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Abstrakt  

Zavedení  certifikovaného systému řízení kvality a environmentálního systému 

řízení, tedy integrovaného systému řízení, je jednou z priorit vrcholového vedení 

společnosti, ve které je tato bakalářská práce prováděna. Cílem této práce je analyzovat 

nedostatky ve stávajícím systému řízení společnosti, vytvořit doporučení pro odstranění 

těchto nedostatků a navrhnout akční plán, podle kterého bude možné oba systémy v daném 

termínu zavést a certifikovat. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části je uvedena historie standardů určených pro systém řízení kvality a 

environmentální systém řízení, možná východiska integrace systémů,  přínosy 

integrovaného systému řízení a doporučený postup pro zavádění integrovaného systému 

řízení. V praktické části je blíže představena společnost, ve které je práce zpracována. Dále 

je zde provedena vlastní analýza, stanovena doporučení a navržen akční plán. Závěrem je 

zhodnocena uskutečnitelnost záměru společnosti certifikovat integrovaný systém řízení 

v daném termínu. 

Klíčová slova: ISO 9001, ISO 14001, systém řízení kvality, environmentální 

systém řízení, integrovaný systém řízení 

 

Abstract 

The implementation of certified quality management system and environmental 

management system, thus integrated management system, is one of priorities of top 

management in company, which this bachelor thesis is accomplished. The aim of this study 

is to analyze weaknesses in current management system of company, create 

recommendations for eliminations of these weaknesses and propose an action plan, which 

will lead to certification of both systems in given time. The thesis is divided into 

theoretical part and practical part. The theoretical part describes the history of standards 

designed for the quality management system and environmental management system, 

possibilities of systems integration, the benefits of an integrated management system and 

recommended procedure for the implementation of the integrated management system. The 

practical part presents analyzed company. Analysis is conducted in this part as well as 

recommendations and the action plan. In conclusion, the feasibility of the company's 

intention to certify integrated management system in a given time is assessed. 

Key Words: ISO 9001, ISO 14001, quality management system, environmental 

management system, integrated management system 
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Úvod 

 

Smyslem existence jakékoliv výdělečné organizace je tvořit zisk. Za účelem tvorby 

zisku musí organizace nabízet produkt nebo službu, za který jsou zákazníci ochotni zaplatit 

takovou částku, aby pokryla veškeré náklady na vytvoření produktu či služby a stanovenou 

marži. Aby mohla organizace nabízet takový produkt nebo službu, musí znát své 

zákazníky, jejich požadavky, potřeby a očekávání. Je přirozené, že úspěšné organizace jsou 

právě ty, které dokážou tyto požadavky plnit nejlépe a současně při tom minimalizují své 

výdaje a maximalizují přínosy. A zde již hraje svou nezastupitelnou roli management 

kvality. Je dokázáno, že kvalita je rozhodujícím faktorem stabilní ekonomické výkonnosti 

podniků [1]. Pozitivní účinky efektivního systému řízení kvality se projevují jak uvnitř 

podniku, tak i v jeho okolí. Dominantním externím účinkem je zvyšování spokojenosti a 

loajality zákazníků. A právě snaha o zvyšování spokojenosti zákazníků vedla k vytvoření 

několika koncepcí řízení kvality. Světově nejvyužívanější z těchto koncepcí je systém 

managementu kvality dle standardu ISO 9001. 

Moderním organizacím však v dnešní době již nestačí se zaměřovat pouze na 

spokojenost svých zákazníků, ale musí brát v potaz potřeby a očekávání všech 

zainteresovaných stran. To zahrnuje potřeby pracovníků organizace (např. bezpečnost 

práce), potřeby společnosti jako takové (CSR) a pak také potřeba ochrany životního 

prostředí (environmentální řízení). Aktivity organizace ve všech těchto oblastech 

významnou měrou přispívají ke zlepšování prestiže a dobrého jména organizace a potažmo 

tedy opět vedou ke zvyšování spokojenosti zákazníka, neboť prestižní organizace s dobrou 

firemní kulturou a dobrým jménem jsou vyhledávány těmi nejlepšími pracovníky, a 

nejlepší zaměstnanci pak vytvářejí ty nejlepší produkty a služby.  

Všechny výše zmíněné systémy nelze chápat jako oddělené a soběstačné entity, ale 

naopak jako vzájemně provázané součásti jednoho komplexního celku, jímž je integrovaný 

systém řízení. Obvyklou kombinací systémů je spojení tří systémů řízení, a to systému 

managementu kvality (QMS), systému environmentálního managementu (EMS) a systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS). Integraci těchto systémů 

nahrává společná struktura a podoba standardů. Je však třeba vnímat některé podstatné 

odlišnosti mezi těmito systémy. Zatímco pro QMS je zákazníkem, ten kdo nakupuje 
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produkty organizace a produktem je tedy výrobek nebo služba, tak pro EMS a OHSAS 

jsou zákazníkem všechny zainteresované strany a produktem je výkonnost systému [2].  

Předmětem této bakalářské práce je návrh na zavedení integrovaného systému 

řízení podle prvních dvou zmíněných standardů, tedy systému řízení kvality a 

environmentálního systému řízení, dle ISO EN ČSN 9001 a ISO EN ČSN 14001.  

 

1 Teoretická východiska řešeného problému 

1.1 Historie norem ISO 9001 a ISO 14001 

Potřeba vytvoření a používání norem, včetně norem řady ISO 9000, byla 

zapříčiněna zejména globalizací tržního prostředí. V rámci norem jsou vypracovány 

společné zásady managementu a kritéria pro posuzování jejich naplňování a praktické 

dodržování. Používaní norem tak přispívá k bezproblémovému průběhu bilaterálních 

obchodních vztahů [3]. Tyto standardy pomáhají organizacím navrhnout, implementovat, 

zdokumentovat a udržovat vhodný systém řízení, který funguje nezávisle na vyráběných 

produktech nebo poskytovaných službách. Jsou založeny na předpokladu, že dobře 

navržený systém řízení kvality poskytuje jistotu, že výrobek nebo služba vytvořená 

v systému řízení kvality splňuje požadavky a očekávání zákazníka [4].   

Normy řady ISO 9000 byly poprvé zveřejněny v roce 1987. Od té doby proběhly již 

čtyři významné aktualizace. Vývoj aktualizací normy v literatuře přehledně uvádí Ing. 

Hnátek [5, s. 3]:  

„1987 – první vydání souboru norem ISO 9000: 

 ISO 9000:1987 Normy pro řízení a zabezpečování jakosti – Směrnice pro jejich volbu 

a užívání 

 ISO 9001:1987 Systémy jakosti – Model pro zabezpečování jakosti při navrhování, 

vývoji, výrobě a uvádění do provozu 

 ISO 9002:1987 Systémy jakosti – Model pro zabezpečování jakosti při výrobě a 

uvádění do provozu 

 ISO 9003:1987 Systémy jakosti – Model pro zabezpečování jakosti při výstupní 

kontrole a zkouškách 

1994 – druhé vydání – malá revize ISO 9001:1994 

 rozšíření požadavků, upřesnění jejich výkladu 

2000 – třetí vydání – velká revize ISO 9001:2000 
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 zavedení procesního modelu a vytvoření konzistentní dvojice s ISO 9004 

 zrušení ISO 9002 a ISO 9003 

 vydání revidované normy ISO 9000 Systémy managementu jakosti – Zásady a slovník 

2008 – čtvrté vydání – malá revize ISO 9001:2008 

 drobné textové úpravy z hlediska jednoznačnějšího výkladu požadavků normy 

2015 – páté vydání – velká revize ISO 9001:2015 s předpokládanou platností 

normy do roku 2025, hlavním záměrem bylo: 

 sjednocení struktury norem systémů managementu 

 přizpůsobení požadavků pro služby a malé organizace 

 přizpůsobení požadavků změnám podnikatelského prostředí“ 

 

Normy řady ISO 14000 představují praktický nástroj pro všechny společnosti a 

organizace, které chtějí řídit svou odpovědnost za životní prostředí. K tomu slouží 

standard ISO 14001 a jeho další podpůrné standardy (jako např. ISO 14006). Další 

standardy z této řady jsou zaměřeny na specifické oblasti, jako jsou audity, komunikace, 

analýza životního cyklu nebo také například klimatické změny [6]. V současnosti se do 

řady ISO 14000 řadí více než 30 platných standardů. 

Samotná hlavní norma ISO 14001 byla od svého vydání v roce 1996 dvakrát 

revidována. Poprvé v roce 2004 a podruhé v roce 2015. Poslední vydání normy již 

respektuje společnou strukturu dle Směrnic ISO/IEC, která je závazná pro všechny normy 

systémů managementu [7]. Tato skutečnost významným způsobem zjednodušuje a 

zpřehledňuje vzájemnou integraci jednotlivých systémů managementu a jejich prvků. 

 

Poslední revize norem ISO 9001 a ISO 14001 vešly v platnost 15. 9. 2015 a 

v současnosti probíhá tříleté přechodné období, kdy jsou v platnosti jak předchozí revize, 

tak nové revize. Veškeré certifikáty vydávané podle předchozích revizí ISO 9001:2008 a 

ISO 14001:2004 tak mohou být vydávány s platností maximálně do 15. 9. 2018. Počínaje 

tímto datem už bude možné vydávat certifikáty pouze podle nejnovějších aktualizací 

norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. 

 



4 

 

1.2 Integrovaný systém řízení 

Pro pochopení pojmu integrovaného systému řízení je nutné nejprve vysvětlit 

pojem integrace podnikových procesů a standardizace podnikových procesů.  

Integrací podnikových procesů se rozumí redukce duplicitních nebo podobných 

procesů v rámci organizace [8]. Pokud je tedy v organizaci zaveden systém řízení kvality 

a environmentální systém řízení, pak by v rámci integrace podnikových procesů mělo být 

co nejvíce podnikových procesů pro oba systémy společných. Pro úplnou integraci 

procesu je také vhodné, aby vlastníkem procesu byla pouze jedna osoba a nedocházelo 

k situacím, kdy je za stejný proces v rámci systému managementu kvality zodpovědný 

například manažer kvality, ale v rámci environmentálního systému řízení například 

odborník na životní prostředí. 

Standardizací podnikových procesů se rozumí redukce duplicitních nebo 

podobných procesů mezi jednotlivými pobočkami organizace [8]. V praxi jde tedy hlavně 

o to, aby fungování jednotlivých poboček organizace bylo co nejjednotnější, což přináší 

řadu výhod, jako je jednodušší komunikace mezi pobočkami, vzájemná zastupitelnost 

pracovníků mezi pobočkami, snadnější přenos výroby produktu z jedné pobočky do druhé 

a podobně. 

Úplné integrace a standardizace podnikových procesů je obtížné dosáhnout z řady 

důvodů, jako jsou například rozdílné požadavky jednotlivých norem nebo, v případě 

umístění poboček společnosti v jiných zemích, rozdílné požadavky legislativy 

v jednotlivých zemích, kulturní rozdíly a podobně. Za integrovaný systém řízení, se dá 

tedy považovat takový systém řízení, který má integrován 70-95% všech podnikových 

procesů [8]. Podrobný výčet přínosů a výhod integrovaného systému řízení je uveden 

například ve studii z roku 2013 [2]. V této práci uvádím pouze některé z nich, doplněné o 

výhody uvedené v literatuře prof. Nenadála [1]: 

 úspora finančních prostředků; 

 zlepšení účinnosti a efektivnosti systému; 

 redukce nejasných hranic mezi individuálními systémy; 

 jasná specifikace pravomocí a zodpovědností; 

 snížení administrativní zátěže; 

 synergický efekt; 

 zlepšení vnitřní i vnější komunikace; 

 účinná koordinace aktivit; 
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 snadnější a rychlejší odhalování neshod v systému; 

 zvýšená výkonnost procesů; 

 méně konfliktů a ztrát. 

I přes tento výčet nesporných výhod však i dnes ještě narazíme na organizace, 

které jednotlivé systémy řízení chápou a udržují jako oddělené celky a připravují se tak o 

všechna pozitiva, která podniková integrace přináší. 

 

1.3 Základní typy integrace 

V současných podnicích se lze setkat s těmito typy integrace: dodatečná integrace 

požadavků speciálních výrobních odvětví, přirozená integrace zvláštních požadavků 

vybraných výrobních odvětví, integrované systémy managementu a komplexní podniková 

integrace [1].  

 

A. Dodatečná integrace požadavků speciálních odvětví – principem je, jak již název 

napovídá, včlenění nezbytných prvků potřebných pro dané odvětví do stávajícího 

systému podnikového řízení. Tyto prvky vycházejí ze speciálních požadavků pro 

odvětví, jako jsou farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl apod. Základním 

kamenem tohoto typu integrace jsou, stejně jako v případě integrovaných systémů 

managementu, normy řady ISO 9000. 

B. Přirozená integrace zvláštních požadavků vybraných výrobních odvětví – dobrým 

příkladem tohoto typu integrace je automobilový průmysl. Příliš obecné a 

nedostatečné požadavky norem řady ISO 9000 vedly v některých odvětvích 

k vytvoření vlastních úzce specializovaných standardů. V automobilovém průmyslu 

se jedná zejména o standard ISO/TS 16949, jehož záměrem je vypracování systému 

managementu kvality v automobilovém průmyslu s důrazem na prevenci vad a ztrát 

v celém dodavatelském řetězci. Integrací celé řady požadavků automobilového 

odvětví do této jedné normy se zabraňuje několikanásobným certifikačním auditům 

a zajišťuje se jednotný (integrovaný) přístup k systému managementu kvality [9]. 

C. Integrované systémy managementu – nejčastěji tvořeny spojením tří systémů řízení, 

a to systému managementu kvality [10], systému environmentálního managementu 

[11] a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [12]. Integrace 

tohoto typu, ve zjednodušené formě dle prvních dvou zmíněných systémů, je i 
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předmětem této bakalářské práce. Tento druh integrace se v současných 

organizacích již stává nezbytností, neboť zavedený systém managementu kvality 

významnou měrou přispívá ke zvyšování spokojenosti zákazníků a zavedení 

environmentálního systému a systému bezpečnosti při práci zase vede k naplňování 

veškerých legislativních požadavků, kladených na tyto oblasti. 

D. Komplexní podniková integrace – je nejpokročilejším typem integrace, ke kterému 

již dnes úspěšné společnosti směřují, jak je naznačeno na obrázku 1. V principu se 

jedná o sjednocování veškerých podnikových systémů a procesů v jeden vzájemně 

provázaný funkční celek. Základem jsou systémy uvedené v bodě C., ke kterým se 

připojují další podnikové systémy, jako například společenská odpovědnost 

organizací (CSR), management rizik, řízení znalostí atd. Přínosem komplexní 

podnikové integrace jsou zejména zvýšení kvality výrobků a služeb, lepší obchodní 

rozhodování a efektivnější komunikace [1]. 

Konkurenceschopnost

Produkce

Ekonomické 
aspekty

Orientace na 
zákazníka

Integrovaný 
management

Komplexní 
podniková 
integrace

Redukce nákladů 
Zvyšování produktivity

Krátkodobý růst 
Maximalizace zisku

Střednědobý růst 
Tržní podmínky

Dlouhodobý růst 
Image

Znalost
Inovace
Zlepšení

Integrace systémů
QMS, EMS, OHSAS

Náklady, Kvalita, Čas

Současný stav

Excelentní firmy

 

Obr. 1: Vývojová stadia podnikového managementu [1]. 

1.4 Zavádění integrovaného systému řízení 

Existuje celá řada přístupů a postupů pro zavádění systémů řízení, které se však 

v zásadních bodech nijak významně neliší. Většina z těchto postupů je zpracována čistě 

pro implementaci systému managementu kvality, ale to samozřejmě nebrání jejich použití 

pro vytvoření integrovaného systému managementu, jehož základem jak již bylo výše 

uvedeno, je právě systém managementu kvality. Srozumitelně a stručně je postup 
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implementace systému managementu kvality uveden například na stránkách advisera.com 

[13], kde je s drobnými změnami popsán v krocích zobrazených na obrázku 2.  

 

 

Obr. 2: Postup implementace systému managementu kvality 

 

Poslední tři bloky se již týkají samotné certifikace a  jsou tedy znázorněny světlejší barvou, 

neboť certifikace jako taková není nutností pro správné zavedení a fungování systému 

řízení. Nese s sebou však řadu výhod, zejména zvýšení důvěryhodnosti celé společnosti 

v očích zákazníků i dodavatelů. V některých odvětvích nebo dodavatelských řetězcích 

může být certifikát ISO nutnou podmínkou pro navázání spolupráce. Certifikace systému 

řízení je tedy logickým vyústěním veškerých aktivit vedoucích k zavedení systému řízení. 

 

Podrobný popis kroků implementace systému řízení uvedených na obrázku 2: 

1. Získání podpory vrcholového vedení – tento krok je, jak ukazuje celá řada 

publikací a studií [14], naprosto zásadní a předurčuje úspěšnost celého projektu. 

V případě nedostatečné aktivní podpory a zájmu vrcholového vedení je téměř jisté, 

že zavádění integrovaného systému řízení a jeho následné fungování selže. Z tohoto 

důvodu, je ostatně přímým požadavkem normy ISO 9001 (i ISO 14001) 

prokazování vůdčí role a závazku s ohledem na systém managementu [10]. 

Požadavkům na vrcholové vedení je v normě věnována celá kapitola 5. 

2. Identifikace požadavků – pro každou organizaci je nezbytné znát požadavky všech 

zainteresovaných stran, tedy ne pouze požadavky zákazníků, ale také legislativní 

požadavky, požadavky dodavatelů, požadavky vlastníků a v neposlední řadě také 

požadavky zaměstnanců. Identifikaci zainteresovaných stran a jejich požadavků je 

v normě věnována celá kapitola 4., která hovoří o stanovení kontextu organizace. 

Podpora 
vedení

Identifikace 
požadavků

Rozsah 
systému

Určení procesů
Implementace 

procesů

Školení 
zaměstnanců

Měření 
výkonnosti 

systému
Interní audit

Přezkoumání 
systému 

managementu

Nápravná 
opatření

Výběr 
certifikačního 

orgánu

Certifikační 
audit

Dozorový audit 
a recertifikace
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3. Definovaní rozsahu systému – rozsah integrovaného systému managementu je 

vymezen v rámci celé organizace nebo ohraničením jejich částí. Hranice mohou 

vytvářet rozhraní mezi procesy. V případě, že se organizace rozhodne, že nebude 

aplikovat úplně všechny požadavky normy, musí zohlednit míru rizika a zdůvodnit 

nepoužití těchto požadavků. Určení rozsahu systému managementu je v normě ISO 

9001 (i ISO 14001) závazným požadavkem na dokumentovanou informaci [5]. 

4. Určení procesů – koncepce norem ISO prosazuje procesní přístup v systémech 

managementu. Určení procesů, jejich vstupů, výstupů, vzájemných vazeb, měřících 

kritérií, zdrojů a vlastníků je přímým požadavkem normy ISO 9001 (a v méně 

podrobné míře i ISO 14001). Procesy a všechny důležité informace o nich by měly 

být vhodnou formou zdokumentovány. K tomu slouží celá řada nástrojů, jako mapa 

procesů, vývojové diagramy, želví diagramy, karty procesů apod. Pochopení a 

řízení vzájemně provázaných procesů jako systému přispívá k efektivnosti a 

účinnosti organizace. „Management procesů a systému jako celku může být 

realizován používáním cyklu PDCA s celkovým zaměřením na zvažování rizik, 

jehož cílem je využít příležitosti a předcházet nežádoucím výsledkům“ [10]. Cyklus 

PDCA je znázorněn na obrázku 3. 

 

Integrovaný systém managementu (4)

Podpora (7)
Provoz (8)

Hodnocení 
výkonnosti

(9)
Plánování (7)

Zlepšování
(10)

Podpora (7)
Provoz (8)

Plánuj
(Plan)

Dělej
(Do)

Kontroluj
(Check)

Jednej
(Act)

Spokojenost zákazníků

Produkty a služby

Výsledky integrovaného 
systému managementu

Organizace a 
její kontext (4)

Požadavky a 
očekávání 

relevantních 
zainteresovaných 

stran (4)

Požadavky 
zákazníků

 

Obr. 3: Znázornění struktury standardů v cyklu PDCA [10]. 
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V této fázi je také vhodné provést tzv. gap analýzu, tedy analýzu aktuálního stavu 

plnění požadavků norem. Ty požadavky, které nejsou řádně plněny, je třeba zařadit 

do určených procesů, případně pro jejich plnění vytvořit a zavést procesy nové. 

Provedení této analýzy je nosným prvkem praktické části této bakalářské práce. 

5. Implementace procesů – v této fázi je potřeba určené procesy zavést. Obvykle už 

organizace, která zavádí systém řízení dle ISO, nějakým způsobem funguje, a tedy 

již určené procesy provádí. V takovém případě je především nutné stávající procesy 

řádným způsobem zdokumentovat a popsat. K tomu slouží nejčastěji vývojové 

diagramy a karty procesů. Není potřeba dokumentovat veškeré procesy a procedury 

v organizaci, důležité je mít popsány procesy klíčové pro chod organizace.  

6. Školení zaměstnanců – všichni pracovníci organizace by měli získat povědomí o 

smyslu a přínosech integrovaného systému řízení, o jednotlivých krocích, které jsou 

při implementaci systému řízení podnikány, a o vlastním přínosu jednotlivých 

zaměstnanců k celkové efektivitě systému. Aktivní účast a zájem zaměstnanců je 

také jedním z klíčových faktorů pro úspěšnou implementaci a následnou funkci 

integrovaného systému managementu [14]. 

7. Měření výkonnosti systému – po ukončení všech předchozích přípravných fází, lze 

přistoupit ke sběru dat z fungujícího systému řízení. Všechna důležitá data a 

hodnoty ukazatelů procesů by měla být zaznamenávána a uchovávána pro potřeby 

auditů a hodnocení výkonnosti systému. 

8. Provedení interních auditů – ještě předtím, než je možné přistoupit k certifikaci 

systému řízení, je potřeba mít k dispozici výsledky interních auditů. Všechny 

procesy důležité pro chod organizace by měly být podrobeny internímu auditu 

s cílem získání informací o stavu integrovaného systému řízení a o jeho efektivním 

zavedení a udržování [5]. Obvyklým dokumentovaným výstupem z auditu je zpráva 

z auditu. Tyto zprávy slouží nejen jako záznam o výsledcích jednotlivých auditů, 

ale také jako důkazy o realizaci celého průběhu programu auditů. Jako detailní 

návod pro realizaci celého procesu interních auditů slouží norma ISO 19011 [5]. 

9. Přezkoumání integrovaného systému managementu vedením – neustálá účast 

vrcholového vedení na udržování integrovaného systému řízení je stejně jako účast 

vrcholového vedení při zavádění integrovaného systému řízení.  Vrcholové vedení 

musí pravidelně přezkoumávat integrovaný systém managementu, aby byla 

zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost, efektivnost a sladění se strategickým 

zaměřením organizace [10]. 
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10. Nápravná opatření – tento krok může být (a obvykle již je) prováděn dříve, jako 

okamžitá reakce na každodenní události při chodu organizace. Logicky je ale 

zařazen až za interní audity a přezkoumání systému managementu, neboť ta 

nejdůležitější nápravná opatření, která mají největší vliv na podobu a funkci celého 

integrovaného systému řízení, přicházejí právě v reakci na zjištění auditů a 

přezkoumání systému managementu. Podstatou tohoto kroku je nalezení příčin 

problémů a neshod v integrovaném systému řízení a stanovení vhodného opatření, 

které povede k trvalé eliminaci příčin problému. Stanovování, zavádění a 

vyhodnocování nápravných opatření je klíčem k neustálému zlepšování 

integrovaného systému řízení. 

11. Výběr certifikačního orgánu – ve své podstatě se jedná pouze o formální krok, 

neboť fungující a dobře popsaný systém řízení může být certifikován kterýmkoliv 

certifikačním orgánem. Na trhu se ovšem nachází velká řada společností zabývající 

se certifikací systémů řízení, jejichž nabídka se může lišit nejen cenou ale i kvalitou 

provedeného auditu. Je tedy dobré tento krok nepodceňovat a vybrat seriózní 

certifikační společnost, se kterou se bude organizaci dobře spolupracovat. 

12. Certifikační audit – obvykle se skládá ze dvou částí [15]: 

a. audit 1. stupně – auditoři prověří zejména dokumentaci v organizaci, cílem 

je zjistit zda jsou všechny povinné dokumentované informace v organizaci 

patřičně zavedeny a uchovávány; 

b. audit 2. stupně – auditoři prověří skutečný chod organizace a efektivnost 

integrovaného systému řízení. Během tohoto auditu jsou popsané procesy 

zkoumány za jejich provozu a kontrolují se veškeré záznamy, včetně zpráv 

z auditu, zpráv z přezkoumání systému managementu a nápravných 

opatření. 

V případě úspěšného absolvování certifikačního auditu, vydá certifikační orgán 

certifikát s platností na 3 roky.  

13. Dozorový audit a recertifikace – certifikačním auditem ovšem práce na 

integrovaném systému managementu nekončí, povinností organizace je systém 

udržovat a neustále zlepšovat. Ke kontrole plnění těchto povinností slouží dozorový 

audit po prvním a druhém roce od vydání certifikátu. Po skončení platnosti 

certifikátu, je potřeba přistoupit k tzv. recertifikaci, jejímž výstupem je v případě 

úspěšného provedení nový certifikát s platností na 3 roky. 
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2 Analýza  

2.1 Představení organizace, ve které je analýza prováděna 

Společnost, ve které je bakalářská práce zpracovávána, je mezinárodní organizací 

s centrálou v zahraničí, výrobní pobočkou v České republice a desítkami prodejních a 

servisních center po celém světě. Vlastníkem společnosti je nadnárodní americký koncern 

sdružující firmy různých průmyslových odvětví. 

Společnost se zabývá vývojem a výrobou laboratorních zařízení pro strojní průmysl 

a jejich příslušenstvím. Portfolio výrobků je široké, základem jsou řezačky a leštičky 

převážně kovových vzorků. Varianty těchto zařízení se různí od malých, lehkých, stolních, 

ručních zařízení až po dvoutunové automatické stroje. Jedná se především o přesná a 

nákladná laboratorní zařízení, která jsou vyráběna malosériově. Objem produkce je u 

malých strojů maximálně stovky kusů ročně, u velkých strojů jednotky až desítky kusů 

ročně.  

Převážná část dílů, ze kterých se tato zařízení skládají, je zajišťována externími 

poskytovateli. Většinu dílů (kromě standardizovaných dílů, jako jsou těsnění, spojovací 

materiál apod.) si firma sama navrhuje. Vývojové oddělení funguje jak v zahraniční 

centrále, tak v české pobočce. Zahraniční centrála se kromě vývoje a výroby strojních 

laboratorních zařízení zabývá také vývojem a výrobou příslušenství k těmto zařízením. To 

představuje širokou škálu brusných kotoučů, řezných kapalin, abraziv apod. Zahraniční 

centrála v současnosti zaměstnává zhruba 200 zaměstnanců a zaštiťuje veškeré aktivity 

společnosti, marketingem počínaje, přes vývoj a výrobu, prodejem a zákaznickou 

podporou konče. Samozřejmostí je přítomnost podpůrných oddělení, jako je nákup, 

oddělení kvality a další.  

Česká pobočka historicky vznikla v roce 2005 jako podpůrné vývojové oddělení 

s osmi zaměstnanci. Postupem času docházelo k navyšování vývojových aktivit a tedy i 

ke zvyšování počtu zaměstnanců. V roce 2011 bylo rozhodnuto, že produkty vyvíjené 

v ČR se zde budou také vyrábět. Od roku 2012 tedy začala v rámci české pobočky 

fungovat také výroba. V současnosti česká pobočka zaměstnává asi 60 zaměstnanců, z toho 

asi 25 zaměstnanců pracuje ve výrobě, zbytek je pak rozdělen mezi vývoj a administrativu. 

Kromě výroby a vývoje fungují v české pobočce ještě oddělení nákupu, oddělení kvality, 

finanční oddělení a oddělení údržby produktů. Veškeré marketingové, prodejní a servisní 

činnosti jsou zajišťovány zahraniční centrálou. Zahraniční centrála má v současnosti 



12 

 

certifikovaný systém řízení dle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, česká pobočka nemá 

zatím žádnou certifikaci. Záměrem vrcholového vedení společnosti je obdržet certifikát dle 

nově aktualizovaných norem pro obě pobočky nejpozději do září roku 2018, kdy končí 

oficiální platnost certifikátů vydaných podle starších verzí norem. Tento záměr je také 

hlavním důvodem ke vzniku této bakalářské práce. 

Pro předmět bakalářské práce je velmi důležitá struktura řízení podniku. Za 

výsledky a reporting vlastníkům je zodpovědná zahraniční centrála, česká pobočka se pak 

zodpovídá zahraniční centrále. Jistá míra autonomie je české pobočce ponechána, většina 

strategických rozhodnutí je však činěna v zahraniční centrále. Z toho vyplývá i silná 

závislost integrovaného systému řízení v české pobočce na systému řízení v centrále. 

Preferovaný trend je mít co největší počet stejných procesů a procedur, přípustné jsou 

pouze drobné lokální odlišnosti vyplývající z rozdílných podmínek v obou pobočkách 

(legislativa, dispozice budovy, dostupné vybavení). 

 

2.2 Analýza současného stavu systému řízení 

  Analýza současného stavu je provedena formou přehledných tabulek, kdy jsou 

v jednom sloupci tabulky uvedeny jednotlivé požadavky norem a v druhém sloupci pak 

aktuální stav plnění tohoto požadavku v organizaci. 

Vzhledem k jednotnému členění kapitol obou norem je míra plnění požadavků 

obou norem posuzována současně v dělení podle kapitol norem. Toto uspořádání 

respektuje také hlavní myšlenku integrovaného systému řízení, na nějž má být pohlíženo 

jako na jeden komplexní systém řízení, nikoliv jako na několik oddělených systémů. 

V případě požadavku, který není pro obě normy společný, je tento požadavek odlišen 

barvou písma. Modré písmo je použito pro samostatné požadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2016 a zelené písmo je použito pro samostatné požadavky normy ČSN EN ISO 

14001:2016. Norma ČSN EN ISO 9001:2016 obvykle vztahuje své požadavky k systému 

managementu kvality (QMS), zatímco norma ČSN EN ISO 14001:2016 obvykle vztahuje 

své požadavky k systému environmentálního managementu (EMS). V případě že je 

požadavek společný pro obě normy, je v této analýze pro zjednodušení použito termínu 

integrovaného systému řízení (IMS), který zahrnuje oba výše zmíněné systémy.  

Aktuální stav plnění požadavku v organizaci je hodnocen třemi stupni. Zelená 

barva pozadí v buňce označuje, že požadavek je zcela naplňován, žlutá barva signalizuje 
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pouze částečné naplňování požadavku a červená barva znamená, že požadavek není 

naplňován vůbec. 

 

Kapitoly 1. až 3. se týkají pouze obecných informací k předmětu norem a 

neobsahují žádné požadavky. 

 

2.2.1 Kapitola 4: Kontext organizace 

 

Tab. 1: Stav plnění požadavků kapitoly 4. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

4.1 Určit interní a externí aspekty, které 

jsou relevantní pro účel organizace a 

její strategické zaměření. 

Jedná se o nový požadavek norem. 

Organizace nemá v současnosti 

vypracovanou metodiku pro plnění 

tohoto požadavku. 4.1 Monitorovat a přezkoumávat informace 

o těchto aspektech. 

4.2 Určit zainteresované strany, jejich 

relevantní požadavky a stanovit, které 

těchto požadavků se stanou závaznými 

povinnostmi. 

Jedná se o nový požadavek norem. 

Organizace nemá v současnosti 

vypracovanou metodiku pro plnění 

tohoto požadavku. 

4.3 Určit hranice a aplikovatelnost 

integrovaného systému řízení, tedy 

vymezit jeho rozsah. Rozsah musí být 

udržován jako dokumentovaná 

informace. 

Rozsah systému řízení je stanoven 

procesní mapou, dostupnou na 

intranetovém portálu společnosti. 

4.4 Vytvořit, implementovat, udržovat a 

neustále zlepšovat integrovaný systém 

řízení. 

Integrovaný systém řízení je z části již 

vytvořen, není však dostatečně popsán a 

neodpovídá poslední aktualizaci norem. 

4.4.1 Určit procesy potřebné pro systém 

managementu kvality. 

Procesy potřebné pro IMS jsou uvedeny 

v procesní mapě.  

4.4.1 Určovat požadované vstupy a 

očekávané výstupy těchto procesů. 

Vstupy a výstupy nejsou stanoveny pro 

všechny procesy. 

4.4.1 Určovat posloupnost a vzájemné vazby 

těchto procesů. 

Posloupnosti a vzájemné vazby jsou 

pouze zjednodušeně naznačeny v mapě 
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procesů. 

4.4.1 Určovat a aplikovat kritéria a metody 

potřebné pro zajištění efektivního 

fungování a řízení těchto procesů. 

Organizace má pro některé procesy 

stanoveny jednoznačné postupy formou 

vývojových diagramů. 

4.4.1 Určovat zdroje potřebné pro tyto 

procesy a zajistit jejich dostupnost. 

Zdroje pro procesy a jejich dostupnost 

jsou průběžně zajišťovány, nejsou však 

nikde dokumentovány. 

4.4.1 Přidělovat odpovědnosti a pravomoci 

pro tyto procesy. 

Odpovědnosti a pravomoci jsou 

přiděleny, nejsou však vždy jednoznačné 

a v dostatečné míře dokumentovány. 

4.4.1 Řešit rizika a příležitosti stanovené 

v souladu s požadavky 6.1. 

Jedná se o nový požadavek norem. 

Organizace nemá v současnosti 

vypracovanou metodiku pro plnění 

tohoto požadavku. 

4.4.1 Vyhodnocovat tyto procesy. Organizace má stanoveny KPI klíčových 

procesů, které pravidelně vyhodnocuje. 

Nejsou však hodnoceny veškeré 

podstatné procesy v organizaci. 

4.4.1 Zlepšovat procesy a systém. Organizace má nastavený funkční proces 

pro preventivní a nápravná opatření. 

4.4.2 Udržovat dokumentované informace 

pro podporu fungování procesů. 

Fungování většiny procesů je popsáno na 

intranetovém portálu společnosti. Není 

však kompletní ani aktuální. 

4.4.2 Uchovávat dokumentované informace, 

aby měla organizace jistotu, že procesy 

probíhají tak jak byly naplánovány. 

Nezbytné dokumentované informace 

z procesů jsou uchovávány buď v tištěné, 

nebo elektronické podobě. 

 

2.2.2 Kapitola 5: Vedení 

 

Tab. 2: Stav plnění požadavků kapitoly 5. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí přijmout odpovědnost za 

efektivnost integrovaného systému 

Vedení si je této odpovědnosti vědomo a 

aktivně v souladu s tím jedná. 
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řízení. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí zajistit, že jsou stanoveny 

politika a cíle kvality a environmentální 

politika a cíle, s ohledem na strategii a 

kontext organizace. 

Politika a cíle jsou stanoveny zahraniční 

centrálou. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí zajistit integraci 

požadavků systému managementu 

kvality a environmentálního systému 

do podnikových procesů organizace. 

Vedení si je vědomo této povinnosti a 

aktivně v souladu s tím jedná. 

5.1.1 Vedení musí podporovat používání 

procesního přístupu a zvažování rizik. 

Jedná se o nový požadavek normy, 

vedení tyto přístupy nicméně podporuje 

již z minulosti. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí zajišťovat zdroje potřebné 

pro integrovaný systém řízení. 

Zdroje jsou průběžně zajišťovány. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí komunikovat o důležitosti 

efektivního systému řízení a o dosažení 

shody s požadavky na integrovaný 

systém řízení. 

Důležitost efektivního systému řízení 

není vedením v dostatečné míře 

sdělována. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí zajistit, aby integrovaný 

systém řízení dosahoval zamýšlených 

výsledků a výstupů. 

Vedení jeví pravidelný zájem o výsledky 

a výstupy a v případě nespokojenosti 

jedná tak, aby došlo k rychlé nápravě. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí zapojit, nasměrovat a 

podporovat osoby, aby přispívaly 

k efektivnosti integrovaného systému 

řízení. 

Kompletní revize systému řízení je ve 

společnosti prioritou číslo jedna pro rok 

2017. Vedení připraveno poskytnout 

veškerou nutnou podporu. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí podporovat neustálé 

zlepšování. 

Neustálé zlepšování je vedením 

podporováno. 

5.1 

5.1.1 

Vedení musí podporovat ostatní 

relevantní manažerské role. 

Podpora nižšímu managementu je 

vedením průběžně poskytována. 

5.1.2 Vedení musí zajistit, že jsou určeny, 

pochopeny a trvale plněny požadavky 

zákazníka a příslušné požadavky 

zákonů a předpisů. 

Společnost má široké portfolio 

zákazníků, porozumění jejich 

požadavkům je jednou z hlavních 

činností marketingového oddělení 
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v zahraniční centrále. Požadavky zákonů 

a předpisů jsou ve všech etapách života 

produktu přezkoumávány a 

zohledňovány. 

5.1.2 Vedení musí zajistit, že jsou určena a 

řešena rizika a příležitosti, které mohou 

ovlivnit shodu produktů a služeb a 

schopnost zvyšovat spokojenost 

zákazníka. 

V předvýrobních etapách je povinné 

využití metodiky FMEA, čímž jsou 

řešena rizika. Příležitosti jsou řešeny 

marketingovým oddělením v zahraniční 

centrále formou různých průzkumů a 

srovnávání. 

5.1.2 Vedení musí zajistit, že se organizace 

neustále zaměřuje na zvyšování 

spokojenosti zákazníka. 

Vedení vytváří tlak na neustálé 

zvyšování spokojenosti zákazníka. 

Spokojenost a loajalita zákazníka je 

monitorována marketingovým oddělením 

v zahraniční centrále. 

5.2 

5.2.1 

Vrcholové vedení musí vytvořit, zavést 

a udržovat integrovanou politiku. 

Politika je zavedena a udržována na 

intranetových stránkách firmy. 

5.2 

5.2.1 

Politika musí být vhodná pro účely a 

kontext organizace, včetně povahy, 

rozsahu a environmentálních dopadů 

jejích činností, produktů a služeb. 

Politika je vhodná pro účely organizace, 

kontext organizace však vzhledem 

k neplnění požadavku 4.1 není 

zohledněn. 

5.2 

5.2.1 

Politika musí poskytovat rámec pro 

stanovování cílů kvality a 

environmentálních cílů. 

Politika poskytuje rámec pro stanovování 

cílů. 

5.2.1 Politika musí obsahovat závazek plnit 

příslušné požadavky. 

Politika obsahuje závazek plnit příslušné 

požadavky. 

5.2 Politika musí obsahovat závazek 

k ochraně životního prostředí, včetně 

prevence znečištění. 

Politika obsahuje závazek k ochraně 

životního prostředí. 

5.2 Politika musí obsahovat závazek 

k plnění závazných povinností. 

Vzhledem k neplnění požadavku 4.2 

nejsou závazné povinnosti stanoveny. 

5.2 

5.2.1 

Politika musí obsahovat závazek 

k neustálému zlepšování integrovaného 

Závazek není v politice obsažen. 
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systému řízení pro zvýšení 

environmentální výkonnosti. 

5.2 

5.2.2 

Politika musí být udržována jako 

dokumentovaná informace. 

Politika je udržována na intranetovém 

portálu. 

5.2 

5.2.2 

Politika musí být sdělována v rámci 

organizace. 

Politika je vyvěšena na intranetovém 

portálu společnosti, není však 

komunikována žádným dalším 

způsobem. 

5.2 

5.2.2 

Politika musí být dostupná 

zainteresovaným stranám. 

Politika se v současnosti nachází pouze 

na intranetovém portálu společnosti, není 

dostupná nikomu mimo organizaci. 

5.3 Vrcholové vedení musí zajistit, aby 

odpovědnosti a pravomoci pro 

relevantní role byly přiděleny, sděleny 

a pochopeny. 

Odpovědnosti a pravomoci jsou 

sdělovány, nejsou však nikde udržovány 

jako dokumentovaná informace, což 

vede k častým nejasnostem a 

nedorozuměním. 

5.3 Vrcholové vedení musí přidělit 

odpovědnost a pravomoc pro 

zajišťování, že integrovaný systém 

řízení odpovídá požadavkům 

mezinárodních norem. 

Odpovědnost a pravomoc je přidělena 

manažeru kvality zahraniční centrály. 

5.3 Vrcholové vedení musí přidělit 

odpovědnost a pravomoc pro 

zajišťování, že procesy poskytují 

zamýšlené výstupy. 

Odpovědnost a pravomoc za správné 

výstupy z procesů mají vlastníci procesů, 

ti však mnohdy nejsou jednoznačně 

stanoveni. 

5.3 Vrcholové vedení musí přidělit 

odpovědnost a pravomoc pro 

předkládání zpráv vrcholovému vedení 

o výkonnosti integrovaného systému 

řízení a o příležitostech ke zlepšování, 

včetně environmentální výkonnosti. 

Odpovědnost a pravomoc pro 

předkládání zpráv vrcholovému vedení je 

přidělena centrálnímu manažeru kvality. 

5.3 Vrcholové vedení musí přidělit 

odpovědnost a pravomoc pro 

Tato odpovědnost a pravomoc není 

přidělena. 
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zajišťování podpory zaměření na 

zákazníka v celé organizaci. 

5.3 Vrcholové vedení musí přidělit 

odpovědnost a pravomoc pro 

zajišťování, že je udržena integrita 

systému řízení při plánování a realizaci 

jeho změn. 

Tato odpovědnost a pravomoc není 

přidělena. 

 

2.2.3 Kapitola 6: Plánování 

 

Tab. 3: Stav plnění požadavků kapitoly 6. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

6.1.1 Organizace musí vytvořit, 

implementovat a udržovat proces 

potřebný pro plnění požadavků podle 

6.1.1 až 6.1.4. 

Jedná se o nový požadavek normy, 

proces nutný pro plnění tohoto 

požadavku není v současnosti vytvořen. 

6.1.1 Při plánování integrovaného systému 

musí organizace zvážit aspekty a 

záležitosti uvedené ve 4.1, požadavky 

uvedené ve 4.2 a rozsah systému 

environmentálního řízení. 

Jedná se o nový požadavek norem. 

Organizace nemá v současnosti 

vypracovanou metodiku pro plnění 

tohoto požadavku. 

6.1.1 Určit rizika a příležitosti, vztahující se 

k environmentálním aspektům, 

závazným povinnostem, které je 

potřeba řešit tak aby se: 

- prokázalo, že integrovaný systém 

řízení je schopen dosáhnout 

zamýšlených výsledků a výstupů; 

-  posílily žádoucí účinky; 

-  předešlo nežádoucím účinkům nebo 

se jejich účinek snížil; 

-  dosáhlo zlepšení (neustálého 

zlepšování). 

Jedná se o nový požadavek norem. 

Organizace nemá v současnosti 

vypracovanou metodiku pro plnění 

tohoto požadavku. 
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6.1.1 Určit možné havarijní situace, včetně 

těch, které mohou mít environmentální 

dopad. 

Havarijní situace jako požár nebo únik 

nebezpečných látek jsou určeny a jsou 

zpracovány plány pro tyto situace. 

6.1.1 Udržovat dokumentované informace 

týkající se rizik a příležitostí 

Jedná se o nový požadavek normy, 

společnost nemá v současnosti 

zpracovánu metodiku pro řešení tohoto 

požadavku. 

6.1.1 Udržovat dokumentované informace 

týkající se procesů potřebných podle 

6.1.1 až 6.1.4 

Jedná se o nový požadavek normy, 

proces nutný pro plnění tohoto 

požadavku není v současnosti vytvořen. 

6.1.2 Organizace musí plánovat opatření pro 

řešení rizik a příležitostí. 

Jedná se o nové požadavky normy. 

Požadavky navazují na požadavek 6.1.1. 

Vzhledem k aktuálnímu neplnění 

požadavku 6.1.1 nemohou být ani tyto 

požadavky plněny.  

6.1.2 Zavádět tato opatření do procesů 

systému managementu kvality. 

6.1.2 Hodnotit efektivnost těchto opatření. 

6.1.2 Opatření přijatá pro řešení rizik musí 

být úměrná potencionálnímu dopadu 

na shodu produktů a služeb. 

6.1.2 Určit environmentální aspekty svých 

činností, produktů a služeb, které 

může řídit, a environmentální aspekty, 

které může ovlivnit, a s tím související 

environmentální dopady, přičemž 

zvažuje hlediska životního cyklu.  

Environmentální aspekty jsou určeny a 

udržovány jako dokumentovaná 

informace na intranetovém portále 

společnosti. 

6.1.2 Při určování environmentálních 

aspektů musí organizace brát do 

úvahy: 

- změnu, včetně plánovaných a nových 

postupů a činností; 

- abnormální podmínky a rozumně 

předvídatelné havarijní situace. 

Změny, abnormální podmínky a možné 

havárie byly při určování 

environmentálních aspektů vzaty do 

úvahy. 

6.1.2 Určit pomocí stanovených kritérií 

významné environmentální aspekty 

Významné environmentální aspekty jsou 

určeny. 
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6.1.2 Udržovat dokument. informace o: 

- environmentálních aspektech; 

- kritériích použitých při určování 

významných environmentálních 

aspektů; 

- významných environmentálních 

aspektech. 

Dokumentované informace o 

environmentálních aspektech, kritériích 

pro určování významných aspektů a 

významných environmentálních 

aspektech jsou udržovány ve formě 

registru environmentálních aspektů. 

6.1.3 Určit závazné povinnosti vztahující se 

k environmentálním aspektům. 

Jedná se o nové požadavky normy. 

Organizace nemá v současnosti 

vypracovanou metodiku pro plnění 

tohoto požadavku. 

 

 

6.1.3 Určit, jak se tyto závazné povinnosti 

týkají organizace. 

6.1.3 Vzít tyto závazné povinnosti v úvahu, 

když stanovuje, implementuje, udržuje 

a neustále zlepšuje svůj systém 

environmentálního řízení. 

6.1.3 Udržovat dokumentované informace o 

svých závazných povinnostech. 

6.1.4 Organizace musí plánovat přijetí 

opatření pro řešení svých: 

- významných environmentálních 

aspektů; 

- závazných povinností; 

- rizik a příležitostí. 

Jedná se o nové požadavky normy. 

Opatření pro řešení významných 

environmentálních aspektů jsou součástí 

environmentálních cílů organizace, 

možnost a požadavky organizace jsou při 

stanovování cílů zvažovány. Plnění 

environmentálních cílů je pravidelně 

hodnoceno vedením v rámci 

přezkoumání systému řízení.  

Opatření pro řešení závazných 

povinností, rizik a příležitostí nejsou 

v současnosti prováděna, ani hodnocena. 

 

 

6.1.4 Plánovat, jak integrovat a 

implementovat tato opatření do 

procesů. 

6.1.4 Hodnotit efektivnost těchto opatření. 

6.1.4 Při plánování těchto opatření musí 

organizace zvážit své technologické 

možnosti a své finanční, provozní a 

obchodní požadavky. 

6.2.1 Stanovit cíle kvality a environmentální 

cíle. 

Cíle kvality a environmentální cíle jsou 

stanoveny a uvedeny na intranetovém 
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portále společnosti. 

6.2.1 Cíle musejí: 

- být v souladu s politikou; 

- být měřitelné; 

- být monitorovány; 

- být komunikovány; 

- být podle potřeby aktualizovány; 

- brát v úvahu příslušné požadavky; 

- být relevantní pro shodu produktů a 

služeb a pro zvyšování spokojenosti 

zákazníka. 

Stanovené cíle vyhovují těmto 

požadavkům. 

6.2.2 Organizace musí při plánování, jak 

dosáhnout cílů, určit: 

- co se bude dělat; 

- jaké zdroje budou požadovány; 

- kdo bude odpovědný; 

- kdy to bude dokončeno; 

- jak se budou hodnotit výsledky. 

Jedná se o nové rozšíření požadavku 

norem, v současnosti je v organizaci 

dosažení cílů plánováno způsobem – co 

se bude dělat, kdo bude odpovědný a kdy 

to bude dokončeno. Chybí určení 

potřebných zdrojů a způsobu 

vyhodnocování výsledků. 

6.2.2 Organizace musí zvážit, jak lze 

opatření pro dosažení 

environmentálních cílů začlenit do 

procesů organizace. 

Požadavek není v současnosti nijak 

ošetřen. 

6.3 V případě potřeby změn v systému 

managementu kvality se tyto změny 

musejí provádět plánovaným 

způsobem. 

Změny v systému jsou obvykle 

prováděny plánovaným způsobem. 

6.3 Organizace musí brát v úvahu: 

- účel změn a jejich možné následky; 

- integritu systému managementu 

kvality; 

- dostupnost zdrojů; 

- rozdělení nebo přerozdělení 

odpovědností a pravomocí. 

Účel změn, odpovědnosti a pravomoci, 

integrita systému a dostupnost zdrojů 

jsou při plánování změn zohledňovány. 

Možné následky (rizika) změn se však 

nevyhodnocují. 
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2.2.4 Kapitola 7: Podpora 

 

Tab. 4: Stav plnění požadavků kapitoly 7. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

7.1 

7.1.1 

Organizace musí určovat a poskytovat 

zdroje potřebné pro vytvoření, 

zavedení, udržování a neustálé 

zlepšování integrovaného systému 

řízení. 

Zdroje pro IMS a jejich dostupnost jsou 

průběžně plánovány a zajišťovány 

(vedení každého oddělení zodpovídá za 

svůj budget). 

7.1.1 Organizace musí brát v úvahu: 

- způsobilosti a omezení existujících 

interních zdrojů; 

- co je potřeba získat od externích 

poskytovatelů. 

V případě potřeby nových zdrojů jsou 

způsobilosti a omezení interních zdrojů 

a potřeba externích zdrojů brány 

v úvahu. 

7.1.2 Organizace musí určit a mít k dispozici 

osoby, které potřebuje pro efektivní 

zavádění systému managementu 

kvality a pro fungování a řízení 

procesů. 

Kompetentní osoby jsou organizaci 

k dispozici, určení těchto osob je 

provedeno formou pracovních popisů. 

7.1.3 Organizace musí určovat, poskytovat a 

udržovat infrastrukturu nezbytnou pro 

fungování svých procesů a pro 

dosažení shody svých produktů a 

služeb. 

Nezbytná infrastruktura je určována, 

poskytována a udržována. Vybraná 

zařízení jsou v režimu pravidelných 

kontrol prováděných externími subjekty, 

o nichž jsou vedeny záznamy. 

7.1.4 Organizace musí určovat, poskytovat a 

udržovat prostředí nezbytné pro 

fungování svých procesů a pro 

dosažení shody svých produktů a 

služeb. 

Vhodné prostředí je určeno, 

poskytováno a udržováno. Hygienické 

limity pro teplotu, hluk, osvětlení jsou 

plněny. 

7.1.5.1 Používá-li organizace pro ověřování 

shody produktů monitorování a 

měření, musí určovat a poskytovat 

zdroje potřebné pro zajištění platných 

Zdroje (lidé, zařízení, prostředí, 

metodiky) jsou pro tyto činnosti 

určovány a poskytovány. 
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výsledků. 

7.1.5.1 Poskytované zdroje musí být vhodné 

pro konkrétní typ prováděných činností 

monitorování a měření. 

Poskytované zdroje jsou vhodné pro 

konkrétní typ prováděné činnosti. 

7.1.5.1 Poskytované zdroje musí být 

udržovány s cílem zajistit jejich 

trvalou vhodnost pro daný účel. 

Poskytované zdroje jsou vhodně 

udržovány. 

7.1.5.1 Organizace musí uchovávat vhodné 

dokumentované informace jako důkaz 

o přiměřenosti zdrojů pro 

monitorování a měření. 

Záznamy o provádění měření s určením 

použitých zdrojů jsou v organizaci 

uchovávány (test reporty, inspekční 

protokoly). 

7.1.5.2 Je-li návaznost měření požadavkem, 

nebo je organizací považována za 

nezbytnou, musí být měřící vybavení: 

- ve stanovených intervalech 

kalibrováno; 

- označeno tak, aby bylo možné určit 

jeho stav; 

- chráněno proti změnám nastavení, 

poškození nebo znehodnocení 

Organizace má vypracovanou metodiku 

pro řízení měřícího vybavení. Vybraná 

měřidla používaná pro hodnocení shody 

s požadavky na produkt jsou v režimu 

pravidelných kalibrací, o nichž jsou 

vedeny záznamy. Platnost kalibrace je 

na měřidlech viditelně vyznačena. 

Měřidla používaná pouze pro orientační 

měření jsou registrována v databázi 

měřidel a označena jako orientační 

měřidla. V rámci ochrany proti 

poškození nebo změně nastavení je 

k měřidlům omezený přístup 

neoprávněných osob. 

7.1.5.2 Když se zjistí, že měřící vybavení není 

vhodné pro zamýšlený účel, musí 

organizace určit, zda nebyla negativně 

ovlivněna platnost výsledků 

předchozích měření, a musí podle 

potřeby přijmout odpovídající opatření. 

Je zodpovědností pracovníka, který má 

podezření na chybu měření oznámit tuto 

skutečnost pověřené osobě, která po 

prověření tohoto podezření následně 

vyvodí patřičné důsledky. 

7.1.6 Organizace musí určovat znalosti, 

které jsou potřebné pro fungování 

Jedná se o nové požadavky normy, 

organizace nemá v současnosti 
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jejích procesů a pro dosahování shody 

produktů a služeb. 

vypracovanou metodiku pro plnění 

těchto požadavků. 

7.1.6 Tyto znalosti musí být udržovány a 

v potřebném rozsahu musí být 

k dispozici. 

7.1.6 Při řešení měnících se potřeb a trendů 

musí organizace zvážit své momentální 

znalosti a určit, jakým způsobem získat 

veškeré nezbytné znalosti a 

požadované aktualizace. 

7.2 Organizace musí určit potřebné 

kompetence osob, jejichž práce je 

řízena organizací a ovlivňuje 

výkonnost integrovaného systému 

řízení. 

Potřebné kompetence jsou určeny 

formou popisů pracovní pozice. 

7.2 Organizace musí zajistit, aby tyto 

osoby byly kompetentní na základě 

vhodného vzdělání, výcviku a 

zkušeností. 

Na základě určených kompetencí jsou 

pak přijímáni pouze kompetentní 

pracovníci s vhodným vzděláním, 

výcvikem a zkušenostmi. 

7.2 Připadá-li to v úvahu, přijímat opatření 

pro získání potřebných kompetencí a 

hodnotit efektivnost realizovaných 

opatření. 

V případě potřeby nových kompetencí 

vedení může přijmout opatření (najmutí 

nového interního nebo externího 

pracovníka, zajištění speciálního 

výcviku pro stávající pracovníky), 

efektivnost realizovaných opatření se 

však zpravidla dále metodicky 

nevyhodnocuje. 

7.2 Určit potřeby výcviku související 

s environmentálními aspekty a 

systémem environmentálního 

managementu. 

Potřeby výcviku související s EMS 

nejsou v současnosti určeny. 

7.2 Uchovávat odpovídající 

dokumentované informace jako důkaz 

Doklady o dosaženém vzdělání, 

absolvovaných výcvicích a praxi jsou 
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o kompetenci. v organizaci uchovávány stejně jako 

popisy pracovních pozic. 

7.3 Organizace musí zajistit, aby si její 

pracovníci byli vědomi: 

- integrované politiky; 

- cílů kvality a environmentálních cílů; 

- svého přínosu k efektivnosti IMS 

- důsledků neplnění požadavků IMS 

Politika a cíle jsou dostupné všem 

zaměstnancům na intranetovém portále 

společnosti. Konkrétní přínosy a 

důsledky neplnění požadavků však 

nejsou s jednotlivými zaměstnanci 

(zejména pak brigádníky) 

komunikovány. 

7.4 

7.4.1 

Organizace musí určit potřebu interní a 

externí komunikace a vytvořit, zavést a 

udržovat proces pro interní a externí 

komunikaci s ohledem na EMS včetně 

toho: 

- o čem se má komunikovat; 

- kdy se má komunikovat; 

- s kým se má komunikovat; 

- jak se má komunikovat; 

- kdo má komunikovat. 

Potřeba komunikace je ve vybraných 

způsobech stanovena (povinné 

meetingy, reporty). Proces pro interní a 

externí komunikaci s ohledem na EMS 

však v organizaci v současnosti 

neexistuje. 

7.4.1 Při vytváření procesu komunikace 

musí organizace: 

- vzít v úvahu své závazné povinnosti; 

- zajistit, aby sdělované 

environmentální informace byly 

v souladu s informacemi vytvářenými 

v rámci EMS a aby byly spolehlivé. 

Jedná se z velké části o nové požadavky 

normy. Organizace nemá v současnoti 

zpracovánu metodiku pro plnění těchto 

požadavků. Proces komunikace 

v organizaci v současnosti neexistuje, 

závazné povinnosti nejsou stanoveny, 

dokumentované informace o sděleních 

v rámci EMS nejsou uchovávány, 

informace týkající se EMS nejsou 

sdělovány ani interně, ani externě. 

7.4.1 Organizace musí reagovat na příslušné 

sdělení o svém EMS. 

7.4.1 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace jako důkaz 

o svých sděleních, je-li to vhodné. 

7.4.2 Organizace musí interně sdělovat 

informace týkající se EMS různým 
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úrovním a funkcím v organizaci, 

včetně změn EMS, je-li to vhodné. 

7.4.2 Organizace musí zajistit, aby proces 

komunikace umožňoval pracovníkům 

organizace přispívat k neustálému 

zlepšování. 

7.4.3 Organizace musí externě sdělovat 

informace týkající se EMS, jak je 

určeno jejím procesem komunikace a 

jak je požadováno v závazných 

povinnostech. 

7.5.1 Integrovaný systém řízení musí 

obsahovat: 

- dokumentované informace 

požadované těmito mezinárodními 

normami; 

- dokumentované informace, které 

organizace určí jako nezbytné pro 

efektivnost IMS. 

Dokumentované informace požadované 

normami jsou z velké části v IMS 

společnosti obsaženy, některé, zvláště 

pak nově požadované, však chybí. 

Kompletní přehled stavu normami 

požadovaných dokumentovaných 

informací je uveden v příloze 1. této 

bakalářské práce. 

7.5.2 Při vytváření a aktualizaci 

dokumentovaných informací musí 

organizace zajistit: 

- vhodnou identifikaci a popis; 

- vhodný formát a média; 

- přezkoumání a schválení z hlediska 

vhodnosti a přiměřenosti. 

Dokumentované informace společnosti 

jsou vždy identifikovány názvem, často 

také číslem dokumentu. Proces 

schvalování dokumentace je 

v organizaci zaveden a využíván. 

Dokumentace je vedena s ohledem na 

vhodný formát a média. 

7.5.3 

7.5.3.1 

Dokumentované informace 

požadované IMS a těmito 

mezinárodními normami musí být 

řízeny tak, aby byla zajištěna jejich: 

- dostupnost a vhodnost pro použití 

v místě a době potřeby 

- přiměřená ochrana 

Veškeré dokumentované informace jsou 

dostupné na informačních portálech 

společnosti (pdmweb, SharePoint) a 

jsou zabezpečeny proti 

neautorizovaným změnám. 
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7.5.3 

7.5.3.2 

Při řízení dokumentovaných informací 

musí organizace podle potřeby řešit: 

- jejich distribuci, přístup, vyhledávání 

a použití; 

- jejich ukládání a ochranu, včetně 

ochrany čitelnosti; 

- řízení jejich změn (např. řízení verzí); 

- jejich uchovávání a likvidaci. 

Distribuce, přístup, vyhledávání, 

použití, ukládání a ochrana 

dokumentovaných informací je řešena 

pomocí informačních portálů 

společnosti. Řízení změn probíhá 

nejčastěji v rámci změnových řízení. 

Uchovávání a likvidace 

dokumentovaných informací se řídí 

legislativními požadavky a vnitřními 

směrnicemi společnosti. 

7.5.3 

7.5.3.2 

Dokumentované informace externího 

původu určené organizací jako 

nezbytné pro plánování a fungování 

IMS musí být patřičně označeny a 

musí být řízeny. 

Dokumentované informace externího 

původu (např. dodavatelské materiálové 

listy) jsou zařazeny na informační portál 

společnosti a řízeny. 

 

2.2.5 Kapitola 8: Provoz 

 

Tab. 5: Stav plnění požadavků kapitoly 8. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

8.1 Organizace musí plánovat, zavádět a 

řídit procesy potřebné k plnění 

požadavků na poskytování produktů a 

služeb a požadavků na EMS, a 

realizovat opatření stanovená v kapitole 

6 tím, že: 

- určuje požadavky na produkty a 

služby, 

- stanovuje kritéria pro procesy a 

přejímání produktů; 

- určuje zdroje potřebné pro dosažení 

shody s požadavky na produkty a 

služby; 

Požadavky na produkt a na EMS jsou 

určeny v předvýrobních etapách 

závazným dokumentem PGS.  

Kritéria pro procesy (cíle kvality a 

environmentální cíle) a pro přejímání 

produktů (test report) jsou stanovena. 

Zdroje pro dosažení shody jsou určeny a 

poskytovány (lidé, vybavení pracoviště, 

měřící zařízení apod.).  

Procesy těmito kritérii řídí a v případě 

nesplnění cílů jsou přijímána nezbytná 

opatření. 

Dokumentované informace o průběhu 
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- uskutečňuje řízení procesů podle 

těchto kritérií; 

- určuje, udržuje a uchovává 

dokumentované informace v rozsahu 

potřebném pro zajištění důvěry, že 

procesy byly provedeny podle plánu a 

pro prokázání shody s požadavky na 

produkty a služby. 

procesů ve všech etapách vývoje a 

výroby produktu jsou určeny a 

udržovány formou záznamů, zpráv, 

nebo záznamů v systému. Prokázání 

shody s požadavky je ve výrobě řešeno 

formou testovací zprávy, která se 

vyplňuje pro každý jeden výrobek. 

8.1 Výstup z tohoto plánování musí být 

vhodný pro provoz organizace. 

Výstup z tohoto plánování plně 

vyhovuje potřebám provozu 

v organizaci. 

8.1 Organizace musí řídit plánované změny 

a přezkoumávat následky 

nezamýšlených změn a podle potřeby 

přijímat opatření pro zmírňování 

nepříznivých účinků. 

Pro řízení změn plánovaných i 

neplánovaných organizace využívá 

softwarové řešení, tzv. systém ECO 

(Engineering Change Order).  

8.1 Organizace musí zajistit řízení nebo 

ovlivňování externě zajišťovaných 

procesů. Druh a rozsah řízení nebo 

ovlivňování procesů musí být 

vymezeny v rámci rozsahu EMS. 

Organizace nemá externě zajišťované 

procesy. 

8.1 V souladu s hledisky životního cyklu 

musí organizace: 

- stanovit kontrolní činnosti, je-li to 

vhodné, aby zajistila, že 

environmentální požadavky jsou řešeny 

v procesu návrhu a vývoje produktu a 

služby a, přičemž se musí zvážit každá 

etapa životního cyklu; 

- určit environmentální požadavky pro 

pořizování produktů a služeb, je-li to 

vhodné; 

- sdělit externím poskytovatelům 

Environmentální požadavky jsou řešeny 

v průběhu všech etap životního cyklu. 

Jedná se především o požadavky 

platných zákonů a předpisů a také 

mezinárodních standardů. Odkazy na 

plnění nezbytných norem a zákonů jsou 

již součástí zadání projektu. 
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relevantní environmentální požadavky; 

- zvážit potřebu poskytnout informace 

o možných významných 

environmentálních dopadech 

souvisejících s přepravou nebo 

dodávkou produktů a služeb, s jejich 

používáním, zpracováním na konci 

životního cyklu a s jejich konečným 

odstraněním. 

8.2 Organizace musí vytvořit, 

implementovat a udržovat proces 

potřebný pro stanovení jak se bude 

reagovat na možné havarijní situace 

uvedené v 6.1.1 

Havarijní plány vytváří externí 

pracovník, který má na starosti oblast 

BOZP. 

8.2 Organizace musí: 

- připravit reakci pomocí plánování 

opatření, aby došlo k zabránění nebo 

zmírnění nepříznivých 

environmentálních dopadů; 

- reagovat na aktuální havarijní situace; 

-přijmout opatření pro zabránění nebo 

zmírnění následků havarijních situací; 

- pravidelně testovat opatření pro 

plánované reakce, je-li to možné; 

- pravidelně přezkoumávat a revidovat 

procesy a opatření pro plánované 

reakce, zejména po výskytu havárie; 

- poskytnout relevantní informace a 

výcvik zaměřený na havarijní 

připravenost a reakci. 

Havarijní plán je v současnosti 

vypracován jen pro případ požáru. 

Revize hasících prostředků a pravidelné 

školení zaměstnanců probíhá v souladu 

s platným zněním zákonů a je 

zajišťováno externím pracovníkem 

zodpovědným za oblast BOZP. 

Společnost není původcem znečištění, 

nenakládá s větším množstvím 

chemických látek, ani se nenachází 

v ekologicky významné lokalitě, jiné 

riziko havárie, kromě požáru, tedy není 

řešeno. 

 

8.2 Organizace musí udržovat 

dokumentované informace v rozsahu 

nezbytném pro ujištění, že jsou procesy 

Zápisy z revizí a protipožárních školení 

a cvičení jsou prováděny. 
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prováděny tak, jak byly naplánovány. 

8.2.1 Komunikace se zákazníky musí 

zahrnovat: 

- poskytování informací o produktech a 

službách; 

- zpracování poptávek, smluv nebo 

objednávek, včetně jejich změn; 

- získávání zpětné vazby od zákazníků 

týkající se produktů a služeb, včetně 

stížností zákazníků; 

- zacházení s majetkem zákazníka; 

- stanovení specifických požadavků na 

nouzová opatření, jsou-li relevantní. 

Informace o produktech a službách jsou 

zákazníkům poskytovány 

prostřednictvím webových stránek 

společnosti a katalogů výrobků.  

Za zpracování objednávek, poptávek a 

smluv odpovídá oddělení nákupu, které 

o těchto činnostech vede patřičné 

záznamy.  

Zpětná vazba zákazníků je získávána 

prostřednictvím marketingových 

průzkumů a servisního oddělení 

(reklamace). 

Majetek zákazníka představují 

především reklamované výrobky 

vrácené k opravě. O vypořádání oprav je 

zákazník informován prostřednictvím 

servisního oddělení. 

8.2.2 Při určování požadavků na produkty a 

služby musí organizace zajistit, že: 

- jsou určeny požadavky na produkty a 

služby, včetně příslušných požadavků 

zákonů a předpisů, a požadavků, které 

organizace považuje za nezbytné; 

- dokáže splnit nároky na produkty a 

služby, které nabízí.  

Požadavky na produkt jsou 

specifikovány marketingovým 

oddělením na základě podnětů od 

zákazníků společnosti. Problematikou 

zákonů a norem se podle složitosti 

zabývají interní i externí odborníci. 

Organizace provádí přezkoumání, zda je 

schopna splnit nároky a požadavky na 

produkt, výstupem z tohoto 

přezkoumání je dokument PGS. 

8.2.3.

1 

Organizace musí před přijetím závazku 

na poskytování produktů a služeb 

zákazníkovi provádět přezkoumaní, 

zahrnující: 

- požadavky specifikované 

Organizace provádí přezkoumání, zda je 

schopna splnit veškeré nároky a 

požadavky na produkt, výstupem 

z tohoto přezkoumání je dokument PGS. 
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zákazníkem, včetně požadavků na 

činnosti po dodání a při dodání; 

- požadavky, které zákazník neuvedl, 

ale které jsou nezbytné pro zákazníkem 

specifikované nebo zamýšlené použití; 

- platné požadavky zákonů a předpisů; 

- požadavky ve smlouvách nebo 

objednávkách, které se liší od dříve 

vyjádřených požadavků. 

8.2.3.

1 

Organizace musí zajistit, že jsou 

vyřešeny rozdíly mezi požadavky ve 

smlouvě nebo objednávce a dříve 

stanovenými požadavky. 

Jakékoliv rozpory mezi PGS a 

původním zadáním jsou řízeny 

v dokumentu PGS deviation a musí být 

schváleny zadavatelem projektu. 

V případě nových požadavků je změna 

PGS řízena a zaznamenána. 

8.2.3.

1 

Neposkytne-li zákazník žádné 

dokumentované vyjádření týkající se 

jeho požadavků, musí organizace 

potvrdit požadavky zákazníka před 

jejich přijetím. 

Zákazník je zastoupen marketingovým 

oddělením, které má za povinnost 

poskytnout požadavky na produkt 

dokumentovanou formou. 

8.2.3.

2 

Organizace musí, je-li to vhodné, 

uchovávat dokumentované informace 

o: 

- výsledcích přezkoumání; 

- jakýchkoli nových požadavcích na 

produkty a služby. 

Výsledky přezkoumání a veškeré nové 

požadavky jsou zaznamenány v k tomu 

určených formulářích a uloženy 

v projektové složce na sdíleném disku 

s chráněným přístupem. 

8.2.4 Jestliže se změní požadavky na 

produkty a služby musí organizace 

zajistit, že se upraví relevantní 

dokumentované informace a že 

příslušné osoby vezmou změněné 

požadavky na vědomí. 

V případě změny požadavků na 

produktu, je tato změna zapracována do 

dokumentu PGS a je o ní veden záznam 

(co se změnilo, kdy, kdo a proč). 

8.3.1 Organizace musí vytvořit, zavést a Organizace má zaveden vhodný proces 
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udržovat proces návrhu a vývoje, který 

je vhodný pro zajištění následného 

poskytování produktů a služeb. 

návrhu a vývoje, za jehož fungování 

odpovídá oddělení návrhu a vývoje. 

8.3.2 Při stanovování etap a způsobů řízení 

návrhů a vývoje musí organizace 

zvážit: 

- druh, dobu trvání a složitost činností 

při návrhu a vývoji; 

- požadované etapy procesu, včetně 

příslušných přezkoumání; 

- odpovědnosti a pravomoci; 

- požadované interní a externí zdroje; 

- potřebu řídit rozhraní mezi osobami 

zapojenými v procesu návrhu a vývoje; 

- potřebu zapojit zákazníky a uživatele 

do procesu návrhu a vývoje; 

- požadavky na následné poskytování 

produktů a služeb; 

- úroveň řízení, kterou očekávají 

zákazníci a další zainteresované strany; 

- dokumentované informace 

požadované pro prokázání, že byly 

splněny požadavky na návrh a vývoj. 

Druh činností, dobu trvání a složitost 

každého nového projektu zvažuje a 

stanovuje projektový vedoucí. 

Požadované etapy procesu jsou popsány 

v závazné směrnici pro návrh a vývoj, 

tzv. phase plan, povinná přezkoumání 

návrhu jsou stanovena na závěr etap 

konceptu, designu a prototypu. 

Odpovědnosti a pravomoci jsou za 

činnosti v průběhu návrhu a vývoje jsou 

stanoveny buďto směrnicí nebo ve 

zvláštních případech projektovým 

vedoucím. Zákazníci jsou v některých 

případech do procesu návrhu a vývoje 

zapojování. Dokumentované informace 

o všech těchto činnostech jsou 

uchovávány na sdílených discích ve 

složkách jednotlivých projektů. 

 

8.3.3 Organizace musí určit požadavky 

nezbytné pro specifické typy produktů 

a služeb, které mají být navrženy a 

vyvinuty. 

Specifické požadavky jsou určovány 

v raných fázích vývoje. 

8.3.3 Organizace musí zvážit: 

- požadavky na funkci a výkon; 

- informace získané z předchozích 

podobných činností návrhu a vývoje; 

- požadavky zákonů a předpisů; 

- normy nebo pravidla správné praxe, 

Požadavky na funkci, vzhled a výkon 

jsou uvedeny v dokumentu product 

description.  

Požadavky zákonů, předpisů a norem 

jsou zohledňovány a uvedeny 

v dokumentu PGS. Informace a 
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které se organizace rozhodla zavést; 

- možné důsledky chyb vzhledem 

k povaze produktů a služeb; 

zkušenosti získané z předchozího 

vývoje podobných produktů jsou 

využívány v průběhu všech vývojových 

etap. Možné důsledky chyb jsou 

ošetřeny povinnou analýzou FMEA. 

8.3.3 Vstupy musí být úměrné účelu návrhu 

a vývoje, musí být kompletní a 

jednoznačné. Rozporné vstupy musí 

být vyřešeny. 

V případě nejednoznačnosti vstupů, 

nebo jejich rozporu jsou tyto 

zaznamenány a řešeny se zadavatelem 

projektu. 

8.3.3 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace o vstupech 

návrhu a vývoje. 

Dokumentované informace jsou 

uchovávány ve formě A3 formuláře, 

product description a PGS. 

8.3.4 Organizace musí při procesu návrhu a 

vývoje používat způsoby řízení, které 

zajistí, že jsou: 

- stanoveny výsledky, kterých má být 

dosaženo; 

- prováděna přezkoumání s cílem 

vyhodnotit schopnost výsledků návrhu 

a vývoje plnit požadavky; 

- prováděna ověřování s cílem zajistit, 

že výstupy návrhu a vývoje splňují 

vstupní požadavky; 

- prováděny validace s cílem zajistit, že 

výsledné produkty a služby splňují 

požadavky na specifikovanou aplikaci 

nebo zamýšlené použití; 

- přijata všechna nezbytná opatření 

v případě problémů zjištěných 

v průběhu přezkoumání, ověřování 

nebo validace; 

- uchovávány dokumentované 

informace o těchto činnostech. 

Výsledná specifikace produktu je 

stanovena v PGS.  

Přezkoumání návrhu se provádí ve třech 

etapách v průběhu návrhu produktu.  

K ověřování, že výstupy návrhu splňují 

vstupní požadavky, slouží specification 

test a life-time test. 

Validace je prováděna formou 

application testu. 

Veškerá nezbytná opatření plynoucí 

z těchto činností jsou zaznamenána 

v projektovém úkolovníku. 

O všech testech jsou uchovávány 

dokumentované informace na sdíleném 

disku ve složce projektu. 
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8.3.5 Organizace musí zajistit, aby výstupy 

z návrhu a vývoje: 

- splňovaly vstupní požadavky; 

- byly vhodné pro následné procesy 

poskytování produktů a služeb; 

- obsahovaly požadavky na 

monitorování a měření nebo na ně 

podle vhodnosti odkazovaly a 

obsahovaly přejímací kritéria; 

- specifikovaly charakteristiky 

produktů a služeb, které jsou podstatné 

pro jejich zamýšlený účel a jejich 

bezpečné a správné poskytování. 

Plnění vstupních požadavků je ověřeno 

specification a life-time testem.  

Vhodnost pro následné procesy 

(výrobu) ověřuje technolog 

v prototypové fázi návrhu. 

Požadavky na monitorování a měření 

jsou stanoveny jak pro kritické díly 

(inspection report), tak pro hotový 

produkt (final test report). 

Podstatné charakteristiky produktů jsou 

ve výstupech (výkresech, specifikacích, 

postupech) specifikovány. 

8.3.5 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace o výstupech 

z návrhu a vývoje. 

Výstupem z vývoje jsou výkresy a 

konečné specifikace jednotlivých dílů, 

podsestav i celých produktů. Všechny 

tyto informace jsou dokumentovány 

v systému pdm. 

8.3.6 Organizace musí identifikovat, 

přezkoumávat a řídit změny, které byly 

provedeny v průběhu návrhu a vývoje 

nebo následně, a to v nezbytném 

rozsahu, který vylučuje nepříznivý 

dopad na shodu s požadavky. 

Změny jsou identifikovány, 

přezkoumávány a řízeny v systému 

ECO. 

8.3.6 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace o: 

- změnách návrhu a vývoje; 

- výsledcích přezkoumání;   

- schválení těchto změn; 

- opatřeních přijatých k předcházení 

nepříznivým dopadům. 

Změny návrhu a jejich schválení jsou 

uchovávány ve změnovém systému 

ECO. 

Výsledky přezkoumání jsou uchovávány 

ve složce projektu na sdíleném disku. 

Opatření přijatá k předcházení 

nepříznivých dopadů jsou uchovávána 

ve formě FMEA analýzy. 

8.4.1 Organizace musí zajistit, aby externě Požadavky na externě zajišťované 
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poskytování procesy, produkty a služby 

odpovídaly požadavkům. 

produkty jsou určeny výkresovou 

dokumentací a dalšími specifikacemi. 

Správnost dodávaného produktu je 

v potřebných případech ověřována 

interní nebo externí kontrolou. 

Požadavky na externě poskytované 

procesy a služby jsou součástí smluv 

s těmito poskytovateli. 

8.4.1 Organizace musí určit způsoby řízení, 

které se mají používat u externě 

zajišťovaných produktů a služeb, když 

jsou: 

- produkty a služby od externích 

poskytovatelů určeny pro začlenění do 

vlastních produktů a služeb organizace; 

- produkty a služby zajišťovány 

externími poskytovateli přímo pro 

zákazníka v zastoupení organizace; 

- proces nebo část procesu zajišťovány 

externím poskytovatelem na základě 

rozhodnutí organizace. 

Způsob řízení u outsourcovaných 

produktů a služeb je stanoven ve 

smlouvě s externím poskytovatelem 

těchto služeb. 

Produkty nakupované pro začlenění do 

vlastních produktů a služeb organizace 

jsou řízeny dle smluv, kontraktů a 

jednotlivých objednávek. 

8.4.1 Organizace musí určit a používat 

kritéria pro hodnocení, výběr, 

monitorování výkonnosti a opakované 

hodnoceni externích poskytovatelů na 

základě jejich schopnosti poskytovat 

procesy nebo produkty a služby v 

souladu s požadavky. 

Hodnocení výkonnosti dodavatelů se 

v dostatečné míře neprovádí. 

Organizace má k dispozici údaje o 

spolehlivosti a kvalitě dodavatelů, dále 

s nimi však nepracuje. 

8.4.1 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace o těchto 

činnostech a o všech nezbytných 

opatřeních vyplývajících z hodnocení. 

8.4.2 Organizace musí zajistit, aby externě Riziko neshod je snižováno pomocí 
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poskytované procesy, produkty a 

služby nepříznivě neovlivňovaly 

schopnost organizace trvale poskytovat 

shodné produkty a služby svým 

zákazníkům. 

technických kontrol na straně 

dodavatelů nebo na straně organizace a 

dále pak důkladným testováním všech 

hotových výrobků před expedicí 

k zákazníkům. 

8.4.2 Organizace musí: 

- zajistit, aby externě prováděné 

procesy byly trvale řízeny jejím 

systémem managementu kvality; 

- stanovit jak způsoby řízení, které 

hodlá aplikovat u externího 

poskytovatele, tak způsoby řízení, které 

hodlá aplikovat u výsledného výstupu; 

- vzít v úvahu možný dopad externě 

zajišťovaných procesů, produktů a 

služeb na schopnost organizace plnit 

požadavky zákazníků a požadavky 

zákonů; 

- vzít v úvahu efektivnost způsobů 

řízení využívaných externím 

poskytovatelem; 

- stanovit ověřování nebo jiné činnosti 

nezbytné pro zajištění, aby externě 

zajišťované procesy, produkty a služby 

splňovaly požadavky. 

Způsob řízení externě poskytovaných 

produktů a služeb je stanoven ve 

smlouvě s externím poskytovatelem 

těchto služeb. 

Produkty nakupované pro začlenění do 

vlastních produktů a služeb organizace 

jsou řízeny dle smluv, kontraktů a 

jednotlivých objednávek. 

Správnost dodávaného produktu je 

v potřebných případech ověřována 

interní nebo externí kontrolou. 

8.4.3 Organizace musí zajistit přiměřenost 

požadavků dříve, než je sdělí externímu 

poskytovateli. 

Přiměřenost požadavků je posuzována 

z hlediska složitosti požadavku a 

deklarovaných schopností dodavatele 

ještě před sepsáním smluv, nebo 

zadáním objednávky. 

8.4.3 Organizace musí sdělit externím 

poskytovatelům své požadavky týkající 

se: 

Požadavky jsou s poskytovateli 

komunikovány a stvrzeny 

prostřednictvím smluv, kontraktů a 
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- procesů, produktů a služeb, které se 

mají poskytnout; 

- schválení produktů a služeb, metod, 

procesů nebo zařízení, uvolnění 

produktů a služeb; 

- kompetencí, včetně požadované 

kvalifikace osob; 

- vzájemných vazeb externích 

poskytovatelů s organizací; 

- řízení a monitorování výkonnosti 

externích poskytovatelů, které bude 

provádět organizace; 

- činností ověřování nebo validace, 

které organizace nebo její zákazník 

hodlá provádět u externích 

poskytovatelů. 

objednávek. 

8.5.1 Organizace musí zavádět výrobu a 

poskytování služeb za řízených 

podmínek. 

Řízené podmínky musí podle potřeby 

zahrnovat: 

- dostupnost dokumentovaných 

informací, které stanovují 

charakteristiky produktů, které se mají 

vyrobit, a výsledky, kterých se má 

dosáhnout; 

- dostupnost a použití vhodných zdrojů 

pro monitorování a měření; 

- zavedení činností monitorování a 

měřeni v odpovídajících etapách k 

ověření, zda byla splněna kritéria pro 

řízení procesů nebo výstupů a také 

přejímací kritéria pro produkty a 

Charakteristika vyráběného produktu je 

stanovena ve výkresové dokumentaci a 

technologickém postupu. 

Potřebné zdroje pro monitorování a 

měření jsou ve výrobě dostupné. 

Potřeba monitorování a měření a kritéria 

jsou stanoveny v rámci test reportu, 

který prochází s každým výrobkem 

všemi etapami výroby od vychystání 

materiálu po balení finálního produktu. 

Vhodná infrastruktura a prostředí je ve 

výrobě zajištěna (dostupné nářadí a jiné 

výrobní prostředky, pracovní místo, 

osvětlení, teplota, přiměřená úroveň 

hluku atd.). 

Kompetentní a kvalifikované osoby jsou 

jmenovány (technolog, operátoři, 
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služby; 

- použití vhodné infrastruktury a 

prostředí pro fungování procesů; 

- jmenování kompetentních osob 

včetně požadované kvalifikace; 

- validaci a pravidelnou opakovanou 

validaci schopnosti dosahovat 

plánovaných výsledků procesů pro 

výrobu a poskytování služby, kde 

výsledný výstup nelze ověřit 

následným monitorováním a měřením; 

- realizaci opatření k předcházení 

lidským chybám; 

- zavádění činností při uvolnění, při 

dodání a po dodání. 

skladníci atd.), konkrétní kompetence 

jsou uvedeny v popisech pracovních 

pozic. 

Opakovaná validace hotových výrobků 

je prováděna formou finálního testu. 

Opatření pro zabránění lidským chybám 

jsou stanovovány v rámci PFMEA a 

zaváděny formou výrobních přípravků, 

úprav pracovních postupů a dalších 

poka-joke opatření. 

 

8.5.2 Organizace musí používat vhodné 

prostředky pro identifikování výstupů, 

je-li to nezbytné pro zajištění shody 

produktů a služeb. 

Identifikace výrobků je zajištěna 

pomocí čísel výrobních zakázek a 

sériových čísel výrobků. 

8.5.2 Organizace musí během výroby a 

poskytování služby identifikovat stav 

výstupů s ohledem na požadavky 

monitorování a měření. 

Aktuální stav produktu je během výroby 

identifikován pomocí výrobní 

dokumentace (rodný list zařízení, test 

report), která je součástí každého 

produktu ve všech výrobních etapách. 

8.5.2 Je-li sledovatelnost požadavkem, musí 

organizace řídit jednoznačnou 

identifikaci výstupů a uchovávat 

dokumentované informace, které jsou 

nezbytné pro udržování sledovatelnosti. 

Jednoznačná identifikace výrobků je 

zajištěna pomoc výrobních zakázek a 

sériových čísel. Dokumentované 

informace pro zajištění sledovatelnosti 

(rodný list zařízení, test report) jsou 

uchovávány odpovědným pracovníkem 

oddělení kvality. 

8.5.3 Organizace musí pečovat o majetek 

zákazníků nebo externích 

Organizace v minulosti ani 

v současnosti nepoužívala a nepoužívá 
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poskytovatelů, jestliže je řízen 

organizací nebo jestliže ho organizace 

používá. 

žádný majetek zákazníků ani majetek 

externích poskytovatelů. V případě 

reklamací, kdy je produkt zákazníkem 

poslán k analýze nebo opravě, je 

výrobek nejprve zpětně odkoupen 

organizací a stává se tedy opět 

majetkem organizace. 

8.5.3 Organizace musí identifikovat, 

ověřovat, chránit a zabezpečit majetek 

zákazníků nebo externích 

poskytovatelů, který byl předán k 

použití nebo k začlenění do produktů a 

služeb. 

8.5.3 Jestliže je majetek zákazníka nebo 

externího poskytovatele ztracen, 

poškozen nebo jinak shledán 

nevhodným k použití, musí to 

organizace sdělit zákazníkovi nebo 

externímu poskytovateli a musí 

uchovávat dokumentované informace o 

tom, co se stalo. 

8.5.4 Organizace musí během výroby a 

poskytování služby zajistit ochranu 

výstupů procesu v rozsahu, který je 

nezbytný pro zajištění shody s 

požadavky. 

Ochrana produktu je během výroby 

zajištěna vhodnou identifikací, 

manipulací, balením, skladováním a 

všeobecným udržováním čistoty na 

pracovištích. 

8.5.5 Organizace musí plnit požadavky na 

činnosti souvisící s produkty a 

službami po dodání. 

Záruční a servisní podmínky jsou 

součástí obchodních podmínek 

organizace a jednotlivých smluv a 

kontraktů se zákazníky. Činnosti 

související s produkty a službami po 

dodání nejsou vykonávány českou 

pobočkou, ale pouze zahraniční 

centrálou, která má nad nimi plnou 

kontrolu a nese za ně plnou 

odpovědnost. 

8.5.5 Při určováni rozsahu požadovaných 

činností po dodání musí organizace brát 

v úvahu: 

- požadavky zákonů a předpisů; 

- možné nežádoucí následky souvisící s 

produkty a službami; 

- charakter, použití a předpokládanou 

životnost produktů a služeb; 
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- požadavky zákazníka; 

- zpětnou vazbu od zákazníka. 

8.5.6 Organizace musí přezkoumávat a řídit 

změny při výrobě a poskytování služeb 

v rozsahu nezbytném pro zajištění 

trvalé shody s požadavky. 

Přezkoumání změn je zajišťováno 

odpovědným pracovníkem oddělení 

údržby produktů. O výsledku 

přezkoumání jsou vedeny záznamy 

v systému pro řízení změn (ECO). 

Obvyklým výsledkem přezkoumání 

změny je informace o schválení, 

zamítnutí, nebo úpravě navrhované 

změny. Osoby iniciující i schvalující 

změnu jsou v systému u každé změny 

uvedeny. 

8.5.6 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace popisující 

výsledky přezkoumání změn, osobu 

(osoby) schvalující změnu a všechna 

nezbytná opatření vyplývající z 

přezkoumání. 

8.6 Organizace musí v příslušných etapách 

zavádět plánovaná opatření, kterými 

ověří, zda byly splněny požadavky na 

produkt a službu. 

Ověřování plnění požadavků na produkt 

se provádí v průběhu celé výroby 

pomocí měření a testů, které jsou 

specifikovány již ve fázi návrhu a 

vývoje. 

8.6 Uvolňováni produktů a služeb 

zákazníkovi nesmí pokračovat, dokud 

nebyla úspěšně dokončena plánovaná 

opatření pro ověření shody, pokud to 

příslušný orgán nebo případně zákazník 

neschválí jinak. 

Pro ověření, že produkt úspěšně prošel 

všemi měřeními a testy slouží výrobní 

dokumentace (rodný list zařízení a test 

report). V případě že některý z bodů 

v těchto dokumentech není splněn, 

výrobek není možné expedovat a je 

nutné přijmout opatření k nápravě. 

8.6 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace o uvolnění 

produktů a služeb. Dokumentované 

informace musí zahrnovat: 

- důkazy o shodě s přejímacími kritérii; 

- sledovatelnost k osobě (osobám), 

která uvolnění schválila. 

Výrobní dokumentace (rodný list 

zařízení a test report) je uchovávána 

pracovníkem kvality v tištěné nebo 

elektronické formě a obsahuje důkazy 

s přejímacími (testovacími) kritérii a 

identifikaci osob, které se na výrobě a 

testování podílely. 

8.7.1 Organizace musí zajistit, aby výstupy, Neshodné produkty jsou viditelně 
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které nejsou ve shodě s požadavky, 

byly identifikovány a řízeny, aby se 

zabránilo jejich nezamýšlenému 

používání nebo dodání. 

označeny a vyřazeny z výrobního 

procesu do doby vyřešení neshody. 

8.7.1 Organizace musí přijmout odpovídající 

opatření vyplývající z charakteru 

neshody a jejího vlivu na shodu pro-

duktů a služeb. To musí rovněž platit 

pro neshodné produkty a služby 

zjištěné po dodání produktů, během 

nebo po poskytování služeb. 

Organizace přijímá odpovídající 

opatření ke každému neshodnému 

produktu a vede o nich patřičné 

záznamy v systému pro registraci 

neshod (AVR). 

8.7.1 Organizace se musí zabývat 

neshodnými výstupy jedním nebo 

několika z dále uvedených způsobů: 

- náprava; 

- oddělení, zadržení, vráceni nebo 

pozastavení poskytování produktů a 

služeb; 

- informování zákazníka; 

- získání oprávnění pro přijetí na 

základě výjimky. 

Všechny tyto uvedené způsoby jsou ve 

společnosti využívány a o způsobu 

vypořádání neshod je veden záznam 

v systému AVR. 

8.7.2 Jsou-li neshodné výstupy opraveny, 

musí se ověřit shoda s požadavky. 

Podle povahy neshody dochází po 

odstranění neshody k dodatečné 

kontrole a přezkoušení zařízení. O 

výsledku této kontroly je veden záznam 

v systému AVR a ve výrobní 

dokumentaci. 

8.7.2 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace, které 

- popisují neshodu; 

- popisují přijatá opatření; 

- popisují všechny schválené výjimky; 

- identifikují oprávněnou osobu, která 

Všechny tyto informace jsou trvale 

uchovávány v systému AVR pro každý 

jednotlivý případ neshody. 
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učinila rozhodnutí o opatření s ohledem 

na shodu. 

 

2.2.6 Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti 

 

Tab. 6: Stav plnění požadavků kapitoly 9. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

9.1.1 Organizace musí monitorovat, měřit, 

analyzovat a hodnotit svoji 

environmentální výkonnost. 

Organizace monitoruje, měří a analyzuje 

spotřeby svých energií a produkci 

odpadů. 

9.1.1 Organizace musí určit: 

- co je potřeba monitorovat a měřit; 

- metody pro monitorování, měření, 

analyzování a hodnocení; 

- kritéria, podle nichž bude organizace 

hodnotit svoji environmentální 

výkonnost; 

- kdy se musí provádět monitorování a 

měření; 

- kdy se musí výsledky z monitorování 

a měření analyzovat a vyhodnocovat; 

Je určeno, co je potřeba měřit (cíle 

kvality, environmentální cíle, ukazatele 

procesů, konkrétní hodnoty v testovacích 

a inspekčních reportech), jakou metodou 

analyzovat a hodnotit (analýza trendů, 

KPI report), kdy se musí měřit 

(stanovené zkoušky a testy 

v předvýrobních etapách, vstupní 

inspekce, finální testy pro každý 

výrobek). Výsledky z měření se obvykle 

analyzují v předvýrobních etapách nebo 

v případě nalezených neshod. 

9.1.1 Organizace musí zajistit, aby se 

používala kalibrovaná nebo ověřená 

monitorovací zařízení a aby se 

vhodným způsobem udržovala. 

Organizace používá kalibrovaná měřidla 

(viz. body 7.5.1.1 a 7.5.1.2). Za 

monitorovací zařízení pro spotřeby 

energií zodpovídá poskytovatel energií. 

9.1.1 Organizace musí hodnotit svoji 

environmentální výkonnost a 

výkonnost a efektivnost integrovaného 

systému řízení. 

Environmentální aspekty a cíle jsou 

stanoveny, hodnocení plnění těchto cílů, 

a tedy environmentální výkonnosti, však 

není v organizaci přikládán patřičný 

důraz. 

9.1.1 Organizace musí jak interně, tak 

externě sdělovat relevantní informace o 

Organizace nemá v současnosti stanoven 

proces komunikace a nesděluje 
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environmentální výkonnosti, jak je 

uvedeno v jejím procesu komunikace a 

požadováno závaznými povinnostmi. 

relevantní informace o environmentální 

výkonnosti (vyjma informací 

vyžadovaných legislativou, které jsou 

sdělovány). 

9.1.1 Organizace musí uchovávat vhodné 

dokumentované informace jako důkazy 

o výsledcích monitorování, měření, 

analýzy a hodnocení. 

Dokumentované informace jsou 

uchovávány ve formě zpráv, protokolů a 

analýz. 

9.1.2 Organizace musí monitorovat, jak 

zákazníci vnímají míru splnění jejich 

potřeb a očekávání. Organizace musí 

určit způsoby získávání, monitorování 

a přezkoumávání těchto informací. 

Monitorování spokojenosti zákazníka je 

zajišťováno zahraniční centrálou 

prostřednictvím oddělení marketingu 

(zákaznické průzkumy) a servisního 

oddělení (stížnosti zákazníků). 

9.1.2 Organizace musí vytvořit, 

implementovat a udržovat proces 

potřebný pro hodnocení plnění 

závazných povinností. 

Jedná se o nový požadavek normy, 

organizace nemá v současnosti 

vypracovaný registr závazných 

povinností. 

9.1.2 Organizace musí: 

- určit četnost hodnocení souladu; 

- vyhodnotit soulad a podle potřeby 

přijímat opatření; 

- udržovat znalosti a vědomosti o 

zajišťování stavu souladu. 

Hodnocení souladu bylo v minulosti 

opakovaně prováděno externím 

partnerem, procedura k pravidelnému 

hodnocení souladu nicméně není 

dostatečně stanovena. 

9.1.2 Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace jako důkaz 

o výsledku hodnocení souladu. 

Hodnocení souladu bylo v minulosti 

prováděno externím subjektem a 

dokumentované informace jsou o tomto 

uchovávány. 

9.1.3 Organizace musí analyzovat a hodnotit 

vhodná data a informace vyplývající 

z monitorování a měření. 

Organizace hodnotí a analyzuje vhodná 

data z monitorování a měření (např. 

KPI). 

9.1.3 Výsledky analýzy se musí použít pro 

hodnocení: 

- shody produktů a služeb; 

Hodnocení shody produktů a služeb je 

řešeno pomocí ukazatele failure rate, pro 

nějž je stanoven celopodnikový cíl 
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- míry spokojenosti zákazníka; 

- výkonnosti a efektivnosti QMS; 

- zda byly plány efektivně zavedeny; 

- efektivnosti opatření přijatých pro 

řešení rizik a příležitostí; 

- výkonnosti externích poskytovatelů; 

- potřeby zlepšení QMS. 

kvality. 

Spokojenost a loajalita zákazníka jsou 

hodnoceny oddělením marketingu 

v zahraniční centrále. Výkonnost a 

efektivnost QMS, efektivnost zavádění 

plánů a potřeby zlepšení QMS jsou 

hodnoceny v rámci interních auditů a 

přezkoumání managementem. 

Rizika a příležitosti nejsou v současnosti 

řešena, výkonnost externích 

poskytovatelů není hodnocena. 

9.2.1 Organizace musí provádět interní 

audity v plánovaných intervalech, aby 

získala informace o tom, zda IMS: 

- odpovídá vlastním požadavkům 

organizace na IMS; 

- odpovídá požadavkům těchto 

mezinárodních norem; 

- je efektivně zaveden a udržován. 

Do roku 2015 byly audity prováděny, 

v roce 2016 nebyl proveden žádný interní 

audit. 

9.2.2 Organizace musí plánovat, stanovovat, 

zavádět a udržovat program interních 

auditů, včetně četností, metod, 

odpovědností, požadavků plánování a 

předkládání zpráv.  

Do roku 2015 byl program auditů 

v pořádku udržován, pro rok 2016 nebyl 

vůbec vytvořen. 

9.2.2 Program auditů musí zohledňovat 

důležitost procesů, kterých se audity 

týkají, změny ovlivňující organizaci a 

výsledky předchozích auditů. 

Program auditů není v současnosti 

vytvořen. 

9.2.2 Při stanovení programu interního 

auditu musí organizace zvážit 

environmentální význam procesů, 

kterých se audity týkají, změny 

ovlivňující organizaci a výsledky 

Program auditů není v současnosti 

vytvořen. 
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předchozích auditů. 

9.2.2 Organizace musí: 

- stanovit kritéria a předmět každého 

auditu; 

- vybírat auditory a provádět audity tak, 

aby byla zajištěna objektivita a 

nestrannost procesu auditu. 

- zajistit, aby výsledky auditů byly 

předány ve formě zprávy relevantnímu 

vedení; 

- provádět vhodnou nápravu a přijímat 

nápravná opatření bez zbytečného 

odkladu; 

- uchovávat dokumentované informace 

jako důkaz o realizaci programu auditů 

a o výsledcích auditu. 

Audity se v současné době ve společnosti 

neprovádí. 

9.3 

9.3.1 

Vrcholové vedení musí přezkoumávat 

IMS v plánovaných intervalech, aby 

byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, 

přiměřenost, efektivnost a sladění se 

strategickým záměrem organizace. 

Přezkoumání vedením je jednou ročně 

prováděno vedením zahraniční centrály. 

9.3 

9.3.2 

Přezkoumání IMS se musí plánovat a 

provádět s přihlédnutím k: 

- stavu opatření vyplývajících 

z předchozích přezkoumání IMS; 

- změnách interních a externích 

aspektů, které jsou relevantní pro IMS; 

- změnách potřeb a očekávání 

zainteresovaných stran, včetně 

závazných povinností; 

- změnách významných 

environmentálních aspektů; 

- změnách rizik a příležitostí; 

V průběhu přezkoumání jsou zohledněna 

následující informace: 

- stav opatření vyplývající z předchozích 

přezkoumání IMS; 

- změny významných environmentálních 

aspektů; 

- míra splnění environmentálních cílů a 

cílů kvality; 

- zpětná vazba zákazníka; 

- neshody 

- výkonnost procesů 

- výsledky auditů 
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- míry splnění environmentálních cílů a 

cílů kvality; 

- informacím o výkonnosti a 

efektivnosti IMS, včetně trendů 

týkajících se: 

- spokojenosti zákazníka a zpětné 

vazby relevantních zainteresovaných 

stran; 

- výkonnosti procesů a shody produktů 

a služeb; 

- neshod a nápravných opatření; 

- výsledků monitorování a měření; 

- plnění závazných povinností; 

- výsledků auditů; 

- výkonnosti externích poskytovatelů; 

- přiměřenosti zdrojů; 

- efektivnosti opatření přijatých pro 

řešení rizik a příležitostí; 

- relevantních sděleních od 

zainteresovaných stran, včetně 

stížností; 

- příležitostech k neustálému 

zlepšování. 

- přiměřenost zdrojů 

Nejsou zohledněna: 

- rizika a příležitosti 

- závazné povinnosti 

 

 

9.3 

9.3.3 

Výstupy z přezkoumání IMS musí 

obsahovat: 

- závěry týkající se neustálé vhodnosti, 

přiměřenosti a efektivnosti EMS; 

- rozhodnutí týkající se příležitostí 

k neustálému zlepšování; 

- rozhodnutí týkající se jakékoliv 

potřeby změn IMS; 

- rozhodnutí týkající se potřeb zdrojů; 

- opatření, jsou-li zapotřebí, když 

Výstupy uvedené ve zprávě 

z přezkoumání jsou ve shodě 

s požadavky norem.  
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nebyly environmentální cíle splněny; 

- příležitosti ke zlepšování integrace 

EMS s jinými podnikatelskými 

procesy, je-li to zapotřebí; 

- důsledky týkající se strategického 

nasměrování organizace. 

9.3 

9.3.3 

Organizace musí uchovávat 

dokumentované informace jako důkaz 

o výsledcích přezkoumání systému 

řízení. 

Organizace uchovává všechny zprávy 

z přezkoumání. 

 

2.2.7 Kapitola 10: Zlepšování 

 

Tab. 7: Stav plnění požadavků kapitoly 10. 

Odst. Požadavky Aktuální stav v organizaci 

10.1 Organizace musí určit a zvolit 

příležitosti ke zlepšování a realizovat 

veškerá nezbytná opatření pro splnění 

požadavků zákazníka a zvýšení jeho 

spokojenosti a pro dosažení 

zamýšlených výstupů jejího systému 

environmentálního řízení. 

Příležitosti pro zlepšování jsou mimo 

jiné určovány v průběhu přezkoumání 

IMS, interních auditů a řešení neshod.  

Důležitá oblast pro zlepšování, kterou je 

analýza rizik a příležitostí, není 

v současnosti zpracována. 

10.1 Tato opatření musí zahrnovat: 

- zlepšování produktů a služeb, aby 

byly splněny požadavky a aby se řešily 

budoucí potřeby a očekávání; 

- nápravu, prevenci nebo snížení 

nežádoucích účinků; 

- zlepšování výkonnosti a efektivnosti 

sytému managementu kvality. 

10.2 

10.2.1 

Vyskytne-li se neshoda, včetně neshod 

plynoucích ze stížností, musí 

organizace: 

Organizace reaguje na neshody, 

vypořádává se s jejími následky a 

zvažuje potřebu přijmutí opatření (v 
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- reagovat na neshodu a přichází-li to 

v úvahu přijmout opatření k řízení a 

nápravě neshody a vypořádat se 

s následky, včetně zmírnění 

nepříznivých environmentálních 

dopadů; 

- hodnotit potřebu přijmout opatření 

pro odstranění příčin neshody, aby se 

tato neshoda neopakovala nebo se 

nevyskytla někde jinde, a to: 

- přezkoumáním a analyzováním 

neshody; 

- určením příčin neshody; 

- určením, zda existují podobné 

neshody nebo by se mohly 

potencionálně vyskytnout; 

- realizovat potřebná opatření; 

- přezkoumávat efektivnost přijatých 

nápravných opatření; 

- aktualizovat rizika a příležitosti 

určené v průběhu plánování, je-li to 

zapotřebí; 

- provést změny v IMS, je-li to 

zapotřebí. 

případě neshod způsobených nekvalitou 

u dodavatele se opatření nepřijímá u 

neshod, které mají mizivý ekonomický a 

ekologický dopad nebo nízkou šanci na 

opětovný výskyt). V případě neshod u 

zákazníka se problém analyzuje vždy a 

přijímají se opatření vyplývající z 

analýzy. Příčiny neshody se určují 

z dostupných informací (ne vždy však 

naprosto dostačujících), je využívána 

metodika 5WHY (pouze v jedné úrovni, 

proč vznikl problém). Příčiny, podobné 

neshody a návrh potřebných opatření se 

pak obvykle diskutuje v týmu českých i 

zahraničních pracovníků. Změny v IMS 

jsou v případě potřeby prováděny. 

Efektivnost realizovaných opatření není 

systematicky zkoumána, rizika a 

příležitosti v současnosti nejsou 

zpracována a není tedy možné je 

aktualizovat.  

 

10.2 

10.2.1 

Nápravná opatření musí být přiměřená 

účinkům neshod, které se vyskytly, 

včetně environmentálních dopadů. 

Přijímaná opatření jsou přiměřená 

účinkům neshod (důkazem může být 

záznam o jakékoliv řešené neshodě). 

10.2 

10.2.2 

Organizace musí uchovávat dokument. 

informace jako důkazy o: 

- povaze neshod a přijatých následných 

opatřeních; 

- výsledcích nápravných opatření. 

Dokumentované informace o všech 

neshodách, způsobech jejich řešení a 

výsledcích nápravných opatření jsou 

uchovávána v databázi AVR. 

10.3 Organizace musí neustále zlepšovat Organizace provádí interní audity a 
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vhodnost, přiměřenost a efektivnost 

IMS s cílem zvýšit environmentální 

výkonnost. 

přezkoumání IMS za účelem neustálého 

zlepšování IMS. 

10.3 Organizace musí vzít v úvahu výsledky 

analýzy a hodnocení a výstupy 

z přezkoumání IMS, aby určila, zda 

existují potřeby nebo příležitosti, které 

je třeba řešit jako součást neustálého 

zlepšování. 

Výstupy z přezkoumání IMS jsou 

jedním z hlavních iniciátorů změn a 

zlepšení IMS v organizaci. 

 

2.3 Sumarizace výsledků analýzy 

Níže uvedené grafy přehledně sumarizují zjištění z analýzy.  Z důvodu větší 

detailnosti byla v analýze řada odstavců rozepsána na jednotlivé dílčí požadavky. Počty 

požadavků v grafech proto přesně nekorespondují s počty odstavců v normách. 

 

 

Obr. 4: Grafické zobrazení počtu požadavků v dělení podle kapitol norem 
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Z grafu rozdělení požadavků na obrázku 4 je patrné, že převažují požadavky normy 

ISO 9001  a společné požadavky. Toto zjištění potvrzuje tvrzení z předchozích kapitol, že 

systém managementu kvality podle ISO 9001 je základním stavebním kamenem 

integrovaného systému řízení. Požadavky normy ISO 14001 jsou tedy do značné míry 

pouze rozšířením systému managementu kvality a jejich integrace nemusí být a neměla by 

být nikterak složitá. Konkrétním doporučením pro integraci požadavků obou norem je 

věnována následující kapitola. 

 

Grafické zobrazení stavu plnění požadavků uvedené na obrázku 5 naproti tomu 

ukazuje, že většina požadavků již je plně nebo alespoň částečně plněna a společnost je tedy 

na dobré cestě k úplnému souladu se standardy ISO 9001 a ISO 14001. 

 

 

Obr. 5: Grafické zobrazení stavu plnění požadavků 

 

V následujících kapitolách jsou uvedena konkrétní doporučení pro úplné naplnění 

požadavků a navržen akční plán, dle kterého lze tato doporučení implementovat. 
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2.4 Doporučení pro zlepšení 

2.4.1 Kapitola 4: Kontext organizace 

 

V tabulce 1 byly analyzovány nedostatky v naplňování požadavků kapitoly 4. 

Vypracování kontextu organizace je prvním důležitým krokem k vymezení systému 

managementu [5]. Doporučený postup pro stanovení kontextu organizace je následující: 

1. Určení interních a externích aspektů – zvážení pozitivních i negativních faktorů či 

podmínek prostředí organizace, včetně problematiky životního prostředí [5]. 

Důležitým předpokladem pro správné určení interních a externích aspektů je 

aktivní zapojení vrcholového vedení organizace, které by mělo mít přímou 

zodpovědnost za stanovení celého kontextu organizace. K řešení je možno využít 

analýzy SWOT (Strengths –Weaknesses – Opportunities – Threats) a PEST 

(analýza Politických, Ekonomických, Sociálních a Technologických faktorů) [7]. 

Pro potřeby auditů je pak vhodné uchovávat dokumentované informace o provedení 

těchto analýz, jako důkaz o plnění požadavku 4.1.  

2. Vytvoření přehledu zainteresovaných stran, jimiž jsou majitelé, vedení, 

zaměstnanci, zákaznici, dodavatelé a v neposlední řadě také legislativa. K výčtu 

zainteresovaných stran je nutné přiřadit konkrétní požadavky a zároveň analyzovat 

schopnost organizace plnit tyto požadavky [7]. Rozbor těchto požadavků pak 

umožní stanovení závazných povinností, jejichž plnění pak přispívá především ke 

zlepšování environmentální výkonnosti organizace. Vytvořením tohoto přehledu je 

naplněn požadavek 4.2. Veškeré legislativní požadavky týkající se činnosti 

společnosti se prakticky automaticky stávají závaznými povinnostmi.  

3. Stanovení rozsahu integrovaného systému řízení – např. mapou procesů, čímž je 

naplněn požadavek 4.3. 

4. Stanovení modelu řízení organizace – tedy popisu klíčových činností organizace 

pomocí mapy procesů, karet procesů a dalších dostupných nástrojů (želví diagram 

apod.). Organizace má již zpracovánu mapu procesů a popsány některé procesy, 

vazby mezi procesy jsou však naznačeny velmi zjednodušeně, většina procesů není 

řádně popsána, často chybí určení vlastníků procesů, vstupů, výstupů, ukazatelů a 

dalších podstatných informací o procesech. Doporučením pro zlepšení je zde 

kompletní revize procesní mapy a všech v ní obsažených procesů. Až po této revizi 

a doplnění chybějících informací mohou být naplněny požadavky 4.4, 4.4.1 a 4.4.2. 
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2.4.2 Kapitola 5: Vedení 

 

Hlavním nedostatkem v plnění požadavků páté kapitoly, které byly analyzovány 

v tabulce 2, je neaktuální politika společnosti a nejasné určení odpovědností a pravomocí. 

Doporučené kroky pro zlepšení jsou následující: 

1. Politika musí být doplněna o relevantní informace vycházející ze stanoveného 

kontextu organizace. Při stanovování kontextu organizace musí být určeny 

zainteresované strany a jejich relevantní požadavky, z nichž některé mají být 

stanoveny jako závazné povinnosti. Závazek k plnění těchto závazných povinností 

musí být do současné politiky doplněn, stejně jako závazek k neustálému 

zlepšování integrovaného systému řízení.  

2. Politika musí být dostupná zainteresovaným stranám, jako jsou dodavatelé a 

zákazníci. Nejjednodušším způsobem pro splnění tohoto požadavku může být 

zveřejnění politiky na webových stránkách společnosti.  

3. Politika, stejně jako důležitost efektivního systému řízení musejí být vhodně 

sdělovány a komunikovány se zaměstnanci, tj. představit konkrétní roli a přínos 

každého pracovníka ke zlepšování efektivnosti a environmentální výkonnosti 

společnosti [7]. 

4. Vrcholové vedení musí přidělit odpovědnost a pravomoc pro zajišťování podpory 

zaměření na zákazníka v celé organizaci a pro zajišťování, že je udržena integrita 

systému řízení při plánování a realizaci jeho změn. Přidělené odpovědnosti a 

pravomoci by navíc měly být vhodným způsobem dokumentovány, tak aby 

každému pracovníkovi bylo jasné kde jeho odpovědnosta pravomoc končí a kde 

začíná odpovědnost a pravomoc někoho jiného [5]. Vhodnou formou může být 

sestavení tzv. matice odpovědností nebo využití popisu pracovního místa. Popisy 

nemusejí být ani dlouhé ani složité, ale musí odrážet každodenní realitu a být 

dostatečně flexibilní [5]. Důležité je zajistit, aby ti, kterých se to týká, byli o svých 

odpovědnostech a pravomocech informováni a rozuměli jim [5]. 

 

2.4.3 Kapitola 6: Plánování 

 

Požadavky z kapitoly 6., analyzovány v tabulce 3, přímo navazují na v současnosti 

neplněné požadavky z kapitoly 4. Po zavedení doporučených opatření pro kapitolu 4, lze 

přistoupit k hodnocení rizik dle požadavků kapitoly 6.  
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Doporučený postup pro ošetření rizik [5]: 

1. Identifikace rizik – jedná se o proces, při kterém jsou na základě kontextu 

organizace identifikována a popisována rizika. Důležité je umět odpovědět na 

otázku co se může stát a jak se to může stát. 

2. Analýza rizik – seřadit rizika podle závažnosti a stanovit co je přijatelné, co je 

nepřijatelné, jakými riziky se zabývat. Pro systematizované hodnocení rizik je 

vhodné rizika hodnotit na základě dvou parametrů, a to pravděpodobnosti vzniku 

rizika a význam (dopad) rizika. 

3. Naplánování opatření pro ošetření rizik – jak mohu zabránit riziku nebo omezit a 

zmírnit jeho následky. 

4. Realizace plánu – zavedení navržených opatření. 

5. Přezkoumání efektivnosti opatření. 

6. Poučení se ze zkušeností. 

Na základě tohoto doporučeného postupu pak může být vytvořen proces pro 

hodnocení rizik, čímž se splní požadavek 6.1.1. Řešení rizik a příležitostí by dle 

stanoveného postupu měli provádět všichni vlastníci procesů pro svůj proces a výstupy 

posléze předkládat vedení jako jeden ze vstupů k přezkoumání systému řízení vedením. 

 

Další oblastí, která musí být řešena, je oblast závazných povinností. Závazné 

povinnosti jsou veškeré legislativní požadavky týkající se činnosti organizace a dále pak 

jiné požadavky, např. dlouhodobé dobrovolné závazky. Stanovení závazných povinností je 

součástí stanovení kontextu organizace, za nějž má odpovědnost vedení organizace. 

Požadavkem normy [11] je mít k závazným povinnostem přístup, ale také určit, jakým 

způsobem se organizace týkají. To v případě legislativních požadavků znamená nejen 

nutný přístup k aktuálním a platným zněním zákonů a předpisů, ale také nutnost znalosti 

těchto zákonů na úrovni jednotlivých paragrafů [7]. Dalším požadavkem je udržování 

závazných povinností jako dokumentované informace. Je tedy vhodné vytvořit registr 

závazných povinností, s uvedením toho, jak se jednotlivé povinnosti organizace týkají a jak 

jsou v organizaci řešena (čímž je splněn jeden z požadavků v bodě 6.1.4), a udržovat jej 

neustále aktuální. Společnost v současnosti nedisponuje pracovníkem s vhodnými 

kompetencemi pro plnění tohoto úkolu (znalostí zákonů z oblasti životního prostředí, 

chemických látek a odpadového hospodářství) a je tedy potřeba zvážit, jakým způsobem se 

s touto problematikou vypořádat. Řešením může být najmutí interního nebo externího 
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pracovníka s dostatečnými kompetencemi anebo rozšíření kompetencí některého ze 

stávajících pracovníků formou rozsáhlého školení. 

 

Při plánování cílů kvality a environmentálních cílů je nyní novou povinností uvádět 

přiřazení zdrojů a způsob hodnocení výsledků. Organizace musí toto při plánování svých 

cílů zohlednit. Možnou cestou pro začlení environmentálních cílů do podnikatelských 

procesů organizace, je stanovení environmentálních cílů pro jednotlivé procesy, čímž je 

pak splněn požadavek 6.2.2. 

 

Organizace musí zohledňovat možné následky změn. V případě nutných změn 

v integrovaném systému řízení, je ty to změny třeba řádně naplánovat včetně hodnocení 

rizik podle doporučené metodiky výše. 

 

2.4.4 Kapitola 7: Podpora 

 

Dva zásadní nedostatky v rámci plnění požadavků sedmé kapitoly, jak ukazuje 

analýza požadavků v tabulce 4, jsou absence metodiky pro řízení znalostí společnosti a 

absence procesu komunikace s ohledem na EMS.  

Vrcholové vedení musí určit požadované znalosti a řídit znalosti jako ekonomický 

zdroj – to zahrnuje např. plánovat je, obstarávat je, podílet se na jejich tvorbě, evidovat je, 

organizovat jejich využití v procesech, kontrolovat jejich využívání, rozhodovat o jejich 

uchovávání, přístupech k nim, poskytovat možnosti jejich získání [5]. Vhodnou metodou 

pro zavedení požadavku na znalosti do procesů organizace může být uvedení patřičných 

znalostí mezi zdroje potřebné pro fungování procesu v kartě procesu. 

Rozhodnutí o rozsahu interní a externí komunikace je ponecháno na organizaci, ta 

ale musí vzít v úvahu ohlašovací a další povinnosti stanovené právními předpisy a 

očekávání zainteresovaných stran [7]. Norma nicméně požaduje komunikaci v některých 

specifických případech. Tyto případy a možnosti řešení této komunikace jsou uveden 

v příloze 2 této bakalářské práce.  Důkazem o zavedení procesu komunikace a jeho 

správné funkci může být například tabulka s deklarací splnění komunikace, vycházející 

právě z případů uvedených v příloze 2. Podrobný návod ke komunikaci je uveden také 

v ISO 14063:2006 Environmentální management – Environmentální komunikace – 

Směrnice a příklady. 
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Další dílčí nedostatky, které je potřeba odstranit, jsou chybějící hodnocení 

efektivnosti výcviku, nedostatečná komunikace s jednotlivými pracovníky ohledně jejich 

přínosů k efektivnosti IMS a některé chybějící nebo neaktualizované dokumentované 

informace dle přehledu v příloze 1. Přestože dokumentovaný postup pro řízení dokumentů 

již není podle nejnovější aktualizace norem povinný, je jeho vytvoření doporučeno. 

 

2.4.5 Kapitola 8: Provoz 

 

Přestože je osmá kapitola, analyzovaná v tabulce 5, co do počtu požadavků 

nejobsáhlejší, paradoxně je organizací ze všech kapitol nejlépe plněna. Je to dáno 

především tím, že provozní (hlavní) procesy organizace již fungují delší dobu a většina 

opatření vyplynula z přirozené potřeby organizace po funkčních procesech. Dalším 

neméně důležitým faktorem je převzetí významné části těchto procesů od zahraniční 

centrály, kde byly procesy certifikovány podle starší aktualizace norem. 

Jediným, zato však zásadním, nedostatkem je absence procesu hodnocení 

výkonnosti externích poskytovatelů. Doporučený postup pro hodnocení výkonnosti 

dodavatelů je následující: 

1. Výběr kritérií pro první hodnocení dodavatelů – tato fáze slouží k výběru 

kritérií, podle kterých budou potencionální dodavatelé výrobku (služby) hodnoceni. 

Výstupem této fáze je seznam hodnotících kritérii relevantních pro daný produkt 

nebo skupinu produktů. Za výběr a kategorizaci kritérií odpovídá manažer oddělení 

logistiky. 

2. Provedení prvního hodnocení dodavatelů podle stanovených kritérií – tato fáze 

slouží k hodnocení všech potencionálních dodavatelů výrobku (služby). Jde o 

hodnocení uskutečněné ještě před uzavřením kupních smluv. Výstupem z této fáze 

je ohodnocený seznam potenciálních dodavatelů. Za provedení hodnocení dle 

stanovených kritérií odpovídá pověřený pracovník logistiky. 

3. Výběr a schválení vybraných dodavatelů na stanovené období – výstupem 

z této fáze je seznam schválených dodavatelů. Na základě seznamu ohodnocených 

potenciálních dodavatelů jsou pověřeným pracovníkem logistiky vybráni nejlépe 

hodnocení dodavatelé a zasláni k odsouhlasení manažeru oddělení logistiky. Po 

schválení je dodavatel zařazen na seznam schválených dodavatelů a může být 

zadána první objednávka. Za udržování aktuálního seznamu dodavatelů odpovídá 

pověřený pracovník logistiky. 
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4. Průběžné hodnocení dodávek schválených dodavatelů – výstupem z této fáze je 

ohodnocený seznam dodávek. Jednotlivé dodávky jsou kontrolovány (dle příslušné 

směrnice) a hodnoceny pracovníkem kontroly kvality. 

5. Roční hodnocení schválených dodavatelů – na základě průběžného hodnocení 

dodávek schválených dodavatelů manažer logistiky jednou ročně vyhodnotí 

dlouhodobou bilanci jednotlivých dodavatelů a vytvoří zprávu z hodnocení 

dodavatelů, která je předána vedení jako jeden ze vstupů k přezkoumání systému 

řízení vedením. 

 

2.4.6 Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti 

 

Z požadavků kapitoly 9, uvedených v tabulce 6, vyplývají doporučení zjištěná již v 

předchozích kapitolách. Organizace musí stanovit proces komunikace v rámci EMS (viz. 

doporučení kapitoly 7) a zavést registr závazných povinností (viz. doporučení kapitoly 6). 

Na základě tohoto registru, lze hodnotit plnění jednotlivých závazných povinností (včetně 

legislativních požadavků) a provádět tak hodnocení souladu. Organizace by měla 

jednoznačně stanovit proces hodnocení souladu, jak často, kým a jakou formou bude 

vykonáván. V minulosti bylo hodnocení souladu prováděno externím subjektem jedenkrát 

za rok, možností ale může být i pravidelné hodnocení souladu interními pracovníky firmy 

v rámci interních auditů a přezkoumání systému řízení. 

Organizace také musí vypracovat metodiku pro řešení rizik a příležitostí (viz. 

doporučení kapitoly 6) a vytvořit systém hodnocení externích poskytovatelů (viz. 

doporučení kapitoly 8). 

Významným nedostatkem je přerušení procesu interního auditu. Po odchodu 

zodpovědného pracovníka nebyl pro rok 2016 vytvořen program auditů a nebyl tedy 

proveden jediný interní audit! Tento stav musí být bezpodmínečně napraven. Původní 

proces interního auditu je v pořádku, stačí pouze určit nového vlastníka procesu a proces 

restartovat. 

Jako poslední doporučení k této kapitole, je potřeba v rámci procesu přezkoumání 

systému řízení vedením zohlednit nové požadavky norem, jako je registr závazných 

povinností a ošetření rizik a příležitostí. 
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2.4.7 Kapitola 10: Zlepšování 

 

Také z požadavků poslední kapitoly, analyzovaných v tabulce 7, vyplývají 

doporučení, která již byla stanovena v rámci analýzy plnění požadavků předchozích 

kapitol. Především se jedná o zpracování rizik a příležitostí (viz. doporučená metodika pro 

ošetření rizik v kapitole 6), které je významnou součástí neustálého zlepšování 

integrovaného systému řízení. 

Dalším doporučením je pak zvýšení důrazu na získávání relevantních informací v 

procesu řešení neshod a jejich důkladnější analýza, např. použití stávající metodiky 5WHY 

ve třech úrovních (kromě současné úrovně proč vznikl problém, ještě úroveň proč jsme 

problém nezachytili v organizaci a proč nás na problém neupozornil náš systém 

managementu kvality), nebo zavedení metodik FTA, či Ishikawova diagramu [5]. 

Důležitou následnou činností po přijetí opatření by pak mělo být přezkoumání efektivnosti 

opatření, které se v současnosti v organizaci cíleně neprovádí. 

 

2.5 Návrh akčního plánu 

Původním záměrem organizace bylo integrovaný systém řízení dle poslední 

aktualizace norem zavést do konce roku 2017.  Vzhledem k tomu, že míra autonomie české 

pobočky je v těchto otázkách značně omezena, je za celý proces implementace zodpovědné 

zahraniční vedení v čele se skandinávským manažerem kvality. Tato skutečnost vede 

k určité ztrátě flexibility a s tím spojeným průtahům. Původní plán byl tedy rozšířen až na 

polovinu roku 2018, kdy končí i platnost obou certifikátů zahraniční centrály. 

 

S ohledem na předchozí informace a na základě stanovených doporučení 

v předchozí kapitole byl vytvořen návrh akčního plánu, zobrazený v tabulce 8. 

 

Tab. 8: Návrh akčního plánu 

Opatření Termín Zodpovídá 

Stanovení kontextu organizace (SWOT analýza, 

určení interních a externích aspektů). 

leden – červen 

2017 

Generální ředitel  

Vytvoření přehledu zainteresovaných stran leden – červen 

2017 

Finanční ředitel  
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Aktualizovat plán výcviku a zavést hodnocení 

výcviku. 

leden – červen 

2017 

HR manažer 

Vytvoření programu auditů pro rok 2017 a 

restartování procesu interních auditů. 

leden 2017 Manažer kvality 

Vytvoření postupu pro hodnocení dodavatelů a 

jeho uvedení do praxe. 

leden 2017 – 

červen 2017 

Manažer logistiky 

Revize všech procesů, nový popis procesů, 

doplnění chybějících údajů (vstupy, vlastníci atd.). 

leden 2017 – 

prosinec 2017 

Manažer kvality  

Aktualizace politiky kvality a environmentální 

politiky na základě kontextu organizace. 

červenec – září 

2017 

Generální ředitel  

Vytvoření matice odpovědností a seznámení 

zaměstnanců s jejich pravomocemi a 

odpovědnostmi. 

září 2017 Generální ředitel  

Uveřejnění politiky a seznámení zaměstnanců 

s politikou a jejich osobním přínosem k IMS. 

září 2017 HR manažer  

Vytvoření registru závazných povinností na 

základě kontextu organizace a seznamu 

zainteresovaných stran. 

červenec – září 

2017 

Finanční ředitel  

Stanovení cílů kvality a environmentálních cílů. červenec – září 

2017 

Generální ředitel  

Vytvoření procesu pro řešení rizik a příležitostí a 

zaškolení vlastníků všech procesů. 

září – prosinec 

2017 

Manažer kvality 

Vytvoření metodiky pro řízení znalostí organizace. říjen - prosinec 

2018 

HR manažer 

Provedení hodnocení rizik a příležitostí, včetně 

stanovení opatření. 

leden 2018 Vlastníci procesů 

Vytvoření procesu komunikace s ohledem na EMS leden – březen 

2018 

Manažer kvality 

Vytvoření postupu pro hodnocení souladu březen – květen 

2018  

Manažer kvality 

Přezkoumání systému řízení vedením červen 2018 Generální ředitel 

Certifikační audit červenec 2018 Manažer kvality 
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Závěr 

 

Plánovaný záměr organizace uskutečnit certifikaci integrovaného systému řízení dle 

norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 v české pobočce i zahraniční centrále do září 

roku 2018 je uskutečnitelný. Bude však nezbytné vypracovat a zavést nové požadavky 

norem, jako je stanovení kontextu organizace, ošetření rizik a příležitostí a registr 

závazných povinností. V návaznosti na tyto nové informace a procedury bude nutné 

aktualizovat politiku a cíle organizace a veškeré procesy v organizaci.  

Příručka kvality již není podle aktuálních norem vyžadována, pro správné zavedení 

procesního přístupu a možnosti poskytování důkazů zákazníkům a auditorům však důrazně 

doporučuji revizi všech procesů v organizaci, jejich nové popsání se všemi povinnými 

náležitostmi, které jsou stanoveny v kapitole 4 (vlastníci, vstupy, výstupy, ukazatele atd.) a 

jejich zařazení do dokumentu podobnému dříve vyžadované příručce kvality, který může 

být nazván příručkou řízení. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů při zavádění a udržování integrovaného systému 

řízení je aktivita a přímá účast vrcholového vedení na všech činnostech potřebných 

k zavedení a fungování integrovaného systému řízení. Vůdčí role vrcholového 

managementu je zásadně důležitá nejenom pro osud systému řízení, ale z dlouhodobější 

perspektivy i pro osud celé organizace, tedy slovy profesora Nenadála: „jak se k systému 

řízení a v systému řízení chová vedení, tak celý systém vypadá“ [1, s. 54]. 
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Příloha 1: Přehled stavu požadovaných dokumentovaných informací dle ČSN EN ISO 

9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 

 

Tab. 1: Dokumentované informace, povinné dle ČSN EN ISO 9001:2016 [5] 

Článek 

normy 

Požadavek na 

dokumentovanou 

informaci 

Použitá forma Aktuální stav 

- 

Doporučení 

4.3 Stanovení rozsahu Procesní mapa Nutno aktualizovat. 

4.4.2 Informace nezbytné 

pro podporu 

fungování procesů 

Procesní mapa, karty 

procesů. 

Nutno aktualizovat, doplnit 

chybějící informace 

k procesům. 

5.2 Politika kvality Samostatný dokument 

uveřejněný na 

intranetovém portálu 

společnosti. 

Nutná aktualizace na základě 

stanoveného kontextu 

organizace a zveřejnění na 

webu organizace.  

6.2.1 Cíle kvality a 

plánování jejich 

dosažení 

Uvedení cílů na 

intranetovém portálu 

společnosti. 

Nutná aktualizace. Vhodné je 

uvádět cíle pro jednotlivé 

procesy v kartě procesu. 

8.1 Informace nezbytné 

pro chod a řízení 

provozních procesů 

Výkresová 

dokumentace, 

technologické postupy, 

plány projektů aj. 

V pořádku, nutno udržovat 

aktualizované. 

 

Tab. 2: Povinně dokumentované informace dle ČSN EN ISO 9001:2016 [5] 

Článek 

normy 

Požadavek na 

dokumentovanou 

informaci 

Použitá forma Aktuální stav 

- 

Doporučení 

4.4 Důkazy o tom, že procesy 

probíhají tak jak byly 

naplánovány 

Test report – výsledky 

testování. 

V pořádku 

7.1.5.1 Důkazy o přiměřenosti 

zdrojů pro monitorování a 

měření. 

Evidence měřidel. V pořádku 



 

 

7.1.5.2 Návaznost měřidel Kalibrační protokoly. V pořádku 

7.2 Důkazy o kompetencích 

pracovníků 

Doklady o vzdělání, 

výcviku a praxi 

pracovníků. 

V pořádku 

8.2.3 Výsledky přezkoumání 

požadavků zákazníka 

s ohledem na produkty, 

včetně přezkoumání změn 

Příslušné dokumenty 

v projektové složce. 

V pořádku 

8.3.2 Dokumentované informace 

požadované pro prokázání, 

že byly splněny požadavky 

na návrh a vývoj 

Příslušné dokumenty 

v projektové složce. 

V pořádku 

8.3.3 Dokumentované informace 

o vstupech do návrhu a 

vývoje 

PGS V pořádku 

8.3.4 Záznamy z plánovaných 

kontrol a přezkoumání, 

ověřování a validace 

Testovací zprávy, 

inspekční reporty, měřící 

protokoly, protokoly o 

provedených zkouškách 

V pořádku 

8.3.5 Dokumentované informace 

o výstupech z návrhu a 

vývoje 

Výkresy, specifikace, 

postupy. 

V pořádku 

8.3.6 Záznamy o změnách 

v průběhu návrhu a vývoje, 

jejich výsledcích a 

schváleních 

Databáze ECO systému. V pořádku 

8.4.1 Výstupy z hodnocení 

externích poskytovatelů 

Neprovádí se. Nutné vypracovat. 

8.5.2 Příslušné záznamy, pokud se 

požaduje sledovatelnost 

Rodný list zařízení a 

testovací zpráva. 

V pořádku 

8.5.3 Majetek zákazníka a 

externích poskytovatelů 

Majetek zákazníků ani 

externích poskytovatelů 

není ve společnosti 

Dokument není pro 

společnost v tuto 

chvíli relevantní. 



 

 

přítomen. 

8.5.6 Řízení změn Systém ECO (Engineering 

Change Order) 

V pořádku 

8.6 Záznamy o uvolňování 

produktů 

Rodný list zařízení a 

testovací zpráva. 

V pořádku 

8.7 Záznamy o neshodách a 

způsobu jejich vypořádání 

Systém AVR V pořádku 

9.1.1 Výsledky analýz jako 

vstupy pro přezkoumání 

systému managementu 

Výroční zprávy a bilance 

dostupné pouze 

vrcholovému vedení 

zahraniční centrály 

V pořádku 

9.2.2 Záznamy o implementaci 

programu a výsledcích 

interních auditů 

Program auditu a zprávy 

z auditů uloženy na 

síťovém disku společnosti 

Není aktuální 

9.3.3 Záznamy z přezkoumání 

systému managementu 

Zpráva z přezkoumání 

vedením zahraniční 

centrály 

V pořádku 

10.2.2 Záznamy o povaze neshod a 

veškerých přijatých 

následných opatřeních 

Systém AVR V pořádku 

  



 

 

Tab. 3: Dokumentované informace dle ČSN EN ISO 14001:2016 [7] 

Článek 

normy 

Požadavek na 

dokumentovanou 

informaci 

Použitá forma Aktuální stav 

- 

Doporučení 

4.3 Stanovení rozsahu Procesní mapa Nutná aktualizace 

5.2 Environmentální 

politika 

Samostatný dokument 

uveřejněný na 

intranetovém portálu 

společnosti. 

Nutná aktualizace na základě 

stanoveného kontextu 

organizace a plnění 

závazných povinností, a 

zveřejnění na webu 

organizace.  

6.1 Opatření pro řešení 

rizik a příležitostí 

Není v současnosti 

plněno 

Zavést metodiku pro řešení 

rizik a příležitostí 

6.1.2 Environmentální 

aspekty 

Registr 

environmentálních 

aspektů 

Nutná aktualizace. 

6.1.3 Závazné povinnosti Není v současnosti 

plněno 

Vytvořit registr závazných 

povinností, včetně toho jak 

se společnosti týkají a jak 

jsou řešeny 

6.2.1 Environmentální cíle Uvedení cílů na 

intranetovém portálu 

společnosti. 

Nutná aktualizace.  

7.2 Kompetence Popisy pracovních 

pozic. 

Nutno doplnit stanovení 

potřebného výcviku. 

7.4 Komunikace Není v současnosti 

plněno 

Doplnit proces, případně 

tabulku s deklarací splnění 

komunikace 

7.5.1 Dokumenty určené 

organizací jako 

nezbytné pro chod 

EMS 

Řízená dokumentace 

společnosti 

Nutná aktualizace, 

doporučeno vytvoření 

samostatné směrnice pro 

řízení dokumumentů. 

7.5.3 Dokumentované Zákony, vyhlášky, V pořádku 



 

 

informace externího 

původu 

normy (webový přístup), 

materiálové listy apod. 

8.1 Plánování a řízení 

provozu 

Pracovní postupy, 

testovací instrukce, 

specifikace aj. 

V pořádku 

8.2 Havarijní 

připravenost a reakce 

Havarijní plány (únik 

chemických látek), 

nouzové plány (požár). 

V pořádku 

9.1.1 Přehled monitorování 

a měření 

Testovací zprávy V pořádku 

9.1.2 Hodnocení souladu Zajišťováno externím 

subjektem. 

Nutná aktualizace 

9.2 Interní audit Program auditů, zprávy 

z auditu. 

Nutná aktualizace 

9.3 Přezkoumání systému 

managementu 

Zpráva z přezkoumání. V pořádku 

10.2 Neshoda a nápravné 

opatření 

AVR systém V pořádku 

 

  



 

 

Příloha 2: Požadavky na komunikaci dle ČSN EN ISO 14001:2016 a jejich možné řešení 

 

Tab. 1: Požadavky na komunikaci dle ČSN EN ISO 14001:2016 [7] 

Článek  

normy 

Požadavek na sdělování/ 

poskytování informací 

Obvyklá forma a možná metoda 

5.1 Vrcholové vedení musí 

prokazovat svou vůdčí roli a 

závazek komunikováním o 

důležitosti efektivního 

environmentálního 

managementu. 

Prezentace závazku vrcholového vedení 

ve formě vize a politiky 

prostřednictvím: 

 porad a setkání s pracovníky; 

 nástěnek; 

 firemního časopisu; 

 firemní brožurky; 

 intranetu. 

5.2 Environmentální politika musí 

být sdělována v rámci 

organizace. 

Představení environmentální politiky 

prostřednictvím: 

 porad a školení; 

 nástěnek; 

 firemního časopisu; 

 firemní brožurky; 

 intranetu. 

5.2 Environmentální politika 

musí být dostupná 

zainteresovaným stranám. 

Prezentace environmentální politiky 

prostřednictvím: 

 internetu; 

 firemního časopisu; 

 firemní brožurky; 

 výroční zprávy; 

 tiskové informace; 

 dopisu zainteresovaným stranám. 

5.3 Vrcholové vedení musí zajistit, 

aby odpovědnosti a pravomoci 

pro relevantní role byly 

sdělovány v rámci organizace. 

Odpovědnosti a pravomoci jsou popsány 

prostřednictvím: 

 organizačních schémat; 

 pověření ke specifické roli; 

 popisů funkčního a pracovního místa; 

 popisů rolí ve specifických postupech; 

a komunikovány prostřednictvím:   

 porad a školení; 

 intranetu. 

6.1.2 Organizace musí sdělovat 

významné environmentální 

aspekty různým úrovním a 

Významné environmentální aspekty jsou 

sestaveny do registru environmentálních 

aspektů a představeny prostřednictvím: 

 porad a školení;  



 

 

funkcím v organizaci. 

 

 nástěnek; 

 firemní brožurky;  

 intranetu. 

6.2.1 Environmentální cíle musí 

být sdělovány. 

 

Představení environmentálních cílů 

prostřednictvím: 

porad a školení; 

 nástěnek; 

 firemního časopisu; 

 firemní brožurky; intranetu. 

7.4.1 Organizace musí reagovat na 

příslušná sděleni o svém 

systému environmentálního 

managementu. 

V postupu je stanovena odpovědnost a 

pravomoc a metoda komunikace. O 

komunikaci jsou vedeny a uchovávány 

záznamy (záznamy o podnětech včetně způsobu 

jejich vypořádání). 

7.4.2 Organizace musí interně 

sdělovat informace týkající se 

systému environmentálního 

managementu různým úrovním 

a funkcím 

v organizaci. 

 

Kromě výše uvedeného např. informováni o 

výsledcích:  

 monitorování; 

 interních, zákaznických a externích auditů; 

 přezkoumání systému managementu; 

 dozoru orgánů veřejné správy;  

 havarijních cvičeni;  

prostřednictvím: 

 porad a školení; 

 nástěnek; 

 firemního časopisu;  

 intranetu 

7.4.3 Organizace musí externě 

sdělovat informace týkající se 

systému environmentálního 

managementu, jak je určeno 

jejím procesem komunikace a 

jak je požadováno v závazných 

povinnostech. 

Na základě přehledu závazných povinností 

(např. v podobě registru), seznamu 

zainteresovaných stran a postupu pro externí 

komunikaci prostřednictvím: 

 listinných nebo elektronických oznámení 

(hlášení). 

 

8.1 V souladu s hledisky 

životního cyklu musí 

organizace sdělit externím 

poskytovatelům, včetně 

smluvních partnerů, 

Výstupy z vývoje a změny produktu, služby 

a procesu ve formě environmentálních 

požadavků prostřednictvím: 

 obchodní smlouvy; 

 výrobkové specifikace 

 („Lastenheft") a specifikace služby;  



 

 

relevantní environmentální 

požadavek (požadavky). 

 

 procesní FMEA; 

 pracovních postupů; 

 výrobních, testovacích a 

 kontrolních plánů. 

8.1 V souladu s hledisky 

životního cyklu musí zvážit 

potřebu poskytnout informace 

o možných významných 

environmentálních dopadech 

souvisejících s přepravou nebo 

dodávkou produktů a služeb, 

s jejich používáním, 

zpracováním na konci životního 

cyklu a s jejich konečnou 

likvidací (odstraněním). 

Poskytované informace mohou mít 

podobu: 

 registru významných environmentálních 

aspektů a dopadů; 

 deklarace v rámci dodavatelského řetězce; 

 logistického konceptu; výrobkové 

specifikace 

 („Lastenheft") a specifikace služby; 

recyklačního konceptu; 

 pokynu pro uživatele. 

 

8.2 Organizace musí poskytnout 

relevantní informace a výcvik 

zaměřený na havarijní 

připravenost a reakci, je-li to 

vhodné, relevantním 

zainteresovaným stranám, 

včetně osob, jejichž práce je 

řízena organizací. 

Poplachové a havarijní plány jsou 

komunikovány prostřednictvím: 

 projednání s orgány veřejné správy a 

sousedními organizacemi; 

 plánovaných havarijních cvičení.  

Externí poskytovatelé působící v areálu 

organizace obdrží pokyny ke svému chování: 

 tištěná pravidla; 

 vstupní školení (BOZP, PO, 02P). 

 

9.1.1 Organizace musí jak interně, 

tak externě sdělovat relevantní 

informace o environmentální 

výkonnosti, jak je uvedeno v 

jejím procesu (procesech) 

komunikace a jak je požadováno 

jejími závaznými povinnostmi. 

 

Na základě přehledu závazných povinností 

(např. v podobě registru), výsledků 

monitorováni a měření a postupu pro interní a 

externí komunikaci prostřednictvím: 

 porad a školení; 

 nástěnek; 

 intranetu; 

 listinných nebo elektronických oznámení 

(hlášení). 

 


