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V předchozích odstavcích této kapitoly jsme se krátce
věnovali obecnému popisu neshod vůči požadavkům
normy či normativního dokumentu, zejména ve vztahu
k managementu procesů kvality návazně na normu
ISO 9001:2000 jako základu pro řízení kvality. S ohle-
dem na to, že od roku 2009 platí v České republice
norma ČSN EN ISO 9001:2009, popíšeme postup
identifikace a řízení neshod včetně opatření k jejich
vypořádání s ohledem na požadavky této revidované
normy, a to jak po stránce obecné, tak na konkrétních
příkladech.

Obecně se popisu požadavků celé této normy věnuje
jiná kapitola této příručky (viz např. kap. 3/3.1), v této
části se tedy zaměříme na problematické oblasti při
přechodu certifikovaných firem z uplatňování systému
managementu kvality dle ISO 9001:2000 na imple-
mentaci požadavků a management procesů dle ISO
9001:2008 (resp. ČSN EN ISO 9001:2009) a ukážeme
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si, jaké neshody mohou v této souvislosti vzniknout,
jaké neshody jsou příčinou potíží při auditech a jaká
opatření k jejich nápravě je možno přijmout. Tato část
kapitoly 16 bude tedy sloužit jako nápověda, na které
oblasti systému managementu kvality se zaměřit
a čeho se vyvarovat, pokud chceme obhájit certifikaci
podle „staré“ normy z roku 2000 i při auditu, který má
vést k certifikaci dle normy revidované. Protože v le-
tošním roce (přesněji v listopadu 2010) končí pře-
chodné období, které trvalo celkem 2 roky a mělo po-
skytnout dostatek času pro provedení případných
změn ve firmě, je nejvyšší čas se touto problematikou
zabývat i ve firmách, které zatím revizi odkládaly.

(Pozn.: 24 měsíců po vydání ISO 9001:2008, tj. po
15. 11. 2008, nesmí být platné žádné certifikáty podle
ISO 9001:2000!!)

Úvodem si připomeňme, že cílem revize normy 9001
nebylo doplňovat jakékoli další požadavky, technická
normalizační komise pod mezinárodní organizací ISO
dodržela jeden z cílů při práci na revizi - neměnit ani
nedoplňovat požadavky normy. Převážná většina
změn se tak týká doplnění poznámek k jednotlivým
požadavkům a upřesnění textu, které na praktickém
významu nic zásadního nemění.

K tomu dodává česká verze normy upozornění, že český
text byl přepracován s cílem zvýšit jeho srozumitelnost,
a dokonce výslovně v úvodu nabádá k tomu, že „... nový
překlad některých termínů a slov nesmí být důvodem
pro vystavení neshody v rámci certifikačního auditu“.

Na webových stránkách normalizačního orgánu v ČR,
kterým je od ledna roku 2009 Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ
(viz čl. 2/2.9 této příručky, viz www.unmz.cz), do-
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konce zveřejnila technická komise TNK 6 dne 10. 7.
2009 poznámku k revidovanému znění normy ČSN
EN ISO 9001:2009, kde je mj. uvedeno, že „zámě-
rem revize ČSN EN ISO 9001:2009 bylo dosáhnout
jednoznačnějšího výkladu ustanovení normy, nedo-
chází ke zpřísnění nebo rozšíření požadavků“. Z dal-
šího textu jednoznačně vyplývá, že pokud byla pro-
kázána certifikačním orgánem při auditu shoda
systému managementu kvality ve firmě s požadavky
normy ČSN EN ISO 9001:2001, musí systém mana-
gementu kvality „... bez problémů plně vyhovovat edič-
ním změnám nové normy ISO 9001“.

Pojďme si tedy rámcově na základě požadavků normy
ISO 9001:2008 vymezit některé odlišnosti vůči před-
chozímu vydání a ukázat si na příkladech možné od-
chylky pro případ, že jsme v minulosti neodváděli dob-
rou práci a shoda se všemi požadavky ISO 9001:2008
by nemusela nastat.

Identifikace neshody vůči požadavkům normy ISO
9001:2008

Postup identifikace neshody je v zásadě stále stejný.
Na jedné straně jsou požadavky (nyní revidovaného
vydání) normy, na druhé straně skutečnost. Rozdíly
mezi požadavkem a skutečností pak mohou být iden-
tifikovány jako neshoda. Identifikace přitom může
v zásadě nastat při některé z následujících činností
(procesů) nebo jejich kombinací:
• interní audit poté, co jsme provedli přechod na po-

žadavky revize („upgrade“ systému managementu
kvality),

• externí audit certifikačním orgánem (dozorový, re-
certifikační, certifikační podle požadavků nové
normy, který má vést k „upgrade“ certifikátu, pokud
nejde o novou certifikaci),
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• běžná kontrolní činnost ve firmě (vstupní, meziope-
rační, výstupní kontrola).

Celý proces je shodný jako v případě normy ISO
9001:2000:

identifikace neshody ➧➧ náprava ➧➧ případně
nápravné opatření ➧➧ případně preventivní
opatření ➧➧ analýza a přezkoumání vedením

Popis tohoto procesu ukazuje následující postupový
diagram:
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Neshody lze stejně jako dříve dělit na neshody pro-
duktu (norma požaduje následně řízení neshodného
produktu), neshody v procesu, systémové neshody.
Obecný popis jednotlivých případů je podán v před-
chozích odstavcích této kapitoly.

Proces řízení neshod dle ISO 9001:2008

Z hlediska systémů managementu jde v případě ne-
shod o velice důležitý proces, který může mít zásadní
vliv na fungování firmy i spokojenost zákazníka.
Norma ISO 9001:2008 požaduje stejně jako dříve pro
řízení neshod (a to jednak pro řízení neshodného pro-
duktu, jednak obecně pro nápravná opatření a preven-
tivní opatření) tzv. povinně dokumentovaný postup
(vnitřní předpis, směrnici). Příklady těchto směrnic si
ukážeme dále.

Příklad směrnice pro řízení neshodného produktu
dle normy ISO 9001:2008:

1 Účel

Společnost ABC zajišťuje, že produkt, který neodpo-
vídá stanoveným požadavkům, je identifikován a řízen
tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému používání
nebo dodání (to zahrnuje i pokračování procesu reali-
zované služby jako nehmotného produktu).

Tento dokumentovaný postup stanoví pravidla, povin-
nosti a odpovědnost při zjištění, přezkoumání a vypo-
řádání neshody identifikované zejména v průběhu
vlastní realizace poskytovaného produktu. Další ná-
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vaznost na systém nápravných a preventivních opat-
ření ve smyslu analýzy příčin řeší ustanovení SŘ „Ná-
pravná a preventivní opatření“.

2 Oblast platnosti

Tato směrnice je závazná v rozsahu celé společnosti
ABC, která se zabývá převážně obchodní činností s ná-
stroji a nářadím.

3 Definice pojmů a použité zkratky

Definice pojmů:
• Neshoda - nesplnění specifikovaného požadavku (tj.

nesplnění potřeby nebo očekávání, které jsou stano-
veny, obvykle se předpokládají nebo které jsou zá-
vazné).

• Záznam o neshodě - písemný popis charakteru ne-
shody, opatření k nápravě a následného přezkoumání
(protokol o neshodě, reklamační protokol, záznam
v servisní knize).

Zkratky:
• IA: interní audit,
• NO: nápravné opatření,
• PM: představitel managementu,
• PO: preventivní opatření.

4 Příslušnosti

Ředitel společnosti:
• schvaluje a přezkoumává preventivní opatření, je in-

formován o stavu plnění nápravných opatření.

Představitel managementu:
• spolupracuje při šetření neshod a jejich příčin,
• spolupracuje při návrhu NO a PO,
• analyzuje záznamy o neshodném produktu jako sou-

část podkladů pro přezkoumání vedením.
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Odpovědný pracovník:
• odpovídá za identifikaci neshodného produktu,
• rozhoduje o způsobu odstranění neshody,
• kontroluje plnění nápravných opatření,
• zodpovídá za zpracování záznamů o neshodě a při-

jatých opatřeních,
• ve spolupráci s PM, resp. vedením společnosti, na-

vrhuje preventivní opatření.

Pracovník:
• odpovídá za nahlášení neshody,
• odpovídá za nápravu neshody, která mu byla dána

k vyřízení.

5 Popis procesu

5.1 Identifikace neshodného produktu organizace
Organizace zajišťuje, že produkt, který není ve shodě
s požadavky, je identifikován a řízen. Neshodným pro-
duktem se přitom rozumí poskytovaná služba, kde
chybí nebo se odchyluje jeden či více specifikovaných
požadavků na shodu (kvalitu), což zahrnuje v nepo-
slední řadě i specifikované požadavky na dodávanou
komoditu. Neshodný produkt má jeden nebo více z ná-
sledujících znaků:
• poškozený obal přebírané nebo dodávané komodity

(musí být zásadně porušen obal, tj. vlivem jeho po-
rušení došlo k poškození obsahu),

• neshoda v počtu nebo druhu komodity,
• neshoda v termínech dodávky zákazníkovi,
• neshoda v požadovaných znacích komodity (ne-

funkčnost, chybějící dokumenty, chybný návod k pou-
žívání),

• neshoda v souvisejících službách (servis, návrh no-
vého produktu),

• jiné znaky neshodného produktu.
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Odpovědnost za hodnocení a vypořádání neshodných
produktů při realizaci zakázek, za jejich dokumento-
vání a oznámení příslušným zaměstnancům, jichž se
týkají, má příslušný přímý nadřízený pracovník. Při
hodnocení konkrétního neshodného produktu je vždy
zohledněn druh a rozsah neshody vzhledem k zakázce.
Neshodný produkt resp. některý z výše uvedených
znaků neshody identifikuje zpravidla:
• odbytové oddělení,
• obchodní oddělení,
• sklad (během přejímky či uskladnění zboží/výrobků),
• servis (během přejímky, během poskytované služby -

instalace zařízení, servis),
• IA (během interního auditu),
• zákazník (v rámci převzetí a používání),
• kterýkoli pracovník během provádění vlastní činnosti.

Kterýkoliv pracovník, který zjistil nebo způsobil v prů-
běhu realizace poskytované služby neshodu při vlastní
práci, nebo pracovník, u něhož byla kontrolou obje-
vena neshoda, je povinen neprodleně neshodu na do-
tčeném procesu/zakázce napravit, a to v souladu s po-
kynem přímého nadřízeného, pokud není použito
následující ustanovení.

5.1.1 Pozastavení a přerušení zakázky
a) Je-li možné bez problémů napravit neshodu v nor-

málním průběhu práce, pracovník tak učiní a ná-
sledně, v průběhu pracovní doby, nahlásí druh
neshody, její rozsah a způsob nápravy svému nad-
řízenému. O zdokumentování neshody rozhodne
nadřízený.

b) Není-li možné bez problémů neshodu napravit
v normálním průběhu práce, je pracovník povinen
oznámit skutečnost svému nadřízenému. Nadřízený
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je povinen rozhodnout o dalším průběhu práce a ne-
shodu, je-li to relevantní, zdokumentovat.

c) Přerušení práce na zakázce je možné, pokud zjiš-
těná neshoda ohrožuje zdraví či život pracovníků
nebo je nebezpečí vzniku škody na majetku zákaz-
níka nebo vlastní firmy. Přerušení oznámí pracov-
ník neprodleně svému nadřízenému, pokud mu pře-
rušení nebylo nadřízeným nařízeno.

d) V přerušené práci na zakázce smí pracovník po-
kračovat až na pokyn svého nadřízeného v době,
kdy je rozhodnuto, jakým způsobem bude neshoda
vypořádána.

5.1.2 Označení a zaznamenání neshodného pro-
duktu

V případě identifikace neshodného produktu pracov-
níkem společnosti provede, není-li použito ustanovení
čl. 5.1.1 a), odpovědný pracovník záznam - protokol
o neshodě, v případě neshody identifikované zákazní-
kem reklamační protokol. Hmotné produkty (komo-
dity), podezřelé z neshody, identifikované pracovníkem
společnosti, oddělí odpovědný pracovník od ostatních
shodných produktů a v případě potřeby označí. Do
záznamu o neshodě vždy uvede tento pracovník popis
neshody, v druhé části navržený způsob vypořádání
neshody. Výsledek kontroly po odstranění příčiny za-
znamená pověřený pracovník do třetí části záznamu
o neshodě. V případě reklamačního protokolu je uve-
dena, pokud je to vhodné, i kontaktní osoba zákazníka.

5.2 Přezkoumání neshody
Odpovědný pracovník rozhodne, zda provede pře-
zkoumání neshody sám nebo v týmu. Rozhoduje se na
základě složitosti neshody a vlastních zkušeností. Do
týmu si případně přizve další pracovníky, podle po-
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vahy neshody, a/nebo PM. Zkoumáním neshody se zjiš-
ťuje:
• rozsah neshody (možný průnik neshody do jiného

procesu),
• závažnost (zda se nejedná o opakovaný výskyt ne-

shody),
• možnost nápravy neshody z hlediska technického

a smluvního,
• u neshody, která je předmětem stížnosti dodavateli

nebo upozornění od zákazníka, rozhodne odpovědný
pracovník o oprávněnosti reklamace.

Pokud to charakter služby (smlouvy) vyžaduje, infor-
muje odpovědný pracovník o možném způsobu ná-
pravy zákazníka a vyžádá si jeho souhlas. V případě
nesouhlasu zákazníka odpovědný pracovník rozhodne
o dalším postupu. Odpovědný pracovník doplní do zá-
znamu o neshodě vypořádání neshody.

5.3 Vypořádání neshody

5.3.1 Opatření k vypořádání neshodného produktu
Podle povahy neshody produktu lze pro její odstranění
použít některé z následujících možností:
• reklamace u dodavatele,
• vrácení komodity dodavateli a následná výměna do-

davatelem nebo záruční oprava dodavatelem,
• přeřazení do jiné třídy (tj. změna třídy neshodného

produktu tak, aby byl ve shodě s požadavky, které se
liší od původních - vyžaduje souhlas zákazníka),

• oprava (takové opatření provedené na neshodném
produktu, aby byl přijatelný pro zamýšlené použití),

• vyřazení (opatření provedené na neshodném pro-
duktu, aby se zabránilo jeho původně zamýšlenému
použití),

• výjimka (tj. povolení použít nebo uvolnit ve specifi-
kovaných mezích po schválenou dobu nebo na určité
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množství produktu takový produkt, který nevyhovuje
specifikovaným požadavkům),

• nápravné opatření (neplánovaný interní audit, ško-
lení personálu, vyřazení dodavatele ze seznamu
schválených dodavatelů, revize dokumentace, revize
procesu).

O povaze neshod a všech provedených opatřeních jsou
pořizovány záznamy.

5.3.2 Přeřazení do jiné třídy
Přeřazení se týká dodávaných komodit, jejichž znaky
neodpovídají požadavkům zákazníka, ale je možno je
použít jako komodity jiného druhu (např. odlišná
barva, materiál...). Přeřazení do jiné třídy předpo-
kládá souhlas zákazníka. Je rovněž možno přeřazení
provést uskladněním komodity pro jiné použití ve
skladu společnosti. Záznam o přeřazení je proveden.

5.3.3 Oprava
Specifický postup opravy se týká dodávaných komodit
v oblasti strojů a zařízení. U neshodného produktu od-
povědný pracovník postupuje následujícím způsobem:
• u nakoupeného hmotného produktu zajistí vyjmutí

produktů z procesu realizace a určí způsob a místo
opravy,

• u již dodaného produktu zákazníkovi určí způsob
opravy u zákazníka,

• zadá znaky kvality ke sledování po dobu opravy,
• u služby určí způsob nápravy po dohodě se zákazní-

kem.

Po opravě je proveden záznam do servisní knihy a pro-
běhne stejná kontrolní činnost jako před zjištěním ne-
shody. Tato následná kontrola ověří, zda provedená
oprava splnila očekávaný výsledek a zda produkt do-
sáhl stanovených parametrů.
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Vedoucí pracovník zakázky doplní do záznamu o ne-
shodě:
• u nakoupených hmotných produktů výsledek kontroly

po opravě, tzn. konečný rozsah neshody,
• u služby výsledek kontroly po opravě.

5.3.4 Vyřazení
Nakoupený produkt, který prokazatelně nesplňuje po-
žadavky objednávky, reklamuje odpovědný pracovník
dodavateli. O reklamaci je pořízen záznam formou re-
klamačního protokolu.

5.3.5 Výjimka
V případě schválení zákazníkem, tj. získání povolení
zákazníka použít nebo uvolnit ve specifikovaných me-
zích neshodný produkt, lze po schválenou dobu nebo
na zákazníkem schválené určité množství produktu ta-
kový produkt použít, tj. pokračovat v realizaci pro-
duktu. O udělené výjimce včetně jejího rozsahu je od-
povědným pracovníkem pořízen záznam jako součást
reklamačního protokolu.

5.4 Evidence neshod
Odpovědný pracovník, bezprostředně po vypořádání
neshody, pokračuje v řešení neshody podle ustanovení
SŘ „Nápravná a preventivní opatření“. Podle stano-
veného postupu šetří a odstraňují příčinu neshody, pří-
padně podávají návrh na další opatření. Evidence ne-
shod je vedena centrálně. PM záznamy o neshodách
a přijatých nápravných opatřeních analyzuje jako sou-
část podkladů pro přezkoumání vedením.

6 Související dokumentace

• Obchodní zákoník,
• věstník řídicí dokumentace,
• platná řídicí dokumentace organizace ABC,
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• všeobecné obchodní podmínky v pl.zn.,
• záruční a servisní podmínky v pl. zn.,
• servisní kniha,
• servisní list,
• evidence neshod a opatření.

Příklad směrnice pro nápravná a preventivní opat-
ření dle normy ISO 9001:2008:

1 Účel

Tento dokumentovaný postup stanoví pravidla pro při-
jímání nápravných opatření a vyřešení podnětů pro
preventivní opatření.

2 Oblast platnosti

Tato směrnice je závazná v rozsahu celé organizace
ABC, která se zabývá převážně obchodní činností s ná-
stroji a nářadím.

3 Definice pojmů

• Vlastník procesu (odpovědný pracovník) - pracov-
ník odpovědný za proces nebo jeho část (např. ředi-
tel, PM, vedoucí skladu, obchod, odbyt...).

• Shoda - splnění stanovených požadavků na produkt,
proces, QMS.

• Neshoda - nesplnění specifikovaného požadavku.
• Náprava - opatření k odstranění zjištěné neshody.
• Nápravné opatření - opatření k odstranění příčiny

zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace.
• Preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny

potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální
situace.
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4 Příslušnosti

Ředitel organizace:
• schvaluje a provádí přezkoumání realizace preven-

tivních opatření,
• provádí přezkoumání realizace opatření k nápravě.

Vlastník procesu (odpovědný pracovník):
• navrhuje postup a charakteristiky procesu,
• identifikuje neshody,
• zjišťuje příčinu neshody a navrhuje způsob jejího od-

stranění včetně nápravných opatření, spolupracuje
s vedením na návrhu preventivních opatření,

• zodpovídá za řádný průběh procesu včetně pořizo-
vání záznamů.

Interní auditor:

• identifikuje neshody,

• spolupracuje na stanovení příčiny a návrhu opatření,

• zodpovídá za řádný průběh kontroly včetně pořízení
záznamu z kontroly.

PM:
• spolupracuje při šetření neshod a jejich příčin,
• spolupracuje při návrhu NO a PO,
• analyzuje záznamy o neshodách jako součást pod-

kladů pro přezkoumání vedením.

5 Popis procesu

5.1 Druhy neshod
5.1.1 Kvalita poskytovaného produktu může být

obecně negativně ovlivněna problémy souvisejí-
cími s vlastním procesem realizace, s kontrol-
ním, měřicím a zkušebním zařízením, se subdo-
dávkami, se zaměstnanci (kvalifikace, odborná
způsobilost).

5.1.2 Neshody obecně mohou zahrnovat neshody
v procesu poskytování služby, neshody v dodá-
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vaných komoditách (výrobcích) - podrobnosti
uvádí SŘ „Řízení neshodného produktu“, ne-
shody v procesech, činnostech a QMS obecně.
Informace o neshodách jsou identifikovány pro-
střednictvím:
• provozních kontrol odpovědného pracovníka,
• interního auditu,
• vlastními zaměstnanci při běžném provozu,
• stížností a reklamací zákazníka.

Neshody jsou v zásadě dvojího typu:
• Nezávažná neshoda se specifikovanými požadavky -

drobná, méně závažná nebo nesystémová neshoda
s minimálním možným dopadem na shodu s poža-
davky (kvalitu) produktu, na proces nebo celý QMS.
Ustanovení normy jsou splněna částečně nebo se
jedná o ojedinělé neshody v systému QMS. Neshodu
je možné bez problémů napravit v normálním prů-
běhu práce. O zdokumentování takové neshody roz-
hodne odpovědný pracovník.

• Závažná neshoda se specifikovanými požadavky -
ustanovení normy jsou nezavedena a/nebo nespl-
něna, ustanovení vnitřních předpisů společnosti jsou
nesplněna nebo se jedná o opakující nezávažné ne-
shody. V takovém případě se postupuje dle dále uve-
dených pravidel:

Neshoda zjištěná vlastnímu zaměstnanci je zazname-
nána odpovědným pracovníkem v případě servisní
služby do servisního listu, poté je záznam doplněn do
servisní knihy. V případě reklamací zákazníka je pro-
veden záznam do reklamačního protokolu, v ostat-
ních případech do formuláře protokol o neshodě. Zji-
stí-li neshodu pracovník, oznámí tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu přímému nadřízenému. Ze strany
odpovědného pracovníka vyjdou místa, kde byla iden-
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tifikována neshoda, je přezkoumána její příčina, vy-
hodnocena potřeba opatření, navržena odpovídající
náprava, případně nápravné opatření k odstranění
příčiny existující neshody, aby se zabránilo jejímu
opakování. Opatření k nápravě musí být přiměřené dů-
sledkům zjištěných neshod. Za tím účelem může od-
povědný pracovník, o povaze opatření s PM. Po rea-
lizaci nápravných opatření je hodnocena jejich
efektivita a účinnost.

5.2 Nápravná opatření
Vhodnými nápravnými opatřeními jsou v organizaci
ABC:
• analýza procesů (činností),
• porady k příčinám neshod,
• revize dokumentace QMS,
• vypracování nové dokumentace QMS,
• opravy, údržba a případně kalibrace kontrolního,

měřicího a zkušebního zařízení,
• školení zaměstnanců,
• motivační programy.

5.3 Preventivní opatření
5.3.1 Preventivní opatření zabraňují vzniku potenciál-

ní neshody. Rozhodnutí o těchto opatřeních patří
do kompetence vedení společnosti, neboť je
zpravidla nutné uvolnit také potřebné zdroje na
řešení. Jedná se většinou o řešení systémových
problémů s cílem odstranit příčiny možné ne-
shody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se
zabránilo jejich výskytu. Hlavními informačními
zdroji pro stanovení preventivních opatření jsou
analýzy neshod a vyhodnocování reklamací zá-
kazníků, interní audity a závěry z přezkoumání
vedením.
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5.3.2 Členové vedení společnosti, kteří přezkoumávají
QMS, shromažďují informace o:
• trhu,
• potřebách a očekáváních zákazníka,
• spokojenosti zákazníka,
• stabilitě procesu,
• systému managementu kvality,
• výstupech z analýzy údajů,
• procesech, které poskytují včasné varování

o blížících se neregulovaných provozních pod-
mínkách.

• Na základě těchto informací vyhodnocují ri-
zika a trendy a definují možné neshody. K vy-
hodnocení používají v případě vhodnosti
obecně známé analýzy.

5.3.3 Každou možnou neshodu podrobí příslušný
vlastník procesu (odpovědný pracovník) nebo
člen vedení společnosti přezkoumání možné pří-
činy. Šetření provede sám nebo v týmu specia-
listů. Pro stanovení příčiny možné neshody po-
věření specialisté shromažďují a analyzují
dostupné údaje, specifikace a záznamy. Specia-
listé hledají pouze interní příčiny možné ne-
shody, tedy možné nedostatky v některém z in-
terních procesů. Zjištěné externí příčiny jsou jen
krokem na cestě k odhalení příčiny interní. Ty
externí příčiny, proti kterým společnost nemá
ochranu, naznačují nedostatečné ošetření rizika
v systému managementu kvality, a proto je nutné
hledat příčinu v interních systémových předpi-
sech.

5.3.4 O přijetí preventivního opatření rozhodne pří-
slušný vlastník procesu nebo člen vedení spo-
lečnosti po předchozí poradě s vedením společ-
nosti. Preventivní opatření s velkým finančním
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dopadem nebo opatření, která mají značný po-
tenciální vliv na spokojenost zákazníka, přebírá
k řešení vždy ředitel společnosti. Příslušný vlast-
ník procesu nebo člen vedení společnost (dále
jen zadavatel) vypracuje dokument „Návrh pre-
ventivního opatření“, který obsahuje:
• zdroj informací pro preventivní opatření,
• identifikaci příčiny potenciální neshody,
• popis možné neshody nebo nežádoucí situace,
• specifikaci cíle preventivního opatření,
• návrh opatření včetně požadavků na zdroje,

termínů a zodpovědností.

Po uplynutí termínu pověřený pracovník ověří splnění
všech zadaných úkolů z dokumentu „Preventivní opat-
ření“ a výsledek kontroly zaznamená. Nesplnění úkolu
řeší PM s ředitelem organizace.

5.3.5 Zadavatel zváží, kdy a jakým způsobem bude po-
tvrzena účinnost preventivního opatření. Účin-
nost preventivního opatření zadavatel ověřuje
sám nebo ve spolupráci s řešitelem opatření. Po-
kud je účinnost preventivního opatření potvr-
zena, zadavatel toto následné ověření přijatých
preventivních opatření zaznamená do doku-
mentu. Tím je celý postup „Preventivní opat-
ření“ ukončen. Pokud účinnost není potvrzena,
vede zadavatel další jednání za účelem potvrzení
nebo vyvrácení oprávněnosti specifikovaných
příčin. Výsledkem může být:
• nové šetření příčiny možné neshody a nový ná-

vrh preventivního opatření,
• jednání ve vedení společnosti o nedůsledném

odstraňování identifikovaných příčin.
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5.4 Přezkoumání provedených opatření
Záznamy z provedených NO a PO jsou jedním ze zá-
kladů informací pro přezkoumání systému vedením.
PM jako podklad pro zprávu k přezkoumání vedením
převezme záznamy z NO a PO za uplynulé období
(ukončené i dosud nevyřízené) a buď jednotlivě, nebo
společně z nich analyzuje příčiny, průběh a výsledky
plnění opatření a míru účinnosti nově přijímaných
opatření. Tato analýza pak slouží jako jeden z pod-
kladů k přezkoumání vedením.

6 Související dokumentace

• Obchodní zákoník,
• věstník řídicí dokumentace,
• platná řídicí dokumentace organizace ABC,
• servisní list,
• servisní kniha,
• evidence neshod a opatření.

Pozn.: Nová norma ISO 9001:2008 výslovně připouš-
tí pokrytí požadavků na jeden, či více postupů jedním
dokumentem (jednou směrnicí). Proto je v našem pří-
kladě použit jeden postup, přestože norma požaduje
jeden dokumentovaný postup ve svém čl. 8.5.2 pro ná-
pravná opatření a další v čl. 8.5.3 pro preventivní opat-
ření.

Evidence neshod

Výsledkem identifikace neshod a stanovení způsobu
nápravy může být jednotná evidence, přístupná pro
určené pracovníky například prostřednictvím počíta-
čové firemní sítě, jako je tabulka neshod v našem pří-
kladě.
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Tabulka neshod a opatření
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1. Dokonãit projekt integrace K PO revize dokumentace

9001/14001

2. Implementace revize âSN EN K PO zafiazení do cílÛ 2009

ISO 9001:2009

3. Nekonkrétní postup na NO/PO EA NO doplnûní postupu

v Pfiíruãce kvality

4. Nekonkrétní v˘razy v Pfiíruãce kvality EA NO revize Pfiíruãky kvality

5. Chybí postup identifikace jin˘ch EA NO doplnûní postupu

poÏadavkÛ na zakázce a hodnocení 

souladu s nimi

6. Organizaãní schéma neodpovídá EA PO doplnûní organizaãního 

souãasnosti fiádu

7. Neprovádí se anal˘zy vnitfiních EA PO prÛbûÏná kontrola

neshod ve vztahu k zakázkám anal˘za v˘sledku

8. Neaktuální seznam technologick˘ch EA PO doplnûní pouÏívan˘ch 

postupÛ postupÛ, evidence, zaji‰tûní 

dostupnosti

9. Nedostupnost znûní platné verze IA PO vyvû‰ení politiky kvality 

politiky vefiejnosti (zainteresovan˘m v prostorách spoleãnosti 

stranám) a na webov˘ch stránkách 

spoleãnosti

10. Neefektivní systém fiízení záznamÛ IA PO zpracovat seznam formuláfiÛ 

(pfiíp. záznamÛ) 

11. Neaktuální podklady IA NO aktualizace registru 

pro monitorování a mûfiení monitorování a mûfiení

12. Nutné jmenování nového metrologa K PO v˘bûr, jmenování, za‰kolení

13. Nutn˘ nákup nov˘ch mûfiidel K PO anal˘za, v˘bûr, nákup 

a zaji‰tûní jejich kalibrace kalibrovan˘ch mûfiidel

14. Neaktuální revize hromosvodÛ, K N v˘bûr dodavatelÛ, realizace

hasicích pfiístrojÛ, el. spotfiebiãÛ 

15. Neaktuální skladov˘ fiád K PO revize skladového fiádu 

dle normy âSN 269015 

a násl. (zafiazení do cílÛ 

2010)

16. Nestanovení rámcové struktury IA PO vytvofiení formuláfie „obsah 

záznamÛ ukonãen˘ch zakázek sloÏky“, stanovení odpovûdné 

osoby, kontrola

ââ.. PPooppiiss ssiittuuaaccee//nneesshhooddyy ZZ HH NNáávvrrhh ooppaattfifieenníí TT OO



Neshody a opatření s ohledem na novou normu ISO
9001:2008

Dále si popíšeme, jak bylo řečeno v úvodu, nejčastější
příčiny neshod a jejich vyřešení při přechodu na
novou normu ISO 9001:2008. Následující odstavce
ale neobsahují kompletní výčet požadavků normy, ten
bude postupně doplňován i s podrobným komentářem
v kapitole 3/3.1.1 této příručky.

Příklady si rozdělíme na dvě části:
1. změny v terminologii,
2. změny v obsahu.

Příklady zahrnují vždy popis konkrétní situace, vari-
antu současnou, která by vedla k neshodě při auditu,
a dále návrh řešení, resp. odstranění této potenciální
neshody.

1. Změny v terminologii
Bylo již řečeno, že jedna z oblastí změn nové normy
se týká používané terminologie, a to jednak v oblasti
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17. Vedení stavebního deníku - EA NO Doplnûní chybûjících 

nedostatky dokumentÛ

Vypracovat pokyn

Pro‰kolení stavbyvedoucích

PrÛbûÏná kontrola kaÏdé 

zakázky

18. V˘mûna rizik BOZP EA NO Vypracovat metodiku

(zák. 262/2006 Sb. § 101) Pro‰kolení stavbyvedoucích

se neprovádí PrÛbûÏná kontrola kaÏdé 

zakázky

ââ.. PPooppiiss ssiittuuaaccee//nneesshhooddyy ZZ HH NNáávvrrhh ooppaattfifieenníí TT OO

Legenda:

• Z: zji‰tûní pfii kontrole (K), externím auditu (EA), interním auditu (IA).

• H: hodnocení - náprava (N), nápravné opatfiení (NO), preventivní opatfiení (PO).

• T: termín realizace.

• O: ovûfiil (kontrola provedení realizace, úãinnosti opatfiení).



nových termínů používaných anglickým originálem,
tedy normou ISO 9001:2008, jednak částečně odliš-
nými překlady české verze ČSN EN ISO 9001:2009
i tam, kde se původní originál v anglické verzi nemění
(např. pojem „zaznamenat“ je nyní nahrazen pojmem
„vytvářet a udržovat záznamy“, pojem „opatření k ná-
pravě“ je nahrazen pojmem „nápravná opatření“, po-
jem „znaky“ pojmem „charakteristiky“ apod.).

Pro představu o rozsahu je přehled některých změn
uveden v následující tabulce.

Přehled nově používaných českých termínů
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T

Typ reklamy

quality jakost kvalita

general v‰eobecnû obecnû

implement uplatÀování implementace

ongoing nepfietrÏité neustálé

Financial management management financí finanãní management

integrate zaãlenit integrovat

competence odborná zpÛsobilost kompetence

applicable pfiíslu‰né aplikovatelné

identification identifikovatelnost identifikace/urãení

commitent osobní angaÏovanost angaÏovanost a aktivita
a aktivita

consistent konzistentní v souladu

Corrective actions opatfiení k nápravû nápravná opatfiení

determine urãovat stanovit

personnel zamûstnanci pracovníci

awareness vûdomí závaÏnosti povûdomí o závaÏnosti

maintain udrÏovat vytváfiet a udrÏovat

develop rozvíjet vytváfiet

AAnngglliicckk˘̆ tteerrmmíínn DDoossuudd NNoovvûû
((ââSSNN EENN IISSOO 99000011::22000011)) ((ââSSNN EENN IISSOO 99000011::22000099))



Jelikož stále platí, že nový překlad některých termínů
a slov nesmí být důvodem pro vystavení neshody au-
ditorem při externím auditu, nemělo by být nepoužití
těchto nových termínů důvodem problémů při auditu.
V některých případech jde o změnu, která nemá prak-
ticky vzato na nic vliv (např. změna jakost x kvalita).

V případě takovýchto změn buď může firma zaujmout
stanovisko, kdy se k novým pojmům hlásí a provede
v této souvislosti revizi dokumentace, a to najednou,
či postupně, nebo bude i nadále používat pojmy pů-
vodní z důvodů firemních zvyklostí.

Ve druhém případě se minimálně doporučuje v defi-
nicích případně uvést odkaz na novou normu s ko-
mentářem, které pojmy je možné nadále používat, pří-
padně které se doporučují používat.

Jako neshoda by bylo kvalifikováno nepoužití v do-
kumentaci alespoň správného datování normy (tedy
ISO 9001:2008, resp. ČSN EN ISO 9001:2009).
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Typ reklamy

essential podstatné zásadní

charakteristics znaky charakteristiky

capable zpÛsobil˘ schopen

purchasing nakupování nákup

inspection kontrolní inspekãní

Under the organisation’s organizace fiídí má pod kontrolou 
control (majetek zákazníka)

preservation ochrana uchovávání

ivalidate zru‰it naru‰it

improve zlep‰ování zvy‰ování

data údaje data

AAnngglliicckk˘̆ tteerrmmíínn DDoossuudd NNoovvûû
((ââSSNN EENN IISSOO 99000011::22000011)) ((ââSSNN EENN IISSOO 99000011::22000099))



Pozn.: Přesto ale mohou některé pojmy mít dopad zá-
sadní (např. změna zaměstnanci x pracovníci), těm se
budeme ještě dále věnovat v části obsahových změn.

Příkladem opatření ve smyslu staré/nové terminologie
je výtah z původní a revidované příručky kvality:

ŠPATNĚ - Nepřesné znění, které by vedlo k ne-
shodě vůči požadavkům revidované normy při au-
ditu:

Příručka jakosti

Kapitola 2: Normativní odkazy, definice pojmů, zkratky

V QMS společnosti se uplatňují:
• ČSN EN ISO 9000:2000 - Systémy managementu

kvality - Základy, zásady a slovník;
• ČSN EN ISO 9001:2001 - Systémy managementu ja-

kosti - Požadavky;
• ČSN EN ISO 19011:2003 - Směrnice pro auditování

systémů managementu jakosti a/nebo systémů envi-
ronmentálního mamangementu;

• další normy s přímou souvislostí s realizačními pro-
cesy - viz seznam norem.

Definice pojmů

Pro účely této Příručky jakosti platí definice uvedené
v normativních dokumentech dle čl. 1 této kapitoly.
Dále jsou uvedeny pouze základní definice nutné pro
snadnou orientaci v příručce.
• Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inhe-

rentních znaků.

SPRÁVNĚ - Přesné znění dle revidované normy
ČSN EN ISO 9001:2009

Příručka kvality

Kapitola 2: Normativní odkazy, definice pojmů, zkratky
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Normativní odkazy

V QMS společnosti se uplatňují:
• ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu

kvality - Základní principy a slovník;
• ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu

kvality - Požadavky;
• ČSN EN ISO 19011:2003 - Směrnice pro auditování

systémů managementu jakosti a/nebo systémů envi-
ronmentálního mamangementu;

• ČSN ISO 10001:2008 - Management kvality - Spo-
kojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování
organizací;

• ČSN ISO 10002:2005 - Management kvality - Spo-
kojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stíž-
ností v organizacích;

• ČSN ISO 10003:2009 - Management kvality - Spo-
kojenost zákazníka - Návod pro řešení vnějších ne-
shod a reklamací;

• další normy s přímou souvislostí s realizačními pro-
cesy - viz seznam norem.

Definice pojmů

Pro účely této Příručky kvality platí definice uvedené
v normativních dokumentech dle čl. 1 této kapitoly.
Dále jsou uvedeny pouze základní definice nutné pro
snadnou orientaci v příručce.
• Kvalita/jakost - stupeň splnění požadavků souborem

inherentních znaků. V podmínkách společnosti ABC
je přednostně používán pojem kvalita, i když je
možné používat oba pojmy jako rovnocenné.
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