
Audity na dálku: 
Zodpovídáme vaše dotazy

Časté dotazy 



Jak zjistíme, zda jsou 
pro nás audity na dálku 
vhodným řešením? 

Můžete se s námi poradit a společně 
určíme, zda audit na dálku splňuje 
vaše požadavky. Můžete také 
požádat o zkoušku vhodnosti 
provedení auditu na dálku; 
auditor bude schopen ji připravit. 

Pokud zkouška splní vaše očekávání, 
pak lze provést kompletní audit 
na dálku.

Většinu našich dokumentů 
nevedeme v digitální 
podobě. Bude i přesto možné 
provést audit na dálku? 

Audity na dálku lze využít 
i u systémů, které nejsou 
digitalizovány. Pokud máme 
zajištěné internetové připojení, 
budeme moci provést audit. 

Bude to sice časově náročnější, 
než když je vše k dispozici digitálně, 
ale provést to jistě lze. 

Naše audity lze snadno zajistit 
na dálku prostřednictvím telefonu, 
tabletu nebo stolního počítače. 
Nejdůležitější aspekty procesu 
auditu se nemění. 

Ron Crooks, manažer pro 
provádění auditů ve společnosti 
Lloyd’s Register (LR), odpovídá 
na vaše dotazy týkající se auditu 
na dálku. 

Audity na dálku 
Byly nějaké případy, kdy 
společnosti nebyly vhodné 
pro audit na dálku?

Ne, v tuto chvíli ne, ale existují 
omezení pro některá certifikační 
schémata, která audity na dálku 
neumožňují. 

Všechny audity na dálku prováděné 
společností LR jsou jiné, většinu 
problémů lze řešit vhodnou diskusí 
a dohodou s jednotlivými klienty.

Vidíte nějakou výhodu auditů 
na dálku u malých podniků 
s jediným provozem? 

Audit na dálku lze provést 
u organizace libovolného druhu 
či velikosti. Provedení auditu je třeba 
posoudit individuálně, aby se zajistil 
maximální přínos auditu.

Máte nějaké tipy pro úspěšné 
provedení auditů na dálku? 

Máte-li čas, požádejte si o zkoušku. 

Zkouška vám umožní ověřit 
technologie a pokrytí sítě 
a zkontrolovat, zda nevznikají 
„hluchá datová místa“. To vše lze 
zajistit prostřednictvím analýzy 
rizik a příležitostí v rámci vašeho 
systému managementu. 

Je výhodou, nebo nevýhodou 
mít nového auditora ?

Dle mého názoru je to 
rozhodně výhoda. 

Potřebujete-li minimalizovat cestování nebo máte zařízení 
v těžko dostupných oblastech či se složitými infrastrukturami, 
naše služba auditu na dálku se snaží podporovat organizace 
prostřednictvím alternativních řešení, kdykoliv to lze. 
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Společnost LR usilovně pracuje 
na tom, aby všichni její auditoři měli 
klíčové kompetence k provádění 
auditů. Vždy se o svém auditorovi 
informujte. Každý auditor je 
jiný a přináší do auditů svůj 
vlastní styl. Počáteční rozhovor 
s auditorem je místem, kde lze 
získat přidanou hodnotu.

Bude audit na dálku trvat 
déle než běžný audit?

Ne, audit na dálku netrvá delší 
dobu. Počet dnů auditu zůstává 
stejný, protože doba trvání auditu 
se řídí normami nebo předpisy 
pro daná schémata.

Vysvětlení omezení 
v rámci standardů
Lze provést audit na dálku 
u všech standardů? 

Použití auditu na dálku je povoleno 
podle pravidel IAF a v některých 
případech vlastníky schématu, 
ale jeho použití je kontrolováno 
a nelze jej použít za všech okolností. 

V době vnitrostátní či mezinárodní 
mimořádné situace může každý 
vlastník schématu provést 
další úlevy. 

Vysvětlení procesu
Jak byste prováděli 
rozhovory s operátory strojů?

Situace se neliší od auditu 
na místě; operátor vždy musí 
být při komunikaci s auditorem 
na bezpečném místě. 
Bezpečnost především. 

Bude odstraňování 
neshod řešeno auditorem 
a technickým týmem 
na dálku?

Naše provozní postupy se nezmění. 

Hlavní auditor přezkoumá dodané 
materiály, s jejichž pomocí se 
budou neshody zjištěné během 
auditu řešit. Kde je to možné, lze 
to provést na dálku, ačkoli některé 
přezkoumání neshod může ze své 
povahy vyžadovat přezkoumání 
na místě.

Bude třeba po provedení 
auditu na dálku provést 
také audit na místě?

Naším cílem je dle možností 
provést co nejvíce na dálku.

Nelze-li přezkoumat technické 
činnosti v rámci auditu na dálku, 
budeme muset použít přístup 
založený na rizicích a vyhodnotit, 
zda je nutné provést další návštěvu. 
Každé takové rozhodnutí s vámi 
bude projednáno a dohodnuto 
během auditu na dálku.

Vysvětlení 
technologie
Musí organizace používat 
konferenční systém 
společnosti LR?

Při plánování auditu na dálku 
s klientem je vždy první možností 
jeho systém. 

Tím se zajišťuje důvěrnost auditu, 
ale také to umožňuje lepší 
prověření systému managementu. 
Nebude-li volba platformy efektivní, 
společnost LR disponuje systémy, 
které lze v takovém případě použít. 
Ty se řídí našimi IT zásadami pro 
schválený software, a zajišťující tak 
důvěrnost prohlížených a sdílených 
dat a informací.

Jakou platformu preferuje 
společnost LR pro audit 
na dálku? 

Máme tři možnosti: 

1. Systém zákazníka
2. Microsoft Teams
3. Aplikace LR Remote, kterou 

nabízíme pro audity a která 
nabízí vyšší stupeň možností

Má-li společnost dva 
síťové systémy, tedy jeden 
s připojením k internetu 
a jeden bez něj, jak byste 
tento problém řešili? 

To nepředstavuje problém, vedlo 
by to k provedení hybridního 
auditu. To znamená, že polovina 
auditu je provedena na dálku 
a druhá polovina může být na místě. 

Řešení ochrany 
osobních údajů 
Má-li zákazník důvěrné 
informace, které nelze 
odhalit, jak by společnost 
LR získala důkazy o shodě?

Tento případ je specifický a může 
nastat stejně tak na místě jako 
na dálku. Platí-li tyto podmínky 
z minulosti, je třeba se zákazníkem 
prodiskutovat, proč nelze citlivé 
dokumenty předložit. Pokusíme 
se použít jiný dokument, ale je-li 
dokument důležitý pro systém 
managementu, pak musí být 
auditorovi zpřístupněn.

Jednou z hlavních priorit 
společnosti LR během každého 
auditu je důvěrnost klientů, 
ochrana citlivých informací 
a způsob přístupu k nim a jejich 
zaznamenání v našich zprávách. 
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Jak reagovali zaměstnanci 
výroby na audit na dálku, 
neměli obavy o soukromí?

Kromě počátečních obav z auditů 
na dálku nebyly ze strany klientů 
hlášeny žádné problémy. 

Mají-li zařízení bezpečnostní 
omezení, musíme pochopit 
důvody pro jejich zavedení. 
Při plánování auditu na dálku tato 
omezení zvážíme a s podporou 
našich zákazníků jim poskytneme 
nejefektivnější řešení.

Budoucnost auditů 
na dálku
Audity na dálku jsou nový 
pojem; vyvine společnost 
LR v budoucnu nový 
standard pro hodnocení 
efektivity auditů? 

Audity na dálku jsou povoleny 
asociací IAF vlastně již několik let. 
Nicméně tato technika se dočkala 
širšího přijetí teprve nedávno. 
V současné době není záměr 
vyvíjet speciálně pro audit na dálku 
nové standardy. 

Budeme i nadále sledovat efektivitu 
auditů na dálku, abychom zajistili, 
že naši klienti získají z auditu co 
nejvíce, a na základě zkušeností 
a zpětné vazby provedeme 
veškeré nezbytné změny. 

O AUTOROVI

Ron Crooks, náš zástupce 
pro audity na dálku 

Ron nastoupil do společnosti 
LR v září roku 2014 jako auditor 
pro odvětví těžby ropy a plynu 
dle norem ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, TS 29001 
a ISO 45001. 

Během této doby se podílel 
na vývoji technik auditů 
na dálku prostřednictvím 
různých softwarových nástrojů 
a aplikací. Ron poprvé použil 
aplikaci LR Remote při auditu 
dle standardů ISO v srpnu 2019 
(z Velké Británie do Nigérie).

V září roku 2019 převzal roli 
manažera pro provádění auditů 
pro Skotsko a Severovýchodní 
Anglii, kde nyní podporuje 
24 auditorů společnosti LR 
v širších aspektech auditování 
na dálku. Od září 2019 Ron 
zaštiťoval vývoj nového 
procesu auditování LR Remote 
Assessment a pokračuje  
v tom i nyní.

Ron Crooks
Manažer pro provádění auditů 
Lloyd’s Register 

Použití a provedení auditů na dálku 
je nakonec předmětem přístupu 
analýzy rizik a příležitostí. 

Na podporu našich klientů 
v tomto přechodném období vyvíjí 
společnost LR veřejný školicí kurz, 
který pomáhá interním auditorům 
budovat důvěru a rozvíjet jejich 
dovednosti.

Měli bychom 
očekávat audity na 
dálku do budoucna, 
tedy nejen během 
probíhající pandemie?

Ano, audity na dálku představují 
zavedený a přijatelný proces 
auditu. Díky pandemii COVID-19 
se pouze dostal do popředí. 

Tam, kde to bude možné se 
stanou audity na dálku výchozí 
prováděcí metodou pro budoucí 
audity. Kromě toho, že jsou velmi 
efektivním prostředkem auditu, 
nabízí audity na dálku další 
podstatné výhody. Například 
jsou udržitelnější, protože je 
eliminováno nebo výrazně 
omezeno cestování, což má 
v konečném důsledku také 
pozitivní důsledky na bezpečnost 
našich zákazníků a našich auditorů.


