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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá tématikou interních a zákaznických auditů. 

 

První část se zaměřuje na základní informace o auditech, jako je definice auditu, typy auditů, 

průběh auditů, včetně výběru auditorského týmu a techniky kladení otázek. Je zde popsána i 

vazba mezi interními audity a ISO normami. Taktéž jsou zkráceně popsány standardy VDA 6.3 

(procesní audity) a VDA 6.5 (výrobkové audity). 

 

Druhá část této práce je zaměřena na interní a zákaznické audity ve společnosti Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Pro analýzu byly použity audity pěti zákazníků. Na 

konci jsou popsána doporučená opatření ke zlepšení současného stavu. 

 

Klíčová slova: Audit, systémový, procesní, výrobkový, interní, zákaznický 
 

 
Abstract 
 
Subject of this Bachelor thesis are internal and customer audits. 

 

The first part is focused on basic information about audits, like an audit definition, kinds of 

audits, audit performance including audit team nomination and right questioning technique. There 

is connection between internal audits and ISO norms. As next are mentioned standards VDA 6.3 

(process audit) and VDA 6.5 (product audit). 

 

The second part of this thesis is focused on internal and customer audits at company Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o. For analysis were used audits from five customers. 

Finally are described recommended actions to improve current status. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
 
IIA Institute of Internal Auditors – institut pro interní audity  

VDA  Verband der Automobilindustrie – Sdružení automobilového průmyslu  

ISO  International Organization for Standardization– Mezinárodní organizace pro normalizaci 

FF  FocusFactory– výrbní zaměření (organizační jednotka) 

Q1  Ocenění Ford Q1 je předáváno dodavatelům Ford Motor Company za stabilní vysokou 

úroveň kvality a plnění požadavků zákazníka 

SQM  Supplier Quality Management – oddělení řídící kvalitu dodavatelů  

PK  Příručka Kvality 

SOP Start Of Production – začátek sériové výroby 

PN Pracovní Návod 

VP Výrobní Předpis 

LPA Layered Process Audit – Víceúrovňový procesní audit 

LRA Line Release Audit – Audit uvolnění linky 

LDA Lean Deployment Assessment – posouzení nasazení štíhlé výroby 
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ÚVOD 

 
 

Slovo „audit“ u většiny lidí vyvolává rozpačité, někdy až nepříjemné pocity. Malé děti se 

straší čertem, dospělí pak auditem a auditory. V každé firmě vzroste nervozita a začne se vyvíjet 

spousta aktivit v prověřování podkladů a záznamů těsně před finančním auditem, či auditem 

zaměřeným na kvalitu nebo životní prostředí.  

 

V oblasti kvality je asi největším strašákem audit certifikační a zákaznický. Základní 

pravidlo musí být, že audit není jednorázová záležitost, kdy se vyburcuje celá firma 

k excelentním výkonům, ale musí to být permanentní proces. K udržení vysoké úrovně systému 

managementu kvality má nezastupitelnou roli interní audit. Je to proces, ve kterém se pravidelně 

konfrontuje stav systému managementu kvality s realitou a hledají se příležitosti ke zlepšování. 

 

Ještě zmíním, co audit rozhodně není. Je potřeba kategoricky odmítnout kvalitativní audit 

jako náhradu za některou z výrobních kontrol. Audit také nemůže sloužit jako opora u neefektivní 

kontroly nebo jako nástroj řešící výrobní problémy [5]. Během své praxe jsem se setkal i 

s případy, kdy auditor byl zároveň zodpovědný za všechna nápravná opatření v akčním plánu. 

Management firmy to komentoval slovy „Když si to náš auditor našel, tak ať si to i odstraní!“ To 

je známka nepochopení účelu auditu. 

  

Mezinárodní normy řady ISO 9000 a ISO 14000 zdůrazňují význam auditů jako nástroje 

managementu pro monitorování a ověřování efektivního uplatňování politiky kvality a/nebo 

environmentální politiky organizace [1]. 

 

Audity jsou také nedílnou součástí činností posuzování shody jak při externí 

certifikaci/registraci, tak i při hodnocení dodavatelského řetězce a dozoru nad ním [1]. 

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu interních a zákaznických auditů ve 

společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě p.R.. Na základě 

zjištění pak navrhnout možná opatření ke zlepšení.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY AUDITOVÁNÍ 

1.1 Systém managementu kvality 
 

Management kvality bychom dle normy ČSN ISO EN 9000:2006 mohli charakterizovat 

jako koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týká kvality. Lze je rozdělit 

do čtyř hlavních bloků: 

 plánování kvality, 

 management kvality, 

 prokazování kvality, 

 zlepšování kvality [9]. 

 

V průběhu vývoje norem řady ISO 9000došlo i úpravám překladu některých termínů. 

Zmíním zde termín „quality“, kde byl v minulých revizích preferovaný výraz „jakost“ a dovolený 

termín „kvalita“.  

Vzhledem k vývoji tohoto oboru u nás i ve světě a vnímání pojmu i širokou veřejností je 

dnes jednoznačně preferován termín „kvalita“. Termín „jakost“ je dovolený, aby bylo možné 

zavedené názvy měnit postupně [4]. V této práci již tedy používám preferovaný termín „kvalita“. 

Kvalita je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k prováděným činnostem. Patří 

mezi rozhodující faktory, které mají vliv na úspěšnost podniku na trhu a udržení 

konkurenceschopnosti. Dle normy ČSN ISO EN 9000:2006 je kvalita definována jako stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních charakteristik, ale také jako schopnost plnit požadavky 

zákazníka. Touto charakteristikou se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož kvalitu se 

jedná.  

Požadavek je potřeba nebo očekávání, které: 

 je stanoveno zákazníkem, 

 je stanoveno závaznými předpisy, 

 se obvykle předpokládá. 

Názor na kvalitu si tvoří zákazník na základě užitku, který mu produkt poskytuje. Aby toto 

produkt plnil, musí ve svých vlastnostech (znacích) odrážet stanovené požadavky. Těmi je 

potřeba se zabývat a implementovat do kvality výrobků a služeb, kvality procesů a zdrojů a 
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v neposlední řadě do kvality systému managementu. Všechny tyto roviny se navzájem podmiňují 

a doplňují [11]. 

 

1.2 Audity 
 

Audity musí být nedílnou součástí každého systému managementu kvality. Podíváme se 

blíže na definici, dělení, způsob provedení. 

 

1.2.1 Definice auditu 
 

Je několik definic auditu, z nichž asi nejznámější definicí pojmu „audit“ nalezneme v 

normě ČSN EN ISO 19011 „Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo 

systému environmentálního managementu“. 

Audit je tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a 

jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu [1]. 

„Systematický“ - znamená, že audity musí být nedílnou součástí systému 

managementu dané organizace s plánovanými postupy a zdroji 

[2]. 

„Nezávislý“  - vyjadřuje podmínku nezávislosti osob provádějících audit na 

auditované oblasti. Auditoři nesmí provádět audit své vlastní 

práce [2]. 

„Dokumentovaný“ - charakterizuje nutnost realizovat audity dle předem 

schválených dokumentovaných postupů (směrnic) [2]. 

 

1.2.2 Dělení auditů 
 

Audity se dělí z několika hledisek. Základní dělení je: 

 interní audity, 

 externí audity. 
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Dělení auditů na interní a externí není podle toho, kdo audit vykonává, ale podle toho, kdo 

využívá závěry (výstupy) z auditování. Závěry z interních auditů využívá výhradně sama 

auditovaná organizace, zatímco závěry z externích auditů jsou využívány i jinými organizacemi, 

např. zadavateli zakázek, certifikačními orgány apod.  

 

Interní audity jsou vždy audity „1. stranou“, externí audity pak mohou být audity „2. 

stranou“ nebo audity „3. stranou“: 

- 1. stranou

 

 – „interní“ (vnitřní) audity jsou jedním z účinných nástrojů rozvíjení 

systémů managementu. Cílem těchto auditů je kvalifikovaně posoudit účinnost 

chodu zdokumentovaného systému managementu kvality v rámci vlastní 

organizace. Vzhledem k nutné objektivitě neprovádějí tyto audity na svých 

pracovištích příslušní vedoucí pracovišť, ale jmenovaný tým kvalifikovaných 

auditorů, pracovníků organizace, avšak z jiných pracovišť, než která jsou 

prověřována. Důležité je dodržet pravidlo, že auditor nesmí auditovat výsledky své 

práce. Audity nesmí vést k přenosu odpovědnosti za kontrolu a ověřování 

prováděné činnosti, nebo dokonce za neplnění a neshody v systému na auditory [8]. 

- 2. stranou

 

 – „externí“, jsou to zákaznické, případně dodavatelské audity, 

napomáhají ke zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a usnadňují 

navázání smluvních vztahů (dohody o kvalitě a bezpečnosti, dohody o auditech) 

mezi všemi zainteresovanými stranami, které představují dodavatelé a zákazníci. 

Zákazník má svůj pohled na systém managementu v organizaci nebo technologické 

procesy a pomáhá odstraňovat běžné problémy skrývané „provozní slepotou“ [8].  

- 3. stranou

 

 – „externí“ audit provádí nezávislá organizace (konzultační firma nebo 

certifikační orgán). Jde o ověření systému managementu organizace třetí, 

nezávislou, nestrannou a nezaujatou stranou. Provádějí se nejčastěji v úvodních a 

závěrečných etapách přípravy systému managementu jako takzvané „úvodní“, 

„vstupní“, „před-certifikační“ a „certifikační“ audity.Hodnotí systém managementu 

z hlediska jeho funkčnosti, účinnosti a efektivnosti a užívají k tomu hodnotící 

systém [8].  
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Dalším hlediskem je předmět auditu, tedy to, co má být auditováno: 

 systémové audity, 

 procesní audity, 

 produktové audity, 

 personální audity. 

 

Systémovým auditem zaměřeným na oblast kvality se prověřuje účinnost a efektivnost 

systému managementu kvality, tj. existenci a míru zavedení pomocí záznamů, ukazatelů a 

výsledků. Nástrojem k tomu je prověřování existence a míry zavedení (výsledky, ukazateli, 

záznamy atd.) jednotlivých požadavků a činností, z nichž se systém skládá. Audit je prováděn 

např. podle jednotlivých kapitol modelové normy ISO 9001, které organizace využívá; audit je 

prováděn podle oblastí, organizačních jednotek a funkčních míst. V automobilovém průmyslu se 

vyžaduje audity provádět dle normy ISO/TS 16949. 

 

Procesním auditem se prověřuje účinnost útvarů nebo funkčních míst zabezpečujících dílčí 

prvky systému kvality, tj. potvrzení anebo prokázání skutečností o dodržení způsobilosti a 

účelnosti určitých postupů a činností. Audity mají vést k zajištění způsobilých a zvládnutých 

procesů, odolných vůči rušivým vlivům. Nástrojem k tomu je potvrzení / prokázání o dodržení 

způsobilosti a účelnosti určitých procesů a činnosti, popř. vymezení nápravných opatření. 

Výsledkem auditu může být např. ověřování technologické kázně ve výrobě, dodržování postupů 

pro poskytování služby. Audit je prováděn např. dle VDA 6.3 – Audit procesu. 

 

Produktový audit neboli výrobkový audit: (např.: hmotných produktů, tj. výrobků a jejich 

součástí, zboží; či nehmotných produktů - služeb, software) zpravidla představuje prověření 

systému managementu kvality určitého výrobku, (např.: dílu, projektu nebo zakázky) za účelem 

prokázání, že kvalita výstupu odpovídá požadavkům zákazníka, popřípadě obligatorním 

požadavkům (regulovaná oblast) [8]. Audit je prováděn např. dle VDA 6.5 – Audit produktu. 

 

Personální audit představuje nástroj posouzení kvality lidských zdrojů, úrovně 

personálního řízení a efektivity organizačního uspořádání podniku. Výsledkem jsou zpravidla 

doporučení týkající se uplatnění a dalšího rozvoje klíčových osob, zdokonalení nástrojů a metod 
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personálního řízení a optimalizace personálně organizačních struktur. Personální audit má dvě 

základní podoby, a to audit lidských zdrojů a audit personálního řízení podniku.  

Dělení jednotlivých auditů kvality je zobrazeno na Obr. 1.  

 
 

AUDIT 

Interní 

Externí 

Systému 

Procesu 

Produktu 

Personálu Pasivní 

Třetí stranou Druhou stranou 

Plánovaný Neplánovaný 

Aktivní 

 
Obr. 1 Dělení auditů kvality [2] 

 

1.2.3 Průběh auditů 
 

Samotný audit má několik fází. Nejprve je potřeba vytvořit program auditů. Ten musí dle 

ISO/TS 16949 zohledňovat povinně 3 typy auditů - systémový, procesní a produktový.  

Na základě programu auditů (většinou ročního) se zpracovávají jednotlivé plány auditů pro 

konkrétní audity. Zde je typický průběh auditu: 

 Zahájení auditu (jmenování vedoucího týmu auditorů, stanovení cíle, atd.) 

 Přezkoumání dokumentů 

 Příprava činností při auditu na místě (příprava pracovních dokumentů, atd.) 

 Provádění auditu na místě 

 Příprava, schválení a distribuce zprávy z auditu 

 Dokončení auditu [1] 
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1.2.4 Norma ČSN EN ISO 9001:2009 
 

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 je v rámci kapitoly „8 Měření, analýzy a zlepšování“ 

podkapitola „8.2.2 Interní audity“. Ta přímo definuje, že organizace musí v plánovaných 

intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality: 

a) vyhovuje plánovanému uspořádání (viz 7.1) požadavkům této mezinárodní normy a 

požadavkům na systém managementu kvality, které stanovila organizace a 

b) je efektivně implementován a je udržován. 

 

Dále norma předepisuje nutnost plánování auditu, zajištění auditorů a jejich nestrannosti. 

Celý proces auditování je nutné popsat a dokumentovat. O auditech a jejich výsledcích musí být 

vytvářeny a udržovány záznamy [3]. 

 

1.2.5 Struktura ČSN P ISO/TS 16949:2009 

 
Norma ČSN P ISO/TS 16949:2009 (třetí vydání) je odvětvovou normou systému 

managementu kvality pro automobilový průmysl. Jedná se o překlad mezinárodní normy ISO/TS 

16949:2008. 

Je výsledkem úsilí o dosáhnutí shody na požadavky v systému managementu kvality 

v automobilovém průmyslu. První vydání vzniklo v roce 1999 na základě normy ISO 9001:1994 

a standardů pro automobilový průmysl. Byly to QS 9000 (USA), AVSQ (Itálie), EAQF (Francie) 

a VDA 6.1 (Německo). V roce 2002 byla revidována a vyšlo druhé vydání [14]. 

 

Jednotlivé kapitoly ISO/TS 16949 jsou: 

0) 0.1-0.4 se zabývá vysvětlením základních principů, jako procesní přístup, vztah 

k ISO 9004 a kompatibilitu s jinými systémy managementu kvality 

1) Předmět normy 

2) Citované normy 

3) Termíny a definice 

4) Systém managementu kvality 

5) Odpovědnost managementu 
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6) Management zdrojů 

7) Realizace produktu 

8) Měření, analýza a zlepšování 

 

Kapitola „8 Měření, analýza a zlepšování“ v sobě obsahuje podkapitolu „8.2.2 Interní 

audity“. Zde kromě základních požadavků obsažených v normě ISO 9001:2008 jsou navíc 

specifikovány požadavky na: 

 Audit systému managementu kvality 

 Audit výrobního procesu – např. dle VDA 6.3 

 Audit produktu – např. dle VDA 6.5 

 Plány interních auditů 

 Kvalifikace interních auditorů [15] 

 

1.2.6 Standard VDA 6.3 

 
Standard VDA 6.3 – „Audit procesu (Proces vzniku výrobku / sériová výroba, Proces 

vzniku služby / poskytování služby)“ je návodem na provádění interních a externích auditů 

procesu výrobku nebo služeb. Audity procesu se provádějí plánovaně (s orientací na systém nebo 

projekt) nebo neplánovaně (s orientací na problém). 

VDA 6.3 má několik základních odlišností od normy ISO 9001 nebo ISO/TP 16949: 

 obsahuje katalog otázek, 

 jednotlivé otázky se bodově hodnotí (0,4,6,8,10), viz Obr. 2, 

 výsledné hodnocení je pak procento plnění požadavků a klasifikací „A“, „AB“, „B“, 

„C“, viz Obr. 3, 

 zaměření na výrobek od fáze plánování vývoje až po spokojenost zákazníka. 
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Obr. 2 Hodnocení jednotlivých otázek 

Celkové hodnocení se dá využít ke sledování trendů v čase nebo například pro porovnání 

různých dodavatelů v jedné komoditě. Pak obecně platí, že dodavatelé „A“ jsou preferováni, 

dodavatelé „AB“ akceptováni, u dodavatelů „B“ je požadavek na nový audit při ukončení 

akčního plánu (v seznamu dodavatelů mají status „neuvolněn“) a dodavatelé „C“ do 

automobilového průmyslu nepatří (rizika chyb z důvodu nestability procesů jsou příliš vysoká). 

 

 
Obr. 3 Celkové hodnocení auditu a klasifikace 
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Katalog otázek je rozdělen na dvě části: 

 Část A  Proces vzniku výrobku 

1.  Plánování vývoje výrobku 

2.  Plánování vývoje procesu 

3.  Plánování vývoje procesu 

4.  Realizace vývoje procesu 

 Část B  Sériová výroba 

5.  Dodavatelé / suroviny 

6.  Výroba 

6.1  Personál / kvalifikace 

6.2  Výrobní prostředky / zařízení 

6.3  Transport / manipulace / skladování / balení 

6.4  Analýza závad / nápravná opatření / trvalé zlepšování 

7.  Péče o zákazníky / spokojenost zákazníků / servis 

 

Jednotlivé oblasti mají vždy soubor základních otázek, které mohou být rozšiřovány dle 

požadavků na konkrétní audit a know-how auditorů.  

 

 

1.2.7 Standard VDA 6.5 

 
Standard VDA 6.5 (Audit produktu) patří do rodiny standardů VDA. Slouží jako nástroj 

managementu k nezávislému hodnocení výrobků z pohledu zákazníka a jako pojistka proti 

výrobním závadám a odpovědnosti za věcné vady. Kromě toho ukazuje na potenciál pro trvalé 

zlepšování. 

Může se použít ve všech fázích výroby, to znamená na jednotlivé součásti, meziprodukty, 

montážní celky nebo finální výrobek. Nejčastěji se využívá u hotového výrobku, zabaleného a 

připraveného k expedici. Začíná se kontrolou balení a etikety až po rozměrové a funkční 

zkoušky, aby se ověřilo, zda výrobek splňuje požadavky zákazníka. 
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Při posuzování musí být splněna vstupní kritéria: 

 Požadavky zákazníků (specifikované) 

 Výrobcem akceptovaná očekávání zákazníka, která mají podstatný podíl na 

spokojenosti zákazníka (nespecifikované 

 Interní specifikace 

 Reklamace interních a externích zákazníků 

 FMEA 

 Závěry z průzkumů spokojenosti zákazníků a zkušebních zpráv 

 Závěry a opatření z předcházejících auditů produktu 

 Zákonné požadavky (např. zákonem předepsané zkoušky) 

 Strategická důležitost, případná rizika pro organizaci 

 Výměna strojů a zařízení 

 Personální změny 

 

K provedení auditu produktu je třeba nasadit vhodné a způsobilé měřící a zkušební 

prostředky. Je-li to možné, je potřeba pro tento účel vybrat taková měřidla, která se nepoužívají 

při sériových zkouškách. Tento postup umožňuje identifikovat nevhodná resp. Nespolehlivá 

měřidla 

Velikost namátkového výběru se při auditu mění v závislosti na zvolené zkušební metodě 

podle produktu a omezujících podmínek. Zohledněny jsou rozsah, složitost a postup výroby, 

statistická jistota, stejně tak jako zákonné požadavky. 

 

1.2.8 Hloubka detailu při auditu 
 

V návaznosti na časový plán a hloubku detailu při auditu můžeme celý audit procentuálně 

rozdělit na tři fáze: 

- Příprava

v této fázi se shromažďují základní informace, soupis podkladů, připravuje se plán 

auditu, úvodní schůzka s auditovanými, příprava katalogu otázek. V této fázi se 

auditoři zabývají obecnými otázkami a rozlišovací úroveň detailu je malá. 

 / přibližně 20% času auditu, 
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- Přezkoumání a ověření na místě

vykonání samotného auditu. Sestává z dotazování na místě, sesbíráním a 

seskupením zjištění během auditování, ať již pozitivních, možných doporučení nebo 

neshod. Hloubka detailu je největší, jde se více do hloubky problematiky, 

 

 / přibližně 60% času auditu, 

- Zpráva

vyjasnění nálezů, sumarizace nálezů a názorů, zhodnocení kontrolního rozsahu, 

prezentace auditovaným a končí to zprávou z auditu. Opět se vracíme z detailu na 

obecný popis a obecná shrnutí[6]. 

 

Z tohoto vyplývá, že každá ze tří fází auditu má rozdílnou hloubku detailu. Největší 

hloubka detailu je v prostřední fázi. Literatura tento průběh střídání úrovní detailu v průběhu 

auditu pojmenovává jako „Roller Coaster“ (Horská dráha). 

 

 / přibližně 20% času auditu, 

 
Obr. 4 Průběh auditu "Horská dráha" 
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1.2.9 Role interního auditora 
 

Účelem činnosti interního auditu (podle definice IIA) je pomáhat pracovníkům firmy 

v efektivním plnění jejich funkcí. Pro dosažení tohoto cíle jim interní audit poskytuje následující 

služby: 

 analýzu,  

 hodnocení,  

 doporučení, 

 návrhy, 

 informace. 

 

Tato koncepce interního auditora přináší změnu do klasické představy auditorů, 

zaměřených na účetnictví a kontrolu. V současné době, pokud se někdo stává interním auditorem, 

musí znát teorii a zásady firemního plánování, organizace a řízení. Tímto způsobem se interní 

auditor stává z kontrolního orgánu součástí vedení, interním poradcem a konzultantem firmy. 

Znázornění je na Obr. 5. 

 

Moderně pojatou interní auditorskou činnost nelze chápat jako „oči a uši řízení“, což není 

příliš šťastné přirovnání, jež ji přibližuje ke špionáži a konfidentství, naopak je třeba ji vidět jako 

prodloužení funkce řízení, jež se snaží zefektivnit podnik neustálým zdokonalováním systémů a 

metod řízení.  

 

Tímto způsobem pojatý interní audit působí jako poradce řízení, nikoliv jako kontrolní 

orgán, jež upozorňuje na chyby a nedostatky operačního systému podniku, a proto hraje v celém 

rozsahu činnosti podniku mnohem přitažlivější a vděčnější roli, než jaká bývá přisuzována auditu 

tradičnímu [10].  
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1.2.10 Auditorský tým 
 

V požadavcích ISO norem není přesně definováno povinné složení auditorského týmu. 

Obecně to jsou pracovníci, kteří auditují pod vedením vedoucího (lead) auditora. Jsou 

zodpovědní za shromáždění dat z auditu, objevování důkazů o shodách či neshodách, vedení 

záznamů z auditu, spolupráci při vypracování a prezentování závěrečné zprávy. Pro výběr 

auditorského týmu se dá využít například „Ishikawův diagram“ (diagram příčin a následků), viz 

Obr. 6. 

 

 

 
Role interního 

auditora 

Tradiční Moderní 

Policajt Poradce 

Autorita Formální Neformální 

Zdroje autority Podnikové 
předpisy 

Osobní schopnosti, 
zkušenosti 

Opatření k 
nápravě Nátlak Doporučení 

Obr. 5 Měnící se role interního auditora 



 

15  

 
Obr. 6 Výběr auditorského týmu za použití Ishikawova diagramu 

 

 

 

Základní faktory ovlivňující výběr jsou: 

 typ a rozsah auditu,  

 nezbytné znalosti a dovednosti, 

 časový rozsah a termín, 

 místo [12]. 

 

I velikost týmu se určuje v závislosti na předchozích faktorech. Optimální se jeví tým dvou 

auditorů, nicméně v různých situacích je vhodnější auditorský tým rozšířit na více členů, anebo 

naopak zvolit variantu jednoho auditora. 

 

 

 

(člověk) (stroje) 

(dostupné zdroje) 

(lidská síla) 

(finance) 

(vedoucí auditor) 
(auditor) 

(dovednosti) 

(interní) 

(externí) 
(standardní) 

(smluvně) 

(metody) 

(technické 
požadavky) 

(materiál) 

(zaměření auditu) 

(lokalita) 

(místo bydliště) 
(za oceánem) 

(ubytování) 
(cestování) 

(výběr týmu 
auditorů) 

(pozorovatel) 
(ve výcviku) 

(specialista) 

(načasování) 
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1.2.11  Technika kladení otázek 

 
Pro každý audit si auditoři připravují katalog otázek. Pro samotné auditování to je ale až 

druhořadá záležitost. Ta primární a důležitější je umění položit správnou otázku. K tomu nám 

vystačí šest zájmen: 

 Co? 

 Proč? 

 Jak? 

 Kdo? 

 Kdy? 

 Kde? 

 

To je základ otevřených otázek. Otevřené otázky umožňují auditovanému mluvit, a tudíž 

auditor může získávat informace. Otevřené otázky uvolňují atmosféru auditu. V případě, že 

auditovaný má snahu přebrat nad auditem kontrolu, auditor položí několik uzavřených otázek a 

kontrolu nad auditem si podrží. Pak zase pokračuje s otevřenými otázkami. Uzavřená otázka je 

taková, na kterou existuje jednoznačná odpověď, například „ano“ nebo „ne [13]. 

Příklady otevřených otázek: 

 Co děláte s tímto reportem? 

 Proč jste použil tuto část zařízení? 

 Jak vyhledáte požadavky zákazníka? 

 Kdo uvolnil výrobu? 

 Kdy byla na výrobku provedena kontrola dle specifikace? 

 Kde jsou uloženy záznamy? 

Příklady uzavřených otázek: 

 Vyplnil jste uvolňovací protokol? 

 Otestoval jste to před odesláním? 

 Je to poslední verze? 

Snaha auditora by měla být klást maximum otevřených otázek. 
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1.2.12  Souhrn efektivního interního auditování 

 
Mezi klíčové body efektivního procesu auditování patří vytvoření prostředí, v němž 

manažeři a zaměstnanci hodnotí interní audit jako důležitý nástroj v jejich strategii celkového 

zlepšení kvality.  

Pokud to lze, vypočítání návratnosti investic z hlediska přijatých nápravných opatření 

v důsledku interních auditů a sdělování těchto úspěchů v celé organizaci. 

Zajistit připravenost auditorů na jednotlivé audity. Jako nezbytná podmínka je absolvování 

výcviků nejen v oblasti auditování, ale i minimálním seznámením s oblastí, kterou mají 

auditovat.  

Provedení závěrečného jednání se všemi příslušnými manažery nebo vlastníky procesu 

s cílem zajistit jednoznačné pochopení závěrů uvedených ve zprávě. 

A samozřejmě důkladné ověřování přijatých nápravných opatření, zda jsou uzavřeny již 

před termínem a zda jsou efektivní [7]. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

2.1 Historie společnosti Continental AG 
 

Společnost „Continental-Caoutchouc- undGutta-PerchaCompagnie“ byla založena 8. října 

1871 v Hannoveru jako akciová společnost. K prvním výrobkům, které v 70. letech 19. století 

vyrobila, patřily tlumiče pro podkovy a celopryžové obruče pro povozy. Což vysvětluje, proč byl 

v roce 1882 jako obchodní značka koncernu zaveden nespoutaný kůň. 

V roce 1892 se pak společnost Continental stala první firmou, která vyráběla pneumatiky 

pro jízdní kola. To byl začátek úspěšné historie pneumatik Continental. Společnost Continental 

vyvinula první velké pneumatiky vyztužené ocelovým kordem, které u užitkových vozidel 

nahradily do té doby běžné celopryžové pneumatiky, a v roce 1921 je uvedla do prodeje. 

O tři roky později zdokonalila pneumatiky vyztužené ocelovým kordem a v podobě výrobku 

„Conti-Cord“ představila nízkotlakou balonovou pneumatiku pro větší jízdní komfort a delší 

životnost pneumatik. 

Na konci tohoto desetiletí byla společnost Continental předním výrobcem pneumatik pro 

užitková vozidla a její podíl na trhu činil v Německu 91 procent. Není tedy divu, že ve 30. letech 

vznikl reklamní slogan „Pneumatiky pro každé auto s koly“. V roce 1943 přihlásila společnost 

Continental jako první firma na světě k patentování bezdušovou pneumatiku.  

Na základě vývoje v oblasti osobních automobilů byla v roce 1955 uvedena do prodeje 

první zimní pneumatika pro nákladní vozidla, a tím byl položen základ pro přední postavení 

společnosti Continental na trhu s pneumatikami pro nákladní vozidla. Od roku 1978 poskytuje 

společnost Continental svým zákazníkům také nejrůznější služby týkající se pneumatik. 

V 70. a 80. letech 20. století začala společnost Continental intenzivně působit 

v mezinárodním měřítku. Prvním krokem tímto směrem byla akvizice Uniroyal® v roce 1979. 

Součástí koncernu Continental se staly rovněž společnosti SemperitReifenGmbH (1985), General 

Tire® (1987) a Matador (2007). V Německu byly k 2.srpnu 2009 všechny aktivity v oblasti 

pneumatik, spolupracovníci a příslušné obchodní vztahy společnosti Continental AG převedeny 

do nové, 100% dceřiné společnosti koncernu: Continental ReifenDeutschlandGmbH. 

Jako jeden z největších výrobců prémiových pneumatik pro užitková vozidla nabízí 

společnost Continental široký výběr vysoce výkonných produktů, které zcela odpovídají 
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potřebám jednotlivých oblastí použití pro těžká a lehká nákladní vozidla, autobusy a terénní 

vozidla. Společnost Continental AG vyrábí pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy pod 

značkami Continental, Uniroyal, Semperit a Barum [16].  

V roce 2007 Continental corporation kupuje veškerý podíl společnosti Siemens VDO. Tato 

koupě posílí firmu Continental a dostává se mezi 5 nejvýznamnějších výrobců v oblasti 

automobilového průmyslu. Tímto rozšiřuje své portfolio převážně o elektronickou výrobu. 

V současné době patří koncern Continental s obratem vyšším než 25 miliard eur v roce 

2010 k předním dodavatelům automobilového průmyslu na světě. Jako výrobce brzdových 

systémů, systémů a komponentů pro pohony a pojezd, přístrojové techniky, infotainmentových 

řešení, vozidlové elektroniky, pneumatik a technických produktů na bázi elastomerů přispívá 

firma k větší jízdní bezpečnosti a k ochraně klimatu. Společnost Continental je navíc 

kompetentním partnerem v navzájem propojené automobilové komunikace. V současné době 

společnost zaměstnává 154 000 spolupracovníků v 46 zemích světa. 

 

 
Obr. 7 Současné logo společnosti 

 

Závody společnosti Continental AG v České republice mají přibližně 12 000 zaměstnanců a 

vyskytují se v lokalitách Frenštát pod Radhoštěm, Otrokovice, Jičín, Trutnov, Adršpach, Brandýs 

nad Labem, viz Obr. 8. 
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Obr. 8 Závody společnosti Continental AG v České republice 

 

V České republice se vyrábějí palivové dopravní jednotky, palubní přístroje, ovládací 

panely klimatizací, rádia a navigační systémy, brzdové válce a posilovače brzd, senzory, 

elektronické řídicí systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, hadicové systémy, motory pro 

topení, pláště pneumatik pro osobní a nákladní automobily a pro autobusy, dodávky a speciální 

stroje, ventilace a klimatizace a další. 

 

 

2.2 Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. 
 

Závod Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě p.R. (dále jen 

Continental Frenštát) byl založen v roce 1995 jako odnož Siemens Elektromotory s výrobou pro 

automobilový průmysl a „bílé zboží“ (řídící jednotky a ovládací panely myček, praček varných 

desek). O rok později byla otevřena výrobní hala postavena „na zelené louce“. 

V roce 1999 pak byla firma v této oblasti vedena pod názvem Siemens automobilové 

systémy s.r.o. jako samostatný podnikatelský subjekt se stoprocentní majetkovou účastí 

společnosti Siemens AG Mnichov, který byl organizačně řízený Siemensem VDO Automotive 

AG se sídlem v Regensburgu v Německu. 

Společnost prošla ještě mnoha organizačními změnami, až v roce 2008 byla lokace ve 

Frenštátě pod Radhoštěm přejmenována na Continental Automobilové systémy s. r. o. 
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Obr. 9 Continental - závod Frenštát pod Radhoštěm 

Závod ve Frenštátě p. R. zaměstnává 2200 zaměstnanců. Celková rozloha společnosti je 

40.100 sqm, viz Obr. 9. V současné době společnost vyrábí a dodává pro přední automobilky. Na 

obrázku (Obr. 10) je rozdělení podílů prodejů dle zákazníků. 

 
Obr. 10 Podíl prodejů dle zákazníků 
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2.3 Struktura firmy     
 

Závod ve Frenštátě p.R. sestává ze tří FF (Focus Factory) a dalších podpůrných odborů. 

Jednotlivé FF kromě vlastní výroby v sobě obsahují i funkce plánování kvality a výroby, FF 

logistiky a základního servisu výrobních zařízení. 

 

 

FF1 – Body &Security, CommercialVehicles, Aftermarket: zaměřuje se na výrobu 

ovládacích panelů, střešních soustav, dveřních kontrolních systémů, kontrolních modulů, 

náhradních dílů. Příklady jsou na Obr. 11. 

 
Obr. 11 Výrobky FF1 

 

 

FF2– Enginesystems, Transmission, Instrumentation&Displays: řídící jednotky 

benzínových a dieselových motorů, řídící jednotky převodových systémů, speciální řídící 

moduly, elektronika palubních desek. Příklady jsou na Obr. 12. 

 
 

Obr. 12 Výrobky FF2 
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FF SN– Sensors&Actuators, Sensorics: teplotní sensory, rychlostní sensory, tlakové 

sensory, čerpadla a pumpy. Příklady jsou na Obr. 13. 

 

 
 

Obr. 13 Výrobky FF SN 

 
 

Podpůrné odbory: 

 centrální kvalita, 

 centrální logistika, 

 vývoj senzorů 

 správa strojů a budov (včetně údržby), 

 personální odbor, 

 informační technologie (správa HW a SW). 

 

2.4 Strategie a vize společnosti 
 

Vizí společnosti je být jedním z předních dodavatelů pro automobilový průmysl. 

Dosáhnout tohoto cíle vedla společnost k zavedení filozofie "nulová tolerance pro zmetky". 

Jediný způsob, jak dosahovat vynikajících kvalit v oboru, je neustále o kvalitu usilovat, vytvářet a 

aplikovat udržitelné a užitečné procedury, které udržení a zlepšování kvality zajišťují. 

Strategie úsilí společnosti o kvalitu se zakládá na třech pilířích: na kvalitu výrobku, lidí a 

výrobního procesu. Cílem této strategie je docílit co možná nejvyšší spokojenosti zákazníka při 

zapojení nákladově co nejefektivnějších výrobních procesů. Toho lze docílit pouze tehdy, jestliže 

mají zaměstnanci neutuchající zájem o kvalitní práci a jestliže jsou odhodláni a ochotni vždy 

důkladně porozumět potřebám zákazníků. 

Stejně tak, jako kvalitu výrobků/služeb představuje první pilíř strategie, je druhým pilířem 

této strategie kvalita, či spíše kvalifikovanost zaměstnanců. Vysoká úroveň jejich vzdělání, 
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mnohaletá praxe a nepřetržitá motivace představují absolutně nezbytné předpoklady pro to, aby 

lidé výborně zvládali jak velmi komplikované aspekty podnikání, tak i složité technické 

problémy, které firma dennodenně řeší. 

Třetím pilířem strategie jsou efektivní procesy, kterých se dociluje tím, že se jim věnuje 

neustálá pozornost. A je to konec konců kvalita procesů, která poskytuje zákazníkům důvěru, že 

našli spolehlivého partnera. 

Politika kvality byla převzata z Continentalu AG a tím je platná pro všechny pracovníky. 

Základním stavebním kamenem v procesu management kvality pro společnost je „Příručka 

kvality“, která stanovuje základní prvky, postupy, odpovědnosti útvarů za zavedení a udržování 

systému kvality a upravuje interní procesy, které ovlivňují kvalitu výrobku. 

Požadavky na řídící systém kvality jsou odvozeny mimo jiné i z požadavků a očekávání 

našich zákazníků. Sestavení „Příručky kvality“ odpovídá článkům ČSN P ISO/TS 16949:2009. 

Politika kvality je rovnocennou a konzistentní součástí celkové politiky a strategie společnosti 

[17]. 

 

2.5 Certifikace závodu 
 

V současné době je závod držitelem těchto certifikátů a ocenění: 

 EN ISO 9001: 2008, 

 ISO/TS 16949: 2009, 

 Q1 (od 02/1998), 

 EN ISO 14001:2004. 

 

V minulosti to pak byly ještě certifikáty QS9000 a VDA 6.1, ale po přechodu na ISO/TS 

16949 již nebylo potřeba tyto certifikace dále udržovat. 

 
Kopie certifikátu dle ISO/TS 16949: 2009 je uveden v příloze 1. 

Kopie Fordova ocenění Q1 je uveden v příloze 2. 
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3 SOUČASNÝ STAV MANAGEMENTU KVALITY VE 

SPOLEČNOSTI 

3.1 Odbor kvality 
 

Ve společnosti působí tři oddělení managementu kvality: 

 Dodavatelská kvalita – odpovědnost za vstupní materiál (vstupní kontrola, 

uvolňování dodavatelů, vzorkování, řešení kvalitativních problémů a 

reklamací s dodavatelem) 

 Interní kvalita – odpovědnost za kvalitu procesů a výrobků, 

 Zákaznická kvalita – odpovědnost za řízení reklamací zákazníků, 

spokojenost zákazníků. 

Audity jsou zastoupeny ve všech třech oblastech. 

 

3.1.1 Dodavatelská kvalita 
 

Kvalita finálních výrobků je z velké části závislá na kvalitě vstupních komponentů. 

Z tohoto důvodu je kladen velký důraz právě na výběr dodavatelů a uvolňování dílů.  

Celý proces nakupování začíná výběrem dodavatelů pro nový projekt. Seznam dodavatelů 

je k dispozici v systému „Panel dodavatelů“. Spravuje jej centrální nákup. Každý dodavatel má 

jeden ze statusů, který je aktualizován v pravidelných intervalech: 

 preferovaný, 

 uvolněný, 

 zablokovaný pro nové projekty z důvodu kapacity, 

 zablokovaný pro nové projekty (kvalitativní nebo finanční důvody), 

 fáze vyřazení z panelu dodavatelů, 

 nový dodavatel. 

 

Za oblast kvality se hodnotí těchto5 kritických oblastí: 

 certifikát ISO/TS 16949, 

 kvalifikační audit, 
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 úroveň PPM, 

 reakční čas na 8D report v případě reklamace, 

 úroveň komunikace. 

 

Blíže se podíváme na kvalifikační audity. Ty se provádí dle standardu VDA 6.3 (procesní 

audit). Pokud se jedná o nového dodavatele, který má být umístěn na panel dodavatelů, audit je 

proveden korporátní skupinou SQM auditorů. Lokální SQM auditoři se na těchto auditech 

podílejí jako ko-auditoři. 

Vždy se povinně auditují elementy 3. a 4. z části „A“ (vývoj a realizace procesu) a celá část 

„B“ (od elementu 5. nakupování, přes element 6. výrobu až po element 7. spokojenost 

zákazníka). Z důvodu možnosti srovnání jednotlivých auditů u různých dodavatelů musí být 

hodnoceny všechny otázky. V případě výsledku auditu hodnocení „A“ nebo „AB“ u dodavatele 

mechanických dílů a splnění dalších kritérií, je tento dodavatel zařazen na panel dodavatelů se 

statusem „Nový dodavatel“. Pro takového dodavatele pak existují určitá omezení, kde například 

nemůže získat více než 2 projekty do doby uvedení těchto projektů do sériové výroby. Podmínek 

je více a všechny slouží k minimalizaci rizik spojených s novým dodavatelem. 

U elektronických dílů jsou kritéria přísnější. Zde je podmínka nastavena na hodnocení „A“. 

Dodavatelé se sériovými dodávkami jsou minimálně 1x 3 roky auditováni lokálními SQM 

auditory. Zde je pak povinná pouze část „B“ dle VDA 6.3. 

 

3.1.2 Interní kvalita 
 

Oddělení managementu interní kvality zajišťuje několik oblastí: 

 interní audity, 

 správu databáze FMEA, 

 správu interních 8D reportů, 

 implementace SPC včetně způsobilostí strojů a procesů, 

 neustálé zlepšování, 

 interní školení v oblasti kvality, 

 EMS, 

 bezpečnost práce, požární ochranu. 
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Kvalitu nelze chápat ve vymezeném pohledu pouhého zabezpečování kvality výrobku, to 

znamená zajištění splnění technických specifikací a předpisů pro výrobek. Je potřeba ji chápat 

komplexněji a zaměřit se na splnění potřeb, požadavků a očekávání zákazníka a dalších 

zainteresovaných stran. Pro trvale udržitelný rozvoj je nutné se zabývat faktory ovlivňující přímo 

či nepřímo uspokojení zainteresovaných stran na procesu podnikání. Patří zde produktivita, 

flexibilita, snižování nákladů, motivace pracovníků, zamezení plýtvání, vzdělávání, včasnost 

dodávek a v neposlední řadě ochrana životního prostředí. 

Dnes více, než kdy jindy platí motto: 

 

„Kvalita se nedá vykontrolovat, kvalita se musí vyrobit!“ 

 

Z toho jasně vyplývá důležitost včasného použití nástrojů kvality ve fázi vývoje výrobku, 

komponentů i procesů. 

 

3.1.3 Zákaznická kvalita 
 

Oddělení zákaznické kvality zajišťuje tyto oblasti: 

 řízení reklamací od zákazníků, 

 analýzy výrobků vrácených zákazníkem, 

 organizování zákaznických auditů a návštěv, 

 zákaznické portály, 

 laboratoře, 

 kalibrace měřidel a jejich způsobilosti. 

 

Obecně lze říci, že je rozhraním mezi závodem Continental a zákazníky. Pro každou Focus 

Factory byl jmenován jeden „Představitel zákazníka“, včetně stanovených pravomocí a 

zodpovědností. 
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3.2 Analýza interních auditů 
 

Interní audity jsou v řídící firemní dokumentaci popsány na dvou místech. Jako výchozí 

dokument je „Příručka kvality“ a doplňující pak procedura „Interní audity“. Ta obsahuje i 

kvalifikační požadavky na interního auditora. 

 

3.2.1 Příručka kvality 
 

V Příručce Kvality (PK) jsou interní audity popsány ve stejné kapitole jako v normě 

ISO/TS 16949, to znamená kapitola 8.2.2- Interní audity. 

Dle PK je cílem interních auditů vyhodnocení, zda: 

 činnosti vztahující se ke QMS odpovídají daným požadavkům norem, 

 je zaručena efektivnost a účinnost QMS a systém je udržován, 

 vykonávané činnosti se shodují se stanovenými postupy, 

 QMS má silné a slabé stránky, 

 jsou zjištěny příležitosti pro trvalé zlepšování. 

 

Interní audity QMS se vykonávají na základě ročního programu. Ten je sestaven tak, aby 

pokryl všechny organizační jednotky s významem pro výrobek. Jsou auditovány všechny prvky a 

procesy QMS. Výsledkem auditu je identifikace silných a slabých míst při dodržování 

předepsaných postupů, metod, norem, předpisů a zákonů a je základním předpokladem pro 

zlepšení výkonnosti organizace. Audity jsou prováděny i při předávání směn. 

 

Interní audity výrobních procesů jsou vztaženy na výrobní procesy, výrobní linky a řídí 

se platným ročním programem auditů. Četnost a rozsah auditů procesů se řídí ročním programem 

auditů. Audit procesu umožňuje prověřit důkladně faktory ovlivňující variabilitu procesu (lidé, 

metody, zařízení, materiály, pracovní prostředí, infrastruktura) a provádějí se dle VDA 6.3. 

Vedoucí auditu je stanoven v ročním programu auditu.  

 

Audity výrobku slouží k ověření shody se stanovenými požadavky na kvalitu (vytipované 

rozměry, balení, značení, funkčnost) po již provedené konečné přejímce (výstupní kontrole). 
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Provádějí se dle VDA 6.5. Zaměřují se na přezkoumání omezeného počtu výrobků a potvrzuje 

rovněž kvalitativní způsobilost výrobních procesů z hlediska kvality výrobku. Provádí se pomocí 

kontrol (na několika výrobcích) na hotových sériových výrobcích po konečné přejímce nebo ve 

skladu hotových výrobků. Audit je prováděn pracovníky oddělení interní kvality. Četnost a 

rozsah auditů výrobků se řídí platným ročním programem auditů.  

 

Audity mimo roční program auditů mají přednost před plánovanými audity a provádí se 

z důvodu nebo na základě: 

 požadavku zákazníka, 

 organizačních změn, 

 doporučení z interního auditu - rozhodnutí o dodatečném auditu, 

 externích auditů, 

 ověření účinnosti nápravných opatření, 

 poruch, odchylek, které byly reálně zjištěny. 

 

3.2.2 Procedura „Audity“ 
 

Procedura „Audity“ přímo navazuje na Příručku Kvality a detailněji rozepisuje celý proces 

auditování. Týká se QMS i EMS auditů. V první části jsou rozepsány odpovědnosti a pravomoci. 

Ty jsou rozděleny mezi: 

 vedení – zabezpečení zdrojů 

 vedoucí auditovaných útvarů – jmenování a uvolnění auditovaného, neomezený 

přístup auditorů do provozu, přístup k dokumentaci, stanovení a realizaci 

nápravných opatření, atd., 

 představitelé QMS a EMS – stanovení cílů a rozsahu ročního programu auditů, 

organizování certifikačních auditů, výběrem interních auditorů, atd. 

 vedoucí auditor – stanovení přesného termínu auditu, vypracování plánu auditu, 

příprava katalogu otázek, provádění auditu na místě, zpráva z auditu, zapracování 

auditu do Databáze interních auditů, kontrolu plnění stanovených nápravných a 

preventivních opatření, atd. 
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Dále se pak věnuje ročnímu programu interních auditů. Za sestavení jsou zodpovědní 

představitelé QMS a EMS ve spolupráci s plánovači kvality a plánovači výroby na jednotlivých 

FF. Při sestavování programu interních auditů jsou zohledněny neshody, zjištěné při minulých 

auditech (interních i externích), stížnosti zákazníků, jakož i změny v normách a zákonných 

požadavcích. U nových projektů se procesní audity plánují až po 3 měsících od SOP. Celý roční 

program interních auditů je distribuován na vedoucí odborů a TOP management. Pověřený 

pracovník jej pak převede do databáze interních auditů.  

 

Průběh auditu: 

 vstupní jednání – provádí se před auditem. Účastní se ho auditorský tým, vedení 

auditovaného odboru nebo jim zvolený zástupce. Cílem je projednat rozsah a cíl 

auditu, způsob provádění a vyhodnocení auditu, potvrdit dostupnost zdrojů a 

prostředků potřebných pro audit (zajištění běžící výroby). 

 dotazy a pochůzka – je nutno rozlišit kontrolu podkladů (otázka: popsáno, 

zařazeno?) a kontrolou na místě (otázka: známo, provedeno, prokázáno?). Při 

pochůzce auditovaných míst se musí auditoři na základě objektivních důkazů 

přesvědčit o tom, že témata uvedena v katalogu otázek odpovídají platným 

návodům a postupům a jsou dodržována. K jednotlivým otázkám se podle katalogu 

udělají poznámky. Důležité jsou správné a jasné formulace, hlavně u odchylek. Dále 

je nutno ověřit splnění nápravných a preventivních opatření z minulých auditů. 

 závěrečné jednání – na závěr auditu a před konečným sepsáním zprávy je závěrečné 

jednání při stejné účasti, jako u vstupního jednání. Vedoucí auditu zde konstatuje 

všechna zjištění během auditu tak, aby byla auditovanými pochopena a uznána. 

Zejména je důležité vyjasnění sporných bodů. Konečné rozhodnutí je na vedoucím 

auditu. 

 zpráva z interního auditu – tu sepíše podle záznamů vedoucí auditu. Obsahuje 

rozsah a cíl auditu, termín auditu, auditorský tým a kontaktní osoby, soupis 

referenčních dokumentů, odchylky s uvedením termínu a odpovědností za jejich 

odstranění, rozdělovník zprávy, silné a slabé stránky, závěr z auditu. Zpráva se 

zpracovává v databázi pro interní audity a distribuce se zajišťuje mailem. 
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 nápravná a preventivní opatření – pro zjištěné odchylky musí vedoucí auditovaného 

útvaru zajistit analýzu příčin neshody, vypracování nápravných a preventivních 

opatření, sledování a vyhodnocení účinnosti opatření, přepracování příslušné 

dokumentace, nahlášení dohodnutých nápravných a preventivních opatření 

vedoucímu auditu ve sjednaném termínu. Kontrolu opatření provádí vedoucí auditu 

do 1 měsíce po nahlášení odstranění nedostatků. 

 

Konkrétní postupy provádění jednotlivých typů auditů jsou pak dále rozepsány 

jednotlivými pracovními návody. 

 

3.2.3 Kvalifikační požadavky na interní auditory 
 

Zmíněná procedura „Audity“ popisuje i kvalifikační požadavky na interní auditory. Tyto 

požadavky vycházení z normy ČSN EN ISO 19011:2003. 

Vedoucí interních auditů QMS musí plnit požadavky na interního auditora QMS a mít 

minimálně tyto praktické zkušenosti:  

 2 roky praktických zkušeností v oboru managementu systému kvality (nezapočítává 

se doba výcviku) nebo 2 roky pracovní praxe v automobilovém průmyslu, 

 účast nejméně na 10-ti auditech v průběhu posledních 12-ti měsíců před auditem, 

kde bude ustanoven poprvé vedoucím auditu  

 

Kvalifikační požadavky na interního auditora QMS jsou následující:  

 minimálně středoškolské vzdělání, 

 1 rok praktických zkušeností v oboru managementu systému kvality (nezapočítává 

se doba výcviku) nebo 2 roky pracovní praxe v automobilovém průmyslu, 

 účast nejméně na 5 auditech v průběhu obchodního roku, 

 absolvování nezbytného výcviku (školení pro interní auditory dle ISO/TS 16949, 

EN ISO 19011), 

 znalost a pochopení norem ISO/TS 16949, EN ISO 19011, 

 znalost metod a techniky posuzování, dotazování, hodnocení a vypracování zpráv 

z auditu, 
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 znalost plánování, SPC, FMEA, PPAP, APQP, MSA a ostatních nástrojů na řízení 

kvality, 

 znalost systému managementu kvality a související dokumentace, 

 metody a techniky vztažené ke kvalitě (terminologie, principy managementu kvality 

a jejich aplikace, nástroje pro řízení kvality a jejich aplikace), 

 znalost specifických požadavků zákazníků. 

 

Kvalifikační požadavky na interního auditora výrobního procesu jsou následující:  

 minimálně středoškolské vzdělání, 

 minimálně 2 roky praktických zkušeností v oboru, 

 absolvování nezbytného výcviku (školení pro interní auditory dle ISO 19011 a 

VDA 6.3), 

 znalost a pochopení norem ISO/TS 16949, ISO 19011 a VDA 6.3, 

 znalost metod a techniky posuzování, dotazování, hodnocení a vypracování zpráv 

z auditu, 

 znalost výrobků a výrobních procesů (terminologie oboru, zvláštní znaky procesů, 

výrobků) 

 

Kvalifikační požadavky na interního auditora výrobku jsou následující: 

 minimálně středoškolské vzdělání, 

 minimálně 2 roky praktických zkušeností v oboru, 

 absolvování nezbytného výcviku (školení pro interní auditory dle VDA 6.5), 

 znalost metod a techniky posuzování, hodnocení a vypracování zpráv z auditu, 

 znalost výrobků a výrobních procesů (terminologie oboru, zvláštní znaky procesů, 

výrobků). 

 

3.2.4 Interní audity za rok 2010 
 

Pro interní audity systému a procesu je využívaná databáze vytvořena v programu 

Microsoft Office Access. Tato není využívána pro výrobkové audity. Ty se evidují pouze na 

síťovém disku v adresáři „Výrobkové audity“. 
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Funkce databáze: 

 správa ročního programu auditů, 

 tvorba plánů auditů, 

 schvalování plánů auditů, 

 zaznamenání neshod a doporučení, 

 vytvoření celkové zprávy z auditu včetně hodnocení, 

 sledování stavu nápravných a preventivních opatření, 

 reporting. 

 

Pro vstup do databáze jsou tři možné úrovně. Nejzákladnější je vstup uživatelský, viz Obr. 

14. Zde je možno pouze vyhledat konkrétní audit, doplnit či editovat nápravná a preventivní 

opatření, přidat termíny a statusy.  

 
Obr. 14 Vstupní obrazovka do databáze interních auditů - uživatel 

 

Vyšší úrovní je vstup pro auditory, viz Obr. 15, kde je možno vytvářet plány auditů, 

editovat audity, zpracovávat zprávy z auditů, uzavírat nebo znovu otevírat nápravná a preventivní 

opatření, reporting.  
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Obr. 15 Vstupní obrazovka do databáze interních auditů – auditor 

 
Poslední úroveň je pro pověřence QMS a pověřence EMS, viz Obr. 16. Poté, co vedoucí 

auditor vytvoří plán auditu, odesílá požadavek na schválení pověřenci QMS nebo EMS. V dalším 

kroku pak vedoucí auditu rozeslání plán auditu na zodpovědné osoby. 

  

 
Obr. 16 Vstupní obrazovka do databáze interních auditů - pověřenec QMS 
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V roce 2010 bylo provedeno celkem 110 interních auditů: 

 24 systémových auditů dle ISO/TS 16949 

 45 procesních auditů dle VDA 6.3 

 41 výrobkových auditů dle VDA 6.5 

 

Při systémových auditech bylo zjištěno 36 neshod, ke kterým byla přijata nápravná 

opatření. Součástí každého nápravného opatření bylo i definování a realizace preventivního 

opatření.  

 

U procesních auditů bylo zjištěno 309 neshod. Z celkových 45 procesních auditů byl 

výsledný průměr hodnocení dle metodiky VDA 6.3 na úrovni 95,59%. Hodnocení procesů bylo 

ve všech případech „A“ nebo „AB“, viz Tab. 1. Žádný z auditů nedopadl s výsledkem hodnocení 

„B“ nebo „C“. 

 

 
  Tab. 1 Hodnocení interních procesních auditů 

Počet IA Hodnocení procesů Hodnocení 
40 Splněno A 
3 Převážně splněno AB 

  
 

U výrobkových auditů nebyla zjištěna žádná neshoda.  

 

Ke každé neshodě ze všech tří typů auditů, navedené do databáze interních auditů, se musí 

přiřadit „kód příčiny“. Těchto kódů je v databázi 42. Dle kódu příčiny je možno provádět 

základní analýzy a přijímat systémová opatření. Přehled je v Tab 2. 
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  Tab. 2 Rozložení neshod ze všech interních auditů 

Kód 
příčiny

Počet 
neshod Popis příčiny Poznámky

A3B1C1D1 136
Nedodržení předpisů pro 
přípravu výrobních podkladů Neaktuální dokumentace - PN, VP, FMEA, atd.

A3B1C1D4 81 Nedodržení výrobních předpisů
Nedodržování PN; Nedostatečně připravené pracovišitě; 
Scházející záznamy o údžbách

A3B1C1D2 53
Nedodržení předpisů pro 
přípravu pracoviště

Chybí protokoly o přejímce / převzetí; Nepřipravené 
pracoviště dle PN; Chybí nebo neaktuální zkušební vzorky

A3B1C1D6 13
Nedodržení kontrolních 
činností FMEA, způsobilosti

A3B1C2D4 11
Neproškolení na výrobní 
předpisy Neproškolení pracovníků na PN, apod.

A3B1C1D5 10
Nedodržení manipulačních 
předpisů Neoznačený materiál; Špatně tříděný odpad

A3B1C3D1 7
Nedostatečně popsána 
příprava výrobních podkladů Chybějící údaje v dokumentaci

A3B1C3D6 6
Nedostatečně popsány 
kontrolní činnosti Kontrolní plány

A3B1C1D3 4
Nedodržení předpisů pro 
přípravu sběru dat Scházející způsobilosti

A3B1C1D8 4
Nedodržení předpisů pro 
značení Chybějící identifikace dokumentů a materiálů

Ostatn� 20 Ostatní příčiny vyskytující se 1x
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Ze získaných dat jsem vytvořil Paretův diagram, viz Obr 17. 
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Obr. 17 Paretův diagram -příčiny neshod u interních auditů 

 

Z Paretova diagramu vyplývá, že pokud bychom našli kořenové příčiny pro čtyři nejvyšší 

výskyty neshod a implementovali opatření, pak bychom odstranili více než 80% všech neshod z 

interních auditů. Jsou to: nedodržení předpisů pro přípravu výrobních zařízení, nedodržení 

výrobních předpisů, nedodržení předpisů pro přípravu pracoviště, nedodržení kontrolních 

činností. 

 

3.3 Analýza zákaznických auditů 
 

Firma Continental je dodavatelem „tier one“ pro automobilový průmysl. To znamená, že je 

první v pořadí dodavatelsko-odběratelského řetězce. Podléhá proto požadavku automobilového 

průmyslu mít certifikovaný systém managementu kvality dle ISO/TS 16949. Žádný ze zákazníků 

neprovádí u firmy Continental systémové audity.  
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Pro svou bakalářskou práci jsem vybral pět zákazníků a analyzoval jejich způsoby 

auditování z několika hledisek – dle jaké dokumentace audit vykonávají, jaký byl výsledek 

auditu, jaké neshody nebo oblasti neshod byly při auditech zjištěny.  

3.3.1 Škoda Auto a.s. 
 

Výrobce automobilů Škoda Auto a.s. (dále jen Škoda) patří do koncernu Volkswagen. 

Typickým zástupcem výrobků pro tohoto zákazníka dodávaným Continentalem Frenštát jsou 

řídící jednotky motoru a teplotní senzory. Formu auditu mají dva typy návštěv. Kvalifikační 

audit (včetně opakovaného kvalifikačního auditu) a Dvoudenní přejímka, která se řídí 

dokumentací „Formel Q Nové díly integral“. V této bakalářské práci podrobněji zmíním pouze 

kvalifikační audit. Ten je rozdělen na 2 stupně. Nejprve je dodavatel povinen provést samo-audit, 

sestávající ze zodpovězení katalogu otázek poskytnutých zákazníkem s doplněním důkazů 

v případě pozitivní odpovědi, či popisem odchylek s akčním listem nápravných opatření 

v případě negativní odpovědi. Pak přijíždí auditor z koncernu VW provést audit. Vše je 

provedeno dle dokumentace „Formel-Q Způsobilost“ [18]. Jedná se o VW směrnice pro 

hodnocení dodavatelů (při jejich kvalifikaci). Z velké části je tato směrnice shodná se standardem 

VDA 6.3. Rozdílné jsou formulace některých otázek a rozšíření o některé otázky. Další odlišnost 

je v pravidlech pro celkové hodnocení.  

 „A“ = 92-100% kvalitativně způsobilý 

 „B“ = 82-  91% podmínečně kvalitativně způsobilý 

 „C“ =  0-  81% kvalitativně nezpůsobilý 

Součástí Formel-Q Způsobilost je i výrobkový audit. Jeho vyhodnocení je součástí 

formuláře a má přímý vliv na výsledné hodnocení celého Formel-Q Způsobilost. 

Celková hierarchie Formel Q je na Obr. 18.  
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Obr. 18 Hirearchie Formel Q [18] 

 

Výsledek posledního auditu provedený zákazníkem Škoda Auto a.s. v Continentalu 

Frenštát je: 

   „A“ 92% - kvalitativně způsobilý 

 

Zákaznický audit potvrdil hodnocení samo-auditu. Zde je přehled neshod: 

- chybějící záznam o uvolnění vstupního materiálu (pasta), 

- chybí rekvalifikační zkoušky pro vstupní materiál, 

- v příjmu zboží přepravky s díly bez statusu, 

- chybějící kvalifikační matice ve výrobě, 

- pájecí stanice po kalibraci, 

- chybí procesní parametry ve výrobní dokumentaci, 

- chybějící mezisklad pro komponenty (ve výrobě), 

- chybějící zpětná sledovatelnost, 

- u formy chybí poslední kusy, 

- nebyla realizována všechna nápravná opatření ze samo-auditu, 

- byl porušen princip "nulové závady". Výrobek je testován 3 krát, než je zablokován. 
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3.3.2 Ford Motor Company 
 

Významným zástupcem výrobku Continentalu Frenštát pro zákazníka Ford Motor 

Company (dále jen Ford) je klíč dálkového ovládání otevírání dveří. Jeho specifikum je v tom, že 

kromě funkčních požadavků má zákazník specifické požadavky na životnost a vizuální aspekt 

(má status pohledového dílu).  

Ford pro auditování využívá „Q1 Manufacturing Site Assessment Special Process 

Checklists“. Jedná se katalog otázek zaměřených na speciální procesy ve výrobě. Audit probíhá 

ve dvou fázích. Nejdříve dodavatel provede samo-audit a pak přijíždí zástupce Fordu provést 

ověřovací audit. 

Jednotlivé sub-elementy (skládají se z jedné, či více otázek) nejsou hodnoceny bodově, ale 

systémem „semafor“ (barvami): 

 Green (zelená) – vysoká úroveň kvality / dodržování směrnic a předpisů, 

 Yellow (žlutá) – hraniční úroveň kvality / nápravná opatření jsou plánovaná, 

 Red (červená) – neakceptovatelná úroveň kvality / chybí plán na zlepšení nebo 

je ve zpoždění. 

Elementy jsou taktéž hodnoceny systémem „semafor“ (barvami): 

 Green (zelená) – (0) RED a zároveň (0) YELLOW sub-elementů, 

 Yellow (žlutá) – (0) RED a zároveň (1) nebo více YELLOW sub-elementů, 

 Red (červená) – (1) RED nebo více YELLOW sub-elementů, 

Výsledek posledního auditu byl „GREEN“ (zelená) bez připomínek. Proto zde uvádím 

neshody nalezené při předcházejícím auditu: 

- struktura dokumentace – smíchaná data ze dvou linek, 

- měření pinu – záznamy z měření nejsou kompletní, 

- organizace materiálového toku – zajistit FIFO u rozpracované výroby, finálních 

výrobků, balení, 

- nebyla aktualizovaná FMEA, 

- zajistit zpětnou sledovatelnost u operace lakování, 

- sledování data spotřeby (expiry date) pájecí pasty není dostatečně robustní, 

- chybějící jednoznačné propojení mezi DFMEA a PFMEA, 

- neshodný materiál nebyl správně označen. 
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3.3.3 John Deere 
 

Firma John Deere není zcela typickým zástupcem automobilového průmyslu. Jedná se o 

výrobce traktorů. U svých dodavatelů provádí procesní audity dle vlastního katalogu otázek a 

způsobu hodnocení. 

Katalog otázek se skládá z těchto bloků: 

 řízení dokumentace – FMEA, kontrolní plán, implementace SPC, atd., 

 materiál a řízení procesu – vstupní kontrola materiálu, školení operátorů. atd., 

 nástroje/kalibry – kalibrace, údržba, atd., 

 nápravná opatření – hledání kořenové příčiny problému, atd., 

 změnové řízení – aktualizace kontrolního plánu, změny u dodavatelů, atd. 

 

Hodnocení jednotlivých otázek se provádí dle stupnice: 

1 – požadavky nesplněny (nápravná opatření vyžadována),  

2 – požadavky převážně splněny, jsou pouze drobné odchylky nebo doporučení 

(potenciál pro zlepšení, opatření jsou doporučeny, ale nejsou vyžadovány), 

3 – požadavky plně splněny, efektivně implementovány a plně dokumentovány (není 

požadavek na opatření). 

 

Celkové vyhodnocení není nijak klasifikováno. Provádí se pouze výpočet procentuálního 

plnění požadavků. To bylo při posledním auditu na úrovní 94%. 

Audit poukázal z celkových 31 hodnocených otázek na 6 otázek s doporučením (hodnoceno 

„2“). Žádná otázka nebyla hodnocena „1“. Zde je přehled doporučení: 

- zlepšit komunikaci mezi vývojovou lokalitou a zákazníkem, 

- ověřit možnost implementace SPC pro auditovaný projekt, 

- ověřit stabilitu procesu výpočtem způsobilosti procesu, 

- ověřit dostatečnou robustnost procesu změnového řízení mezi vývojovou lokalitou a 

Continentalem Frenštát, 

- analýza „Gage R&R“ nebyla plánovaná pro auditovaný projekt, 

- ověřit úplné přenesení projektové dokumentace do dokumentace výrobní. 
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3.3.4 CQAC 
 

Firma CQAC je potencionální zákazník, který auditoval Continental Frenštát v tomto roce. 

Jedná se o poměrně mladou automobilku. Vznikla v roce 2007 spojením Čínské automobilky 

Chery a Izraelské investiční společnost Quantum LLC. Z tohoto spojení plyne název CQAC – 

Chery Qauntum Automobile Company. 

Kvalifikační audit probíhal ve dvou krocích. Prvním krokem byl samoaudit, dle 

poskytnutého katalogu otázek. V druhém kroku pak byl audit na místě. Katalog otázek i způsob 

hodnocení byl vytvořen zákazníkem. Skládá se ze tří bloků otázek:¨ 

 výroba – standardizace, pracovní návody, ergonomie, 5S, prevence zabránění 

chyby, vizuální management, nakupování, školení, zdroje, údržba, nouzové plány, 

bezpečnost při práci, atd., 

 kvality – řízení procesu, FMEA, kontrolní plán, zpětná sledovatelnost, identifikace, 

projektový management, zacházení s neshodnými výrobky, opravy výrobků, 

testování, dodavatelská management, atd., 

 servis – logistika, FIFO, hlas zákazníka, trvalé zlepšování, atd. 

 

Hodnocení jednotlivých otázek se provádí dle stupnice: 

0 – požadavky nesplněny, 

1 – požadavky částečně splněny, 

2 – požadavky plně splněny. 

 

Všechny body se pak sečtou, podělí počtem možných dosažených bodů a převedou na 

procento plnění. Maximální skóre je 100%. 

Výsledkem auditu bylo 99% - uvolněný dodavatel.  

 

Auditor identifikoval 2 neshody: 

- chybějící index na etiketě u jednoho vstupního materiálu, 

- překročení časového intervalu pro mezioperační kontroly uvedeného v kontrolním 

plánu. 
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3.3.5 Volvo 
 

Zákazník Volvo v rámci kvalifikace dodavatelů a uvolňování výrobků využívá „Lean 

Deployment Assessment“ (LDA) - posouzení nasazení štíhlé výroby. Systém LDA kategorizuje a 

hodnotí dodavatele Volva ve specifikovaných oblastech ve vztahu k principům „štíhlé výroby“. 

LDA se sk lád á z deseti sekcí, kde každá sekce má svůj katalog otázek v rozsahu 4 - 10 

otázek i s odpověďmi. Porovnáním předdefinované odpovědi a reálného stavu se každá otázka 

hodnotí „0-4“, přičemž:  

0 - neprovádí se, není známo / 0%  

1 - implementováno pouze v některých oblastech / 25% 

2 - obecně implementováno a známo / 50% 

3 - převážně implementováno s drobnými odchylkami / 75% 

4 - implementace v celém závodě bez odchylek / 100% 

 

Body v jednotlivých sekcích jsou následně sečteny a vypočítá se procentuální plnění ve 

vztahu k možným dosaženým bodům v dané sekci. V radarovém grafu pak 100% znamená 

hodnocení 10 bodů. Jednotlivé sekce jsou: 

 Cultural Awareness (kulturní povědomí), 

 Continous Improvement (trvalé zlepšování), 

 Workpalce Org. & Visual Man. (organizace pracoviště a vizuální management)/5S, 

 Standardized Work (standardizace práce), 

 Flexible Operations (flexibilní provoz), 

 Total Produktivity Maintenance (Totální Produktivní Údržba), 

 Quality and Error Proofing (kvalita a prevence chyb), 

 Quick Changeover (rychlá přestavba), 

 Material Control / Pull System (řízení materiálu / systém tahu), 

 Level Production (úroveň výroby). 

 

LDA má i grafickou podobu zobrazení výsledku, viz Obr. 19. Přerušovanou čarou je 

zobrazen výsledek samohodnocení Continentalu, což znamená stejně jako u samo-auditu 

zodpovězení katalogu otázek a doplnění odpovědí do formuláře předepsaného zákazníkem. Plnou 
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čarou je pak zobrazeno hodnocení provedené pracovníkem zákazníka na místě. Cílem je 

dosáhnout ve všech sekcích 10 bodů.  

 
Obr. 19 Grafická podoba vyhodnocení LDA 

 

Pro celkové hodnocení se body ze všech sekcí sečtou a dle Obr. 20 je dodavatel zařazen do 

jednoho ze tří úrovní.  

 
Obr. 20 Celkové hodnocení LDA 

Při poslední návštěvě zákazníka bylo LDA hodnoceno statusem „Úroveň 3“ (Level 3). 

 

 

 

 

Level 1:   < 40 points
Level 2:  40 - 70 points
Level 3:   > 70 points (max 100 points)
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ 

 

První návrh se týká analýzy neshod z interních auditů. Z Paretova diagramu vyplývá, že 

pokud bychom našli kořenové příčiny pro čtyři nejvyšší výskyty neshod a implementovali 

systémová opatření, pak bychom odstranili více než 80% všech neshod z interních auditů. 

Protože tyto čtyři nejvyšší výskyty neshod mají souvislost s disciplínou a náběhem nových 

projektů, navrhuji paralelně spustit opatření dvě a pět. 

 

Jako druhý návrh doporučuji implementovat LPA (Layered Process Audit – víceúrovňový 

procesní audit) dle stávající Continental korporátní procedury. LPA je zjednodušeně řečeno 

systém auditování, prováděný různými úrovněmi řízení výroby. Navrhuji 3 úrovně: 

úroveň L3 – TOP management, 

úroveň L2 – střední management, 

úroveň L1 – mistři ve výrobě. 

Tímto nástrojem by se mělo přímo zapojit vedení firmy do managementu kvality, zrychlí se 

komunikace mezi výrobou a managementem, rychleji lze identifikovat potenciál pro systémová 

opatření a měla by se snížit variabilita v procesech. Tento nástroj má přímý vliv na dodržování 

disciplíny.  

  

Třetím návrhem je doplnění databáze pro provádění interních auditů. Doporučuji rozšířit 

stávající katalog otázek o doplňující otázky vyplývající z auditů zákazníků.  

 

Čtvrtý návrh má souvislost s předchozím. Je to účast interních auditorů u zákaznických 

auditů. Přínos očekávám v harmonizaci pohledu zákazníka a interních auditorů, dále pak v rámci 

neustálého zlepšování přenos požadavků jednoho zákazníka na ostatní produktové skupiny 

v rámci celého závodu, eliminace „provozní slepoty“ interních auditorů. 

 

Pátým návrhem je implementace LRA (Line Release Audit – audit uvolnění linky) u všech 

nových projektů. Dle korporátní procedury by se měl provádět jako doplněk k „project review“ 

(revize projektu), která je formou kontrolního listu s otázkami typu „je k dispozici …/není 

k dispozici…“ a je zaměřen na plnění časového plánu. LRA má katalog otázek se zaměřením na 
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kvalitu, jako například vazby mezi FMEA, kontrolním plánem a ostatními dokumenty, uvolnění 

linky, atd. U části interních i zákaznických auditů byly zjištěny odchylky právě v oblasti 

přechodu mezi vývojovou a výrobní fází. 

 

Na tomto místě bych chtěl zmínit předpoklady k úspěšné implementaci LPA a LRA. 

Především je to získání a udržení podpory TOP managementu. Dalším krokem je sestavení 

pracovních týmů a vypracování časového harmonogramu implementace. Zde se nesmí 

zapomenout na školení pracovníků, přizpůsobení korporátních katalogů otázek LPA a LRA na 

podmínky Continental Frenštát včetně překladů, atd. Doporučuji i čerpání zkušeností 

(pozitivních, ale i negativních) z jiných Continental lokalit, kde LPA a LRA již byly 

implementovány.  

 

 

ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu interních a zákaznických auditů ve 

společnosti Continental Frenštát a na základě zjištění pak navrhnout možná zlepšení. 

 

V teoretické části jsem popsal základní informace o auditech, jako je definice auditu, dělení 

auditů, průběh auditů. Taktéž jsem zmínil téma sestavení auditorského týmu a techniky kladení 

otázek. Protože firma Continental je výrobce pro automobilový průmysl, ve zkratce jsem popsal 

kromě normy ISO 9001 především oborovou normu pro automobilový průmysl ISO/TS 16949 ve 

vztahu k auditům, dále pak standardy VDA 6.3 (procesní audity) a VDA 6.5 (výrobkové audity). 

 

V praktické části jsem uvedl základní informace o firmě Continental a jeho závodě 

Continental Frenštát. Zmínil jsem zde tři druhy managementu kvality, ve vztahu k dodavatelům, 

interní kvalitě a zákaznické kvalitě a jejich vazby k auditování. Poté jsem popsal dokumentaci, 

kterou se řídí interní auditoři s kvalifikačními požadavky nezbytnými pro výkon jejich práce. 

V závodě Continental Frenštát je pro interní audity využívaná databáze. Ta je vytvořena 

v programu Microsoft Office Access. Obsahuje roční program auditů, jednotlivé plány auditů 
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(včetně katalogu otázek), zprávy z auditů a akční plány k nápravným a preventivním opatřením. 

Je využívána pro systémové a procesní audity. Výrobkové audity jsou evidovány v jednotlivých 

Wordovských dokumentech na síťovém disku. 

Celý systém interních auditů je velmi dobře propracován. V pravidelných intervalech je 

vedení závodu předkládána zpráva o výsledcích z interních auditů. Na základě této zprávy jsou 

pak přijímána systémová opatření. 

V dalším kroku jsem se zaměřil na zákaznické audity. Jen malá část zákazníků provádí 

audity dle mezinárodních norem, či standardů. Ve většině případů se jedná o dvoudenní přejímku 

výroby rozšířenou o katalog otázek v duchu procesního auditu nebo se zaměřením na štíhlou 

výrobu. Pro svou bakalářskou práci jsem vybral pět zákazníků. Uvádím zde důvod výběru a 

výsledky auditů. 

Zákazníci VW koncernu a Ford jsou pro závod Frenštát klíčoví. Jejich zástupci oddělení 

kvality dodavatelů jsou v závodě Continental Frenštát prakticky několikrát do měsíce při 

uvolňování nových produktů a linek. To vytváří ideální prostředí pro trvalé zlepšování. U obou 

zákazníků je již mnoho let závod Continental Frenštát uvolněným dodavatelem se statusem „A“ 

hodnocení u VW a „GREEN“ (zelený) hodnocení u zákazníka Ford. 

Zákazník John Deere se odlišuje ve svých požadavcích od typických požadavků kladených 

na dodavatele v automobilovém průmyslu. Jsou to nároky na robustnost výrobků, rozsah teplot a 

jiné technické parametry. Status hodnocení auditu je 94%. 

Zákazník CQAC je novým potencionálním zákazníkem. Právě proto jsem jej zařadil do 

výběru. Je to příležitost zhodnotit, jak je závod schopen prezentovat výsledky své práce před 

neznámým zákazníkem. U tohoto auditu závod Contitnental Frenštát obstál na výbornou. 

Celkové hodnocení bylo 99%.  

Zákazník Volvo pod záštitou kvality své audity zaměřuje na štíhlou výrobu. Výsledek 

auditu je prezentován pomocí paprskového diagramu s barevnými zónami a konečným 

hodnocením splnění požadavků. To bylo při posledním auditu na „Level 3“ (úrovni), což je 

nejvyšší dosažitelná úroveň, přesto i v této úrovni zůstává potenciál pro zlepšení. 

 

Možná zlepšení na základě interních i zákaznických auditů jsem již popsal v kapitole 

„Návrhy opatření na zlepšení“. 
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