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ABSTRAKT 

David BROŢ: „Analýza vhodnosti a účinnosti interních auditů systému managementu velkého 

strojírenského podniku.“ 

Cílem této bakalářské práce je analýza vhodnosti a zhodnocení účinnosti interních 

auditů systému managementu a náměty na moţná zlepšení. 

První část práce je zaměřena na teorii auditování systému managementu. Je zde 

popsán historický vývoj, moderní pojetí a význam interního auditu a poţadavky ISO norem. 

Dále je popsán obecný postup procesu auditování a uveden výčet vlastností profesionálního 

auditora. 

Druhá část bakalářské práce je orientována na provádění auditů integrovaného 

systému řízení v podniku a zhodnocení jejich vhodnosti a účinnosti. Na základě analýzy jsou 

pak navrţeny náměty na zlepšení. 

Klíčová slova: 

Interní audit, vhodnost interních auditů, účinnost interních auditů, ISŘ (Integrovaný systém 

řízení), jakost. 

ABSTRAKT 

David BROŢ: „The analysis of suitability and efficiency of management system internal 

audits at large machinery company.“ 

The aim of this thesis is to analyze the suitability and evaluate the effectiveness of 

internal audit management system and suggestions for possible improvements. 

The first part is focused on the theory of management system auditing. This part is 

consist of the historical development, modern concept and importance of internal audit and 

the requirements of ISO standards. Afterwards there is description of the general process of 

auditing and the auditor's list of professional characteristics. 

The second part of this thesis contains the auditing integrated management in the 

company and assess their suitability and effectiveness. Based on the analysis there are 

suggesting possibilities of improvements. 

KEY WORDS 

The internal audit, suitability of internal audit, efficiency of internal audit, IMS (Integrated 

Management System), the quality. 
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ÚVOD 

V současné době je slovo jakost mnohokrát skloňovaným pojmem. Vzhledem 

k výrobku je to stupeň plnění poţadavků souborem inherentních charakteristik. Na jakost má 

ovšem vliv celá řada faktorů počínaje systémem managementu a samotnou výrobou konče. Je 

tedy nezbytné zabezpečit všechny procesy, nejen ty výrobní. O to se stará systém 

managementu jakosti. Stěţejními jsou dnes činnosti plánovaní, rozhodování na základě faktů, 

tedy na základě měřitelných veličin, a další základní principy managementu jakosti. Vše má 

jeden cíl a to uspokojit poţadavky zákazníka. 

Jelikoţ je dnešní trh trhem světovým, existuje zde silné konkurenční prostředí. 

Jedním z důvodů globalizace trhu je normalizace poţadavků na jakost včetně poţadavků na 

systém managementu jakosti. Nejznámější jsou normy ISO 9000. Certifikace dle různých 

norem pak dává jistotu v plnění poţadavků a tím zjednodušuje prokazování jakosti 

zákazníkům. 

Globalizací trhu a průnikem nových dodavatelů panuje v současné době silné 

konkurenční prostředí. Proto se společnosti snaţí nalézt nová hlediska, která by zvýšila jejich 

konkurenceschopnost a zajistila tak lepší postavení na trhu. Jakost je jedním ze základních 

faktorů, které ovlivňují konkurenceschopnost společností. 

Certifikát ovšem není jediným východiskem. Je to pouze základní báze pro 

zlepšování jakosti. Oblast jakosti se neustále vyvíjí a je třeba se těmto trendům přizpůsobovat, 

chce-li společnost uspět. Je nezbytné, aby se jakost neustále zlepšovala a přezkoumávala. 

Přezkoumávat a zlepšovat je moţné i systémy managementu společnosti a měřit výkonnost 

procesů. Toto přezkoumávání je moţné realizovat pomocí auditů systému managementu. Tato 

bakalářská práce se zaměřuje na interní audity a nazývá se: 

„Analýza vhodnosti a účinnosti interních auditů systému managementu velkého 

strojírenského podniku.“ 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit vhodnost a účinnost interních auditů 

systému managementu ve velkém strojírenském podniku. První část se věnuje teorii auditu, 

vývoji, dělení a postupům při auditování. V druhé části je vyhodnocena realizace interních 

auditů ve společnosti, ve které byla bakalářská práce řešena. Nakonec je provedena analýza 

současného stavu a poté jsou uvedeny případné náměty na zlepšení.  
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1 TEORIE AUDITOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU 

JAKOSTI 

1.1 Management jakosti 

Management jakosti (a systémy managementu jakosti jako jeho podpůrné 

mechanizmy) můţeme charakterizovat jako tu část celopodnikového managementu, která je 

zaměřena na maximální zabezpečování spokojenosti zákazníků s vynaloţením optimálních 

nákladů. [5] 

Důraz na jakost byl kladen jiţ od starověku. Moderní přístupy se ovšem vyvinuly 

během posledních sto let od modelu řemeslné výroby, přes technickou kontrolu a statistickou 

regulaci, aţ po dnešní moderní systémy managementu jakosti. V současné době se uplatňují 

tři základní koncepce rozvoje systémů managementu jakosti: 

 Koncepce odvětvových standardů; 

 Koncepce ISO; 

 Koncepce TQM. 

Koncepcí zde chápeme strategické přístupy, jeţ s různou intenzitou a v rozdílném 

prostředí rozvíjejí principy managementu jakosti. Tyto koncepce jsou však rozdílné i v dalších 

aspektech. Jsou různě náročné na zdroje a znalosti lidí a orientují se na různé zainteresované 

strany. [1] 

1.1.1 Normy ISO řady 9000 

Globalizace trţního prostředí si vynutila vytvoření a pouţívání norem, jakými jsou 

ISO standardy řady 9000, na kterých má vystavěný systém managementu řada firem. Tyto 

normy byly poprvé zveřejněny v roce 1987 Mezinárodní organizací pro normy ISO, které se 

zabývaly poţadavky na systém managementu jakosti. Tyto normy jiţ od samého počátku 

zařadila mezi evropské normy Evropská unie a vyţaduje jejich širokou aplikaci. [1] 
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Charakteristické rysy této koncepce: 

 Mají generický (univerzální) charakter, tzn., ţe je lze aplikovat ve všech 

organizacích, nehledě na jejich typ či velikost. 

 Nejsou závazné, ale pouze doporučující. V okamţiku, kdy zákazník vyţaduje, 

aby dodavatel aplikoval systémy managementu jakosti a dodavatel se zaváţe 

odběrateli, ţe u sebe aplikuje systémy managementu jakosti, stává se pro 

producenta tato norma závazným předpisem. Pokud si výrobci sami zavádějí 

normy ISO řady 9000, činí tak především z důvodu snahy zvýšit svou 

konkurenceschopnost. Výjimku tvoří dodavatelé regulované sféry, pro které je 

certifikace dle normy ISO 9001 závazná.[5] 

Soustava norem ISO 9000, která je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 9000 (česká 

verze byla revidována naposledy v roce 2006) je tvořena souborem těchto čtyř norem: 

 ISO 9000:2006 Systémy managementu jakosti – Základní principy a slovník 

 ISO 9001:2009 Systému managementu jakosti – Poţadavky 

 ISO 9004:2010 Systému managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti 

 ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a 

systémů environmentálního managementu[1] 

Koncepce ISO je ve velké míře direktivní nástroj. Nutí organizaci a všechny její 

zaměstnance dodrţovat směrnice, postupy a předpisy a klade velký důraz na dokumentaci 

systému jakosti. ISO 9001 nekompromisně vyţadují srozumitelný popis všech činností 

zabezpečování jakosti v organizaci a aby byly jasně definovány pravomoci a zodpovědnosti 

zaměstnanců. Základními dokumenty jsou: příručka jakosti, směrnice, pracovní postupy a 

další dokumentace (záznamy jakosti, popisy pracovních míst, záznamy o interních 

prověrkách, dokumenty o rozvoji způsobilosti zaměstnanců, záznamy o provedených 

zkouškách apod.). Systém managementu jakosti však nestačí mít jen dokonale 

zdokumentován, ale systém jakosti musí především fungovat v praxi. Od organizace se 

očekává pravidelné revidování svého systému jakosti.[1] 
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Norma ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu jakosti – poţadavky v kapitole 

8. Měření, analýza a zlepšování, přesněji v podkapitole 8.2.2 Interní audit, udává povinnost 

provádět interní audity za účelem stanovení funkčnosti systémů managementu jakosti 

v organizacích. 

8.2.2 Interní audit 

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

stanovilo, zda systém managementu kvality: 

a) vyhovuje plánovaným činnostem požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům 

na systém managementu kvality stanoveným organizací a 

b) je efektivně uplatňován a udržován.“ [6] 

1.2 Moderní pojetí interního auditu 

Slovo audit (z lat. auditus) se v základním významu překládá jako slyšení, 

poslouchání, dozvídání se. 

Audit je v moderním pojetí normou ČSN EN ISO 9000 definován jako 

„systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní 

hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria“. Pokusme se tuto definici 

objasnit. Auditování je proces, tedy soubor činností, které jsou plánovány – včetně 

plánovaných zdrojů, postupů při provádění auditů apod., systematicky realizovány tak, aby se 

s jejich výsledky v systému managementu vhodným způsobem naloţilo při rozhodovacích 

procesech. „Nezávislý“ znamená, ţe osoby provádějící audit, čili auditoři, nesmí být jakkoliv 

závislí na auditovaném procesu, produktu apod. Pojem „dokumentovaný“ předpokládá, ţe 

kaţdá organizace má zpracován dokumentovaný (jinými slovy popsaný) postup. 

 Audity tedy poskytují důkazy (záznamy o výsledcích činností a další informace 

ověřené auditory), díky nimţ pak auditoři konstatují, zda jsou plněny či neplněny poţadavky 

na jakost. Zda jsou výsledky v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují 

efektivně a jsou vhodné pro dosaţení cílů. [1] 

Definice interního auditu, kterou přijali samotní interní auditoři na podzim roku 

1999, vystihuje podstatu interního auditu. Definice dle Institutu interních auditorů zní:  
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„Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na 

přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci 

dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování 

efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy řízení organizace“. [4] [13] 

Definice IIA demonstruje transformaci, kterou interní audit v posledních letech 

prošel s ohledem na to, jaká je jeho role a jak je vnímán. V minulosti byl interní audit 

povaţován za podporu managementu zaměřenou hlavně na finančnictví a účetnictví. Nyní se 

jeho role rozvinula. Zahrnuje aktivní risk management a spolu s tradičním auditováním je 

nedílnou součástí procesu podnikového řízení. [13] 

Můţeme konstatovat, ţe interní audit vykonává ty činnosti, které by měl vykonávat 

management organizace, kdyby na ně měl dostatek času. Protoţe čas nemá, vyuţívá k tomu 

sluţeb interního auditu. Jedná se tedy o podporu řízení podniku, s jehoţ výsledky pracuje 

výhradně vedení vlastní organizace.[4] 

Audit provádí interní auditor, který je zpravidla zaměstnancem podniku (u velkých 

podniků to můţe být dokonce specializované pracoviště s několika zaměstnanci), avšak je 

zcela nezávislý na podnikovém managementu. V praxi můţe mít zařazení útvaru interního 

auditu do organizační struktury nejrůznější podobu. Zda je podřízen dozorčí radě nebo 

představenstvu, závisí na modelu podnikového řízení. Dále pak závisí na velikosti podniku, 

na předmětu jeho činnosti, na představách vedení podniku o interním auditu. [3] 

1.2.1 Vývoj úlohy interního auditu 

Historie auditu se úzce váţe s rozvojem účetnictví. Audit i účetnictví patřily 

k metodám, které pouţívaly zpočátku jednotlivé rody, později kupci a obchodníci pro 

evidování jejich majetku, ochranu tohoto majetku před zcizením, a to především na základě 

podvodů a omylů v jeho nesprávné evidenci. [2] 

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

nutností zabezpečit spolehlivost účetního systému. V roce 1844 byl v Anglii zákonem o 

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

připravované řediteli společností. V poměrně krátké době byl poţadavek modifikován. 

Prověření nemuseli realizovat akcionáři, ale auditor mohl být vybrán společností. Touto 

úpravou byl poloţen základ povinnému auditu. S rostoucí velikostí podniků, která byla 



6 

 

měřena např. počtem zaměstnanců, obratem a hodnotou pouţívaného majetku, se zvyšovalo 

riziko omylů a podvodů. Bylo vyţadováno, aby správnost účetnictví byla zabezpečována jak 

externími, tak i interními auditory z řad zaměstnanců podniku. [2] 

V průběhu dalších let se úloha interního auditu neustále vyvíjela. S přibýváním 

dalších atributů současně rostla její odpovědnost. Ovšem základním cílem stálé zůstává: 

sloužit stále lépe vedení jako nástroj pro dosažení efektivnosti řízení podniku. [2] 

Od počátku auditorské činnosti jako odvětví účetnictví, k němuţ původně patřila, aţ 

do současnosti, kdy interní audit představuje zvláštní typ podpory řízení podniku, uběhla 

dlouhá cesta. Zpočátku bylo úkolem auditora pouze revidovat ekonomickou a finanční situaci 

společnosti, hledat moţné podvody či omyly a zajistit správné uplatňování účetních pravidel. 

Dnes je tento typ práce (prověření a revize finanční situace společnosti) zadáván externím 

auditorům nebo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Jiţ před druhou světovou válkou si 

podnikatelé uvědomili, ţe je třeba zavést nezávislou kontrolu všech činností v podniku 

z důvodů sloţitosti ekonomických jevů, měnící se dynamiky metod a systémů vedení a řízení 

společnosti a rozšíření komunikací ve světovém měřítku a z toho vyplývající globalizací 

trţního prostředí. [2] 

V roce 1941 byl v New Yorku zaloţen Institut interních auditorů, k němuţ 

v současné době patří interní auditoři většiny zemí světa. IIA je mezinárodně uznávaný a 

důvěryhodný poradce. Slouţí členům institutu v 165 zemích. IIA je hlasem, obhájcem, 

uznávanou autoritou, hlavní učitel na řízení rizik a vnitřní kontroly. IIA stanovuje, spravuje a 

vyhlašuje Mezinárodní standardy pro profesionální praxi interního auditigu. Pořádá semináře, 

konference, konzultační činnost, publikuje odborné texty, poskytuje tzv. internetový trénink a 

benchmarking. [12] 

 Hlavní činností IIA je odborné školení interních auditorů, profilování a rozvoj 

interní auditorské činnosti a vypracovávání norem a pravidel, které by zaručovaly správné 

vykonávání této činnosti při současném poskytování záruk efektivnosti a dodrţování etických 

pravidel. O šest let později zavedl IIA v rámci poţadavků na interní auditory také doloţku, 

která umoţňovala „zahrnout i zkoušku z jiných činností neţ finančních a účetních“. Tím 

započal výrazný posun v poţadavcích na odborné kvality interních auditorů. Dochází ke 

vzdalování se od standardu účetnictví a finančního hospodaření společnosti, které se pak 

stávají předmětem externí auditorské činnosti. Stoupl tím význam interního auditu v rámci 
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organizační struktury organizace. Interní auditorská činnost stálé častěji má své místo vedle 

nejvyšší řídící úrovně (představenstva, vrcholového managementu či dozorčí rady), kterou 

informuje buď prostřednictvím výboru pro audit nebo přímo. Toto postavení sice zaručuje 

internímu auditu nezávislost, ale současně ho vystavuje velké nedůvěře a značným rizikům. 

Snaha o sjednocení přístupu k problematice interního auditu vedlo v roce 1982 

některé evropské organizace interních auditorů k zaloţení Evropské konfederace Institutů pro 

interní audit. Své poslání spatřuje především v „prosazování a rozvíjení profesionální praxe 

v oblasti interního auditu v Evropě prostřednictvím členských organizací, ku prospěchu této 

profese ve všech členských zemích.“ [2] 

1.2.2 Interní audit v české praxi 

Profese interního auditora se v české praxi začala objevovat na počátku devadesátých 

let minulého století. Nejprve ve velkých průmyslových podnicích a bankách. Po téměř deseti 

letech byl přijat zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, který přispěl k rozšíření 

interního auditu i do dalších oblastí ekonomického ţivota české společnosti. O problematiku 

interního auditu se začali váţněji zajímat i manaţeři, kteří si uvědomili, jaký uţitek z jeho 

pouţívání mohou jimi řízené organizace mít. K propagaci interního auditu a profesní přípravě 

interních auditorů napomáhá od roku 1994 Český institut interních auditorů, který 

systematicky vzdělává interní auditory, a to jak formou kurzů věnovaným jednotlivým 

problémům auditorské práce, tak ucelené přípravy v podobě manaţerského studia k získání 

diplomu CIA (Certifikovaný interní auditor). ČIIA rovněţ vykonává poradenské činnosti 

spojené se zaváděním interního auditu. Pro potřeby interních auditorů i dalších 

zainteresovaných osob začaly být vydávány publikace, buď původní nebo překladové, 

zaměřené na problematiku interního auditu všeobecně nebo na jeho určité oblasti (např. 

marketing, veřejná správa, podnik a jeho operace). V podmínkách ČR je rozvoj interního 

auditu podmiňován zvyšováním odborné přípravy interních auditorů a zlepšením 

informovanosti manaţerů o výhodách interního auditu. [4] [2] 

1.3 Poţadavky standardů 

V moderním pojetí slovo jakost nepředstavuje pouze shodu technických vlastností 

parametru výrobku s předpisem či normou. Proto je třeba jakost chápat jako soubor všech 

vlastností, jimiţ výrobek či sluţba uspokojují potřeby zákazníka. Z tohoto pohledu nelze 

ztotoţňovat jakost s následnou kontrolou, ale je třeba přijímat nezbytná opatření proto, aby se 
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neţádoucí jev (vada) nemohl vůbec objevit. Jakost se proto týká celého reprodukčního cyklu 

– od výzkumu a vývoje přes výrobu aţ po uţití a ukončení technické ţivotnosti výrobku. [2] 

Snaha o jakost je v poslední době v ČR spjata se zaváděním tzv. ISO norem. Tyto 

normy, stejně jako všechny ostatní normy, nemají v ČR právní závaznost, protoţe právně 

závaznými jsou pouze zákony. Je proto záleţitostí zákazníka, zda bude od svého dodavatele 

poţadovat ověření jeho systému zabezpečování jakosti, či nikoliv. V případě, ţe se sami 

výrobci rozhodnou zavést normy ISO, činí tak především z toho důvodu, aby lépe obstáli 

v konkurenci s jinými podniky. Kromě ISO norem se pouţívají i další normy, např. 

v evropském automobilovém průmyslu se jedná o VDA 6.1, které odpovídá ve Spojených 

státech amerických norma QS-9000. Efekty vycházející ze zvyšování péče o jakost přináší 

systém komplexní péče o jakost, který je známý pod zkratkou TQM. Jeho myšlenkou je, ţe 

pro uspokojení potřeb zákazníka je třeba vynaloţit veškeré úsilí, přičemţ na uspokojení těchto 

potřeb se podílejí všichni zaměstnanci podniku. Smyslem je uspokojit současné i budoucí 

potřeby při co nejniţších nákladech. [2] 

Zásady SMJ jsou tedy definovány třemi výše uvedenými koncepcemi, a to souborem 

řady ISO 9000, koncepcí odvětvových standardů a koncepcí TQM. Prioritou stále zůstává 

vyspělá komunikace, efektivní procesy a především spokojenost zákazníků. Neoddělitelnou 

součástí systémů řízení i systémů řízení jakosti je auditní činnost, která napomáhá 

k prokazování jeho funkčnosti, efektivnímu řízení a neustálému zlepšování efektivnosti a 

účinnosti organizace. Hlavním cílem auditu je tedy zjišťování faktů, objektivní vyhodnocení 

těchto faktů a v případě nedostatků by mělo dojít k zajištění co nejrychlejší nápravy. [9] 

1.3.1 Cíle interního auditu  

Ať uţ jsou interní audity zaváděny do systémů řízení dle jakékoliv normy, jejich cíle 

zůstávají stejné. Existují čtyři primární cíle: 

 ověřit shodu s poţadavky normy; 

 ověřit shodu s dokumentovanými postupy; 

 ověřit efektivnost procesů v daném systému; 

 identifikovat příleţitosti pro zlepšení systému. 

Při zavádění ISO 9001:2009 kladlo mnoho organizací důraz na první dva cíle. Zda je 

či není organizace ve shodě s poţadavky ISO 9001 a zda činnosti v rámci organizace jsou či 
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nejsou ve shodě s jejími vlastními dokumentovanými postupy a pokyny. Poté co systém 

managementu jakosti vyzrál a neshody poklesly, začaly některé organizace usilovat o 

zefektivnění interních auditů a zaměřily se více na třetí a čtvrtý cíl. Audity tedy stále ověřují 

shodu s ISO 9001, ale auditoři jsou školeni také k hodnocení zdraví procesů v rámci systému. 

[10] 

1.4 Účastníci auditu 

Jakýkoliv audit má tři základní účastníky: 

 klienta; 

 auditora; 

 prověřovaného. 

Při realizaci interních auditů systému managementu je klientem vţdy vrcholové 

vedení organizace. Auditor, popřípadě tým auditorů je aktivním účastníkem procesu 

auditování, jehoţ chování, přístupy a postupy, které se k této profesi úzce váţou, budou 

popsány v samostatné části. Je moţné, aby interní audit vykonával jediný auditor, v praxi se 

ovšem můţeme opakovaně přesvědčit o tom, ţe efektivní vedení interních auditů vyţaduje 

týmovou práci. Osvědčuje se, kdyţ tým zahrnuje minimálně tři členy, z nichţ jeden je tzv. 

vedoucí auditor. Prověřovaný představuje pasivního účastníka auditování a má jím být 

alespoň jedna plně kompetentní osoba, zastupující prověřované organizační jednotky a 

procesy. V případě auditování některých specifických procesů můţe být k internímu auditu 

přizván i tzv. technický expert, který však není součástí auditorského týmu, ale podává pouze 

svá odborná stanoviska k oblastem a procesům, ve kterých není tým auditorů odborně 

způsobilý. Nasazení technických expertů je u interních auditů pouze výjimkou. [1] 

1.5 Dělení auditů 

V systémech managementu jakosti existuje několik druhů auditů, coţ ilustruje i 

schéma na obrázku 1. Základním členěním je členění na interní a externí audity. Interní audity 

bývají charakterizovány jako aktivity, které vykonávají zaměstnanci organizace sami, zatímco 

externí audity jsou prováděny jinými organizacemi. Toto je ovšem pouze polopravda. 

Základní členění na audity interní a externí nemůţe být totiţ nikdy bráno z pohledu, kdo audit 

vykonává, ale podle toho, kdo vyuţívá závěrů (výstupů) z auditování. Výstupy z interních 

auditů vyuţívá výhradně sama auditovaná organizace (a to především její vrcholové vedení), 

zatímco výstupy z externích auditů vyuţívají i jiné organizace, např. zadavatelé zakázek, 
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odběratelé (potom se jedná o audity druhou stranou), certifikační orgány (audity třetí stranou). 

Podle toho, co je předmětem auditování, můţeme rozlišit audity na audity systémové, 

procesní, personální a produktové. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 1 Druhy auditů v systémech managementu jakosti [5] 

1.6 Jednotlivé kroky při auditování 

Základní činnosti při auditování systému managementu jakosti v souladu s normou 

EN ISO 19011:2011 ilustruje obrázek 2. 

V rámci zahajovací fáze auditu jmenuje osoba, která je odpovědná za řízení 

programu auditu (např. představitel vedení) vedoucího týmu auditorů. Ten pak má pravomoc 

jmenovat další členy auditorského týmu. Klient auditu definuje cíle interního auditu, které by 

měly být orientovány na vyhledávání příleţitostí ke zlepšování. Další důleţitou činností 

zahajovací fáze je posouzení tzv. proveditelnosti auditu, tzn. přezkoumání všech podmínek a 

vlivů, které by mohly znesnadnit efektivní realizaci auditu (např. nedostatek zdrojů, 

nepřipravenost prověřovaného místa apod.). V poslední době se i u nás v souvislosti 

s existencí nadnárodních společností řeší i otázka jazyka, ve kterém bude interní audit 

veden.[1] 
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Hlavním smyslem přezkoumání dokumentů je zjistit, jestli jsou pro vlastní provedení 

interního auditu k dispozici všechna potřebná kritéria, tzn. normy, směrnice, zákony, příručka 

jakosti apod. Toto přezkoumání provádí buď vedoucí auditor, nebo celý tým auditorů. 

V případě, ţe dokumentace není kompletní, vedoucí auditor by měl informovat klienta auditu 

a osoby odpovědné za řízení programu auditu.[1] 

Příprava auditování na místě obsahuje vypracování operativního plánu auditu, 

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

v rámci systému managementu jakosti (to je úloha vedoucího týmu auditorů), a zejména plán 

obsahuje vlastní přípravu všech členů auditorského týmu ke zkoumání přímo na místě. Plán 

auditu by měl zahrnovat tyto body:[1] 

 cíle auditu; 

 kritéria auditu, všechny dokumenty, na které se odkazuje; 

 předmět auditu, včetně identifikace organizačních a funkčních jednotek a 

procesů, které mají být auditovány; 

 data a místa, na kterých mají být provedeny činnosti při auditu na místě; 

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

s managementem auditované organizace a jednání s týmem auditorů; 

 úlohy a odpovědnosti členů týmu auditorů a jakýchkoliv doprovodných osob; 

 přidělení patřičných zdrojů pro kritické oblasti auditu. 

Klient auditu by měl přezkoumat a akceptovat plán auditu a před zahájením činnosti 

při auditu na místě by měl být předloţen auditované organizaci. Vedoucí týmu auditorů má 

při poradě týmu auditorů přidělit kaţdému členu týmu odpovědnost za auditování 

specifických procesů, lokalit, funkcí, oblastí nebo činností.  

Příprava pracovních dokumentů je činnost, kde členové týmu auditorů mají 

přezkoumat informace odpovídající jejich rozdělení k auditu a připravit dokumenty, které jsou 

potřeba pro odkazy a záznamy z průběhu auditu. [9] 

 Jednou z typických pracovních pomůcek (ne však bezpodmínečně vyţadovanou), se 

kterou pak auditoři pracují, jsou tzv. check-listy. Jsou to seznamy otázek, jeţ si auditoři 

připraví předem a které je pak při vlastním auditování na místě vedou. Seznamy otázek mají 

zahrnovat všechny poţadavky kladené na systém managementu jakosti v prověřované oblasti, 
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procesech apod. Vytvořený check-list však nesmí být chápán jako definitivní materiál. Při 

vlastním auditování jej lze vhodně doplňovat dalšími otázkami. Je vhodné, kdyţ seznamy 

otázek zároveň umoţňují zaznamenávat si všechny důleţité skutečnosti a důkazy, které budou 

auditoři potřebovat k formulování závěrů auditu. [1] 

Auditorské činnosti na místě, tj. přímo v provozech, resp. útvarech, představují 

typickou součást procesu auditování. Jejich hlavním úkolem je sběr a analýza dat o 

prověřovaných procesech, porovnávání dokumentovaných postupů s reálným stavem 

v prověřované organizační jednotce, formulace všech významných zjištění z auditu a příprava 

předběţných závěrů z interního auditu. Auditoři zde mají postupovat dle předem 

vypracovaného operativního plánu auditu. Běţnou součástí těchto činností na místě je úvodní 

a závěrečné jednání u zástupců prověřovaných procesů (jejich vlastníků). Na úvodním jednání 

je potvrzen plán auditu a je poskytnut stručný přehled o způsobu konání auditu. Závěrečné 

jednání má vlastníka prověřovaného procesu obeznámit s hlavními nálezy, ať uţ budou 

formulovány jako neshody, odchylky nebo příleţitosti ke zlepšování.[1] 

Po zakončení auditování přímo na místě tým auditorů vypracuje závěrečnou zprávu 

z auditu, která má písemnou formou shrnout všechna zjištění a závěry. Doporučený obsah 

zpráv z auditů také obsahuje text v ČSN EN ISO 19011: 

 Rozsah výsledků shody systému managementu jakosti s kritérií auditu; 

 Efektivní uplatňování, udrţování a zlepšování SMJ;  

 Způsobilost zajistit trvalou vhodnost, přiměřenost, efektivnost a zlepšování 

SMJ na základě procesu přezkoumání managementu. 

Zpráva z auditu je distribuována se záměrem, aby se dostala především k vlastníkům 

auditovaných procesů, vedoucím příslušných organizačních jednotek, přičemţ s jejím 

obsahem musí být seznámeno obzvláště vedení organizace. Zpráva z auditu je jedním 

z významných záznamů, jeţ musí být řízeny v souladu s pravidly řízení dokumentů. 

Projednání závěrů ve zprávě z auditu je úkolem řídících pracovníků, kteří také musí 

navrhnout, uskutečnit a následně prověřovat vhodná opatření k nápravě, preventivní opatření, 

resp. realizaci aktivit zlepšování. Efektivnost a účinnost opatření můţe prověřit následný 

interní audit. [9] [1] 
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Obr. 2 Typické činnosti při auditování systémů managementu jakosti v souladu 

s ISO 19011:2011. [7] 

1. Zahájení auditu 

 Úvodní kontakt s auditovanou společností 

 Určení proveditelnosti auditu 

 

2. Příprava činností při auditu 

 Přezkoumání dokumentů při přípravě auditu 

 Příprava plánu auditu 

 Přidělování práce týmu auditorů 

 Příprava pracovních dokumentů 

3. Provádění činností při auditu 

 Úvodní jednání 

 Přezkoumání dokumentů v průběhu auditu 

 Komunikace v průběhu auditu 

 Přidělování rolí a odpovědností průvodcům a 

pozorovatelům 

 Shromaţďování a ověřování informací 

 Zjištění z auditu 

 Příprava závěrů z auditu 

 Závěrečná jednání 

4. Příprava a distribuce zprávy z auditu 

 Příprava zprávy z auditu 

 Distribuce zprávy z auditu 

5. Ukončení auditu 

6. Provádění následného auditu 

(Je-li to specifikováno v plánu auditu) 
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1.7 Profesionální profil interního auditora 

Realizace činností interního auditu vyţaduje, aby osoby, které interní audit 

vykonávají, splňovaly určité předpoklady a měly určité vlastnosti, bez nichţ by jen těţko 

mohly dosahovat dobrých výsledků. Auditorská práce je o to těţší, protoţe jeho personál patří 

k podniku. To znamená, ţe nemá dostatečnou nezávislost, kterou mají externí auditoři. Navíc 

vedoucí interního auditu nemá hierarchickou autoritu nad různými úrovněmi podniku, takţe 

se auditorská doporučení musí prosazovat vlastní silou. Z toho plyne, ţe je třeba podstupovat 

neustálé riziko. Můţe pak nastat situace, ţe vyhýbání se třenicím, střetům a napjatým situacím 

bude stálým cílem interních auditorů. [2] 

Dnešní interní auditoři jsou mnohem více neţ jen finanční analytikové. Musí 

rozšiřovat a zvyšovat úroveň své kvalifikace, být inovativní, mít neustálý přehled o rizikách, 

která mohou ohrozit společnost a o trendech ve své profesi. Aby jejich práce byla efektivní, 

musí pozorně naslouchat, efektivně mluvit a jasně psát. Interní auditoři, kteří jsou uznáváni 

managementem jako odborníci na manaţerskou kontrolu a riziko, jsou podstatou budoucích 

úspěchů společnosti. [2] 

Interní a externí audity můţou provádět pouze lidé s příslušnou kvalifikací a praxí. 

Nároky na kvalifikaci auditorů se mohou v jednotlivých zemích lišit v souladu s nároky 

národních legislativ a norem. Oblasti kompetencí a hodnocení auditorů se věnuje celá kapitola 

7 normy ISO 19011:2011. [5] 

Auditoři se mohou účastnit oficiálních kurzů o auditování. Je to jedna ze zřejmých 

metod zvyšování kvalifikace, která by však měla být tak či tak doplněna o zaškolení přímo na 

pracovišti. Hodnota výcviku na pracovišti závisí na efektivitě zkušeného auditora, který 

poskytuje toto zaškolení. Práce se zkušeným auditorem je velmi hodnotná, i kdyţ si auditor 

v zaškolení přebere špatné zvyky stejně tak jako ty dobré. [11] 

Kromě těchto základních poţadavků, které jsou na auditory kladeny, je u auditorů 

také podstatné neustálé odborné vzdělávání a výcvik v metodách a nástrojích managementu 

jakosti. Jinak totiţ nemohou naplňovat hlavní cíl interních auditů, kterým je identifikace 

oblastí pro další zlepšování auditovaného systému managementu jakosti. Bez těchto 

doporučení auditorů nemá ţádný interní audit tzv. přidanou hodnotu pro auditované. [5] 
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Auditor by měl splňovat i určité charakterové vlastnosti, kam patří etický přístup, 

komunikativní schopnosti, schopnosti naslouchat a být přístupný názorům jiných, trpělivost 

ve shromaţďování dat, samostatnost, rozhodnost, diplomatický takt, ochota učit se i z 

vlastních chyb apod. Ze všech těchto atributů vyplývá, ţe dobrým auditorem se nikdo nerodí a 

nikdo nestává ihned po absolvování nějakého speciálního výcviku. Být dobrým auditorem, 

znamená mít značné praktické zkušenosti a zároveň přirozený respekt u svých 

spolupracovníků. Takoví auditoři jsou nepochybně velmi ceněnými osobnostmi v kaţdé 

organizaci. [5]  

K etickému přístupu a objektivnímu jednání napomáhá auditorům tzv. etický kodex. 

Vztahuje se na všechny, kteří poskytují sluţby interního auditu. Není však pro individuálního 

auditora závazný. K plnění Etického kodexu se musí interní auditor dobrovolně přihlásit a 

vyslovit s ním souhlas. A to v případě, ţe se chce auditor stát členem národního či 

mezinárodního institutu interních auditorů, nebo pokud usiluje o získání mezinárodního 

certifikátu pro profesi interního auditu CIA (Certified Internal Auditor). [4] 

1.7.1 Kompetence interního auditora dle ISO 19011:2011 

Spolehlivost procesu auditu a schopnost dosahovat jeho cílů záleţí na kompetencích 

jednotlivců zapojených do plánování a provádění auditu včetně auditorů a vedoucích týmu 

auditorů. Kompetence mají být hodnoceny v rámci procesu, který bere v úvahu osobní 

chování a schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané vzděláváním, zkušenostmi z 

praxe a zkušenostmi z auditu. Tento proces má brát v úvahu poţadavky programu auditů a 

jeho cíle. Znalosti a dovednosti specifické pro obor a pouţití konkrétních metod, technik, 

procesů a postupů mají být dostačující k tomu, aby auditorovi umoţňovaly prověřit systém 

managementu jakosti a vytvářet správná zjištění a závěry z auditu. Znalosti by měly zahrnovat 

např.: 

 terminologie týkající se kvality, managementu, organizace, procesů a 

produktů, charakteristik, shody, dokumentace, auditu a procesů měření; 

 procesní přístup, zaměření na zákazníka, systémový přístup k managementu; 

 neustálé zlepšování, inovace a učení se, poţadavky na systémy managementu 

jakosti a poţadavky na produkty, atd. [7] 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS 

GROUP a.s. 

 

 

2.1 Historie společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. se zabývá vývojem, výrobou a servisem 

ţelezničního dvojkolí a jeho částí včetně příslušenství specifikovaného zákazníkem. 

Závod vznikl v roce 1965 pod názvem Závod ţelezniční dvojkolí v rámci Ţelezáren a 

drátoven Bohumín s cílem dodávat dvojkolí do střední Evropy. V roce 1966 byla zahájena 

výroba na válcovně kol a kovárně náprav. O dva roky později byla zahájena výroba 

v obrobně. Po roce 1989, kdy nastala zásadní změna trţních podmínek, byla zahájena 

orientace na nejvyspělejší světové trhy. Dalším mezníkem je rok 1998, kdy byla výroba 

rozšířena o nové haly. Do roku 1999 byl závod součástí společnosti ŢDB, a.s. jako její Závod 

ţelezniční dvojkolí, od roku 1999 do 1. 12.2006 pak existovala samostatně jako 

BONATRANS a.s. Akciová společnost BONATRANS GROUP a.s. vznikla 1. 12.2006 na 

základě fúze sloučením se společností BONATRANS a.s. V roce 2007 pak obrat společnosti 

dosahuje devítinásobku obratu v roce 1991. [15] 

Podíl BONATRANS GROUP a.s. na evropském trhu představuje 31 %. Společnost 

vyváţí více neţ 90 % své produkce do zahraničí. Ročně opustí brány společnosti přibliţně 

190 000 výrobků. 

 

2.2 Organizační struktura 

Všechny útvary v organizační struktuře uvedené na obrázku č. 3 jsou součástí 

integrovaného systému řízení. Jsou to tyto systémy: 

 QMS; 

 EMS; 

 BOZP. 
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Společnost je členěna na tyto provozy: 

 provoz válcovna a kovárna (PVK); 

 provoz obrobna kol a náprav (POKN); 

 provoz montáţe (PM); 

 provoz povrchových úprav (PPÚ); 

 provoz mechanické dílny (PMD); 

 provoz údrţba (PÚ). 

Odbor řízení jakosti je rozhodujícím útvarem pro posuzování jakosti výrobku a je 

jediným odborem, který po finální kontrole předkládá výrobky zástupcům odběratele 

k provedení výstupní kontroly a systémově řídí zavedené systémy QMS. Systémy ţivotního 

prostředí a BOZP řídí útvar generálního ředitele. Z organizační struktury uvedené na obrázku 

č. 3 je zřejmá nezávislost odboru řízení jakosti na všech předvýrobních a výrobních 

činnostech firmy a podřízenost tohoto odboru podléhá přímo generálnímu řediteli. [16] 
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         Obr. 3 - Organizační struktura firmy BONATRANS GROUP a.s. 

2.3 Vyráběný sortiment 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. je významným výrobcem dvojkolí a jeho 

dílů, včetně příslušenství, pro ţelezniční průmysl a pro městské dráhy. 

Veškeré výrobky firmy jsou výhradně vyráběny a dodávány dle mezinárodních 

předpisů ţelezniční unie, norem EN, norem ISO podle poţadavků norem TSI a příslušných 
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norem pro výrobu ţelezničních dvojkolí a jeho dílů nebo předpisů jednotlivých ţelezničních 

správ. Výrobní proces, kontrolu a zkoušení prověřuje odbor řízení jakosti. 

Výrobní sortiment společnosti zahrnuje hnací dvojkolí pro nejnáročnější aplikace s 

vysokými přesnostmi, montovaná včetně převodovky, brzdových kotoučů, loţiskových 

systémů.  Dále dvojkolí pro nákladní dopravu, kde je zase nutno řešit otázky vlivu tepelného 

zatíţení z brzdění těţkých vagónů. BONATRANS GROUP a.s. se také intenzivně zabývá 

vývojem tlumičů hluku pro sniţování hluku při provozu ţelezničních vozidel. V této oblasti 

nabízí společnost vlastní originální konstrukci pryţí odpruţeného kola pro městskou a 

příměstskou dopravu. Ačkoli se BONATRANS GROUP a.s. snaţí o vytvoření výrobku dle 

specifikací zákazníka, přílišná různorodost typů výrobků pouţívaných jedním zákazníkem by 

byla neefektivní. Proto společnost se svými klíčovými zákazníky pracuje také na společné 

unifikaci výrobků pro jednotlivé typy pouţití. Ţelezniční vozidla v provozu samozřejmě 

potřebují průběţné vyměňování opotřebovaných dílů, proto významnou část produkce 

BONATRANS GROUP a.s. tvoří výrobky pro náhradní spotřebu. [15] 
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3 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU 

INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

3.1 Integrovaný systém řízení 

     Integrovaný systém řízení je vybudován a popsán tak, aby odpovídal ustanovením 

norem ISO 9001, IRIS, ISO 14001, OHSAS 18001, AAR M-1003 (viz příloha) a dalším 

souvisejícím dokumentům BONATRANS GROUP a.s. a v souladu s dokumenty zákazníka. 

ISŘ zajišťuje, ţe všechny organizační, obchodní, výrobní a technické činnosti, které 

mají vliv na jakost, ţivotní prostředí a BOZP, jsou plánovány, řízeny, prověřovány a splňují 

všechny smluvní poţadavky. Dále pak toto systémové řízení zaručuje, ţe uvedené procesy 

jsou řízeny rovněţ v souladu s právními a jinými poţadavky České republiky a v souladu 

s poţadavky zákazníků. 

 Dvojkolí jsou částmi vozidel, které mají zásadní vliv na bezpečný provoz celého 

vlaku. Proto při jejich vývoji i výrobě je kladen velký důraz na přísnou a důslednou kontrolu 

jakosti celého procesu dodávky dvojkolí, tzn. od počátku jednání s potenciálním zákazníkem 

aţ po dodávku hotových výrobků. 

Poţadavky systému managementu jakosti ISO 9001 společnost povaţuje za 

nezbytný, ale zdaleka ne postačující základ. Skutečný systém managementu jakosti ve 

společnosti jej však musí ještě značně převyšovat. 

Základním dokumentem popisujícím integrovaný systém řízení firmy (oblast jakosti, 

ochrany ţivotního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je Příručka integrovaného 

systému řízení BONATRANS GROUP a.s., zpracována v návaznosti na normu ISO 9001, 

IRIS, AAR M-1003, ISO 14001 a OHSAS 18001. Pro naplnění poţadavku AAR M-1003 

provádí organizace 1x ročně přezkoumání Příručky ISŘ.  

O zajištění jakosti všech procesů, výroby i sluţeb ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. se stará více neţ 80 zaměstnanců odboru řízení jakosti. Za dodrţení a trvalé 

zlepšování jakosti je na svém úseku práce zodpovědný kaţdý zaměstnanec. Osvědčenými 

prostředky k trvalému zlepšování je vytváření a zapojení autonomních týmů, implementace 

systémů TQM, TPM a realizace řady interních projektů zaměřených na zlepšovatelskou 

aktivitu všech zaměstnanců. 
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Jakost výrobků a konstrukcí je prověřována řadou náročných zkoušek na vlastním 

zkušebním zařízení a v případě potřeby speciálních zkoušek také v řadě renomovaných 

zkušebních laboratoří. 

Oblast jakosti v BONATRANS GROUP a.s. je spolu s ochranou ţivotního prostředí 

(dle ISO 14001) a s bezpečností a ochranou zdraví při práci (dle OHSAS 18001) spojena v 

jednotném Integrovaném systému řízení. Základní podmínkou zavedení integrovaného 

systému řízení do praxe je pochopení a uplatňování systémového přístupu při koordinaci 

managementu řízení jakosti, ochrany ţivotního prostředí a BOZP – vyuţití synergií a 

respektování odlišností dílčích systémů. 

Samozřejmým a nezbytným předpokladem dodávek pro ţelezniční průmysl, zvláště 

u dvojkolí, které mají přímý vliv na bezpečnost ţelezničních vozidel, je vysoká a stabilní 

jakost výrobků a sluţeb. Zajištění a trvalé rozvíjení jakosti výrobků, sluţeb i systémů je 

jednou z prvořadých priorit. 

Jakost výrobků je podloţena zkouškami, prováděnými v laboratořích společnosti a 

zkouškami a měřeními, vykonávanými v průběhu výrobního procesu. Náročnější výrobky 

jsou testovány ve výzkumných a zkušebních centrech, popř. podstupují provozní testy. 

Jakost však neznamená jen jakost výrobku jako takového, ale i souhrn všech činností 

uvnitř i vně společnosti slouţících k uspokojení současných i budoucích potřeb současných i 

potenciálních zákazníků. Proto BONATRANS GROUP a.s. klade velký důraz na vzdělávání 

zaměstnanců podniku, jak v oblasti jejich profesních znalostí a dovedností, tak i v oblasti 

řízení jakosti a v oblasti vztahů k zákazníkům. 

Ověřené prostředky, s jejichţ pomocí je jakost výrobků, sluţeb a procesů neustále 

vylepšována, jsou např. týmová práce, implementace systémů TQM a TPM a realizace 

projektů v oblasti Řízení lidských zdrojů. [14][15] 

3.1.1 Politika integrovaného systému řízení BONATRANS 

GROUP a.s. 

Politika integrovaného systému řízení vychází ze strategických záměrů firmy 

BONATRANS GROUP a.s. Politika integrovaného systému řízení firmy je koncipována s 

cílem uspokojování současných a budoucích potřeb zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, 

regiónu a dalších zainteresovaných stran. Politika je rovněţ rámcem pro udrţování a 
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zvyšování výkonnosti všech oblastí v integrovaném systému řízení s důrazem na prevenci a 

neustálé zlepšování rozhodujících ukazatelů společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

„Politiku integrovaného systému řízení“ firmy stanovuje a vydává generální ředitel 

ve spolupráci s vrcholovým vedením. „Politika integrovaného systému řízení“ společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. vychází z celkové strategie firmy a respektuje závazek vedení. 

Politika ISŘ je přezkoumávána jedenkrát ročně vrcholovým vedením společnosti, coţ je 

podkladem pro její aktualizaci. Politika ISŘ je vrcholovým vedením formulována tak, aby: 

 vycházela z analýzy potřeb a očekávání zákazníků; 

 vycházela z analýzy zákonných poţadavků a poţadavků předpisů; 

 odpovídala záměrům organizace; 

 zahrnovala osobní angaţovanost a aktivitu při neustálém zlepšování 

efektivnosti ISŘ; 

 poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů ISŘ; 

 byla sdělována a pochopena v organizaci; 

 byla přezkoumána z hlediska kontinuity vhodnosti. 

Business plan (strategie společnosti) odsouhlasí majitelé firmy, a to na základě 

podkladů vrcholového vedení. Strategii společnosti zpracovává vedení společnosti jednou 

ročně. Plán určuje čeho, jak a za jak dlouho, chce společnost dosáhnout. [15] 
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4 ANALÝZA VHODNOSTI A ÚČINNOSTI REALIZACE 

INTERNÍCH AUDITŮ ISŘ 

4.1 Realizace interních auditů ISŘ 

Interní audity jsou prováděny v plánovaných intervalech, tak aby se stanovilo, zda 

ISŘ vyhovuje plánovaným činnostem, poţadavkům norem ISO 9001, IRIS, ISO 14001, 

OHSAS 18001, AAR M-1003 a poţadavkům na ISŘ stanoveným ve společnosti a je 

efektivně uplatňován. Kritéria auditu, předmět auditu, četnost a metody auditu jsou stanoveny 

v interní normě, která popisuje auditování ve společnosti. Volba auditorů a provádění auditů 

je realizováno tak, aby byla zajištěna objektivita a nestrannost procesu auditu. Auditoři 

v zásadě neprovádějí audit své vlastní práce. Audity jsou prováděny odborně způsobilými 

auditory, jejichţ kvalifikace je periodicky zvyšována kurzy a školeními. V normě jsou 

stanoveny odpovědnosti a poţadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o 

výsledcích a na udrţování záznamů. Management odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, 

aby byla bez zbytečných průtahů provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich 

příčin. Tato norma rovněţ zahrnuje postup pro ověřování provedených opatření a 

předloţených zpráv o výsledcích ověřování. Výsledky auditů jsou přezkoumávány 

managementem. 

4.1.1 Program interního auditu ISŘ 

Za přípravu programu interních auditů je odpovědný garant za oblast interních auditů 

v ISŘ. Program interních auditů (viz příloha) vychází z povinnosti prověřit všechny 

identifikované procesy systému jakosti společnosti (QMS – ISO 9001, AAR – M1003, IRIS) 

a prvků systému EMS a BOZP minimálně jedenkrát v průběhu jednoho roku na všech 

útvarech a pracovních směnách BONATRANS GROUP a.s., které jsou dle procesní mapy 

součástí integrovaného systému. 

Podkladem pro sestavení programu auditu ISŘ jsou zpráva o přezkoumání systému 

managementem, hodnocení programu a celého systému auditování ISŘ za uplynulé období a 

další podněty o zjištěných neshodách ve struktuře ISŘ (např. ze zákaznických a certifikačních 

auditů), případně podněty vedení společnosti (např. porady ke strategii firmy, podněty 

zakázkové komise) a dalších zainteresovaných stran (inspekční orgány, dodavatelé energií a 

sluţeb). Program je projednán v Radě ISŘ a po následném schválení programu vedoucím OŘJ 

je konečná verze programu nejpozději do 20. ledna vystavena na intranetu společnosti. U 
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závaţných systémových nedostatků v předchozím období mohou být do programu auditu 

zařazeny některé procesy nebo prvky ISŘ opakovaně v průběhu roku. V případě, ţe má z 

nějakých objektivních důvodů dojít ke změně plánovaného termínu interního auditu, musí být 

tato změna schválena vedoucím OŘJ. Programy interních auditů jsou na OŘJ uchovávány po 

dobu pěti let. 

4.1.2 Interní audit ISŘ – pracovní postupy 

Příprava před auditem 

Za vydání příkazu k vykonání interního auditu (pro vedoucího auditora) zodpovídá 

garant pro oblast auditu ISŘ. Příkaz k internímu auditu opravňuje vedoucího auditora k 

zahájení přípravy a provedení interního auditu. Oznámení, plán a dotazník je postoupen 

vedoucímu prověřovaného útvaru nejpozději týden před zahájením auditu. Jako základ pro 

formulaci dotazů slouţí poţadavky systémových norem, dalším podkladem jsou zprávy z 

certifikačních, zákaznických a dodavatelských auditů, zprávy z předchozích interních auditů k 

prověřovanému procesu (činnosti), dokumentované reakce na zjištění, neshody a doporučení 

k realizovaným auditům, podnětů z porad vedení, zakázkové komise, Rady pro ISŘ, 

reklamačního řízení a podnětů jiných provozů, příp. konzultací ze společných schůzek 

auditorského týmu.  

Průběh interního auditu 

Za organizaci a efektivní průběh řádného i mimořádného interního auditu zodpovídá 

vedoucí auditor. Auditorský tým se tedy sejde na místě a je zahájeno jednání vedoucího 

auditora s vlastníkem procesu nebo zástupcem prověřovaného útvaru. Účelem zahajovacího 

jednání je projednání a schválení plánu auditu, tj. především přezkoumání náplně, obsahu a 

cílů interního auditu a určení kompetentních pracovníků, kteří budou oprávněni vedoucího 

útvaru v průběhu auditu zastupovat. 

Osnova vlastního prověřování při auditu: 

 ověření reakce na zjištění předchozího auditu prověřovaného procesu 

(prvku); 

 plnění poţadavků norem ISO, AAR, IRIS, OHSAS – moţno realizovat v 

rámci přípravy na audit na místě; 
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 řízení dokumentace a záznamů – teoretickou část moţno realizovat v rámci 

přípravy na audit na místě; 

 odpovědnost a pravomoci za proces, činnost nebo prvek; 

 vstupy procesu; 

 výstupy procesu; 

 vazby na jiné procesy; 

 zdroje procesu; 

 regulátory procesu (poţadavky zákazníků, legislativa, normy); 

 řízení procesu nebo činnosti (ověření v praxi při auditu na místě); 

 kritéria výkonnosti a efektivnosti procesu – trendy; 

 identifikované neshody; 

 kritická místa procesu; 

 moţnosti pro trvalé zlepšování – doporučení; 

 hodnocení efektivnosti procesu (činnosti) a dopady na ISŘ. 

O průběhu a zjištěních během provádění auditu na místě vede auditní tým písemné 

záznamy s vyuţitím formuláře. Záznamy jsou vedeny odděleně po jednotlivých 

prověřovaných prvcích systému, příp. procesech nebo činnostech. Hodnocení jednotlivých 

otázek je prováděno podle bodové stupnice: 

5  -  vyhovuje bez výhrad  

4 - proces / činnost / prvek je zaveden s ojedinělými formálními nedostatky v praktickém 

naplňování stanovených postupů 

3 - proces / činnost / prvek je zaveden se závaţnými případně četnými formálními nedostatky 

v praktickém naplňování stanovených postupů 

2 - výskyt systémových neshod  

1 - proces / činnost / prvek je zdokumentován, nezaveden do systému 

0 - nezavedeno 

Záznamy slouţí k formulaci závěrů při závěrečném jednání s vedoucím a pracovníky 

prověřovaného útvaru. 
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Závěrečné jednání pro zhodnocení výsledků z interního auditu: 

Závěrečné jednání provádí vedoucí auditor s vlastníkem procesu nebo s vedoucím 

resp. pověřeným zástupcem prověřovaného útvaru. Seznámí vlastníka procesu resp. jeho 

zástupce se zjištěními a závěry z auditu, které uplatní při formulaci zprávy. 

Zpráva z interního auditu 

Zprávu zpracovává vedoucí auditor na základě důkazů a zdokumentovaných zjištění. 

Ve zprávě je vyhodnocena efektivnost auditovaného procesu (činnosti) jako průměrná 

hodnota z hodnocení jednotlivých otázek (vyjádřeno v %) a trend proti minulému hodnocení. 

Při dosaţení více neţ 85% je hodnocen proces jako „vyhovující bez výhrad“, při 

dosaţení hodnocení v rozmezí od 65 – do 85% je proces hodnocen jako „podmíněně 

vyhovující“, při hodnocení pod 65% je proces hodnocen jako „nevyhovující“ a audit musí 

být opakován v náhradním termínu. 

Následně je vyhodnocen trend efektivnosti procesu proti minulému období a 

případný pokles musí být analyzován. Čistopis zprávy je vyhotoven v písemné formě a 

nejbliţším moţném termínu (nejpozději však do deseti pracovních dnů) je zpráva projednána 

s vedoucím prověřovaného útvaru. Distribuce zprávy je prováděna dle rozdělovníku. Jedna 

kopie pro zmocněnce ISŘ, jedna kopie pro vedoucího prověřovaného útvaru a jedna kopie pro 

vedoucího auditora. Zprávu uchovává garant za oblast auditu ISŘ po dobu pěti let. 

Stanovení, formální odsouhlasení a splnění nápravných (NO) resp. preventivních 

opatření (PO) 

Za formulaci obsahu, termínu, zodpovědnosti a splnění NO (PO), které povede k 

odstranění zjištěných nebo potenciálních neshod je zodpovědný vlastník procesu – metodiku 

řízení NO (PO) upravuje jiná interní norma. Vlastník auditovaného procesu v dohodnutém 

čase oznamuje vedoucímu auditorovi způsob reakce na zjištění ze zprávy z auditu a splnění 

přijatých opatření.  

Autor bakalářské práce se zúčastnil interního auditu obchodního útvaru, přesněji 

procesu přezkoumání smlouvy, jako pozorovatel. Z vlastní zkušenosti můţe potvrdit plnění 

postupu dle interní normy popisující provádění interních auditů. V oblasti organizace, ani při 

samotném průběhu interního auditu, nedošlo k ţádným potíţím. [15] 
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4.2 Vhodnost interních auditů 

Je vhodné provádět interní audity? To je asi hlavní otázka managementu jakékoliv 

společnosti. Jak jiţ bylo zmíněno v první kapitole, audity byly s rozvojem a rostoucí 

komplexností účetnictví spojovány hlavně s kontrolou účetnictví ve společnostech. Postupem 

času se interní audit rozvíjel a vzniklo mnoţství definic. Moderní koncepce charakterizuje 

interní audit jako: „Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost 

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá 

organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a 

zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy řízení 

organizace.“ [4] [13] 

Nemůţeme také opomenout to, ţe jak jiţ bylo zmíněno v kapitole první, provádění 

interních auditů přímo vyţaduje norma ČSN EN ISO 9001:2009, která v kapitole 8. Měření, 

analýza a zlepšování, přesněji v podkapitole 8.2.2 Interní audit, udává povinnost provádět 

interní audity se záměrem určit, zda je systém managementu jakosti funkční. 

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

stanovilo, zda systém managementu kvality vyhovuje plánovaným činnostem požadavkům této 

mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu kvality stanoveným organizací a 

je efektivně uplatňován a udržován.“ [5] 

 Provádět interní audity vyţadují i další normy, jako například norma 

ČSN EN 14001:2005, která se týká environmentálního managementu, tedy managementu 

ţivotního prostředí. Dále pak norma ČSN OHSAS 18001:2008, dle které je certifikován 

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kde článek 4.5.5 říká: 

 „Organizace musí zajistit, aby byly v plánovaných intervalech prováděny interní 

audity systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby se stanovilo, 

zda systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá plánovaným 

činnostem, včetně požadavků této normy, je správně implementován a udržován, je efektivní 

při plnění cílů a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“[8] 

Z povinnosti provádět interní audity dle různých norem vyplývá, ţe mají, pokud jsou 

správně prováděny, potenciál zabraňovat neshodám v různých oblastech systémů 

managementu společnosti. Tedy dokazovat funkčnost systémů managementu. Pokud jsou 
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ovšem interní audity managementem společnosti správně pochopeny, nemusí slouţit pouze 

jako kontrola, zda systémy managementu vyhovují poţadavkům dané normy, ale jako cenný 

nástroj řízení rizik. Jelikoţ společnost BONATRANS GROUP a.s. působí v odvětví silného 

konkurenčního prostředí a produkty mají silný dopad na ţivotní prostředí a bezpečnost na 

ţeleznicích, vrcholové vedení společnosti si tedy uvědomuje tuto skutečnost a plně vyuţívá 

sluţeb interního auditu a pracuje s jeho výsledky za účelem udrţování a zlepšování 

efektivnosti ISŘ. 

Během návštěv společnosti a účasti na interním auditu se autor bakalářské práce 

mohl přesvědčit o provádění interních auditů v souladu s interní normou, která popisuje 

postup provádění interních auditů. Tato norma je náleţitě zpracována a podléhá pravidelné 

revizi. Audity provádějí zkušení a plně kvalifikovaní interní auditoři s dlouholetou praxí, kteří 

odhalují neshody v systému a navrhují jak nápravná opatření, tak preventivní opatření a 

doporučení ke zlepšení. To vše vede k neustálému zlepšování ISŘ a tím zvyšování k 

efektivnosti procesů. Z osobních rozhovorů byla také zjištěna spokojenost se současným 

systémem interních auditů. 

4.3 Účinnost interních auditů 

Analýza vychází z údajů interních auditů provedených v průběhu tří let. Autor 

vycházel pouze z dat a údajů, které mu byly poskytnuty. Analýza se vztahuje na interní audity 

ISŘ společnosti BONASTRANS GROUP a.s., a to na hodnocení účinnosti interních auditů 

jako celku a dílčích subsystémů, tedy QMS, EMS a BOZP. Data pocházejí z let 2008, 2009 a 

2010. Východiskem analýzy je srovnání stávajícího stavu provádění interních auditů se 

„Směrnicí pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního 

managementu ČSN EN ISO 19011:2002“ a údaje uvedené v materiálech poskytnutých 

společností. Autor bakalářské práce má k dispozici novou revizi této normy, nicméně ta je ve 

fázi korektury překladu a není zatím normou ČSN, proto by nebylo na místě provádět 

porovnání s touto novou verzí normy. Norma EN ISO 19011:2011 bude pouze východiskem 

moţných námětů ke zlepšení.  

Účelem plánovaných dokumentovaných interních auditů, prováděných způsobilými 

pracovníky oddělení ISŘ, je objektivní posuzování efektivnosti jednotlivých procesů ISŘ a 

zjišťování slabých míst nebo neshod v ISŘ. Zároveň pak je jejich účelem objektivní 

posouzení procesů z hlediska jejich způsobilosti plnit zamýšlený účel včetně plánovaných 

ukazatelů. Účinnost nápravných opatření je kontrolována jeden krát za měsíc a vše je 



29 

 

aktualizováno na intranetu společnosti. Kaţdý rok je sestaven a schválen program interních 

auditů ISŘ, který vychází z povinnosti prověřit všechny prvky normy ISO 

9001/14001/OHSAS 18001 + prvky systému AAR M1003 + poţadavky normy IRIS 

minimálně 1x ročně (u systému IRIS je respektován poţadavek na provedení auditu na všech 

směnách v průběhu 24 hodin). V tabulce 1 je uveden počet neshod odhalených interními 

audity. Je zde uveden i rok 2007, jelikoţ byl uveden v údajích za rok 2008 jako srovnání 

předešlého roku s následujícím. 

Tab. 1 Četnost neshod v daném roce 

rok 2007 2008 2009 2010 

počet neshod 98 119 93 100 

Z výše uvedených údajů je patrné, ţe v roce 2008 se zvýšil počet odhalených neshod 

přibliţně o 20%. Nárůst neshod oproti roku 2007 (98 → 119) byl způsoben integrací dalších 

prvků normy IRIS do programu auditování. Dále byl rozšířen záběr auditování přes všechny 

směny. Dalším důvodem zvýšením počtu neshod je zvýšení míry nezávislosti závěrů auditu 

uplatněním většího počtu externích auditorů a technických poradců. 

Dále budou uvedeny a analyzovány pouze roky 2007 aţ 2010. V tabulce č. 2 jsou 

uvedeny údaje o počtu provedených auditů v daném roce, počet nekritických neshod.  

Obrázek 4 pak zobrazuje počet neshod, počet nekritických neshod, neboli námětů na zlepšení 

a počet provedených auditů. 

 Tab. 2 Tabulka četností 

  2008 2009 2010 

počet auditů 14 23 22 

počet neshod 119 93 100 

počet 

nekritických 

neshod / námětů 

ke zlepšení 

205 127 110 
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Obr. 4 Výsledky interních auditů v letech 2008 – 2010 

Z obrázku je patrné jiţ zmíněné zvýšení neshod v roce 2008 a po provedení 

nápravných opatření pokles počtu neshod na hodnotu okolo sta neshod ročně. V tomto roce 

byl plán auditů naplněn ze sta procent. Bylo zjištěno, ţe komunikace o reakci na zjištění z 

auditu byla pomalá a ze strany vedoucích prověřovaných útvarů se projevovala pasivita 

k řešení nápravných opatření. Od 1. 1. 2009 byl zaveden nový systém reakce, odhlašování 

realizace přijatých opatření a hodnocení jejich efektivnosti. V roce 2008 nebyly 

identifikovány opakované neshody. 

Z obrázku 5 je pak moţné dojít ke stejnému zjištění výkyvu neshod v roce 2008 

vlivem výše uvedených skutečností. Obrázek ovšem zobrazuje počet neshod na jeden audit, 

jelikoţ počet auditů ovlivňuje počet zjištěných neshod. Logicky vyplývá, ţe čím více auditů je 

provedeno, tím větší je šance na odhalení více neshod. Proto by bylo zavádějící porovnávat 

jednotlivé roky pouze podle počtu neshod a nebrat v úvahu počet provedených interních 

auditů. I v případě přepočtu počtu neshod na jeden audit je viditelné zvýšení v roce 2008. 

Nebo naopak pokles v letech 2009 a 2010. 
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Obr. 5 Počet neshod na jeden audit 

I v dalších letech, tedy v roce 2009 a 2010, byl program auditu naplněn beze zbytku. 

Byla provedena nápravná opatření a náměty ke zlepšení. V roce 2009 byla identifikována 

jedna opakovaná neshoda. Bylo proto vystaveno nápravné opatření a proveden mimořádný 

audit. Po ověření byl stanoven jako vyhovující. V roce 2010 byly identifikovány dvě 

opakované neshody. Nápravná opatření nebyla účinná, proto byla přijata nová reakce a 

následně ověřena její účinnost jako vyhovující. 

Jelikoţ jsou počty neshod rozděleny podle procesů, kterých je 27 a jsou rozděleny do 

subsystémů, tedy QMS, EMS a BOZP, je moţné rozebrat předchozí hodnoty na tyto 

subsystémy. Doposud byly uţity pouze sumy těchto hodnot. Na obrázku č. 6 je moţno vidět 

poměr neshod v jednotlivých subsystémech. Z obrázku je moţné vyčíst, ve kterém 

subsystému je nejvyšší počet neshod.  
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 Obr. 6 Počet neshod dle jednotlivých subsystémů. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.1.2 Interní audit ISŘ – pracovní postupy, která se 

opírá o interní organizační normu popisující auditování ve společnosti, je u kaţdého procesu 

uvedena efektivnost v procentech. Opět budou uţity pouze průměrné hodnoty ze všech 27 

procesů. Na obrázku č. 7 jsou zobrazeny tyto průměry v letech 2008 aţ 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Průměrná efektivnost procesů. 
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5 NÁMĚTY NA MOŢNÁ ZLEPŠENÍ PROCESU 

AUDITOVÁNÍ 

5.1 Vyhodnocení výsledků 

Z analýzy vyplývá, ţe programy auditů jsou plněny v časových termínech a účinnost 

nápravných opatření se poté ověřuje jednou měsíčně. V případě opakující se neshody je 

přijata nová reakce a opět se ověřuje, zda byla účinná. Monitorují se počty neshod a 

zaznamenávají se do tabulek dle auditovaných procesů. Ve zprávě o ISŘ se tedy vyhodnocuje 

pouze růst či pokles neshod a efektivnost procesu na základě okruhu otázek dané normy. Dle 

normy ČSN EN ISO 19011:2002 by měl být program auditu monitorován a přezkoumáván, 

zda byly splněny jeho cíle a aby byly identifikovány příleţitosti ke zlepšování. Toto 

monitorování a přezkoumávání by mělo být dle doporučení normy prováděno pomocí 

charakteristik dosahované úrovně, kterými jsou například schopnost týmu auditorů uplatňovat 

plán auditu, shoda programu auditu s časovým plánem auditů a zpětná vazba od klientů auditů 

a auditorů. Je také vhodné vyhodnotit, zda je počet auditorů dostatečný či nadbytečný. Toto 

monitorování a přezkoumávání se provádí, ale jeho výstupy nebyly uvedeny v materiálech 

poskytnutých autorovi této práce. 

Autor bakalářské práce se zúčastnil auditu obchodního oddělení, přesněji procesu 

přezkoumání smlouvy. Bylo zkoumáno, jakým způsobem obchodník s poptávkou dále 

pracuje, jak se zavede do informačního systému společnosti a jak proběhne její přezkoumání 

napříč všemi útvary společnosti. Toto je třeba provést, aby se potvrdilo, zda je společnost 

schopna splnit podmínky zákazníka, jako je doba dodání, výrobní kapacita, zda je provedení 

technicky moţné a zda je moţné plnit poţadavky na jakost. Při jakýchkoliv změnách ze strany 

zákazníka musí opět projít smlouva všemi útvary. Poté se uskuteční nabídka ceny. Při 

samotném auditu bylo zjištěno, ţe se údaje o obchodním případu uchovávají na kompaktním 

disku a mohou nastat problémy s vyhledáváním starších obchodních případů. Jelikoţ můţe 

obchodní případ trvat delší dobu v řádu let, je proto kompaktní disk pro tento účel 

nedostačující. Byl proto navrţen návrh na zlepšení. Tedy evidence v intranetu společnosti pro 

snadnější vyhledávání a záznam obchodních případů nejen v digitální podobě. Pokud se 

podobně provádějí i jiné interní audity, můţe autor na základě této zkušenosti říci, ţe auditoři 

pracují správně a auditování ve společnosti tedy vytváří přidanou hodnotu. 
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5.2 Návrh na moţná zlepšení 

Interní audity mají vedení společnosti slouţit jako nástroj řízení rizik a dokazovat 

funkčnost systémů řízení, ale také odhalovat příleţitosti ke zlepšování. 

Je známo, ţe nikdy nic není dokonalé a vţdy je prostor ke zlepšování. O tuto 

skutečnost se opírá jeden ze základní principů SMJ a tím je princip neustálého zlepšování. Při 

návštěvách společnosti a konzultacích bylo zjištěno, ţe při interním auditu na proces Interních 

auditů bylo vedoucím auditorem ve zprávě z tohoto auditu doporučeno přehodnotit kritéria 

pro hodnocení interních auditů a otázky k jednotlivým systémům. V části 4.3 Účinnost 

interních auditů je uvedena průměrná efektivnost v letech 2008 aţ 2010, kde je moţno vidět, 

ţe efektivnost se neustále drţí nad 90%. Dle dostupných informací se otázky k jednotlivým 

systémům nemění, pokud nedojde ke změně dané normy a hodnocení efektivnosti 

auditovaných procesů se pohybuje nad 90% jiţ několik let. Dochází tedy k určitému 

stereotypu a pro majitele procesů to není dobrý stimul pro zlepšování. Proto jak jiţ bylo 

navrţeno vedoucím auditorem, jenţ hodnotil samotný proces Interních auditů, navrhuje autor 

této práce přezkoumání a přehodnocení kritérií, pro hodnocení procesů. Například pozměnit 

škálu hodnocení otázek. Při auditech se pouţívají stejné okruhy otázek sestavené na základě 

norem a mění se pouze v případě revize normy. Otázky se pouţívají stejné proto, aby se daly 

audity meziročně srovnávat - zda došlo ke zlepšení atp.  Jednou z hlavních změn by tedy 

mohlo být přiřazení dalších otázek, které ovšem budou variabilní. Další moţnosti zlepšení 

vycházejí z doposud nevydané normy EN ISO 19011:2011 jako normy ČSN. Autor 

doporučuje pečlivěji pracovat s těmito články a výstupy těchto procesů uvádět ve zprávě pro 

přezkoumání vedením. V kapitole 5.5 Monitorování programů auditů hodnotit shodu s 

programy auditů, časovými harmonogramy a cíli auditu, hodnotit výkonnost členů týmu 

auditorů, hodnotit schopnost týmů auditorů implementovat plán auditu a hodnotit zpětnou 

vazbu od vrcholového vedení, auditované organizace, auditorů a dalších zainteresovaných 

stran. Toto má provádět osoba řídící program auditů. V kapitole 5.6 Přezkoumávání a 

zlepšování programu auditů norma doporučuje, aby osoba řídící program audit 

přezkoumávala program auditů, aby posoudila, zda bylo dosaţeno jeho cílů. Poučení z 

přezkoumání programu auditů mají být vyuţita jako vstupy do procesu neustálého zlepšování 

programu. Uplatnit alternativní nebo nové metody auditu a přezkoumávat trvalý profesní 

rozvoj auditorů. Bylo by tedy vhodné důsledněji přezkoumávat program auditů a výkon 

auditorů a zviditelnit výstupy z přezkoumání. 
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ZÁVĚR 

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

interních auditů systému managementu velkého strojírenského podniku“. Je rozdělena na dvě 

části, a to teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je popsán management jakosti, koncepce managementu jakosti a 

byla rozvedena problematika norem ISO řady 9000. Dále se tato práce věnuje vývoji 

významu interních auditů v čase, tedy  historický vývoj a moderní pojetí interních auditů. Na 

závěr teoretické části byl uveden postup při auditování včetně jednotlivých kroků při 

auditování a profesionální profil interního auditora. 

V praktické části je představena společnost, ve které byla řešena tato bakalářská 

práce, historie společnosti, organizační struktura a vyráběný sortiment. Byl představen 

integrovaný systém řízení a politika jakosti společnosti. V neposlední řadě byl také popsán 

postup při interním auditu společnosti, dle kterého postupují kvalifikovaní interní auditoři. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést analýzu vhodnosti interních auditů a 

zhodnotit jejich účinnost ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. a navrhnout případné 

náměty ke zlepšení procesu auditování. Analýza se opírá o údaje poskytnuté společností a o 

osobní rozhovory s vedoucími auditory. Jako východisko analýzy byl porovnán stávající stav 

s normou ČSN EN ISO 19011:2002, kde se potvrdila shoda s poţadavky na provádění auditů 

společnosti, a s interními dokumenty společnosti. Dále byla z osobních rozhovorů a 

předloţením interních dokumentů prokázána průběţně hodnocená způsobilost auditorů. 

Během návštěv společnosti v rámci oborové praxe byl v průběhu auditu a z osobních 

rozhovorů zjištěn stávající stav auditování, který byl podrobně popsán v praktické části této 

práce. 

Byla prokázána schopnost interních auditorů odhalovat odchylky a následně 

navrhovat nápravná opatření či doporučení ke zlepšení, která se poté uvedou do praxe a 

v případě opakovaných neshod je realizována nová reakce, jejíţ účinnost je poté pravidelně 

monitorována. Program auditů je plněn dle časového rozloţení a podléhá přezkoumávání a 

revizi. Je tedy moţno konstatovat, ţe audity ve společnosti vytvářejí přidanou hodnotu a jsou 

tedy vhodné a účinné. V úplném závěru jsou navrţeny moţné náměty ke zlepšení procesu 

auditování, aby byl naplňován princip neustálého zlepšování.  
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