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Nový přístup k vedení auditů
3 úrovně pro vedení auditu
› Vrcholové vedení organizace
› Vlastníci procesů
› Pracoviště
Nový přístup k
hodnocení efektivnosti
systému a jeho procesů

3 úrovně auditu QMS – správná praxe
4.1

4.2

Kontext
organizace

Zainteresované
strany

6.3 Plánování změn

5.1.1.b Strategie

Vedení
organizace

9.3.3 Rozhodnutí

5.2 Politika

9.3.1
Přezkoumání
systému

6.2.1 Cíle

9.3.2 Předkládání
zpráv

7.1/7.2 Zdroje
6.1 Analýza rizik

Vlastníci
procesu

10.3 Zlepšování

6.2.2 Plánování
činností

Auditované
osoby v
provozu

Vedení
organizace

9.1/9.2 Sběr a
analýza dat

8.0 Provoz a
záznamy

Vlastníci
procesu

Auditované
osoby v
provozu

Název přednášky

Audit vedení organizace – Čl. 4, 5, 6, 9 a 10
Kontext organizace
› Auditor se zaměřuje
na rozsah auditu;
cíle organizace a
zamýšlené výstupy
procesů; požadavky
zainteresovaných
stran a zejména
interní a externí
hlediska

Vedení (leadership)
› Větší váha auditu je na
vedeni lidí nikoli jen na
odpovědnost
managementu.
› QMS musí byt integrován
do firemních procesů.
› Politika musí být
rozvíjena, tj.
rozpracována a
posilována vedením.

Název přednášky

Audit vedení organizace – Čl. 4, 5, 6, 9 a 10
Plánování
› Zaměřeno
na zvažování rizik
a příležitostí.
› Auditoři musí
získávat důkazy
o řešení opatření
k rizikům a
příležitostem
na úrovni vedení.

Hodnocení výkonnosti
› Požadavek zaměřen
na analyzování a
hodnocení procesů.
› Interní audity beze
změn.
› Organizace musí
dokladovat svou
výkonnost.

Název přednášky

Audit vedení organizace – Čl. 4, 5, 6, 9 a 10
Zlepšování
› Řeší systémové neshody,
nápravu a nápravné opatření
› Je zaměřeno na efektivnost
procesů, tj. dosahování cílů
organizace (pokud nejsou
plněny má auditor zjistit, jak
organizace reaguje na
příležitosti pro zlepšování).

Název přednášky

Nový přístup k auditování
Zahájení auditu - top management
› Strategické zaměření organizace
› Rizika podnikání a řízení těchto rizik
› Podnikatelské plány
- Cíle kvality
- Politika kvality
› Závazek vedení sdělovat politiku a cíle kvality
› Komunikace v organizaci
› Přezkoumání výkonnosti procesů (KPI)
› Výsledky auditů (1., 2. a 3. stranou)
› Porozumění specifickým požadavkům zákazníka

Název přednášky

Nový přístup k auditování
Audit vedení – kontext organizace
› Změny a trendy, které mohou mít vliv na cíle
nebo výkonnost procesů organizace.
› Vztahy se zainteresovanými stranami, přijímání
jejich představ a hodnot.
› Otázky ovládání organizace, strategické priority,
interní politiky a závazky.
› Priority a dostupnost zdrojů, technologické
změny.

Nový přístup k auditování
Audit vedení – aplikovatelnost v organizaci
› Povědomí o makro-ekonomickém prostředí a
změny v odvětví (oboru podnikání) – ext. hlediska
› Důkazy o racionálním přístupu při strategických
rozhodnutích (rozhodování na základě důkazů)
› Zvažování rizik při formulaci cílů
› Pozice na trhu ve srovnání s konkurencí (analýzy
SWOT, PESTLE)
› Změny v systému (znalosti organizace, firemní
kultura) – int. hlediska

Audit vedení – detailní požadavky
Řídicí procesy
Kontext
4.1

Politika
5.2

Péče
o zákazníka
5.1.2

Zlepšování
10.3

Zaint. strany
4.2

Cíle
6.2.1

Interní audit
9.2

Přezkoumání
systému
9.3

Strategické
zaměření 5.1.1.b

Plánování
6.2.2

Analýza a
hodnocení
9.1

Management
změn
6.3

Audit vedení - shrnutí
› Jak si získat důvěru vedení?
› Umíme využívat manažerský slovník?
› Máme v hlavě srovnáno, o čem se bude
hovořit?
› Můžeme začít s výkonností procesů
organizace?
› Kde můžeme získávat důkazy a podrobnější
informace?

Audit vlastníka procesu

Výroba
Prodej
8.2

Návrh
8.3

Nákup
8.4

Uvolňování
8.6

Výroba
8.5

Hlavní procesy

Podpůrné procesy
IT
7.1.3

Monitorování/Měře
ní
7.1.5

Prostředí pro fungování
7.1.4

DI
7.1.5

Znalosti org.
7.1.6

Výstupy
Produkty a služby, výkon

Vstup
Požadavky zákazníků

Řídicí procesy

Nový přístup k auditování
Identifikace vlastníků procesů
› Zpravidla vedoucí pracovníci (jednotky, útvary,
hospodářská střediska): Obchod; Návrh a vývoj;
Nákup; Výroba; Poskytování služeb; Servis.
› Ne vždy je identifikován vlastník - tj. osoba, která
stráví s řízením procesu nejvíce času nebo
osoba, které je přiřazena „role vlastníka procesu“,
může to být osoba, která má o procesu nejvíce
informací (je schopna rozlišovat rozhraní procesu
– jeho vstupy a výstupy).

Nový přístup k auditování
Audit provozu – u vlastníků procesů
› Obchod (včetně studie proveditelnosti)
› Návrh a vývoj (včetně rizik vztahujících se
k produktu nebo službě)
› Nákup (včetně rizik externě obstarávaných
produktů a služeb – kooperace, subdodávky)
› Výroba a/nebo poskytování služeb (včetně rizik
vzniku neshod v průběhu procesu a/nebo rizik
spojených s uvolněním produktu, resp. neshod
ve fázi užívání – stížnosti a reklamace)

Nový přístup k auditování
Audit vlastníků procesu
›
›
›
›
›
›

Vstupy do procesu
Požadavky na zdroje
Zákazník procesu a jeho
očekávání
Cíle procesu
Rizika související s
procesem
Ukazatele výkonnosti

›
›
›
›
›
›
›

Výsledky procesu
Zlepšování procesu
Kompetence
Efektivnost procesu
Pracovní postupy
Fungování procesů
Správnost a úplnost údajů
/ zpracovávaných dat

Nový přístup k auditování
Audit provozu – podpůrné procesy
› Provádění údržby
› Metrologické zabezpečení provozu
› Zabezpečení výcviku
› Řízení ICT (informačních a komunikačních
technologií)
› Řešení problémů
› Řízení nápravných opatření (přijatých k řešení a
příležitostí)

Nový přístup k auditování
S čím?
?

S kým?
Zaškolení / Výcvik / Záznamy (7.2)
Pracovní smlouva / Ext. pracovníci
(7.3/8.4) Job responsibilities/
authorities (5.3) Efektivita výcviku (7.2)
SPC povědomí (7.2)
Bezpečnost zaměstnanců (7.1.4)
Povědomí o politice / cílech (5.2.2)

Stroje a zařízení (7.1.3)
Měřicí zařízení (7.1.5)
Nářadí (7.1.3)
Údržba (7.1.3)
Balení / Označování (8.5.4)
Čistota prostor (7.1.4)
Majetek zákazníka (8.5.3)
Doprava (7.1.3)

Proces

Vstupy
Plán dodávek (8.2.1)
Suroviny (8.4.1)

Výroba (8.5)

Výstupy
Dodání shodného produktu
podle plánu (8.6)

Jak?
Plány kontroly a řízení (8.5.1)
Pracovní instrukce (8.5.1)
Preventivní údržba (7.1.3)
SPC (9.1.3)
Řízení neshodných produktů (8.7)
Expedice (8.6)
Pohotovostní plán (8.5.6/6.1)
Řízení dokumentů/záznamů (7.5.3)
Řízení změn (8.5.6)
Checklist How?

(Podpůrné procesy)
IT (7.1.3)
Lidské zdroje (7.1.2)
Logistika (7.1.3)
Prodej (7.4)
Preventivní údržba (7.1.3)
Identifikace rizik (6.1)

Kolik, s jakými výsledky?
Analýza dat (9.1.3)
Spokojenost zákazníka (9.1.2)
Ostatní cíle organizace (6.2)
Cíle údržby (8.5)
Náklady na nekvalitu (9.1.3)
Způsobilost procesu (9.1)
Přezkoumání QMS (9.3)
Výsledky neustálého zlepšování (10.3)
Záznamy z auditu (9.2)

V model a cyklus P-D-C-A
Kontext
organizace

A

Plánování změn
na základě změn
kontextu organizace

C

Strategie
Vedení
organizace

Rozhodnutí
Přezkoumání
systému

Politika

Vedení
organizace

Cíle
Zdroje

Předkládání zpráv

Analýza rizik
Vlastníci
procesu

Auditované
osoby v
provozu

Zlepšování

Plánování činností

P

Vlastníci
procesu

Sběr a analýza dat

Provoz a záznamy

D

Auditované
osoby v
provozu

Procesy a systém managementu
› Procesy jsou řízeny v cyklu P-D-C-A, auditoři
používají přístup C-A-P-D:

c

Jak jsou procesy monitorovány? Dosahují výstupy
C
procesů stanovených ukazatelů či cílů?
A Jak jsou procesy zlepšovány?
Je proces navržen a naplánován tak, aby bylo
P možno dosáhnout výkonnostních cílů? Je proces
robustní? Jak byly zváženy předchozí cíle a KPI?
Je proces řízen a prováděn tak, jak bylo
D naplánováno?

Nový přístup k auditování
Audit pracoviště
›
›
›
›
›
›
›
›

Lidé (znalosti, kompetence, povědomí)
Cíle, ukazatele výkonnosti
Komunikace (informace týkajících se produktů a
služeb)
Zdroje pro monitorování a měření
Dokumentované informace
Vhodnost prostředí – fyzikální a lidské faktory
Řízení změn a uvolňování produktů a služeb
Neshodné výstupy procesů

Nový přístup k auditování

Audit pracoviště

› Kdo a kdy vás seznámil s požadavky na kvalitu a
bezpečnost práce?
› Jaké cíle jsou stanoveny pro vaše pracoviště?
› Máte dodržovat konkrétní požadavky zákazníka?
› Jaký je dnešní požadovaný výkon? Kolik toho máte
udělat?
› Na co si při práci musíte dávat obzvlášť pozor? Co
můžete pokazit? Kdo má oprávnění zastavit výrobu?
› Jaké údaje se mají zaznamenávat? Víte, jaký je smysl
sběru dat - proč se to dělá?

Audit požadavků – audit procesů
Auditování článků
Ověření SHODY s postupem
Auditování procesů
Zaměření na VÝKONNOST procesů

Případová studie
Příklad: Proces montáže elektronického zařízení
• Organizace stanovila 2 ukazatele (KPI´s)
› Kvalita
› Termín dodání
• Akceptuje auditor předložené ukazatele procesu
montáže?
› Když ne, proč?

Případová studie

› Příklad: Proces montáže elektronického zařízení
• Organizace rozlišuje následující ukazatele kvality:
› FTT – First Time Through (počet napoprvé
dobrých kusů – nové díly)
› RMA – Returned Material Authorization
(množství vadného materiálu vráceného
zákazníkem)
› DPPM – Defect Parts Per Milion (počet vadných
dílů v ppm)

Dvou úrovňové hodnocení auditu
Výstupem procesního přístupu k auditu je
hodnocení úrovně realizace procesu a míry
výkonnosti procesu.
› Auditor hodnotí, zda jsou činnosti plánované
v procesu realizovány a/nebo nakolik nejsou
zavedeny a používány.
› Auditor dále hodnotí, nakolik proces dosahuje
plánovaných výsledků a pokud jsou výstupy
procesu neuspokojivé, zda byla přijata vhodná
opatření pro dosažení cílů.

Hodnocení procesů – správná praxe
Matice pro hodnocení procesu
› Realizace procesu - Auditor vystavuje neshodu,
pokud činnosti plánované v procesu nejsou
realizovány a/nebo nejsou zavedeny a používány.
› Výkonnost procesu - Auditor vystavuje neshodu,
pokud proces nedosahuje plánovaných výsledků
a nebyla přijata vhodná opatření.
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9.2 Interní audit – metodika hodnocení

Realizace procesů

Matice pro hodnocení procesu (PEM AS9101)
Plánované aktivity
jsou plně
realizovány

2

4

5

Plánované aktivity
nejsou zcela
realizovány

2

3

4

Plánované aktivity
nejsou realizovány

1

2

2

Plánované výsledky
Plánované výsledky Plánované
nejsou dosaženy a
nejsou dosaženy, ale výsledky byly
nejsou přijata opatření opatření byla přijata dosaženy

Výkonnost procesů

Interní audit (9.2)
Individuální přístup k hodnocení procesů
Proces / Auditovaná oblast
Auditovaní:
Vlastník procesu:
Vstupy:
Výstupy:
Cíle a ukazatele:
Důkazy k závěrům z auditu:
Celkové hodnocení efektivnosti procesu:

Název přednášky

Děkuji za pozornost
www.milantrcka.cz

