








ABSTRAKT 

 

Petr PTÁČNÍK: „Analýza vhodnosti a účinnosti realizace interních auditů systému 

managementu v organizaci dodávající teplo“ 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení provádění interních auditů 

v organizaci z pohledu jejich vhodnosti a účinnosti. 

V první části práce je popsán teoretický úvod do problematiky auditování systému 

managementu, který zahrnuje vývoj a význam interního auditu časem, požadavky ISO 

norem na provádění auditu, východiska obecného procesu auditování a nakonec je 

představen profesionální profil a osobní vlastnosti dobrého auditora. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na provádění interních auditů integrovaného 

systému managementu v organizaci a zhodnocení účinnosti těchto auditů. 

 

Klíčová slova: 

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

systém managementu), kvalita. 

 

ABSTRACT 

Petr PTÁČNÍK: „The analysis of suitability and efficiency of management systém 

internal auditing at organization that is thermo energy supplier“ 

 

The aim of this thesis is the analysis and evaluate the implementation of internal 

audits of the organization in terms of their suitability and effectiveness. 

The first part describes the theoretical introduction to auditing management system, 

which includes the development and importance of internal audit time, the requirements of 

ISO standards on auditing, process audit of the general background and then presents                 

a professional profile and personal characteristics of a good auditor. 

The second part of this thesis focuses on the implementation of internal audits of an 

integrated management system in the organization and evaluate the effectiveness of these 

audits. 

 

Key words: 

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

Management Systém), the quality. 
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ÚVOD 

 

Zájem o kvalitu je v dnešní době velký, ale na druhou stranu mnoho lidí stále neví, co 

vlastně znamená slovo kvalita. Postupem času se vyskytovalo několik definic tohoto 

pojmu. Můţeme tedy konstatovat, ţe názorů na to, co to je kvalita je mnoho. V různých 

pramenech najdeme různé informace. Nejznámější z nich uvádí norma ČSN EN ISO 

9000:2006, která říká, ţe kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“. Pro obyčejného člověka je mnoho pojmů z této definice neznámých, proto 

si ji jednoduše vysvětlíme. Stupeň je chápán jako rozlišovací schopnost, to znamená,                 

ţe kvalitu můţeme měřit a po té rozlišit její úroveň. Poţadavky nemusíme myslím 

vysvětlovat, stačí jen říci, ţe se jedná o poţadavky nejen od zákazníků, ale i o poţadavky 

zainteresovaných stran a legislativy. Inherentní znamená příslušný, typický a 

charakteristika jinak řečeno znak. 

Organizace se potýkají s velkou konkurencí, a proto se snaţí nalézat nové aspekty, 

které by jim, co nejvíce pomohly v konkurenceschopnosti, a v získání výsadního postavení 

na trhu. I kdyţ si to mnoho organizací neuvědomuje, kvalita můţe být jedním ze 

základních faktorů, které nejvíce mohou přispět k získání výše uvedených výhod. 

Mnoho společností se chce nechat co nejrychleji certifikovat. Ale v podstatě je to pro 

ně jen nutnost, kterou vyuţívají pří uzavírání obchodních smluv, kdy vlastně doloţí 

certifikát jakosti svého systému a myslí si, ţe tento dokument hned zaručí kvalitní výrobky 

či sluţby dané společnosti. Zdaní však klame, certifikát je jen základem pro dlouhodobou 

práci s kvalitou. Přicházejí neustále nové trendy na trhu, a proto se musí kvalita neustále 

zlepšovat a přezkoumávat. Toto konstatování platí i pro systémy managementu organizace. 

Přezkoumání je zde prováděno pomocí auditů systému managementu. Tato bakalářská 

práce se orientuje na interní audity a nazývá se: 

„Analýza vhodnosti a účinnosti realizace interních auditů systému managementu 

v organizaci“. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda interní audity ve vybrané společnosti 

jsou plánovány a realizovány vhodně a účinně. 

První část této práce je zaměřena na teoretické seznámení se s problematikou 

interních auditů. V další části se seznámíme s realizací interních auditů organizace, ve 

které je tato bakalářská práce řešena. A nakonec se zaměříme na zhodnocení vhodnosti a 

účinnosti provádění interních auditů v prostředí vybrané organizace. 
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1. TEORIE AUDITOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU  

1.1  Systém  managementu kvality 

 

Systém managementu kvality lze chápat jako soubor vzájemně souvisejících prvků, 

který je nedílnou součástí celopodnikového systému řízení a který má garantovat 

maximální spokojenost a loajalitu zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů. 

Za prvky systému lze povaţovat procesy, lidi, materiály, informace i zařízení, které 

v rámci organizace vyuţíváme, a přitom neohroţujeme schopnost svých produktů plnit 

poţadavky [2]. 

 

K rozvoji systémů managementu kvality došlo především ve 20. století, ale první 

zmínky o kvalitě jsou datovány v průběhu starověku. Nyní jsou ve světovém měřítku 

známy tři základní koncepce systému managementu kvality: 

 Koncepce odvětvových standardů; 

 Koncepce ISO; 

 Koncepce TQM, 

 

Tyto koncepce povaţujeme za strategické přístupy, které v různém prostředí a s jinou 

intenzitou rozvíjejí jednotlivé principy managementu kvality. 

 

V současnosti mají organizace na celém světě zavedený systém managementu kvality 

podle norem ISO řady 9000. Vytvoření a pouţívání těchto norem je důsledkem globalizace 

trţního prostředí. Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila v r. 1987 sadu 

norem zaměřených souborně na systém managementu kvality. Tyto normy mají za sebou 

uţ dvě základní revize, z nichţ poslední byla realizována v prosince roku 2000. 

 

Charakteristické rysy těchto norem: 

 Mají univerzální charakter, tj. nezávisí na charakteru procesů, ani povaze 

produktů, jsou aplikovatelné ve všech organizacích různého zaměření  

a s rozdílnou velikostí. 

 

 Nejsou závazné, ale pouze doporučující, v době, kdy se dodavatel ve 

smlouvě zaváţe odběrateli, ţe má vytvořený systém managementu jakosti 
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podle norem ISO řady 9000, stává se tato norma závazným předpisem pro 

danou organizaci. 

 Jsou souborem minimálních poţadavků, které mají být ve firmách 

implementovány. To neznamená, ţe jsou hlavním cílem dosaţení fungování 

celého systému managementu jakosti, tj. maximální spokojenost a loajalita 

zákazníku i dobré ekonomické výsledky, ale pouze představují základ 

určitých předpisů, které nakonec povedou k nejlepší kvalitě, kterou můţe 

organizace vyprodukovat a získat tak silné postavení na obchodním trhu.  

 

Soustava norem ISO řady 9000 je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO řady 9000  

a obsahuje v současnosti soubor 4 základních norem: 

 

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

 ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Poţadavky 

 ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization –  

A quality management approach * 

 ISO 19 011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti 

a systémů environmentálního managementu. 

 

 

Problematika auditování je podrobně popsána v normě ČSN EN ISO 19 011:2003 - 

Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů environmentálního 

managementu. Přičemţ v normě ČSN EN ISO 9001:2008 – Systémy managementu jakosti 

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

základní poţadavek 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 a  

 

b) je efektivně implementován a je udržován“ [5].    

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

* Norma ČSN EN má být vydána v květnu 2010. 
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1.2  Historie a vývoj interních auditů 

 

Historie auditu je stará a úzce souvisí s rozvojem účetnictví. Obě metody pouţívali 

italští kupci a obchodníci pro evidování majetku, ochranu před zcizením, a to zejména na 

základě podvodů a omylů v nesprávné evidenci. V latině znamená slovo audit: slyšení, 

poslouchání, dozvídání se. Počátky jsou ve starém Římě, kdy auditoři informovali senát          

o státním majetku. V moderní angličtině je audit charakterizován jako revize, kontrola 

účtů. Audit je v podstatě kritická analýza, která umoţňuje ověřovat informace dodané 

podnikem a hodnotit operativní činnosti a systémy při jejich předávání. Základ povinného 

auditu se objevil jiţ ke konci 19. století v Anglii, a to v důsledku rostoucí velikosti 

podniků, která znamenala zvýšené riziko neshod a vyţadovala, aby byla ověřena správnost 

fungování, kterou posuzovaly interními pracovníky – auditory. Před 2. světovou válkou 

nastala povinnost posunout sluţbu interních auditů ke zvláštnímu typu podpory řízení 

podniku [4].   

V roce 1941 byl v New Yorku zaloţen Institut interních auditorů. Od tohoto 

okamţiku stoupá význam i postavení interního auditu v rámci organizační struktury.             

Je povaţován za nástroj pro dosaţení efektivnosti řízení podniku. V současné době k němu 

patří interní auditoři většiny evropských a iberoamerických zemí, dále Spojených států      

a Kanady. Do činnosti Institutu jsou však zapojeni i auditoři z Asie, Afriky a Austrálie. 

Institut zaměřuje svou pozornost na odborné školení interních auditorů, na profilování       

a rozvoj interní auditorské činnosti a na vypracování norem a pravidel, které by zaručovaly 

správné vykonávání této činnosti při současném poskytování záruk efektivnosti                         

a dodrţování etických pravidel [15].   

 V ČR se audit začal objevovat s příchodem ISO 9000 v roce 1987, která definovala 

poţadavek na audity. Vývoj auditů je spojen s Českým institutem interních auditorů 

(ČIIA), coţ je občanské sdruţení interních auditorů zaloţené v roce 1994, za účelem 

prosazování a podpory rozvoje interního auditu. K základním úkolům ČIIA patří 

systematické vzdělávání interních auditorů, a to jak formou kurzů věnovaných jednotlivým 

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

diplomu certifikovaného interního auditora. Český institut interních auditorů rovněţ 

vykonává poradenskou činnost spojenou se zaváděním interního auditu. V ČR je rozvoj 

interního auditu podmiňován řešením vlastnických vztahů, zlepšováním informovanosti 

manaţerů výhodách interního auditu a zvyšováním odborné přípravy interních auditorů. 

V současnosti má institut více neţ 800 členů a poskytuje moţnost získání mezinárodně 
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uznávaného certifikátu. ČIIA je národním institutem výše uvedeného mezinárodního 

institutu interních auditorů [4].   

 

1.3  Moderní vyjádření interního auditu 

 

Interní audit býval zpravidla definován jako činnost, kterou vykovává specializovaný 

personál ve vlastním podniku, přičemţ jeho činnosti se vztahují na všechny druhy operací, 

které se v podniku uskutečňují tak, aby byla zajištěna vnitřní kontrola a efektivnost řízení, 

a to nezávisle na výkonu funkce a odpovědnosti vedoucích pracovníků uvedeného  

podniku [1].   

Organizace provádí interní audit proto, aby zkontrolovaly funkčnost svých systémů, 

postupů a zařízení. Skutečnost vypracování ročního plánu pro řízení interního auditu jako 

součást celkového firemního plánu je jiţ uznána a pouţívána v mnoha organizacích a lze 

očekávat jejich nárůst [10]. 

Audity jsou součástí celkového systému řízení organizace a poskytují několik 

důleţitých kontrolních funkcí. Mohou slouţit jako kontrolní mechanismy, to znamená,         

ţe auditoři mohou prostřednictvím svého vyšetřování vyhodnocovat chyby nebo 

opomenutí, nebo odchylky od současného stavu podle předem určených kritérií. Výsledky 

z auditů by měly být pouţity k identifikaci a navrţení případných zlepšení auditovaného 

subjektu [9].   

V moderním pojetí lze audit charakterizovat jako „nezávislou, 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“ [4] [9].      

 

K základní úkolům interního auditu patří: 

 provádět neustálou analýzu podniku a navrhovat vedení podniku vhodná 

doporučení a opatření ke zlepšení činnosti, 

 kontrolovat soulad strategie podniku s taktickým a operativním řízením, 

 informovat vedení o všech nepravidelnostech, anomáliích a zásadních 

odchylkách od vytýčené linie, 

 vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje podniku byly adekvátně 

vyuţívané, 
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 věnovat zvláštní pozornost vývojovým tendencím, novým metodám                     

a systémům řízení, 

 podle pokynů vedení provádět speciální studie [11].   

 

Podle normy ČSN EN ISO 19 011:2003 je audit definován jako: 

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

objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu“ [8].   

Audit je systematicky realizován tak, aby jejich výsledky byly vhodným způsobem 

vyuţity při rozhodovacích procesech. Nezávislý znamená, ţe auditoři nesmí být v ţádném 

případě závislý na prověřovaném produktu či procesu. Výraz dokumentovaný představuje 

povinnost organizace mít k vykonávání interních auditů vytvořen příslušný 

dokumentovaný postup. Prostřednictvím auditu se získávají potřebné důkazy, jako jsou 

různé záznamy o výsledcích činností a další cenné informace. Díky nim mohou auditoři 

porovnávat, zda určitá auditovaná oblast splňuje poţadavky, které jsou stanoveny               

v tzv. kritériích auditu, které představují veškerou interní dokumentaci, postupy                       

a poţadavky. Důkazy z auditu jsou záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné 

informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné. Zjištění z auditu představují 

výsledky hodnocení shromáţděných důkazů z auditu podle kritérií auditu. A nakonec závěr 

z auditu formuluje výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zváţení cílů auditu               

a všech zjištění z auditu. 

 

1.4  Dělení auditů  

 

Je známo několik druhů auditů v systémech managementu kvality. Tyto druhy jsou 

zobrazeny ve schématu na obrázku 1.1. 

Audity rozdělujeme na interní a externí. Toto rozdělení není vedeno podle toho,             

kdo audit vykonává, ale podle toho, kdo vyuţívá výstupů z auditování. Závěry z interních 

auditů vyuţívá výhradně samotná organizace, a to především její vrcholové vedení. Závěry 

z externích auditů jsou podkladem i pro jiné organizace, např.  odběratelé nebo zadavatelé 

zakázek, potom se jedná o audity druhou stranou nebo certifikační orgány, potom se jedná 

o audity třetí stranou.  

Další rozlišení auditů je podle toho, co je předmětem auditování. Z tohoto hlediska 

se audity dělí na systémové, procesní, personální a produktové.  



7  

 

„Obr. 1.1 Druhy auditů v systémech managementu jakosti“ 

 

1.5  Realizace interních auditů 

 

 Úvodní skutečností je, ţe všechny audity mají tři základní účastníky: 

 klienta; 

 auditora; 

 prověřovaného. 

 

Při realizaci interních auditů systému managementu je rozhodujícím klientem 

vrcholové vedení organizace. Auditor je aktivní účastník procesu auditování. I kdyţ 

existuje skutečnost, ţe interní audit vykonává jediný auditor, v praxi se mnohem 

efektivněji osvědčuje týmová práce. Tým auditorů by tedy měl mít alespoň tři členy, 

z nichţ jeden plní funkci vedoucího auditora. Prověřovaný je tzv. pasivním účastníkem 

auditování a je to minimálně jedna plně kompetentní osoba, která zastupuje prověřované 

organizační jednotky a procesy.  
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V případě auditu specifických procesů můţe být k internímu auditu pozván také 

technický expert, který ovšem není členem auditorskému týmu, nýbrţ dává pouze odborné 

informace k oblastem a procesům, ve kterých nejsou členové auditorského týmu odborně 

způsobilý. 

 

1.5.1  Charakteristika jednotlivých kroků při auditování 

 

Základní postup při auditování SMJ podle normy ČSN EN ISO 19 011 je definován 

na obrázku 1.2. 

V rámci zahajovací fáze auditu jmenuje funkce (představitel vedení) odpovědná             

za řízení programu auditu vedoucího týmu auditorů, který potom získá pravomoc jmenovat 

další členy auditorského týmu. Klient auditu definuje cíle interního auditu, ty by měly být 

orientovány na vyhledávání příleţitostí ke zlepšení. Důleţitým krokem zahajovací fáze           

je posouzení proveditelnosti auditu, tzn. přezkoumání všech podmínek a vlivů, které by 

mohly bránit efektivní realizaci auditu (např. nedostatek zdrojů, nepřipravenost 

prověřovaného místa apod.).  

Přezkoumání dokumentů realizuje vedoucí auditor nebo celý tým auditorů. V této 

části je třeba zjistit, zda jsou pro vlastní provedení interního auditu k dispozici všechna 

potřebná kritéria, tzn. normy, zákony, směrnice a příručka jakosti. 

Příprava auditování na místě zahrnuje vypracování operativního plánu auditu, včetně 

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

v rámci systému managementu jakosti a dále pak obsahuje vlastní přípravu všech členů 

auditorského týmu ke zkoumání přímo na místě. Pracovní pomůckou, se kterou auditoři 

pracují, která však není vyţadována jsou check-listy -  seznamy otázek, které si auditor 

připraví předem a které ho potom vedou při vlastním auditování na místě. Seznamy otázek 

mají pokrývat všechny poţadavky systému managementu jakosti v prověřované oblasti, 

procesech apod. Vytvořený check-list nechápeme jako definitivní, rigorózní materiál. 

V průběhu vlastního auditování jej lze doplňovat i dalšími otázkami. Je vhodné,                

kdyţ seznamy otázek zároveň poskytují místo k zaznamenávání si všech důleţitých 

skutečností, důkazů, které budou auditoři potřebovat k formulování závěrů auditu.                

Při kladení otázek pak musí auditoři klást otázky tak, aby si zajistili, ţe dostanou odpověď 

na to: 

JAK, CO, PROČ, KDY, KDE, KDO, CO KDYŢ? a doplnit je poţadavkem UKAŢ [1]!    
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Auditorské činnosti na místě jsou realizovány přímo v provozech, útvarech                       

a představují sloţku procesu auditování. Podstatou je sběr a analýza dat o prověřovaných 

procesech, porovnávání dokumentovaných postupů s reálným stavem v prověřované 

organizační jednotce, formulace všech relevantních zjištění z auditu a příprava 

předběţných závěrů z interního auditu. Auditoři postupují podle předem sestaveného 

operativního plánu. Součástí této části je i úvodní a závěrečné jednání u zástupců 

prověřovaných procesů. Závěrečné jednání má zástupce prověřovaných procesů seznámit 

se zjištěními, ať uţ jsou definovány jako neshody, odchylky či příleţitosti ke zlepšení. 

Po ukončení auditování na místě vypracuje tým auditorů závěrečnou zprávu z auditu, 

která má písemnou formu a dává dohromady všechny zjištění a závěry. Zpráva z auditu 

je distribuována s cílem , aby se dostala zejména k vlastníkům auditovaných procesů, 

vedoucím příslušných organizačních jednotek, přičemţ s jejím obsahem musí být 

seznámeno vedení organizace. Projednání závěrů obsaţených ve zprávě z auditu                    

je povinností řídících pracovníků, kteří musí navrhnout, realizovat a následně prověřovat 

vhodná opatření k nápravě a preventivní opatření. Efektivnost a  účinnost těchto opatření 

můţe prověřit následný interní audit, který je realizován na základě rozhodnutí vedení 

organizace. 
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„Obr. 1.2 Základní postup při auditování SMJ“ 

 

1. Zahájení auditu 

 
-  Jmenování vedoucího týmu auditorů 

-  Stanovení cílů, předmětu a kritérií auditu 

-  Určení proveditelnosti auditu 

-  Výběr týmu auditorů 

-  Navázání úvodního kontaktu s auditovanou         

     organizaci 

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 

-  Shromáţďování 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 

2. Přezkoumání dokumentů 

 
-  Přezkoumání odpovídajících dokumentů systému 

managementu auditovaného, včetně záznamů, a 

určení jejich dostatečnosti s ohledem na kritéria 

auditu 
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1.6  Profesionální profil interního auditora 

 

Práce auditora spočívala zpočátku pouze v revidování ekonomické a finanční situace 

podniku a hledání moţných podvodů nebo omylů a zajistit správné uplatňování účetních 

pravidel. Tento typ práce je dnes zadáván externím auditorům nebo Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu. Interní auditor byl v minulosti pouze kontrolorem účtů, jeho činnost se 

omezovala na stálé dohlíţení na účetní a finanční oblast podniku, v němţ byla tato funkce 

ustavena.    

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

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

dosahovat dobrých výsledků. Auditorská práce je těţší, kdyţ ji vykonává interní audit, 

protoţe jeho personál patří k podniku. To znamená, ţe postrádá nezávislost, kterou mají 

externí auditoři. Na druhé straně vedoucí interního auditu nemá hierarchickou autoritu nad 

různými úrovněmi podniku, takţe si auditorská doporučení musí prosazovat vlastní silou         

a při vhodné příleţitosti. Z toho vyplývá, ţe je třeba podstupovat neustálé riziko [4].    

Auditor musí především rozumět svým nástrojům, technikám auditu, které jsou 

částečně popsány v normě ČSN EN ISO 19 011 a v odborné literatuře [16].  

Měl by být schopen správně a plynule se vyjadřovat ústně i písemně i o abstraktních 

představách a myšlenkách. Má být vytrvalý, schopný brát situace realisticky a rozumět 

technologii prověřované oblasti [17]. 

Auditor a prověřovaný jsou dnes daleko více partnery, neţ dříve ve vztahu „zkoušející 

a zkoušený“. Prověřovaný je vzdělanější v oblasti jakosti, auditor je na vyšší úrovni svých 

odborných znalostí, neţ tomu bylo dříve. Audity jsou vedeny na mnohem vyšší odborné 

úrovni a mají přínos pro obě strany. Potřebné zkušenosti auditora rostou a je proto schopen 

poskytovat vyšší přidanou hodnotu [16]. 

Důvěra a spolehnutí se na proces auditu závisí na odborné způsobilosti osob 

vykonávajících audity. V normě ČSN EN ISO 19 011 jsou definovány poţadavky na 

odborný profil interního auditora. Tyto poţadavky jsou uvedeny v tabulce 1.1. Odborná 

způsobilost by měla být zaloţena na osobních vlastnostech auditora a schopnosti pouţívat 

znalosti a dovednosti, získaných vzděláním, pracovní zkušeností, auditorským školením, 

výcvikem a zkušenostmi z auditů v prověřovaném oboru. 
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„Tab. 1.1 Poţadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/výcvik auditora a zkušenosti z auditů 

auditorů“  

 

Parametr Auditor Auditor obou oborů Vedoucí týmu auditorů 

Vzdělání Středoškolské vzdělání 

 (viz. Poznámka 1). 

Totéţ jako u auditora Totéţ jako u auditora 

Celková pracovní 

zkušenost 

5 let 

 (viz. Poznámka 2). 

Totéţ jako u auditora Totéţ jako u auditora 

Pracovní zkušenost 

v oboru managementu 

jakosti nebo 

environmentálního 

managementu 

Nejméně 2 roky 

z celkových 5 let 

2 roky v druhém oboru 

 (viz. Poznámka 3). 

Totéţ jako u auditora 

Školení/výcvik auditorů 40 h školení/výcviku 

auditu 

24 h školení/výcviku 

v druhém oboru 

 (viz. Poznámka 4). 

Totéţ jako u auditora 

Zkušenosti z auditů 4 kompletní audity 

z celkových 20 dní 

zkušeností z auditů jako 

auditor v přípravě pod 

vedením odborně 

způsobilého vedoucího 

týmu auditorů 

 (viz Poznámka 5). 

 

Audity by měly být 

dokončeny nejméně 

během tří posledních let. 

Tři kompletní audity 

z celkových 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 dvou posledních 

let. 

Tři 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 dvou posledních 

let. 

Poznámka 1 Středoškolské vzdělání je ta část národního vzdělávacího systému, který navazuje na základní 

stupeň, ale který je dokončený před přijetím na vysokoškolský nebo podobný vzdělávací stupeň. 

 

Poznámka 2 Je přípustné sníţit o 1 rok počet let pracovní zkušenosti, pokud má auditor příslušné vzdělání, 

které navazuje na středoškolské. 

 

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

 

Poznámka 4 Školení/výcvik ve druhém oboru spočívá v osvojení znalostí příslušných norem, zákonů, 

předpisů, princip, metod a technik. 

 

Poznámka 5 Kompletní audity jsou audity provedené podle všech kroků popsaných v 6.3 aţ 6.6 Celková 

zkušenost z auditů by měla být pokryta celou normou systému managementu. 

 

 

1.6.1  Osobní vlastnosti interního auditora 

 

Etický – spravedlivý, pravdomluvný, upřímný, čestný a rozváţný. Auditování 

vyţaduje vyšetřování opatření přijatých spoluzaměstnci. Efektivní interní auditor je člověk, 

se kterým se zaměstnanci cítí při rozhovoru příjemně, člověk, kterému mohou důvěřovat, 

ţe odpovídajícím způsobem naloţí se zjištěními z auditu. 

Přístupný názorům – ochotný zvaţovat alternativní myšlenky nebo hlediska. Auditor 

narazí často na procesy, které jsou implementovány zcela odlišnými způsoby, neţ procesy 
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v jeho vlastním útvaru. Jestliţe ve skutečnosti auditovaný proces odpovídá normě a vlastní 

dokumentaci organizace a jestliţe důkaz svědčí o tom, ţe je proces efektivní, nejedná se 

o zjištění. Auditor není placen za to, aby vyjadřoval svůj názor na proces. Jeho prací 

je porovnávat fakta a údaje s normou, ověřovat shodu s dokumentovanými postupy                

a hodnotit efektivnost daného procesu. 

Diplomatický - taktní v jednání s lidmi. Nejlepší vlastnosti interního auditora je jeho 

schopnost jednat s ostatními s úctou a respektem. Auditor musí uznat odbornou kvalifikace 

auditovaného pro kaţdodenní činnosti prováděné v auditovaném procesu. Protoţe zjištění 

nejsou skryta, uvádí je auditor ve zprávě diplomaticky tak, aby respektoval odbornou 

kvalifikaci auditovaného. 

Všímavý – neustále a aktivně si uvědomovat fyzické okolí a činnosti. Efektivní auditor 

si všímá činnosti kolem sebe a nesmí se zaměřovat pouze na otázky z kontrolního 

seznamu. Tento seznam slouţí pouze jako návod k pokrytí základních poţadavků. Není          

to scénář auditu. Interní auditor se snaţí dopátrat informací, které jsou zajímavé a stojí           

za sledování. 

Vnímavý – uvědomovat si změny situací, porozumět a přizpůsobit se jim, protoţe 

audit často zamíří směrem, který auditor nepředpokládal.  

Vytrvalý a důkladný – interní auditor není odpovědný za určování kořenové příčiny 

nějakých zjištění nebo za propočítávání související návratnosti investic. Expertům na daný 

proces můţe zabrat několik měsíců, aby zjistili pravou kořenovou příčinu některých 

selhání systému. Pokud auditor ví o této příčině a dokáţe ji během krátkého času ověřit, 

měl by se tímto problémem zabývat a podpořit tak proces nápravných opatření. Jestliţe 

auditor dokáţe dokumentovat dopad zjištění na hospodářský výsledek, pomůţe tím 

manaţerovi kvality a účetnímu mnohem přesněji vypočítat návratnost investic. 

Pečlivý – excelentní vlastnosti interního auditora je zvídavost, zda proces funguje. 

Snaţí se ho sledovat od začátku aţ do konce a ověřovat tak, zda byla rozhraní správně 

definována a implementována [12]. 
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2. CHARAKTERISTIKA REALIZACE INTERNÍCH AUDITŮ V PROSTŘEDÍ 

VYBRANÉ ORGANIZACE 

2.1  Společnost Dalkia Česká republika, a. s.             

 

Společnost Dalkia Česká republika je povaţována za jeden z nejvýznamnějších 

podniků s elektrickou energií na českém trhu. Vyrábí a dodává teplo ekologicky šetrným 

způsobem pro městské aglomerace, a sice pro Frýdek-Místek, Havířov, Karvinou, Krnov, 

Nový Jičín, Olomouc, Ostravu, Prahu, Přerov a Ústí nad Labem. 

Kromě toho poskytují podpůrné sluţby pro českou přenosovou soustavu a pomáhají 

tím zajišťovat rovnováhu mezi spotřebou a výrobou, která umoţňuje vysokou kvalitu 

a spolehlivost dodávek elektřiny v ČR. 

Dalkia Česká republika má ve svých řadách přibliţně 2 700 zaměstnanců. Horkovodní 

a parovodní tepelná síť je dlouhá 760 km a formou dálkového vytápění vytváří tepelnou 

pohodu pro více neţ 260 000 domácností [14].   

Ve vztahu k zákazníkům se společnost řídí třemi klíčovými slovy: profesionalita, 

efektivita a důvěryhodnost. Hlavním cílem je poskytování produktů a sluţeb pro 

zákazníky, které budou splňovat nejen jejich poţadavky, ale i poţadavky jiných 

zainteresovaných stran a samozřejmě poţadavky legislativy. Mezi klienty Dalkie patří 

obyvatelé měst, průmyslové podniky, veřejné instituce, zdravotnická a školská zařízení, 

zákazníci z obchodního sektoru a další. 

Obchodní vztahy jsou zaloţené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilují být 

stálým, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který se snaţí respektovat  všechny 

potřeby a poţadavky svých zákazníků a realizovat jejich přání a očekávání v praxi. 

Úspěšně vyuţívají know-how, které získali dlouholetým působením na trhu energetických 

sluţeb, a to nejen v České republice, ale i v dalších 41 zemích světa. Důleţitým 

argumentem je nepřetrţitá snaha o inovaci, která přispívá ke konkurenceschopnosti, 

výrazným úsporám pro zákazníky a přináší nová a efektivní řešení pro všechny partnery. 

Systém kvality byl zaveden jiţ v roce 2006. 

Jednou z hlavních priorit společnosti je péče o zaměstnance. Výsledkem vytváření 

vysoce kvalifikovaného a motivovaného personálu, který přispívá k provozování všech 
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důleţitých činností je opakovaně udělovaný titul Zaměstnavatel regionu nebo mezinárodní 

certifikát Investor in People. 

Dalkia se chová šetrně k ţivotnímu prostředí, coţ deklaruje naplňováním firemní 

politiky trvale udrţitelného rozvoje v kaţdodenní praxi. Neustálé zdokonalování 

energetických technologií aktivně přispívá ke sniţování dopadů jejich působení na ţivotní 

prostředí. Výroba tepla a elektrické energie je realizována v tzv. kogeneraci, to znamená, 

ţe se obě komodity vyrábějí současně. V tomto oboru jsou jedničkou na českém trhu.           

Ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny je kombinovaná výroba ve vztahu           

k ţivotnímu prostředí nejšetrnějším způsobem, a to s ohledem na spotřebu primárních 

energetických zdrojů a produkci všech druhů emisí. Společnost je drţitelem certifikátu           

v oblasti ochrany ţivotního prostředí podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Velké 

investice v posledních 12 letech vloţili do ekologizace zdrojů, zvyšování účinnosti 

technologií a do zajištění shody s legislativními předpisy. Optimalizace výroby a dodávky 

energií je kaţdodenní prací, protoţe energie je vzácná a je nutné jí šetřit. 

Další prioritou firemní kultury společnosti je bezpečnost práce a ochrana zdraví 

zaměstnanců. V rámci interních řídicích procesů kladou velký důraz především                    

na vyhledávání a prevenci rizik na pracovištích, jak uvnitř podniku, tak i u zákazníků. 

Řídící  a pracovní postupy v této oblasti jsou certifikovány dle ČSN OHSAS 18001.  

 

2.1.1  Regiony a divize 

 

Region Severní Morava dodává tepelnou energii prostřednictvím nejrozsáhlejší sítě 

dálkového tepla ve střední Evropě pro 105 tisíc domácností, průmyslové podniky, 

nemocnice, obchody, školy a další zákazníky v Ostravě, v Krnově a okolních městech. 

Tento region je významným výrobcem elektrické energie a poskytovatelem podpůrných 

sluţeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR. V rámci společnosti Dalkia 

Česká republika je Region Severní Morava lídrem ve spalování biomasy. Pod Region 

Severní Morava spadají čtyři závody: 

  

 Závod Elektrárna Třebovice,  

 Závod Ostrava-Střed,  

 Závod Distribuce a sluţby,  

 Závod Krnov. 
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Region Střední Morava zásobuje teplem 44 tisíc bytů v Olomouci, Přerově a Novém 

Jičíně. Dodává svým zákazníkům také páru o speciálních parametrech určenou pro 

náročnou technologii a je rovněţ významným výrobcem elektrické energie. V Olomouci 

provozuje jeden z nejmodernějších zdrojů v České republice - kotel s fluidním spalováním 

a spoluspalováním biomasy. Region Střední Morava tvoří:  

 

 Závod Teplárna Olomouc,  

 Závod Teplárna Přerov, 

 Závod Distribuce a sluţby. 

 

Divize Karviná zásobuje teplem téměř 70 000 domácností ve městech Karviná, 

Havířov a Frýdek-Místek.  

Divize Praha má 17 let zkušeností v oblasti poskytování multitechnických sluţeb.  

V Praze a blízkém okolí provozuje 204 kotelen a 288 výměníkových a předávacích stanic. 

Vytápí 17 500 bytů a celková roční produkce tepla činí přes 470 tisíc GJ. Zároveň                  

je drţitelem certifikátu systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001.  

 

2.1.2  Společnosti patřící do skupiny Dalkia v České republice 

 

 Olterm            

 

Společný podnik Dalkie Česká republika (66 %) a města Olomouce (34%), který 

zásobuje teplem na 24 tisíc domácností v Olomouci, a to lokálně i dálkově. 

 

 AmpluServis           

 

Ampluservis nahradil společnost MST Energomont a navazuje na dlouholetou tradici 

sluţeb spojených s údrţbou a opravami kotlů, čerpadel, parních turbín, ventilátorů 

a generátorů. Dále se zabývá technickými expertízami, stavbami horkovodů a parovodů 

nebo čištění vodním paprskem a jiné vysoce kvalifikované sluţby nejen pro energetiku. 
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 Dalkia Kolín             

 

Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v páře i v teplé vodě velké 

průmyslové podniky, úřady, školy i většinu obyvatel města Kolín. Její doplňkovou činností 

je výroba elektrické energie. 

 

 Dalkia Mariánské Lázně          

 

Společnost Dalkia Mariánské Lázně je členem skupiny Dalkia v České republice            

od poloviny roku 2008. Vyrábí a distribuuje teplo pro více neţ 3 300 domácností ve městě 

Mariánské Lázně. Zároveň vyrábí elektrickou energii v kogeneračním cyklu a zabývá se 

rovněţ výrobou a prodejem předizolovaného potrubí. 

 

 Dalkia Ústí nad Labem             

 

Dalkia Ústí nad Labem, jejímţ stoprocentním vlastníkem je Dalkia Česká republika, 

se soustřeďuje na výrobu a rozvod tepla a teplé uţitkové vody a také na výrobu elektrické 

energie. Zásobuje teplem 30 tisíc domácností a velkou část průmyslových závodů                 

ve městě.  

 

2.2  Interní audity IMS v Dalkia Česká republika 

 

Cílem interního auditu je systematické a dokumentované ověřování IMS a předávání 

nezávislých informací o stavu a účinnosti systému vedení divize. Zjišťuje se, zda je IMS 

správně zaveden, uplatňován a udrţován, odpovídá plánovaným poţadavkům zákazníka 

s cílem zvyšování jeho spokojenosti a poţadavkům norem a legislativy a zda vede 

ke kontinuálnímu zlepšování environmentálního profilu společnosti. 

Společnost vyuţívá směrnici s názvem „ŘS-PP-4.17/01.01 Interní audity“,                    

kde je stanoven pracovní postup při auditování. 

Audity jsou rozčleněny na periodické, mimořádné, audity zákaznické, audity 
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u dodavatele a audity u zákazníka. Schéma procesu interního auditovaní ve společnosti 

Dalkia Česká republika je uvedeno v příloze 1.  

Periodický audit vychází z předem schváleného ročního plánu. Návrh ročního plánu 

zpracovává specialista řízení kvality a předkládá ho na region nebo divizi k 31. 1. 

k připomínkování. Region či divize potom své připomínky zasílá nejpozději 15. 2. zpět. 

Schválený plán je uloţen v registru počítačového programu Lotus Notes, který organizace 

pouţívá k vedení veškeré dokumentace. V případě zjištění nových skutečností můţe 

zástupce vedení IMS z ředitelství společnosti a zástupce vedení IMS z regionu či divize 

společně se specialistou jakosti tento plán v průběhu roku aktualizovat. Periodický interní 

audit je uskutečňován 3x ročně. Regiony, divize a závody, které se zúčastnily rozšířeného 

interního auditu a následně byly dozorovány (recertifikovány) jsou auditovány v rámci 

interního auditu 2x ročně. Rozsah druhého, respektive třetího auditu je nutné upravit             

ve spolupráci se zástupcem vedení regionu či divize. Součástí těchto auditů je i audit              

na „Systém zjišťování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů“ (CO2). 

Mimořádný audit se provádí operativně mimo roční plán dle potřeb organizace              

na základě rozhodnutí ředitelství společnosti, které je odpovědné za tento audit. Ředitelství 

společnosti spolupracuje s vedením regionů nebo divizí, specialistou jakosti a s radou 

kvality. Zdrojem pro mimořádný audit jsou poţadavky výše uvedených funkcí a seznam 

podnětů uvedených v příručce nebo v postupu ŘS-PP-4.14/01.01 „Nápravná a preventivní 

opatření“. 

Organizace dále rozčleňuje audit zákaznický, u dodavatele nebo u zákazníka, který 

navrhuje rada kvality a schvaluje vedení společnosti nebo vedení regionu či divize. Zdroje, 

které jsou podnětem pro zadání těchto auditů jsou podobné jako u mimořádného auditu. 

Základní rozdíl je v tom, ţe se řeší problematika EMS nebo QMS u dodavatele nebo 

u zákazníka. Moţnost provádění je nutné ošetřit ve smlouvě. Tyto audity jsou vţdy 

realizovány po vzájemné dohodě. Personální obsazení zajišťuje region či divize. V případě, 

ţe zákaznický audit a audit u zákazníka nejsou realizovány jako mimořádný audit, musí 

region nebo divize nahlásit tyto audity do ročního plánu auditu. 

 

2.2.1  Realizace interních auditů v Dalkia Česká republika 

 

Interní audity systému managementu kvality a systému environmentálního 

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

pro tyto účely zavedenou směrnici s názvem „ŘS-PP-4.17/01.01 Interní audity“. 
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ROČNÍ PLÁN AUDITU 

Plán obsahuje termíny jednotlivých interních auditů, rozsah auditů a jeho cíl. 

Nedílnou součástí ročního plánu auditu je harmonogram, který upřesňuje počet auditorů, 

počet specialistů, jméno vedoucího auditora a jména jednotlivých auditorů a specialistů         

a datum konání interního auditu na příslušné organizační jednotce.  

Tento plán se zpracovává na kalendářní rok. Harmonogram se zpracovává pro příslušný 

audit. Plán i harmonogram jsou uloţeny v registru Lotus Notes. 

PŘÍPRAVA AUDITU 

Prvním krokem je zpracování harmonogramu pro příslušný audit a zpracování plánu 

konkrétního interního auditu. Oba dokumenty musí být schváleny ředitelstvím společnosti 

nebo vedením regionu či divize.  

Dalším krokem je shromáţdění dokumentace, kterou připravuje vedoucí auditor. 

Dokumentace zahrnuje registrační list auditu a formulář pro stanovení nálezů z auditů.  

Potom se podává informace zaměstnancům, kterou provádí vedení regionu či divize,             

o termínu a rozsahu interního auditu.  

Vedoucí auditor připravuje tzv. instruktáţ auditorů, při které se jednotlivý auditoři              

a specialisté seznámí s rozsahem a obsahem auditu, s dokumentací, se zprávou 

s posledního auditu, s nápravnými a preventivními opatřeními a s ostatními poţadavky            

a potřebami, které vyplývají z konkrétního auditu. 

PROVEDENÍ AUDITU 

Interní audit se provádí v souladu s ČSN EN ISO 19011, směrnici s názvem  

„ŘS-PP-4.17/01.01 Interní audity“a dle osnovy:  

 

 Úvodní jednání. 

 Shromaţďování důkazů z auditu. 

 Nálezy z auditu. 

 Závěrečné jednání. Vyhodnocení pracovní dokumentace. 
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Po ukončení auditu provádí auditorský tým při závěrečném jednání vyhodnocení své 

pracovní dokumentace. 

 

 

ZPRÁVA Z AUDITU 

Podklady pro zprávu z  interního auditu jsou připravovány pod vedením vedoucího 

auditora. Tématické okruhy musí být totoţné s okruhy stanovenými v plánu auditu. 

Souhrnnou zprávu za celý interní audit zpracovává vedoucí auditor, který je odpovědný         

za její přesnost a úplnost. 

Závěr z auditu porovnává existenci souladu nálezů s kritérii auditu. Konstatuje, zda je 

systém správně zaveden a udrţován, a zda proces vnitřního přezkoumávání 

managementem umoţňuje zajistit neustálou vhodnost a účelnost prověřované části nebo 

celého systému. 

Elektronická zpráva uloţená v registru, je přístupná všem pracovníkům, kteří mají 

přístup k databázi jako čtenáři. 

Součástí závěrečné zprávy je i Report, coţ je tabulka, která je členěna podle 

jednotlivých kapitol normy a vedoucí auditor v ní značí auditované články. 

Zpráva se zpracovává nejpozději do 30ti dnů od ukončení auditu. Návrh                          

na připomínkování se předkládá na divizi. Schválení zprávy provádí vedení společnosti 

nejpozději do 30ti dnů od doručení zprávy z interního auditu. Kaţdá zpráva se schvaluje, 

protoţe neschválená není uzavřená a nelze ji převést do archivu. Konečným arbitrem 

v případném sporu o neshodu je jmenovaný představitel vedení společnosti. 

VYHODNOCENÍ AUDITU 

Vyhodnocení závěrečné zprávy z auditu provádí integrovaná rada. Vedoucí 

pracovník, v jehoţ útvaru byla shledána při auditu neshoda provádí a zajišťuje nápravu            

a podle potřeby navrhuje nápravné opatření k zabránění případnému opakování této 

neshody. Realizovanou nebo navrţenou nápravu případně navrţené nápravné opatření 

projednává s vedením integrované rady. 

O výsledku auditu a způsobu odstranění neshody z auditu jsou informování všichni 

pracovníci příslušné organizační jednotky. 
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2.3  Kvalifikace a výcvik interních auditorů IMS v Dalkia Česká republika 

Výběr, výcvik a získávání dokladů o vzdělání a zkušeností interních auditorů 

společnosti je usměrňováno směrnicí „ŘS-PP-4.17/01.01 Interní audity“.  

Počet interních auditorů se stanovuje tak, aby byli schopni kromě své běţné pracovní 

činnosti absolvovat příslušná školení a provádět audity.  

V případě, ţe vznikne poţadavek na nového auditora, provede zástupce vedení 

společnosti společně s vedoucím útvaru výběr poţadovaného pracovníka. Tento pracovník 

absolvuje teoretický a praktický výcvik. Teoretický výcvik je řízený nezávislou odbornou 

organizací. Praktický výcvik spočívá v účasti na auditech. Pokud takto vyškolený auditor 

splňuje kvalifikační kritéria  obdrţí jmenovací dekret interního auditora schválený 

výrobním ředitelem. Formulář jmenovacího dekretu interního auditora je uveden                                        

v příloze 2. 

Vyškolený auditor musí jasně a srozumitelně vyjadřovat pojmy a myšlenky. Jeho 

komunikační schopnost při jednání s lidmi vede k účelnému a účinnému provádění auditu. 

Mezi osobní vlastnosti a schopnosti takového auditora patří především taktnost, 

nezávislost, nestrannost, schopnost naslouchat a diplomatické jednání a v neposlední řadě 

také schopnost vytvářet správné úsudky na základě objektivních důkazů.  

Proškolování se provádí max. ve dvouletých intervalech. Plán vzdělávání interních 

auditorů počítá s proškolováním auditorů i při změnách integrovaného systému řízení. 

Povinnosti auditorů vyplývající z jejich činností jsou součástí konkrétních popisů 

pracovních funkcí.  

Vedoucí auditoři jsou vybíráni, na základě získaných zkušeností a dosaţených 

výsledků při realizaci interních auditů. Auditoři a specialisté se řídí speciálně zavedeným 

desaterem interních auditů společnosti a mohou být na návrh vedení společnosti odměnění 

v závislosti na vykonávané funkce a počtu absolvovaných auditů v průběhu kalendářního 

roku. 
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3. ANALÝZA VHODNOSTI A ÚČINNOSTI INTERNÍCH AUDITŮ 

 

3.1  Vhodnost interních auditů 

 

Proč je vhodné provádět interní audity? Tuto otázku si poloţilo uţ mnoho organizací. 

V první kapitole bylo zmíněno, ţe audit byl ve svých počátcích spojován s rozvojem 

účetnictví, to znamená, ţe se jednalo o kontrolu, revizi účtů. Postupně se audit rozvíjel           

a získal mnoho dalších a přesnějších definic. V moderním pojetí je audit charakterizován   

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“ [4] [9].      

Jak uţ bylo řečeno základní poţadavek na provádění interních auditů v systémech 

managementu kvality je uveden v normě  ČSN EN ISO 9001:2008, a to v kapitole               

8. Měření, analýza a zlepšování, podkapitola 8.2.2 interní audit.  

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

zda systém managementu kvality vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům této 

mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu kvality stanoveným organizací     

a  je efektivně implementován a  udržován“ [5]. 

Poţadavek na provádění interních auditů podle normy ČSN EN 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“ [6]. 

Podobně je uveden i poţadavek v normě ČSN OHSAS 18001:2008, také článek 4.5.5 

„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“ [7].       
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Při spolupráci se společnosti Dalkia Česká republika měl autor bakalářské práce 

moţnost přesvědčit se o provádění interních auditů v souladu se směrnicí „ŘS-PP-

4.17/01.01 Interní audity“, která je náleţitě zpracována a podléhá pravidelné revizi. 

Společnost si uvědomuje nutnost provádění interních auditů, jejíchţ prostřednictvím 

zjišťuje, zda je IMS správně zaveden, uplatňován a udrţován a zda vede ke kontinuálnímu 

zlepšování environmentálního profilu společnosti. 

Vysoce kvalifikovaní interní auditoři se snaţí odhalovat vzniklé neshody v systému 

s cílem je co nejrychleji omezit nebo odstranit. To všechno vede k neustálému zlepšování 

celého systému společnosti, které znamená dosahování vysokých výsledků a tím získání 

výsadního postavení na obchodním trhu. 

  

3.2  Účinnost interních auditů 

 

Vychází se z výsledků interních auditů za poslední tři roky. 

Analýza se zaměřuje na organizační jednotku Ústí nad Labem. Důvodem je značná 

velikost společnosti a také to, ţe v této organizační jednotce jsou známa historická data, 

protoţe zde byly nejdříve zavedeny oba systémy a to jak systém environmentálního 

managementu, tak systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou uvedeny interní 

audity provedené od roku 2007 aţ do roku 2009. V tabulkách 3.1 a 3.2 uvádím relativní 

četnost neshod v procentech zjištěných interním auditem podle konkrétního článku norem 

ČSN EN ISO 14 001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

 
„Tab. 3.1 Procentuální četnost neshod dle konkrétního článku normy ČSN EN ISO 14 001:2004“ 

 

 2007 2008 2009 

článek 

normy 

relativní 

četnost 

článek 

normy 

relativní 

četnost 

článek 

normy 

relativní 

četnost 

1 4.3.1 28,57 4.3.1 22,22 4.4.5 50,00 

2 4.4.5 28,57 4.4.5 22,22 4.5.4 20,00 

3 4.4.6 28,57 4.4.6 16,67 4.3.1 10,00 

4 4.4.7 14,28 4.4.7 16,67 4.4.6 10,00 

5   4.5.4 11,11 4.5.3 10,00 

6   4.3.3 5,55   

7   4.4.2 5,55   
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 „Tab. 3.2 Procentuální četnost neshod dle konkrétního článku normy ČSN OHSAS 18001:2008“ 

 

 2007 2008 2009 

článek 

normy 

relativní 

četnost 

článek 

normy 

relativní 

četnost 

článek 

normy 

relativní 

četnost 

1 4.4.6 45,45 4.4.5 27,27 4.5.4 28,57 

2 4.3.1 27,27 4.3.1 24,24 4.3.1 25 

3 4.4.5 9,09 4.4.6 24,24 4.5.3 21,43 

4 4.4.7 9,09 4.4.7 12,12 4.4.5 7,14 

5 4.5.3 9,09 4.5.4 9,09 4.4.6 7,14 

6   4.4.2 3,03 4.2 3,57 

7     4.4.4 3,57 

8     4.4.7 3,57 

 

 

Při porovnání nejčetnějších typů neshod (podle přiřazení ke konkrétním článkům 

normy) za jednotlivé roky je patrné, ţe se opakují stejné kapitoly a to jak v normě  

ČSN EN ISO 14 001:2004, tak i v normě ČSN OHSAS 18001:2008. Přehled opakujících 

se kapitol je uveden v následující tabulce 3.3. 

 
„Tab. 3.3 Přehled opakujících se kapitol podle jednotlivých norem“ 

 

ČSN EN ISO 14 001:2004 ČSN OHSAS 18001:2008 

4.3.1 Environmentální aspekty 

 
4.3.1 Identifikace nebezpečí, 

posuzování rizika a 

určení způsobu řízení 

4.4.5 Řízení dokumentů 

 
4.4.5 Řízení dokumentů 

 
4.4.6 Řízení provozu 

 
4.4.6 Řízení provozu 

 
4.4.7 Havarijní připravenost a 

reakce 

 

4.4.7 Havarijní připravenost a 

reakce 

 
4.5.4 Řízení záznamů 

 

4.5.3 Vyšetřování incidentu, 

neshoda, nápravné 

opatření a preventivní 

opatření 

4.5.4 Řízení záznamů 

 

 

 

Společnost sestavuje registrační list, ve kterém je stanoven počet organizačních 

jednotek, které budou v daném roce auditovány, dále jsou zde uvedena jména vedoucích 

auditorů, auditorů a specialistů, kteří se daného auditu zúčastní, termíny a také rozsah 

auditu. 
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Z registračního listu tedy vyplývá, ţe kaţdý z jednotlivých auditorů má vymezenou 

určitou oblast, to znamená, ţe neprovádí interní audit dvakrát za rok na stejném místě. 

Přezkoumání provedení nápravních opatření (vychází z elektronické evidence neshod) 

provede auditor, který bude provádět další interní audit na této organizační jednotce.  

V případě, ţe se tentýţ auditor dostane v dalším roce na organizační jednotku, kde            

v minulosti prováděl interní audit můţe si vyţádat přezkoumání provedení nápravných 

opatření a kontroluje tím zpětně svá zjištění. 

Jsou prováděny 2 – 3 audity za rok v kaţdé organizační jednotce. Pokud jde                   

o certifikaci organizační jednotky na určitý systém tak, jak to bylo provedeno v roce 2007, 

kdy byl zaváděn systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Ústí nad Labem jsou 

provedeny pouze dva audity za rok a to jeden interní a jeden externí, pokud nejde                     

o certifikaci systému jsou provedeny tři audity a to dva interní a jeden externí.  

V tabulce 3.4 je uveden přehled plánovaných, realizovaných interních auditů                   

a celkové počty nálezů (neshod a doporučení) za poslední tři roky v organizační jednotce 

Ústí nad Labem. 

 

„Tab. 3.4 Přehled plánovaných, realizovaných interních auditů a celkové počty nálezů“ 

 

Rok 

Počet interních auditů 

plánované / realizované 

 

Nálezy celkem 

2007 3 / 2 51 

2008 3 / 3 39 

2009 3 / 3 15 

  

Provedené interní audity a zjištěné nálezy za poslední tři roky v organizační jednotce 

Ústí nad Labem jsou zpracovány graficky (viz obrázek 3.1).  
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Výsledky interních auditů v letech 2007 - 2009
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„Obr. 3.1 Grafické znázornění interních auditů“ 

 

3.3 Zhodnocení zjištění 

 

Výše zobrazené výsledky plánovaných a realizovaných interních auditů ukazují na 

schopnost organizace plnit roční plány auditů a také zajišťovat potřebné zdroje pro 

zajištění plánu auditů a to v podobě vysoce kvalifikovaných pracovníků, technického 

zázemí a souladu s poţadavky norem a legislativy. 

Také vyplývá, ţe dochází k neustálému zlepšování v oblasti vyhledávání počtu nálezů 

z interních auditů. To dokazuje schopnost interních auditorů a specialistů stále lépe 

odhalovat neshody v systému, které mohou představovat určité problémy. 

Pro organizaci je důleţité, aby se zjištěná neshoda odstranila a nedocházelo tak 

k problémům v systému. Všechna nápravná opatření k nálezům z interních auditů 2007, 

2008 byla ve společnosti realizována. Účinnost těchto nápravných opatření se prokázala 

následnou kontrolou při příštím auditu na této organizační jednotce. V roce 2009 byly 

úkoly jiţ splněny nebo jsou v procesu realizace.  

Interní auditoři se neustále zacvičují a získávají zkušenosti, které uplatňují při dalších 

auditech. Společnost realizuje jednou za dva roky školení interních auditorů a poskytuje 

tím moţnost setkání všech interních auditorů, kteří si mohou mezi sebou předávat 

zkušenosti. Auditoři si mohou některé důleţité věci zopakovat nebo se dozvědět něco 

nového. Hlavním cílem tohoto školení je, aby jednotlivý auditoři zaujali stejný úhel 

pohledu na způsob auditování. 
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ZÁVĚR 

 

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

realizace interních auditů v prostředí vybrané organizace“. Je rozdělena na dvě části, a to 

teoretickou a praktickou. 

V teoretické části je charakterizován systém managementu kvality a koncepce 

managementu kvality na bázi norem ISO řady 9000. Po té je popsán vývoj a význam 

interního auditu, a to jak z pohledu historického, tak i z pohledu moderního (současného). 

Dále je uvedeno základní rozdělení auditu a realizace interních auditů včetně 

charakteristiky jednotlivých kroků při auditování. Jako poslední je představen 

profesionální profil interního auditora a jeho osobní vlastnosti. 

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

důleţité aspekty, které staví společnost na přední místo ve výrobě a distribuci tepla nejen 

v České republice, ale i ve světě. Regiony, divize a společnosti, které jsou součástí Dalkia 

Česká republika. Dále je uvedena problematika interních auditů IMS ve společnosti, 

charakteristika realizace těchto auditů a v neposlední řadě také kvalifikace a výcvik 

interních auditorů. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést analýzu vhodnosti provádění auditů          

a zhodnotit účinnost realizace interních auditů ve společnosti Dalkia Česká republika, a. s. 

Vhodnost je chápána jako odpověď na otázku proč je třeba provádět interní audity, 

zda jsou řízeny podle předem stanovených směrnic a v souladu s příslušnou normou ČSN 

EN ISO 19 011 a hodnotí, jestli je integrovaný systém řízení správně zaveden a udrţován. 

Interní audity vedou k celkovému zlepšení fungování, jak systému managementu kvality, 

tak i systému environmentálního managementu. 

Účinnost interních auditů ukazuje na schopnost společnosti plnit roční plány auditů             

a také zajišťovat potřebné zdroje pro zajištění plánu auditů a to v podobě vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, technického zázemí a souladu s poţadavky norem                  

a legislativy. Předním cílem je odhalení neshod, vypracování zpráv o výsledcích a také 

neustálé vzdělávání interních auditorů. Důleţitým hlediskem je i spolupráce mezi 

pracovníky z oddělení kvality a ostatními útvary při stanovení nápravných opatření na 

základě nálezů z interních auditů. Pracovníci společnosti se snaţí, aby opatření byla 

provedena co nejrychleji, tak aby daný systém byl opět v provozu. 

 



28  

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

 

[1]   NENADÁL,  J.,  NOSKIEVIČOVÁ,  D.,  PETŘÍKOVÁ,  R.,  PLURA,  J., 

TOŠENOVSKÝ,  J.:  Moderní systémy řízení jakosti.  2.  doplněné  vydání, 

Praha, Management Press, 2005, 282 s., ISBN 80-7261-071-6 

 

[2]   NENADÁL,  J.,  NOSKIEVIČOVÁ,  D.,  PETŘÍKOVÁ,  R.,  PLURA,  J., 

TOŠENOVSKÝ,  J.:  Moderní management jakosti.  Principy, Postupy, Metody., 

Praha, Management Press, 2008, 377 s., ISBN 978-80-7261-186-7 

 

[3]   ASBURY,  S.,  ASHWELL,  P.:  Health and Safety,  Environmental and Quality 

Audits. A Risk-based approach, Amsterdam, Elsevier, 2007, 230 s., 

ISBN 978-0-750-68026-4 

 

[4]   DVOŘÁČEK,  J.:  Interní  audit  a  kontrola,  Praha, C.H.  Beck, 2000, 195 s., 

ISBN 80-7179-410-4 

 

[5]   Norma ČSN EN ISO 9001:2009. Systémy managementu kvality – Poţadavky, 

ÚNMZ, Praha 2009 

 

[6]   Norma ČSN EN ISO 14001:2005. Systémy environmentálního managementu – 

Poţadavky s návodem na pouţití, ČSNI, Praha 2005 

 

[7]   Norma ČSN OHSAS 18001:2008. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci – Poţadavky, ČSNI, Praha 2008 

 

[8]   Norma ČSN EN ISO19011:2003. Směrnice pro auditovaní systému managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního managementu, ČSNI, Praha 2003 

 

[9] KAGERMANN,  H.,  KÜTING,  K.,  KINNEY,  W.,  WEBER,  P.  C.:  Internal   

Audit Handbook : Management with the SAP – Audit Roadmap. Berlin – Heidelberg, 

Springer, 2008, 608 s., ISBN 978-3-540-70886-5 

 

[10]  SAYLE,  A.  J.:  Management Audits. 2nd Edition, London, McGraw-Hill,  1994, 

ISBN 0-9511739-1-X 

 

[11]  TRUNEČEK,  J.  a  kol.:  Interní manažerský audit. Praha, Professional Publishing, 

2004, ISBN 80-86419-58-4 

 

[12]  PHILLIPS,  A.  W.:  Interní audity ISO 9001:2008.  Snadno a efektivně.,  3. vydání, 

Praha, ČSJ, 2009, ISBN 978-80-02-02167-4 

 

[13]  Interní dokument ŘS-PP-4.17/01.01 „Interní audity – Pracovní postup“. 

 

[14]  Internetové  stránky  společnosti  Dalkia  Česká  Republika  a. s.  [online]. 

[cit. 2010-02-09]. URL: < http://www.dalkia.cz> 

 

[15]  Internetové stránky institutu interních auditorů [online]. Standards and Guidance 

[cit. 2010-02-07]. URL: < http://www. theiia.org/guidance> 



29  

 

[16]  KOPEC,  B.:  Homo Auditorius jako nositel erudice a ctností. In: Jakost – Sborník 

         přednášek, Ostrava, DTO, spol. s. r. o., 2005, (str. A-32 – A-33), 

         ISBN 80-02-01729-3 

 

[17]  KOPEC,  B.:  Existuje přidaná hodnota auditů systému managementu – Odborná 

         způsobilost auditorů. In: Jakost – Sborník přednášek, Ostrava, DTO, spol. s. r. o.,   

         2007, (str. A-18 – A-19), ISBN 978-80-02-01902-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1.1 Druhy auditů v systémech managementu jakosti 

Obr. 1.2 Základní postup při auditování SMJ 

Obr. 3.1 Grafické znázornění interních auditů 

 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1.1  Poţadavky na vzdělání, pracovní zkušenosti, školení/výcvik auditora a         

                zkušenosti z auditů auditorů 

Tab. 3.1  Procentuální četnost neshod dle konkrétního článku normy  

               ČSN EN ISO 14001:2004 

Tab. 3.2  Procentuální četnost neshod dle konkrétního článku normy  

               ČSN OHSAS 18001:2008 

Tab. 3.3  Přehled opakujících se kapitol podle jednotlivých norem 

Tab. 3.4  Přehled plánovaných, realizovaných interních auditů a celkové počty nálezů 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

Příloha 1: Schéma procesu interního auditovaní ve společnosti Dalkia Česká republika 

Příloha 2: Jmenovací dekret interního auditora společnosti Dalkia Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

 

             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 1: Schéma procesu interního auditovaní ve společnosti Dalkia Česká republika 

 

 

 

 

Periodický audit Mimořádný audit
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aud itů 

Z: ZV ŘS
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intern í aud it
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aud itu

Jsou neshody?
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Konec
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uvedený v  EP

Pracovn í

dok umentace auditora

v regis tru LN

Regis tr zp ráv z  aud itů v

LN

Informac e

zaměstnancům a vedení

div ize

Nápravné  a

preventivní

opa tření

Regis tr LN

Ano

Ne

Ano

Ne



 

 

Příloha 2: Jmenovací dekret interního auditora společnosti Dalkia Česká republika   

 

 

 

 
 

 

Jmenovací dekret  
 

 

Jméno a příjmení 

 

narozený v Ostravě, dne xx. xx. xxxx 

 

 

 

splňuje v plném rozsahu požadavky pro výkon funkce 

 

 

 

INTERNÍ  AUDITOR 
 

 

 

 

v souladu s normou ČSN EN ISO 14001: 2004, ČSN EN ISO 9001:2008,  

OHSAS 18001:2007, „Integrovanou příručkou ŘS-IP-4.02“ a pracovním postupem  

„Interní audity ŘS-PP-4.17/01.01“. 

 

 

 

 

Výkon funkce je platný pro všechny organizační jednotky, útvary a dceřiné společnosti  

Dalkia Česká republika, a.s. 

 

 

 

V Ostravě dne xx. xx. xxxx ………………………………… 

 

           Výrobní  ředitel 
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