konkrétní odpovědnost za kvalitu 

prováděných činností, procesů a sluţeb, 

 pro soustavné zlepšování kvality přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle 

kvality [8]. 

 

2.2.2 Environmentální management 

 

VOKD, a.s. má zaveden systém environmentálního managementu (dále jen EMS). EMS 

je také zaveden u některých hospodářských středisek divize důlního a podzemního stavitelství 

a je certifikován dle ČSN EN ISO 14001:2005. 

 

Za udrţování a zlepšování EMS jsou zodpovědné osoby, jejichţ práva a povinnosti byly 

stanoveny Rozhodnutím představenstva č.08/09 Integrovaný manaţerský systém 

(odpovědnosti a pravomoci) dle normy řady ISO 14000.  

Hlavní odpovědnost nese představitel vedení pro IMS (ředitel divize důlního a 

podzemního stavitelství), který odpovídá za udrţování a rozvoj EMS u celé a.s. Za udrţování 

a zlepšování EMS ve výrobnách nesou odpovědnost zmocněnci EMS (vedoucí výrob a 

výroben). Poradci a koordinátoři, jeţ řeší problémy EMS související se zlepšováním a 

udrţováním zavedeného systému na úrovní akciové společnosti se nazývají Řídící tým IMS 

(vybraní zaměstnanci). Dále odpovědné osoby jsou tzv. specialisté (vodohospodář, energetik, 

metrolog, aj.), jeţ minimalizují problémy související s jejich odborností. Interní auditoři jsou 

zaměstnanci, jeţ sloţili zkoušky auditorů a zabezpečují kontrolní činnost a určování shody 

zavedených systémů řízení s poţadavky norem. Mezi zodpovědné osoby patří také lektoři 

EMS, zabezpečující výchovu a vzdělávání na jednotlivých pracovištích [7], [8]. 
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Hlavní zásady environmentální politiky VOKD, a.s. 

 

Firma si vytýčila jako hlavní zásady: 

 zlepšovat ŢP na všech pracovištích VOKD, a.s. a vytvářet podmínky pro 

zlepšování systému EMS, 

 důsledně dodrţovat právní předpisy v oblasti ochrany ŢP, 

 efektivně vyuţívat přírodní zdroje, pouţívat ekologicky nezávadné materiály  a 

výrobky, minimalizovat vznik odpadů, zejména nebezpečných, 

 provádět veškeré sluţby a provozovat veškerá technická a technologická 

zařízení s ohledem na ochranu ŢP, 

 upřednostňovat preventivní opatření před případným odstraňováním následků, 

 dodrţovat zásady bezpečného pouţívání, přepravy a skladování svých i 

dodávaných výrobků, 

 prosazovat zásady ochrany ŢP a environmentálního managementu u našich 

smluvních partnerů a upřednostňovat partnery, kteří uplatňují stejné principy 

[8]. 

 

2.2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) se u VOKD, a.s. řídí programem 

Bezpečný podnik, který je v souladu s poţadavky ČSN OHSAS 18001:2008. 

Funkčnost systému řízení BOZP se zajišťuje systematickým prověřováním důleţitých 

znaků provozu a činností, které mohou způsobit vznik mimořádných událostí. 

Postupy pouţívané pro pravidelné měření a monitorování BOZP zajišťují: 

 Měření a monitorování poţadavků na BOZP 

o Zaznamenávání výsledků a údajů měření a monitorování a poţadavky na 

uchovávání záznamů 

o Určení postupů pro kalibraci a údrţbu monitorovacího a měřícího zařízení 

o Reaktivní monitorování pro monitorování nehod, událostí a poškození 

zdraví 

o Neustálé monitorování, které prokáţe shodu s programem Bezpečný 

podnik, s právními poţadavky a jinými předpisy  

 Měření a monitorování zdravotního stavu a způsobilosti zaměstnanců a 

uchovávání dokumentace jejich zdravotního stavu vystaveného určitým rizikům.  
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Na základě poţadavku monitorovat zdravotní stav a způsobilost zaměstnanců 

vystavených určitému nebezpečí je zaveden systém kontroly. Ten stanovuje, kterých prací a 

kterých zaměstnanců v organizaci se tato činnost bude týkat. Současně se zajištěním 

preventivní péče musí být vedena dokumentace o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dané 

práci. S výsledky kontrol jsou poté seznámeni odpovědné osoby, které stanoví termíny a 

opatření k odstranění zjištěných neshod.  

Zásady zdravotní péče zaměstnanců řeší řídící akty VOKD, a.s.. Důleţitým aktem jsou 

zásady zdravotní preventivní péče v podmínkách VOKD, a.s., který stanovuje termíny a účely 

zdravotních kontrol, postup ověřování zdravotní způsobilosti a její monitorování. Dále se zde 

pouţívá kolektivní smlouva, jeţ seznamuje zaměstnance se všemi riziky při práci a 

preventivními opatřeními, šetří pracovní úrazy a nemoci z povolání, informuje o opatřeních 

BOZP a nakonec zařazuje pracoviště do kategorií podle míry ohroţení zdraví. Neméně 

důleţitým aktem je pracovní řád, ten informuje zaměstnance o povinnostech zdravotních 

prohlídek, zdravotních zařízeních, která jim poskytují závodní preventivní léčbu.  

 

Dále se zde pouţívá havarijní plán, který v případě vzniku havárie informuje zaměstnance 

o nejbliţším zdravotnickém zařízení v případě úrazu. Nakonec řídící akt odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, stanovuje odpovědnost za vedení evidence o šetření a 

vyhodnocování pracovních úrazů, vybírá odškodňovací komisi a určuje zásady pro 

odškodnění pracovních úrazů. Měření parametrů, které mají velký vliv na pracovní prostředí, 

zabezpečuje oddělení bezpečnosti a hygieny práce na ţádost vedoucích zaměstnanců určitého 

oddělení nebo dle poţadavků hygieny. 

Zásady pro provádění kontroly BOZP a zabezpečení monitorování má VOKD, a.s. 

rozpracovány ve svých řídících aktech (Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, 

Řád prohlídek, údrţby a revizí elektrických zařízení, Kategorizace prací v závislosti na míře 

rizika vibrací aj.) [7], [8]. 

 

Hlavní zásady politiky BOZP u VOKD, a.s. 

 

Mezi hlavní zásady se zařazují: 

 formou preventivních opatření zlepšovat systém BOZP, vytvářet co nejlepší 

podmínky pro bezpečnou, zdraví neohroţující práci, 

 posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví, 
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 plně vyhovět poţadavkům legislativy na úseku BOZP, vyhledávat, posuzovat, 

hodnotit a minimalizovat moţná nebezpečí a rizika, 

 pouţíváním ochranných pracovních prostředků omezit rizika minimálně na 

úroveň legislativních poţadavků, zejména pro kategorie rizik prašnosti, hluku a 

vibrací, 

 plně uplatňovat postupy pro zajištění BOZP, vytvářet podmínky k tomu, aby 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci byla neustále organickou 

součástí plnění výrobních úkolů [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

22 

 

3 Charakteristika současného stavu interních auditů 
v dané organizaci 

 

3.1 Interní audity IMS ve společnosti VOKD, a.s. 

 

Dokumentované postupy pro plánování a provádění interních auditů QMS, EMS, BOZP u 

VOKD, a.s., auditů produktů a externích auditů jsou stanoveny směrnicí s názvem                  

,, Sm_13_10 Interní audity“.  

Interní audity prováděné v plánovaných termínech mají za cíl ověřit, zda systémy řízení 

zavedené podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14011 a podle programu Bezpečný 

podnik: 

 jsou v souladu s Integrovanou politikou VOKD, a.s.,  

 odpovídají stanoveným poţadavkům a opatřením a jsou efektivně uplatňovány a 

udrţovány s ohledem na závazek organizace k neustálému zlepšování. 

IA slouţí jako podklad pro zhodnocení prověřované oblasti a její další zlepšování včetně 

stanovení preventivních opatření a opatření k nápravě. Toto zhodnocení provádějí osoby 

nezávislé na prověřované oblasti. Informace zjištěné v průběhu IA jsou poskytovány vedení 

organizace a vedoucím zaměstnancům auditovaného útvaru. 

Audity prováděné ve společnosti VOKD, a.s. jsou rozděleny na 3 skupiny: 

 interní audity – audit IMS nebo audit jednoho ze systémů 

 externí audity – audit u dodavatele nebo audit u VOKD, a.s. prováděný 

externími auditory 

 audit produktů – audit parametrů a vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících činností, které se vztahují ke konkrétnímu produktu případně i sluţbě. 

Pozn.: Vzhledem k zadanému tématu bakalářské práce se budu věnovat pouze interním 

auditům prováděných ve VOKD,a.s. 

 

3.2 Realizace interních auditů ve VOKD,a.s. 

 

Interní audity SMK a EMS jsou prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 19011. Jak 

jiţ bylo zmíněno, pro tyto účely má společnost VOKD, a.s. zpracovanou směrnici pod 

názvem ,, Sm_13_10 Interní audity“, která je dostupná na INTRANETU VOKD, a.s. 

Podrobnější postup k provádění IA je zobrazen v příloze 1. 
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Program IA 

Je navrhován vţdy na 1 rok tak, aby byly prověřeny všechny činnosti a procesy IMS 

organizace. Program zpracovává manaţer systému řízení a schvaluje představitel pro IMS. Při 

stanovení programu IA je nutné určit, jakých cílů chceme dosáhnout, proto musíme zvaţovat 

např. poţadavky zákazníka, priority managementu, komerční záměry, potencionální rizika pro 

organizaci a další.  

Ve VOKD,a.s. je program auditu rozdělen do čtyř kvartálů. Kaţdý z těchto kvartálů 

obsahuje počet auditů, místo konání a činnosti/procesy jeţ mají být zkontrolovány.  

 

Příprava IA 

Prvním krokem je vyhotovení plánu auditu. Ten pro kaţdý audit zpracovává vedoucí 

auditor v návaznosti na schválený roční plán. Vedoucí auditor musí předat vyhotovený plán 

pět pracovních dnů před konáním auditu vedoucímu auditovaného útvaru. Plán auditu 

zejména obsahuje cíle auditu, kritéria auditu, předmět auditu, určení odpovědné osoby, datum 

a místo konání auditu apod. Vzor plánu je uveden v příloze 2. Dále členové týmu 

přezkoumávají informace, připravují pracovní dokumenty a otázky, jeţ budou pouţívat 

v průběhu IA. Soubor otázek má většina auditorů jiţ zpracován a upravují jej podle potřeby. 

 

Provedení IA 

IA se provádí formou pohovoru a následně provedením auditu na konkrétním místě. 

V rámci IMS auditoři přezkoumávají zejména: 

 výsledky předchozích auditů,  

 soulad s identifikovanými poţadavky norem a právních předpisů, včetně příslušných 

licencí a povolení, 

 jak zaměstnanci znají své povinnosti, jeţ jim stanovují předpisy, 

 jak jsou zaměstnanci informování o cílech a politice organizace. 

U IA zaměřených na BOZP auditoři prověřují zejména:  

 postupy při vzniku mimořádné události a ,,skoronehody“,  

 znají-li zaměstnanci zásady bezpečné práce, pracovních rizik a způsobů ochrany proti 

nim, 
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 zda zaměstnanci mají znalosti v oblasti poskytování první pomoci. 

V průběhu nebo na závěr IA vedoucí auditor projednává s vedoucím kontrolovaného útvaru 

zjištění a důkazy z auditu. 

 

Výsledky z IA 

Na závěr kaţdého provedeného IA je zpracována vedoucím auditorem Zpráva z auditu. 

Závěry uvedené ve zprávě, zjištění a doporučení z auditu projedná vedoucí auditor 

s vedoucím auditovaného útvaru. Vzor zprávy z IA je uveden v příloze 3.   

V případě zjištění neshod musí vedoucí auditor bezprostředně vytvořit protokol o 

neshodě. Zde jsou uvedeny nálezy, doporučení a také analýza slabých a silných stránek 

útvaru. Příčiny neshod a opatření k jejich nápravě stanovuje vedoucí auditovaného útvaru 

nebo jeho nadřízený na protokolu o neshodě. O provedení stanovených opatření provede 

nadřízený útvaru písemný záznam do uvedeného protokolu. Za splnění opatření k nápravě a 

ve stanovených termínech odpovídá příslušný zaměstnanec útvaru, jeţ je uveden v protokolu 

o neshodě. Poté co byla provedeno ověření a posouzení účinnosti opatření, provede vedoucí 

auditor záznam do původního protokolu o neshodě. 

Audit je dokončen právě tehdy, jestliţe byly provedeny všechny činnosti uvedené v plánu 

IA a schválená zpráva byla předána příslušnému útvaru. Tyto zprávy se archivují po dobu pěti 

let. 

 

3.3 Výcvik a způsobilost interních auditorů ve VOKD,a.s. 

 

Ve společnosti VOKD, a.s. provádějí IA technicko – hospodářští zaměstnanci, kteří mají 

níţe uvedené předpoklady: 

 ukončené středoškolské vzdělání, 

 minimální praxi 2 roky v technické/odborné funkci, 

 ukončené školení interních auditorů a získání certifikátu či osvědčení, 

 u vedoucího auditora účast na min. třech auditech jako auditor, 

 jsou jmenování představitelem pro integrovaný systém řízení VOKD,a.s.. 
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Členy týmu ale mohou také být tzv. budoucí auditoři, kteří zatím nesplňují některý z výše 

uvedených předpokladů. 

 

Auditoři zlepšují a rozvíjí své znalosti a odbornou způsobilost jak řádným zapojením 

v IA, tak vzděláváním. Podle Plánu výchovy a vzdělávání VOKD,a.s. kaţdoročně probíhá 

kurz pro udrţování způsobilosti interních auditorů pro oblasti ISO 9001, ISO 14001 a 

Bezpečný podnik. Cílem tohoto kurzu je: 

 informovat o změnách a novinkách z auditní praxe, 

 informovat o zásadách provádění IA podle normy ISO 19011, společných prvcích 

integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a programu Bezpečný podnik a 

nejlepších praktikách a trendech v provádění IA, 

 procvičování a simulace auditních činností,  

 prověřování znalostí. 

Školení se musí zúčastnit všichni interní auditoři QMS, EMS a BOZP, kteří po absolvování 

získají Osvědčení o absolvování kurzu. 
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4 Analýza vhodnosti a účinnosti interních auditů  

4.1 Vhodnost interních auditů 

 
Proč je vhodné provádět IA? Na tuto otázku lze odpovědět tak, ţe IA je nutné chápat jako 

součást hodnotového managementu a jejich činnost je třeba spojovat s měřitelnými výsledky. 

To znamená, ţe je třeba zjišťovat, nakolik tato funkce přispívá ke zvýšení hodnoty společnosti 

[1]. 

 

Jak jiţ bylo řečeno v první kapitole, norma ČSN EN ISO 9001:2009 udává poţadavek na 

IA v kapitole 8. Měření, analýza a zlepšování, podkapitola 8.2.2: ,, organizace musí 

v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém 

managementu kvality: 

c) Vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této mezinárodní normy a 

požadavkům na systém managementu kvality, které stanovila organizace a  

d) je efektivně implementován a udržován“ [11]. 

 

Ve VOKD,a.s. byly předloţeny důkazy o provádění IA v souladu se směrnicí                    

,, Sm_13_10 Interní audity“. Tato směrnice podléhá pravidelné revizi a je důkladně 

zpracována. VOKD,a.s. si uvědomuje nutnost provádění IA a věnuje jim patřičnou pozornost. 

Kvalifikovaní interní auditoři odhalují prostřednictvím IA, zda IMS je správně zaveden, 

uplatňován a udrţován, coţ vede ke zlepšování celkového profilu společnosti. V případě 

zjištěných odchylek se interní auditoři snaţí tyto nedostatky minimalizovat. 
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4.2 Účinnost interních auditů 

 
Analýza vychází z výsledků IA za poslední čtyři roky - 2007, 2008, 2009 a 2010.  

IA prováděné ve společnosti VOKD,a.s. jsou realizovány dle jiţ zmíněné směrnice 

,,Sm_13_10 Interní audity“, která byla zhotovena v návaznosti na normu ČSN EN ISO 19011. 

Kaţdý z IA splňoval tři povinné body ze směrnice a jednu nepovinnou. Mezi povinné body 

patří zhotovení ročního programu auditu, plánu auditu a zprávy z auditu. Jelikoţ počet 

nalezených neshod byl roven nule, obsahovaly zprávy pouze zjištění z IA. Zjištění lze chápat 

jako klasifikaci neshod, kdy neřešíme příčinu (je náhodného charakteru), ale pouze 

stanovujeme operativní řešení, odpovědnou osobu a termín, kdy má být toto zjištění 

odstraněno. Na rozdíl od zjištění, neshoda hledá příčiny, jde více do hloubky a poté stanovuje 

opatření k nápravě. V tabulce 4.1 jsou uvedeny počty zjištění z kaţdého IA za poslední čtyři 

roky. 

Tab. 4.1 Tabulka zjištění z IA 

Počet IA 
Počet zjištění 

2007 2008 2009 2010 

1 1 1 3 2 

2 4 7 6 5 

3 1 6 0 0 

4 1 8 7 2 

5 2 4 0 1 

6 0 9 2 5 

7 0 3 0 2 

8 0 0 3 5 

9 0 3 0 7 

10 0 0 2 1 

11 4 0 3 3 

12 3 2 7 1 

13 2 0 3 0 

14 0   1 

15 2   2 

16 1   3 

17 3    
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Ve zprávách z IA se objevují další nepovinné prvky, mezi které patří: nezávislé 

doporučení, které se objevilo pouze u osmi zpráv a fotodokumentace u pěti zpráv. 

 

V tabulce 4.2 je zobrazen přehled plánovaných a realizovaných IA za poslední čtyři roky 

včetně sumy zjištění a v obrázku 4.1 jsou tyto hodnoty graficky znázorněny. 

 

Tab. 4.2 Tabulka plánovaných, realizovaných IA a celkem zjištění 

Rok 
Počet IA 

plánované / vykonané 
Celkem zjištění 

2007 29 / 17 24 

2008 17 / 13 43 

2009 24 / 13 36 

2010 28 / 16 40 

 

Počty plánovaných a realizovaných IA se liší, coţ nebylo provedeno záměrně nebo se 

snad zapomnělo. Důvodů můţe být hned několik. Velmi aktuální je krize, kdy podnik 

pozastaví svojí činnost ( nestaví se ), a není tedy kde provádět IA. 

 

 

Obr. 4.1 Grafické znázornění výsledků IA 

 

Jelikoţ společnost VOKD,a.s. respektuje poţadavky systémových norem ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a programu Bezpečný podnik, sladila proto tyto 

poţadavky ve své příručce IMS do jednotného obsahu (viz příloha 4). V tabulce 4.3 jsou 
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uvedeny relativní četnosti zjištění v procentech, dle konkrétního článku příručky IMS a na 

obrázku 4.2 jsou tyto hodnoty pro lepší přehled zobrazeny graficky. 

 

Tab. 4.3 Procentuální četnost zjištění dle konkrétního článku příručky IMS 

 

2007 2008 2009 2010 

článek 

příručky 

relativní 

četnost 

[%] 

článek 

příručky 

relativní 

četnost 

[%] 

článek 

příručky 

relativní 

četnost 

[%] 

článek 

příručky 

relativní 

četnost 

[%] 

1 4.2 33,33 4.2 41,86 4.2 33,33 4.2 40 

2 6.4 20,83 6.4 23,26 6.4 25 7.6 20 

3 7.5.6.3 16,67 7.5.1 9,3 7.5.1 11,11 6.4 17,5 

4 5.5.3.2 8,33 7.6 6,98 7.6 11,11 7.5.1 10 

5 7.5.1 8,33 8.3.3 6,98 5.5.1 11,11 8.3.3 5 

6 7.6 4,17 5.5.3.2 4,65 8.3.3 5,56 5.5.3.2 2,2 

7 5.4.1 4,17 5.5.3.3 4,65 7.5.6.3 2,78 7.5.6.3 2,5 

8 8.3.3 4,17 7.5.6.3 2,33   5.3 2,5 

 

 

 

Obr. 4.2 Grafické znázornění relativních četností zjištění z IA 

 

Z grafu lze pozorovat, ţe za poslední čtyři roky se opakovala většina kapitol. Při 

porovnání nejčetnějších typů zjištění, se nejvíce objevovaly kapitoly:  
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 4.2 Poţadavky na dokumentaci 

 6.4 Pracovní prostředí 

 7.5.1 Řízení výroby a poskytování sluţeb 

 7.6 Řízení měřícího a monitorovacího zařízení 

 

Jedním z měřítek účinnosti IA je poměr mezi navrţeným řešením, řešením akceptovaných 

managementem a implementovaným řešením. Ve společnosti VOKD, a.s. se ke kaţdému 

zjištění stanovilo minimálně jedno operativní řešení. 

Všechna operativní řešení, případně nezávislá doporučení ke zjištěním z IA 2007, 2008 a 

2009 byla jiţ realizována. Za rok 2010 byla většina úkolů jiţ splněna nebo jsou v procesu 

realizace, jejichţ ověření se bude konat v blízkých měsících. Tyto údaje svědčí o účinnosti IA 

ve společnosti VOKD,a.s. 
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5 Zhodnocení výsledků analýzy 

 

V průběhu zpracování bakalářské praxe, doplněné vlastním pozorováním v rámci 

realizace IA na místě se ukázalo, ţe audity prováděné ve společnosti jsou v souladu se 

směrnicí ,, Sm_13_10 Interní audity“. Je zpracován roční program IA, ke kaţdému IA je 

vyhotoven plán auditu a po skončení činnosti auditování je vypracována zpráva z IA.  

V průběhu analýzy účinnosti IA za poslední čtyři roky bylo zjištěno, ţe většina neshod 

(dle příručky IMS) se pravidelně opakuje, největší četnost zaznamenaly kapitoly: 

 4.2 Poţadavky na dokumentaci 

 6.4 Pracovní prostředí 

 7.5.1 Řízení výroby a poskytování sluţeb 

 7.6 Řízení měřícího a monitorovacího zařízení 

A jelikoţ četnost těchto neshod za poslední čtyři roky spíše rostla, neţ klesala, je třeba si 

poloţit nejen otázku proč se tak děje, a jak tyto neshody omezit. Nejpravděpodobnější 

příčinou je, ţe nálezy z IA byly označeny jako zjištění nikoli jako neshody. Jak uţ bylo 

zmíněno v kapitole 4.2, ke zjištěním byla stanovena pouze operativní řešení, ale uţ se nikdo 

dále nezabýval příčinnou vzniku tohoto nálezu a nemohly se tedy stanovit okamţitá opatření 

k nápravě, jeţ by eliminovaly výskyt těchto zjištění. Proto by bylo vhodné např. řídit nálezy 

jako neshodu. 

  

Další moţností jak sníţit četnost těchto zjištění je vyuţití synergie v oblasti lidských 

zdrojů. VOKD,a.s. patří do skupiny GEOFIN,a.s., jejímiţ členy jsou firmy působící 

v leteckém a stavebním průmyslu, sluţbách a finančním trhu. Mezi dceřiné společnosti 

VOKD,a.s. patří firma zabývající se těţbou a zpracováním přírodního kamene, společnost 

Slezský kámen, a.s. a strojírenská společnost LUCCO, a.s. Obě tyto firmy vyuţívají koncepce 

ISO na základě souboru norem řady 9000. Proto by bylo vhodné zainteresovat vybrané 

odborné zaměstnance z dceřiných firem na IA a zvýšit tak odbornou způsobilost výstupů z IA 

a kontrol. Tito zaměstnanci by byli pouze členy týmu auditorů, tzv. auditoři na výměnu a 

tvořili by pouze malou část týmu. I přesto by jejich přítomnost mohla přinést: 

 zvýšení objektivnosti celého procesu auditování, 

 odstranění tzv. „provozní slepoty“, 

 zvýšení znalostí a dovedností interních auditorů, 

 zvýšení efektivnosti IA.
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ZÁVĚR 

 
Tato bakalářská práce byla zpracována na téma:,, Analýza vhodnosti a účinnosti interních 

auditů integrovaného systému managementu“. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a 

praktickou. 

V teoretické části je charakterizován systém managementu kvality a jeho současná 

koncepce na bázi norem ISO řady 9000. Dále je zde zmínka o vývoji a historii auditů, na něţ 

navazuje kapitola o současném pojetí interních auditů. Poté je uvedena klasifikace auditů a 

charakteristika jednotlivých činnosti při auditování. Nakonec je představen profil interního 

auditora, jeho vlastnosti a dovednosti. 

V praktické části je představena společnost, kde byla tato bakalářská práce řešena, její 

historie a předmět podnikání. Dále je popsán integrovaný systém managementu, podle něj 

společnost řídí své činnosti a v neposlední řadě také konkrétní problematika interních auditů, 

jejich realizace a výcvik interních auditorů. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést analýzu vhodnosti a účinnosti 

realizovaných interních auditů ve společnosti VOKD,a.s., zhodnotit výsledky analýzy za 

poslední období a navrhnout případná opatření ke zlepšení procesu IA. 

Vhodnost je analyzována podle toho, zda jsou interní audity řízeny podle předem 

stanovených směrnic a v souladu s normou ČSN EN ISO 19011 a hodnotí, jestli je 

integrovaný systém managementu správně zaveden a udrţován. 

Účinnost interních auditů je prokázána schopností odhalovat nesrovnalosti či chyby, plnit 

roční plány auditů, vypracovávat zprávy o výsledcích z interních auditů a stanovit řešení, 

které tyto nesrovnalosti minimalizují či eliminují. Řešení byla ihned ve všech případech 

uvedena do praxe. 

Ke zlepšení procesu a výstupu z IA ve společnosti VOKD, a.s. byly navrţeny dvě 

moţnosti, které by mohly zvýšit jejich účinnost. První je, ţe nálezy z IA je potřeba řídit jako 

neshody, kdy by se určila příčina vzniku a poté se stanovily opatření k nápravě, coţ by vedlo 

ke sníţení počtu opakujících se nálezů. 

Druhým řešením je moţnost vyuţití synergických vazeb mezi dceřinými společnostmi, 

které umoţňují zainteresovat odborné zaměstnance z těchto společností na IA, kdy by tito 

zaměstnanci byli členy auditorského týmu, a zvýšili tak odbornou způsobilost týmu při 

koncipování výstupů z IA. 
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Příloha 4 Obsah příručky IMS 

Kapitola 
příručky 

Název kapitoly 
Kapitola 
příručky 

Název kapitoly 

1. Účel a cíle dokumentu 7.1 Plánování realizace produtku 

1.1 Soulad poţadavků systémových norem 7.2 Procesy týkající se zákazníka 

2. Rozsah platnosti, pojmy, zkratky, definice 7.2.1 Určování poţadavků, týkajících se produktu 

2.1 Pojmy, zkratky, definice 7.2.2 Přezkoumání poţadavků týkajících se produtku 

3. Prezentace společnosti 7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

3.1 Základní údaje 7.3 Návrh a vývoj 

3.2 Subjekty ekonom. řízení a jejich působnost 7.4 Nakupování 

4. Systém managementu 7.4.1 Proces nakupování 

4.1 Všeobecné poţadavky 7.4.2 Informace pro nakupování 

4.2 Poţadavky na dokumentaci 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

4.2.1 Všeobecně – dokumentace systému řízení 7.5 Výroba a poskytování sluţeb 

4.2.2 Příručka IMS 7.5.1 Řízení výroby a poskytování sluţeb 

4.2.3 Řízení dokumentů 7.5.2 Validace procesu výroby a poskytování sluţeb 

4.2.4 Řízení záznamů 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

5. Odpovědnost managementu 7.5.4 Majetek zákazníka 

5.1 Osobní angaţovanost a aktivita managementu 7.5.5 Ochrana produktu, skladování 

5.2 
Zaměření na zákazníka, environmentální 

aspekty, postup hodnocení a řízení rizik, právní 
a jiné poţadavky 

7.5.6 
Identifikace nebezpečí, posuzování a řízení rizik, 

řízení sloţek ŢP a pracovního prostředí 

5.2.1 Zaměření na zákazníka 7.5.6.1 Identifikace nebezpečí, posuzování a řízení rizik 

5.2.2 Environmentální aspekty 7.5.6.2 
Řízení procesů uvádění do provozu, normální 

provozní stav a odstavení z provozu 

5.2.3 
Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a 

určení způsobu a řízení 
7.5.6.3 

Odpadové a vodní hospodářství, ovzduší, 
nakládání s nebezpečnými chem. látkami a 

přípravky, hluk, vibrace 

5.2.4 Právní a jiné poţadavky 7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

5.2.4.1 
Výběr právních předpisů a přidělení jejich 

plnění u VOKD, a.s.. 
8. Měření, analýza a zlepšování 

5.2.4.2 
Seznam právních a jiných poţadavků 

 
8.1 Všeobecně 

5.2.4.3 Informování zaměstnanců 8.2 Monitorování a měření 

5.2.4.4 Plnění právních a jiných poţadavků u ZS 8.2.1 Spokojenost zákazníka 

5.3 Integrovaná politika 8.2.2 Interní audit 

5.4 Plánování 8.2.2.1 Cíle auditu 

5.4.1 Cíle a cílové hodnoty 8.2.2.2 Program interních auditů 

5.4.2 Programy 8.2.2.3 Plán auditu 

5.4.3 Plánování SMK 8.2.2.4 Odborná způsobilost a výcvik auditorů 

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 8.2.2.5 Provádění auditů 

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc 8.2.3 Monitorování a měření procesů 

5.5.2 Představitel managementu 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

5.5.3 Komunikace 8.2.5 Monitorování a měření v EMS 

5.5.3.1 Komunikační proces 8.2.6 Hodnocení souladu 

5.5.3.2 Interní komunikace 8.2.7 Monitorování a měření v oblasti BOZP 

5.5.3.3 Externí komunikace, komunikace se zákazník. 8.2.8 Zdravotní péče 

5.6 Přezkoumání systému managementu 8.3 Řízení neshod 

5.6.1 Všeobecně o přezkoumání 8.3.1 Řízení neshodného produktu 

5.6.2 Vstupy pro přezkoumání 8.3.2 Havarijní připravenost a reakce 

5.6.3 Výstup z přezkoumání 8.3.2.1 
Vymezení rizik, krizová rizika a opatření, 

prevence závaţné havárie 

6 Management zdrojů 8.3.2.2 
Postup řešení havárie, havarijní plán, havarijní 

komise 

6.1 Poskytování zdrojů 8.3.2.3 Posouzení vnějších rizik ohroţení 

6.2 Lidské zdroje 8.3.2.4 Šetření mimořádných událostí (havárií) 

6.2.1 Všeobecně 8.3.3 Poţární ochrana 

6.2.2 Odborná způsobilost, výcvik 8.4 Analýza údajů 

6.2.2.1 Plán výchovy a vzdělávání 8.5 Zlepšování 

6.2.2.2 Záznamy ze školení 8.5.1 Neustálé zlepšování 

6.3 Infrastruktura 8.5.2 Opatření k nápravě 

6.4 Pracovní prostředí 8.5.3 Preventivní opatření 

7 Realizace produtku   



 

 

 

 


