
AuditovánÍ  
nA dáLKu
řešení od BUReAU VeRITAS



Globální koronavirová krize nadále vytváří na firmy všech velikostí nebývalý tlak 
různými pokyny, které se každý den mění podle toho, jak se virus COVID-19 
nadále rozšiřuje. Naším cílem je samozřejmě zajištění bezpečnosti našich klientů 
a zaměstnanců a jsme odhodláni podporovat naše klienty v této bezprecedentní 
době. V rámci této podpory jsme zavedli nový proces provádění auditů pomocí 
digitální technologie s cílem zajistit plynulost našich služeb.

Co je AUDIT NA DÁLKU (REMOTE AUDIT)?
Audit na dálku (tzv. Remote audit) se provádí, když auditor na dálku audituje 
procesy, politiky, postupy a personál organizace klienta v reálném čase 
prostřednictvím ICT (Informační a komunikační technologie). Auditor může vést 
pohovor s auditovanými pracovníky prostřednictvím nástrojů pro videokonference, 
přičemž má možnost současně prozkoumávat na dálku dokumenty (pomocí funkcí 
pro sdílení obrazovky), zatímco klade otázky nebo se ptá na upřesnění.

Audity na dálku mohou se aplikovat1 na každý proces, který nevyžaduje kontrolu 
probíhajících činností na místě (tj. průmyslový nebo výrobní proces).

Jak se AUDITY VYKONÁVAJÍ?
Ve společnosti Bureau Veritas používáme pro videokonference hlavně aplikaci 
Microsoft Teams, ale jsme flexibilní při používání dalších nástrojů, jako například 
Zoom nebo Skype, na základě toho, co je nejvíce vhodné pro naše klienty.

1 Možnosti a podmínky auditování na dálku určuje každý akreditační orgán,  
orgán dohledu nebo vlastník schématu a musí se dodržovat. 
2 Podle akreditačních pravidel může být potřebný dodatečný audit na místě.

procesu auditování  
na dálku

Plánování auditu na dálku & 
posouzení dostupných ICT nástrojů

Naplánování auditu na dálku

Příprava a zaslání  
příslušných dokumentů Provedení auditu na dálku2

Doručení zprávy z auditu

Odstranění případných neshod

Získání certifikátu  
(pokud je to aplikovatelné)

Komunikace s vaším  
auditorem o detailech logistiky  

a technologie (ICT)

kroků 

Jaké jsou KROKY PROCESU AUDITOVANý NA DÁLKU?



  

Které audity se MOHOU PROVÉST NA DÁLKU?

Většina akreditačních orgánů3 souhlasila s povolením auditů na dálku během krize COVID-19 pro udržení platnosti 
certifikátu a plynulosti podnikání. Tato oprávnění se udělují podle pokynů IAF MD4 / MD5 o provádění auditů na 
dálku.

Normy jako ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20001-1 jsou způsobilé pro auditování na 
dálku. Ve většině případů se může realizovat na dálku 50% běžného času auditu. Za zvláštních okolností může být 
audit proveden na dálku až na 100%. Tyto případy se týkají pouze konkrétních průmyslových kódů (odvětví); většinou 
pokud neexistují činnosti “na místě” nebo výrobní činnosti.

Doporučujeme vám obrátit se na certifikační orgán Bureau Veritas a ověřit si, zda je vaše norma vhodná pro audit na 
dálku. Můžete se také poradit s akreditačním orgánem nebo s vlastníkem schématu, zda je možné během omezení 
souvisejících s COVID-19 provést audit vaší normy na dálku.

3 Jen akreditační orgány, orgány dohledu, které řídí normy, mohou definovat pro audity na dálku jejich 
oprávněnost, podmínky použitelnosti a přijatelné % auditu, které lze provést.

Udržení  
vaší certifikace

Příprava na 
restart vašich 
činností, kdy 
omezení budou 
zrušena

Udržení 
plynulosti 
podnikání během 
pandemie

Úspora času a 
peněz, protože 
není potřeba 
cestování

Zvýšení 
efektivnosti 
auditu díky větší 
flexibilitě a 
sníženému času 
na cestování

Jaké jsou PODMÍNKY ÚSPĚCHU
PRO EFEKTIVNÍ AUDIT NA DÁLKU?

KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ A ÚČINNÝ AUDIT NA DÁLKU:

Příprava 
dokumentace:
Ujistěte se, že 
dokumenty jsou 
připraveny a k 
dispozici pro sdílení 
na obrazovce s 
auditorem. Jelikož 
návštěva na místě 
není možná, ujistěte 
se, že všechny 
dokumenty jsou 
dostupné na dálku 
a mohou se sdílet 
online.

Time management:
Audit na dálku 
vyžaduje specifický 
time management v 
porovnání s auditem 
na místě. Auditoři 
Bureau Veritas 
budou přizpůsobovat 
program auditu 
odpovídajícím 
způsobem.

Bezpečnost  
a důvěrnost:
Ujistěte se, že máte 
zabezpečenou síť 
se systémem VPN 
(Virtuální privátní 
síť), která se dá 
použít pro připojení k 
systému ICT. Auditoři 
Bureau Veritas na 
své straně použijí 
Bureau Veritas VPN.

Dostupnost týmu:
Jako při každém 
certifikačním 
auditu se ujistěte, 
že všichni potřební 
lidé mají přístup 
(a jsou pozváni) na 
videokonferenci a 
mohou se účastnit 
auditu na dálku. Lidé 
mají mít možnost 
připojit se kdykoliv, 
když potřebují, nebo 
pokud se to vyžaduje.

ICT nástroje  
a dobré připojení:
Ujistěte se, že vaše 
síť má dostatečnou 
šířku pásma pro 
podporu více 
připojených lidí na 
digitální setkání se 
sdílením obrazovky. 
V případě, že je 
pro lepší připojení 
potřebná speciální 
místnost, zajistěte 
její dostupnost 
během auditu.

HLAVNÍ VÝHODY AUDITŮ NA DÁLKU?



 

MEZINÁRODNÍ SÍŤ  
poskytující ucelený ROZSAH  
CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

Bureau Veritas certification nabízí komplexní rozsah certifikace globálních nebo odvětvových norem, audity na míru 
a školící služby v oblasti kvality, BoZp, životního prostředí, dodavatelského řetězce a společenské odpovědnosti pro 
malé, střední a velké organizace v 80 zemích světa.

Vytváříme svět důvěry

navštivte naši webovou stránku:  
www.bureauveritas.cz

pro více informací nás kontaktujte na e-mail:  
certification@bureauveritas.cz 

BuReAu VeRItAs ceRtIFIcAtIon cZ, s.r.o.
olbrachtovat 1
140 00 praha 4

7 900 
počet AudItoRů

146 000+ 
klIentI

148 000+ 
Certifikáty

70+ 
AkreditACe




