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Abstrakt 

Bakalářská práce byla řešena na téma ,,Analýza realizace interních a externích auditů 

v organizaci z oblasti hutnictví“. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat provádění interních 

a externích auditů, zhodnotit účinnost a efektivnost systému, vypořádat se se závěry 

jednotlivých auditů a navrhnout náměty na možná řešení. První část je věnována teoretickým 

hlediskům SMQ. Je popsán obecný postup procesu auditování, základní terminologie, 

rozdělení auditů, profesionální profil auditora. Praktická část obsahuje úvodní informace 

o podniku, kde je popsáno procesní řízení a zavedený systém kvality a EMS, dále pak postup 

provádění interních auditů, efektivnost systému a návrhy na zlepšení. Další část popisuje 

provádění auditů u dodavatelů TŽ a.s., závěrečné hodnocení s úkoly a doporučeními. Je třeba 

podotknout, že audity jsou dnes neoddělitelnou součástí celého systému z důvodu neustálého 

zlepšování a zvyšování úrovně plnění požadavků zákazníka. 

 

Klíčová slova: interní audit, externí audit, kvalita, účinnost, efektivnost, neustálé zlepšování 

 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with the topic of "The Analysis of internal and external audits 

implementation in the organisation in the sphere of metallurgy". 

The aim of the bachelor thesis was to analyze carrying out internal and external audits, to 

evaluate the system efficiency, to deal with conclusions of individual audits and to suggest 

topics for possible improvements. The First part is devoted to QMS theoretical viewpoints. 

The general procedure of the auditing process, basic terminology, audit classification, the 

auditor´s professional profile are described. The practical part contains basic information on 

the company describing process management on implemented QMS and EMS, the procedure 

of carrying out internal audits, system efficiency and suggestion for improvement. The next 

part tackles auditing TŽ´s suppliers, the finaly assessment with tasks and recommendations. It 

must be stated that nowadays audits have been the inseparable part of the whole system for 

the reason of continuous improvement and increasing the level of fulfilling customers´ 

requirements. 
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Seznam zkratek 
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GR – Generální ředitel TŽ 

IMS – Integrovaný systém managementu 

IntA – Interní audit 

Jet – Středisko řízení a kontroly jakosti společnosti ENVIFORM a.s. 
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OKN – Nápravné opatření 

OÚ – Organizační útvar 

PJAS – Příručka kvality a EMS 

QMS – Systém řízení kvality 

TJ – Útvar zabezpečení jakosti 

TOP – Technicko-organizační pokyn 

TŽ – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
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Úvod 

V dnešní době představují audity nedílnou součást činností v rámci posuzování shody při 

externí certifikaci a zároveň také při hodnocení dodavatelského řetězce a dozoru nad ním. Lze 

konstatovat, že se v současnosti jedná o bezesporu nejvíce aplikovaný nástroj, sloužící 

k přezkoumání stavu jednotlivých systému integrovaného systém managamentu (dále jen IMS). 

Součástí IMS je systém managementu jakosti (dále jen QMS), enviromentu (dále jen EMS), 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen OHSAS) či společenská odpovědnost a jiné. 

Samotný proces auditování zahrnuje soubor plánovaných činností, které jsou systematicky 

realizovány tak, aby se s jejich výsledky v systému managementu vhodně naložilo při 

rozhodovacích procesech. [8] 

Pokud bude provádění auditu realizováno efektivně, lze jej charakterizovat za jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů IMS. Z tohoto důvodu by tak měl být tento proces standardní 

součástí každého systému managementu, prostřednictvím kterého získá vrcholové vedení 

organizace kontrolu nad skutečným stavem IMS. V praxi auditování je provedení auditu 

vnímáno stále rozporuplně, zejména ze strany auditovaných účastníků, kteří jej často vnímají 

jako nutnou a nepříjemnou povinnost k získání příslušného certifikátu, což je výrazem jasného 

nepochopení smyslu a účelu auditu. Efektivně a kvalitně provedený audit garantuje, že kvalita 

IMS dané organizace je na vysoké úrovni a splňuje požadavky vyžadovaných norem. [12] 

Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy interních a externích auditů ve společnosti 

Třinecké železárny, a.s. (dále jen TŽ), včetně posouzení funkčnosti nastaveného systému 

managementu. Na základě zjištění z provedeného auditu budou vytipovány slabá místa 

a identifikovány příčiny jejich vzniku, s následným návrhem potenciálních opatření, vedoucích 

k jejich optimalizaci. 
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1 Auditování 

Proces auditu představuje soubor jednotlivých činností, které jsou plánovány, včetně zdrojů 

i postupů při provádění auditů. Veškeré činnosti jsou systematicky realizovány tak, aby se 

s jejich výsledky při rozhodovacích procesech v systému managementu vhodným způsobem 

naložilo. Samotný audit je vždy nezávislý a dokumentovaný, což znamená, že každá organizace 

má zpracovaný a dokumentovaný postup k realizaci a jednotlivé osoby provádějící audit, 

tzv. auditoři, nejsou v žádném případě závislí na prověřovaném procesu. Obecné požadavky lze 

nalézt v jakékoliv normě, vymezující požadavky na systémy managementu.  

1.1 Základní terminologie 

Následující pojmy jsou vázány k problematice auditování v systémech managementu 

kvality a jsou převzaty z normy ČSN EN ISO 9000:2006 nebo z normy ČSN EN ISO 

19011:2012. Tato mezinárodní norma představuje univerzální návod k auditování systému 

managementu, včetně principů řízení, plánování, realizování a zlepšování programu auditů. Tuto 

normu lze aplikovat ve všech organizacích, které vyžadují provádění interních nebo externích 

auditů systému managementu. Mezi běžně užívané výrazy a termíny v této oblasti patří: 

 audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces objektivního získávání 

a vyhodnocování důkazů z auditu, s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna 

kritéria auditu. 

 kritéria auditu – soubor politik, postupů nebo požadavků, které jsou používány jako 

základ, se kterým se porovnávají důkazy z auditu. 

 důkaz z auditu – záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace související 

s kritérii auditu, které se dají ověřit. 

 zjištění auditu – výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu dle kritérií 

auditu. Zjištění z auditu mohou označovat buď shodu s kritérii auditu, nebo příležitosti 

ke zlepšování. 

 závěr z auditu – výstup z auditu poskytnutý auditory po zvážení cílů auditu a všech 

zjištění z auditu. 

 tým auditorů – jeden nebo více auditorů provádějící audit a v případě potřeby jsou 

podpoření technickými experty. 

 klient auditu – organizace nebo osoba žádající o audit. 

 auditovaná organizace – organizace, v níž se provádí audit. 



3 

 

 technický expert – osoba poskytující týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné 

posudky, ve kterých nejsou členové týmu auditorů odborně způsobilí. Technický 

expert nejedná v týmu auditorů jako auditor. 

 program auditu – jeden audit nebo soubor více auditů, které jsou naplánovány pro 

určitý časový úsek a jsou zaměřeny na specifický účel. 

 plán auditu – popis činností a uspořádání organizace auditu. 

 předmět auditu – obvykle zahrnuje popis fyzického rozmístění organizačních 

jednotek, činností a procesů včetně časového rozsahu potřebného pro audit. [3] 

1.2 Principy auditu 

Provedení auditu je postaveno na několika principech, jejichž dodržení umožňuje, aby byl 

audit nástrojem efektivním a spolehlivým, vedoucím k podpoře politik a nástrojů systém 

managementu. Na základě získaných informací může organizace jednat a zlepšovat svou 

výkonnost. Proces auditování je založen na následujících šesti principech: 

 integrita – základ profesionality. Auditoři a osoby řídící program auditů mají provádět 

svou práci poctivě, odpovědně a vždy se snažit o to, aby byli spravedliví a nezaujatí. 

Neustále musí sledovat veškeré aplikovatelné legislativní požadavky a být v souladu 

s těmito požadavky. [11] 

 spravedlivé prezentování – auditoři mají povinnost prezentovat zjištění a závěry 

z auditu pravdivě a tak, aby odrážely skutečný stav systému managementu. 

 profesionální přístup – znamená uplatňování pečlivosti a správného úsudku při 

analýze důkazů z auditu. 

 důvěrnost – informace získané z auditu nesmí být auditorem ani klientem auditu 

nevhodně využívány jak k vlastnímu prospěchu, tak ani proti zájmům auditované 

organizaci. 

 nezávislost – základem nestrannosti auditu a objektivity závěru auditu. Auditoři musí 

být nezávislí na činnostech, které sami auditují, nesmí být zaujatí a nemají střet zájmu. 

Auditoři musí být v rámci celého procesu auditu objektivní, aby bylo prokázáno, že 

zjištění z auditu a závěry z auditu jsou založeny pouze na důkazech z auditu. 

 průkaznost – důkazy z auditu jsou založeny na vzorcích dostupných informací a musí 

být ověřitelné. [2] 
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1.3 Rozdělení auditů 

V současnosti je zaznamenáno několik druhů auditů v systémech managementu jakosti. 

V této podkapitole budou popsány jednotlivé druhy auditu. 

Základní členění auditů: 

 audity prověřující činnost systému jakosti – za cíl těchto auditů lze označit ověření 

funkčnosti systému kvality. Samotné prověřování je především směřováno hlavně na 

oblast plnění politiky a cílů kvality, dodržování postupů zakomponovaných v řízené 

dokumentaci všech hladin, zlepšování veškeré dokumentace v oblasti systému jakosti 

a plnění požadavků stanovených normou ČSN EN ISO 9001 a VDA 6.1. [9] 

 audity prověřující činnost řízení EMS – cílem auditů EMS je prověření efektivně 

fungujícího systému z pohledu environmentální politiky. Tyto audity jsou zaměřeny 

na oblast plnění politiky a cílů v oblasti EMS, dodržování postupů zakomponovaných 

v řízené dokumentaci všech hladin, dodržování shody s legislativou v oblasti životního 

prostředí a plnění požadavků ČSN EN ISO 14001. 

 Audity procesů a produktů – u auditu procesu je za základní cíl stanoveno prověření 

zvládnutelnosti a způsobilosti procesů a schopnost plnění požadavků stanovených 

zákazníkem. Za cíl auditu výrobku je možno označit prověření výrobku z hlediska 

plnění technických požadavků. Je zde posuzována shoda s technickými podklady, 

normami a obecně závaznými předpisy a předepsanými znaky jakosti. [2] 

Členění auditů s ohledem na to, co je stanoveno za předmět auditu: 

 systémový audit – prověřuje účinnost a efektivnost systému managementu kvality. 

Nástrojem k tomu je prověřování existence a míry zavedení jednotlivých požadavků 

a činností, které tvoří daný systém. Systémový audit je prováděn podle jednotlivých 

kapitol normy ISO 9001, které organizace využívá. Provádí se podle oblastí, 

organizačních jednotek a jednotlivých funkčních míst v organizaci. 

 výrobkový audit – zpravidla představuje prověření systému managementu kvality 

určitého výrobku, a to za účelem prokázání, že kvalita konečného výrobku je 

v souladu s požadavky zákazníka. Audit je prováděn např. dle VDA 6.5 – audit 

produktu. [2] 

 procesní audit – prověřuje účinnost útvarů nebo funkčních míst, která zabezpečují 

dílčí prvky kvality. Výstupem procesního auditu je prokázání skutečnosti o dodržení 

způsobilosti určitých postupů a činností a zároveň jejich účelnosti. 
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 personální audit – posuzuje kvalitu lidských zdrojů, úroveň personálního řízení 

a efektivitu organizačního uspořádání podniku. Výstupem auditu jsou doporučení 

týkající se uplatnění klíčových osob a jejich dalšímu rozvoji, zdokonalení metod 

a nástrojů personálního řízení a optimalizace organizační struktury podniku. [2] 

Členění auditů podle toho, zda daná organizace audit provádí, či je auditována: 

 aktivní – v tomto případě je organizace označena za toho, kdo audit provádí. 

 pasivní – u tohoto audity je daná organizace auditována odběrateli nebo třetí stranou 

a to jsou certifikační orgány. [4] 

Členění auditů podle toho, kým jsou využívány závěry (výstupy) z auditování: 

 interní – závěry těchto auditů jsou následně využívány výhradně auditovanou 

organizací a to především její vrcholové vedení, 

 externí – výstupy z auditů externích využívají jiné organizace, jako např. zadavatelé 

zakázek, certifikační orgány apod. [4] 

Pro lepší přehled rozdělení auditů byl vytvořen následující obrázek. 

 
Obrázek 1 Dělení auditů kvality [4] 

 

Jelikož cílem této bakalářské práce je provedení analýzy interních a externích auditů ve 

společnosti Třinecké železárny, a. s., je v dalších podkapitolách věnována pozornost právě těmto 

auditům. 
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1.4 Charakteristika interního auditu 

Interní audit byl zpravidla definován jako činnost, kterou provádí specializovaný tým 

pracovníků ve vlastním podniku, jehož činnost se vztahuje na všechny operace v podniku, tak 

aby byla zajištěna vnitřní kontrola a efektivnost řízení, a to nezávisle na funkci a odpovědnosti 

vedoucích pracovníků podniku. Obsah interního auditu je nadefinován samotnými interními 

auditory. Současný obsah interního auditu se v každém případě liší od představy, která byla 

přijímána tradičně a to, že interní audit je pouze revizí ostatních kontrol v podniku. Základním 

předpokladem úspěšného interního auditu je nezávislost, jenž umožňuje interním auditorům 

vynášet nestranná a nezaujatá rozhodnutí. [2] 

Dnes je interní audit chápán jako poradní orgán vedení podniku, který hledá způsob, jak 

dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím neustálého zdokonalování strategie, používaných 

metod, systémů a postupů v daném podniku. Často je také vnímán za nutnou součást procesů 

systémů managementu kvality. Mezi požadavky je zahrnuta i jedna z prvních norem ISO 9001, 

která je dnes bezpochyby označována za nejvyužívanější nástroj přezkoumání stavu systému 

managementu kvality, environmentálních systému managementu, systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, společenské odpovědnosti apod. V současné době je 

u interního auditu nabýváno na stále větším významu a to právě proto, že díky němu je 

pomáháno organizaci dosahovat cílů tím, že přináší systematický a metodický přístup 

k hodnocení a zlepšování účinnosti všech procesů organizace. Veškeré činnosti jsou 

systematicky realizovány tak, aby se s jejich výsledky v systému managementu vhodným 

způsobem naložilo při rozhodovacích procesech. 

Základem interního auditu, který lze chápat jako úspěšný, efektivní a účelný, je nezávislost 

a objektivita auditorů. Tato problematika nezávislosti je řešena ve Standardu 1120. Nezávislost 

auditorů lze označit za důležitou z důvodu nezaujatosti a nestrannosti při zpracování závěrů 

auditu. Za hlavní cíl každého auditu lze stanovit zjišťování faktů, nikoli chyb. Interní audit je 

také definován jako nezávislá, objektivní a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu 

a zlepšení provozu organizace. Organizaci pomáhá dosáhnout její cíle a to právě tím, že zavádí 

systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících 

a kontrolních procesů. Některé činnosti interního auditu jsou v současnosti zabezpečovány 

pomocí outsourcingu, to znamená z vnějších zdrojů, nejčastěji externími auditory. Poměrně často 

se v interním auditu používá metoda zvaná benchmarking. Princip této metody je založen na 

myšlence ,,učení se od lepších“. 
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Účelem činnosti interního auditu je podpora pracovníků organizace v efektivním plnění 

jejich funkcí. Pro splnění tohoto cíle jim poskytuje interní audit tyto následující služby: 

 analýzu, 

 hodnocení, 

 doporučení, 

 návrhy, 

 informace. 

Moderně pojatou interní auditorskou činnost nelze chápat jako ,,oči a uši řízení“, ale 

naopak, je potřeba vidět tuto činnost jako prodloužení funkce řízení, které se snaží zefektivnit 

organizaci neustálým zdokonalováním systémů a metod řízení. [2] 

Interní audit by měl být kontinuální proces, u kterého je zaznamenáno mnoho výhod, jako 

například: 

 zaměření pozornosti vedení na klíčové podnikatelské oblasti – díky tomu je 

poskytována analýza nedostatků v systému kontroly a praktická doporučení ke 

zlepšení. 

 vedení k pozitivní jistotě – a to pouze pokud kontroly uspokojivě fungují. 

 identifikace příležitostí pro zlepšení účinnosti a efektivity. 

 poskytování včasných oznámení o možných problémech – management pak může na 

základě těchto informací přijmout nezbytná opatření. 

Při provádění interních auditů je doporučováno, aby byla věnována pozornost takovým 

oblastem, jako jsou: 

 efektivní a účinné uplatňování procesů, 

 příležitosti neustálého zlepšování, 

 způsobilost procesů, 

 efektivní využívání statistických metod, 

 používání informačních technologií, 

 analýzy údajů o nákladech (výdajích) vztahujících se k jakosti, 

 efektivní a účinné využívání zdrojů, 

 výsledky posuzování výkonnosti procesů a produktů, 

 přiměřenost a přesnost měření a monitorování výkonnosti procesů, 

 vztahy se zainteresovanými stranami. [2] 
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Ať už jsou interní audity zaváděny do systému řízení dle jakékoliv normy, jejich cíle 

zůstávají stejné. Z pravidla jsou v praxi známy čtyři primární cíle: 

 ověření shody s požadavky normy, 

 ověření shody s dokumentovanými postupy, 

 ověření efektivnosti procesů v daném systému, 

 identifikace příležitosti pro zlepšení systému. 

Za základní nevýhody interního auditu lze uvést: 

 potenciální časovou náročnost a odtržení manažerů od každodenní práce, 

 možnost, že pokud se bude zacházet necitlivě, hrozí, že se zaměstnanci mohou cítit 

kontrolování s cílem zjištění závady. 

1.4.1 Interní auditoři 

Interní auditoři při své práci využívají principy obsažené ve standardech pro profesionální 

praxi interního auditu. Tyto standardy se týkají: 

 nezávislosti útvaru interního auditu na činnostech, jejichž audit provádí a na 

objektivitě interních auditorů, 

 profesionality interních auditorů, 

 rozsahu působnosti interního auditu, 

 provádění auditorských prací, 

 řízení útvaru interního auditu. 

Účelem těchto standardů je umožnit všem úrovním managementu, řídícím orgánům, 

externím auditorům, veřejným organizacím, aby porozuměly úloze a odpovědnosti interního 

auditu a zároveň zlepšit praktický výkon interního auditu. V následujícím obrázku je znázorněna 

měnící se role interního auditora. [2] 

 

Obrázek 2 Měnící se role interního auditora (interní audit a kontrola) [2] 
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Profese interního auditora musí reagovat na nové trendy, které jsou představovány novými 

výzvami, novou poptávkou, ale i novými možnostmi pro interní audit. 

1.5 Charakteristika externího auditu 

V externím auditu je požadováno, aby odborníci, jež jej provádějí, nebyli zaměstnanci 

auditované společnosti. To znamená, aby byli nezávislí na dané společnosti a jeho vedoucích 

pracovnících. Tento audit je určen k ověřování plnění externích případně i interních standardů 

s cílem nezávisle ověřit, že jsou v organizaci dodržována pravidla, ke kterým se hlásí, nebo které 

ji nařizuje legislativa. V externím auditu jsou využívány jak  historické záznamy, tak i znalosti 

pracovníků dané organizace. Externí audit je prováděn v souladu s normami a postupy, jež byly 

mezinárodně homologovány a nelze je podstatně měnit ani upravovat, tak jako u interních 

auditů, které jsou pružnější a závisí vždy na konkrétní společnosti, vedení a pracovnících, kteří 

interní audit řídí. [2] 

Externí audit je vždy omezen na posouzení konkrétního účelu, a proto se hovoří o auditu 

konkrétní oblasti – finanční audit, personální audit, audit plnění konkrétního standardu. Závěry 

z externích auditů jsou využívány i jinými organizacemi, např. zadavateli zakázek, certifikačními 

orgány apod. 

Zatímco interní audity jsou vždy audity jednou stranou, tak externí audity pak mohou být 

druhou stranou či třetí stranou. Zvláštním případem externího auditu je kontrolní činnost, kterou 

vykonává stát prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. Externím auditorem je pak fyzická 

nebo právnická osoba, která je zapsána v seznamu auditorů. 

1.5.1 Audity prováděné druhou stranou 

Jedná se o zákaznické, popřípadě dodavatelské audity. Tyto audity pomáhají ke 

zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a tím usnadňují navázání smluvních vztahů mezi 

všemi zainteresovanými stranami, kterými jsou jak dodavatelé, tak zákazníci. [5] 

1.5.2 Audity prováděné třetí stranou 

Jsou prováděny nezávislou organizací (konzultační firma nebo certifikační orgán). Jde 

o ověření stranou, která je nezávislá, nezaujatá a nestranná. Tyto audity jsou prováděny 

nejčastěji v úvodních a závěrečných etapách přípravy systému managementu. Systém 

managementu hodnotí jak z hlediska funkčnosti, tak i jeho účinnosti a efektivity. [5] 



10 

 

1.6 Vztah interního a externího auditu 

Interní audit je soustředěn na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. 

Pozornost je obrácena na hodnocení a zlepšování efektivnosti systému a řízení rizik, správu 

a úroveň řízení organizace. Šetření je zaměřeno hlavně na budoucnost organizace a jsou 

vyhodnocovány zejména řídící a kontrolní mechanismy, které mají zajistit naplnění strategických 

záměrů a cílů. 

Externí audit je zaměřen na vyhodnocení minulosti a jsou posuzovány realizované 

transakce a jejich dopad do majetkové a důchodové situace organizace. Posouzení správnosti 

účetní závěrky provádí vzhledem k potřebám „třetích stran“, které potřebují spolehlivé finanční 

informace. 

Externí a interní audit je vzájemně propojen a obě formy se vzájemně podporují, i když 

statutární auditor je činný převážně pro „třetí strany“, zatímco funkce interního auditu je 

prováděna pro vedení společnosti či úřadu (obce, města, kraje). Objektivita a odpovědnost 

vyžadují, aby tyto dvě funkce pocházely ze dvou různých zdrojů. 

 Nutno je také uvést, že externí audit je prováděn v souladu s normami a postupy, jež byly 

mezinárodně homologovány a nelze je podstatně měnit ani upravovat, zatímco provádění 

interního auditu je mnohem pružnější a závisí vždy na organizaci, na vedení organizace a na 

zaměstnancích, kteří útvar interního auditu řídí. V následující tabulce je uveden vztah interního 

a externího auditu. [2]  

 

Tabulka 1 Vztah interního a externího auditu [2] 

 Vztah interního a externího auditu 

Koexistence 

- Oddělené poslání obou auditorů a různé aktivity 

- Analýza rizika, plánování auditu a realizace plánu zabezpečuje odděleně interní i 

externí auditor 

Koordinace 

- Oba audity se rozvíjejí nezávisle, ale navzájem si vyměňují informace týkající se 

analýzy rizik 

- Přijímají se opatření na koordinaci plánu 

- V případě, že probíhá společný audit, tak rozhodující slovo má vždy externí 

auditor 

Integrace 
- Společný model rizika plánů auditu 

- Rozsáhlý společný audit 

Partnerství 

- Oba audity společně definují potřeby organizace z hlediska auditu a reagují na ně 

společným sjednoceným úsilím 

- Probíhá dohoda o tom, kdo a co se bude dělat v jednotlivých oblastech organizace 

a to tak, aby vše odpovídalo poslání samotné organizace 
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Spolupráce mezi interním a externím auditem přináší řadu výhod, jako je například: 

 úspora nákladů a času při výkonu auditorských činností, 

 dokonalejší pochopení auditovaných oblastí a předložení kvalitnějších zpráv vedení 

podniku, 

 externí auditor se může v identifikování rizikových oblastí v počátečním stadiu odkázat 

na zjištění interního auditu, 

 odstranění duplicit, 

 získání dodatečné podpory pro interní audit s následným využitím závěrů externího 

auditu, 

 informovanost o specifických technikách auditu, které jsou neustále rozvíjeny interními 

auditory. [2] 

1.7 Postup auditování 

Na úvod je nutno zmínit, že jakýkoliv audit má tři základní účastníky: 

 klient – osoba nebo organizace, která žádá o audit. Při provádění interních auditů 

systému managementu jakosti je klientem výhradně vedení organizace. 

 auditor – osoba odborně i charakterově způsobilá provádět audit. 

 prověřovaný – reprezentuje pasivního účastníka auditování a je jím minimálně jedna 

kompetentní osoba zastupující prověřované organizace a procesy. [3] 

Celý proces auditování je rozdělen do následujících kroků: 

 zahajovací fáze, 

 přezkoumání dokumentů, 

 příprava auditování na místě, 

 auditorské činnosti na místě, 

 příprava a distribuce zprávy z auditu, 

 dokončení auditu, 

 následný audit. [3]  

Postupový diagram procesu auditování je vložen v příloze č. 1. V následujících 

podkapitolách jsou popsány jednotlivé kroky procesu auditování. 
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1.7.1 Zahajovací fáze 

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

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

jmenovat další členy auditorského týmu. Klient auditu definuje cíle interního auditu orientované 

zejména na vyhledávání příležitosti ke zlepšování jak výkonnosti procesů v systému 

managementu kvality, tak ve zlepšování celého systému managementu organizace. 

Za důležitou činnost zahajovací fáze lze označit posouzení tzv. proveditelnosti auditu, 

tzn. přezkoumání všech možných podmínek a vlivů, které by mohly narušit efektivní realizaci 

auditu (např. nedostatek zdrojů či nepřipravenost prověřovaného místa). 

1.7.2 Přezkoumání dokumentů 

Za hlavní smysl přezkoumání dokumentů lze chápat zjištění, jestli jsou k dispozici 

všechna potřebná kritéria pro provedení vlastního auditu. Jedná se o normy, směrnice, zákony, 

příručku kvality apod. Přezkoumání dokumentů je prováděno buď vedoucím auditorem, nebo 

celým týmem auditorů. [6] 

1.7.3 Příprava auditování na místě 

Předmětem je vypracování operativního plánu auditu zahrnujícího podrobný popis kdy, 

kde a kdo bude auditovat jednotlivé procesy a činnosti v rámci systému managementu kvality. 

V tomto operativní plánu je zahrnována zejména vlastní přípravu všech členů auditorského týmu 

ke zkoumání přímo na místě. 

Auditoři velmi často pracují s tzv. Check - listy, které jsou určeny jako pracovní pomůcka 

obsahující seznam předem připravených otázek. [6] 

1.7.4 Auditorské činnosti na místě 

Podstatou těchto činností je sběr a analýza dat o prověřovaných procesech. Auditoři 

postupují podle předem vypracovaného operativního plánu auditu. Úvodní a závěrečné jednání 

u zástupců prověřovaných procesů je obvyklou součástí těchto činností. V závěrečném jednání je 

vlastník prověřovaného procesu seznámen s hlavním zjištěním, a to ať už se jedná o neshody, 

odchylky či příležitosti ke zlepšování. [6] 
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1.7.5 Příprava a distribuce zprávy 

Po ukončení auditování přímo na místě je vypracována týmem auditorů písemnou formou 

závěrečná zpráva, která zahrnuje veškerá zjištění a závěry. Tato zpráva je distribuována 

v souladu se schváleným rozdělovníkem. Zprávu musí být obdržena především vlastníkem 

auditovaného procesu, vedoucím organizačních jednotek a vedením organizace. Audit je 

následně ukončen distribucí závěrečné zprávy. 

Při provádění interních auditů je zpráva chápana jako důvěrný dokument, s jejímž 

obsahem nesmí být seznámeni partneři organizace, jako jsou zákazníci, dodavatelé apod. 

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

provést a následně neustále prověřovat vhodná opatření k nápravě, preventivní opatření 

a realizovat aktivity zlepšování. [6] 

1.7.6 Dokončení auditu 

Audit je ukončen ve chvíli, kdy byly provedeny všechny plánované činnosti při auditu 

nebo tehdy, kdy klient auditu rozhodne o ukončení auditu z důvodu neočekávané situace, která 

brání dokončení auditu. 

Poznatky získané během auditu slouží jako vstup do procesu neustálého zlepšování 

systému managementu auditovaných organizací. [6] 

1.7.7 Následný audit 

Řídící pracovníci na základě závěru z auditu musí navrhnout potřebu náprav, nápravných 

opatření, preventivních opatření nebo opatření ke zlepšování. Následným auditem pak může být 

ověřena efektivnost a účinnost těchto opatření. [6] Pro lepší přehled je na Obrázku 3 znázorněn 

postup auditování. 

 
Obrázek 3 Postup při auditování [4] 
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Aby byl průběh auditu úspěšný, je velmi důležité vymezení odpovědností a pravomocí 

jednotlivých účastníků auditu. Tato základní odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v normě 

ČSN EN ISO 19011.  

1.8 Profesionální profil auditora 

Osoby, které vykonávají audity, musí splňovat určité předpoklady a vlastnosti, bez nichž 

by jen těžko dosahovali dobrých výsledků. Auditoři si musí neustále zvyšovat své odborné 

znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné k dosahování zamýšlených výsledků auditu, který 

provádějí. Všichni auditoři by měli mít znalosti o systému managementu jakosti, o vývojových 

trendech v této oblasti, o aplikaci nástrojů neustálého zlepšování. A to proto, aby v závěrech 

z interních auditů mohli doporučit co nejefektivnější opatření ke zlepšení stávajícího stavu 

organizace. Profil auditora by se měl co nejvíce podobat těmto rysům: 

 čestný a objektivní, 

 dynamický s osobní přitažlivostí, 

 se společenským vystupováním, 

 snadno navazující konverzaci, 

 schopnost naslouchat, 

 trpělivost, 

 schopnost vytvoření ovzduší důvěry, 

 schopnost reagovat na nové trendy, představující nové výzvy. [2] 

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

národních legislativě a norem. V normě ČSN EN ISO 19011: 2012 je této oblasti věnována 

kapitola 7. 

 Za základní požadavky lze považovat: 

 osvědčení o úspěšném absolvování ročního periodického školení auditorů, 

 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, 

 dvouletá praxe v procesech managementu jakosti, 

 neustálé odborné vzdělávání a výcvik metodách a nástrojích managementu jakosti. 
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Tabulka 2 Základní požadavky na auditora a vedoucího auditora [4] 

Oblast požadavků Auditor Vedoucí auditor 

Vzdělání Úplné středoškolské Úplné středoškolské 

Praktické pracovní zkušenosti 5 let 5 let 

Praktické zkušenosti v managementu 

kvality 

Nejméně 2 roky 

z celkových 5 let 

Nejméně 2 roky z celkových 5 

let 

Speciální výcvik auditorů V rozsahu min. 40 hodin V rozsahu min. 40 hodin 

Zkušenosti z auditování 

4 kompletní audity 

z celkových 20 

dní zkušeností a z auditů do

končených během 

posledních 3 let pod 

vedením odborně 

způsobilého vedoucího 

týmu auditorů. 

3 kompletní audity z celkových 

15 dní zkušeností a z auditů 

působící v roli vedoucího 

auditora, dokončených během 

posledních 2 let pod vedením 

odborně způsobilého vedoucího 

týmu auditorů. 

 

Auditor by měl splňovat i určité charakterové vlastnosti, jako je etický přístup, 

komunikativní schopnosti, schopnost naslouchat, vyslechnout názory druhých, samostatnost 

rozhodnost, diplomacie, asertivita a mnoho dalších vlastností. Být opravdu dobrým auditorem, 

znamená mít bohaté zkušenosti a přirozený respekt u svých kolegů. Takoví auditoři jsou pro 

svoji organizaci velkým přínosem. [3] 

V každém případě by měli auditoři dodržovat základní zásady auditování, které vymezuje 

norma ČSN EN ISO 19011. Dodržováním těchto zásad je garantována spolehlivost a objektivní 

průběh auditů. Mezi zásady, které je nutno dodržovat při jakémkoliv auditu a vůči všem 

auditovaným, patří: 

 etické chování auditora – vzájemná důvěra, jednotnost a diskrétnost auditorů jsou 

považovány za základ efektivního vedení auditu. 

 spravedlivé prezentování zjištění z auditů – zjištění z auditu musí být prezentována 

pravdivě a tak, aby odrážely skutečný stav systému managementu. 

 povinnost profesionálního přístupu v práci auditora – pečlivost a soudnost při analýze 

důkazů z auditu je označována za důležitý znak práce auditorů. 

 nezávislost v rozhodování auditora – auditoři musí být nezávislí na činnostech, které 

sami auditují, nesmí být zaujatí a nemají střed zájmu. 

 průkaznost – veškeré důkazy z auditu musí být ověřitelné a musí být založeny na 

dostupných vzorcích informací. 
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1.9 Sebehodnocení 

V posledních letech je na celém světě zaznamenán velmi zřetelný trend aplikovat 

sebehodnocení, které je významně rozšiřující tradiční rámec interních auditů. Je známo, že 

prozatím jen málo českých organizací si k sebehodnocení našlo cestu a zařadilo je mezi 

standardní aktivity. Na základě statistik je sebehodnocení prováděno pouze u 19 % všech 

českých organizací. 

Sebehodnocení je Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) definováno jako 

všezahrnující systematický a pravidelný proces přezkoumání činností organizace a jejich 

výsledků na bázi modelu excelence. [1] 

Podstatou sebehodnocení lze označit to, že speciálně vyškoleni a vhodně motivováni 

zaměstnanci na základě systematického a podrobného sběru a vyhodnocování dat z procesů 

vlastní organizace posuzují efektivnost a účelnost uplatňovaných přístupů k řízení procesů, 

účinnost činností neustálého zlepšování a taktéž nové trendy vývoje nejrůznějších ukazatelů 

výkonnosti procesů i ve vazbě na výkonnost celých organizací. Bez ohledu na použitý přístup 

a techniku sebehodnocení, tým posuzovatelů hledá objektivní odpovědi na typy otázek: 

 Jaká slabá místa jsou v našich procesech? 

 Které slabé stránky v našich procesech a činnostech je potřeba okamžitě zlepšit? 

 Ve kterých procesech jsou naše silné stránky a jak si je udržet v budoucnosti? 

 K jakým pozitivním posunům došlo od posledního sebehodnocení? 

 Podporují proces sebehodnocení všechny skupiny zaměstnanců naší organizace? 

Tyto i některé další otázky souvisejí se strategickým řízením celých organizací, a proto by 

sebehodnocení mělo být odvíjeno od skutečného zájmu a potřeb vrcholového vedení. 

Sebehodnocení se velmi podobá interním auditům, přesto se tyto formy přezkoumávání 

zásadně odlišují svými přístupy, rozsahem a dalšími charakteristikami, z nichž nejsilnější je 

zaměření na vyhledávání příležitostí k dalšímu zlepšování. Základní odlišnosti mezi interními 

audity a sebehodnocením procesů jsou zobrazeny v Tabulce 3. 
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Tabulka 3 Odlišnosti mezi interními audity a sebehodnocením procesů [1] 

Interní audit Sebehodnocení 

Prověření stavu daného systému managementu 

včetně 

dodržování dokumentovaných postupů a popis

u procesu. 

Porovnání s vhodně zvoleným modelem, např. 

Modelem Excelence EFQM, ve kterém jsou 

obsaženy všechny činnosti a výsledky organizace. 

Zaměřeno na odhalování neshod a nedodržová

ní jednotlivých postupů a směrnic. 

Určení silných a slabých stránek procesů, kdy slabé 

stránky chápeme jako příležitosti ke zlepšování. 

Provedeno auditory, kteří nejsou závislí na pro

věřované oblasti. 

Provedeno zaměstnanci v daném procesu a není 

nutná nezávislost. 

Možno provést jedním auditorem. Výhradně týmová práce. 

Nemůže být na bázi pro benchmarkingové 

aktivity. 

Výsledky mohou být použity pro benchmarking. 

Interní audit všech procesů trvá několik dní. Sebehodnocení trvá minimálně několik týdnů. 
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2 Třinecké železárny, a. s. 

Třinecké železárny byly založeny v roce 1839. I když jsou řazeny k nejstarším 

průmyslovým podnikům v České republice, jsou stále moderní evropskou ocelářskou firmou 

zajišťující pracovní příležitosti pro mnoho lidí v Těšínském regionu a okolí. Zodpovědnost za 

udržitelný rozvoj celého regionu je klíčovým závazkem pro generaci dnešní i příští. Dnes jsou 

Třinecké železárny nejvýznamnější dceřinou společností Moravia Steel a. s. a největší českou 

hutí s domácím kapitálem. [1] V České republice se Třinecké Železárny podílejí na celkové 

produkci oceli více než jednou třetinou a základní vstupní suroviny jsou zajišťovány mateřskou 

společností Moravia Steel. V současné době je výrobní program podniku směřován především na 

zpracování konvertorové oceli do široké škály dlouhých válcovaných výrobků. 

Výrobky jsou následně prodávány prostřednictvím obchodní sítě společnosti Moravia Steel 

a to jak tuzemským, tak zahraničním zákazníkům. Téměř polovina produktů je expedována do 

více jak 50 zemí světa. 

Od poloviny roku 2002 je za významnou část TŽ označován provoz sochorové válcovny 

v Kladně – Dříni, kde jsou z třineckých kontislitků a ingotů vyráběny profily čtvercového 

a kruhového průřezu. Třinecké bloky, bramy a lité i válcované sochory jsou zpracovávány 

v provozu třineckých válcoven v nedalekém Bohumíně.  

2.1 Systém řízení kvality a EMS v TŽ 

Systém managementu kvality v TŽ je certifikován od roku 1993, kdy podnik získal 

certifikát dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2000 byl systém jakosti rozšířen na požadavky 

odvětvových standardů dle normy pro automobilový průmysl VDA 6.1. Tento certifikát se 

obhajuje každým rokem u auditorů certifikační společnosti TÜV NORD CZECH. V roce 2003 

byl zaveden systém EMS dle normy ČSN EN ISO 14001. V roce 2007 byl zaveden systém 

managementu kvality dle normy ISO/TS 16949. 

Účelem systému kvality v TŽ, a.s. je jednoznačně a prokazatelně zabezpečit požadavky 

zákazníka týkající se kvality výrobků, a to ve všech fázích hlavního procesu. Rovněž 

optimalizovat plánování a realizaci kvality výrobků a procesů. 

Cílem systému kvality je neustále zlepšování kvality výrobků v souladu s požadavky 

zákazníků a poskytovat zákazníkům jistotu a důvěru ve stabilitu procesů, produkující výrobky 

požadované kvality. 

Systém kvality v TŽ, a.s. je prezentován ,,Příručkou kvality a EMS“ a řízen technicko-

organizačním pokynem nazvaným ,,Systém kvality‘‘. Příručka kvality a EMS uvádí nejen 
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základní přehled fungování systému QMS a EMS, ale i jeho organizaci a pravidla řízení. 

Jednoznačně vymezuje rozsah certifikace a zařazení jednotlivých organizačních útvarů do 

systému QMS a EMS. Obsah příručky kvality tvoří také dokumentované postupy v rámci řízení 

kvality a enviromentu. Součástí příručky kvality je mapa procesů, která definuje vzájemné vazby 

mezi jednotlivými procesy. [7] 

Příručka kvality a EMS je rozdělena do následujících 8 kapitol: 

 kapitola 1 – představuje úvodní prezentaci TŽ, a. s. 

 kapitola 2 – obsahuje použité zkratky a související dokumenty, převodní tabulky QMS 

a EMS a norem ČSN EN ISO 9001, ISO/TS 16949 a ČSN EN ISO 14001. 

 kapitola 3 – představuje prezentaci EMS, která má strukturu normy ČSN EN ISO 

14001  

 kapitola 4 - 8 – odpovídá významu kapitol 4 - 8 norem ČSN EN ISO 9001 a jsou 

doplněny o požadavky norem ISO/TS 16949 a ČSN EN ISO 14001. 

2.2 Procesní řízení v TŽ, a.s. 

Systém řízení TŽ je nástrojem naplňování strategie společnosti. Základním principem 

řízení je liniová organizační struktura, její schéma je vloženo v Příloze č. 2. 

Systém řízení v TŽ je zaveden jako jeden proces, což znamená, že veškeré činnosti 

a zdroje jsou také jako proces řízeny. 

Proces lze definovat jako množinu vzájemně propojených činností, které mění vstupy na 

výstupy za určité spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách. Každá organizace se musí 

stanovit, co bude považovat za proces a co za činnosti nebo dílčí procesy. Na následujícím 

Obrázku 4 je zobrazen základní model procesu. [1] 
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Obrázek 4 Základní model procesu v TŽ 

 

Procesní řízení v TŽ, a.s. je chápáno jako strategický přístup k řízení organizace, která 

využívá vhodné metody, postupy a nástroje řízení procesů a to za účelem dosahování maximální 

výkonnosti organizace. Zavedením procesního řízení došlo v TŽ ke zlepšování procesů a tím i ke 

zlepšování jejich výstupů (výrobků, služeb) a systému řízení a výkonnosti celé organizace. 

Každý proces musí mít jasně definovaný začátek a konec činnosti v procesu. Proces musí mít 

svého vlastníka, který je odpovědný za uspořádání a kvalitu procesu a má přesně vymezeny 

odpovědnosti a pravomoci vůči danému procesu. Každý proces má stanoveny základní ukazatele 

výkonnosti s cílovými hodnotami odvozenými od cílů organizace. Ty procesy, které nedodávají 

hodnotu jak pro interní, tak externí zákazníky, musí být trvale eliminovány, aby se snižovaly 

zbytečné ztráty. Jednotlivé procesy jsou neustále monitorovány a zlepšovány v zájmu trvalého 

zvyšování výkonnosti organizace. [1] 

2.3 Technologický tok v Třineckých železárnách, a. s. 

V Třineckých železárnách je uzavřen hutní výrobní cyklus, který začíná výrobou tekutého 

surového železa ve vysokých pecích a jeho následným zkujňováním na surovou ocel 

v kyslíkových konvertorech. Celý cyklus je pak zakončen válcováním ocelových kontislitků 

a ingotů za tepla do dlouhých válcovaných výrobků. Pokud vzniknou vedlejší produkty, jsou po 

dalším zpracování zpětně spotřebovávány v hutním výrobním procesu nebo jsou nabízeny na 

trhu jako suroviny, polotovary, energie nebo přímo jako výrobky. Na Obrázku 5 je znázorněn 

celý technologický tok v daném podniku. 
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Obrázek 5 Technologický tok v TŽ 

 

Ocelárny i slévárny jsou zásobovány surovým železem dvěma vysokými pecemi. 

Vysokopecní plyn je jímán do plynojemu a využíván pro ohřev hutních agregátů. Ve 

vysokopecním provozu jsou umístěny dvě aglomerace, z nichž je každá vybavena dvěma 

spékacími pásy. Za hlavní vstupní suroviny lze označit železné rudy, dolomit, vápenec, prachový 

koks a vratné odpady vznikající v procesu ocelárenské výroby. 

Pro vlastní potřebu vysokých pecí je koks vyráběn ve dvou koksárenských bateriích, 

které jsou vybaveny mokrým hašením koksu. V koksovně je dále produkován surový 

koksárenský dehet, benzol a síran amonný. Koksárenský plyn je odsířen a dodáván do plynové 

sítě TŽ. Kyselina sírová, která vzniká jako meziprodukt z odsíření koksárenského plynu, je 

zpětně používána v procesu odčpavkování koksárenského plynu. Odpadní vody z koksovny jsou 

následně dočišťovány v biologické čističce spolu s odpadními vodami města Třince. 

Samotná ocel je následně vyráběna ve dvou ocelárnách. Hlavní úloha ve výrobě oceli 

z tekutého surového železa a šrotu je plněna v kyslíkové konvertorové ocelárně se dvěma 

konvertory. Je plně vybavena pánvovou metalurgií. Konvertorový plyn je jímán do plynojemu 

a využíván v huti ve směsi s ostatními plyny pro vytápění průmyslových pecí. Na tuto ocelárnu 

je navázáno pětiproudé kontilití blokového typu, které je určené k výrobě pravoúhlých 

a kruhových slitků a osmiproudé sochorové kontilití. Za druhou ocelárnu, ve které je vyráběna 

především ušlechtilá a vysoce legovaná ocel odlévána do ingotů a rovněž tekutá ocel pro 
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slévárny, lze označit elektroocelárnu. V této je vyráběno ve čtyřech elektrických obloukových 

pecích. Tato ocelárna je vybavena také kesonem pro vakuování oceli v pánvi. 

Celá hutní výroba TŽ je uzavřena válcovnami. Blokovna je provozována v cyklu 

s vratnou tratí. Jsou zde zpracovávány převážně bloky z blokového kontilití, které jsou ohřívány 

na válcovací teplotu v krokové peci a také ingoty, ohřívané v hlubinných pecích. Jsou zde 

vyráběny bloky a bramy k dalšímu zpracování. 

2.4 Mapa procesů 

Základním prezentačním dokumentem procesního prostředí je mapa procesů. Mapa je 

schválena v dokumentaci systému řízení jako výraz našich priorit. Výběr procesů lze měnit 

a upravovat dle potřeby. Procesy na této mapě byly určeny na základě výstupů z projektů. Mapa 

je doplněna přehledem procesů hlavního realizačního procesu Výroba. 

Mapa procesů zobrazuje všechny procesy využívané v QMS a EMS. Jsou v ní naznačeny 

všechny základní vazby mezi těmito procesy. V Přílohách č. 3 a 4 je vložena mapa procesů TŽ 

a mapa realizačního procesu v TŽ. 
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3 Analýza realizace interních a externích auditů ve vybrané organizaci 

Následující část práce bude zaměřena na provádění interní a externí audity ve vybrané 

organizaci, včetně jejich následného vyhodnocení.  

3.1 Provádění interních auditů v TŽ 

Správcem procesu auditování je technický ředitel, který odpovídá za systém auditů v QMS 

a EMS. Za plánování a realizaci auditů TŽ-MS odpovídá vedoucí odboru TJ – Zabezpečení 

kvality. Problematika týkající se řízení auditů je popsána v TOP TŽ – 17/01. Audity jsou 

zaměřeny na auditování QMS, EMS, procesů a výrobků v rozsahu norem ČSN EN ISO 9001, 

ISO/TS 16949 a ČSN EN ISO 14001. Auditování výrobních procesů a výrobků probíhá dle 

VDA6.3 a VDA6.5. Auditování akreditovaných laboratoří probíhá dle normy ČSN EN ISO/IEC 

17025. 

Základním řídícím dokumentem pro provádění všech typů auditů je roční program auditů, 

který má elektronickou formu. Program zahrnuje příslušný kalendářní rok a minimálně první dva 

měsíce v následujícím roce. Program je vypracován tak, aby jednou ročně byly auditovány 

všechny stanovené procesy, dále aby byly všechny prvky QMS – EMS a všechny odborné útvary 

prověřeny auditem QMS – EMS nejméně jednou za dva roky. Cílem auditů výrobků je sledování 

trendů ve vývoji kvality výrobků. Audit QMS je prováděn prostřednictvím auditů všech procesů 

zobrazující mapu procesů. Audity výrobních procesů se plánují s ohledem na prostřídání všech 

pracovních směn. Program schvaluje představitel vedení pro QMS a EMS. Pro každý audit je 

zpracován Plánovací list, kde je naplánováno prověření všech specifických požadavků ISO/TS 

16949 a zákazníků automobilového průmyslu uvedených v technických specifikacích 

a dohodách o kvalitě. 

Generální ředitel a technický ředitel mohou nařídit audit mimo program auditů. Tento 

neplánovaný audit probíhá dle stejných pravidel jako plánovaný. V případě termínové kolize má 

neplánovaný audit přednost před plánovaným, jehož realizace se odloží nebo se případně zruší. 

Auditoři provádějící audity jsou pravidelně proškolování a přezkušováni dle kvalifikačních 

kritérií uvedených v TOP TŽ – 17/01. Aktualizaci seznamu všech auditorů zajišťuje vedoucí TJ. 

Na základě aktuálního seznamu kvalifikovaných auditorů jmenuje vedoucí TJ vedoucího 

auditora nezávislého na auditovaném odborném útvaru. Vedoucí auditor sestaví tým auditorů, 

připraví program a otázky týkající se auditovaného útvaru. Program auditu procesu zahrnuje 

prověření všech specifických požadavků zákazníků automobilového průmyslu uvedených 

v technických specifikacích a prověření všech specifických požadavků ISO/TS 16949 
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naplánovaných v Plánovacím listu auditu. Program i otázky auditora jsou v elektronické 

podobě. [7] 

3.2 Dělení interních auditů 

Základní rozdělení interního auditu je následující: 

 Int A- P interní audit procesu, 

 Int A- I  interní audit integrovaný, 

 Int A- S interní audit systémový, 

 Int A-V interní audit výrobku, 

 Int A – Ž interní audit EMS. 

V  tabulce č. 4 je uveden počet interních auditů provedených útvarem Zabezpečení 

jakosti v TŽ od roku 2009 - 2012. 

 

Tabulka 4 Počet realizovaných interních auditů v TŽ 

Rok 
Druh auditu 

Int A-P Int A-I Int A-S Int A-V Int A-Ž 

2009 8 3 10 7 11 

2010 12 7 10 9 5 

2011 13 14 6 11 7 

2012 15 9 10 13 7 

celkem 48 33 36 40 30 
 

Data z výše uvedeny tabulky jsou pro větší přehlednost, graficky znázorněny níže. 

 
 

 

Obrázek 6 Procentuální znázornění interních auditů 2009 - 2012 

 

Z výše uvedeného Obrázku 6 vyplývá, že největší procento prováděných interních auditů 

zaujímají interní audity procesu (26 %). Následně jsou to audity výrobkové (21 %), systémové 

(19 %), integrované (18 %) a nejmenší procento tvoří audity životního prostředí (16 %). 
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3.2.1 Audit EMS 

Jedná se o audit zaměřený na auditování EMS v OÚ zařazených do EMS. Cílem auditu 

EMS je ověření funkčnosti a efektivnosti EMS a to především do oblastí: 

 plnění politiky a cílů kvality a EMS v oblasti EMS, 

 dodržování postupů daných dokumentací EMS všech úrovní, 

 shody s legislativou v oblasti ochrany ŽP, 

 kontrola plnění úkolů, doporučení z minulého auditu, 

 plnění požadavků ČSN EN ISO 14001. 

3.2.2 Audit výrobního procesu 

Cílem auditu výrobního procesu je posouzení, zda je proces zvládnutý a způsobilý 

z pohledu řízení dokumentace, personálu, kvalifikace, výrobních prostředků, pracovního 

prostředí, dopravy, manipulace, skladování, analýzy neshod, trvalého zlepšování a řízení 

nápravných opatření tak, aby se stanovila jeho efektivnost. [10]  

3.2.3 Audit výrobku 

Jedná se o přezkoumání shody výrobků připravených k expedici s technickými podklady, 

normami, obecně závaznými právními předpisy a jinými předepsanými "znaky kvality". Toto se 

provádí náhodným výběrem výrobků, jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu interních 

požadavků TŽ. 

3.2.4 Audit systémový 

Jedná se o audit řídicího, podpůrného nebo realizačního procesu QMS, jehož cílem je 

ověření souladu QMS s technickou specifikací a všemi doplňujícími požadavky včetně 

funkčnosti a efektivnosti QMS, zejména: 

 plnění politiky a cílů kvality a EMS v oblasti QMS, 

 dodržování postupů daných dokumentací QMS všech úrovní, 

 zpřesňování a zkvalitňování dokumentace QMS, 

 kontrola plnění úkolů, doporučení z minulého auditu, 

 plnění požadavků ČSN EN ISO 9001 a ISO/TS 16949, 

 kontrola plnění úkolů, doporučení z minulého auditu, 

 plnění požadavků ČSN EN ISO 14001. 
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3.2.5 Integrovaný audit 

Jedná se IntA v OÚ zařazených do QMS a EMS, zaměřený na auditování QMS a EMS, 

který obsahuje otázky z této oblasti.  

3.3 Metodika hodnocení systému jakosti auditem 

Efektivnost systému lze definovat jako míru plnění požadavků norem, dle kterých je 

v podniku zaveden systém kvality a EMS. V Tabulce 5 je uvedena celková efektivnost systému 

v průběhu jednotlivých pololetí od roku 2009 – 2012. Celková efektivnost systému byla počítána 

pomocí vzorců Ep, Ec a jednotlivé otázky, které byly součástí plánů auditů byly hodnoceny 

v rozmezí 0 - 10 bodů. Jsou to otázky zpracované do katalogu otázek, vyplývajících z norem 

ČSN EN ISO 9001, ISO/TS 16949 a ČSN EN ISO 14001. V průměru je u auditu definováno 

cca. 50 otázek. Záleží na zaměření auditovaného oddělení nebo provozu. Hodnocení 

jednotlivých prvků (Ep) probíhalo tak, že jednotlivý prvek byl hodnocen procentuálně poměrem 

součtu skutečně dosažených bodů všech otázek v daném prvku k maximálnímu možnému počtu 

bodů v tomto prvku. Při každém snížení bodového hodnocení otázky je nutno vždy definovat 

zjištění, ze kterého jednoznačně vyplývá, co bylo příčinou snížení hodnocení. Při snížení 

hodnocení otázky na 0 - 6 bodů, musí po zjištění následovat uložení úkolu nebo nápravné 

opatření, které definuje vedoucí auditovaného OÚ. Pokud auditovaná skutečnost v auditovaném 

období nenastala, otázka se nehodnotí a nezapočítává do hodnocení (Ep, Ec). 

 

  , kdy Ep je hodnocení jednotlivých prvků. 

 

, kdy Ec je celková efektivnost systému v %. 
 

 

Tabulka 5 Efektivnost systému od roku 2009 – 2012 

Rok 
                  Efektivnost systému v %   

Int A-P Int A-I Int A-S Int A-V Int A-Ž 

2009 
1. pol. 91,4 98,0 94,2 100 93,4 

2. pol. 93,5 93,0 95,0 99 96,0 

2010 
1. pol. 92,5 95,6 95,3 100 96,0 

2. pol. 92,7  - 96,3 100 97,5 

2011 
1. pol. 92,7  - 95,9 100 97,9 

2.pol. 95,3  - 95,8 99,2 97,8 

2012 
1. pol. 92,7  - 95,3 100 97,9 

2.pol. 95,0 98,0 95,6 100 99,8 
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V období od druhého pololetí 2010 až prvního pololetí 2012 bylo hodnocení části QMS 

v případě integrovaných auditů zahrnuto v systémových auditech a vyhodnocení části EMS 

v auditech životního prostředí. Na základě výsledků z tabulky můžeme konstatovat, že 

integrovaný systém je funkční v plném rozsahu, protože efektivnost všech auditů je nad 90 %. 

K vyhodnocení efektivnosti byla použita Tabulku 6, která znázorňuje stupně celkové efektivnosti 

systému. 

 

Obrázek 7 Trendové znázornění efektivnosti v TŽ a.s. 

Grafické zobrazení Obrázku 7, bylo sestrojeno z hodnot uvedených v Tabulce 5. Z grafu 

vyplývá, že efektivnost systému má ve všech směrech rostoucí trend. Nejstrmější nárust 

efektivnosti byl zaznamenán u interního auditu životního prostředí dále pak u interního auditu 

procesu, standardně vysoké efektivnosti je dosahováno u auditu výrobkového. Červená křivka 

zobrazuje efektivnost integrovaného auditu pouze do období prvního pololetí roku 2010, po 

tomto období byl audit rozdělen do dvou samostatných auditů (životního prostředí 

a systémového). K samostatnému provedení auditu došlo opět v roce 2012. 
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Tabulka 6 Stupeň hodnocení efektivnosti systému 

Stupeň Slovní hodnocení 
Celková efektivnost 

systému - Ec 

1 Systém je funkční v plném rozsahu 
90 - 100 % 

bez OKN 

2 Systém je funkční, bez závažných odchylek 
80 - 89,9 % 

bez OKN 

3 
Systém je funkční, shledány závažné odchylky, které nebrání 

funkčnosti systému 
80 - 100 % 

s OKN 

4 
Systém je funkční, shledány závažné odchylky, hrozí ztrátaf akčnosti 

systému 
60 - 79,9 % 

5 Systém ztratil funkčnost pod 60 % 

 

3.4 Distribuce a řízení úkolů z interních auditů 

Vedoucí auditor společně s týmem auditorů provede audit a zpracuje závěrečnou zprávu 

z auditu. Zpráva má předepsanou formu a obsahuje veškerá zjištění včetně nadefinovaných úkolů 

a doporučení k odstranění příčin při negativním zjištění. U auditu výrobku jsou navíc neprodleně 

po zjištění neshody realizována opatření směřující k uvolnění respektive pozastavení výroby 

a expedice příslušných výrobků. Zprávu z auditu schvaluje vedoucí TJ. Vedoucí auditor zašle 

zprávu elektronickou formou vedoucímu auditovaného OÚ, který podá vyjádření a elektronické 

potvrzení. Po tomto potvrzení zprávy provede TJ distribuci zprávy držitelům. Vedoucí 

jednotlivých auditovaných OÚ přenesou zjištění z auditů formou úkolů do porad OU. Zjištění 

zapracují do programu trvalého zlepšování ve svých OÚ a současně zajistí plnění těchto 

stanovených úkolů. Pokud vedoucí auditovaného OÚ nebo vedoucí objektů auditu mimo 

auditovaný OÚ zašle připomínky ke Zprávě na TJ, má vedoucí TJ právo rozhodnout o řešení 

rozporů. 

Po elektronickém podpisu vedoucího posledního auditovaného OÚ převede vedoucí JEt 

dokument "Plánovací list auditu" do stavu (audit) "Ukončený". Vedoucí auditovaného OÚ resp. 

vedoucí objektu auditu mimo auditovaný OÚ zajistí řešení doporučení, úkolů a OKN/PO. 

Doporučuje se navedení a případné rozpracování do Programu trvalého zlepšování v OÚ. Zadané 

úkoly plní odpovědní zaměstnanci dle zadání a ve stanoveném termínu. Plnění sleduje a hodnotí 

pověřený zaměstnanec střediska řízení a kontroly kvality společnosti ENVIFORM a.s. 
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Hodnocení za kalendářní pololetí je součástí zprávy "Stav a efektivnost QMS a EMS", kterou 

zpracovává středisko řízení a kontroly kvality společnosti ENVIFORM a.s. TR tuto Zprávu 

předkládá na projednání v zasedání vedení akciové společnosti.  

V hodnocení procesu auditování se hodnotí termínového plnění interních auditů dle 

Tabulky 7 v programu auditů kvality a EMS. Toto hodnocení postupuje vedoucímu TJ 

k přezkoumání, následně vedoucí TJ předkládá hodnocení TR ke schválení. Výsledky hodnocení 

parametrů procesu jsou zahrnuty do zprávy "Stav a efektivnost QMS a EMS". Stav a efektivnost 

QMS a EMS je vyhodnocován dvakrát ročně a předkládán vrcholovému vedení. 

 

Tabulka 7 Metodika hodnocení plnění úkolů 

Kritérium Body 

splnění úkolu v termínu 100 

splnění úkolu se skluzem do 30 - ti dní 80 

splnění úkolu se skluzem do 30 - ti dní s urgencí útvaru TJ 50 

nesplnění úkolu nebo splnění úkolu později než 30 dní po termínu 0 

 

Výpočet parametru plnění úkolů – hodnota kritéria je aritmetickým průměrem hodnocení 

jednotlivých úkolů. Počet zadaných úkolů, vyplývajících se závěru jednotlivých auditu 

provedených od roku 2009 do 2012, je uveden níže v Tabulce 8. 
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Tabulka 8 Počet zadaných úkolů vyplývajících ze závěrů jednotlivých auditů za rok 2009 – 2012. 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Počet  

úkolů 

Kumul. 

četnost 

Relativní kumul. 

četnost (%) 

Požadavky na dokumentaci 4.2 53 53 27,18 

Procesy týkající se zákazníka 7.2 18 71 36,41 

Nákup 7.4 16 87 44,62 

Řízení monitorovacích a měřícího zařízení 7.6 14 101 51,79 

Lidské zdroje 6.2 12 113 57,95 

Monitorování a měření 8.2 12 125 64,10 

Výroba a poskytování služeb 7.5 10 135 69,23 

Pracovní prostředí 6.4 9 144 73,85 

Návrh a vývoj 7.3 9 153 78,46 

Plánování realizace produktu 7.1 7 160 82,05 

Analýza dat 8.4 6 166 85,13 

Všeobecné požadavky 4.1 5 171 87,69 

Infrastruktura 6.3 5 176 90,26 

Angažovanost a aktivita managementu 5.1 4 180 92,31 

Měření, analýza a zlepšování 8.1 4 184 94,36 

Zlepšování 8.5 4 188 96,41 

Řízení neshodného produktu 8.3 2 190 97,44 

Infrastruktura+Pracovní prostředí 6.3+6.4 1 191 97,95 

Plánování 5.4 1 192 98,46 

Přezkoumání systému managementu 5.6 1 193 98,97 

Odpovědnost, pravomoc a komunikace 5.5 1 194 99,49 

Zaměření na zákazníka 5.2 1 195 100,00 

 

3.5 Analýza úkolů z interních auditů dle kapitol normy ČSN EN ISO 9001 

V rámci provedení analýzy jednotlivých úkolů, bylo potřeba diferencovat všechny úkoly, 

které byly zadány při zjištění z auditů za rok 2009 – 2012. Na základě získaných dat byl 

sestrojen Paretův diagram s následnou Paretovou analýzou, ze které vyplynulo, na které kapitoly 

je potřeba se zaměřit a zdokonalit v systému.  
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Obrázek 8 Paretův diagram 

 

Pro vyhodnocení analýzy bylo aplikováno kritérium 80 %. Z obrázku 8 vyplývá, že hranice 

životně důležité menšiny se týká těchto níže uvedených úkolů, na které je potřeba přednostně 

zaměřit pozornost v celém systému kvality a EMS. Jedná se o následující kapitoly: 

 4.2 Požadavky na dokumentaci 

 7.2 Procesy týkající se zákazníka 

 7.4 Nákup 

 7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení 

 6.2 Lidské zdroje 

 8.2 Monitorování a měření 

 7.5 Výroba a poskytování služeb 

 6.4 Pracovní prostředí 

 7.3 Návrh a vývoj 

 7.1 Plánování realizace produktu 

Pro zdokonalení systému v těchto oblastech je potřeba zavést nápravná opatření s cílem 

minimalizovat nedostatky. Tímto by mělo dojít ke zvýšení efektivnosti systému. 
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3.6  Aktivní externí audity 

Externí audity jsou zaměřeny na systém, proces nebo výrobek u dodavatelů TŽ. Pokud 

vedoucí TJ ve "Jmenování auditorů a plánu auditu" neurčí jinak, zaměřuje se externí audit 

procesně na rozsah dodávek pro TŽ - MS. 

U organizace, která nemá certifikovaný QMS je součástí auditu rovněž posouzení 

požadavku na nutnost certifikace QMS této organizace (dle ČSN EN ISO 9001, ISO/TS 16949) 

nebo uzavření s ní "Dohody o zabezpečení kvality". Zpravidla se externí audity u dodavatelů TŽ 

a.s. realizují v těchto následujících případech: 

 stálý dodavatel, u kterého je vstupní kontrola jeho dodávek v TŽ problematická nebo 

není možná, 

 dodavatel velkoobjemových dodávek, u kterých se provádí výběrová vstupní kontrola 

nebo kontrola pomocí vhodných reprezentativních vzorků, 

 dodavatel finančně nákladných dodávek, 

 výsledek hodnocení dodavatelů v TŽ, 

 plánovaná nebo avizovaná změna QMS u dodavatele, 

 požadavek na externí audit obsažený v "Dohodě o zabezpečování kvality". 

Základním řídícím dokumentem pro provádění externích auditů je "Program auditů kvality 

a EMS". Část "Programu auditů kvality a EMS" zahrnující externí audity obsahuje minimálně: 

 číslo externího auditu, 

 název auditované organizace, 

 plánovaný termín realizace externího auditu. 

Kromě plánovaných externích auditů mohou být prováděny i neplánované externí audity 

nařízené TR. Tyto neplánované audity se provádějí v případě: 

 závažné nebo opakované vady v dodávce, 

 zjištěného nedostatku v procesu výroby způsobeného vadnou dodávkou, 

 zjištěného nedostatku v reklamacích vinou dodavatele, 

 zjištěné nebo avizované změny QMS nebo změny organizační struktury u dodavatele, 

 ověření OMS u nového dodavatele. 

Pokud se termíny plánovaných a neplánovaných externích auditů auditů překrývají, mají 

neplánované audity přednost před plánovanými. 

Pro analýzu externích auditů jsem do své práce zařadila audity realizované ve 

společnostech dodavatelů TŽ a.s. Vedoucí Zabezpečení kvality rozhoduje o tom, u kterých 

dodavatelů budou prováděny tyto externí audity. Hodnocení dodavatelů začíná ověřováním 
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jejich ekonomické stability, dále zjišťováním, zda je dodavatel svým celkovým zaměřením 

schopen dostát požadavkům, zda je dostatečně inovativní ve výrobě a ve vývoji a zda kvalita 

odpovídá stanovenému standardu. Hodnotí se objektivně dodržení termínu dodávek, dodržení 

ceny a dodržení požadované kvality. Přehled auditovaných dodavatelů a výstupů o jejich 

způsobilosti za období 2009 – 2012, uvádí následující tabulky. 

 
 

Tabulka 9 Ext.A 2009 

č. ExtA Výrobek/služba Dodavatel Způsobilý 

1/2009 Kovový materiál Moravskoslezský Kovošrot a. s. Ano 

2/2009 Služby a žáromateriály pro provoz VO Refrasil s. r. o Ano 

3/2009 Feroslitiny a plněné profily OFZ Istebné Ano 

4/2009 služby - přebrušování válců Strojírny Třinec, a.s. Ano 

5/2009 feroslitiny GRADIENT a.s. Ano 

6/2009 šrot DEMONTA Trade SE Ano 

7/2009 šoupátkové a argon. soustavy 
VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. + 

VESUVIUS - SERVICES, s.r.o. 
Ano 

8/2009 feroslitiny PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Ano 

9/2009 služby - žíhání Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ano 

 

V prvním pololetí byly plánovány 4 audity, u nichž jeden byl po dohodě se zástupci 

prověřované společnosti posunut do 2. pololetí 2009 (červenec). V rámci zjištění z auditů bylo 

uloženo celkem 11 doporučení a to 8 pro dodavatele a 3 pro TŽ - MS. Na druhé pololetí bylo 

plánováno celkem 5 auditů a 1 byl z prvního pololetí. V rámci zjištění z auditů bylo uloženo 

celkem 14 doporučení. 

 

Tabulka 10 Ext.A 2010 

č. ExtA Výrobek/služba Dodavatel Způsobilý 

1/2010 Servis v oblasti žáruvzdorných výrobků VESUVIUS SLAVIA a.s. Ano 

2/2010 Přebrušování a dodávka válců Strojírny Třinec, a.s. Ano 

3/2010 Dodavatel technických plynů Linde Gas a.s. Ano 

4/2010 Dodavatel válců S.S.K., a.s. Ano 

5/2010 Ložiska KOMA - Ložiska s.r.o. Ano 

6/2010 Lana ŽDB GROUP a.s. Ano 

7/2010 Grafitové elektrody JAP TRADING, s.r.o. Ano 
 

Na první pololetí byly plánovány 4 audity a všechny proběhly ve stanovených termínech. 

Na základě zjištění z auditů bylo uloženo 10 úkolů a 11 doporučení. Na druhé pololetí byly 

plánovány 3 audity, přičemž audit ve společnosti JAP TRADING, s.r.o. byl plánován na měsíc 

listopad. Po dohodě se zástupci společnosti byl však realizován 3. prosince 2010. Audity ve 

společnostech KOMA - Ložiska s.r.o. a ŽDB GROUP a.s. proběhly ve stanovených termínech. 

Na základě výstupu z auditů bylo za toto období uloženo celkem 8 úkolů a 7 doporučení. 
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Tabulka 11 Ext.A 2011 

č. ExtA Výrobek/služba Dodavatel Výrobce Způsobilý 

1/2011 příprava vzorků Strojírny Třinec, a.s. Strojírny Třinec, a.s. Ano 

2/2011 krystalizátor X KME GermanyA.G. Ano 

3/2011 
termosondy a 

vzorkovače 

TERMOSONDY Kladno, 

spol. s r.o. 

TERMOSONDY Kladno, spol. 

s r.o. 

Ano 

5/2011 feroslotiny PROMET SLOVAKIA 

s.r.o. 

X Ano 

4/2011 

násosky vakuovacích 

komor, dmýšné 

tvárnice, vyzdívky LP 

X ZM RopczyceS.A. Ano 

6/2011 
kazivec, syntatické 

strusky 
FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. Ano 

7/2011 vápno 
VÁPENKA VITOŠOV 

s.r.o. 
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Ano 

8/2011 oleje a maziva PARAMO, a.s. PARAMO, a.s. Ano 

9/2011 valivá ložiska SAK LOŽISKA spol. s r.o. X Ano 

 

Celkem bylo na první pololetí 2011 plánováno 5 externích auditů, přičemž audit ve 

společnosti ZM RopczyceS.A. byl plánován na měsíc duben, po dohodě se zástupci společnosti 

byl však přesunut na měsíc září 2011. Audity ve společnostech Strojírny Třinec, a.s., KME 

Germany AG, TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA s.r.o. proběhly ve 

stanovených termínech. V důsledku zjištěných skutečností v rámci provedených externích auditů 

byly uloženy 2 úkoly a 10 doporučení. Na druhé pololetí 2011 byly plánovány 4 externí audity. 

Přičemž byl ve 2. pololetí navíc realizován audit ve společnosti ZM RopczyceS.A., který byl 

původně naplánován na duben 2011, po dohodě se zástupci společnosti byl však přesunut na září 

2011. Audity ve společnostech FLUORIT TEPLICE s.r.o., VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., 

PARAMO, a.s. proběhly ve stanovených termínech. Audit ve společnosti SAK LOŽISKA spol. 

s.r.o. byl po dohodě s jejími zástupci přesunut z měsíce listopad 2011 na měsíc prosinec 2011. 

V důsledku zjištěných skutečností v rámci provedených externích auditů byly uloženy 4 úkoly 

a 5 doporučení. 
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Tabulka 12 Ext.A 2012 

č. ExtA Výrobek/služba Dodavatel Výrobce Způsobilý 

1/2012 loupání 
Železárny Veselí, a.s. - 

divize Hrádek 

Železárny Veselí, a.s. - 

divize Hrádek 
Ano 

2/2012 licí prášky LP - STEEL, s.r.o. LP - STEEL, s.r.o. Ano 

3/2012 tažné oleje Zeller+Gmelin s.r.o. Zeller+Gmelin s.r.o. Ano 

4/2012 ocelový granulát 
KOVOBRASIV Mníšek, 

spol. s r.o. 

KOVOBRASIV Mníšek, 

spol. s r.o. 
Ano 

5/2012 bazické přísady DOLVAP, s.r.o. DOLVAP, s.r.o. Ano 

6/2012 SK válce, průvlaky PrametTools, a.s. PrametTools, a.s. audit zrušen 

7/2012 
tažné oleje 

MERLIN-PLUS spol. s 

r.o. 
- 

Ano 

8/2012 mechanické zkoušení 

vzorků 

ENVIFORM a.s. 
ENVIFORM a.s. 

Ano 

9/2012 
šrot 

 Moravskoslezský 

kovošrot, a.s. 
- 

Ano 

 

Celkem bylo na první pololetí 2012 plánováno 5 externích auditů. V prvním pololetí 

došlo ke změně auditovaného dodavatele - audit byl realizován ve společnosti Zeller + Gmelin 

s.r.o. místo ve společnosti TRIGA, s.r.o. Tato změna proběhla na základě žádosti provozu VF po 

schválení vedoucím TJ. Audity ve všech společnostech proběhly ve stanovených 

termínech.Vdůsledku zjištěných skutečností v rámci provedených externích auditů bylo uloženo 

7 úkolů a 7 doporučení. Na druhé pololetí 2012 byly plánovány 2 externí audity ve společnosti 

Pramettools, a.s. a MERLIN-PLUS spol. s r.o. Plánovaný audit ve společnosti PrametTools, a.s. 

byl z rozhodnutí vedoucího TJ zrušen a naplánován na rok 2013 z důvodu fúze se společností 

SANDVIK. Plánovaný audit ve společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. proběhl ve stanoveném 

termínu. V tomto pololetí byly navíc provedeny 2 externí audity ve společnosti ENVIFORM a.s. 

(z titulu posouzení efektivnosti realizovaných opatření k AAR 1 a 2 z auditu API z června 2012) 

a Moravskoslezský kovošrot, a.s. (audit vyplynul jako úkol z interního auditu dle Formel Q). 

V důsledku zjištěných skutečností v rámci provedených externích auditů byl uložen 1 úkol 

a 5 doporučení. U všech auditů, kde došlo k přesunutí termínu, se postupovalo dle kap. 4.2 TOP 

TŽ-17/01 - Proces Auditování a to vždy po dohodě se zástupci auditované společností. 

 

Tabulka 13 Metodika hodnocení dodavatele zákazníkem 

Kategorie Splnění požadavků zákazníka Hodnocení 

A 90 – 100 % Způsobilý dodavatel 

B 60 -  89,9 % Způsobilý dodavatel s podmínkou 

C 0 – 59,9% Nezpůsobilý dodavatel 
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Výše uvedená tabulka uvádí nejčastější hodnocení, které používají zákazničtí auditoři. 

V období roku 2009 – 2012 bylo externími audity zjištěno, že všichni dodavatelé TŽ a.s., 

poskytující služby, výrobky, suroviny jsou způsobilí a že systém kvality je u dodavatelů TŽ a.s. 

funkční v plném rozsahu v souladu s ustanoveními norem ČSN EN ISO 9001, ISO/ TS 16949. 

3.7 Doporučení 

V této kapitole bych chtěla doporučit návrhy, které by přispěly k celkovému zdokonalení 

systému řízení auditů v TŽ a.s. Návrhy jsou zaměřeny na zlepšení účinnosti splnění 

definovaných úkolů, které vyplynuly z provedených interních auditů. 

 U interních auditů byla provedena Paretova analýzu a to na základě konstrukce Paretova 

diagramu sestrojeného z výsledků analýzy jednotlivých úkolů z interních auditů. Pro stanovení 

životně důležité menšiny a užitečné většiny bylo zvoleno kritérium 80/20 (Paretův princip). 

Vzhledem k výsledkům analýzy navrhuji přednostně se zaměřit na vybrané kapitoly normy ČSN 

EN ISO 9001 a přijmout nápravná opatření ke zdokonalení systému kvality. Zejména se to 

týká oblasti požadavků na dokumentaci, procesů zaměřených na zákazníka, nákup, řízení 

monitorovacího a měřicího zařízení, lidských zdrojů, monitorování a měření, výroby 

a poskytování služeb, pracovního prostředí, plánování realizace produktu, návrhu a vývoje. Toto 

zjištění bylo předloženo útvaru zabezpečení kvality v TŽ a.s. Dle vyjádření vedoucího 

zabezpečení kvality, se budou TŽ zaměřovat na výše uvedené oblasti pro zlepšování.  

Systém provádění externích auditů u dodavatelů je v souladu s interní dokumentací 

TŽ a.s. a z tohoto důvodu neshledávám nutnost definování jednotlivých doporučení. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat provádění interních a externích auditů v TŽ a.s. a na 

základě zjištění z auditů vytipovat úzká místa v systému, identifikovat příčiny a navrhnout 

opatření ke zlepšení. 

V teoretické části byly uvedeny základní informace o auditech, definice auditu, rozdělení 

auditu, průběh auditu a profesionální profil auditora. Dále jsou v práci uvedeny také informace 

o sebehodnocení, které považuji za velmi přínosné pro posuzování efektivnosti uplatňovaných 

přístupů k řízení organizace a činností neustálého zlepšování. Další kapitola se zabývá 

charakteristikou základních informací o hutním podniku TŽ. Ve zkratce je zde popsána historie 

a současnost Třineckých železáren, a. s., jejich systém řízení kvality, procesní řízení a hutní 

výrobní cyklus. 

V praktické části byla provedena analýza interních auditů v rámci celých TŽ a.s. Jako 

nástroj pro provedení analýzy byla vybrána Paretova analýza. Od roku 2009 do roku 2012 bylo 

v Třineckých železárnách, a.s. realizováno celkem 48 interních auditů procesu, 33 interních 

auditů integrovaných, 36 interních auditů systémových, 40 interních auditů výrobku 

a 30 interních auditů životního prostředí. Ze závěrů jednotlivých interních auditů vyplynuly 

úkoly, které byly tematicky začleněny do jednotlivých kapitol norem ČSN EN ISO 9001, 

TS/16949 a ČSN EN ISO 14001. 

Základním cílem těchto provedených interních auditů bylo ověřit plnění požadavků 

jednotlivých norem. V případě zjištění nedostatků pak optimalizovat proces takovým způsobem, 

aby došlo k rychlému a účinnému odstranění zjištěných nedostatků. Hlavním předpokladem 

všech prováděných auditů je ověřit funkčnost a dodržování příslušných norem, týkajících se 

předmětu auditované činnosti. Předpokladem kvalitně provedeného auditu je dostatečná znalost 

právních předpisů a vypracování podrobného plánu auditu. Po vlastním provedení auditu je 

následně zpracována zpráva popisující stav stávajícího systému ověřovaného útvaru, včetně 

doporučení na zlepšení nebo změnu. Vedoucí jednotlivých posuzovaných útvarů na základě 

vypracované zprávy z auditu nadefinují úkoly zaměřené na odstranění nedostatků nebo 

doporučení ke změně. Stav plnění úkolů je pravidelně monitorován a následně je vyhodnocována 

účinnost navrhnutých opatření k nápravě. Úkoly, které ještě nebyly splněny, budou důkladně 

prodiskutovány na poradě o kvalitě, kde budou následně přijata patřičná opatření.  

Dále byla provedena analýza efektivnosti systému řízení kvality a environmentálního 

systému v TŽ a.s. Cílem bylo hodnocení efektivnosti jednotlivých interních auditů provedených 



38 

 

v období let 2009 až 2012. Na základě porovnání je možno konstatovat, že účinnost všech 

interních auditů má od roku 2009 rostoucí tendenci. Výrazné zvýšení efektivnosti je patrné u 

interních auditů zaměřených na životní prostředí. Trend u systémových interních auditů je 

v porovnání s audity životního prostředí rovněž rostoucí, ale nedosahuje stejně vysoké účinnosti. 

Interní audity výrobku mají trvale vysokou efektivnost. Provádění interních auditů je v souladu 

s normou ČSN EN ISO 19011 a vyhovuje požadavkům normy ČSN EN ISO 9001, TS/16949 

a ČSN EN ISO 14001. 

Při analýze externích auditů dodavatelů bylo zjištěno, že všichni dodavatelé Třineckých 

železáren a. s. jsou způsobilí k provádění činností souvisejících s předmětem jejich podnikání 

a není dále potřeba definovat žádná opatření k nápravě. Hodnocení dodavatelů probíhalo 

v souladu s normou ČSN EN ISO 19011 a hodnotily se požadavky vyplývající z požadavku 

norem ČSN EN ISO 9001, TS/16949 a ČSN EN ISO 14001. Tyto požadavky se týkaly zejména 

kvality, ceny a termínů dodávek. Chtěla bych podotknout, že interní a externí audity jsou 

důležitou součástí systému QMS a EMS, jejichž hlavním úkolem je prověřit jejich funkčnost.  

Na závěr lze konstatovat, že efektivnost systému v Třineckých železárnách, a.s. je 

dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. V organizaci je rovněž důsledně monitorována 

a kontrolována účinnost plnění úkolu definovaných v jednotlivých závěrečných zprávách 

z auditů. Lze tedy potvrdit, že organizace uplatňuje princip neustálého zlepšování.
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