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ABSTRAKT  

Jolanta Gutová: „Analýza vhodnosti a účinnosti realizace interních auditů ve společnosti 

Strojírny Třinec, a.s.“ 

 Cílem této bakalářské práce je analýza vhodnosti a účinnosti interních auditů systému 

managementu a návrhy na možná zlepšení. 

 V první části práce je popsána teorie auditování systému managementu, která zahrnuje 

historii a vývoj auditu, požadavky ISO norem a význam interního auditu. Dále je představen 

profesionální profil a osobní znalosti auditora. 

 V druhé praktické části bakalářské práce je představena charakteristika společnosti 

Strojírny Třinec, a.s. Dále je zaměřena na provádění interních auditů a zhodnocení účinnosti 

a vhodnosti těchto auditů. Nakonec jsou navrženy náměty na zlepšení. 

Klíčová slova 

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

managementu). 

ABSTRACT 

Jolanta Gutová: „The Analysis of the Appropriateness and Effectiveness of Implementation 

of Internal Audits in Strojírny Třinec, a.s.“ 

This bachelor thesis deals with the analysis of the suitability and the effectiveness of the 

internal audits of management systems and proposals for improvement. 

The first part inquires into theory of the audits of management system, includes history and the 

development of audit, the requirements  of the ISO standards and the importance of internal audit. 

There is also introduced professional profile and personal knowledge of the auditor. 

In the second part of bachelor thesis is characteristics of company Strojírny Třinec a.s. This 

part is focused on the implementation of the internal audits and  the evaluation of the effectiveness 

and suitability of  this audits. In the end are designed suggestions for improvement. 

Key words: 

The internal audit, efficiency of internal audits, suitability of internal audits, IMS ( integrated 

management system). 
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ÚVOD 

 

V současné době je zájem o kvalitu stále větší, ale mnoho lidí stále neví, co vlastně 

slovo kvalita znamená. Už od dávné doby se vyskytovalo mnoho definic tohoto pojmu.  

Nejstarší definice je přisuzována Aristelovi. Pro využití v ekonomice je však nevyhovující. 

Byla proto vypracována definice, která je nejznámější a uvádí ji norma ČSN EN ISO 

9000:2006. Hovoří, že kvalita „je stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“. Slovo stupeň chápeme jako rozlišovací schopnost, můžeme kvalitu měřit a po 

té rozlišit její úroveň. Požadavky jsou soubory potřeb a očekávání. Jedná se o požadavky 

zákazníku, legislativy a zainteresovaných stran. Inherentní charakteristiky jsou znaky, které 

jsou pro daný produkt typické. 

 V dnešní době mnoho organizací bojuje s velkou konkurencí. Proto se snaží nalézt 

nová hlediska, která by zvýšila konkurenceschopnost a zajistila tak lepší postavení na trhu. 

Málo která organizace si však uvědomuje, že kvalita může být jedním z faktorů, které 

ovlivňují konkurenceschopnost organizace. 

 Všechny organizace mají vždy dostatek příležitosti k dalšímu zlepšování. Zlepšováním 

jsou přitom chápány všechny aktivity, které vedou k nové úrovni výkonnosti zaměstnanců, 

procesů, produktů i systému managementu jako takového. Smyslem zlepšování je tedy 

kromě jiného zajistit to, aby se lidé nevraceli ke starým chybám a stereotypům. K tomu lze 

využít vhodné přístupy a metody, jež jsou již v současnosti dostatečně ověřené praxi a 

dokážou tak systematicky odhalit slabé stránky v činnostech a výsledcích organizace. Jako 

jednu z vhodných metod lze použít metodu interních auditů [1]. 

 Cílem této bakalářské práce je posoudit vhodnost a účinnost interních auditů systému 

managementu ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. a uvést možné náměty na zlepšení. 

V první části je popsána teorie auditování systému managementu, dělení a postup při 

auditování. V druhé části se seznámíme s realizací interních auditů v organizaci, ve které 

byla tato bakalářská práce řešena. Nakonec je proveden rozbor současného stavu a poté jsou 

navržené případné náměty na zlepšení. 

 

  

 



2 
 

1 Teorie auditování systému managementu kvality 

 

1.1 Systém managementu kvality 

 

Systém managementu kvality chápeme jako soubor vzájemně souvisejících prvků, který 

je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má zaručit maximální 

spokojenost a věrnost zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů. 

Za složky systému můžeme považovat procesy, lidi, materiály, informace i zařízení, které v 

rámci organizace používáme a přitom neohrožujeme schopnost svých produktů plnit 

požadavky [1].       

K vývoji systému managementu kvality došlo ve 20. století, ale už ve starověku byly první 

zmínky o kvalitě. V současné době jsou ve světovém měřítku tři základní koncepce 

managementu kvality: 

 Koncepce podnikových standardů, 

 Koncepce ISO, 

 Koncepce TQM. 

Mezinárodní organizace pro normy ISO v roce 1987 poprvé v historii zveřejnila sadu norem 

řady ISO 9000, které se zabývaly technickými požadavky na systém managementu kvality. 

Nejdříve se jednalo o pětici norem označovaných jako normy ISO řady 9000. Tyto normy už 

mají za sebou dvě revize, z nichž poslední byla ukončena v prosinci r. 2000.  

Charakteristické rysy této koncepce jsou: 

 Normy ISO mají univerzální charakter, tj. nezávisí na charakteru procesu, ani povaze 

produktů – jsou aplikovány ve výrobních organizacích i v podnicích služeb 

s rozdílnou velikosti. 

 Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, mají pouze doporučující charakter v případě, 

kdy se dodavatel v obchodní smlouvě zaváže odběrateli, že má zařízený systém 

managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2010, stává se tato norma pro danou 

organizaci závazným předpisem. 

 Normy ISO řady 9000 jsou souborem minimálních požadavků, které mají být ve 

firmách uskutečněny. Zkušenosti nám ukazují, že uplatnění požadavků norem ISO 
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nedokáže garantovat cíl celého systému managementu kvality, tj. spokojenost a 

loajalitu zákazníků i dobré ekonomické výsledky. Jsou známy případy, kdy firmy 

s certifikátem systému kvality hospodářsky zkolabovaly. Splnění požadavků norem 

ISO řady 9000 musí být chápáno jako začátek cesty ke špičkové kvalitě. 

Platný systém norem řady ISO 9000, je v ČR zaveden jako soubor čtyř základních 

standardů: 

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník, 

 ČSN EN ISO 9001:2010 Systémy managementu kvality – Požadavky, 

 ČSN EN ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti, 

 ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a 

systému environmentálního managementu. 

Auditování je podrobně popsáno v normě ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro 

auditování systému managementu kvality a systému environmentálního managementu. 

Přičemž v normě ČSN EN ISO 9001:2010 – Systémy managementu kvality 

– požadavky je v kapitole 8. Měření, analýza a zlepšování, podkapitola 8.2.2, uveden 

požadavek na interní audit: 

„organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, 

zda systém managementu kvality: 

a) vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této mezinárodní normy 

a požadavkům na systém managementu kvality, které stanovila organizace 

b) je efektivně implementován a je udržován“ [4]. 
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1.2 Vývoj a historie auditu 

  

Historie auditu je prastará a úzce souvisí s rozvojem účetnictví. Audit a účetnictví 

patřily k metodám, které byly používány jednotlivými rody, později kupci a obchodníky pro 

evidování, ochranu a před zcizením majetku, zejména na základě podvádění a chyb v špatné 

evidenci. V průběhu se účetnictví více soustřeďovalo na evidování majetku a zjišťovaní 

efektivnosti používání, audit pak i na ochranu majetku. V latině slovo audit znamená: 

slyšení, poslouchání, dozvídání se. Začátky jsou ve starém Římě, kde auditoři informovali 

senát o výši státního majetku. Jiný význam slova auditor je spojen s vyšetřováním událostí 

soudního charakteru, protože auditoři byli původně vojenští soudci, členové soudního dvora.  

V novodobé angličtině je audit charakterizován jako přezkoumání, kontrola účtů. 

„Audit je v podstatě rozhodující analýza, která umožňuje potvrzovat informace dodané 

podnikem a oceňovat operační činnosti a systémy používané při jejich odevzdávání.“ Rozvoj 

auditu se objevil od poloviny 19. století vyvolán nárůstem účetních informací a nutnosti 

zabezpečit spolehlivost účetního systému. V roce 1844 v Anglii byl určen požadavek o 

akciových společnostech, že jeden nebo více akcionářů prověří rozvahy připravované řediteli 

organizace. V krátké době byl tento požadavek obměňován v tom smyslu, že prověření 

nemuseli realizovat akcionáři, ale že auditor mohl být vybrán společnosti. V důsledku 

rostoucí rozsáhlosti podniků, která znamenala zvětšené riziko omylů a podvodů vyžadovala, 

aby správnost účetnictví byla zabezpečována pracovníky podniku, auditory.[3] 

V roce 1941 byl v New Yorku založen Institut interních auditorů, dnes je jeho sídlo na 

Floridě a v současné době k němu patří interní auditoři většiny evropských a 

iberoamerických zemí, dále Spojených států a Kanady. Do činnosti Institutu jsou ale 

začlenění auditoři z Asie, Afriky a Austrálie. Institut se soustředí na školení interních 

auditorů, na profilování a vývoj interní auditorské činnosti a na zpracování norem a 

předpisů, které by zajistily správné provádění této činnosti při současném poskytování 

garance účinnosti a plnění etických předpisů. [14] 

V roce 1987 se v ČR audit začal objevovat s příchodem norem ČSN EN ISO řady 9000, 

které definovaly požadavek na audity. Vývoj auditů je spojen s Českým institutem interních 

auditorů (ČIIA). Jedná se o občanské sdružení interních auditorů, které bylo založeno v roce 

1995 a jehož cílem je prosazování a podpora rozvoje interního auditu. Základním úkolem 

ČIIA je vzdělávání interních auditorů formou kurzů, které jsou věnovaný problémům 
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auditorské práce, přípravy v podobě manažerského studia k získání certifikovaného diplomu 

interního auditora. Nynější institut má více jak 1000 členů a poskytuje možnost získání 

mezinárodně uznávaného certifikátu.[3] 

 

1.3  Moderní vyjádření interního auditu 

 

Interní audit býval definován jako činnost, kterou vykonává specializovaný personál ve 

vlastním podniku, přičemž jeho činnost se vztahuje na všechny druhy operací, které se 

v podniku uskutečňují tak, aby byla zabezpečena vnitřní kontrola a efektivnost řízení, a to 

nezávisle na výkonu funkce a odpovědnosti vedoucích pracovníků uvedeného podniku.[3]

   

Společnost provádí interní audit, aby přezkoumala účinnost systému, postupů a zařízení. 

Skutečnost vypracování ročního plánu pro řízení interního auditu jako součást celkového 

firemního plánu je již uznána a používána v mnoha společnostech a lze očekávat jejich 

nárůst.[8] 

      Audity jsou součástí celkového systému řízení organizace a dávají důležité ověřovací 

úkoly. Slouží jako kontrolní mechanismy, to znamená, že auditoři vyšetřují a vyhodnocují 

chyby nebo odlišnosti od současného stavu podle předem stanovené normy. Zhodnocení 

z auditů by mělo sloužit k navržení případných zlepšení auditovaného subjektu. [9] 

  

V současné době je interní audit definován jako: „nezávislá, objektivní, ujišťovací a 

konzultační činnost, zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organizace, která 

pomáhá dosahovat stanovených cílů, tím že zavádí systematický metodický přístup k 

hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů“ [3] [10]. 

  

K základním cílům interního auditu patří: 

 získání důkazů o plnění kritérií auditů, včetně legislativy, 

 posouzení stavu výkonnosti procesů a systému managementu, 

 posílení povědomí a zapojení zaměstnanců do procesů systému managementu 

organizace, 

 identifikace neshod a neefektivností systémového charakteru, 

 identifikace silných a slabých stránek systému managementu organizace, 
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 příprava na externí audity, 

 definování příležitostí k dalšímu zlepšování systému managementu. 

 

Podle normy ČSN EN ISO 19 011:2012 je audit definován jako: 

„systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho 

objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu“[5] 

     Auditování je proces, který by měl být součástí systému managementu kvality, tzn. Je 

souborem činností, které jsou plánovány tak, aby jejich výsledky byly vhodným způsobem 

využity při rozhodovacích procesech. Výraz „nezávislý“ znamená, že auditoři nesmí být 

v žádném ohledu závislí na prověřovaném produktu, procesu. A výraz „dokumentovaný“ 

vyjadřuje, že k realizaci interních auditů má každá organizace vytvořen příslušný 

dokumentovaný postup. Prostřednictvím auditu systému managementu kvality se získávají 

potřebné důkazy, což jsou různé záznamy o výsledcích činností, ale i další informace. Díky 

nim pak auditoři v rámci svých zjištění konstatují, zda určitá auditovaná oblast splňuje nebo 

nesplňuje požadavky, které jsou stanoveny tzv. kritérii auditu.  Pod pojmem kritéria auditu 

chápeme především veškerou interní dokumentaci, postupy a požadavky. Důkazy z auditu 

jsou záznamy nebo informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné. Zjištění 

z auditu jsou výsledky hodnocení důkazů z auditu podle kritérii auditu. Závěr z auditu 

vyjadřuje výstup z auditu, který je poskytnutý týmem auditorů. [1] 
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1.4 Druhy auditů 

 

V systémech managementu kvality existuje několik druhů auditů, které jsou zobrazeny 

ve schématu na obrázku 1.1. 

 

 

Obr. 1. 1 Druhy auditů v systémech managementu kvality 

 

    Audity dělíme na interní a externí. Interní audity jsou charakterizovány jako činnosti, 

které vykonávají zaměstnanci organizace sami a externí audity vykonávají jiné organizace. 

Závěry z interních auditů využívá výhradně sama auditovaná organizace, především 

vrcholové vedení, zatímco závěry z externích auditů jsou základem i pro jiné organizace, 

např. zadavatele zakázek, odběratele. Pak se jedná o audity druhou stranou nebo certifikační 

orgány, potom se jedná o audity třetí stranou. 

      Dále rozdělujeme audity podle toho, co je předmětem auditovaní na audity systémové, 

procesní, personální a produktové. Audity aktivní jsou takové, kde naše organizace provádí 

audit jiné organizace a audity pasivní jsou ty, kde je naše organizace auditovaná druhou nebo 

třetí stranou. 
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1.5 Realizace interních auditů 

 

Jakýkoliv audit má tři základní účastníky: 

 zákazníka, 

 auditora, 

 prověřovaného.      

Při provádění interních auditů systému managementu je rozhodujícím zákazníkem 

vrcholové vedení organizace. Auditor je aktivním účastníkem procesu auditování. Interní 

audit může vykonávat jeden auditor, ale zkušenosti z praxe ukazují že, mnohem efektivnější 

je provádět audit týmem auditorů. Tým auditorů má mít minimálně tři členy, z nichž jeden 

plní funkci vedoucího auditora. Prověřovaný je pasivním účastníkem auditování a má jím 

být minimálně jedna plně kompletní osoba, která zastupuje prověřované procesy a 

organizační jednotky. Při auditování speciálních procesů může být k internímu auditu 

vyzván technický expert, který není členem auditorského týmu. Technický expert dává 

pouze znalecké informace k oblastem a procesům, ve kterých nejsou příslušníci týmu 

auditorů odborně způsobilí. [1] 

1.5.1 Jednotlivé kroky při auditování 

 

Základní postup při auditování systému managementu kvality je uveden v  ČSN EN ISO 

19 011:2012 viz obrázek 1.2.  

      V rámci zahajovací fáze auditu jmenuje funkce odpovědná za řízení programu auditu 

(představitel managementu pro systém kvality) vedoucího týmu auditorů, který má pak 

oprávnění jmenovat další příslušníky auditorského týmu. Cíle interního auditu formuluje 

zákazník, a ty by měly být orientovány na vyhledávání příležitostí ke zlepšování. Závažným 

krokem zahajovací fáze je zhodnocení tzv. proveditelnosti auditu, přezkoušení podmínek a 

vlivů, které by mohly bránit účinné realizaci auditu (např. nouze o informace, nepřipravenost 

prověřovaného místa apod.)  

 Významem přezkoumání dokumentů je zjistit, zda jsou pro vlastní provedení interního 

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

kvality. Přezkoumání provádí vedoucí auditor nebo celý tým auditorů. 
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Příprava auditování na místě obsahuje vypracování operativního plánu auditu, včetně 

důkladného rozepsání, kdy, kde a kým budou auditovány jednotlivé procesy a činnosti 

v rámci systému managementu kvality. Plán zahrnuje svojí přípravu všech příslušníků 

auditorského týmu k průzkumu přímo na místě. Pracovní potřebou auditorů jsou tzv. check-

listy – seznamy otázek. Auditor si je předem připraví před každým auditem, a ty ho pak 

vedou při vlastním auditování na místě. Seznamy otázek mají zahrnovat všechny nároky 

systému managementu kvality v přezkoumané oblasti. Check – list, který je vytvořený 

nechápeme jako definitivní, rigorózní materiál. Při postupu vlastního auditování jej lze 

doplňovat i dalšími otázkami. Je výhodné když seznamy otázek dávají místo 

k zaznamenávání si všech důležitých skutečností, důkazů, které budou auditoři potřebovat 

k vypracování závěrů auditu. Otázky musí být sestaveny tak, aby auditoři dostali odpověď 

na to: JAK, CO, PROČ, KDY, KDE, KDO A CO KDYŽ? A doplnit požadavkem UKAŽ! 

[3] 

Auditorské činnosti na místě jsou uskutečněny přímo v provozech a organizačních 

útvarech a prezentují složku procesu auditování. Základním principem je sbírání a analýza 

dat o přezkoumaných procesech, porovnávání dokumentovaných postupů s reálným stavem 

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

předběžných závěrů z interního auditu. Auditoři mají postupovat podle předem 

vyhotoveného operativního plánu auditu. Součásti auditorské činnosti je úvodní a závěrečné 

jednání se zástupci prověřovaných procesů. Závěrečné jednání má majitele prověřovaného 

procesu seznámit se zjištěními jako jsou neshody, odchylky nebo příležitosti ke zlepšování. 

Po zakončení auditování na místě tým auditorů vypracuje písemnou závěrečnou 

zprávu z auditu, která má shrnout všechna zjištění a závěry. Doporučený obsah zpráv 

z auditů také obsahuje text v ČSN EN ISO 19011:2012. Zpráva z auditu je distribuována 

s cílem, aby se dostala k vlastníkům auditovaných procesů, vedoucím příslušných 

organizačních jednotek, zároveň s obsahem musí být seznámeno vedení organizace. Jedním 

z významných záznamů je zpráva z auditu, který musí být řízený v souladu s pravidly. 

Povinností řídicích pracovníků je projednání závěru obsažených ve zprávě z auditu. Ti také 

musí navrhnout, realizovat a následně přezkoumat vhodná opatření k nápravě a preventivní 

opatření. Efektivnost a účinnost těchto opatření může přezkoumat následující interní audit, 

který je uskutečněn na základě rozhodnutí vedení organizace. [1] [5] 
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Obr. 1. 2 Základní postup při auditování systému managementu jakosti 

 

1. Zahájení auditu 

- Jmenování vedoucího týmu auditorů 

- Stanovení cílů, předmětu a kritérií auditu 

- Určení proveditelnosti auditu 

- Výběr týmu auditorů 

- Navázání úvodního kontaktu s auditovanou 

organizací 

2.  Přezkoumání dokumentů 

- Přezkoumání odpovídajících dokumentů 

systému managementu auditovaného, včetně 

záznamů, a určení jejich dostatečnosti s ohledem 

na kritéria auditu 

 

3. Příprava činnosti při auditu na místě 

 
- Příprava plánu auditu 

- Přidělení práce týmu auditorů 

- Příprava pracovních dokumentů 

4. Provádění auditu na místě 

 
- Úvodní jednání 

- Komunikace v průběhu auditu 

- Úlohy a odpovědnosti průvodců a 

pozorovatelů 

- Shromaždování a ověřování informací 

- Zjištění z auditu 

- Příprava závěrů z auditu 

- Závěrečné jednání 

5. Příprava, schválení a distribuce zprávy 

z auditu 

 
- Příprava zprávy z auditu 

- Schválení a distribuce zprávy z auditu 

6. Dokončení auditu 

7. Provedení následného auditu 
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1.6 Profesionální profil interního auditora 

 

Realizace úkolů interního auditu vyžaduje, aby osoby, které vykonávají tuto činnost, 

měly určité vlastnosti a předpoklady, bez kterých by jen těžko mohly docílit dobrých 

výsledků. Auditorská činnost interního auditora je těžší, protože je zaměstnancem  

podniku. To znamená, že postrádá nezávislost, kterou mají externí auditoři. Navíc vedoucí 

interního auditu nemá hierarchickou autoritu nad různými úrovněmi podniku, takže si 

auditorská doporučení musí prosazovat vlastní silou a při vhodné příležitosti. Z toho vyplývá, 

že neustále podstupuje riziko. [3] 

 

Profil interního auditora by se měl podobat následujícím rysům: 

 dynamická osoba s osobní přitažlivostí, 

 se společenským vystupováním snadno navazující společenské jednání, 

 se schopností naslouchat, trpělivá a neagresivní, 

 vzdělaná, která se umí chovat v každé situaci, 

 čestná a objektivní. 

 

      Auditor musí především rozšiřovat a zdokonalovat svou kvalifikaci, mít neustály 

přehled o rizikách, která mohou ohrozit organizaci. Pro efektivní plnění svých úkolů, by měl 

být schopen vyjadřovat se ústně i písemně, i o abstraktních představách a myšlenkách. Má být 

vytrvalý a rozumět technologii přezkoumané oblasti. Interní auditoři, kteří jsou uznávání jako 

odborníci na manažerskou kontrolu, jsou podstatou budoucích úspěchů organizace. [3] 

      Interní audit nemůže provádět kterýkoliv pracovník, pouze osoby s oprávněnou 

kvalifikací a praxi. Nároky na kvalifikaci auditorů se mohou v jednotlivých zemích lišit podle 

nároku národních legislativ a norem. [11] 

 Auditoři mají možnost navštívit oficiální kurzy o auditování. Je to jedna z metod 

zvyšování kvalifikace, která je doplněna o zaškolení přímo na pracovišti. Kvalita výcviku na 

pracovišti záleží od zkušenosti auditora, který dává toto školení. [9] 

 

V normě ČSN EN ISO 19 011:2012 jsou důkladně popsány požadavky na profil interního 

auditora. Tyto požadavky jsou uvedeny v tabulce 1.1, která zahrnuje základní informace  

o požadavcích na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/výcvik auditora a praktické 

zkušenosti z auditů. 
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Tabulka 1. 1 Základní požadavky na auditory systému managementu kvality 
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1.6.1 Osobní vlastnosti auditora 

 

Auditor by měl mít řadu osobních vlastností. Pomáhají mu jednat podle hlavních zásad 

auditování, které jsou popsané v normě ČSN EN ISO 19011:2012. 

Následuje pár vlastností, vyjadřující osobu auditora: 

 Etický – spravedlivý, pravdivý, upřímný, čestný, rozvážný. Účelný interní auditor je 

osoba, se kterou se zaměstnanci cítí při rozhovoru příjemně a mohou mu důvěřovat. 

 Diplomatický – taktní k lidem. Schopnost jednání s ostatními s úctou a respektem. 

 Vnímavý – uvědomovat si změny situaci, porozumět a přizpůsobit se jim, protože 

audit často zamíří směrem, který auditor nepředpokládal. 

 Všímavý - aktivně si uvědomovat fyzické okolí a činnosti. Auditor se zaměřuje na 

otázky z kontrolního seznamu, ale musí si všímat i činnosti kolem sebe. Seznam 

otázek slouží pouze jako návod k pokrytí základních požadavků. Nepovažuje se za 

scénář auditu. Auditor se má snažit dopátrat informace, které jsou zajímavé a stojí za 

sledování. 

 Všestranný – přizpůsobuje se rychle k různým situacím. 

 Přístupný názorům – zvažuje alternativní myšlenky nebo hlediska. Auditor často 

narazí na procesy, které jsou naplňovány odlišnými způsoby, než procesy v jeho 

vlastním útvaru. Když auditovaný proces odpovídá normě a vlastní dokumentaci 

organizace a když důkaz vypovídá o tom, že proces je efektivní nejedná se o zjištění. 

Auditor není placený od toho, aby vyjadřoval vlastní názor na proces. Jeho úkolem je 

porovnávat fakta a údaje s normou, testovat shodu s dokumentovanými postupy  

a hodnotit efektivnost procesu. 

 Houževnatý – zaměřuje se na dosahování cílu, tak dlouho dokud nesplní svůj úkol. 

 Samostatný – jedná a působí nezávisle. Se vším si umí poradit a najít řešení. 

 Pečlivý – vynikající vlastností auditora je zvědavost, zda proces funguje. Snaží se 

proces sledovat od začátku až do konce a testovat tak, zda byla rozhraní správně 

definována a implementována.[5] [8] 
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2 Charakteristika společnosti strojírny Třinec a. s. 

 

2.1 Základní údaje o organizaci                    

Třinecké železárny v Třinci patří k nejvýznamnějším průmyslovým podnikům s nejdelší 

tradicí hutní výroby na území České republiky. Nyní, významný podnik s uzavřeným hutním 

cyklem. Železárny byly založeny roku 1839 Těšínskou komorou, která v té době, byla pod 

vládou arcivévody Karla Habsburského.  

Období těšínské komory 

1. dubna 1839, jež je významným datem pro železárny proběhl první odpich 

slévárenského železa v tehdejší dřevouhelné vysoké peci. O tři roky později byla dostavěna 

slévárna, a roku 1845 přibyla smaltovna. Původním výrobním sortimentem železáren byla 

kamna, plotny na kuchyňské pece, lité nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, 

balkónové mříže, okenní rámy, náhrobní kříže, odlitky pro strojírenství a umělecké 

předměty.  

 

Období báňské a hutní společnosti 

V roce 1929 představoval podíl Třineckých železáren na československé výrobě 

surové oceli 23% a válcovaného materiálu dokonce 31%. Z tohoto období pochází známka 

„tři kladiva v kruhu“, jež doprovází třinecké hutní výrobky dodnes. Od roku 1996 jsou 

Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost 

Moravia Steel. 

Současnost 

Součástí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel je celá řada dalších dceřiných 

společností. K červenci 2011 jsou to zejména Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a.s., 

Slévárny Třinec, a.s., Refrasil, s.r.o., Řetězárna, a.s., Sochorová válcovna TŽ, a.s., VÚHŽ a.s., 

Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s.r.o., Hanácké železárny a 

pérovny, a.s., Kovárna Viva a.s., Metalurgia S.A., Soukromá střední škola Třinec a nejnověji 

D&D Drótáru Zrt. 

Strojírny Třinec, a.s. 

Akciová společnost Strojírny Třinec, a.s., do 1.8. 2005 pod názvem Třinecké 

železárny-strojírenská výroba, a.s. (dále jen společnost) zahájila obchodní činnost 1. dubna 

1997 jako stoprocentní dceřiná společnost Třineckých Železáren, a.s. s dlouholetou tradicí 

http://www.trz.cz/
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výroby strojírenských výrobků, jako jsou technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení 

pro hutní provozy, strojní součásti, náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky 

železničního svršku - drobné kolejivo. 

Základ společnosti tvoří tři výrobní provozy: mechanické dílny, soustružna válců a drobné 

kolejivo. 

 

2.2 Předmět podnikání a výrobní program Strojíren Třinec, a.s. 

 

Předmětem podnikání strojíren je výroba strojního vybavení. Toto vybavení vzniká na již 

třech zmiňovaných provozech.  

Mechanické dílny se zabývají sortimentem produktů:  

montážní díly kolejového svršku, zařízení pro válcovny, zařízení pro kontinuální odlévání 

oceli, zařízení pro koksovny, zařízení pro vysoké pece, aglomerace, pánve pro převoz 

hutního kovu, dopravníky a zvedací zařízení, jednoúčelové stroje a zařízení, ostatní zařízení, 

ocelové konstrukce, mostní konstrukce a haly, výroba a renovace hutních válců, strojní 

součásti a náhradní díly, výkovky a teplené zpracování, konstrukční oddělení. 

Drobné kolejivo se zabývá výrobou: 

komponentů kolejového svršku - podkladnic, spojek a svěrek. Výroba podkladnic je 

prováděná na lisech a to stříháním a děrováním za studena, nebo řezáním a obráběním na 

frézovacích linkách. 

Soustružna válců se zabývá sortimentem: 

výrobou a renovací hutních válců. Kalibrování válců provádí klasickým zapichovacím 

způsobem tvarovými noži nebo na soustruzích CNC. Opracovávají se zde válce ocelolitinové 

z tvárné litiny nebo kované do maximální hmotnosti obrobku 40 tun. Válce se zde vyrábí na 

hotovo včetně kalibrace dle potřeb zákazníka. Výroba kalibrů a SK válečků (válečky ze 

slinutých karbidů) je prováděná na CNC soustruhu Georg. Vybrušování kalibrů u nových SK 

válečků sloužících pro válcování drátu je prováděná na bruskách pomocí diamantového 

kotouče. Drážky a značení výrobce do válců pro betonářskou ocel se provádí frézováním. 

Provádí rovněž renovaci válců a to přesoustružením nebo navařením. Značení válců je 

prováděno gravírováním na CNC frézovacím zařízení.  
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Konstrukce 

Nedílnou součástí strojíren je útvar konstrukce, který soustřeďuje zkušené konstruktéry  

a projektanty. Zde vznikla celá řada jednoúčelových strojních zařízení, jako jsou bourací 

manipulátory, pily a brusky na řezání a broušení žáropevných materiálů a další zařízení, 

která pracují nejen v provozech Třineckých Železáren, a.s. ale i v zahraničí. 

Strojírny Třinec exportují své výrobky do více jak 30 zemí světa. Rostoucí zájem o výrobky 

a služby svědčí o schopnosti společnosti reagovat na potřeby a přání zákazníků. 

Obchodní vztahy 

Společnost prodává své výrobky na českém i zahraničním trhu. Nakupování a prodej 

výrobků realizuje samostatný obchodní úsek. Oddělení Nákup zajišťuje prostřednictvím 

dodavatelů vstupy pro výrobu a fungování jednotlivých procesů. Obchodní odbor aktivně 

vyhledává potencionální zákazníky, přijímá poptávky a objednávky a zpracovává kupní 

smlouvy. 

Organizace a řízení společnosti jsou postupně přizpůsobovány marketingově-výrobní 

koncepci. 
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Organizační schéma Strojíren Třinec, a.s. 

 

Obr. 1. 3 Organizační schéma Strojíren Třinec, a.s. 

Společnost řídí ředitel, kterému podléhají odborní ředitelé, kteří řídí jednotlivé úseky - 

Výrobní, Ekonomický, Obchodní a Technický, a vedoucí odborů přímo podřízených řediteli 

– Personalistika a mzdy a Řízení kvality. Řediteli je rovněž přímo podřízen představitel 

managementu pro systém managementu kvality (QMS) a systém ochrany životního prostředí 

(EMS). 

Organizační struktura, systém řízení, odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců jsou 

stanoveny v technicko-organizačním pokynu TOP SV-01/01 Organizační a kompetenční řád 

Strojíren Třinec, a.s. 

 

2.3 Certifikáty a osvědčení 

 

Společnost je držitelem těchto certifikátu a osvědčení: 

 Certifikát ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000, RW TUV Systems GmbH, Systém 

managementu jakosti, 

 Certifikát EN ISO 14001, RW TUV Systems GmbH, Systém environmentálního 

managementu, 

 Certifikát č. 3009/159-01/S-2, Výzkumný ústav pozemních staveb, jakost při 

svařování dle ČSN 729-2, Výroba svařovaných ocelových konstrukcí, 
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 Certifikát č. VÚPS CS/1-00/OK, Výzkumný ústav pozemních staveb, systém jakosti 

dle Čl. 203 normy ČSN 73 2601-Z2, Výroba a dílenská montáž ocelových 

konstrukcí, 

 Velký průkaz způsobilosti pro svařování, 

 Velký svářečský průkaz SLV Berlin – DIN 18 800, 

 Certifikát německých drah (Die Bahn) – Q1 – pro výrobu komponentů žel. Svršku, 

 Certifikát kvality pro výrobu tlakových zařízení dle PED 97/23/EC příloha 1, kap. 

4.3, 

 Ü-Zeichen pro výrobky pro stavebnictví – výkovky, 

 Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č. 2342 – kalibrace délkových 

měřidel. [13] 
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3 Charakteristika současného stavu interních auditů v dané organizaci 

 

3.1 Interní audity ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

 

Interními audity, které jsou řízeny podle interní směrnice TOP SV-17/01 „Auditování 

QMS a EMS“ se prověřuje, zda systém QMS vyhovuje plánovanému uspořádání, 

požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2010, a zda je efektivně implementován a udržován. 

Tento TOP stanovuje postupy plánování a provádění interních auditů včetně hodnocení a 

vedení záznamů. 

Cílem auditování jako nástroje kontroly vedení společnosti je poskytovat informace  

o plnění politiky a cílů kvality, dodržování závazných požadavků a dokumentovaných 

postupů, fungování procesů a systémů a dosahování kvalitativních parametrů u produktů, 

jakož i způsobilosti vybraných dodavatelů společnosti vymezených v  TOP SV-02/01 

Systémy managementu kvality a systému environmentálního managementu ve Strojírnách 

Třinec, a.s. Auditování je zdrojem námětů a doporučení pro neustálé zlepšování, slouží 

rovněž jako trénink zaměstnanců v oblasti kvality. 

Za plánování, rozsah a obsahovou náplň auditů a jejich dokumentování je odpovědný 

představitel managementu pro QMS a EMS. Audity provádějí kvalifikovaní nezávislí interní 

auditoři externí společnosti Enviform, a.s., která provádí audity v Třineckých železárnách  

a jejich dceřiných firmách, a zaměstnanci společnosti s kvalifikací interního auditora. 
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3.2 Realizace interních auditů ve společnosti Strojírny Třinec a, s. 

 

Interní audity systému managementu kvality a systému environmentálního 

managementu jsou prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 19 011:2012. Organizace 

má pro tyto účely zavedenou interní směrnici TOP SV-17/01 „Auditování QMS a EMS“. 

PLÁNOVÁNÍ A NAŘIZOVÁNÍ AUDITŮ 

 Základním řídicím dokumentem pro provádění auditů je roční Program auditů. 

Program zahrnuje audity: hlavních realizačních procesů, systému – požadavků na QMS dle 

ČSN EN ISO 9001:2010 a na EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005, produktů a dodavatelů.  

Pro plánování a řízení auditů je rozhodující prověřit v období každého kalendářního roku 

všechny hlavní realizační procesy, všechny prvky norem a všechny organizační útvary 

společnosti. Za rozplánování auditů podle této zásady odpovídá představitel managementu. 

Návrh Programu auditů zpracovává představitel managementu a předkládá jej k posouzení 

členům porady vedení a řediteli společnosti ke schválení. Schválený Program je přípustný 

všem vedoucím pracovníkům a pověřovatelům v databázi „Dokumentace SJ“ v informačním 

a organizačním software Lotus Notes, který společnost využívá. Originál Programu auditů 

ukládá představitel managementu v příruční registratuře jako záznam o kvalitě. Rozdělovník 

programu stanovuje představitel managementu. Schválený program je poskytován 

odpovědnému vedoucímu oddělení interních auditů ve společnosti ENVIFORM, a.s.  

pro plánování jednotlivých auditů. Program obsahuje: identifikační číslo auditu, objekt 

auditu včetně objektů auditu mimo auditovaný organizovaný útvar, termín (kalendářní 

měsíc) provedení auditu, vymezení obsahu auditu, jméno vedoucího auditora. Informace  

o plnění Programu včetně jeho aktualizace a doplnění provádí představitel managementu 

kvartálně v Radě kvality a EMS ve zprávě Stav realizace auditů a opatření k nápravě  

a preventivní opatření. Roční vyhodnocení je součástí zprávy Stavu a efektivnost QMS   

a EMS. 

 Změny v Programu auditů mohou v opodstatněných případech požadovat: klient, 

představitel managementu, vedoucí objektu auditu, auditoři. Požadavky na změny eviduje 

představitel managementu a předkládá je formou aktualizace Programu k projednání  

a schválení v poradě vedení společnosti. 

 Součástí Programu nejsou tzv. neplánované audity. Jedná se o operativní nástroj 

k odhalování nefunkčnosti systému a procesů. 
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Neplánovaný audit nařizují: 

 Ředitel společnosti, 

 Představitel managementu. 

Neplánovaný audit má přednost před plánovaným. Představitel managementu odpovídá za 

informování účastníků neplánovaného auditu a organizační zajištění změny. Postup auditu je 

totožný jako u plánovaného auditu. Podle okolností mohou být některé kroky urychleny 

nebo vynechány – o tom rozhoduje nařizovatel auditu a informuje o tom vedoucího auditora. 

 

PŘÍPRAVA AUDITU 

1. Rozhodnutí o provedení auditu 

a) Ředitel schválí Program auditu (jeho aktualizaci) 

b) Ředitel nebo představitel managementu rozhodne o provedení neplánovaného 

auditu 

2. Jmenování vedoucího auditora 

Představitel managementu informuje vedoucí auditory z Enviform, a.s. o povinnosti 

provést audit seznámením s Programem auditů a jmenuje vedoucího auditora vystavením 

„Jmenování auditorů a plánu auditu“ v databázi „Interní audity“ v Lotus Notes. 

3. Sestavení týmu auditorů 

Vedoucí auditor dohodne s vedoucím objektu auditu konkrétní termín a zahájení auditu – 

uvede jej v záhlaví formuláře Jmenování auditorů a plán auditu. Sestaví tým auditorů 

výběrem auditorů z ENVIFORM, a.s. a ze Seznamu kvalifikovaných auditorů Strojíren 

Třinec, a.s. V Jmenování auditorů a plán auditu uvede jména vedoucích auditovaných 

útvarů a odešle jim jmenování v intranetu k seznámení. 

4. Příprava týmu auditorů na audit 

Tým auditorů pod vedením vedoucího auditora v přípravě na audit prostuduje interní 

dokumentaci potřebnou k prověření předmětu auditu a posoudí shodu dokumentace 

s požadavky norem a legislativy. Auditoři připraví otázky k auditu a navedou je do 

Otázek a zjištění auditora v  databázi Interní audity v Lotus Notes. 

5. Informování pracovníků 

Vedoucí objektu auditu seznámí příslušné zaměstnance s dostatečným předstihem  

a prokazatelně (nejlépe zápisem z porady) o termínu, cílech, rozsahu a časovém 
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harmonogramu auditu. Určí zaměstnance, kteří se zúčastní úvodního pohovoru  

a zaměstnance k doprovodu auditorů. 

6. Zahájení auditu – úvodní pohovor 

Tým auditorů se dostaví k vedoucímu objektu auditu ve stanoveném termínu podle 

detailního plánu auditu. Vedoucí auditor představí členy týmu a sdělí, kterou oblast 

budou jednotliví členové auditovat. Vedoucí objektu auditu přidělí zaměstnance 

k doprovodu auditorů. Představí krátce proces, prvek QMS a EMS, který bude podroben 

auditování. 

7. Audit na pracovištích 

Audit probíhá v místech výkonu činností a za účasti pracovníků, kteří je dle 

dokumentace vykonávají. Auditoři prověřují objekt auditu podle pokynů vedoucího 

auditora a časového harmonogramu: kladou připravené otázky a zaznamenávají zjištění 

do formuláře, ověřují u pracovníků znalost firemní politiky a cílů a dokumentovaných 

postupů, pozorují činnosti vykonávané zaměstnanci a srovnávají je s postupy 

v dokumentaci, prověřují stav dokumentace QMS, EMS, vedení záznamů, včetně 

záznamů o proškolení a výcviku prověřovaných pracovníků, označení dokumentace 

související s QMS/EMS, shromažďují důkazy z auditu. 

Techničtí experti prověřují objekt auditu vždy ve spolupráci s auditorem: kladou další 

doplňující otázky, záznam z odpovědi na otázky a zjištění provádí auditor, vyhodnocení 

otázek provádí společně s auditorem podle jeho pokynů, zaměřují se hlavně na splnění 

požadavků technické a technologické dokumentace v dané oblasti. 

8. Porada týmu auditorů 

Vedoucí auditor řídí poradu týmu auditorů, po ukončení auditování, na které jednotliví 

auditoři komentují svá zjištění. Výstupem z porady je předběžná zpráva z auditu,  

která obsahuje: zjištění, bodové hodnocení jednotlivých otázek, formulace neshod, 

případně formulace úkolů k odstranění neshod a návrh na uložení opatření k nápravě  

a preventivní opatření. 

9. Závěrečný pohovor 

Závěrečného pohovoru se podle rozhodnutí vedoucího auditora zúčastní členové týmu 

auditorů, vedoucí objektu auditu a jím určení zaměstnanci. Vedoucí auditor stručně 

zhodnotí průběh auditu a seznámí přítomné s předběžnou závěrečnou zprávou. Vedoucí 

objektu auditu se vyjádří k předběžné zprávě a případně společně navrhnou znění úkolů 

včetně odpovědností a termínů splnění k odstranění neshod – doplní zápis. 
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10. Vyhodnocení auditu a přijetí opatření 

Vedoucí auditor zpracuje závěrečnou zprávu z auditu, otázky auditorů a zjištění z auditu 

a rozešle je k odsouhlasení vedoucím auditovaných útvaru. Tito se mohou k obsahu 

zprávy vyjádřit v záhlaví zprávy. Vedoucí auditovaných útvarů se vyjádří ke zprávě. 

Vedoucí auditor odešle zprávu představiteli managementu ke schválení. 

 Představitel managementu: 

a) Schválí závěrečnou zprávu z auditu, 

b) Určí způsob prověření účinnosti úkolů, 

c) Vystaví návrh do organizačního systému Lotus Notes 

 

3.3 Kvalifikace a výcvik interních auditorů ve Strojírnách Třinec, a.s. 

 

Výběr kandidátů na auditora z řad zaměstnanců Strojíren Třinec, a.s. stanovuje 

představitel managementu na základně zjištění potřeby a s přihlédnutím k požadavkům ČSN 

EN ISO 19011:2012 - Směrnice pro auditování managementu kvality a systému 

environmentálního managementu. Zaměstnanci, kteří splňují níže uvedená kritéria, jsou 

zařazeni do seznamu kvalifikovaných interních auditorů ve Strojírnách Třinec, a.s. Seznam 

vede a aktualizuje představitel managementu. 

Požadavky na interní auditory: 

a) Obecně 

- osvědčení o úspěšném absolvování ročního periodického školení auditorů pro získání  

a upevnění dovednosti k vedení auditu v rámci Strojíren Třinec, a. s., 

- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, 

- minimálně dva roky praxe v řízení kvality, technologii nebo technické kontrole – pro 

oblast QMS, 

- minimálně dva roky praxe v řízení kvality, OŽP, technologii nebo technické kontroly – 

v oblasti EMS, 

- umění jednat analyticky, komunikovat a pracovat v týmu, 

- účast minimálně na jednom auditu ročně. 
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b) Navíc v rámci ČSN EN ISO 9001:2010 a ČSN EN ISO 14001:2005: 

- kvalifikace interní nebo externí auditor dle ČSN EN ISO 19 011:2012, kterou ověří 

buďto nezávislá třetí strana nebo lektor s potvrzenou kvalifikací (např. manažer kvality a 

EMS nebo auditor kvality a EMS). 

 

c) Navíc v rámci ČSN EN ISO 19 011:2012 praktickou zkušenost z: 

- environmentální vědy a technologie, 

- technických a environmentálních aspektů provozování zařízení, 

- příslušných požadavků environmentálních zákonů, právních předpisů a souvisejících 

dokumentů, 

- EMS a norem, podle nichž mohou být prováděny audity (ČSN EN ISO 19 011:2012), 

- postupů, procesů a metod prověřování. 

Udržování kvalifikace auditorů 

 Jeden krát ročně jednodenním periodickým školením pro získání a upevnění 

dovednosti k vedení auditu. Výstupem je záznam ze školení. V rámci tohoto školení 

bude každý auditor proškolen dle ČSN EN ISO 1900: 2012 a navíc: 

 Auditor pro auditování ČSN EN ISO 9001: 2010 bude proškolen dle této normy, 

 Auditor pro auditování ČSN EN ISO 14001: 2005 bude proškolen dle této normy, 

Auditor, který získá oprávnění v daném roce, se nemusí zúčastnit periodického školení 

auditorů v témže roce.[12] 
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4 Analýza vhodnosti a účinnosti interních auditů 

 

4.1 Vhodnost interních auditů 

 

Proč je vhodné provádět interní audity? Na tuto otázku lze odpovědět tak, že interní 

audity je nutno chápat jako součást hodnotového managementu a jejich činnosti je potřeba 

spojovat s měřitelnými výsledky. To znamená, že je třeba zjišťovat, nakolik tato funkce 

přispívá ke zvýšení hodnoty společnosti.[3] 

Jak již bylo řečeno v první kapitole, norma ČSN EN ISO 9001:2010 udává požadavek 

na interní audity v kapitole 8. Měření, analýza a zlepšování, podkapitola 8.2.2: „organizace 

musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém 

managementu kvality: 

a) Vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této mezinárodní normy a 

požadavkům na systém managementu kvality, které stanovila organizace a 

b) Je efektivně implementován a udržován“[4] 

Požadavek na provádění interních auditů podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 je uveden 

v článku 4.5.5. 

„Organizace musí zajistit, aby interní audity systému environmentálního managementu byly 

provedeny v plánovaných intervalech, tak aby bylo určeno, zda systém environmentálního 

managementu odpovídá plánovaným krokům, včetně požadavků této mezinárodní normy, je 

správně zaveden a udržován“[7]. 

Podobně je uveden i požadavek v normě ČSN OHSAS 18001:2008, dle které je certifikován 

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

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

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

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá plánovaným 

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

při plnění cílů a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“[6]. 
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 Během návštěv společnosti Strojírny Třinec, a.s. a účasti na interních auditech se 

autorka mohla přesvědčit o provádění interních auditů v souladu se směrnicí TOP SV-17/01 

„Auditování QMS a EMS". Směrnice podléhá pravidelné revizi a je příslušně zpracována. 

Strojírny Třinec, a.s. si uvědomují nutnost provádění interních auditů a věnují jim patřičnou 

pozornost. Interní audity provádějí kvalifikovaní auditoři s dlouholetou praxí. Snaží se 

odhalovat neshody v systému a navrhuji nápravná opatření, preventivní opatření a doporučení 

ke zlepšení. Společnost chápe nutnost provádění interních auditů, jejichž prostřednictvím 

zjišťuje, zda je systém správně zaveden, uplatňován a udržován. 

4.2 Účinnost interních auditů 

 

Bakalářská práce je zpracována na základě exkurzí na provozech a rozhovorech 

s představitelem managementu QMS a EMS. Autorka se rovněž seznámila se a záznamy o 

provedených interních auditech v letech 2011 a 2012. Prostudovala si závěrečné zprávy 

z provedených auditů, roční hodnotící zprávy o plnění programu auditů v těchto letech, které 

předkládá představitel managementu k projednání do porady vedení společnosti. Pro získání 

objektivního pohledu na provádění auditů autorka využila nabídku zúčastnit se dvou 

interních auditů. První audit byl zaměřen na prověření jednoho z hlavních procesů 

společnosti označovaného jako „P9 Konstrukční práce“, který je realizován organizačním 

útvarem „BTk – Konstrukce“. Druhý audit proběhl v provoze BD - Drobné kolejivo, který se 

zabývá hromadnou výrobou komponentů pro železniční svršek – podkladnic, svěrek a 

spojek, kterými se upevňují železniční kolejnice k pražcům. Jedná se o hlavní realizační 

proces společnosti, kterým se realizuje jeden z předmětů podnikání společnosti.  

Pro rok 2013 byl ve Strojírnách Třinec, a.s. schválen ředitelem společnosti program 

interních auditů QMS a EMS (viz příloha 1). Program byl připravován představitelem 

managementu pro QMS a EMS ve spolupráci s vedoucím oddělení interních auditů 

společnosti Enviform a.s. a dvěma zkušenými vedoucími auditory, jedním specializovaným 

na QMS a druhým specializovaným na EMS.  

Před každým z výše uvedených plánovaných interních auditů se autorka mohla 

seznámit s otázkami, které připravil tým auditorů (viz příloha 2). Na začátku prvního auditu 

došlo k představení všech účastníků, a proběhla prezentace současného útvaru. Postupovalo 

se podle navržených otázek a zjišťovalo se, zda jsou dokumenty a výkresy zpracovávané 

konstruktéry shodné s požadavky směrnice. Byly stanoveny úkoly, které musí stanovené 
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osoby splnit do určeného termínu. U druhého auditu se postupovalo ze začátku shodně 

s auditem prvním. Byly kladené otázky zaměřené na zaměstnance, plány školení, 

rozpracování cílů – politika a cíle kvality a ochrany životního prostředí Strojíren Třinec, a.s. 

do podmínek provozu Drobné kolejivo. Navíc proběhla pochůzka po pracovištích a 

prověřování prováděných činností. Kontrolovaly se dokumenty, kterými se řídí zaměstnanci 

a jimi prováděné záznamy. Auditoři namátkově prověřili jednu z realizovaných objednávek. 

Při další návštěvě ve společnosti už měla autorka k dispozici závěrečné zprávy z auditů, 

které zpracovali vedoucí auditoři a zaslali je v elektronické podobě představiteli pro QMS a 

EMS k přezkoumání. Autorka se seznámila se závěry uvedenými ve zprávách a s 

navrženými úkoly. Závěrečné zprávy  byly přezkoumány a upřesněny po telefonickém 

rozhovoru mezi představitelem managementu a vedoucími auditory.  

 Představitel managementu pro QMS a EMS informuje následně vedení společnosti o 

tom, že audit proběhl v naplánovaném termínu, byly splněný všechny požadavky kladené na 

průběh a dokladování provedení auditu a o jeho výsledcích. Tím je zaručeno, že audit 

proběhl v souladu s programem, audit byl proveden efektivně a jeho závěry jsou využity pro 

ujištění, že předmět auditu splňuje požadavky normy a interní dokumentaci a je způsobily. 

 Souhrn informaci o tom jak jsou jednotlivé audity realizovány v daném čtvrtletí 

předkládá představitel managementu do „Rady kvality“. Zde komentuje výsledky 

jednotlivých realizovaných auditů. Konstatuje, zda procesy a činnosti, které byly předmětem 

auditů, jsou funkční a účinné. Zprávy o stavu a účinnosti systémů QMS a EMS za pololetí a 

souhrnně za celý rok zpracovává představitel managementu do Rady kvality vč. souhrnného 

hodnocení interních a externích auditů (viz příloha 3). Zprávy schvaluje ředitel společnosti. 

 V komentáři k těmto zprávám představitel managementu souhrnně vyhodnotí 

fungování spolupráce s externími auditory z Enviform a.s., termínové plnění programu 

auditů, dodržování pravidel při auditech, plnění jednotlivých úkolů a doporučení z těchto 

auditů. V závěru jednání Rady kvality ředitel společnosti konstatuje, zda interní audity 

přispívají k plnění konkrétní funkce a generování námětů na trvalé zlepšování QMS a EMS. 

Tento postup je uplatňován ve Strojírnách od první certifikace systému kvality v roce 1993 

respektive vyhodnocení za rok 1993. Dokumenty, o kterých se autorka zmínila, jsou uloženy 

v archivu společnosti a zároveň jsou dostupné v elektronické formě v informačním systému 

Lotus Notes. Autorka měla možnost osobně nahlížet do dokumentů, zpráv a informačního 

systému.  
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Hodnocení interních auditů v daném roce se provádí pomocí stanoveného koeficientu Q1 – 

Interní audity kvality, který je součástí souhrnného koeficientu celkového hodnocení 

systému kvality v daném roce (viz příloha 4). Autorka se přesvědčila, že proces provádění 

interních auditů ve Strojírnách Třinec, a.s. je plánovaný, řízený, kontrolovaný a 

vyhodnocovaný. Výsledky interních auditů jsou využívány vedoucími zaměstnanci převážně 

ke zlepšování a rozvoji systému kvality. Úkoly z auditů nebyly v posledních několika letech 

formulovány na základě závažných zjištění nebo neshod. Jednalo se většinou o méně 

závažná pochybení zaměstnanců při výkonu činností a nebo o náměty na zlepšení účinnosti 

nebo vylepšení fungování systému. 

 

4.3 Návrhy na možná zlepšení 

 

Interní audity mají pro vedení společnosti Strojírny Třinec, a.s. sloužit jako nástroj řízení 

rizik, prokazovat funkčnost systémů a odhalovat příležitosti ke zlepšování.  

Obecně je známo, že nikdy není nic dokonalé a vždy je možnost docílit zlepšení. Autorka 

si při studiu interních dokumentů, práci s informačním systémem Lotus Notes a při účasti na 

dvou interních auditech všimla několika skutečností, které by mohly posloužit jako náměty na 

další zlepšení procesu provádění interních auditů ve společnosti: 

1. Při přípravě otázek pro auditování se některé otázky opakují ale jejich formulace 

je trochu pozměněná.  

Návrh na zlepšení: Zpracování rejstříku otázek.  

Standardní otázky by mohly být nabízeny při zpracování otázek v informačním systému 

Lotus Notes. Některé funkcionality v informačním systému Lotus Notes jsou trochu 

těžkopádné, interní auditoři i představitel managementu musí řadu údajů opakované zapisovat 

a kopírovat. Při tom může dojít k chybě, anebo se může na některé údaje zapomenout. 

Autorka navrhuje svolat společné jednání interních auditorů, představitele pro management a 

informatika a definovat požadavky na úpravy IS. Jako alternativu navrhuje autorka zakoupit 

některý ze standardních programových produktů pro řízení interních auditů. V nich jsou již 

obsaženy i funkcionality pro různé statistiky z dat o auditech, toto u stávajícího IS ve 

Strojírnách chybí a musí se provádět pracně v MS Excelu. Interní auditoři zaznamenávají 
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zjištění do předem připravených papírových záznamových listů, které si připraví v IS Lotus 

Notes. Pro urychlení zpracování záznamů z auditů autorka navrhuje využívat Notebook, do 

kterého by auditoři již v průběhu auditu mohli zaznamenávat zjištění. Příprava závěrečné 

zprávy by se tak velmi urychlila. 

       2. Účast členů vedení na interních auditech: 

      Návrh na zlepšení: nominace členů vedení na interní audity. 

     Přesto, že je v interní dokumentaci společnosti uvedeno, že členové vedení společnosti se 

mohou zúčastňovat interních auditů, nestalo se tak v posledních několika letech. Autorka 

navrhuje, aby představitel managementu projednal v Radě kvality účast některého člena 

vedení na konkrétním auditu. Zvýší se tím motivace pověřovatelů i prověřovaných a vedení 

společnosti získá velmi rychlý přehled o tom, jak procesy ve skutečnosti fungují. 
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5 ZÁVĚR 

 

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

interních auditů ve společnosti Strojírny Třinec, a.s“. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a 

praktickou. 

V teoretické části je charakterizován systém managementu kvality a jeho současná 

koncepce na bázi norem ISO řady 9000. Dále je popsán vývoj a historie auditů, na něž 

navazuje kapitola moderní vyjádření interního auditů. Poté jsou uvedeny druhy auditu a 

realizace interních auditů a charakteristiky jednotlivých kroků při auditování. Nakonec je 

představen profesionální profil interního auditora a jeho osobní vlastnosti. 

V praktické části je představena společnost, kde byla tato bakalářská práce řešena, její 

historie a předmět podnikání. Dále je popsána charakteristika současného stavu interních 

auditů, interní audity ve společnosti, jejich realizace a v neposlední řadě také kvalifikace a 

výcvik interních auditorů. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo posoudit vhodnost a účinnost interních auditů 

systému managementu ve společnosti Strojírny Třinec a.s. a uvést možné náměty na 

zlepšení. Analýza vyplývá z údajů a rozhovorů, které poskytl představitel managementu 

společnosti pro QMS a EMS. Byl porovnán stávající stav s normou ČSN EN ISO 

19011:2012, kde se potvrdila shoda s požadavky na provádění auditů společnosti a 

s interními dokumenty společnosti. 

Během návštěv společnosti byl v průběhu auditu z osobních rozhovorů zjištěn stávající 

stav auditování, který byl podrobně popsán v praktické části této práce. Kapitola 4.3. je 

věnována námětům na zlepšení procesu auditování, a to zpracování rejstříku otázek a účast 

členů vedení a interních auditech. 
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