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Anotace: 

Diplomová práce je zaměřená na analýzu současného stavu komunikace v oblasti in-

terního auditu a návrh na její zlepšení. Teoretická část práce popisuje, vysvětluje funkci inter-

ního a externího auditu a rovněţ důleţité pojmy vztahující se k internímu auditu jako je Český 

institut interních auditorů, etický kodex a v neposlední řadě jiţ zmíněná komunikace. 

V praktické části diplomové práce je formou dotazníkového průzkumu popsána komunikace 

mezi interním auditorem a zaměstnanci firmy ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Po vyhodnocení 

dotazníkového průzkumu je uveden návrh na zlepšení komunikace mezi interním auditorem a 

zaměstnanci dané společnosti. 

 

 

Abstract: 

The thesis focuses on analyzing the current state of communication in 

Internal Audit and the proposed improvements. The theoretical part describes, explains the 

function of internal and external audit and also important concepts related to internal audit as 

the Czech Institute of Internal Auditors Code of Ethics and, not least, to these communicati-

ons. The practical part of my work is a form of survey research describes communication be-

tween the internal auditor and staff ZVVZ-Enven Engineering, Inc. After evaluation of the 

survey is given suggestions to improve communication between the internal auditors and em-

ployees of the company. 

 

Klíčová slova: Interní audit, interní auditor, kontrola, externí audit, externí auditor; 
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Úvod 

 Ve své diplomové práci jsem se zabývala analýzou současného stavu komunikace 

v oblasti interního auditu. Téma jsem si vybrala zvláště kvůli tomu, abych se hlouběji se-

známila s fungováním  interního auditu v průmyslovém podniku. 

 Cílem diplomové práce byla analýza současného stavu komunikace v oblasti interní-

ho auditu a návrh na její zlepšení. Dalším cílem diplomové práce je vysvětlení a popis 

funkcí interního a externího auditu a jejich následné srovnání. Záměrem diplomové 

práce bylo zjednodušit vnitropodnikovou normu, a tak z části ulehčit práci zaměstnan-

cům společnosti ZVVZ – Enven engineering, a.s. 

V první kapitole se budu věnovat historii a definici interního auditu a vymezením pojmu 

interní auditor. Dále se budu zabývat etickým kodexem a Českým institutem interních audito-

rů. V této kapitole nechybí také způsob tvorby dokumentace, zprávy od interního auditora a 

srovnání controllingu a interního auditu. V rámci cíle mé diplomové práce se také zabývám 

charakteristikou komunikace a jejími bariérami.  

V druhé kapitole se pokusím vymezit pojem externího auditu a následné vazby mezi 

interním a externím auditem. Budu se zabývat vymezením pojmu externí auditor, historickým 

vývojem auditu a jeho legislativní úpravou, etickým kodexem. 

Třetí kapitola je věnována praktické části diplomové práce, kde jsem si zvolila prů-

myslový podnik ZVVZ – Enven Engineering, a.s., který se věnuje odprášení průmyslových 

objektů, jako jsou např. elektrárny, hutě, doly, atd. V této kapitole je popsána historie podni-

ku, charakteristika produktů a realizace průzkumu. 

V závěru své práce jsem zvolila provedení dotazníkového šetření, na základě čehoţ 

zjistím jaký je skutečný stav komunikace v rámci interního auditu v mnou vybrané organizaci. 
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1. Charakteristika Interního auditu 

1.1 Definice interního auditu 

Interní audit nemá funkci kontroly
1
 ve firmě, a ani ji nijak nenahrazuje. Také je důleţité 

zmínit, ţe interní audit není především brán jako klasická forma kontroly. Ze své podstaty a z 

náplně jeho činností vyplývá i nezbytnost jeho nezávislosti a objektivnosti.  

Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidá-

vání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosaho-

vat jejích cílů tím, ţe přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efek-

tivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů, správy a řízení organizace. 

Interní auditoři působí jako „prodlouţená ruka managementu“. Dodávají vrcholovému 

managementu analýzy, hodnocení, doporučení a rady týkající se posuzovaných aktivit. Audi-

toři dokáţou identifikovat moţné úspory, odhalovat a korigovat chyby, rozpoznat příznivé 

období pro konkrétní rozhodnutí, hodnotit nová rizika z vnějšího i vnitřního prostředí. Hlav-

ním cílem interního auditu je pomáhat organizaci plnit její cíle co nejefektivněji a vyvarovat 

se přitom rizik a ztrát. Interní audit pracuje s aktuálními procesy, činnostmi a postupy, které 

vyhodnocuje a zlepšuje.  

Význam interního auditu pro podnik je komplikovanější, o čemţ svědčí i sloţité prosazo-

vání této profese v České republice. Zajímavým podkladem pro toto tvrzení je anketa, kterou 

provedla auditorská společnost Ernst & Young v předloňském roce. Manaţeři společností a 

vedoucí pracovníci oddělení interního auditu byli dotazováni na význam a postavení interního 

auditu v jejich společnostech. Na otázky odpovídalo 25 manaţerů a 31 vedoucích interních 

auditorů.[27]  

První otázkou bylo, jaká je role interního auditu v dotazované společnosti. Za hasiče poţárů 

označilo interní auditory pouze 3% manaţerů a 2% interních auditorů. Za kontrolory 21% 

manaţerů a pouze 7% interních auditorů. Za tradičního auditora se povaţuje 23% interních 

auditorů, v čemţ se velmi liší od názoru manaţerů, neboť pouze 7% z nich jim přiřazuje po-

dobnou funkci. Za konzultanty povaţovalo interní auditory 41% dotázaných manaţerů a 43% 

interních auditorů, za poradce potom 28% manaţerů a 25% interních auditorů. Zajímavé jsou 

zejména dvě skutečnosti. A to, ţe téměř čtvrtina dotázaných vedoucích pracovníků oddělení 

interního auditu povaţuje svoji roli za srovnatelnou s rolí externího auditora. To odpovídá 

                                                           
1 Je to důleţitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu a usměrňování procesů všeho druhu a činnost, při 

které se ověřuje, zda: skutečný stav se rovná stavu ţádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření k dosa-

ţení souladu mezi skutečným stavem a stavem ţádoucím. 
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skutečnosti, ţe metodika obou profesí je prakticky shodná. Pozitivní je pak to, ţe role interní-

ho auditora není vnímána podobně jako role externího auditora manaţery podniků. Z jejich 

odpovědí je citelné, ţe smysl obou auditů je chápán odděleně. 

Druhou zajímavou informací, která je na první pohled viditelná, je to, ţe více neţ čtvrtina 

dotázaných manaţerů povaţuje interní auditory za kontrolory. Do jisté míry to napovídá o 

tom, ţe interní auditoři nedostatečně přesvědčili vedení podniku o přidané hodnotě, kterou 

prostřednictvím doporučení pro zvyšování efektivity podnikových procesů, managementu 

poskytují. Je naopak pozitivní, ţe za kontrolory se samotní interní auditoři nepovaţují. 

Skutečnost, ţe obě dotázané skupiny povaţují z více neţ dvou třetin roli interního auditu 

za konzultační, respektive poradenskou, odpovídá současné roli moderního auditu ve světě. 

To signalizuje, ţe profese interního auditu přes všechny těţkosti našla svou pozici i na 

mladém trhu v České republice. O tom, ţe interní auditoři podnikům přinášejí zmiňovanou 

přidanou hodnotu, svědčí odpovědi na další otázku, zda jsou alespoň dvě třetiny interními 

auditory navrţených doporučení přijaty managementem. Kladně odpovědělo plných 80% in-

terních auditorů a 64% vedoucích pracovníků společností. 68% manaţerů si přitom myslí, ţe 

přidaná hodnota, kterou společnosti oddělení interního auditu poskytuje, je dostatečná. Zají-

mavé je, ţe za součást nejvyššího vedení společností se povaţovalo celých 66% dotázaných 

vedoucích interních auditorů, podobně to ale vyjádřilo jen 17% vrcholných manaţerů. 

 

1.2 Historie interního auditu  

V České republice se interní audit začal výrazněji prosazovat aţ v polovině 90. let 20. sto-

letí, zatímco v USA má podstatně delší tradici sahající jiţ do 40. let 20. století. 

Do té doby byla problematika interního auditu známa jen úzkému okruhu odborné veřej-

nosti a od roku 1993 byly v České republice k dispozici standardy pro profesionální praxi 

interního auditu. Počátky, stejně jako další vývoj interního auditu je úzce spjat s Českým in-

stitutem interních auditorů (ČIIA), který je obdobou Komory auditorů České republiky pro 

externí auditory.  

ČIIA je občanské sdruţení interních auditorů zaloţené za účelem prosazování a podpory 

rozvoje interního auditu v České republice, které bylo zaloţeno v březnu 1995. V současnosti 

má ČIIA více jak 1000 členů a poskytuje moţnost získání mezinárodně uznávaného certifiká-

tu "Certified Internal Auditor". ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu "The 

Institute of Internal Auditors", který vznikl ve Spojených státech amerických jiţ v roce 1941 a 

dnes reprezentuje více neţ 111 tisíc odborníků ze 160 zemí světa.  
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1.3.  Dokumentace a zprávy interního auditora 

Dokumentace auditu obsahuje všechny podstatné materiály vypracované a získané 

v průběhu auditu. Dokumentaci tvoří zejména pracovní materiály, dílčí zprávy jednotlivých 

členů týmu, organizační schémata, hlavní zásady, popis práce a také tabulky, dotazníky, kopie 

dokladů a další získané materiály při provádění auditu.  

Účelem dokumentace je doloţit průběh celého procesu auditu. Slouţí pro hodnocení čin-

nosti útvaru interního auditu nebo i jiným potřebám a stává se základem pro zpracování závě-

rečné zprávy o auditu. Ke kaţdému auditu se zakládá vlastní dokumentace. Konkrétní obsah 

se liší podle povahy auditu a měla by doloţit činnosti auditu od přípravy, provedení, zpraco-

vání výsledků aţ po fázi přijetí opatření a jejich plnění. 

 

Výsledkem práce interního auditu jsou auditorské zprávy, na jejichţ zpracování jsou kla-

deny určité obecné poţadavky, které jsou vymezeny ve Standardech pro profesionální praxi 

interního auditu. Zpráva musí také splňovat určitá kritéria, která jsou nezbytná. Musí se před-

kládat svázaná, opatřená nadpisem a referenčními odkazy. Styl auditorské zprávy musí být 

jasný, stručný a jednoduchý, je třeba vynechat všechny zbytečné fráze, klišé. Tady je na místě 

ještě uvést, ţe překlepy a pravopisné chyby jsou neodpustitelné.  

 

Nejprve je zpracována předběţná verze zprávy a ta slouţí jako podklad pro projednání a 

prodiskutování s auditovanými. Diskuse by se měla stočit k hlavním bodům zjištěným při 

auditu a k následným doporučením. Chybou auditora je, pokud nediskutuje závěry zprávy 

s vedoucími pracovníky a s osobami, kterých se audit týká, a zašle hotovou zprávu přímo nad-

řízenému nebo nikomu z auditované oblasti předem nic neoznámí a zprávu předá. Z výše 

uvedeného lze vyčíst, ţe diskuse a následné rozesílání zprávy má začít od auditovaného a te-

prve potom být předána na nejvyšší úroveň řízení. To znamená, ţe pracovníci mají moţnost 

začít aplikovat příslušná doporučení dříve, neţ nadřízený obdrţí auditorskou zprávu. 

 

Auditorská zpráva by měla být členěna do odstavců, které obsahují: 

 obsah, 

 úvod, který by měl obsahovat cíl, povahu realizovaného auditu,  

 pouţité pracovní postupy, 

 stručně a jasně charakterizované stanovené cíle, 

 posudek, který vyjadřuje názor auditora na situaci v auditované oblasti, 
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 doporučení, obsahující názory a podněty auditora k odstranění zjištěných nedo-

statků, 

 soupis výjimek, který obsahuje nepravidelnosti a výčet nedostatků během prová-

dění auditu. 

Auditorská zpráva je výsledkem průzkumu, šetření a analýz, které jsou uskutečňovány při 

auditu. Zpráva shrnuje názor auditorů na auditovanou oblast. Obsahuje informace o rozsahu 

provedených auditorských prací, zjištěné skutečnosti a rizika, která z nich vyplývají, závěry, 

doporučení nebo návrhy na opatření. 

 

1.4. Controlling a interní audit 

Poměrně často bývá interní audit nesprávně ztotoţňován s controllingem.
2
 I kdyţ obě dis-

ciplíny jsou součástí celkového řídícího procesu podniku, jsou mezi nimi podstatné rozdíly, 

které spočívají v tom, ţe controlling je především součástí plánování v podniku a je zaměřen 

na podnikové cíle a jejich realizaci. Controllingu nepřísluší, na rozdíl od interního auditu, 

samotná kontrola podnikových činností, nýbrţ je na něj přeneseno částečně jejich plánování, 

koordinace jednotlivých dílčích plánů, organizace a kontrola informačních toků. V této sou-

vislosti se někdy controlling označuje za „ stín finančního ředitele“ kromě toho controlling 

radí vedení podniku v otázkách podnikových cílů a jejich realizace. Přesné rozdělení funkcí 

controllingu a interního auditu není v praxi moţné, neboť se jejich úlohy prolínají. V naší 

hospodářské praxi se lze setkat i s takovým pojetím controllingu, který je zaměřen do všech 

oblastí podnikových aktivit. Tento přístup zaměňuje controlling za interní audit. Jeden 

z názorů je, ţe „controlling je systém pravidel, který napomáhá dosaţení podnikových cílů, 

zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, kdyţ se objevuje nebezpečí, vyţadující 

v řízení příslušná opatření.“ Základním ukazatelem v controllingu je zisk. Ziskem se 

v controllingu rozumí zisk před zdaněním příjmu, ale po odečtení nákladových daní. Protoţe 

zisk je rozdílem výnosů a nákladů je nutné v rámci controllingu řídit především výnosy a ná-

klady. Přitom ani náklady, ani výnosy nelze posuzovat jako globální veličinu, ale je třeba je 

rozdělit na sloţky, které řízení zisku umoţní. V poslední době se pojetí controllingu rozšiřuje 

v tom smyslu, ţe se zabývá nejenom náklady, výnosy a ziskem, ale řízením veškerých peněţ-

ních toků. Podle toho, v jaké oblasti se controlling uplatňuje je rozeznáván controlling finanč-

ní, investic, zásobování, výrobní, marketingu, logistiky atd. Právě tento rozšiřující se záběr 

                                                           
2 Z anglického to control - regulovat, usměrňovat je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpo-

vědným osobám usměrňovat chod podniku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik
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vede k diskuzím o vymezování předmětu controllingu a interního auditu.[1] Hlavní rozdíly 

mezi controllingem a interním auditem jsou popsány níţe v tabulce č. 1. 

Tabulka 1.  Hlavní rozdíly mezi controllingem a interním auditem 

  Controlling Interní audit 

Hlavní cíl dlouhodobá rentabilita obratu Soulad  podkladů s realitou 

Pracovní náplň  řízení výnosově orientovaného 

potencionálu firmy 

Analýza, rizika poskytování 

ujištění 

pořízení, výběr, hodnocení a 

předávání informací 

kontrola správnosti, účelnosti 

a hospodárnosti zkoumaných 

dokladů, jevů a skutečností 

budování a provoz plánovacího a 

kontrolního mechanizmu a opti-

malizace rozhodovacích procesů 

Zjišťování míry dodrţení 

předpisů, pravidel a doku-

mentace výsledků 

  zkoumání minulých postupů 

co do správnosti, účelnosti a 

hospodárnosti 

Vstupy veškeré účetní i provozní pod-

klady, zejména VZZ 

veškeré účetní i provozní 

podklady 

Frekvence zpracování průběţné řízení a koordinace 

prostřednictvím osob zaintereso-

vaných v daném procesu 

nepravidelné (náhodné) nebo 

periodické zkoumání pro-

střednictvím osob, které 

nejsou zainteresovány v dané 

záleţitosti 

Výstupy analýza odchylek a návrhy opat-

ření 

auditorské zprávy vycházející 

z analýzy rizik 

Správnost dat předpokládá se  je ověřována 

Organizační zaměření Interní Interní 

Místo v organizační 

struktuře 

účtárna, rozpočtování, kalkulace, 

cenová tvorba  

oddělení interního auditu 

Časová orientace na budoucnost na budoucnost, prevence 

                          Zdroj: Jiří Dvořáček – Interní audit a kontrola 
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1.5. Interní auditor 

Od osob, které realizují činnost interního auditu se vyţaduje, aby splňovaly určité předpo-

klady a vlastnosti, bez nichţ by se výsledky této činnosti daly jen stěţí nazvat kvalitní. 

Tato profese je velmi náročná jak z hlediska poţadavků na kvalifikaci, tak z hlediska do-

vednosti a znalosti. Na pozici interních auditorů jsou kladeny podobné poţadavky jako na 

pozici externích auditorů, tzn. vysokoškolské vzdělání určitého zaměření, odpovídající teore-

tická vybavenost, znalosti a dovednosti v oblasti auditorských technik a způsobilost v dalších 

disciplinách, včetně prokázání potřebné praxe. Spektrum znalostí a dovedností je testováno 

certifikací završenou titulem CIA, jehoţ získání je podle CIIA dokladem o dosaţení nejvyšší 

kvalifikace pro práci v interním auditu. Jiţ od roku 1974 jsou zkoušky CIA organizovány 

dvakrát ročně v sedmi jazycích a více neţ čtyřech zemích světa. Tato zkouška je zakončená 

titulem, který však není nezbytnou podmínkou pro výkon profese interního auditora.  

Pro interního auditora je nezbytné mít základní znalosti o organizace a její činnosti, jejího  

prostředí, znát kontrolní systémy ve společnosti, měl by se zajímat o manaţerské postupy, měl 

by být seznámen s finančním řízením, strategií podniku, atd. 

Není ale zcela nutné a uţ vůbec ne ekonomické, aby odborníci v auditu měli kvalifikaci ve 

všech oblastech. Nelze očekávat, ţe kaţdý auditor bude do detailů expertem např. v oblasti 

práva, financí nebo účetnictví.  

 

Český svaz interních auditorů (ČIIA) má svoji představu o náleţitém osobním profilu in-

terního auditora, do které zahrnuje zejména následující poţadavky: 

 

 instinktivně správné chování při styku s opozicí a v konfliktních situacích 

 silný charakter a dobré schopnosti 

 prokazatelně dobré uvaţování 

 schopnost předkládat otázky vyváţeným způsobem 

 srozumitelné analytické myšlení 

 obratnost v přesném vyhodnocování situací 

 výborné komunikační, naslouchací schopnosti 

 etické chování a jednání silou svého přesvědčení, bez ohledu na daná rizika 

 umění koncipovat texty a zápisy 
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Definice interního auditu – interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační čin-

nost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci do-

sáhnout její cíle tím, ţe zavádí systematický, metodický přístup k hodnocení a zlepšení efek-

tivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů.
3
 

 

1.6.  Rámec pravidel interního auditu 

V České republice je interní audit rámcově upraven a metodologicky řízen ve dvou ro-

vinách. Za první rovinu je vnímáno upravení interního auditu podrobnými standardy pro in-

terní audit, které vydává ČIIA, respektive které přebírá od mezinárodního institutu interních 

auditorů (IIA). Tyto standardy vymezují působení interního auditu, poskytují mu metodolo-

gickou oporu a reagují na neustále se vyvíjející trţní a firemní prostředí. Společně se standar-

dy vydal institut Etický kodex interních auditorů, který je závazný pro všechny jeho členy a 

který adoptovala do svých interních předpisů většina firem, které mají zřízen útvar interního 

auditu.
4
 Pro lepší přehled se v příloze 1 nachází proces interního auditu ve firmě. 

 

1.6.1. Etický kodex interních auditorů 

Mezinárodní Etický kodex spolu s Rámcem profesionální praxe a dalšími důleţitými pro-

hlášeními ČIIA dává interním auditorům návod, jak mají při poskytování auditorských sluţeb 

postupovat. Tento kodex se stává závazným pro všechny auditory, kteří jsou členy ČIIA nebo 

členy národních institutů interního auditu. 

Hlavním cílem etického kodexu institutu interních auditorů je vylepšení etické kultury 

v profesi interního auditu. Je nutný a klíčový pro profesi interního auditu. Etický kodex pře-

sahuje rámec definice interního auditu a zahrnuje dvě významné části: 

 

                                                           
3
 Definici schválila rada IIA v červnu 1999 na základě celosvětové diskuze. 

4
 Druhou rovinou úpravy interního auditu je jeho zakotvení v legislativním rámci České republiky. V zákonné normě je 

stručně vymezen - v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění. Bankám je v něm určena povinnost zřídit útvar inter-

ního auditu. Dále je interní audit upraven zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. V 

této zákonné normě je velmi důleţité ustanovení, které doslovně odkazuje na Standardy pro interní audit publikované ČIIA, 

coţ je v české legislativě velmi výjimečné. Zákon také detailněji vymezuje nezávislost interního auditu, jeho postavení v 

organizaci a plánování a reporting konkrétních auditů.  
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 Základní zásady (principy), které jsou důleţité pro profesi a praxi interního audi-

tu; 

 Pravidla jednání, která popisují normy pro chování, které se od interního auditora 

očekává. Tato pravidla jsou pomůckou pro  uplatňování  základních zásad (prin-

cipů) v praxi a slouţí jako  návod pro etické jednání interních auditorů.  

 

Od interních auditorů se očekává, ţe budou dodrţovat a uplatňovat následující základní 

principy a pravidla jednání: 

 

Integrita - integrita interních auditorů vytváří  důvěru, která je základním atributem víry 

ve spolehlivost jejich úsudků. Mezi základní předpoklad patří bezúhonnost, která je při výko-

nu interního auditu klíčová. Základ je v tom, ţe interní auditor bude vykonávat svoji práci  

čestně, s náleţitou péčí a odpovědně, zároveň bude dodrţovat zákony a poskytovat infor-

mace, které jsou vyţadovány ze zákona, bude uznávat zákonné a etické cíle organizace a také 

přispívat k jejich dosaţení. Nebude se vědomě zapojovat do jakýchkoliv nezákonných aktivit 

nebo se účastnit činností, které by diskreditovaly profesi interního auditu nebo organizace. 

 

Objektivita  -  interní auditoři hodnotí všechny podstatné okolnosti a nesmí se nechat při 

tvorbě svých úsudků nadměrně ovlivnit svými vlastními zájmy nebo zájmy jiných. To zna-

mená, ţe uvedou všechny významné skutečnosti, které jsou jim známy a které, kdyby nebyly 

uvedeny, by mohly zkreslit zprávu o činnosti, které byly předmětem auditu.  Auditor nesmí 

přijmout nic, co by mohlo narušit nebo by mohlo být chápáno jako narušení jejich profesio-

nálního úsudku. Tímto prokazují nejvyšší úroveň profesionální objektivity.  

 

Důvěrnost – auditoři se musí chovat obezřetně při pouţití a ochraně informací, které zís-

kají v průběhu plnění svých povinností. Získané informace nesmí pouţít pro jakýkoliv osobní 

prospěch a ani pro ţádný jiný způsob, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu zá-

konných a etických cílů organizace. 

 

Kompetentnost – při poskytování sluţeb interního auditu uplatňují interní auditoři pouze 

takové sluţby, pro které mají nezbytné vědomosti, zkušenosti a dovednosti. Všechny sluţby 
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provádí v souladu se Standardy pro profesionální praxi interního auditu, a také nepřetrţitě 

zdokonalují svou odbornost a kvalitu svých sluţeb. 

Při porušení Etického kodexu členy Institutu interních auditorů, drţiteli nebo kandidáty na 

titul Certifikovaný interní auditor bude vyhodnoceno a při jeho řešení se bude postupovat 

podle norem Institutu a podle jeho administrativních směrnic. Skutečnost, ţe některý dílčí 

způsoby jednání není uveden v pravidlech a však nezabraňuje tomu, aby toto jednání nemohlo 

být povaţováno za nepřijatelné nebo diskreditující, a tudíţ můţe vyvolat proti členu Institutu 

disciplinární řízení. 

 

1.6.2. Český institut interních auditorů 

Jak je jiţ uvedeno výše Český institut interních auditorů (ČIIA) je občanské sdruţení 

interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republi-

ce. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors 

Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 90 tis. odborníků z více neţ 

165 zemí. ČIIA byl přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA) 
5
, která 

vyvíjí svou činnost od roku 1982 a v současné době sdruţuje 33 zemí z Evropy a z regionu 

Afriky a Asie, přilehlého ke Středozemnímu moři, dohromady s více neţ 12 tisíci interními 

auditory. Český institut interních auditorů působí od března 1995. Má více neţ 1000 členů. 

Jeho nejvyšším orgánem je Sněm, který se schází pravidelně kaţdý rok. Činnost ČIIA řídí 

Rada v čele s prezidentem, na jejíţ činnost dohlíţí tříčlenná kontrolní komise.[19] 
 

 

Orgány sdružení: 

Sněm - je nejvyšším orgánem institutu a je tvořen všemi na něm přítomnými členy institutu. 

Jeho prostřednictvím členové sdruţení uplatňují své právo řídit, spravovat a kontrolovat čin-

nost institutu. Sněm je usnášeníschopný, je-li na něm přítomna alespoň jedna třetina všech 

řádných členů institutu. 

Do výlučné pravomoci sněmu patří:  

 Schvalování stanov institutu, jejích změn a doplňků 

 Schvalování hlavních směrů činnosti na příslušný rok 

 Volba a odvolání členů Rady a Kontrolní komise 

 Projednání zprávy Rady o činnosti, hospodaření a dalších úkolech institutu 

                                                           
5 European Confederation of Institutes of Internal Auditing   
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 Schvalování roční účetní závěrky 

 Schvalování rozpočtu na příslušný rok a výše členského příspěvku  

 Rozhodnutí o zrušení institutu nebo jiném způsobu zániku a majetkovém vypořádání  

Řádný sněm svolává radu jednou ročně. Mimořádný sněm je povinna svolat rada, v případě 

její nečinnosti kontrolní komise, pokud o to poţádají nejméně dvě třetiny členů rady nebo 

nejméně jedna čtvrtina členů institutu. Rozhodnutí o svolání sněmu oznámí rada kaţdému 

členu písemnou pozvánkou odeslanou nejméně jeden měsíc předem. V pozvánce současně 

uvede místo a datum konání sněmu, hodinu zahájení a navrhovaný program jednání.  

Rada – je statutárním, řídícím a výkonným orgánem institutu. Má celkem 10 členů, kteří jsou 

volení sněmem. Funkční období členů rady je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrze-

ním jeho kooptace
6
 sněmem. 

 

Kontrolní komise - je kontrolním orgánem institutu. Má tři členy, kteří jsou voleni sně-

mem. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých 

členů předsedu, který řídí její činnost. 

Nominační proces - nominační proces definuje jednoznačná pravidla navrhování kandidátů 

do orgánů ČIIA s cílem zprůhlednit tento postup. Nominační proces ţádným způsobem neo-

vlivňuje přímé navrhování kandidátů do orgánů ČIIA tak, jak je to zakotveno ve stanovách 

ČIIA. Nominační proces neupravuje ţádným způsobem navrhování kandidátů do kontrolní 

komise ČIIA. 

 

1.7. Charakteristika komunikace 

Komunikace je přenos vzájemného porozumění pomocí verbálních či neverbálních 

symbolů. Komunikace není všechno, ale je za vším. Bez ní nemůţe ţádná skupina lidí praco-

vat. Dobrá interní komunikace je klíčová pro úspěšné fungování firmy. Vnitrofiremní komu-

nikace spojuje všechny manaţerské funkce a jejím účelem je efektivní vyuţití zdrojů (infor-

mace, finance, materiál, lidé), jeţ má manaţer k dispozici. Efektivním vyuţitím všech těchto 

zdrojů se pak tvoří hodnota zboţí nebo sluţeb pro zákazníka. Základní podmínkou fungování 

jakékoli komunikace je zpětná vazba a zodpovědnost managementu za komunikaci ve firmě. 

                                                           
6 Přibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím jiţ zvolených členů. 
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Čtyři typy komunikace 

Dobrá organizační struktura by měla vytvořit podmínky pro následující čtyři typy komunika-

ce: 

> Sestupná - informace jsou předávány od jednotlivců postavených výše v hierarchii k pra-

covníkům na niţší úrovni (pomocí oficiálních instrukcí, oběţníků, prohlášení) 

 

> Vzestupná - tok informací vede opačným směrem (pomocí schránky důvěry, skupinových 

porad, individuálních pohovorů) 

 

> Horizontální - komunikace na stejné úrovni řízení, např. finanční manaţer s HR manaţe-

rem 

 

> Diagonální - pouţívá se v případě úspory času, obejde se přímý nadřízený, např. HR mana-

ţer s vedoucím obchodního týmu bez účasti obchodního ředitele.[28] 

Cíle vnitrofiremní komunikace: 

 Informační propojení firmy a jednotlivých pracovníků, základní oběh informací po-

třebných pro výkon práce kaţdého pracovníka 

 Utváření postojů a ovlivňování pracovního chování spolupracovníků (motivace, zapo-

jení, iniciativa) 

 Harmonizace potřeb jednotlivce a firmy 

 Vzájemné poznání, pochopení, propojení, podpora a spolupráce 

 Formování a udrţování, popřípadě změna firemní kultury 

 Funkční a flexibilní systém zpětných vazeb signalizující zda a jak jdeme tam, kam 

chceme jít 

Komunikace probíhá různými způsoby a prostřednictvím různých komunikačních prostředků. 

Základní způsoby, formy a prostředky pro komunikaci a druhy přenášených informací jsou 

uvedeny v Tabulce 2. 
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Tabulka 2 Komunikace 

Způsob 

komunikace 
Prostředek Forma 

Verbální Přímá řeč Porady 

Školení 

Vydávání pokynů 

Konzultace 

Neformální setkání 

Tiskové konference 

Setkání s veřejností 

Členství v komisích, výborech a zájmových sdruţeních 

Výstavy 

Odborné konference a setkání 

Vnitřní sdělovací prostředky Relace rozhlasového studia Reflex 

Vnitřní havarijní informační systém 

Veřejné sdělovací prostředky Regionální a celostátní rozhlas a televize 

Telefon, vysílačka Sdělení 

Tištěný, 

psaný 

 

Doručení poštou (interní, 

externí), doručení osobou  

Výroční zprávy 

Hlášení orgánům státní správy 

Hlášení ostatní 

Zprávy ostatní 

Záznamy 

Dokumentace 

Interní a externí tisk - UNI, Magazín Unipetrol apod. 

Dopisy atd. 

Informační plochy Bezpečnostní značky, tabla, nástěnky 

Elektronický Síťové disky Sdílené soubory (na síťových discích) 

Elektronická pošta Sdělení nebo soubory zaslané el. poštou, reporty (QMS, 

EMS, HSMS) 

Intranet Soubory umístěné na Intranetu, intranetová obchodní 

aplikace  

Internet Poţadavky, sdělení, informace, dokumentace, internetové  

obchodní aplikace 

Přenosné nosiče Soubory na el. nosičích (CD, DVD, Flash disky) 

Fax Kopie písemných informací 

                                                                                                              Zdroj: Příručka IMS 
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1.8. Nejčastější bariéry komunikace 

Špatná komunikace bývá vţdy příznakem hlubších problémů. Komunikaci mezi jed-

notlivými organizačními sloţkami můţe znemoţňovat špatná organizační struktura. K selhání 

komunikace nastává tehdy, kdyţ se vyskytne tzv. informační šum - rušivý faktor vedoucí ke 

zkreslení sdělení, k nepřesné interpretaci apod. Dobří manaţeři by se měli snaţit informačním 

šumům předcházet.  

Mezi nejčastější bariéry ve vnitropodnikové komunikaci patří: odlišnost postojů, názo-

rů znalostí a zkušeností - na jejich základě interpretuje kaţdý člověk stejné informace různě; 

neschopnost naslouchat - vzájemnému naslouchání by měla být věnována asi polovina času, 

kdy spolu nadřízení a podřízení hovoří, vyţaduje to trpělivost; sémantické problémy - myš-

lenky vyjadřujeme pomocí jazyka, ale stejná slova mohou pro kaţdého znamenat něco jiného; 

časová tíseň - komunikace mezi nadřízenými a podřízenými by měla být pravidelná, s dostat-

kem času; komunikační přetíţení - nadbytek informací můţe vést k frustraci a zablokování 

komunikace, je nutné vybírat, které informace jsou opravdu důleţité. 
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2. Charakteristika externího auditu 

 

2.4. Definice externího auditu 

Audit je širokou veřejností obecně chápán v souvislosti s pojmy účetnictví, účetní závěrka 

a výroční zpráva. Nejčastěji ho ztotoţňují s pojmem externí audit a to jako činnost, kterou 

vykonává nezávislý auditor, který ověřuje účetní závěrku. Toto je ale velmi zjednodušené a 

nepřesné označení auditu.  

 

„Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících 

se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmi-

to informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům.“[8] 

 

Externí audit ověřuje plnění externích předpisů i interních standardů s cílem nezávisle 

ověřit, ţe organizace dodrţuje pravidla, ke kterým se hlásí nebo která ji nařizuje legislativa. 

Tento typ auditu pracuje s historickými záznamy a se znalostmi pracovníků. 

 

Jak je jiţ patrné z popisu, interní a externí audit se liší svým účelem, vstupy a výstupy ni-

koli tím, kdo je realizuje. I interní audit můţe být realizován externím subjektem a naproti 

tomu externí audit v principu můţe realizovat interní pracovník, je ovšem těţké externí sub-

jekty přesvědčit o jeho objektivitě. V tabulce 3 pod textem se nachází souhrn rozdílů mezi 

interním a externím auditem. 
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Tabulka 3. Rozdíl mezi interním a externím auditem 

Interní audit Externí audit 

zabývá se vybraným procesem 

 

zabývá se celým systémem 

hledá příčiny problému a 

podklady k jejich odstranění 

vyhodnocuje kritéria a rozhoduje, zda je či 

není splněno 

hloubkový, odebírá poměrně 

velký reprezentativní vzorek 

 

dělá sondy, prověřuje malý vzorek systému, 

je rychlý 

 

výstupem je analýza příčin a soubor ná-

pravných opatření 

 

výstupem je protokol s verdiktem ano/ne 

 

nekončící proces s kontinuálním 

zlepšováním 

 

ukončený proces se skokovým zlepšováním 

 

                                                                          Zdroj:Jaromíra Kaločová 

2.5. Historický vývoj externího auditu 

 

Aţ od roku 1989 můţeme hovořit o auditu v České republice.  Existovaly sice určité sna-

hy o zákonnou úpravu auditu, ale v podstatě aţ do sametové revoluce vznikla pouze vyhláška 

FMF č. 88/1972 Sb., o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodář-

ských organizací a organizací zahraničního obchodu. Zlomový okamţik auditorské profese 

přišel v osmdesátých a devadesátých letech, kdy byla vydána vyhláška FMF č. 63/89 Sb. o 

ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti. Další právní úprava tentokrát na sebe nenechala 

dlouho čekat a vyhláška byla nahrazena zákonem č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře 

auditorů České republiky.  Tímto zákonem byly vymezeny základy pro auditorskou práci a 

dnes platí zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 

 

Nutnost právního vymezení auditorské činnosti vyplývá především ze skutečnosti, ţe vý-

sledky této činnosti jsou určeny zejména externím uţivatelům. Zákazníkem těchto sluţeb je 

podnik, ve kterém má být audit proveden, ale právě v roli uţivatelů výsledku auditu se stává 

širší veřejnost, ať uţ investoři, věřitelé, finanční instituce, stát. Z toho vyplývá, ţe auditoři 

nesou značnou odpovědnost, aby audit byl proveden řádným způsobem a byl schopen splnit 
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svoji základní funkci. Čím vyšší kvalitu sluţeb auditor v očích uţivatelů finančních výkazů 

poskytuje, tím větší je hodnota těchto sluţeb pro auditované subjekty. 

Právní normy, které tvoří základní legislativní rámec pro výkon auditu v České republice, 

je moţné rozdělit do následujících oblastí: 

 

Zákonné normy 

a) normy, stanovující povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností a druţstev 

 - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník 

 - Zákon č. 563/91 Sb., zákon o účetnictví 

b) normy, které upravují vlastní provádění auditu 

 - Zákon č.254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky 

Auditorské směrnice 

 - Auditorské směrnice KAČR 

 

2.5.1. Historie externího auditu v ČR a jeho legislativní úprava 

 

K výraznějšímu rozvoji externího auditu došlo počátkem 19. století následkem průmyslo-

vé revoluce, která proběhla v nejvyspělejších zemích Evropy (především ve Velké Británii). 

Ke vzniku auditorské profese přispěl hospodářský a technický rozvoj, vyšší investiční nároč-

nost a s ní spojená potřeba koncentrace kapitálu, která zapříčinila vznik nové právní formy 

podnikání – akciové společnosti. V akciových společnostech došlo k oddělení osoby vlastníka 

a manaţera a tím k určité informační nerovnováze. Cílem auditu bylo tuto informační nerov-

nováhu sníţit a zajistit tak vlastníkům lepší ochranu.  

 

V České republice byla první vyhláška vydána koncem roku 1989 – vyhláška FMF č. 

63/89 Sb., o ověřovatelích neboli auditorech a jejich činnosti. Vyhláška se zabývala přede-

vším ověřováním účetních závěrek podniku se zahraniční majetkovou účastí. Zároveň byla 

také zaloţena tzv. „Unie auditorů“, která byla později nahrazena Komorou auditorů České 

republiky. 

 Novelizace zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., 

proběhla v roce 2000 a to, aţ v souvislosti  se vstupem do Evropské unie. Oproti předchozímu 
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zákonu dochází k rozšíření auditorské činnosti z pouhého auditu na poskytování auditorských 

sluţeb, coţ umoţňuje ověřování i jiných ekonomických informací neţ jen účetních závěrek a 

výročních zpráv. Nově jsou zde upraveny i podmínky poskytování auditorských sluţeb v ze-

mích Evropské unie. 

 V současnosti je auditorská činnost upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a 

změně některých zákonů (zákon o auditorech). Zákon byl publikován 14 dubna 2009 a téhoţ 

dne nabyl účinnosti. Jeho vznik byl zapříčiněn potřebou implementovat do českého právního 

řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a kon-

solidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení 

směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 17. května 2006.  

 

2.6. Externí auditor  

Auditor je specialista, který má na tuto činnost příslušné povolení. Cílem této profese je kom-

plexně a nezávisle posoudit účetní závěrku, aby podávala věrný a pravdivý obraz o finanční a 

majetkové situaci účetní jednotky a jejím HV, tj. ověřit, zda je účetnictví vedeno úplně, prů-

kazně a správně v souladu s účetními předpisy. Stanovisko auditora neznamená potvrzení 

absolutní správnosti účetní závěrky, auditor pouze vyjadřuje svůj odborný vysoce kvalifiko-

vaný názor. Externí auditor musí být nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení audito-

vané společnosti i na ostatních zájmových skupinách. Poţadavky kladené na auditora, jsou 

vydány komorou jako etický kodex (KA ČR) 
7
 a směrnice pro dohled nad činností auditorů, 

které mimo jiné obsahují: 

 zachování etických pravidel při veškeré činnosti 

 objektivitu auditora a jeho řádnou péči při výkonu činnosti 

 odbornou kvalifikaci auditora a její udrţování 

 dodrţování práva a auditorských směrnic 

 mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti 

 nezávislost auditora 

 omezení v dalších činnostech auditora 

 způsoby propagace a získávání klientů 

                                                           
7
Jedná se o samosprávnou profesní organizaci, zřízenou zákonem č. 254/2000 Sb14. V současné době je její 

působnost upravena zákonem č. 93/2009 Sb.  
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 vztahy k ostatním auditorům 

 odměnu za práci 

Komora auditorů je samosprávnou profesní organizací, sdruţující všechny auditory a asis-

tenty auditorů zapsané v seznamu a vedené komorou. Má v kompetenci rozhodovat o věcech 

oprávnění k výkonu auditorské činnosti, prosazování a ochranu zájmů a potřeb svých členů. 

 

2.6.1. Odpovědnost externího auditora 

Odpovědnost auditora je zohledněna v zákonu o auditorech, který uvádí, ţe auditor a spolu s 

ním i auditorská společnost odpovídají za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním 

auditorských sluţeb.  Jelikoţ v důsledku chybného posouzení účetní a finanční situace podni-

ku můţe dojít k vysokým škodám, musí být podle zákona auditor povinně pojištěn a to na 

částku, která odpovídá očekávané částce, kterou by po auditorovi mohla třetí strana vyţadovat 

jako náhradu škody. 

Zákon o auditorech vymezuje rozsah sankcí, které můţe kárná komise auditorovi uloţit. V 

zákoně se uvádí, ţe za závaţné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených zá-

konem o auditorech, profesním předpisem nebo auditorskou směrnicí můţe být auditorovi 

uloţeno některé z těchto kárných opatření:  

 

 

 napomenutí (tato sankce se jako jediná neuvádí do seznamu auditorů),  

 veřejné napomenutí (tato sankce je podle kárného řádu ve formě vyvěšení napomenutí 

na úřední desce Komory po dobu 3 měsíců),  

 pokuta do výše 500 000 Kč (1 000 000 Kč pro auditorskou společnost),  

 pozastavení oprávnění k poskytování auditorských sluţeb nejdéle na 1 rok, 

 vyškrtnutí ze seznamu auditorů. 
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2.6.2. Etický kodex 

 

V etickém kodexu jsou stanovena základní etická pravidla, která musí auditoři při vyko-

návání své profese respektovat. Mezinárodní etický kodex auditorů a účetních znalců je vydá-

ván Mezinárodní federací auditorů a účetních znalců (IFAC). Tento kodex je pouze obecný a 

v kaţdé členské zemi IFAC, tedy i v České republice, je dále konkretizován. Nejedná se tedy 

o závaznou právní normu, ale pouze o orientační směrnici.  

Etický kodex komory auditorů České republiky nabyl platnosti dne 30. června 2006. Byl 

schválen XVI. sněmem komory auditorů České republiky dne 27. listopadu 2006 a nabyl 

účinnosti dne 1. ledna 2007. Kodex je rozdělen do třech částí.  

1) Část A: Obecná platnost kodexu, ve kterém jsou popsány základní principy kodexu. 

2) Část B: Auditoři se zaměřují na etické chování auditorů. 

3) Část C: Účetní znalci stanovuje pravidla pro etické chování účetních znalců.  

 

Část A stanovuje koncepční rámec k pouţití základních etických principů
8
. Potřeba dodr-

ţování etických poţadavků vyplývá z toho, ţe auditor neuspokojuje pouze potřeby individu-

álního klienta či zaměstnavatele, ale jedná ve veřejném zájmu.  

 

Část B se pak zabývá pouţitím koncepčního rámce ve specifických situacích. Jsou v ní 

uvedeny příklady toho, jaké zabezpečovací prvky pouţít k eliminaci existujících hrozeb s cí-

lem zajištění dodrţení základních principů. Jsou v ní také obsaţeny příklady takových situací, 

ve kterých jiţ není moţné přijmout opatření k eliminaci hrozeb a je tedy nutné se vztahům a 

aktivitám s těmito hrozbami vyhnout.  

 

2.6.3. Nezávislost 

Nezávislost auditora jde ruku v ruce s důvěryhodností daného auditora a jím provedeného 

auditu. Je ale neobyčejně obtíţné úroveň nezávislosti přímo sledovat. Nezávislost je přede-

vším stavem mysli, je odvozena od morálních vlastností auditora a jeho přístupu k realitě. 

                                                           
8 Základní principy jsou bezúhonnost, objektivita, odborná způsobilost a řádná péče, důvěrný charakter informa-

cí, profesionální jednání. 
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Přestane-li veřejnost vnímat auditora jako nezávislou osobu, ztratí audit smysl, protoţe jiţ 

nebude důvěryhodný. 

 

Nezávislost auditora a hodnota jeho práce pro uţivatele finančních výkazů se v posledních 

letech dostala opět do popředí zájmu v souvislosti s účetními skandály z nedávných let. Regu-

lace auditu a auditorů v oblasti etiky a poţadavků na nezávislost procházela v té době zřejmě 

nejdynamičtějším vývojem za dobu existence profese. Byla diskutována role auditora v těchto 

případech a adekvátnost současné regulace činnosti auditora. Objevily se návrhy na kompletní 

reorganizaci regulace auditorské činnosti s cílem posílit nezávislost auditora na auditovaném 

subjektu a do budoucna výrazně sníţit podíl auditorů na podobných skandálech. Zásadní po-

sun potom nastal v USA přijetím zákona Sarbanes-Oxley (SOX).  

 

2.7. Jednotlivé fáze postupu při procesu auditu 

Auditorské postupy zahrnují vlastní procedury, které auditor musí realizovat při ověřování 

účetní závěrky a výroční zprávy auditované účetní jednotky. Auditor při výkonu činnosti po-

stupuje podle předem vypracovaných scénářů a mezi hlavními naplánovanými body můţeme 

najít činnosti, které jsou uskutečňované ještě před uzavřením smlouvy s klientem, činnosti 

před vlastním uskutečněním auditu, uskutečnění auditu i samotná závěrečná fáze auditorského 

postupu, včetně vydání zprávy auditora. 

Auditoři se řídí profesními předpisy, pouţívají Mezinárodní auditorské standardy ISA 300 

- Plánování auditu účetní závěrky. Účelem tohoto mezinárodního auditorského standardu je 

stanovit normy a poskytnout vodítko k záleţitostem, k nimţ se přihlíţí při plánování auditu 

účetní závěrky a k činnostem prováděnými při tomto plánování. 

 

2.7.1. Činnosti před uzavřením smlouvy 

Auditor ještě před uzavřením smlouvy posuzuje rizika a podmínky zakázky. Termínem ri-

ziko zakázky ve vztahu k danému auditu auditor chápe jako: 

 

 riziko, ţe můţe být vystaven nepříznivým důsledkům svého vztahu s klientem,  

 riziko, ţe účetní závěrka můţe obsahovat závaţné chyby nebo můţe být uţivateli 

nesprávně pochopena. 
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Auditor se vystavuje nebezpečí, ţe případní investoři či jiné subjekty jej mohou obvinit z 

toho, ţe audit nebyl řádně proveden, neboli auditor nezjistil v účetnictví, finančních výkazech 

svého klienta, významné nesprávnosti či významná rizika, a na tyto neupozornil ve své zprá-

vě, coţ přispělo k nesprávnému rozhodnutí např. investora či věřitele.  

Auditor je závislý na kvalitě provedeného auditu, neboť z kvality auditu se odvíjí jeho 

dobrá pověst. Pokud auditor odvádí práci, která je chápána jako nekvalitní, je potrestán trhem 

prostřednictvím ztráty reputace s následným odlivem klientů.  

 

Auditor při zjištěných informacích a posouzení rizik následně věnuje svou pozornost 

podmínkám zakázky. Je nutné, aby podmínky zakázky byly v souladu s poţadavky zákon-

ných předpisů. 

Vzájemná dohoda, tj. smlouva o poskytnutí sluţeb by měla obsahovat: 

 cíl auditu, rozsah auditu, 

 odpovědnost vedení společnosti za finanční informace,  

 stanovení ceny za poskytnutí auditorských sluţeb, 

 určení termínů pro jednotlivé činnosti. 

 

2.7.2. Předběžné plánovací procedury a vytvoření plánu auditu 

Auditor, který se rozhodl přijmout zakázku, se obdobně jako v případě posuzování rizika 

zakázky, soustřeďuje na získávání, třídění a vyhodnocování informací o oblasti podnikání 

svého klienta.  

 

Účelem získávání takových informací je, aby auditor co nejvíce porozuměl: 

činnosti a oblasti podnikání klienta, 

kontrolnímu prostředí, 

účetnímu systému klienta. 

 

Plánování procesu auditu pomáhá zaručit, aby důleţitým oblastem auditu byla věnována 

náleţitá pozornost, aby byly odhaleny a včas vyřešeny moţné problémy a audit byl správně 

zorganizován a řízen, a byl proveden efektivním způsobem. Povaha a rozsah plánování se 

budou lišit v závislosti na velikosti a sloţitosti jednotky, na auditorově předchozí zkušenosti s 

jednotkou a na změnách v okolnostech, jeţ se objeví v průběhu auditu.  
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Účelem provádění těchto přípravných prací je tedy pomoci zaručit, ţe auditor přihlédne ke 

všem událostem a okolnostem, které by mohly negativně ovlivnit jeho schopnost naplánovat a 

provést audit tak, aby bylo auditorské riziko sníţeno na přijatelně nízkou úroveň.  

 

Aby se prokázalo, ţe proces auditu je průhledný, měly by dokumentované postupy obsa-

hovat jasně definovaný postup plánování auditu, kritéria auditu a mechanismy schvalování 

zpráv o auditu a jejich distribuce. 

Auditor se musí nejen řídit zásadou „pravdivého a věrného zobrazení“, ale musí zajistit, 

aby audit byl proveden efektivním způsobem. Tyto dva přístupy se musí sladit, k čemuţ při-

spívá plán auditu. Samotná fáze provedení auditu ve značné míře pak spočívá v testování 

podle sestaveného plánu auditu. 

 

2.7.3. Závěr a vydání zprávy 

Auditor provede závěrečné vyhodnocení, ve kterém mimo jiné posoudí následné události, 

tzn. skutečnosti nebo operace, které mají významný vliv na účetní závěrku, ale nastaly, popří-

padě se staly známými aţ po datu, ke kterému byla účetní závěrka sestavena. Dále by auditor 

měl získat odpovídající prohlášení vedení společnosti, jednak jako písemné prohlášení po 

dokončení auditorské zakázky a jednak jako zvláštní prohlášení v průběhu auditu.  

 

Písemným potvrzením vedení společnosti uznává svou odpovědnost za účetní závěrku. 

Toto prohlášení můţe mít několik forem. V současné době se nejčastěji pouţívá kopie účetní 

závěrky podepsané vedením účetní společnosti. 

 

Závěrečnou fází auditorského procesu je shrnutí závěrů. Toto shrnutí by mělo být připra-

veno pro kaţdý audit, aby zdokumentovalo auditorovo hlavní zjištění a závěry o skutečnos-

tech, které se týkají auditu. Výslednými dokumenty, které auditor pak vţdy předkládá účetní 

jednotce, jsou zpráva auditora, která obsahuje výrok a dopis pro vedení účetní jednotky. 

 

Zpráva auditora představuje koncentrovanou informaci pro uţivatele účetních informací a 

měla by být předkládána vţdy s účetní závěrkou, k níţ byla vydána. Základním prvkem zprá-

vy je výrok auditora. Výrok auditora není prohlášením o skutečnosti, je vyjádřením profesio-

nálního názoru. Vyţaduje se od něj, aby vyjádřil ve své zprávě svůj výrok na skutečnosti, zda 

účetní závěrka a výroční zpráva věrně zobrazuje stav majetku a závazků, finanční situaci a 

výsledek hospodaření, zda jsou účetní záznamy vedeny v souladu s odpovídajícími zákony a 
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směrnicemi a byla-li účetní závěrka auditovaná v souladu se zákonnými normami a v souladu 

s auditorskými směrnicemi. 

 

Výrok auditora vyjádřený ve zprávě auditora a shodně ve výroční zprávě společnosti můţe 

mít následující formu: 

 

 Výrok bez výhrad – auditor vydá takový výrok, pokud je přesvědčen, ţe účetní 

závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní 

jmění a výsledek hospodaření účetní jednotky je v souladu s účetními předpisy. 

Byly posouzeny změny a pouţití účetních zásad a všechny významné skutečnosti 

byly odpovídajícím způsobem zveřejněny v příloze k účetní závěrce. A nakonec je 

přesvědčen, ţe účetnictví auditované jednotky je vedeno úplně, průkazně a správ-

ně. 

 

Pokud je auditor omezen v rozsahu své činnosti nebo existují neshody s vedením účetní 

jednotky ve vztahu k účetní závěrce, pak je to pro auditora signál, ţe by v tomto případě ne-

měl uvádět výrok bez výhrad. Kdykoliv vydá auditor výrok jiný neţ bez výhrad, musí uvést 

ve své zprávě jasný popis všech hlavních důvodů a pokud je to moţné, provede i kvantifikaci 

dopadů na účetní závěrku. 

  

 Výrok s výhradou – jestliţe auditor dojde k závěru, ţe výrok bez výhrad není 

moţno vyjádřit, zároveň ale omezení rozsahu jeho práce nebo neshody s vedením 

auditované společnosti nejsou tak zásadní, aby vydal záporný výrok, tak potom má 

moţnost vydat výrok s výhradou. 

 

 Záporný výrok – auditor vyjádří záporný výrok v případě, ţe dopad nesouhlasu 

s účetní jednotkou je tak zásadním, ţe auditor dojde k závěru, ţe výhrada ve zprávě 

není přiměřená k vystiţení neúplnosti nebo nesprávnosti účetní závěrky. 

 Odmítnutí výroku – pokud auditor shledá, ţe omezení jeho auditorské činnosti 

bylo zásadní povahy a těmito zásahy auditor nebyl schopen získat dostatečně dů-

kazní informace, aby byl schopen vyjádřit výrok o účetní závěrce, vydá odmítnutí 

výroku. 
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3. Analýza současného stavu podniku 

 

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno společnosti:             ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 

Sídlo organizace:  Saţinova 1339, 399 01, Milevsko 

IČ:  25696882 

Zřízení společnosti:   28. Září 1998, vedeného v Obchodním rejstříku Krajského obchodní     

                                                                       ho soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 1578 

Generální ředitel společnosti:                Ing. Miloslav Šváb 

 

3.1. Historie podniku ZVVZ – Enven Engineering, a.s. 

Společnost s názvem ENVEN a.s. v roce 1998 jako inţenýrsko – dodavatelská firma jejíţ 

hlavním dodavatelským programem je návrh, projekce a dodávky zařízení na odlučování tu-

hých příměsí z technologických plynů. Zaměstnanci společnosti jsou zkušení odborníci a ma-

naţeři, kteří jsou schopni na vysoké odborné úrovni technicky zpracovat a obchodně zajistit 

realizaci odprašovacích zařízení na klíč nebo jako kusovou dodávku od projektu aţ po uvede-

ní zařízení do provozu. Další rozvoj společnosti je zajišťován vlastním vývojem nových vý-

robků. 

 Ve snaze o další růst a rozvoj došlo v roce 2006 k jednání mezi  ZVVZ  a.s. a ENVEN 

a.s. o spolupráci, které dne 21. 12. 2006 vyústilo, na základě smlouvy o koupi akcií, 

k úplnému převodu 80% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti  

ENVEN  a.s.. Nabyvatelem tohoto podílu se stala společnost ZVVZ a.s., která tak získala 

vlastnictví majoritního akciového podílu (80% akcií) ve společnosti ENVEN a.s.. Současně 

bylo na základě následné valné hromady, dne 21. 12. 2006, rozhodnuto o změně obchodní 

firmy ENVEN a.s. na firmu ZVVZ-Enven ENGINEERING a.s..  

 

 Tímto aktem byly poloţeny základy k vytvoření silné obchodně – inţenýrské firmy, 

která posílí své obchodní a technické pozice na domácím a především na zahraničním trhu. 

Spojením firmy ENVEN a.s. a divize engineering ZVVZ a.s. vznikla jedna inţenýringová 

firma, která nadále zajišťuje aktivity v oblasti vývoje, projektování, dodávek a realizace zaří-
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zení pro odlučování tuhých a plynných znečišťujících látek z plynů a dalších technologií. Na-

stolené spojení by mělo zúročit přednosti obou firem; podnikavost, pruţnost a dravost malé 

firmy se stabilitou, vysokým kapitálem a dobrým jménem velké firmy.[33] Organizační 

schéma firmy je pak uvedeno v příloze 2 této diplomové práce. 

 

3.2. Charakteristika produktů 

Hlavním dodavatelským programem společnosti ZVVZ-Enven ENGINEERING a.s. jsou 

komplexní dodávky zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících 

látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání 

jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.  

 

Hlavními produkty společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. jsou: 

 

Látkové filtry – jsou odprašovací zařízení, které suchou cestou odlučují tuhé částice ze zne-

čištěného vzduchu nebo plynu, která se uplatňují ve všech oblastech průmyslové výroby. 

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. dodává látkové filtry s pulzní regenerací filtračních hadic. 

Tyto filtry pracují plně automaticky převáţně v podtlakovém, případně přetlakovém reţimu. 

 

Obrázek 1.  Řez látkovým filtrem  

  

                                                             Zdroj: www.zvvz.cz 

 

 

http://www.zvvz.cz/
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Elektrické odlučovače – společnost dodává suché horizontální komorové elektrické odlučo-

vače (dále jen EO) vlastní konstrukce pod obchodním označením EKF, EKG, EKH, EKO, 

EMO, EKK. Tyto EO jsou vysoce účinná a spolehlivá zařízení pro odlučování tuhých příměsí 

z odpadních a technologických plynů a svoji vysokou mírou odlučivosti zaručují nízké úlety 

tuhých znečišťujících látek do ovzduší a plně tak vyhovují nejpřísnějším zákonům na ochranu 

ovzduší. Uplatňují se s úspěchem v elektrárnách, teplárnách, spalovnách odpadů, ve staveb-

nictví při výrobě cementu nebo vápna, v hutnictví, v chemickém průmyslu a dalších odvět-

vích, která produkují tuhé znečišťující látky. 

 

Obrázek 2. Řez elektrickým odlučovačem 

 

                                                                 Zdroj: www.zvvz.cz 

 

 

Pneumatická doprava – je způsob dopravy sypkého materiálu, kde nosným mediem je 

vzduch, tedy přemisťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými účin-

ky proudící vzdušiny na dopravované částice. Pneumatickou dopravu rozdělujeme na mobilní 

a stacionární. Mezi mobilní pneumatickou dopravu počítáme přepravu sypkých materiálu nej-

různějšími mobilními prostředky – kontejnery, přepravníky, návěsy. Stacionární pneumatic-

kou dopravou je myšleno pevně zabudované zařízení k určitému místu. ZVVZ-Enven Engi-

http://www.zvvz.cz/


36 
 

neering, a.s. dodává stacionární pneumatickou dopravu formou na klíč i její jednotlivé kom-

ponenty. 

 

 

 Filtrační stanice pro jaderné elektrárny - Filtrační zařízení je určeno zejména pro zachy-

cování radioaktivních aerosolů, jodu a sloučenin jodu ve vzduchotechnických systémech ja-

derných elektráren a zařízení s podobným charakterem provozu. Výrazně přispívají k zajištění 

bezpečnostních poţadavků při normálních, tak i při havarijních a pohavarijních podmínkách 

provozu. Filtrační zařízení můţe být pouţito pro rekonstrukce stávajících vzduchotechnických 

technických systémů JE, tak i pro nově budované jaderné elektrárny. Další moţné pouţití je v 

oblasti výzkumu, výroby a aplikace radioizotopů, popřípadě v nukleární medicíně. Zařízení 

plně vyhovuje zpřísněným poţadavkům německých a amerických norem pro jaderné elektrár-

ny. 

 

Obrázek 3.  Filtrační stanice pro jadernou elektrárnu 

 

                                                                                         Zdroj: www.zvvz.cz 
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3.3. Realizace průzkumu 

 

Průzkum jsem prováděla ve společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. středisko 24, 

montáţní středisko Ostrava. Práci s dotazníky jsem začala v lednu tohoto roku a skončila 

v únoru. Zaměřila jsem se na problematiku zjištění současného stavu komunikace v oblasti 

interního auditu. Průzkum byl proveden dotazníkovou formou. Přesná podoba dotazníku je 

uvedena v příloze 3 této diplomové práce.  Tento dotazník jsem zadala k vyplnění jednomu 

stu padesáti náhodně vybraných zaměstnanců společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 

Kaţdého jsem seznámila s cílem, úkoly a smyslem této dotazníkové akce. Při vyplňování do-

tazníku jsem byla přítomná, abych mohla odpovídat dotázaným na případné otázky týkající se 

způsobu vyplnění dotazníku. Dotazník byl vyplňován anonymně a svobodně dle vlastního 

uváţení kaţdého dotazovaného. 

 

 Většina dotázaných reagovala kladně a dotazník mi bez větších problému s mou po-

mocí vyplnila. S negativním přístupem jsem se setkala jen zřídka. Ne všichni dotázaní však 

odpovídali na všechny otázky, naproti tomu u některých otázek zaměstnanci zvolili i více 

odpovědí najednou. 

 

 Tento průzkum obsahuje 12 otázek a je zaměřen na zaměstnance společnosti ZVVZ-

Enven Engineering, a.s. bez rozdílu pracovních zkušeností. Oslovila jsem sto padesát náhodně 

vybraných zaměstnanců, s cílem zjistit současný stav komunikace v rámci interního audi-

tu. 
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4. Hodnocení realizovaného průzkumu – dotazníková akce s oslovením zaměst-

nanců k problematice současného stavu komunikace 

 

4.1. Popis vlastního průzkumu 

Otázka č. 1 - Jak dlouho pracujete ve firmě? 

 

Počet odpracovaných let odpověď 

Jsem ve zkušební době 0 

do 1 roku 1 

1 - 4 roky 42 

4 a více let 56 

 

 

 

 

Nejvíce dotazovaných odpovědělo, ţe ve firmě pracují déle neţ 4 roky. 

V pracovním poměru 1 – 4 roky bylo 42 dotazovaných zaměstnanců. Pouze jeden za-

městnanec je v pracovním poměru kratší dobu neţ jeden rok. Z dotázaných zaměst-

nanců nebyl nikdo ve zkušební době. 



39 
 

Otázka č. 2 - Jaká je vaše profese? 

 

Jaká je vaše profese         odpověď 

Technik 26 

administrativní pracovník 15 

Projektant 8 

vedení společnosti 8 

Jiné 42 

 

 

 

 

 

Nejvyššího počtu dotazovaných dosáhla skupina jiné, kde se objevovali profese mon-

tér, šéf montér, svářeč, skladník, mistr, konstruktér a obchodník. Ve skupině technik je počí-

tán i servisní technik a technolog. V této kategorii bylo 26 dotazovaných zaměstnanců.  Další 

kategorii jsou administrativní pracovníci, kterých bylo dotázaných 15 a patří mezi ně i asis-

tentky vedoucích pracovníků. Shodný počet osmi dotázaných měli skupiny projektant a vede-

ní společnosti. 
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Otázka č. 3 - S kým konkrétně konzultujete svou práci pro Interní audit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U této odpovědi někteří zaměstnanci převáţně ze skupiny techniků zaškrtli víc neţ 

jednu odpověď. A díky tomu vyplývá, ţe zaměstnanci nejvíce konzultují svou práci s přímým 

nadřízeným.  Pro odpověď jiný se rozhodli pouze pracovníci vedení společnosti, kteří uvedli, 

ţe svou práci pro interní audit nekonzultují s nikým. S vedením společnosti svou práci pro 

interní audit konzultují převáţně konstruktéři, projektanti a obchodníci. Pro moţnost kole-

ga/ně se stejným pracovním zařazením se rozhodli pouze technici. 

S kým konkrétně konzultujete svou práci pro Interní 

audit? 
Odpověď 

kolega/ně se stejným pracovním zařazením 26 

přímý nadřízený 65 

vedení společnosti 18 

Jiný 8 
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Otázka č. 4 - Jsou Vám srozumitelné podklady, které jsou zasílány interním auditorem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U převáţné většiny dotázaných se zdají podklady zasílané interním auditorem sro-

zumitelné a jasné, 27% dotazovaných, ţádné podklady od interního auditora nedostává. Jsou 

mezi nimi hlavně montéři a svářeči. 

 

Jsou Vám srozumitelné podklady, které 

jsou zasílány interním auditorem? 

Odpověď 

Ano 72 

Ne 0 

Žádné nedostávám 27 
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Otázka č. 5 -  Dostáváte informace o plánovaném auditu (termín, program auditu, po-

třebná dokumentace….)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf nám jasně ukazuje, ţe všichni dotazovaní uvedli, ţe informace o plánovaném in-

terním auditu dostávají včas a v dostatečné míře. 

 

Dostáváte informace o plánovaném auditu 

(termín, program auditu, potřebná doku-

mentace….)? 

Odpověď 

Ano 99 

Ne 0 



43 
 

Otázka č. 6 - Pokud ano, tak s jakým předstihem tyto informace dostáváte od interního 

auditora? 

 

Pokud ano, tak s jakým předstihem 

tyto informace dostáváte od interního 

auditora? 

Odpověď 

1 týden 29 

1 měsíc 42 

Jiný 28 

 

 

 

 Většina dotazovaných uvedla, ţe informace od interního auditora dostává s předstihem 

jeden měsíc, coţ je podle jejich slov dostatečná doba. Odpověď jeden týden zvolilo 29 dotá-

zaných, mezi kterými byli hlavně ti, kterým informace předává jejich nadřízený. V kategorii 

jiný uvedli dotázaní, ţe informace od auditora dostávají jen zprostředkovaně od svých nadří-

zených a jen pokud je potřeba. 
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Otázka č. 7 - V jakém časovém intervalu je Vám předložena interním auditorem zpráva 

z auditu? 

 

V jakém časovém intervalu je Vám před-

ložena interním auditorem zpráva z au-

ditu? 

Odpověď 

do týdne 0 

do 14 dnů 56 

do 1 měsíce 28 

Jiný 15 

 

 

 

 

 Graf nám znázorňuje skutečnost, ţe nejvíce dotazovaných dostane předloţenou zprávu 

od interního auditora do 14 dnů. Moţnost do jednoho měsíce zvolili převáţně zaměstnanci, 

kteří zprávu od interního auditora dostávají zprostředkovaně přes svého vedoucího pracovní-

ka. Patnáct dotázaných uvedlo odpověď jiný, jelikoţ se ze zprávou od interního auditora nese-

tká vůbec. V časovém intervalu do jednoho týdne neobdrţel zprávu od interního auditora ni-

kdo z dotázaných. 
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Otázka č. 8 - Jakým způsobem by, jste zlepšil/la komunikaci interního auditora vůči za-

městnancům? 

Jakým způsobem by, jste zlepšil/la 

komunikaci interního auditora vůči 

zaměstnancům? 

Odpověď 

větší četností informací 13 

větší množství informací 59 

jiný 27 

 

 

 

 

 

V 59 případech by zaměstnanci vyţadovali větší mnoţství informací pro zlepšení ko-

munikace vůči internímu auditorovi. Odpověď jiný zvolili převáţně vedoucí pracovníci spo-

lečnosti, kteří odpověděli „s komunikací interního auditora vůči zaměstnancům jsem spoko-

jen“, ale objevil se i názor „podívat se na společnost i jiným pohledem, neţ papírovou byro-

kracii, ale mít přehled“. Pouze 13 zaměstnanců uvedlo jako odpověď větší četnost informací. 
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Otázka č. 9 - Víte koho kontaktovat, pokud potřebujete poradit s přípravou materiálu 

pro interní audit? 

 

Víte koho kontaktovat, pokud 

potřebujete poradit s přípravou 

materiálu pro interní audit? 

Odpověď 

Ano 99 

Ne 0 

 

 

 

 

 Všech 99 dotázaných uvedlo, ţe ví koho kontaktovat, pokud potřebují poradit s pří-

pravou materiálu pro interní audit, většinou kontaktují svého nadřízeného. 
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Otázka č. 10 - Je Vám v průběhu auditu vše jasně vysvětleno (v případě dotazů)? 

 

Je Vám v průběhu auditu vše 

jasně vysvětleno (v případě 

dotazů)? 

Odpověď 

Ano 49 

Ne 50 

 

 

 

 

 U této otázky se dotazovaní rozdělili na dva tábory. Ti, kteří odpověděli ano, byli s 

prací interních auditorů spokojeni oproti těm, kteří měli k práci interních auditorů výhrady a 

odpověděli záporně.  
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Otázka č. 11 - Jste spokojen/na s prací interního auditora? 

 

Jste spokojen/na s prací inter-

ního auditora? 

Odpověď 

Ano 49 

Ne 50 

 

 

 

 

 

Všech 50 zaměstnanců, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, své připomínky 

uvedli v následující otázce. 
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Otázka č. 12 -  Pokud ne, co by, jste změnil/la?  

 

Pokud ne, co by, jste změnil/la?  
Odpověď 

včasná informovanost o připravova-

ném interním auditu 5 

objektivnější zpráva interního audito-

ra 36 

jednodušší přístup k dokumentům 

souvisejících s interním auditem 8 

Jiné 1 

 

 

 

Většině dotázaných se zdá zpráva interního auditora neobjektivní. V menší mí-

ře se objevily i připomínky na informovanost o připravovaném interním auditu a jed-

nodušším přístupu k dokumentům souvisejících s interním auditem.  U odpovědi jiné 

zaměstnanec uvedl, „proč interní audit jen velkých firem, malé firmy audity nemají a 

od velkých dostávají zakázky“. 
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5. Vyhodnocení průzkumu a doporučení 

 

Z dotazníkového průzkumu jsem dospěla k těmto závěrům. Průzkumu se zúčastnilo 99 

dotázaných, 42 zaměstnanců ve skupině jiný (montér, šéf montér, svářeč, skladník, mistr, 

konstruktér a obchodník), 26 techniků, 15 administrativních pracovníků a shodně 8 projektan-

tů a vedoucích pracovníků společnosti. Nejvíce dotázaných pracuje ve společnosti déle neţ 4 

roky a 42 zaměstnanců pracuje ve firmě jeden aţ čtyři roky. Z dotázaných byl pouze jeden 

zaměstnanec ve společnosti méně neţ jeden rok. Dále z průzkumu vyplynulo, ţe zaměstnanci 

nejvíce konzultují svou práci pro interní audit se svým přímým nadřízeným. Toto tvrzení vy-

plynulo, také s podstaty, ţe zaměstnanci převáţně ze skupiny techniků zaškrtli víc neţ jednu 

odpověď. To má za následek, ţe zaměstnanci nejvíce konzultují svou práci pro interní audit 

s přímým nadřízeným. Větší polovina dotazovaných uvedla, ţe jsou jim srozumitelné podkla-

dy, které jsou zasílány interním auditorem, a 27 zaměstnanců ţádné podklady od interního 

auditora nedostává. 

 Všech 99 zaměstnanců je informováno o plánovaném auditu, ať uţ se jedná o termín, 

program auditu nebo potřebnou dokumentaci. Tyto informace jsou jim zpravidla zasílány s 

předstihem minimálně jeden měsíc, coţ je podle jejich slov dostatečná doba. Moţnost jeden 

týden označilo 29 zaměstnanců a to převáţně ti, kteří informace dostávají od svých nadříze-

ných. Zpráva z auditu od interního auditora je nejčastěji zasílána do 14 dnů. Menší polovina 

uvedla, jiný důvod a to především proto, ţe se se zprávou od interního auditora nesetká vůbec. 

Z dotazovaných nikdo neuvedl variantu do jednoho týdne, z toho vyplývá, ţe vypracování 

interní zprávy je časově náročnější. V rámci otázky o zlepšení komunikace uvedla většina 

dotázaných, ţe by zlepšili komunikaci interního auditora vůči zaměstnancům pomocí většího 

mnoţství informací.  

Dále z průzkumu vyplynulo, ţe všech 99 dotázaných ví koho kontaktovat, pokud po-

třebují poradit s přípravou materiálu pro interní audit. Pokud se však jedná o vysvětlení dota-

zů v průběhu auditu, tak zde 50 zaměstnanců uvedlo, zápornou odpověď. Následující otázka 

byla ovlivněna touto skutečností, dotazovaní odpověděli v 50 případech, ţe nejsou spokojeni 

s prací interního auditora. V závěru mého dotazníku zaměstnanci odpovídali na otázku, co by 

změnili, pokud nejsou spokojeni s prací interního auditora. Této otázky se zúčastnilo 50 za-

městnanců a to proto, ţe v předchozí otázce uvedli zápornou odpověď. Názory byly různé, 
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převáţně však zaměstnanci uvedli, nespokojenost z objektivitou vypracované zprávy interní-

ho auditora. 

 

Doporučení:  

Doporučení směřované k interním auditorům firmy ZVVZ - Enven engineering, a.s. 

zaloţené na výsledcích plynoucích z dotazníku je:  

Aby se interní auditoři snaţili v průběhu auditu zodpovědět co největší mnoţství dota-

zů. Interní auditoři by se měli více zaměřit na pomoc zaměstnancům s efektivnějším a kvalit-

nějším plněním své práce a dodrţováním vnitropodnikových norem. Interní auditoři by 

zejména měli kontrolovat odstranění nalezených nedostatků při interním auditu a snaţit se aby 

se tyto chyby u zaměstnanců společnosti ZVVZ – Enven  engineering, a.s. neopakovaly, pro-

toţe stejně důleţité jako samotný interní audit je pro vedení společnosti také kontrola odstra-

nění zjištěných nedostatků. 

Myslím si, ţe by zaměstnancům v rámci usnadnění práce pomohlo, kdyby se interní 

auditoři zaslouţili o zjednodušení vnitropodnikových norem. A to tak, ţe sloučí více norem 

do jedné. Na následující straně je můj návrh na to, jak by se mohla vnitropodniková norma 

zjednodušit a v příloze se nachází vnitropodniková norma uţívaná společností ZVVZ. - Enven  

engineering, a.s. V současnosti jsou některé vnitropodnikové normy vytvořeny jen proto, ţe 

v jiné normě je na ně uveden odkaz. Tyto normy by pak mohly být jejích součástí. Některé 

přílohy vnitropodnikových norem nejsou pro danou normu nezbytně nutné, mohly by být pro-

to zcela odstraněný. (např. ve vnitropodnikové normě „skladování“ je zcela zbytečná příloha 

„organizační struktura společnosti“). Ve vnitropodnikových normách jsou často odkazy na 

příslušné tiskopisy, přílohy nebo související dokumenty, které nejsou součástí této normy a 

proto jsou montérům, nebo pracovníkům bez přístupu k internetu nepřístupné. Vnitropodni-

kové normy by také nemusely být zpracovány podle činnosti, ale podle pracovní pozice. (tzn., 

například konstruktéři by měli svou směrnici, ve které by byly uvedeny veškeré povinnosti 

vyplývající z jejich práce a nemuseli by tyto povinnosti hledat v patnácti různých směrnicích 

jak je tomu nyní). Pohled zaměstnanců na práci interních auditorů, který není, zrovna příznivý 

by se také mohl zlepšit, kdyby viděli, ţe stejná pravidla, která platí pro ně, platí i pro veškeré 
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subdodavatele.
9
  Toto v praxi zatím zřejmě nefunguje. Z tohoto důvodu většina zaměstnanců, 

kteří nejsou, spokojeni s prací interního auditora uvedli, ţe se jim zpráva interního auditora 

nezdá dostatečně objektivní. Při vypracování vnitropodnikových norem by interní auditoři 

měli přikládat důraz na moţnost jejich plnění v praxi. V rámci tohoto zjištění je uveden Návrh 

vnitropodnikové normy, ve které byl přidán seznam zkratek pro přehlednost v textu a v tabul-

kách. Dále jsou tabulky seřazeny podle odpovědné osoby. U vnitropodnikové normy pouţí-

vané společností ZVVZ. - Enven  engineering, a.s. (viz. Příloha 4) jsou pouze odkazy na tis-

kopisy, které jsou potřeba při stavbách vyplnit. V návrhu nové směrnice jsou tyto tiskopisy v 

přílohách pro zlepšení kvality práce. Následně byla ve směrnici, kterou pouţívá jiţ zmíněná 

společnost odstraněna příloha „Organizační schéma podniku“ a v návrhu směrnice byla tato 

příloha nahrazena přílohou „Přehled umístěných skladovacích ploch ZVVZ. - Enven  engi-

neering, a.s.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 podnik (organizace) dodávající jinému subjektu (podniku) dílčí dodávky pro jejich kompletaci, tedy dodavatel 

dodávající dodavateli. Tito subdodavatelé se musí drţet stejných vnitropodnikových norem, jsou kontrolování, 

jestli je dodrţují a v případě ţe ne stejně postihovaní jako zaměstnanci sledované společnosti. 
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1.   Účel 

 

1.1 Směrnice stanovuje zásady a postupy pro manipulaci, balení a skladování produktů tak, 

aby byla zachována jejich shoda v průběhu interního zpracování a dodání do místa určení.  

 

2.  Oblast platnosti  

 

2.1 Směrnice platí pro pracovníky řídící a vykonávající činnosti týkající se uloţení, manipula-

ce a přepravy materiálu, dílů, polotovarů a hotových výrobků.   

 

3. Pojmy, definice, zkratky 

 

3.1 Pojmy a definice 

 

3.1.1 Klima – prostředí v místě skladování výrobku.  

 

3.1.2 Kryptoklima – vnitřní prostředí v místě skladování výrobku.  

 

3.1.3 Zakládací místo – místo, kde dochází k ukládání materiálů (výrobků) např. pronajaté 

prostory  v ZVVZ a.s., prostory pro přechodné skladování na montáţních pracovištích, pro-

story montáţních dílen a p. 

 

3.1.4 Sklad realizace zakázek (SRZ) – pronajaté skladovací prostory (volná plocha a krytý 

sklad – viz příloha č. 1) v areálu ZVVZ a.s. slouţící k přechodnému skladování nakoupených 

produktů.  

 

3.1.5 Výdejna realizace staveb (VRS) – skladovací prostory úseku Realizace staveb určené 

především pro skladování montáţního nářadí a  nástrojů, měřidel, montáţních přípravků, sta-

vebních buněk, přídavného svařovacího  materiálu, ochranných prostředků, pomocného mon-

táţního materiálu a p. 

 

3.1.6 Sklady na montáţních pracovištích (SMP) – skladovací prostory na jednotlivých mon-

táţních pracovištích jejichţ rozsah a vybavení je dohodnuto smluvním vztahem v rámci „zaří-

zení staveniště“.  

 

3.1.7 Nakupující – pracovník odpovědný za realizaci  nákupu dle EZJ 008, EZJ 009 nebo EZJ  

011  

    

3.1.8 Uţivatel – pracovník přechodně fyzicky uţívající nářadí, nástroje, měřidla a další pro-

středky určené  k opakovanému pouţívání při realizaci zakázek. 

 

3.2 Seznam zkratek 

 

RZ Realizace zakázek 
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GŘ generální ředitel společnosti 

PC osobní počítač 

PZ oddělení Příjem zboží útvaru MTZ a sklady ZVVZ a.s. a jeho pracovníci 

OTK pracovník pověřený prováděním vstupní kontroly a kontroly skladování 

ŘK pracovník střediska „Najíţdění a servis“ provádějící speciální kontroly 

předepsané v IP nebo v PKZ. 

IP Inspekční plán. Předpis pro kontroly zpracovaný na základě poţadavku 

zákazníka a zákazníkem následně odsouhlasený 

PVIS představitel vedení pro integrovaný systém 

PKZ Plán kontrol a zkoušek. Předpis pro kontroly zpracovaný v rámci technolo-

gického postupu montáţe. Nezpracovává se v případech, kdy je poţadován 

IP. 

VS vedoucí skladu - pracovník odpovědný za provoz skladu a s ním související 

činnosti 

VVRS Vedoucí výdejny realizace staveb 

SRZ sklad realizace zakázek 

PoS prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997Sb. a navazujících nařízení vlády 

v platném znění. 

MS montážní středisko úseku Realizace staveb 

  

4.   Odpovědnost za správu dokumentu  

 
4.1 Odpovědnost za správu dokumentu má PVIS.  

4.2 Za schvalování dokumentu odpovídá GŘ. 

 

5.   Metodický postup (popis) 

 
5.1 Skladování ve skladu Realizace zakázek 

 
Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.1.1 RZ v rámci objednání dodávky s potřebou 

uskladnění v SRZ sdělí dodavateli 

v objednávce – smlouvě dispozice pro 

příjem v rozsahu: 

ZET 401 – 

objednávka 

Smlouva 

RZ   

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/4.+Obchod/ZET%5F401Cz%5FObjedn%E1vka%2D100%5B1%5D.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

Adresa: ZVVZ a.s., Příjem zboží  

 Sažinova 399 25 Milevsko 

Časový rozsah příjmu: 6,00-14,00 hod. 

5.1.2 Při obdržení informace od dodavatele o 

rozsahu, termínu a způsobu dodání do-

dávky, RZ informuje neprodleně (E-

mailem, telefonicky) pracovníky PZ a OTK.  

Informace musí obsahovat minimálně: 

 Termín dodávky 

 Číslo objednávky 

 Číslo zakázky 

 Kontaktní údaje RZ (příjmení a 
tel.) 

E-mail RZ  PZ, OTK 

5.1.3 Nejpozději v den dodání musí RZ dodat PZ 

podklady pro převzetí a vstupní technic-

kou kontrolu dodávky (kopii objednávky, 

výkres, katalogový list a p.). 

 RZ  P, K,PZ, OTK 

5.1.4 RZ  je povinen (na požádání PZ a OTK) 

neprodleně zajistit vyjasnění všech poža-

davků souvisejících s příjmem zboží a 

vstupní kontrolou. V případě potřeby 

zajistí účast specialistů (ŘK,PVIS) 

 RZ  ŘK, PVIS 

5.1.5 Je-li v průběhu převzetí zboží, při manipu-

laci nebo při vlastním skladování zjištěna 

neshoda, musí ji skladník zaznamenat 

v souladu  s interními předpisy ZVVZ a.s. a 

neprodleně oznámit RZ (tel., E-mail). RZ 

zahájí ihned řízení o neshodách - rekla-

macích dle EZJ 014.  

Záznam o 
neshodě 
ZET 319 - 
-Hlášení o 
vadách 

RZ  ŘK, PVIS 

5.1.6 Dopravu, balení a speciální značení (iden-

tifikaci) přijatého zboží uplatňuje RZ indi-

viduálně dle druhu expedovaného zboží a 

požadavků uvedených ve smluvním ujed-

nání. Standardním požadavkem na identi-

fikaci zboží je výrobní číslo, číslo zakázky a 

 RZ  K 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+014+%D8%EDzen%ED+neshodn%E9ho+produktu.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/3.+Jakost+a+EMS/ZET%5F319+Hl%E1%9Aen%ED+o+vad%E1ch+%2D+reklamac%EDch.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

číslo objednávky. Toto identifikační zna-

čení (pokud není na zboží již od dodavate-

le) zajišťují pracovníci skladů a není nutné 

speciálně požadovat.  

5.1.7 Požadavky na vyskladnění zboží a expedici 

musí RZ uplatnit E-mailem nejpozději 24 

hod. před požadovaným zahájením na-

kládky. Součástí E- mailu musí být seznam 

expedovaného zboží (např. vyplněný tis-

kopis ZET 202 Evidenční -expediční roz-

piska dílů) s předpisem identifikace. Po-

žadavek musí obsahovat minimálně: 

 Druh a typ dopravního prostřed-
ku 

 Rozsah expedovaného zboží 

 Den a hodina přistavení doprav-
ního prostředku 

E-mail 
Seznam exp. 
zboží 
ZET 202 – 
Evidenční 
rozpiska dílů 

RZ  Ved. skladů 

ZVVZ a.s. 

5.1.8 RZ má kdykoliv právo zúčastnit se, ve 

spolupráci s dalšími pracovníky ZVVZ-

Enven Engineering, a.s. ( ŘJ, PVIS), kontro-

ly vyskladnění a nakládky. Případné zjiš-

těné nedostatky řeší v souladu s EZJ 014 

Řízení neshodného produktu. 

Záznam o 
neshodě 
ZET 319 
Hlášení o 
vadách 

RZ  ŘK, PVIS 

 

5.1.9 Případy, kdy dojde ke změnám vynuce-

ným změnou smluvního vztahu, technic-

kým řešením a p. které způsobí, že za-

skladněné zařízení nelze použít, se řeší 

individuálním postupem s cílem urychle-

ného vyskladnění (odprodej, použití do 

jiné zakázky, fyzická likvidace, náhradní 

sklad a p.) 

Zápis o ře-
šení 
Záznam o 
vyskladnění 

RZ  Ved. RZ 

5.1.10 Vlastní provedení příjmu zboží, vstupní 

technické kontroly a uložení na zakládací 

místo zajišťují pracovníci PZ a OTK 

v souladu s „Dohodou o pronájmu skla-

dovacích ploch“ a interními předpisy 

ZVVZ a.s. 

Dodací list 
PoS 
Protokoly 
Faktura 
Kniha příjmu 
a výdeje 

PZ, OTK  RZ (P, K ) 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/2.+Technika/ZET%5F202%5FERD%5FCS.dot
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/2.+Technika/ZET%5F202%5FERD%5FCS.dot
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+014+%D8%EDzen%ED+neshodn%E9ho+produktu.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/3.+Jakost+a+EMS/ZET%5F319+Hl%E1%9Aen%ED+o+vad%E1ch+%2D+reklamac%EDch.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

 

5.1.11 Vlastní vyskladnění a nakládku zboží zajiš-

ťují pracovníci skladů a Expedice ZVVZ a.s. 

vč. vystavení průvodní dokumentace do-

dávky (Balicí list, Dodací list - tiskopis ZET 

402 ZVVZ-Enven Engineering, a.s., vagó-

nový lístek a p.). Kopie těchto dokumentů 

předají 1x RZ.  

Kniha příjmu 
a výdeje 
Balicí list  
ZET 402 – 
Dodací list 
Vagónový 
lístek a p. 

Ved. skladů 

ZVVZ a.s. 

 RZ 

 
5.2 Skladování ve skladu Realizace staveb 

Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.2.1.   Vedoucí výdejny převezme (pokud nena-

kupuje sám) od nakupujícího 

k zaskladnění zboží, zakoupené dle směr-

nic EZJ 008, EZJ 009 nebo EZJ 011, vč. 

průvodní dokumentace (kopie objednáv-

ky, dodací list, návod k používání, účtenka 

z obchodu, faktura a p.) 

Průvodní 

dokumenta-

ce  

VVRS  Nakupující 

5.2.2 Provede příjem zboží z hlediska komplet-

nosti, nepoškození a kvality. V případě 

potřeby si může ke vstupní kontrole při-

zvat pracovníka ŘK nebo PVIS, kteří jsou 

povinni tuto provést. 

 VVRS  Nakupující, 

ŘK, PVIS 

5.2.3. V případě shody s požadavky na kvalitu  

VVRS zboží zaskladní způsobem přede-

psaným v návodech k používání nebo 

v příloze č. 1 této směrnice.  Současně 

zajistí jeho zaevidování v PC, v sešitě 

příjmu a výdeje a na skladových kartách. 

V případě elektronářadí označí nakupo-

vanou položku inventárním číslem. VVRS 

odpovídá za odbornou a bezpečnou ma-

nipulaci v průběhu příjmu a skladování 

PC program 

Sešit příjmu 

a výdeje 

Skladová 

karta 

VVRS   

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/4.+Obchod/ZET%5F402Cz%5FDodac%ED+list%2D100.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/4.+Obchod/ZET%5F402Cz%5FDodac%ED+list%2D100.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/4.+Obchod/ZET%5F402Cz%5FDodac%ED+list%2D100.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+008+Objedn%E1vka+zbo%9E%ED+a+slu%9Eeb%2C+hodnocen%ED+dodavatel%F9.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+009+N%E1kup+a+spr%E1va+majetku.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+011+%D8%EDzen%ED+procesu+realizace+staveb.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.2.4 V případě zjištění neshody tuto zazname-

ná na dodací list, vyplní tiskopis ZET 319 a 

zahájí řízení o vadách dle směrnice EZJ 

014 

Dodací list 

ZET 319 

VVRS 

(ŘK,PV

IS) 

 Nakupující 

5.2.5 V průběhu skladování sleduje VVRS skla-

dovací podmínky a stav skladovaných 

položek. Záznam provede do přílohy č.3 

instrukce EZP 001. Při jakékoliv změně 

stavu toto oznámí E-mailem svému ve-

doucímu, který zajistí vyšetření příčiny 

poškození skladovaného předmětu a 

přijme PrO nebo NO dle EZJ 015. 

E-mail VVRS  Ved. MS 

5.2.6 Výdej spotřebního zboží (brusné kotouče, 

přídavný svařovací materiál, vrtáky, 

ochranné rukavice a p.) na jednotlivé 

zakázky je realizován na základě Žádanky 

o výdej (ZET 514, ZET 515) vystavené 

pracovníkem RS odpovědným za realizaci 

montáže (mistr, ved. montér) na základě 

předpisu v technologickém postupu. Vy-

dané spotřební zboží je odepsáno v PC a 

ze skladovacích karet a předáno žadateli 

s vypsáním položek na tiskopisu ZET 512 

nebo ZET 513 – Výdejka , dodací list .  

ZET 514, ZET 
515 –
žádanka o 
výdej 
ZET 512, 
ZET 513 – 
Výdejka, 
dodací list   
PC program 

Sešit příjmu 

a výdeje 

Skladová 
karta 

VVRS  Odpovědný 

pracovník 

RS 

5.2.7 Ostatní skladované položky (nářadí, elek-

tronářadí, montážní přípravky, měřidla a 

p. jsou vydávány na základě předpisu 

v osobní kartě pracovníka potvrzeném 

odpovědným vedoucím pracovníkem, 

nebo na základě předpisu v technol. po-

stupu montáže – výpis na tiskopisu ZET 

514 nebo ZET 515. Vydané položky jsou 

odepsány v PC a ze skladovacích karet a 

předány žadateli s vypsáním položek na 

tiskopisu ZET 512 nebo ZET 513 – Výdejka 

, dodací list . 

ZET 514, ZET 
515  –
žádanka o 
výdej 
ZET 512, ZET 
513 – Výdej-
ka, dodací 
list   
Karta pra-
covníka 
PC program 

Sešit příjmu 

a výdeje 

VVRS 

 

 

 

 

 

 

 

 Odpovědný 

pracovník  

RS 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/3.+Jakost+a+EMS/ZET%5F319+Hl%E1%9Aen%ED+o+vad%E1ch+%2D+reklamac%EDch.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+014+%D8%EDzen%ED+neshodn%E9ho+produktu.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+014+%D8%EDzen%ED+neshodn%E9ho+produktu.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/3.+Jakost+a+EMS/ZET%5F319+Hl%E1%9Aen%ED+o+vad%E1ch+%2D+reklamac%EDch.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+015+N%E1pravn%E1+a+preventivn%ED+opat%F8en%ED.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F514+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F514+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F514+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F514+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F514+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

Skladová 
karta 

 

5.2.8  Návrat vratných položek zpět do skladu 

probíhá na základě fyzického předání 

položky spolu s výdejkou, dodacím listem 

(ZET 512, ZET 513) VVRS nebo jeho zá-

stupci. Navracené položky musí být pře-

dávány kompletní a řádně očištěné!! 

VVRS zkontroluje kompletnost a stav 

navrácené skladové položky a rozhodne o 

možnosti jejího dalšího používání. 

ZET 512, ZET 
513 Výdejka, 
dodací list  

VVRS  Uživatel 

Ved. uživatele 

5.2.9 Lze-li položku dále použít bez úpravy pro-

vede její zaskladnění a zaevidování  

PC, Sešit 
příjmu a 
výdeje 
sklad. Karta 

VVRS  Uživatel 

Ved. uživatele 

5.2.10 Lze-li položku dále použít po drobné 

údržbě (naostření, namazání, elektrorevi-

ze,  kalibrace), zajistí VVRS provedení této 

údržby postupem dle EZJ 009 nebo EZJ 

013. Po úpravě provede VS zpětné zaevi-

dování  dle čl. 5.1.9 

PC, Sešit 
příjmu a 
výdeje 
sklad. Karta 

VVRS  Uživatel 

Ved. uživatele 

5.2.11 Na základě rozhodnutí o výsledku škodo-

vého řízení VVRS zajistí: 

a) opravu zařízení ve vybraném servisním 

zařízení, převzetí po opravě a naskladnění 

dle čl.5.1.9 

b) vyřazení z evidence a předání 

k likvidaci dle interních pravidel a.s. 

a)PC, Sešit 
příjmu a 
výdeje 
sklad. karta 
 
b) ZET 116 
Návrh na 
likvidaci 
majetku 

VVRS  Ved. pracov-

ník,  

Uživatel 

5.2.12 Je-li navrácená položka nekompletní, 

znečištěná nebo značně poškozená  VVRS 

ji zpět nepřevezme. V těchto případech 

musí uživatel informovat nadřízeného 

pracovníka, který škodu písemně zazna-

mená a zajistí další postup dle pravidel o 

„škodovém řízení“. O výsledcích škodo-

vého řízení nadřízený pracovník  písemně 

Záznam o 
škodě 
 

Vedoucí 

pracovník 

 VVRS, Uživa-

tel 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+009+N%E1kup+a+spr%E1va+majetku.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+013+Metrologick%FD+%F8%E1d.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+013+Metrologick%FD+%F8%E1d.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/1.+Ekonomika/ZET%5F116+N%E1vrh+na+likvidaci+majetku.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

informuje VVRS. 

 
5.3 Skladování na montážních pracovištích 

 
Poznámka: u malých zakázek, kde se jedná o skladování méně než 20 skladovaných položek se 

nevede skladová evidence příjmu a výdeje (pokud to nepožaduje zákazník). V těchto případech 

potvrdí skladník  pouze kvalitu, kompletnost a nepoškozenost svým podpisem a datem v IP 

(PKZ)  a na dodacích listech jednotlivých dodávek!!! 

Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.3.1. Pracovník RS odpovědný za skladování 

na montážním pracovišti (skladník) pře-

vezme dodávku a zkontroluje ji 

z hlediska kompletnosti a nepoškození. 

O převzetí provede záznam některým 

z uvedených způsobů. 

Potvrzený 

dodací list, 

Sešit příjmu 

a výdeje, 

skladová 

karta 

Skladník  Mistr,  

Ved.montér 

5.3.2 V případech kdy se nejedná o dodávky 

zaslané ze ZVVZ a.s. nebo dalších vybra-

ných dodavatelů dle EZJ 008, provede 

OTK nebo ŘK vstupní technickou kontro-

lu dle předpisu v IP, PKZ, výkresové do-

kumentaci, návodu k používání a p. 

V případě shody tuto potvrdí (datum, 

podpis) v IP, PKZ nebo provede záznam 

dle čl.5.3.1  

IP, PKZ OTK  Skladník 

Mistr, 

Ved.montér 

5.3.3 Převzaté a zkontrolované zboží zajistí 

skladník převést a uskladnit v souladu 

s požadavky přílohy č. 1 a návodu 

k používání skladovaného komponentu  

 Skladník  Mistr, 

Ved. montér 

5.3.4 V průběhu skladování sleduje skladník 

stav a podmínky uskladnění 

 Skladník  Mistr, 

Ved. montér 

5.3.5 Zjistí-li v průběhu činností dle čl. 5.3.1 až 

5.3.4 skladník neshodu, neprodleně 

informuje OTK (ŘK) na staveništi. OTK 

ZET 319 
Hlášení o 
vadách 

Skladník, 

OTK, ŘK 

 Mistr, 

Ved. montér 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+008+Objedn%E1vka+zbo%9E%ED+a+slu%9Eeb%2C+hodnocen%ED+dodavatel%F9.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/3.+Jakost+a+EMS/ZET%5F319+Hl%E1%9Aen%ED+o+vad%E1ch+%2D+reklamac%EDch.doc
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

(ŘK) provede ověření neshody a řídí její 

odstranění v souladu s EZJ 014 

5.3.6 Na základě požadavku ved. montéra  

skladník  zboží připraví k expedici do 

montážní zóny. Za převzetí a zajištění 

manipulace a expedice odpovídá ved. 

montér 

Sešit příjmu 
a výdeje 
Skladová 
karta 

Skladník 

Ved. montér 

 Skladník, 

Ved. montér 

5.3.7 Po ukončení montáže předá skladník 

dokumentaci o skladování mistrovy 

k založení do montážní mapy. IP 

s potvrzenými kontrolami jsou mistrem 

předány obchodníkovi, který originály 

předá zákazníkovi a kopie archivuje 

v mapě zakázky. 

IP, PKZ, 
Sešit příjmu 
a výdeje, 
Skladové 
karty 

Skladník, 

mistr 

 Skladník, 

mistr 

 

6.   Související dokumenty 
EZJ 001 – Příručka integrovaného systému 

EZJ 004 – Řízení  prodeje 

EZJ 008 – Objednávka zboţí a sluţeb, hodnocení dodavatelů  

EZJ 009 – Nákup  a údrţba HM a NHM 

EZJ 010 – Řízení  procesu realizace 

EZJ 011 – Řízení  realizace staveb 

EZJ 012 – Kontrola  a zkoušení 

EZJ 013 – Metrologický  řád 

EZJ 014 – Řízení  neshodného produktu 

EZJ 015 – Nápravná  a preventivní opatření 

EZJ 019 – Poţadavky  na kvalitu při tavném svařování 

 
7.   Přílohy 
Příloha č.1 – Standardní skladovací podmínky 

Příloha č.2 -  Přehled skladovacích ploch v ZVVZ a.s. 

Příloha 3 - Návrh na likvidaci majetku  

Příloha 4 - Hlášení o vadách - reklamacích 

Příloha 5 - Dodací list 

Příloha 6 -Výdejka 

Příloha 7 -Ţádanka o výdej 

 

 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+014+%D8%EDzen%ED+neshodn%E9ho+produktu.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+001+P%D8%CDRU%C8KA+JAKOSTI+A+EMS.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+004+%D8%EDzen%ED+prodeje.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+008+Objedn%E1vka+zbo%9E%ED+a+slu%9Eeb%2C+hodnocen%ED+dodavatel%F9.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+009+N%E1kup+a+spr%E1va+majetku.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+010+%D8%EDzen%ED+procesu+realizace.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+011+%D8%EDzen%ED+procesu+realizace+staveb.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+012+Kontrola+a+zkou%9Aen%ED.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+013+Metrologick%FD+%F8%E1d.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+014+%D8%EDzen%ED+neshodn%E9ho+produktu.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+015+N%E1pravn%E1+a+preventivn%ED+opat%F8en%ED.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Sm%ECrnice+ISO/Aktualizovan%E9+sm%ECrnice/EZJ+019+Po%9Eadavky+na+jakost+p%F8i+tavn%E9m+sva%F8ov%E1n%ED.doc
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8.   Tiskopisy (záznamy) 
Číslo tisko-

pisu 

Název tiskopisu Uchovává Doba 

uchování 

Archivační 

znak 

ZET 401  Objednávka - smlouva RZ 5   let S 1) 

ZET 319  Hlášení o vadách - reklamacích RZ 5   let S 1) 

ZET 402  Dodací list RZ 5   let S 1) 

ZET 202  Evidenční rozpiska dílů RZ 5   let S 1) 

ZET 116  Návrh na likvidaci majetku VVRS 3   roky S 1) 

ZET 512  Výdejka – dodací list – A5 VVRS 3   roky S 1) 

ZET 513  Výdejka – dodací list – A4 VVRS 3   roky S 1) 

ZET 514  Žádanka o výdej – A5 VVRS 3   roky S 1) 

ZET 515  Žádanka o výdej – A4 VVRS 3   roky S 1) 

1) 
 Znak označující způsob archivace dle EZO 006 Archivační a skartační řád. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/4.+Obchod/ZET%5F401Cz%5FObjedn%E1vka%2D100%5B1%5D.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/3.+Jakost+a+EMS/ZET%5F319+Hl%E1%9Aen%ED+o+vad%E1ch+%2D+reklamac%EDch.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/4.+Obchod/ZET%5F402Cz%5FDodac%ED+list%2D100.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/2.+Technika/ZET%5F202%5FERD%5FCS.dot
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/1.+Ekonomika/ZET%5F116+N%E1vrh+na+likvidaci+majetku.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F512+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F513+V%FDdejka+%2D+dodac%ED+list+A4.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F514+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A5.doc
http://spdce/iPROJECT/iProject.asp?/ZVVZ%2DENVEN/Sm%ECrnice/Tiskopisy+%28z%E1znamy%29/Aktualizovan%E9+tiskopisy/5.+Realizace+staveb/ZET%5F515+%8E%E1danka+o+v%FDdej+A4.doc
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Příloha 1 - Standardní skladovací podmínky 
 
Poznámka: V této příloze jsou pro informaci uvedeny standardní skladovací podmínky pro některé 
komponenty. Rozhodující pro manipulaci, dopravu a skladování jsou vždy požadavky uvedené 
v návodech k používání jednotlivých druhů zboží!!! 
 

1.   Typy skladů 
 

Název 

skladu 

Označení 

skladu 

Charakteristika skladu Označení 

klimatu 

Úprava kriptoklimatu 

Uzavřený      IA Klima lze regulovat       :1 Současná regulace teploty a vlhkosti 

vzduchu 

      :2 Regulace teploty vzduchu 

      :3 Regulace vlhkosti vzduchu 

      :4 Úprava sloţení vzduchu 

     IB Klima lze ovlivňovat       :1 Úprava materiálového sloţení pláště 

skladu 

      :2 Stavební řešení skladu 

      :3 Situování skladu v lokalitě 

Přístřešek      II Klima nelze ovlivňovat         -              ------- 

Volná plo-

cha 

 

     III 

 

Klima nelze ovlivňovat 

 

       - 

 

             -------- 

 
2.   Podmínky pro skladování některých výrobků a jejich dílů 
 
 

Typ skladu             Skladovaný výrobek nebo jeho část                       Poznámka 

 
     III                         Potrubní díly sk.III 

                                 Ocelové kompenzátory 

                                 Díly skříní EO a LF, odlučovače vírové 

                                 Ocelové konstrukce 

                                 Hutní montáţní materiál 

                                 Zábradlí, plošiny, schody, ţebříky 

                                 Ochranná síta a ocelové mříţky   

                                 Skříně a stoličky ventilátorů 

 

      II                         Potrubí sk.I 

                                 Vloţky tlumičů hluku 

                                 Klapky, uzávěry a šoupátka   

                                 Komorové podavače 

                                 Ventilátory 

 

      IB:2                    Kompenzátory s pruţným pásem 

                                 Provzdušňovací zařízení 

                                 Filtrační hadice 

                                Těsnění a ostatní pryţové díly  

                                 Podavače šnekové  

 

      IB:1                    Převodové skříně 
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                                 Manometry  

                                 Elektromotory 

                                 Pojistné, uzavírací a odvzdušňovací ventily 

                                 Podavače rotační  

                                 Klapkové uzávěry pro dopravní potrubí 

                                 

 

      IA:2                    Uzávěr dvojitý klapkový 

                                 Příslušenství komorových podavačů 

                                 Vnitřní díly a příslušenství odlučovačů MGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Příloha 2- Přehled umístění skladovacích ploch v ZVVZ a.s.  

 

                  

                  

            10     

                  

                          

                          

              6           

        3                 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

1 2                   9   

                          

                8         

    4                     

                          

            7             

        5             11   

                          
                          
                          

             
             

1 - skládka dřeva  - 270m2   6 - špony - 150m2     

2 - koleje     7 - koleje      

3 - lehký odpad - 280m2   8 - těžký odpad - 840m2     

4 - pozink DK - 180m2   9 - skládka šrotiště bez jeřábové dráhy - 740m2   

5 - hliník  DP - 150m2   10 - skládka papíru - 330m2    

     11-skladovací plocha ZVVZ-Enven Engineering, a.s.  
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Příloha 3 - Návrh na likvidaci majetku 
  

NÁVRH NA LIKVIDACI MAJETKU 

Evidovaný 
na středisku: 

 

Kódy:   1 - nepoužitelný (nefunkční) 
            2 - nepotřebný v ZVVZ-Enven  
                 Engineering, a.s. 

Pol. 
čís. 

Evidenční  
číslo 

Popis majetku 
(druh, název), uživatel 

Množ-
ství 

Pořizovací 
(evid.) cena 

Kód Nabídková 
 cena 

Způsob 
likvidace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   

Zdůvodnění návrhu (u PC potvrzení správce evidence výp. techniky a SW o odstranění dat a programů): 
 
 
 

Návrh vystavil (osoba pravomocná a odpovědná dle EZJ 009): 
 
Dne: 

Podpis: 

Rozhodnutí likvidační komise: 
 
 
 
Podpis předsedy likvidační komise: 

Osoba pověřená převzetím odpadu: 
 

Schválení rozhodnutí likvidační komise: 

EŘ: 

PVJE: 

GŘ: 

Zápis o vyřazení majetku ZET 117 (při vyřazování DLHM a DLNM): 

Vystaven dne: 

Vystavil (předseda likv. komise): 

Odpad převzal: 

Dne: 

Jméno: 

Podpis: 

Vyřazení majetku z evidence (správcem majetkové evidence): 

Dne: 

Podpis: 
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Příloha 4 - Hlášení o vadách - reklamacích 

 

 

 

 HLÁŠENÍ O 
 VADÁCH - REKLAMACÍCH 

*)
 

1. Poř. číslo:  
 

Číslo garanční zakázky: 
 

2. Číslo zakázky: 
 
 

3. Číslo výkresu/pozn.: 
 
 

4. Název součástí/zařízení: 
 
 

5. Typ výrobku: 
                                 

6. Počet vadných 
    výrobků (dílů): 
                                

7. Středisko zjištění - akce: 
    

8. Popis vady (případně uvést v příloze): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Návrh technicko organizačního řešení (případně uvést v příloze): - okamžité řešení 
 
 
 
 

 Datum:                            Odpovědný pracovník za odstranění vady:                       Podpis: 
 
 
 Datum:                            Souhlas s navrženým způsobem opravy:                          Podpis odpovědného 
                                                                                                                                    ved. zaměstnance: 
                                                                           
  
 

10. HVR vystavil: 
     (razítko, podpis) 
 
Datum:  

11. HVR přijal: 
 
 
 
Datum: 

12. Odstranění vady: 
      (razítko a podpis) 
      okamžité řešení 
 
Datum: 

13. NO  zabezpečení: 
 
 
 
Datum: 
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Příloha 5 - Dodací list 
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Příloha 6 -Výdejka 
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Příloha 7 -Žádanka o výdej 

 

                          

 
Žádanka o výdej č. ......... 

ČÍSLO ZAKÁZKY 

Odběratel (přesná adresa) stanice dráhy 
 

 

 p. pošta 
 

 

 způsob dopravy 
 

 

pol. 
 

účet sklad.číslo název-druh-přesný název-popis-rozměr-atd. množ. žád. množ. vydané 

 
 

     

    
 

  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

předepsal dne vychystal dne  vydal dne č.dod.listu č.od.listu 

 
 
 

     

                                                                                                                                                         ZET 514  
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala současnou komunikaci v oblasti interního 

auditu, vysvětlením a popisem funkcí interního a externího auditu a jejich následným 

srovnáním. Dalším účelem diplomové práce bylo zjednodušit vnitropodnikovou normu, 

a tak z části ulehčit práci zaměstnancům společnosti ZVVZ – Enven engineering, a.s. 

Zaměstnanci ke svému správnému a efektivnímu fungování ve firmě potřebují informace. 

Potřebují znát vize firmy, její strategii, měli by být průběţně informováni o tom, co se daří a 

co ne, jaké je čekají konkrétní úkoly, apod. Čím víc zaměstnanci o firmě vědí, tím lépe pracu-

jí. Stanovení srozumitelných cílů firmy je základním předpokladem úspěšné komunikace. 

Cílem firmy je spokojený zákazník. Prostředkem k jeho dosaţení je spokojený zaměstnanec. 

A vztah k zaměstnancům ukazuje na zralost vedení společnosti. Říká se, ţe kaţdá firma je tak 

dobrá, jak dobří jsou její zaměstnanci. Management firmy přímo ovlivňuje firemní strategie a 

podnikovou kulturu. To se pak odráţí v chování zaměstnanců vůči zákazníkům. 

 Dobrý manaţer by měl být i dobrým psychologem a komunikátorem. Měl by se snaţit 

o vylepšení nejen toho, co sděluje, ale i schopnosti naslouchat a porozumět tomu, co je mu 

sdělováno. Myslím si, ţe zlepšení vnitropodnikové komunikace vyplývá s vyuţívání zpětné 

vazby, díky níţ není komunikace pouze jednosměrná, pomáhat zjistit, zda nebylo sdělení pře-

krouceno. K tomu, aby firma mohla dobře fungovat, je nutné, aby spolu všechny její organi-

zační sloţky komunikovaly. Za kaţdou pracovní pozicí je nutné vidět konkrétního člověka. 

Stejně jako v běţném ţivotě občas komunikace mezi partnery "zaskřípe", stává se tak i v ko-

munikaci vnitropodnikové. Aby mohli jednotliví manaţeři zajistit kvalitní a účinnou komuni-

kaci ve firmě, měli by být schopnými komunikátory i v osobním ţivotě.  

Mým cílem byla analýza současného stavu komunikace v oblasti interního auditu 

a návrh na její zlepšení, vysvětlení a popis funkcí interního a externího auditu a jejich 

následné srovnání. Dalším cílem diplomové práce bylo zjednodušit vnitropodnikovou 

normu, a tak z části ulehčit práci zaměstnancům společnosti ZVVZ – Enven enginee-

ring, a.s. Z provedeného průzkumu souboru devadesáti devíti dotazovaných zaměstnanců 

vyplynulo, ţe větší polovina zaměstnanců firmy ZVVZ – Enven engineering, a.s. není spoko-

jena s prací interního auditora.  
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Většina firem v České republice však hodnotí stávající roli interního auditu pozitivně. 

Interní audit podle představ managementu vidí nejen do toho, co se stalo, ale i do toho, co se 

teprve stane. Vedení firem potřebuje, aby pro něj interní audit byl partnerem, který rozumí i 

strategickým aspektům podnikání a který umí poradit jak zlepšit ekonomickou výkonnost 

organizace. A potřebuje to uţ dnes. 
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Příloha 3 

Dotazník 

Předložený dotazník, je podkladem ke zpracování výzkumné části diplomové práce. 

Dotazník je anonymní, odpovědi prosím zakroužkujte nebo doplňte. Cílem dotazníko-

vého šetření, je zjištění současného stavu komunikace v oblasti interního auditu. 

1. Jak dlouho pracujete ve firmě? 

a) jsem ve zkušební době 

b) do 1 roku 

c) 1 – 4 roky 

d) 4 a více 

 

2. Jaká je vaše profese? 

a) Technik 

b) Administrativní pracovník 

c) Projektant 

d) Vedení společnosti 

e) Jiná…………………….. 

 

3. S kým konkrétně konzultujete svou práci pro Interní audit? 

a) Kolega/ně se stejným pracovním zařazením 

b) Přímý nadřízený 

c) Vedení společnosti 

d) Jiný……… 

 

4. Jsou Vám srozumitelné podklady, které jsou zasílány interním auditorem? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ţádné nedostávám 

 

5. Dostáváte informace o plánovaném auditu (termín, program auditu, potřebná 

dokumentace….)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6. Pokud ano, tak s jakým předstihem tyto informace dostáváte od interního audi-

tora? 

a) jeden týden 

b) jeden měsíc 

c) jiný………….. 

 



 

 
 

7. V jakém časovém intervalu je Vám předložena interním auditorem zpráva 

z auditu? 

a) do týdne 

b) do 14 dnů 

c) do 1 měsíce 

d) jiný………….. 

 

8. Jakým způsobem by, jste zlepšil/la komunikaci interního auditora vůči zaměst-

nancům? 

a) Větší četností informací 

b) Větší mnoţství informací 

c) Jiný……………………… 

 

9. Víte koho kontaktovat, pokud potřebujete poradit s přípravou materiálu pro in-

terní audit? 

a) Ano 

b) Ne 

 

10. Je Vám v průběhu auditu vše jasně vysvětleno (v případě dotazů)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

11. Jste spokojen/na s prací interního auditora? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Pokud ne, co by, jste změnil/la?  

a)  včasná informovanost o připravovaném interním auditu 

b) objektivnější zpráva interního auditora 

c) jednodušší přístup k dokumentům souvisejících s interním auditem 

d) jiné…………………………………. 

 

Za vstřícnost a čas věnovaný vyplnění dotazníku mnohokrát děkujeme. 

Bc. Jaromíra Kaločová, Ekonomika a management v průmyslu VŠB – TU Ostrava fakulta 

FMMI 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

Odborný garant a pedagogická spolupráce 

VŠB –TU Ostrava fakulta FMMI Ostrava 2011 
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1.   Účel 
1.1 Směrnice stanovuje zásady a postupy pro manipulaci, balení a skladování produktů tak, aby byla 

zachována jejich shoda v průběhu interního zpracování a dodání do místa určení.  

 
2.  Oblast platnosti  
2.1 Směrnice platí pro zaměstnance řídící a vykonávající činnosti týkající se  uložení, manipulace a 
přepravy materiálu, dílů, polotovarů a hotových výrobků.   

 
3.   Pojmy, definice, zkratky  
3.1 Pojmy a definice 
3.1.1  Klima - prostředí v místě skladování výrobku.  
3.1.2  Kryptoklima - vnitřní prostředí v místě skladování výrobku.  
3.1.3 Zakládací místo – místo, kde dochází k ukládání materiálů (výrobků) např. pronajaté  
         prostory v ZVVZ a.s., prostory pro přechodné skladování na montážních pracovištích, 
         prostory montážních dílen a p. 
3.1.4 Sklad realizace zakázek (SRZ)– pronajaté skladovací prostory (volná plocha a krytý sklad 
          – viz příloha č. 1) v areálu ZVVZ a.s. sloužící k přechodnému skladování nakoupených  
          produktů.  
3.1.5 Sklad realizace staveb (SRS) – skladovací prostory úseku Realizace staveb určené  
         především pro skladování montážního nářadí a nástrojů, měřidel, montážních přípravků, 
         stavebních buněk, přídavného svařovacího materiálu, ochranných prostředků, pomocného  
         montážního materiálu a p. 
3.1.5 Sklady na montážních pracovištích (SMP) – skladovací prostory na jednotlivých  
         montážních pracovištích jejichž rozsah a vybavení je dohodnuto smluvním vztahem v rámci  
         „zařízení staveniště“.  
3.1.6 Nakupující – zaměstnanec odpovědný za realizaci nákupu dle EZJ 008, EZJ 009 nebo  
          EZJ  011     
3.1.7 Uživatel – zaměstnanec přechodně fyzicky užívající nářadí, nástroje, měřidla a další  
         prostředky určené k opakovanému používání při realizaci zakázek. 
 
 

 4.  Odpovědnost za správu dokumentu  

 
4.1 Odpovědnost za správu dokumentu má představitel vedení pro SMJ a EMS  
 
4.2 Za schvalování dokumentu odpovídá ředitel společnosti  
 
5.  Metodický postup (popis) 
 
5.1 Skladování ve skladu Realizace zakázek 
 

Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.1.1 zaměstnanec útvaru Realizace zakázek 

v rámci objednání dodávky s potřebou 

ZET 007 – zaměstnanec 

útvaru 
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

uskladnění v skladu realizace zakázek sdělí 

dodavateli v objednávce – smlouvě dispo-

zice pro příjem v rozsahu: 

Adresa: ZVVZ a.s., Příjem zboží  

 Sažinova 399 25 Milevsko 

Časový rozsah příjmu: 6,00-14,00 hod. 

objednávka 

Smlouva 

Realizace 

zakázek 

5.1.2 Při obdržení informace od dodavatele o 

rozsahu, termínu a způsobu dodání do-

dávky, zaměstnanec útvaru Realizace za-

kázek informuje neprodleně (E-mailem, 

telefonicky) pracovníky oddělení Příjem 

zboží ,  

tel.:3025, 2088( pí Jurečková, Filipínová) 

E-mail: dana.jureckova@zvvz.cz 

a zaměstnanec  pověřený prováděním 

vstupní kontroly a kontroly skladování , 

tel.: 2502 (pí Strmá, p. Bejval)E-mail: ja-

na.strma@mil.zvvz.cz, miro-

slav.bejval@mil.zvvz.cz 

Informace musí obsahovat minimálně: 

 Termín dodávky 

 Číslo objednávky 

 Číslo zakázky 

 Kontaktní údaje zaměstnanec 
útvaru Realizace zakázek (příjmení 
a tel.) 

E-mail zaměstnanec 

útvaru 

Realizace 

zakázek 

 oddělení 

Příjem zboží, 

zaměstnanec  

pověřený 

prováděním 

vstupní kon-

troly a kont-

roly sklado-

vání 

5.1.3 Nejpozději v den dodání musí zaměstna-

nec útvaru Realizace zakázek dodat oddě-

lení Příjem zboží podklady pro převzetí a 

vstupní technickou kontrolu dodávky (ko-

pii objednávky, výkres, katalogový list a 

p.). 

 zaměstnanec 

útvaru 

realizace 

zakázek 

 Projektant, 

Konstrukter, 

oddělení 

Příjem zboží, 

zaměstnanec  

pověřený 

prováděním 

vstupní kon-

troly a kont-

mailto:jana.strma@mil.zvvz.cz
mailto:jana.strma@mil.zvvz.cz
mailto:miroslav.bejval@mil.zvvz.cz
mailto:miroslav.bejval@mil.zvvz.cz
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

roly sklado-

vání 

5.1.4 Vlastní provedení příjmu zboží, vstupní 

technické kontroly a uložení na zakládací 

místo zajišťují zaměstnanci oddělení Pří-

jem zboží a zaměstnanec pověřený prová-

děním vstupní kontroly a kontroly sklado-

vání v souladu s „Dohodou o pronájmu 

skladovacích ploch“ a interními předpisy 

ZVVZ a.s. 

 

Dodací list 
Prohlášení o 
shodě 
Protokoly 
Faktura 
Kniha 
příjmu a 
výdeje 

oddělení Příjem 

zboží, zaměst-

nanec  pověře-

ný prováděním 

vstupní kontro-

ly a kontroly 

skladování 

 zaměstnanec 

útvaru Reali-

zace zakázek 

(Projektant, 

Konstrukter ) 

5.1.5 zaměstnanec útvaru Realizace zakázek  je 

povinen (na požádání oddělení Příjem 

zboží a zaměstnanec pověřený provádě-

ním vstupní kontroly a kontroly sklado-

vání) neprodleně zajistit vyjasnění všech 

požadavků souvisejících s příjmem zboží a 

vstupní kontrolou. V případně zajistí 

účast specialistů (zaměstnanec střediska 

„Najíždění a servis“, představitel vedení 

pro SMJ a EMS) 

 zaměstnanec 

útvaru Realiza-

ce zakázek 

 zaměstnanec 

střediska 

„Najíždění a 

servis“, 

představitel 

vedení pro 

SMJ a EMS 

5.1.6 Je-li v průběhu převzetí zboží, při manipu-

laci nebo při vlastním skladování zjištěna 

neshoda, musí ji skladník zaznamenat 

v souladu  s interními předpisy ZVVZ a.s. a 

neprodleně oznámit zaměstnanec útvaru 

Realizace zakázek (tel., E-mail). zaměstna-

nec útvaru Realizace zakázek zahájí ihned 

řízení o neshodách- reklamacích dle EZJ 

014.  

Záznam o 
neshodě 
ZET094- 
-Hlášení o 
vadách 

zaměstnanec 

útvaru Realiza-

ce zakázek 

 zaměstnanec 

střediska 

„Najíždění a 

servis“, 

představitel 

vedení pro 

SMJ a EMS 

5.1.7 Dopravu, balení a speciální značení (iden-

tifikaci) přijatého zboží uplatňuje zaměst-

nanec útvaru Realizace zakázek individu-

álně dle druhu expedovaného zboží a po-

žadavků uvedených ve smluvním ujedná-

ní. Standardním požadavkem na identifi-

kaci zboží je výrobní číslo, číslo zakázky a 

 zaměstnanec 

útvaru Realiza-

ce zakázek 

 Konstruktér 
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

číslo objednávky. Toto identifikační zna-

čení (pokud není na zboží již od dodavate-

le) zajišťují zaměstnanci skladů a není 

nutné speciálně požadovat.  

5.1.8 Požadavky na vyskladnění zboží a expedici 

musí zaměstnanec útvaru Realizace zaká-

zek uplatnit E-mailem nejpozději 24 hod. 

před požadovaným zahájením nakládky. 

Součástí E- mailu musí být seznam expe-

dovaného zboží (např. vyplněný tiskopis 

ZET 049 Evidenční -expediční rozpiska 

dílů) s předpisem  identifikace.  Kontaktní 

osobou je p. Václav Žák, E-mail: vac-

lav.zak@mil.zvvz.cz  (tel.: 2294). Požada-

vek musí obsahovat minimálně: 

 Druh a typ dopravního prostředku 

 Rozsah expedovaného zboží 

 Den a hodina přistavení dopravní-
ho prostředku 

E-mail 
Seznam exp. 
zboží 
ZET 049 – 
Evidenční 
rozpiska dílů 

zaměstnanec 

útvaru Realiza-

ce zakázek 

 Ved. skladů 

ZVVZ a.s. 

5.1.9 Vlastní vyskladnění a nakládku zboží zajiš-

ťují zaměstnanci skladů a Expedice ZVVZ 

a.s. vč. vystavení průvodní dokumentace 

dodávky (Balicí list, Dodací list-tiskopis ZET 

008 ZVVZ-Enven Engineering, a.s., vagó-

nový lístek a p.). Kopie těchto dokumentů 

předají 1x zaměstnanec útvaru Realizace 

zakázek.  

Kniha 
příjmu a 
výdeje 
Balicí list  
ZET 008 – 
Dodací list 
Vagónový 
lístek a p. 

Ved. skladů 

ZVVZ a.s. 

 zaměstnanec 

útvaru Reali-

zace zakázek 

5.1.10 zaměstnanec útvaru Realizace zakázek má 

kdykoliv právo zúčastnit se, ve spolupráci 

s dalšími zaměstnanci ZVVZ-Enven Engi-

neering, a.s. (zaměstnanec střediska „Na-

jíždění a servis“, PVJE) , kontroly vysklad-

nění a nakládky. Případné zjištěné nedo-

statky řeší v souladu s EZJ 014 Řízení ne-

shodného produktu. 

Záznam o 
neshodě 
ZET 094 
Hlášení o 
vadách 

zaměstnanec 

útvaru Realiza-

ce zakázek 

 zaměstnanec 

střediska 

„Najíždění a 

servis“, 

představitel 

vedení pro 

SMJ a EMS 

 

5.1.11 Případy, kdy dojde ke změnám vynuceným 

změnou smluvního vztahu, technickým 

Zápis o ře-
šení 

zaměstnanec 

útvaru Realiza-

 Ved. za-

městnanec 

mailto:vaclav.zak@mil.zvvz.cz
mailto:vaclav.zak@mil.zvvz.cz
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Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

řešením a p. které způsobí, že zaskladněné 

zařízení nelze použít, se řeší individuálním 

postupem s cílem urychleného vyskladně-

ní (odprodej, použití do jiné zakázky, fyzic-

ká likvidace, náhradní sklad a p.) 

Záznam o 
vyskladnění 

ce zakázek útvaru Reali-

zace zakázek 

 
5.4 Skladování ve skladu Realizace staveb 
 

Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.2.1.   Vedoucí skladník převezme (pokud nena-

kupuje sám) od nakupujícího 

k zaskladnění zboží, zakoupené dle směr-

nic EZJ 008, EZJ 009 nebo EZJ 011, vč. 

průvodní dokumentace (kopie objednáv-

ky, dodací list, návod k používání, účtenka 

z obchodu, faktura  a p.) 

Průvodní 

dokumentace  

vedoucí skladu  Nakupující 

5.2.2 Provede příjem zboží z hlediska komplet-

nosti, nepoškození a jakosti. V případě 

potřeby si může ke vstupní kontrole při-

zvat zaměstnance zaměstnanec střediska 

„Najíždění a servis“ nebo představitel 

vedení pro SMJ a EMS, kteří jsou povinni 

tuto provést. 

 vedoucí 

skladu 

 Nakupující, 

zaměstnanec 

střediska 

„Najíždění a 

servis“, 

představitel 

vedení pro 

SMJ a EMS 

5.2.3. V případě shody s požadavky na jakost 

vedoucí skladu zboží   zaskladní způso-

bem předepsaným v návodech 

k používání nebo v  příloze č. 1 této 

směrnice.  Současně zajistí jeho zaevido-

vání v PC, v sešitě příjmu a výdeje a na 

skladových kartách. V případě elektroná-

řadí označí nakupovanou položku inven-

tárním číslem. vedoucí skladu odpovídá 

za odbornou a bezpečnou manipulaci 

v průběhu příjmu a skladování 

PC program 

Sešit příjmu a 

výdeje 

Skladová 

karta 

vedoucí 

skladu 
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Číslo Popis 

 

Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

5.2.4 V případě zjištění neshody tuto zazname-

ná na dodací list, vyplní tiskopis ZET 094 a 

zahájí řízení o vadách dle směrnice EZJ 01 

Dodací list 

ZET 094 

vedoucí 

skladu 

(zaměstnanec 

střediska 

„Najíţdění a 

servis“, 

představitel 

vedení pro 

SMJ a EMS) 

 Nakupující 

5.2.5 V průběhu skladování sleduje vedoucí 

skladu skladovací podmínky a stav skla-

dovaných položek. Při jakékoliv změně 

stavu toto oznámí E-mailem svému ve-

doucímu, který vyšetří příčinu poškození 

skladovaného předmětu a přijme Preven-

tívní opatření nebo nápravná opatření dle 

EZJ 015. 

E-mail vedoucí skladu   

5.2.6 Výdej spotřebního zboží (brusné kotouče, 

přídavný svařovací materiál, vrtáky, 

ochranné rukavice a p.) na jednotlivé 

zakázky je realizován na základě Žádanky 

o výdej (ZET 080, ZET 081) vystavené 

zaměstnancem realizace staveb odpo-

vědným za realizaci montáže (mistr, ved. 

montér) na základě předpisu 

v technologickém postupu . Vydané spo-

třební zboží je odepsáno v PC a ze sklado-

vacích karet a předáno žadateli 

s vypsáním položek na tiskopisu ZET 078 

nebo ZET 079 – Výdejka , dodací list .  

ZET 080, ZET 
081 –žádanka 
o výdej 
ZET 078,ZET 
079 – Výdej-
ka, dodací list   
PC program 

Sešit příjmu a 

výdeje 

Skladová 
karta 

vedoucí skladu  Odpovědný 

zaměstnanec 

realizace 

staveb 

5.2.7 Ostatní skladované položky (nářadí, elek-

tronářadí, montážní přípravky, měřidla a 

p. jsou vydávány na základě předpisu 

v osobní kartě zaměstnance potvrzeném 

odpovědným vedoucím zaměstnancem, 

nebo na základě předpisu v technol. po-

stupu montáže –výpis na tiskopisu ZET 

080 nebo ZET 081. Vydané položky jsou 

ZET 080, ZET 
081 –žádanka 
o výdej 
ZET 078,ZET 
079 – Výdej-
ka, dodací list   
Karta za-
městnance 

vedoucí skladu  

 

 

 

 

 Odpovědný 

zaměstnanec  

realizace 

staveb 
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Záznam Zodpovídá Schvaluje Spolupracuje 

odepsány v PC a ze skladovacích karet a 

předány žadateli s vypsáním položek na 

tiskopisu ZET 078 nebo ZET 079 – Výdejka 

, dodací list . 

PC program 

Sešit příjmu a 

výdeje 

Skladová 
karta 

 

 

 

5.2.8  Návrat vratných položek zpět do skladu 

probíhá na základě fyzického předání 

položky spolu s výdejkou, dodacím listem 

(ZET 078, 079) vedoucí skladu nebo jeho 

zástupci. Navracené položky musí být 

předávány kompletní a řádně očištěné!! 

vedoucí skladu zkontroluje kompletnost a 

stav navrácené skladové položky a roz-

hodne o možnosti jejího dalšího používá-

ní. 

ZET 078, ZET 
079 Výdejka, 
dodací list  

vedoucí skladu  Uživatel 

Ved. uživate-

le 

5.2.9 Lze-li položku dále použít bez úpravy pro-

vede její zaskladnění a zaevidování  

PC, Sešit 
příjmu a vý-
deje 
sklad. karta 

vedoucí skladu  Uživatel 

Ved. uživate-

le 

5.2.10 Lze-li položku dále použít po drobné 

údržbě(naostření,namazání,elektrorevize, 

kalibrace), zajistí vedoucí skladu prove-

dení této údržby postupem dle EZJ 009 

nebo EZJ 013. Po úpravě provede vedoucí 

skladu zpětné zaevidování  dle čl. 5.1.9 

PC, Sešit 
příjmu a vý-
deje 
sklad. karta 

vedoucí skladu  Uživatel 

Ved. uživate-

le 

5.2.11 Je-li navrácená položka nekompletní, 

znečištěná nebo značně poškozená ve-

doucí skladu ji zpět nepřevezme. V těchto 

případech musí uživatel informovat nad-

řízeného zaměstnance který škodu pí-

semně zaznamená a zajistí další postup 

dle pravidel o „škodovém řízení“. O  vý-

sledcích škodového řízení nadřízený za-

městnanec  písemně informuje vedoucí 

skladu. 

Záznam o 
škodě 
 

Vedoucí za-

městnanec 

 vedoucí 

skladu, Uži-

vatel 

5.2.12 Na základě rozhodnutí o výsledku škodo- a)PC, Sešit 
příjmu a vý-

vedoucí skladu  Ved. za-
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vého řízení vedoucí skladu zajistí: 

a) opravu zařízení ve vybraném servisním 

zařízení, převzetí po opravě a naskladnění 

dle čl.5.1.9 

b) vyřazení z evidence a předání 

k likvidaci dle interních pravidel a.s. 

deje 
sklad. karta 
 
b)ZET 075 
Návrh na 
likvidaci ma-
jetku 

městnanec 

Uživatel 

 
5.5 Skladování na montážních pracovištích 
 
Je dáno samostatnou směrnici EZJ 099 
 
Poznámka: u malých zakázek, kde se jedná o skladování méně než 20 skladovaných položek se ne-
vede skladová evidence příjmu a výdeje (pokud to nepožaduje zákazník). V těchto případech potvr-
dí skladník  pouze jakost, kompletnost a nepoškozenost svým podpisem a datem v Inspekčním plá-
nu (plán kontrol a zkoušek)  a na dodacích listech jednotlivých dodávek!!! 

 
6. Související dokumenty 

 
EZJ  001     Příručka jakosti a EMS 
EZJ  004     Řízení prodeje 
EZJ  008     Nákup 
EZJ  009     Nákup a údržba HM a NHM 
EZJ  010     Řízení procesu realizace 
EZJ  011     Řízení realizace staveb 
EZJ  012     Kontrola a zkoušení 
EZJ  013     Metrologický řád 
EZJ  014     Řízení neshodného produktu 
EZJ  015     Nápravná a preventivní opatření 
 
 

7. Přílohy 
 
Příloha č.1 – Standardní skladovací podmínky 
Příloha č.2 -  Organizační schéma podniku. 
 

8. Tiskopisy (záznamy) 
 
ZET  007 – Objednávka-smlouva 
ZET  008 – Dodací list  
ZET  049 – Evidenční rozpiska dílů 
ZET  075 – Návrh na likvidaci majetku 
ZET  078 -  Výdejka- dodací list – A5 
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ZET  079 – Výdejka – dodací list – A4 
ZET  080 – Žádanka o výdej – A5 
ZET  081 – Žádanka o výdej – A4 
ZET  094 – Hlášení o vadách-reklamací 
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Standardní skladovací podmínky 
 
Poznámka: V této příloze jsou pro informaci uvedeny standardní skladovací podmínky pro některé 
komponenty. Rozhodující pro manipulaci dopravu a skladování jsou vždy požadavky uvedené 
v návodech k používání jednotlivých druhů zboží!!! 
 
 

1. Typy skladů 
 

Název skla-
du 

Označení 
skladu 

Charakteristika skladu Označení 
klimatu 

Úprava kriptoklimatu 

Uzavřený      IA Klima lze regulovat       :1 Současná regulace teploty a vlhkosti 
vzduchu 

      :2 Regulace teploty vzduchu 

      :3 Regulace vlhkosti vzduchu 

      :4 Úprava složení vzduchu 

     IB Klima lze ovlivňovat       :1 Úprava materiálového složení pláště skla-
du 

      :2 Stavební řešení skladu 

      :3 Situování skladu v lokalitě 

Přístřešek      II Klima nelze ovlivňovat         -              ------- 

Volná plo-
cha 

 
     III 

 
Klima nelze ovlivňovat 

 
       - 

 
             -------- 

 
2. Podmínky pro skladování některých výrobků a jejich dílů 

 
 
Typ skladu             Skladovaný výrobek nebo jeho část                       Poznámka 

 
     III                        Potrubní díly sk.III 
                                Ocelové kompenzátory 
                                Díly skříní EO a LF, odlučovače vírové 
                                Ocelové konstrukce 
                                Hutní montážní materiál 
                                Zábradlí, plošiny, schody, žebříky 
                                Ochranná síta a ocelové mřížky   
                                Skříně a stoličky ventilátorů 
 
      II                        Potrubí sk.I 
                                Vložky tlumičů hluku 
                                Klapky, uzávěry a šoupátka   
                                Komorové podavače 
                                Ventilátory 
 
      IB:2                    Kompenzátory s pružným pásem 
                                Provzdušňovací zařízení 
                                Filtrační hadice 
                                Těsnění a ostatní pryžové díly  
                                Podavače šnekové  
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      IB:1                    Převodové skříně 
                                Manometry  
                                Elektromotory 
                                Pojistné, uzavírací a odvzdušňovací ventily 
                                Podavače rotační  
                                Klapkové uzávěry pro dopravní potrubí 
                                 
 
      IA:2                   Uzávěr dvojitý klapkový 
                                Příslušenství komorových podavačů 
                                Vnitřní díly a příslušenství odlučovačů MGA   
 
 
 
 
 
 



 

 

Organizační schéma podniku  
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DOZORČÍ RADA 

PŘEDSTAVENSTVO 
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