Audit SMETA se 4 pilíři – postup auditu
Úvodní jednání

Pohovor 1

Vizuální kontrola

Pohovor 2

Přezkoumání
dokumentace

Pohovor 3

Závěrečné jednání

SMETA byla vytvořena členy AIM
Progress s cílem podporovat praktiky
pro zodpovědné zajištění zdrojů a
udržitelný systém výroby.
Cílem AIM Progress je vytvořit a
podporovat používání společných
metod hodnocení s cílem určit
výkonnost dodavatelského řetězce
v oblasti společenské odpovědnosti
firem (CSR), a zvýšit efektivitu
všech společností pomocí sběru dat,
posouzení a sdílení těchto dat v
rámci SEDEXu (Supplier Ethical Data
Exchange).
Základem 4-pilířové SMETY jsou tyto
oblasti:

Pracovní kodex

Environmentální
management

Bezpečnost a
ochrana zdraví
při práci

Business
etika

1. Pracovní kodex
2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
3. Environmentální management
4. Business etika
Tyto pilíře jsou zohledněny ve všech
fázích auditu – od úvodního jednání až
po závěrečné jednání.

Improving performance,
reducing risk

O nás
LRQA je členem skupiny Lloyd’s Register.
Skupina Lloyd´s Register poskytuje služby
nezávislého posouzení s cílem zlepšit
bezpečné prostředí pro život, ochranu
majetku a životní prostředí. Pomáhá tak
svým klientům zajistit bezpečné, zodpovědné
a udržitelné podnikání. Společnost LRQA
je celosvětově uznávanou organizací
poskytující profesionální služby.
LRQA je jedničkou na trhu v oblasti
certifikace. Zaměřujeme se na hledání shody
v systémech managementu a odborné rady
napříč širokým spektrem standardů, schémat
a auditů připravených na míru. Odkrýváme
sílu v systémech managementu s cílem zvýšit
výkonnost a snížit rizika vaší organizace.
Jsme uznávání více jak 50 akreditačními
orgány a dodáváme služby klientům ve
více jak 120 zemích. Díky naší jedinečné
metodě posouzení - LRQA Businesss
Assurance – dokážeme audity proměnit
v mocný nástroj na řízení společnosti.
Porozuměním toho, co je pro vaši organizaci
a zainteresované strany důležité, vám
pomáháme zlepšit váš systém managementu
a tím zároveň i vaše podnikání.

Dary na dobročinné účely
Společnost LRQA je plně vlastněná Nadací
Lloyd´s Register, charitativní organizací, která
má zájem na zvyšování bezpečnosti života a
majetku a prosazování veřejného vzdělávání
v oblasti strojírenství a technologií. Dosahuje
toho prostřednictvím podpory špičkového
základního výzkumu, vzdělávání, veřejné
angažovanosti a praktického využití
výzkumu. Tyto činnosti jsou financovány ze
zisku skupiny společností Lloyd’s Register.

Naše odborné znalosti
Technické znalosti
Technické znalosti a zkušenosti z
projektového řízení našich celosvětově
uznávaných, zkušených a kvalifikovaných
odborníků v oblasti kvality zajišťují, že
jsme schopni přizpůsobit naše služby
potřebám vašeho podnikání.
Do složitého světa kvality přinášíme
mezinárodní zkušenosti a vhled
podložený prvotřídním řízením projektů
a komunikačními schopnostmi.
Poctivé jednání
Jelikož nemáme vlastní akcionáře,
jsme ve všem, co děláme nezávislí a

nezaujatí. Zavázali jsme se za všech
okolností jednat poctivě a objektivně.
Inovativní myšlenky
Naši odborníci jsou uznáváni pro
své názory a myšlenky v průmyslu a
pravidelně se účastní technických komisí,
které zlepšují a vyvíjí standardy.

Naše služby v oblasti
bezpečnosti potravin
V oblasti bezpečnosti potravin zahrnují
naše služby jak certifikaci dle FSSC 22000,
ISO 22000, ISO/TS 22001-1, PAS 222, PAS
223, IFS, HACCP, BRC, The Global Markt
Program, GMP+ Krmiva, tak posouzení dle
lokálních a národních standardů a schémat.
Provádíme také audity druhou stranou,
audity připravené na míru a školení, která
vám pomůžou zajistit důvěru zákazníků
v bezpečnost vašeho potravinářského
řetězce. LRQA spolupracuje s více jak 5
000 organizacemi a jejich dodavatelskými
řetězci, od předních světových značek
až po malé nezávislé dodavatele.

Certifikace
Jakmile proběhne audit, provedeme
technické přezkoumání a v případě
úspěšného auditu vystavíme certifikát.
Certifikace poskytuje záruku vašim
zainteresovaným stranám prostřednictvím
mezinárodně uznávané značky LRQA.
Integrované audity
Integrovaný přístup ke správě více systémů
managementu vám umožní řídit je jako
jeden celek. Mezi výhody tohoto přístupu
patří zlepšení komunikace v rámci systému a
funkcí, snazší identifikaci a sdílení nejlepších
postupů a také možné snížení nákladů
potřebných k řízení těchto systémů.
Školení
Pomůžeme vaší organizaci maximálně využít
potenciál vašeho systému managementu.
Jednotlivcům pomůžou naše kurzy získat
předepsanou kvalifikaci. Výhodou našich
veřejných kurzů je sdílení zkušeností s dalšími
účastníky, zatímco firemní kurzy umožní
připravit školení na míru vašim individuálním
požadavkům a systémům. Nabízíme celou
řadu školících balíčků nebo řešení na
míru přímo dle potřeb vaší organizace.

Rozdílová analýza
Zajistí, že váš systém managementu naplní
požadavky daného standardu, schématu
nebo konkrétních auditních kritérií.

LRQA Business Assurance Vám pomáhá řídit
vaše systémy a rizika s cílem zlepšit a chránit
současnou a budoucí výkonnost vaší organizace.
Více informaci o způsobu jak vám může LRQA pomoci v oblasti bezpečnosti potravin najdete na webu www.lrqa.cz,
případně nás kontaktujte emailem na adrese: prague@lr.org
www.lrqa.cz
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