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ABSTRAKT 

Tereza Smajdorová: „Analýza účinnosti řízení neshod“ 

Cílem této práce je zhodnocení účinnosti řešení neshod v organizaci a navrhnout 

případná zlepšení. 

První částí je teoretický úvod do systému managementu jakosti. Dále je zde uvedena 

historie a současný význam interních auditů. Nakonec je teoreticky popsán proces řízení 

neshod. 

Druhá část popisuje současný stav interních auditů a proces řízení neshod v organizaci 

a hodnotí účinnost nápravných opatření. Na základě analýzy jsou navržena opatření vedoucí 

ke zlepšení procesu. 

Klíčová slova: 

Interní audit, systém managementu jakosti, proces řízení neshod, neshoda, nápravné a 

preventivní opatření, kvalita 

ABSTRACT 

Tereza Smajdorová: „ Analysis of the efficiency of  noncorformity management“ 

The aim of the thesis is to evaluate the efficiency of dealing with dicrepancies within 

organization and to suggest possible improvements.  

The first part is theoretical introduction to quality management system. There is also 

introduced the history and current importance of internal audits. Finally, it describes the 

process of managing discrepancies. 

The second part describes the current status of the internal audits and process of 

managing discrpeancies within organization and it evaluates the efficiency of corrective 

actions. Based on the analysis, the actions are proposed to improve the process. 

Key words: 

Internal audit, quality management system, process of managing discrepancies, discrepancy, 

corrective and preventive action, quality.   
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ÚVOD 

Slovo kvalita se dnes objevuje na každém kroku, málokdo však ví, co se pod tím to 

pojmem ve skutečnosti skrývá. Kvalita má několik definic, které si lze různě vykládat a každý 

si pod ní představí něco jiného. Podle slovníku cizích slov je kvalita vztah mezi očekávanou/ 

požadovanou užitnou vlastností věci nebo služby, a užitou vlastností skutečnou. [16] Norma 

ČSN EN ISO 9000:2006 definuje kvalitu jako stupeň plnění požadavků souborem 

inherentních charakteristik[1].  

Zavedení systému managementu kvality má organizaci zaručit maximální spokojenost 

zákazníků. V rámci tohoto systému probíhají jednotlivé procesy managementu kvality, které 

mají za úkol obsáhnout celý životní cyklus produktu. Od zjišťování požadavků zákazníka a 

ostatních zainteresovaných stran, přes návrh, vývoj a výrobu takového produktu, až po jeho 

likvidaci. Zavedení takového systému má vést k neustálému zlepšování organizací. 

Principem zlepšování je i to, aby se lidé nedopouštěli stálé stejné chyby. Jedním ze 

způsobů, jak zajistit neustálé zlepšování je provádění interních auditů. Ten je definován 

v normě ČSN EN ISO19011:2012 jako systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro 

získání důkazů a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna 

kritéria auditu. Na základě vyhodnocení získaných informací může organizace zavést taková 

opatření, která povedou ke zlepšení výkonnosti systému managementu kvality. 

Při interním auditu dochází k porovnávání procesu, tak jak je popsán v pracovní 

dokumentaci a reálného průběhu procesu. V případě, že proces neprobíhá, jak by měl, jedná 

se o neshodu, kterou je třeba řešit. Prvním krokem při řešení neshody je nalezení její kořenové 

příčiny. Dále je nutné navrhnout vhodné nápravné opatření vedoucí k jejímu odstranění. Poté 

by měla organizace učinit jistá preventivní opatření, která zabrání opětovnému výskytu 

podobné neshody. 

Předmětem této bakalářské práce je analýza účinnosti řízení neshod ve společnosti Dalkia 

Česká Republika, a.s. V úvodní části práce je teoreticky popsán průběh procesu auditu a 

proces řízení neshod. V druhé části jsou vyhodnocovány konkrétní případy řešení neshod a 

jsou navrhnuty náměty na zlepšení. 
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1. ÚVOD DO SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY 

 

Tato kapitola se zabývá koncepcemi systému managementu kvality, podrobněji pak 

 koncepcí norem ISO. Dále je zaměřena na problematiku auditování, stručně charakterizuje 

jednotlivé druhy auditu a podrobněji popisuje problematiku interních auditů. 

1.1 Systém managementu kvality 

Systém managementu kvality je nástroj řízení organizace, který vede ke zvyšování 

spokojenosti a loajality jak zákazníků, tak i ostatních zainteresovaných stran při minimální 

spotřebě zdrojů. Je to soubor vzájemně souvisejících prvků. Jako prvky chápeme lidi, 

materiál, procesy, informace, zařízení. 

Organizace musí zkoumat neustále se měnící požadavky zákazníků na produkt, musí si 

určit procesy, kterými dosáhne požadovaných vlastností, tyto procesy musí řídit a neustále 

zlepšovat. Nutí je k tomu nejen zákazníci, kteří zvyšují své požadavky, ale i rychlý rozvoj 

vědy a techniky a samozřejmě konkurence. [1, str. 9-10] 

Pokud má být systém managementu kvality pro organizaci přínosný, musí dodržovat 

určité principy. V současnosti je uznáváno jedenáct základních principů [10, str. 25]. 

1.2 Koncepce managementu kvality 

V dnešní době se nejčastěji používají tři hlavní koncepce neboli strategické přístupy, 

které dále rozvíjejí základní principy managementu kvality: 

 Koncepce odvětvových standardů 

 Koncepce ISO 

 Koncepce TQM 

Jednotlivé koncepce se od sebe odlišují různou náročností na zdroje, znalosti lidí a také tím 

jaké zainteresované strany ovlivňují. [10, str. 41-42] 

1.2.1 Koncepce odvětvových standardů 

Z historického pohledu je tato koncepce nejstarší. První odvětvové standardy začali 

vznikat už v sedmdesátých letech minulého století. Jedná se o požadavky platné v rámci 

určitého odvětví a jsou mnohem náročnější než požadavky definované normami ISO řady 

9000. Některé standardy obsahují i požadavky na ochranu životního prostředí a berou také 

ohled na bezpečnost svých zaměstnanců. 
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Příklady odvětvových standardů: 

 ASME – pro oblast těžkého strojírenství 

 AQAP – pro zabezpečování jakosti v rámci NATO 

 QS 9000 – který definuje požadavky na systém kvality u dodavatelů 

automobilového průmyslu [10, str. 42-43], [11, str.22] 

1.2.2 Koncepce ISO 

V roce 1987 vůbec poprvé vydala Mezinárodní organizace pro normy ISO soubor 

norem, které se věnovaly výhradně požadavkům na systém managementu kvality [10, str. 43]. 

Mezi ISO řady 9000, které již prošly několika revizemi, patří: 

 ČSN EN ISO 9000:2005 Systém managementu kvality – základní principy a 

slovník 

 ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu kvality – požadavky 

 ČSN EN ISO 9004:2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace – přístup 

managementu kvality 

 ČSN EN ISO 19011:2011 Směrnice pro auditování systémů managementu  

ČSN EN ISO 9001: 2008 je hlavním kritériem pro certifikace systému managementu 

kvality a proto se organizace mnohdy soustředí pouze na ni a ČSN EN ISO 9000:2005 a ČSN 

EN ISO 9004:2009 opomíjejí. Přitom právě tyto dvě normy mají firmám ulehčit práci. ČSN 

EN ISO 9000:2005 je uvádí do problematiky managementu kvality a definuje osm základních 

principů [1] a ČSN EN ISO 9004:2009 je návodem k prosazování těchto principů do praxe 

[3]. [10, str. 43-46] 

Základní principy managementu kvality: 

 Zaměření na zákazníka 

 Vůdcovství 

 Zapojení zaměstnanců 

 Procesní přístup 

 Systémový přístup k managementu 

 Neustálé zlepšování 

 Rozhodování na základě faktů 

 Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli [10, str.25] 
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Na rozdíl od odvětvových standardů nebo modelu TQM se norma ČSN EN ISO 9001 

orientuje pouze na plnění požadavků zákazníka a přitom zapomíná na ostatní zainteresované 

strany, mezi které patří zaměstnanci, vedení, dodavatelé, partneři, společnost a další kteří mají 

zájem na výkonnosti nebo účinnosti organizace. 

Základní charakteristické znaky koncepce ISO: 

 Normy ISO mají univerzální charakter, lze je tedy použít ve všech typech 

organizací. Proto jsou normy psané velice obecně. 

 Normy ISO mají pouze doporučující charakter 

 Normy ISO obsahují minimální požadavky, které by měly organizace splňovat, 

aby měly kvalitní systém managementu. Organizace musí celou koncepci brát 

pouze jako začátek cesty ke špičkové kvalitě [2, str. 15],[10, str. 44],[11, str. 23] 

1.2.3 Koncepce TQM 

Rozdíl mezi normami ISO a TQM (Total Quality Management) je ten, že TQM není 

svázán žádnými předpisy. Tato koncepce vznikla v sedmdesátých letech minulého století 

v Japonsku, odkud se později rozšířila do Spojených Států Amerických a Evropy. Mnohými 

je považována spíše za filozofii, proto byly navrženy tzv. modely excelence, které mají 

pomoci při zavádění TQM. V Evropě je nejpoužívanějším EFQM model excelence [10, str. 

46-48]. 

Některé principy EFQM: 

 Princip orientace na zákazníka 

 Princip vedení lidí a týmové práce 

 Princip partnerství s dodavateli 

 Princip rozvoje a angažovanosti lidí 

 Princip orientace na procesy 

 Princip neustálého zlepšování a inovací 

 Princip měřitelnosti výsledků 

 Princip odpovědnosti vůči okolí [11, str. 29] 

1.3 Audity 

Tato kapitola je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých druhů auditů a podrobný 

rozbor interního auditu. 
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1.3.1 Historie auditů 

Audity byly v minulosti používány především jako nástroj kontroly majetku. První 

zmínka o auditech pochází z Mezopotámie. Formou různých značek byly označovány účetní 

transakce, které prošly určitou kontrolou. Egypťané zase požadovali, aby finanční majetek 

sledovali dva nezávislí úředníci. Staří Římané si určovali tzv. kvestory, tedy úředníky, kteří 

měli za úkol kontrolovat hospodaření ve všech provinciích. Následně informovali vládce a 

skupinu posluchačů tak, že jeden četl nahlas a druhý potichu, čímž se ověřovala správnost 

záznamů.  Právě z toho období patrně pochází slovo audit z latinského audire, tedy 

poslouchat.  Se zvětšujícim se rozvojem obchodu rostly i požadavky kladené na kontrolu 

účetnictví. 

 Audit tak jak ho známe teď, se začal vyvíjet až v devatenáctém století. V roce 1844 

v Anglii bylo v zákonu o akciových společnostech požadováno, aby akcionáři prověřili 

rozvahu připravovanou pro ředitele, později byl auditor vybírán organizací. [12, str. 1-3] 

V roce 1941 vznikl Institut Interních Auditorů, který má za úkol poskytovat odborné 

vzdělání interním auditorům, normy a jiné odborné publikace. Také spojuje interní auditory 

z celého světa, kteří mezi sebou navzájem sdílejí své informace a zkušenosti [15]. 

1.3.2 Charakteristika auditů 

V současnosti je audit normou ČSN EN ISO 9000:2005 definován jako „systematický, 

nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů a pro jeho objektivní hodnocení s cílem 

stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu“ [1, str. 32]. Systematický znamená, že 

audit je součástí systému managementu organizace s plánovanými zdroji a postupy. Audit je 

nezávislý, tedy osoba, která jej provádí je nezávislá na auditované oblasti. Dokumentovaný 

proces značí, že probíhá podle předem schválených dokumentovaných postupů [10, str. 249]. 

„Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!“ Cílem auditu 

je tedy zjistit, zda má podnik vybudovaný a dokumentovaný systém managementu kvality. 

Dále ověřuje, jestli reálné procesy probíhají podle těchto dokumentovaných postupů a 

kontroluje, zda takto nastavený systém splňuje požadavky zákazníka. Dává nám informace o 

zjištěných neshodách a návrhy na nápravná opatření a zlepšení [11, str. 174]. 

1.3.3 Dělení auditů 

Audity systému managementu kvality se dělí na dvě hlavní skupiny, tedy interní a 

externí audity. Ty se ještě dělí na základě toho, co je předmětem ověřování. 
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Základní schéma rozdělení auditů je znázorněno na obrázku 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1 Rozdělení auditů v systému managementu kvality 

Hlavní rozdíl mezi interními a externími audity není v tom, kdo je vykonává, ale pro 

koho jsou určeny výstupy z auditu. Výsledky interních auditů využívá pouze samotná 

organizace, zatímco závěry z externích auditů slouží i pro jiné organizace. V případě auditů 

druhou stranou se může jednat o zákazníky. Audity třetí stranou provádějí certifikační orgány. 

U aktivních auditů je organizace v pozici auditora a naopak u auditů pasivních se nachází 

v roli auditovaného [10, str. 249]. 

Produktové audity slouží k ověření způsobilosti výrobku, zda je schopen plnit 

požadavky zákazníka. Procesní audity mají za úkol vyhodnotit efektivnost a vhodnost 

pracovních prostupů a procesů. Personální audity identifikují překážky, které brání plnému 

využívání schopností zaměstnanců. Audity systému kvality vyhodnocují úroveň a účinnost 

systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 [11, str. 174-175]. 
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1.3.4 Realizace auditů 

Průběh auditu systému managementu kvality popisuje norma ČSN EN ISO 

19011:2012. Základní fáze auditu jsou znázorněny na obrázku 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.2 Základní postupy při auditování systému managementu kvality v souladu s ČSN EN ISO 19011:2012 

 

V zahajovací fázi se jmenuje vedoucí týmu auditorů, což je osoba odpovědná za řízení 

programu auditu. Vedoucí dále jmenuje další členy týmu na základě jejich odborné 

způsobilosti.  Zákazník (u interních auditů je to vedení organizace) stanoví cíle auditu, které 

by měly vést k nalezení příležitostí ke zlepšování. Vymezí se kritéria auditu, tedy normy a 

jiné předpisy, podle nichž se určuje shoda. Důležitým krokem je i posouzení proveditelnosti 

auditu. Jde o zhodnocení všech vlivů, které by mohly bránit realizaci auditu. V závěru 

zahajovací fáze je navázán úvodní kontakt s auditovanou organizací. Jeho cílem je poskytnout 

např. informace o časovém harmonogramu nebo získat přístup k potřebným dokumentům. 
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DOKONČENÍ AUDITU 

NÁSLEDNÝ AUDIT 
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Cílem přezkoumání dokumentů je zjistit jestli má tým auditorů k dispozici všechna 

potřebná kritéria. Přezkoumání provádí buď vedoucí auditor nebo celý tým. 

V rámci přípravy auditování na místě je vypracován podrobný plán auditu, tedy kdo, 

kdy, kde a co bude auditovat.  Jednotliví členové auditorského týmu si vypracují Check – 

listy. Jedná se o seznam otázek, které zahrnují všechny požadavky na systém managementu 

kvality v prověřované oblasti.  

Součástí auditorské činnosti na místě je úvodní a závěrečné jednání mezi týmem 

auditorů a auditovanou oblastí. Podstatou auditorské činnosti na místě je sběr a analýza dat o 

prověřovaných procesech a porovnání reálného stavu s dokumentovanými postupy. 

Auditorská činnost na místě je zakončena formulací všech zjištění a vypracováním 

předběžných závěrů. 

Vypracování závěrečné zprávy probíhá po skončení auditu, obsahuje všechna zjištění 

a závěry. S obsahem zprávy by měli být seznámeni vlastníci auditovaných procesů, vedoucí 

organizačních jednotek a zejména vedení organizace. 

Povinností řídících pracovníků je projednání závěrečné zprávy, navržení a realizace 

vhodných nápravných opatření.  Jejich účinnost může být ověřena následným interním 

auditem. [10, str. 251- 253], [11, str. 176-180] 

1.3.5 Vlastnosti interního auditora 

Aby mohl auditor dosahovat dobrých výsledků, musí splňovat určitá kritéria a mít 

určité vlastnosti. Ne všichni, kteří vyhovují požadavkům na vzdělání a praxi se stanou 

dobrými auditory.  

1.3.5.1 Osobní vlastnosti 

Pokud má interní auditor pomoci organizaci ve zlepšení, musí pochopit, že svět se 

neustále a rychle mění, což s sebou přináší nová rizika. Auditorovi nestačí mít jen 

odpovídající vzdělání a praxi v daném oboru.  Mezi další potřebné dovednosti patří: 

 Bezúhonnost 

 Budování důvěry 

 Spolupráce 

 Schopnost komunikace 

 Týmová práce 
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 Různorodost 

 Neustálé vzdělávání 

Bez ohledu na velikost a sílu organizace si musí auditor stát pevně za svým a nesmí 

podlehnout nátlakům vedení společnosti. Je potřeba rozvíjet důvěru mezi všemi zaměstnanci 

v podniku. Důvěra vůči auditorovi snižuje napětí v průběhu auditu, zvyšuje rychlost a 

množství informací, které mu jsou dodávány a pomáhá pochopit, že audit je konzultativní 

činnost, která má pomoci. Pro auditora je velmi důležité aby uměl vyjádřit své myšlenky a 

postřehy. Nejen ústní, ale i písemnou formou. Podstatnou vlastností auditora je schopnost 

pracovat v týmu. Audit vyžaduje intenzivní spolupráci mezi auditory a odborníky z různých 

profesí. Demografické změny a rostoucí tempo globalizace si vyžaduje, aby auditoři uměli 

komunikovat a spolupracovat s lidmi různých národností, kultur, pohlaví  a věku. Auditor 

musí být flexibilní a musí se umět přizpůsobit různým druhům myšlení. Auditoři se musí 

neustále vzdělávat, aby mohli držet krok s měnícími se obchodními trendy a problémy. [13] 

1.3.5.2 Odborné vlastnosti a znalosti auditora 

Odborné požadavky na interní auditory jsou popsány v normě ČSN EN ISO 

19011:2012. Tyto požadavky jsou uvedeny v tabulce 1.1. 

Tabulka 1.1 Požadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/výcvik auditora a zkušenosti z auditů auditorů [4]. 

Parametr Auditor Auditor obou oborů vedoucí týmu auditorů 

vzdělání středoškolské vzdělání                       
(viz. Poznámka 1) 

totéž jako u auditora totéž jako u auditora 

celková pracovní zkušenost 5 let                                   (viz. 
Poznámka 2) 

totéž jako u auditora totéž jako u auditora 

pracovní zkušenost v oboru 
managementu kvality nebo 

enviromentálního 
managementu 

nejméně 2 roky z celkových 
5 let 

2 roky v druhém oboru                                        
(viz. Poznámka 3) 

totéž jako u auditora 

školení/výcvik auditorů 40 h školení/výcviku auditu 24 h školení/výcviku v 
druhém oboru                                    

(viz. Poznámka 4) 

totéž jako u auditora 

zkušeností z auditů 4 kompletní audity z 
celkových 20 dní zkušeností 

z auditů jako auditor v 
přípravě pod vedením 
odborně způsobilého 

vedocího týmu auditorů                  
(viz Poznámka 5)                    

audity by měly být 
dokončeny nejméně během 

3 posledních let 

3 kompletní audity z celkově 
nejméně 15 dní zkušeností z 
auditů v druhém oboru pod 

vedením odborně 
způsobilého vedoucího týmu 

auditorů v druhém oboru 
 (viz. Poznámka 5) 
 audity by měly být 

dokončeny nejméně během 
2 posledních let 

3 kompletní audity z celkových 
nejméně 15 dní zkušeností z auditů 

působící v roli vedoucího týmu 
auditorů pod vedením odborně 

způsobilého vedoucího týmu auditorů                                   
(viz. Poznámka 5) 

  audity by měly být dokončeny 
nejméně během 2 posledních let 

Poznámka 1 Středoškolské vzdělání je ta část národního vzdělávacího systému, která navazuje na základní stupeň, ale který je 
dokončený před přijetím na vysokoškolský nebo podobný vzdělávací stupeň. 

Poznámka 2 Je přípustné snížit o jeden rok počet let pracovní zkušenosti, pokud má auditor příslušné vzdělání, které navazuje na 
středoškolské. 

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

Poznámka 4 Školení/výcvik v druhém oboru spočívá v osvojení znalostí příslušných norem, zákonů, předpisů, principů, metod a 
technik. 

Poznámka 5 Kompletní audity jsou audity provedené podle všech kroků popsaných v 6.3 až 6.6. celková zkušenost z auditů by 
měla být pokryta celou normou systému managementu. 
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1.4 Řízení neshod 

Přirozeným důsledkem existence chyb v systému je realizace nápravných opatření. Když 

se objeví neshoda, je zaznamenaná příslušným pracovníkem. Ten zahájí nápravnou činnost a 

zabývá se jí až do doby než chyba zmizí. Včasné a účinné nápravné opatření je základním 

nástrojem managementu kvality. V případě, že se v systému objeví chyba, je nezbytné určit 

kořenovou příčinu. Za neshody není vždy odpovědná např. výrobní linka. Problémy často 

nastávají kvůli nedostatečné pozornosti věnované metodám kontroly pracovních postupů, 

výrobních strojů nebo testovacím zařízením.  Nejčastějšími příčinami neshod jsou: 

 Nesprávné pracovní metody 

 Špatné pracovní instrukce 

 Nekvalitní projekt 

 Špatné specifikace 

Jestliže se v systému objeví neshoda, některé organizace vyhledávají služby 

profesionálních poradců, kteří mají za úkol identifikovat a eliminovat příčinu neshody. 

Správně by mělo vedení určit odpovědnými za nápravu ty, kteří jsou zodpovědní za vznik této 

chyby. Pracovní postupy by měly zajistit vymezení zodpovědností za nápravná opatření, která 

by měla být realizována určeným personálem. Také by měly zajistit nejen včasnou, ale i 

trvalou eliminaci neshod. [14, str. 190-193] 

1.4.1 Analýza neshod 

Auditovaná organizace vyhodnotí svůj systém s ohledem na nedostatky odhalené při 

auditu. Postup při analýze neshod: 

 Pomocí nálezu z auditu rozdělit příčiny nedostatků 

 Na základě objektivních důkazů vypracovat všechny možné varianty řešení 

 Vyhodnocení pozitivních i negativních vlivů všech variant 

 Přijetí nejefektivnější varianty, která by vedla k neustálému zlepšování 

 Analýza vlivu této varianty na fungování systému 

 Je-li výsledek efektivní ukončit analýzu, jinak provést opětovné přezkoumání 

všech možností a navržení nových opatření 

 Vyhodnocení efektivnosti nových možností, například pomocí metody FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) [14, str. 190-193] 
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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 

 

 

 

2.1 Společnost Dalkia Česká republika, a.s. 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. se zabývá výrobou a rozvodem tepla, výrobou 

elektřiny a poskytováním služeb v oblasti energetiky.  Skupina Dalkia působí v pěti krajích 

České republiky a prostřednictvím osmi dceřiných společností dodává teplo do měst po celé 

republice. Její služby využívají například Ostrava, Karviná, Havířov, Olomouc, Nový Jičín, 

Přerov, Frýdek – Místek, Krnov, Praha, Kolín, Mariánské Lázně nebo Roudnice nad Labem. 

Mezi dceřiné společnosti patří: 

 Dalkia Mariánské lázně 

 

Vyrábí a dodává teplo do více než 3 300 domácností v Mariánských Lázních. 

Rovněž spolupracuje i s řadou zdravotnických, lázeňských a hotelových 

zařízení. Stejně jako Dalkia Česká republika se zabývá výrobou elektrické 

energie v kogeneračním cyklu. 

 Dalkia Kolín 

 

Dalkia Kolín distribuuje teplo do úřadů, škol, průmyslových areálů a do více 

než 8 000 domácností v Kolíně. Taktéž vyrábí elektrickou energii 

v kogeneračním cyklu. 

 AmpluServis 

 

 Společnost provádějící opravy, rekonstrukce, údržbu, revize a montáže 

energetických zařízení (kotle, čerpadla, generátory, parovody). 
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 Olterm&TD Olomouc 

 

Jde o společný podnik Dalkie Česká republika a statutárního města Olomouc. 

Distribuuje teplo a provozuje kotelny v Olomouci a okolí. 

 Dalkia Industry CZ 

 

Jde o nejnovější přírůstek do skupiny Dalkia. Dalkia Industry je hlavním 

dodavatelem všech energií (teplo, teplá voda, elektrická energie, stlačený 

vzduch) potřebných pro průmyslovou činnost společnosti OKD. 

Dalkia Industry CZ má dvě dceřiné společnosti: 

o Dalkia Commodities CZ 

 

Nejvýznamnější, nezávislý obchodník s elektřinou na našem trhu. 

o Dalkia Powerline 

 

Nakupuje a distribuuje elektrickou energii v Polsku. 

Na počátku loňského roku, u příležitosti otevření nového obchodně – zábavního centra 

v Ostravě, spustila první síť chladu v České republice.  Chlad je vyráběn z jednoho 

centrálního zdroje a poté distribuován ve formě studené vody o teplotě 6°C. 

Dalkia je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla a elektřiny. Velký 

důraz klade na kvalitu svých služeb. Systém kvality podle norem ČSN EN ISO 9001 byl 

zaveden už v roce 2006. Mezi základní pravidla v oblasti poskytování služeb patří: 

 Zlepšování kvality služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků 

 Snižování energetické náročnosti jak vlastních výrobních procesů a zařízení, tak 

i procesů a zařízení zákazníků 

 Se svými zákazníky rozvíjí vztah dlouhodobého partnerství, který je založen na 

vzájemné důvěře. Poskytuje jim kvalitní a profesionální služby. Pomáhá spravovat jejich 
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objekty a nabízí jim energeticky i ekonomicky optimální řešení, které je také šetrné 

k životnímu prostředí. Využívá při tom své know-how získané dlouholetým působením na 

trhu v České republice a dalších 41 zemích. Mezi zákazníky Dalkie patří více než 250 000 

domácností, 100 zdravotnických zařízení, přes 70 sportovních a kulturních zařízení, 216 

průmyslových podniků, 368 vzdělávacích zařízení a také necelé 3 milióny metrů čtverečních 

 terciární a obchodní sféry.  

Společnost Dalkia Česká republika je také certifikovaná podle ČSN EN ISO 14001. 

Neustálou inovací technologického zařízení přispívá k zlepšování životního prostředí. Řídí se 

několika základními pravidly: 

 Prevence ochrany životního prostředí: hledání úspor energií, snižování počtu 

lokálních zdrojů, rozvoj sítí dálkového vytápění 

 Výroba tepla a elektřiny v ekologicky šetrné kogeneraci (jde o kombinovanou 

výrobu, která zvyšuje účinnost zařízení a zároveň dokáže ušetřit až 40% paliva) 

 Nahrazování uhlí obnovitelnými a druhotnými zdroji energie, zejména biomasou 

(největším zdrojem biomasy je zelená štěpka vznikající během těžby dřeva) 

 Neustále zlepšování, modernizace a inovace energetických zařízení 

Mezi hlavní priority společnosti patří také bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při 

práci. Postupy v této oblasti jsou certifikovány podle ČSN OHSAS 18001. Velký důraz je 

kladen na vyhledávání a prevenci rizik na pracovištích společnosti i jejich zákazníků. Mezi 

základní pravidla bezpečnosti práce patří: 

 Identifikace a řízení rizik 

 Účast zaměstnanců na zlepšování pracovního prostředí 

Společnost Dalkia patří mezi společensky odpovědné organizace. V lednu 2011 skončila 

na druhém místě v Ceně hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. 

Podporuje řadu sportovních, kulturních a společenských akcí. Organizuje vzdělávací akce pro 

děti a nezapomíná ani na potřeby svých zaměstnanců. Je zřizovatelem tří nadačních fondů: 

 Nadační fond Dalkia Česká republika 

 Nadační fond Dalkia Humain 

 Nadační fond Dalkia pro životní prostředí  [9] 
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2.2 Region Severní Morava 

V rámci společnosti Dalkia je Česká republika rozdělena na celkem čtyři regiony. Patří 

mezi ně Region Čechy, Region Střední Morava, Region Východní Morava a Region Severní 

Morava. 

Region Severní Morava je největší ze všech čtyř regionů. Její síť dálkového tepla patří 

se svými 342 kilometry k největším ve střední Evropě. Tepelnou energii nedodává pouze do 

více než 105 000 domácností, ale také do nemocnic a škol, obchodním střediskům a 

samozřejmě i průmyslovým podnikům. Zabývá se také výrobou elektřiny a poskytováním 

podpůrných a systémových služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy České 

republiky. Mezi hlavní zákazníky patří OKK-koksovny, RPG Byty, SBD Vítkovice, SBD 

Nová Huť, BorsodChem, Fakultní nemocnice Ostrava nebo Kofola. 

Region Severní Morava je tvořen čtyřmi závody: 

 Závod Elektrárna Třebovice 

 Závod Ostrava Střed 

 Závod Krnov 

 Závod Distribuce a služby [9] 

3. SOUČASNÝ STAV 

3.1 Interní audity v Dalkia Česká republika, a.s. 

Realizace interních auditů integrovaného systému managementu jakosti (QMS, EMS a 

OHSAS) se řídí pracovním postupem ŘS-PP-4.17/01.01 Interní audity. Cílem této směrnice je 

zajistit neustálé zlepšování Integrovaného systému řízení. Jde o systematické, dokumentované 

a objektivní hodnocení současného stavu dodržování stanovených kritérií. 

K řízení veškeré dokumentace, organizace využívá počítačový program Lotus Notes. Je 

zde uložen i roční plán auditů, který zpracovává specialista řízení kvality. Plán obsahuje 

termíny interních auditů, jejich rozsah a cíle. Součástí plánu je také harmonogram, který 

upřesňuje počet a jména auditorů, určuje vedoucího auditora, udává počet specialistů a 

stanovuje datum konání auditu na příslušné organizační jednotce. Návrh ročního plánu je 

předkládán k připomínkování  k 31.1. a organizační jednotky zasílají své připomínky 

nejpozději do 15.2. [5] 
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3.1.1 Požadavek na realizaci interního auditu 

Požadavek na realizaci interního auditu vychází ze schváleného ročního plánu. 

Periodický audit je prováděn třikrát do roka. Pouze ty organizační jednotky, které byly 

součástí rozšířeného interního auditu a následně necertifikovány jsou auditovány v rámci 

interního auditu dvakrát ročně. 

Požadavek na realizaci mimořádného auditu vzniká operativně mimo roční plán dle 

potřeb organizace. Podnětem pro mimořádný audit může být: 

 Výsledek interního nebo externího auditu 

 Požadavek vedoucích zaměstnanců organizačních jednotek 

 Požadavek na řešení aktuálních témat 

Požadavek na realizaci zákaznického auditu u dodavatele nebo auditu u zákazníka 

navrhuje operativní vedení a schvaluje zástupce vedení v regionech nebo divizích. Podněty 

pro tyto audity mohou být podobné jako u mimořádných auditů. [5] 

3.1.2 Personální zajištění  

Interní audity provádějí zaměstnanci organizace. Auditoři však nejsou pracovníky 

auditované jednotky. Každého auditu se účastní zpravidla tři auditoři, tak aby byla pokryta 

oblast zajištění kvality produktu, bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. 

V případě, že vznikne požadavek na nového auditora, provede zástupce vedení výběr 

požadovaného zaměstnance. Ten, kdo po teoretickém a praktickém výcviku splňuje všechna 

kritéria, obdrží jmenovací dekret interního auditora, který je v příloze 1. [5] 

3.1.3 Realizace interního auditu 

Při přípravě auditu se musí zpracovat harmonogram pro příslušný audit a plán 

konkrétního interního auditu. Následně vedoucí auditor připraví potřebnou dokumentaci, jako 

je např. formulář pro stanovení nálezů z auditu. Poté zástupce vedení informuje zaměstnance 

o termínu a obsahu interního auditu. Vedoucí auditor provede instruktáž, ve které seznámí 

tým auditorů s rozsahem a obsahem auditu a seznámí je s dokumentací, se zprávou 

z posledního auditu, s nápravnými a preventivními opatřeními a s ostatními požadavky na 

konkrétní audit. 

Interní audit je prováděn v souladu s normou ČSN EN ISO 19011:2012 dle osnovy: 

 Úvodní jednání 

 Zajištění zdrojů informací k předmětu interního auditu 
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 V rámci místního šetření shromažďování informací přiměřeným vzorkováním a 

ověřováním pro zajištění důkazů z auditu 

 Analýza důkazů s kritérii auditu a stanovení nálezů z auditu 

Před závěrečným jednáním se ještě sejde skupina auditorů a proběhne přezkoumání 

nálezů a odsouhlasení závěrů z auditu a stanovení: 

 Shody 

 Návrhu neshody 

 Návrhu doporučení ke zlepšení 

Na závěrečném jednání vedoucí auditor prezentuje nálezy a závěry z auditu. 

Závěrečnou zprávu zpracovává vedoucí auditor, který je odpovědný za její přesnost a 

úplnost. Závěry  auditu by měly dát odpověď na tyto otázky: 

 Existuje soulad nálezů s kritérii auditu? 

  Je systém správně zaveden a udržován? 

 Umožňuje  proces vnitřního přezkoumávání managementu zajistit neustálou 

vhodnost a účelnost prověřované části nebo celého systému? 

Při vyhodnocení závěrečné zprávy informuje zástupce vedení regionu či divize 

integrovanou radu o průběhu auditu. Seznámí ji s nálezy a identifikovanými neshodami a 

doporučeními. Integrovaná rada navrhne kompetentního vedoucího zaměstnance, který je 

zodpovědný za zajištění nápravy. Vedoucí pracovník, v jehož útvaru byla nalezena neshoda je 

povinen zajistit nápravu a dle potřeby navrhnout nápravné opatření k zabránění případnému 

opakování této neshody. Ke stanovení příčin neshody se využívají tyto metody: 

 Strukturovaná analýza neshodné události (časový sled, místo neshody, rozbor 

možných příčin) 

 Srovnání s platnou legislativou, smlouvou nebo provozní dokumentací 

 Monitoring 

Při volbě vhodného nápravného opatření jsou využívány tyto metody: 

 Konzultace na výrobních poradách 

 Strukturované vyhodnocení příčin 

 Využití podpůrných prostředků IT (databáze, programy, sdílené složky) 
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 Externí podpora 

V případě, že se jedná o neshody způsobené selháním lidského činitele (špatná komunikace 

mezi pracovníky) dochází také ke krácení prémií příslušného zaměstnance. Pokud jde o 

neshody, které lze vyřešit okamžitě po zjištění (v horizontu 2 – 3 hodin) jsou odstraněny 

bezodkladně uvedením všech náležitostí do požadovaného stavu. 

Společnost ví jak je důležité interní audity realizovat. Může se tak přesvědčit, zda je 

systém integrovaného managementu kvality řádně aplikován a zda se všichni zaměstnanci řídí 

předepsanými pravidly. Při interním auditu jsou odhalovány neshody, které je nutné co 

nejrychleji odstranit. Výsledkem je neustálé zlepšování ve všech oblastech integrovaného 

systému managementu kvality. V tabulce 3.1 jsou uvedeny počty zjištěných neshod z let 2010 

až 2012, konkrétně ze závodu distribuce a služeb elektrárny Třebovice.  

Tabulka 3.1 počet zjištěných neshod 

      

 

rok číslo zprávy z auditu počet neshod neshody 

 

 
2010 

RSEM/ZDS/01/10/1/p 0  - 

 

 
RSEM/ZDS/02/10/1/p 2 

chybí podpisy na prezenčních listinách školení 

 

 

není prováděna kontrola požárně bezpečnostních dveří 

 

 

RSEM/ZDS/03/10/1/p 1 není označeno sběrné místo prázdných sudů od chemických látek 

 

 

2011 

RSEM/ZDS/01/11/1/p 2 
olej s grafitem na mazání ventilů je uložen v potravinové láhvi 

 

 

regál na skladě není označen podle platné legislativy 

 

 

RSEM/ZDS/02/11/1/p 0  - 

 

 
RSEM/ZDS/03/11/1/p 2 

nejsou aktuální bezpečnostní listy dle platné legislativy 

 

 

u identifikačních listů odpadů není provedena aktualizace údajů 

 

 

2012 

RSEM/ZDS/01/12/1/p 4 

teplota v ohříváku vykazuje vyšší teplotu než je povolené maximum  

 

 

maximum na manometru není jednoznačně stanovená hodnota 
maximálního tlaku 

 

 

chybí označení nad vraty a není zajištěna jejich průchodnost 

 

 

schodiště není opraveno dle normovaných požadavků 

 

 
RSEM/ZDS/02/12/1/p 2 

nejsou používány osobní ochranné pracovních prostředků 

 

 

alkohol na pracovišti 

 

      
 

3.2 Řízení reklamací od zákazníka 

Veškerá hlášení neshod (nesplnění smluvních požadavků- reklamace), která přicházejí 

od zákazníků, jsou evidována a řešena v jednotném systému MONA na call centru 

organizační jednotky. [6] 
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Pravidla pro práci operátorů na call centru uvádí směrnice ŘS-PP-4.27/02.01. Popisuje 

proces řízení vztahů se zainteresovanými stranami. Jejím cílem je stanovit jednotný pracovní 

postup operátorů, kteří zajišťují komunikaci s interními a externími zákazníky. Tato směrnice 

se vztahuje nejen na operátory call centra, ale i na supervizora a další zaměstnance, kteří jsou 

v kontaktu s operátory. S tímto dokumentem souvisí také směrnice ŘS-PP-4.13/01.01 Řízení 

požadavků zákazníků Dalkia ČR, která stanovuje pravidla pro evidenci a řízení požadavků 

zákazníků v jednotném systému organizovaném přes call centrum. Schéma popisu procesu 

řízení požadavků zákazníka je v příloze 2. [7,8] 

Pojmy, které souvisejí s těmito dokumenty: 

 Požadavek – vyjádření potřeby zákazníka, může zahrnovat stížnost nebo 

reklamaci 

 Stížnost – obecný požadavek na odstranění nekvality (např. nespokojenost 

s produktem) 

 Reklamace – konkrétní požadavek na vyřešení nekvality (např. nedodržení topné 

křivky) 

 Oprávněný požadavek – nespokojenost zákazníka vyplývá z neplnění nebo 

nezajištění činností Dalkií ČR povinně definovaných ve smlouvě 

 Neoprávněný požadavek – zákazník nesprávně stanovil nebo nezná původce 

předmětu stížnosti nebo se jeho požadavek nevztahuje na činnosti Dalkia ČR 

definované ve smlouvě 

 Krizová linka – telefonní linka pro účely volání zaměstnanců Dalkia ČR 

v případě krize [7,8] 

Identifikaci požadavků provádějí pracovníci call centra na základě telefonátu, dopisu, e-

mailu, osobní návštěvy zákazníka nebo na základě zápisu z jednání u klienta. Všechny 

převzaté požadavky jsou zaevidovány jako hlášenky v systému MONA. Podle typu 

požadavku jsou hlášenky rozdělené do tří kategorií: 

 Hlášenky volání 

 Hlášenky písemné 

 Alarm 

Po přijetí požadavku provedou pracovníci call centra jeho registraci do systému MONA 

a provedou všechny kroky nezbytné k vyřešení reklamace. Nebude-li řešit požadavek sám 
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operátor, neprodleně jej předá k vyřízení kompetentní osobě, nejpozději do dvou hodin od 

přijetí. Osoba odpovědná za řešení požadavku provede analýzu daného požadavku. Dojde-li 

k závěru, že nebyly dodrženy závazky vůči klientovi je požadavek oprávněný a budou 

provedeny kroky k jeho nápravě. V opačném případě je požadavek zamítnut jako 

neoprávněný. Operátor call centra vyčká na zpětnou vazbu o řešení daného požadavku 

(informace o osobě, která požadavek řešila, způsob řešení, případně důvody zamítnutí 

požadavku) a poté ji zapíše do příslušné hlášenky v MONĚ. Operátor call centra je povinen 

informovat stranu podávající požadavek o jeho řešení v co nejkratší době. [7,8] 

3.3 Řízení neshod v Dalkia Česká republika, a.s. 

Řízení neshod integrovaného systému systému jakosti (QMS, EMS, OHSAS) upravuje 

interní dokument ŘS-PP-4.14/0101 Nápravná a preventivní opatření.  Schéma tohoto procesu 

je v příloze 3. Jeho cílem je neustálé zlepšování integrovaného systému řízení aktivním 

přístupem k řešení vzniklých neshod, k odstraňování příčin potencionálních neshod a 

k příjímání podnětů ke zlepšení. Pracovní postup určuje pravidla pro: 

 Identifikaci, řešení a dokumentování neshod v integrovaném systému 

 Určení příčin neshody včetně vyhodnocení potřeby následných opatření 

 Řešení podnětů typu doporučení ke zlepšení a preventivního opatření pro 

zmenšení možnosti vzniku neshody 

Tento dokument definuje pojmy spojené s nápravnými a preventivními opatřeními: 

 Neshoda – nesplnění požadavku 

 Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné (požadavky legislativy) 

 Podnět – nápad nebo doporučení ke zlepšení systému vycházející z analýzy 

zdroje informací například interní audity 

 Reklamace – neshoda vyplývající ze stížnosti zákazníků na dodávaný produkt 

z důvodů neplnění smluvních požadavků 

 Příčiny neshody – definované příčiny jejichž důsledkem je vznik neshody 

o Číselník příčin neshod:  

1.) lidský činitel – vlastní zaměstnanec 

2.) lidský činitel – cizí zaměstnanec nebo firma 

3.) lidský činitel - cizí osoba nebo firma 

4.) závada na zařízení 
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5.) nedostatečná kontrolní činnost BOZP/PO 

6.) nedostatečná kontrolní činnost ŽP 

7.) vyšší moc 

 Náprava – opatření k odstranění zjištěné neshody (ke splnění nedodrženého 

požadavku) 

 Opatření k nápravě – opatření s cílem zamezit opakovanému výskytu neshod 

odstraněním jejich příčin 

 Preventivní opatření – opatření k odstranění příčin vzniku potencionálních 

neshod, aby se zabránilo jejich výskytu 

Povinností každého zaměstnance Dalkia Česká republika, a.s. je aktivní přístup při 

identifikování neshod. Identifikace se týká jak reálných, tak i potencionálních neshod. 

Zaměstnanec, který neshodu zjistil, musí zajistit její nápravu a provést záznam do pracovní 

dokumentace. Odstranění neshody nahlásí přímému nadřízenému, který rozhodne o 

případném opatření k nápravě. Pokud zaměstnanec není kompetentní neshodu odstranit, 

nahlásí ji svému vedoucímu zaměstnanci a ten ji zaeviduje do informačního systému. 

V případě, že by příčina již vzniklé neshody mohla způsobit podobnou neshodu, 

budou realizována nápravná opatření. Kompetentní vedoucí zaměstnanec určí zaměstnance 

odpovědného za provedení nápravného opatření a zaeviduje ho v příslušné evidenci. Po 

provedení příslušných opatření o nich provede záznam. Kompetentní vedoucí zaměstnanec 

zajistí vyhodnocení přijatých opatření. Určí zda bylo zabráněno vzniku nové neshody ze 

stejné příčiny. V případě, že je možnost opakování této neshody rozhodne o zpracování 

nového nápravného opatření.  

Kompetentní vedoucí zaměstnanec zajistí provedení přezkoumání efektivnosti 

přijatých opatření a to minimálně do jednoho roku od přijetí. Efektivnost se hodnotí 

z hlediska vhodnosti, náročnosti, nákladovosti, atd. Je-li konstatováno, že přijaté opatření není 

vhodné, rozhodne o zpracování a realizaci nového opatření. [6] 

4. ANALÝZA KONKRÉTNÍ NESHODY 

 

Při prvním interním auditu v roce 2012 (RSEM/ZDS/01/12/1/p) byla nalezena neshoda, 

v pořadí první, kdy teploměr na ohříváku vykazoval vyšší teplotu, než je na něm vyznačené 

maximum. Záznam této neshody ze systému Lotus-Notes je vidět na obrázku 3.1.  
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Postup řešení této neshody: 

 Na zasedání integrované rady ze dne 27.3.2012 byly realizovány tyto kroky: 

o Zvolení kompetentního vedoucího zaměstnance 

o Vybráno vhodné nápravné opatření 

o Stanovení termínu nápravy 

 Realizace nápravného opatření: 

o Provedení kontroly vyznačené maximální provozní hodnoty na 

teploměru a porovnání s provozní dokumentací 

o Následná kontrola ostatních osazených teploměrů 

Při témže auditu se objevila i další neshoda, již druhá týkající se měřících zařízení. Na 

manometru není jednoznačně vyznačena hodnota maximálního tlaku. 

 Postup řešení této neshody je obdobný jako v předchozím případě: 

 Na zasedání integrované rady ze dne 27.3.2012 byly realizovány tyto kroky: 

o Zvolení kompetentního vedoucího zaměstnanec 

o Vybráno vhodné nápravné opatření 

o Stanovení termínu nápravy 

 Realizace nápravného opatření: 

o Výměna manometru 

o Následná kontrola ostatních manometrů 

o  Jednoznačné vyznačení maximální provozní hodnoty 

 

Obrázek 4.1 záznam neshody ze systému Lotus-Notes 
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4.1 Návrh na zlepšení 

V obou případech byla projednávána a následně realizována pouze nápravná opatření, 

která řeší pouze tyto konkrétní případy. Důležité je zaměřit se také na realizaci preventivních 

opatření, která by vzniku podobných neshod pro příště zabránila.  

V prvním případě, který se týkal problému s teploměry: 

 Provádění kalibrací případně kontrol v pravidelných termínech, při kterých by 

měly být tyto vady měřidel odhaleny  

 Nefunkční měřící zařízení nebo zařízení se špatně vyznačeným maximem by 

měla být vyměněna nebo uvedena do odpovídajícího stavu 

Ve druhém případě, kdy na manometru nebyla jednoznačně vyznačena maximálního 

tlaku: 

 Klást důraz už na samotný nákup měřidel 

 Při výběru brát ohled na provozní podmínky  

  Maximální hodnota tlaku by měla být vyznačena přímo na stupnici a ne na ni 

dodatečně instalována. 

Ve zprávě z integrované rady, která projednává jednotlivé neshody a navrhuje jejich 

řešení, má být uváděn také odkaz na platnou interní legislativu, která nakládání s měřidly 

upravuje. Konkrétně se jedná o metrologický řád ŘS-SM-4.11/01 a systém periodické 

kontroly stanovených měřidel a kalibrace pracovních měřidel v závodu distribuce a služeb 

ZDS-MPP-4.10/01.01 . 

Dalším problémem je časté nedodržování plánovaných termínů náprav. Řešení toho 

problému: 

 Při náročnějších opatřeních stanovit takové termíny, které by umožňovaly 

realizovat nápravná opatření s určitou časovou rezervou.  

 V případě opakovaného nedodržování termínů realizace nápravných opatření 

motivovat zaměstnance, např. finančním postihem. 
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5. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

 

Na základě rozboru neshod jsem provedla dotazníkové šetření. Bylo osloveno 14 členů 

managementu závodu distribuce a služeb elektrárny Třebovice. Dotazník obsahoval 13 uzavřených a 

2 otevřené otázky. Cílem bylo zjistit, zda interní směrnice a jiné dokumentované postupy, zajišťují 

hladký průběh procesu řízení neshod. Získané odpovědi jednotlivých respondentů se v některých 

oblastech rozcházejí. Názorová rozdílnost dotázaných, jak vyplývá z grafu 5.1, stojí jistě za zamyšlení. 

Celý dotazník je v příloze 4. 

Nejčastěji se zaměstnanci neshodují v otázkách týkajících se opatření k nápravě. Konkrétně: 

 Je dokumentován postup pro zjištění základní příčiny, která způsobila problém a vedou 

tyto postupy k přijetí preventivního opatření ? 

  Zahrnují tyto postupy proces vyšetřování za účelem stanovení příčin neshodné práce 

či zahrnují tyto postupy sledování výsledků všech přijatých opatření, aby byla zjištěna 

jejich účinnost? 

 Zahrnují tyto postupy sledování výsledků všech přijatých opatření k nápravě, aby se 

zjistila jejich účinnost? 

 Zahrnují tyto postupy možnost zavedení doplňkových auditů? 

Na základě získaných odpovědí je možné se domnívat, že některé části dokumentace nehovoří 

zcela jednoznačně a je zde prostor vykládat si ji po svém.  Je tedy nutné provést její revizi a 

zkonkretizovat její obsah. Zaměstnanec odpovědný za řešení neshody: 

 Provede její rozbor, aby zjistil klíčovou příčinu vzniku neshody 

 Zaměří se na odstranění klíčové příčiny (zvolí nejvhodnější opatření pro její odstranění) 

 Provede opatření  k zamezení opětovnému výskytu neshody  

Vedoucí pracovníci : 

 Ověří, zda byla neshoda odstraněna 

 Vyhodnotí, zda přijatá opatření zamezí opětovnému výskytu neshody a jsou-li tato 

opatření efektivní, budou zapracována do pracovní dokumentace 

 Navrhnou provedení doplňkového auditu, nebo prověření opatření zařadí do 

následujícího plánovaného auditu 

 Nebo je zde i druhá možnost, a to, že někteří respondenti nebyli seznámeni se změnami 

v pracovním postupu. V tomto případě je nutné provést opětovné proškolení všech zaměstnanců. 
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Obrázek 5.1 Názorová rozdílnost 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla vypracována na téma: „Analýza účinnosti řízení neshod“. 

Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části je popsán systém managementu kvality a jeho koncepce, zejména 

koncepce norem ISO. Dále je charakterizován historický vývoj auditů a jejich význam pro 

současnou společnost. Podrobně je rozebrán interní audit a jednotlivé fáze procesu auditování. 

V závěru teoretické části je uveden soubor osobních vlastností i odborných znalostí interních 

auditorů. 

V praktické části je charakterizována společnost Dalkia Česká Republika, a.s., u které 

byly získány podklady pro tuto práci. Byla popsán předmět jejího podnikání, systém 

managementu kvality, kterým se řídí a její organizační struktura. Také je zde popsána 

realizace procesu interního auditu systému managementu kvality a následně postup při řízení 

neshod vyplývajících z těchto auditů. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést analýzu účinnosti řízení neshod ve 

společnosti Dalkia Česká Republika, a.s. a navrhnout případné náměty na zlepšení. 

Analýza se opírá o podklady poskytnuté společností a dotazníkové šetření provedené 

na základě přezkoumání těchto materiálů. Cílem bylo zjistit, jak efektivně společnost řeší 

vzniklé neshody a jaké kroky realizuje, aby vzniku neshod zabránila. Při analýze bylo 

zjištěno, že neshody objevující se v závodu distribuce a služeb jsou převážně drobné 

nedostatky, které lze snadno a rychle napravit. 

Při rozboru neshod týkajících se měřících zařízení bylo zjištěno, že se organizace 

zaměřila pouze na realizaci nápravného opatření. Proto byla navržena možnost zaměřit se více 

na prevenci a klást důraz na soulad s potřebou již při plánování nákupu těchto zařízení a na 

pravidelné ověřování jejich aktuálnosti. 

V dotazníkovém šetření zaměřeném na dokumentaci, byl zjištěn rozdílný názor části 

zaměstnanců na výklad některých bodů. Možnou příčinou tohoto problému je nedostatečně 

srozumitelný nebo konkrétní obsah dokumentace. Proto byla navržena její revize a případné 

přepracování zaměřené na jednoznačnost výkladu. 
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Příloha 3 Schéma procesu nápravná a preventivní opatření 

Příloha 4 Dotazník 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Jmenovací dekret interního auditora společnosti Dalkia Česká Republika 

 

 

 

Jmenovací dekret  

 

Ing. Václav Polášek 

narozený v Ostravě, dne 21. 09. 1952 

 

splňuje v plném rozsahu požadavky pro výkon funkce 

INTERNÍ  AUDITOR 

 

v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2009,  

ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 19011:2003  

„Integrovanou příručkou ŘS-IP-4.02“ a  

pracovním postupem „Interní audity ŘS-PP-4.17/01.01“. 

Výkon funkce je platný pro všechny společnosti skupiny  

Dalkia v České republice 

 

V Ostravě dne 01. 10. 2011                                                                                          ………………………………… 
                                                                                                                                        Generální  ředitel  
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Příloha 2 Schéma procesu řízení požadavků zákazníka Dalkia ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2.3.Náprava oprávněného požadavku 

Pověření pracovníci z divizí 

zveřejní ve stanovené lhůtě údaje 

o obdržených  požadavcích nebo 

je zašlou na CC 

 

Ne Přijalo 

požadavek 

call centrum? 

Ano 

4.2.2.Evidence požadavku do systému 

Mona stanovenými pracovníky call 

centra 

4.2.3.Analýza a kvalifikace požadavku 

4.2.4. Zamítnutí neoprávněného požadavku 

Ne Ano Nedodržení 

závazku ? 

4.2.1.Identifikace 

požadavku 

4.2.5. Odpověď 

straně podávající 

požadavek 

 

Dopis Volání 

zákazníka 

E-mail, 

web 

Návštěva 

zákazníka 

Zápis ze 

schůzky u 

zák. 
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Příloha 3 Schéma procesu nápravná a preventivní opatření 

4.2.1
Zjištění neshody (popř.
potenciální nes hody)

4.2.2
Evidence neshody

4.2.2.3
Zaměstnanec zaeviduje
potenciální nes hodu do

registru

4.2.2.1
Zaměstnanec je

kompetentní neshodu

odstranit

Odstranění nes hody a
její evidence v pracovní

dokumentaci

4.2.2.2
Zaměstnanec není

kompetentní neshodu

odstranit

Je v kompetenci VeZ
neshodu odstranit?

Odstranění nes hody a
evidence o jejím

odstraněním v registru

4.2.3
Vyhodnocení potřeby opatření k

zabránění výskytu

(opakovanému výskytu)
neshody

Je nutno
stanovit opatření?

4.2.4
Určení odpovědné osoby

za realizaci opatření

4.2.5
Realizace opatření

4.2.6
Zaznamenání výsledků

přijatých opatření

4.2.7
Přezkoumání efektivnosti

přijatých opatření

4.2.8
Odepsání a archivace v

LN

Předání informací KVZ
k odstranění

Ano

Ne

Ano

Ne
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Příloha 4 Dotazník 

 

1.  Interní audity 
 

1.1.  Existuje dokumentovaný postup pro provádění interních auditů zahrnující typy auditů, 
frekvenci, metodiku a požadovanou dokumentaci? 
ANO x NE 

 

1.2.  Je dokumentován program interních auditů a zahrnuje tento program všechny prvky 
systému kvality? 
ANO x NE 

 

1.3.  Existují záznamy o interních auditech? 
ANO x NE 

 

2.  Zjištění a řízení neshod 
 

2.1.  Jsou dokumentovány postupy pro případ zjištění, že se jakýkoliv aspekt vyšetření 
neshoduje s jeho vlastními postupy nebo s odsouhlasenými požadavky systému 
managementu kvality? 
ANO x NE 

 

2.2.  Zajišťují tyto postupy aby:  
 

2.2.1. byli jmenováni pracovníci odpovědní za řešení problému? 
ANO x NE 

 

2.2.2. byla stanovena opatření, jež mají být přijata? 
ANO x NE 

 

2.2.3. byla neprodleně přijata jako nápravná opatření? 
ANO x NE 

 

2.2.4. každý výskyt neshody byl dokumentován a zaznamenán, a tyto záznamy byly 
v určených intervalech vedením vyhodnocovány, aby mohly být nalezeny trendy 
a zahájeny preventivní činnosti? 
ANO x NE 

 

2.3.  Jaké metody a nástroje využíváte při stanovování příčin neshod? 
………………………………………………………………………………… 
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3.  Opatření k nápravě 
 

3.1.  Je dokumentován postup pro zjištění základní příčiny, která způsobila problém a vedou 
tyto postupy k přijetí preventivních opatření, tam kde to připadá v úvahu? 
ANO x NE 

 

3.2.  Zahrnují tyto postupy proces vyšetřování za účelem stanovení příčin neshodné práce? 
ANO x NE 

 

3.3.  Zahrnují tyto postupy výběr a provádění nápravných opatření? 
ANO x NE 

 

3.4.  Zahrnují tyto postupy sledování výsledků všech přijatých opatření k nápravě, aby se 
zajistila jejich účinnost při odstranění zjištěných problémů? 
ANO x NE 

 

3.5.  Zahrnují tyto postupy možnost zavedení doplňkových auditů? 
ANO x NE 

 

3.6.  Jaké metody a nástroje využíváte při volbě vhodných nápravných opatření? 
…………………………………………………………………………………… 

 


