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Anotace 

 

V předloţené práci je zpracováno doporučení, jak postupovat při vytváření 

jednotného manaţerského systému zaměřeného na kvalitu, environment, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vycházela jsem přitom z poţadavků 

mezinárodních norem ISO řady 9000 a 14 000 a OHSAS 18 001. Cílem této práce 

je zavedení a certifikace integrovaného manaţerského systému ve stavební firmě 

MERKOSTAV, s.r.o. V první části práce je základní vysvětlení pojetí kvality, 

environmentu a bezpečnosti práce. V další části práce se věnuji přehledu 

důleţitých legislativních poţadavků, vývoji přístupů managementu kvality, 

environmentu a bezpečnosti práce včetně integrace systémů a struktuře norem. 

Další část práce zahrnuje konkrétní zavádění integrovaného systému kvality, 

environmentu a bezpečnosti práce ve stavební  firmě MERKOSTAV, s.r.o. 

Závěrem jsou shrnuty přínosy zavedení integrovaného systému managementu ve 

stavební firmě MERKOSTAV, s.r.o. 

 

Klíčová slova: kvalita, ţivotní prostředí, bezpečnost práce, systém managementu 

kvality, systém environmentálního managementu, systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, integrovaný systém managementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Summary  

   

In presented work is processed the recommendation how to progress in 

making uniform managerial system with focusing on quality, environment, safety 

and protection of health at work. Based on requirements of international standards 

ISO series 9000, 14 000 and OHSAS 18 001. The target of this work is installation 

and certification of integrated managerial system in construction company 

MERKOSTAV, s.r.o.  In the first part of work is base explanation of conception 

quality, environmentu and safety at work.  In the next part I mention a survey of 

important legislative requirements, development of approaches in management 

quality, environment and  safety at work in construction company MERKOSTAV, 

s.r.o. At the end there are summarized benefits of instalation for integrated system 

of  management in construction company MERKOSTAV, s.r.o. 

 

Keywords: duality, environmentu, occupational safety, Quality management 

system, Environmental management system, Occupational health and safety 

management system,  integrated management system   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Seznam zkratek 

 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ČSN - české státní normy  

EMS - systém environmentálního managementu  

IMS - integrovaný systém managementu  

IP - integrovaná příručka  

Manaţer IMS - manaţer integrovaného systému managementu  

QMS - systém managementu kvality  

      H&SMS - systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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1. Ú VOD A CÍL PRÁ CE 

 

Spolu se změnami ve struktuře podniků a jejich vnitřní kulturou zákonitě 

dochází také k proměnám v řídících systémech managementu a je známou 

skutečností, ţe mnohdy právě změna manaţerských systémů je rámcem, ze 

kterého se odvíjí úspěšný rozvoj podniku [1]. 

V dnešní době většina podniků v ČR stojí před úkolem obstát ve sloţitém 

konkurenčním prostředí mezinárodního trhu a trend otevírání ekonomiky směrem 

k Evropské unii vnáší zesilující se konkurenční tlak i na domácí trh. Došlo 

k základní změně orientace z jednostranně výrobně zaměřeného pohledu na 

komplexní přístup, zahrnující jednak výrobní parametry a kvalitu výrobku, ale také 

stále zesilující orientaci na zákazníka a uspokojování jeho potřeb, na sniţování 

negativních dopadů výroby a výrobků na ţivotní prostředí a na bezpečnost 

provozů. Oblasti, které byly posuzovány a řízeny samostatně, se tak sbliţují a 

stejně tak i manaţerské systémy pro jejich řízení. 

 

Diplomová práce představuje univerzální metodiku pro implementaci a 

udrţování systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti. A to jak 

v zájmu získání a udrţení konkurenční výhody, tak i dosaţení shody 

s normativními poţadavky.  

Cílem diplomové práce je zavedení a certifikace integrovaného 

manaţerského systému ve stavební firmě MERKOSTAV, s.r.o., jejímţ předmětem 

podnikání je „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       2   

2. POJETÍ KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁ CE 

 

2.1. Jakost/kvalita 

 

Česká verze normy ISO 9000 v pasáţi pojednávající o termínech a definicích 

vymezuje pojem jakost, kvalita jako stupeň splnění poţadavků souborem  jistých 

charakteristik. Přitom poţadavek je vymezen jako potřeba nebo očekávání, které 

jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. 

  

Praktický pohled na kvalitu výrobků a sluţeb očekává splnění tří atributů: 

 bezvadnosti  

 stability 

 kvalitativních parametrů 

 

Bezvadnost – výrobek nebo sluţba povaţovaná za kvalitní, nemůţe mít 

ţádné nedostatky či vady. Nefungující či jinak poškozený výrobek nebo 

nedostatečně naplněná sluţba – to jsou elementární nedostatky, které zákazník 

zpravidla snadno odhalí a které signalizují neschopnost výrobce či poskytovatele 

sluţby splnit základní poţadavky, jeţ jsou kladeny na jimi dodávaný produkt. 

Kriteria přijatelnosti vadných výrobků či dodávek se v posledních letech 

výrazně posunula od procent či promilí k milióntinám [2]. 

 

Stabilita – odběratelé a zákazníci stále častěji kladou důraz a očekávají, ţe 

dodávané výrobky budou mít vyrovnanou a stále dobrou stabilitu jakosti, a to 

s minimálními odchylkami. Stabilitu výrobků lze zajistit důslednou výstupní 

kontrolou nebo lze kvalitu implementovat do výrobku během jeho výroby. V tomto 

druhém případě hovoříme o řízení jakosti, resp. systému řízení jakosti QMS – 

Quality Management System. Jakost úzce souvisí s ekonomickými kategoriemi – 

zejména s výrobními náklady a prodejní cenou [2].  

 

Kvalitativní parametry – za kvalitativní produkt je povaţován takový, který 

nabízí lepší parametry – např. výkon, rozsah funkcí, pohodlnost, ţivotnost atd. Je 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       3   

ovšem třeba mít na zřeteli dvě polohy kvalitativních parametrů. První z nich je 

spojen s vlastním produktem a týká se jeho bezprostředních vlastností (parametry 

daného produktu atd.). Druhá je spojena s doprovodnými sluţbami při a po prodeji 

(dodávce) a týká se např. předvedení výrobku, zabezpečení montáţe, servisu atd. 

Schématicky tyto dvě polohy kvalitativních parametrů vyjadřuje obrázek č.1.  

V jeho pravém rohu je znázorněna komerčně nejhorší situace, kdy produkt 

ani doprovodné sluţby nejsou nejlepší, ovšem obchodního úspěchu by jsme se 

zřejmě nedočkali ani v případě, ţe se zaměříme na vysokou kvalitu dodaného 

produktu nebo jen na vysokou kvalitu doprovodných sluţeb. Dodavatel by měl 

usilovat o to, aby jak produkt, tak i doprovodné sluţby byli kvalitní [2]. 

   

 

 

 - 

 
                  
 + 

                                                   

                                +               -         

Obrázek č. 1:  Kvalita produktu i doprovodných sluţeb [2] 

                          

2.2. Ţivotní prostředí/environment 

 

Norma ISO 14001 specifikuje environment jako prostředí, ve kterém 

organizace provozuje svou činnost, zahrnující vodu, půdu, ovzduší, přírodní 

zdroje, rostliny, ţivočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. 

 

Související pojmy: 

Environmentální dopad – jímţ je míněna jakákoliv změna v ţivotním 

prostředí ať nepříznivá či příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá 

z environmentálních aspektů organizace [2]. 

    
   Špatný produkt 
 

   Kvalitní sluţba 

    
   Špatný produkt 
 

   Špatná sluţba 

    
   Kvalitní produkt 
 

   Kvalitní sluţba 

    
   Kvalitní produkt 
 

   Špatná sluţba 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       4   

Environmentální aspekt – prvek činností, výrobků nebo sluţeb organizace, 

který můţe ovlivňovat ţivotní prostředí [2].  

 

Odpad – kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit [2]. 

 

Nebezpečný odpad/látka – charakteristickým rysem těchto elementů je, ţe 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností – výbušnost, oxidaci, vysokou 

hořlavost, dráţdivost, ţíravost, toxicitu, infektčnost, karcinogenitu, mutagenitu 

apod. [2]. 

 

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Normativní dokument OHSAS 18 001 vymezuje bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci - podmínky a činitele, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, 

dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele a všech dalších osob na 

pracovišti.  

 

Související pojmy: 

Nebezpečí – zdroj nebo situace s moţností způsobit škodu, jako je zranění 

osob nebo poškození zdraví, škody na majetku, pracovní prostředí nebo jejich 

kombinace [2]. 

 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné 

události [2]. 

 

Přípustné riziko – riziko, které bylo sníţeno na úroveň, která můţe být pro 

organizaci snesitelná s ohledem na její právní závazky a její vlastní politiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) [2].  

   

Bezpečnost – neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví. 
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Pracovní úraz – poškození na zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimţ došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním [2]. 

  

3. PŘEHLED DŮLEŢITÝCH LEGISLATIVNÍCH POŢADAVKŮ 

 

 Tato kapitola přináší přehled nejdůleţitějších právních poţadavků týkajících 

se kvality, environmentu a bezpečnosti práce.  

 

3.1. Obecně 

 

Po přistoupení České republiky do EU od 1.5.2004 vstoupily v platnost i 

některé nové právní skutečnosti. Právo EU má přednost před národním právem 

jednotlivých členských států, které musí převzít předpisy EU do národních 

právních řádů, popř. i zrušit právní předpis, který by se dostal do rozporu s právem 

EU. Právo EU má charakter jednak primární – je obsaţeno v zahraničních 

smlouvách, jednak sekundární. To tvoří nařízení, směrnice, rozhodnutí a 

doporučení nebo stanoviska. Ve stanovených případech má právo EU přímé 

právní účinky, a zavazuje tak přímo příslušné subjekty v členských státech EU [2]. 

 

Nařízení mají obecnou závaznost a jsou bezprostředně (tzn. bez převzetí do 

národního práva) pouţitelná v jednotlivých členských státech. Zveřejňují se 

v Ústředním věstníku EU, který je téţ vydáván v češtině. Pro české subjekty, 

zejména pak podnikatelské, z toho plyne nutnost sledovat nejen Sbírku zákonů, 

ale i Ústřední věstník EU [2]. 

 

Směrnice jsou závazné jen pro členské státy, kterým jsou určeny. Obvykle 

se přejímají do národní legislativy. Jsou však platné i pokud byly přijaty později 

nebo ne úplně do národního práva [2]. 

 

Rozhodnutí jsou závazná pro toho, komu jsou určena [2]. 
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Doporučení a stanoviska sice nejsou závazná, je však vhodné je 

respektovat [2]. 

 

Právní předpisy lze členit na soukromoprávní a veřejnoprávní. 

 

Soukromoprávní úprava znamená, ţe právní ochrany a nápravy se musí 

domáhat poškozený sám, zejména soudní cestou. Poškozený je rovnou stranou 

soudního sporu, na jeho aktivitách či pasivitě do značné míry závisí výsledek 

soudního sporu. Charakter soukromoprávní mají spory vyplývající např. 

z občanskoprávních či obchodněprávních vztahů [2]. 

 

Veřejnoprávní úprava je realizována orgány veřejné správy a ochrana má 

obecný charakter. Nástroje veřejnoprávní ochrany mohou mít charakter předběţné 

ochrany – zákaz prodeje, odejmutí ţivnostenského oprávnění apod. – i následné 

ochrany – postih (pokuta) za přestupek nebo jiný delikt. Veřejnoprávní charakter 

mají zákony na ochranu spotřebitele, o technických poţadavcích na výrobky apod. 

[2]. 

 

3.2. Legislativa kvality 

 

V posledních 25-ti letech nastal výrazný obrat v přístupech ke kvalitě 

produkce. Celá řada firem ve kvalitě spatřuje důleţitý moment své konkurenční 

výhody, většina firem uvědomujeme, ţe svojí prosperitu nemohou spojovat 

s nekvalitní produkcí.  

Nelze ovšem vyloučit, tu moţnost, kdy producenti v zájmu sniţování 

výrobních  nákladů mohou „ošidit“ některé kvalitativní parametry produkce. Ale 

sníţení kvality by v ţádném případě nemělo jít za hranice bezpečnosti výrobků. 

 

3.2.1. Obchodní a občanský zákoník – jakost dodávek 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v aktuálním znění. Právní 

úpravu obchodních vztahů mezi podnikateli obsahuje třetí část, která pojednává o 
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obchodních závazkových vztazích. Jakost v obchodních vztazích by měla 

korespondovat s jejím určením ve smlouvě. Pokud jakost není smlouvou určena, 

je dodavatel povinen dodat dodávku v jakosti a provedení, které korespondují 

s účelem stanoveným pro pouţití zboţí. Vymezení pojmu „obvyklého účelu“ 

pouţití dodávky obvykle bývá naplněno odkazem na poţadavky ČSN [2].  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění. Právní úprava 

prodeje zboţí či sluţeb občanům v řadě případů obdobné poţadavky, nicméně 

některé konkretizuje a zpřísňuje. V pasáţi pojednávající o kupní a směnné 

smlouvě jsou uvedeny i poţadavky na kvalitu prodávajícího zboţí a sluţeb. I 

v případě prodeje zboţí občanům musí mít prodávané zboţí jakost v souladu se 

smlouvou, prodejní dokumentaci nebo informacemi uváděnými v rámci reklamy, a 

samozřejmě v souladu s právními předpisy [2]. 

 

3.2.2. Ochrana spotřebitele 

 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele , v platném znění.  Zákon 

upravuje zvýšenou ochranu spotřebitele, jemuţ je určen výrobek či sluţba ke 

spotřebě, nikoliv k dalšímu prodeji. V druhé části specifikuje řadu poţadavků, které 

musí prodávající splnit při prodávání výrobků a poskytování sluţeb [2].  

 

3.2.3. Odpovědnost za škodu 

 

Občanský zákoník rozeznává dva typy ochrany spotřebitele před vadnými 

výrobky. Za prvé se spotřebitel můţe domáhat odškodnění z odpovědnosti za 

vadu. Za druhé můţe mít nárok na náhradu škody, a to zejména v těch případech, 

kdy v důsledku vadného předmětu plnění nastala i další majetková újma apod. 

Podobná úprava odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu je obsaţena 

v obchodním zákoníku.  

Přijatá právní úprava zákon č.59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku, v aktuálním znění určuje odpovědnost za škodu 

přímo výrobci, nikoliv smluvnímu partneru spotřebitele, tj. obchodníkovi, jak je 
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tomu v občanském zákoníku. Mezi výrobcem a poškozeným nemusí být přímý 

vztah. 

 

3.2.4. Technické poţadavky na výrobky 

 

Volný pohyb zboţí v rámci EU vyţaduje zajištění ochrany občanů před 

nebezpečnými výrobky. EU v tomto směru přistoupila k sjednocení poţadavků na 

vybrané rizikové skupiny výrobků a ustanovila základní poţadavky, které musí 

splňovat. Jde o poţadavky vztahující se k jejich bezpečnosti během pouţívání, 

popř. další poţadavky hygienické, ekologické apod. Zároveň se poţaduje, aby 

výrobci resp. distributoři prokázali shodu, ţe produkovaný či distribuovaný výrobek 

splňuje dané poţadavky. 

V podmínkách ČR je tato problematika upravena veřejnoprávním zákonem  

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů v aktuálním znění.  

 

3.2.5. Obecná bezpečnost 

 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých dalších zákonů stanovuje další poţadavky posilující bezpečnost 

výrobků uváděných na trh a do oběhu. Jeho ustanovení jsou obecná, týkají se 

všech výrobků. Avšak na druhé straně se nevztahují na výrobky pouţité.  

Zákon upravuje zejména obecné poţadavky na bezpečnost výrobku, 

náleţitosti průvodní dokumentace a označování výrobků, ochranu trhu před 

dováţenými nevyhovujícími výrobky.  Zákon ukládá, aby výrobky uváděné na trh 

nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele 

bezpečné [2]. 

 

3.2.6. Metrologie 

 

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii v aktuálním znění stanovuje řadu 

poţadavků, které se dotýkají podnikatelských a dalších subjektů.  
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 Navazující vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu ČR: 

- vyhláška 262/2000 Sb. v aktuálním znění, kterou se zajišťuje jednotnost a 

správnost měřidel a měření. 

- vyhláška 345/2002 Sb.,  kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování 

a měřidla podléhající schválení typu. 

 

Tabulka č. 1:  Výtah ze seznamu stanovených měřidel [3] 

 

Poloţka  Obor měření, druh měřidla Doba platnosti ověření 

Článek 1. MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN   

1.1 Měřidla délky   

1.1.1 Délková měřidla na metrové zboţí  2 roky 

1.1.2  Měřická pásma  bez omezení 

1.1.3  
Měřicí zařízení pro měření délky 
navinutelného zboţí 

2 roky 

1.1.4 Taxametry  2 roky 

1.1.5 
Měřicí sestavy taxametru vozidel 
taxisluţby  

2 roky 

1.1.6 
Automatické hladinoměry na 
stacionárních nádrţích 

  

  a) automatické hladinoměry  2 roky 

  
b) automatické hladinoměry s 
automatickou kontrolou  metrologických 
parametrů 

4 roky 

 

 

3.3. Legislativa ţivotního prostředí 

 

Environmentální legislativu lze rozdělit do následujících okruhů: 

 ţivotní prostředí všeobecně 

 vodní hospodářství 

 ochrana ovzduší 

 ochrana přírody 

 ochrana půdního fondu a lesního hospodářství 

 odpadové hospodářství 

 geologie a hornictví 

 územní plánování a stavební řád 
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 posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

 nakládání s chemickými látkami 

 prevence závaţných havárií 

 geneticky modifikované organismy 

 integrovaná prevence znečištění 

 energetika 

 hluk 

 ochrana klimatu 

 

        Následuje pouze vybraná legislativa vztahující se k běţným podnikatelským a 

dalším činnostem. 

        Kromě zákonů je potřeba také respektovat příslušné úřední dokumenty, 

které vydávají různé orgány místní samosprávy.  

 

3.3.1. Odpady 

 
Odpady vznikají prakticky ve všech firmách. Zákon 185/2001 Sb., o 

odpadech v aktuálním znění, vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpadů, 

vyhláška 383/1981 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zavazuje 

podnikatele k omezování jejich vzniku, vzniklé odpady přednostně vyuţívat a 

pouze ty, které nelze vyuţít, vhodným způsobem likvidovat. Zvýšenou pozornost 

je třeba věnovat odpadům, které ohroţují zdraví lidí a ţivotní podmínky – 

nebezpečné odpady [2].  

 

3.3.2. Obaly 

Obaly v případě, ţe neplní svou funkci, se stávají odpadem. Následující 

zákonná úprava stanovuje povinnosti osobám uvádějící na trh obal, balený 

výrobek nebo obalový prostředek: 

 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů  

 nařízení vlády č. 184/2002, kterým se stanoví seznam výrobků a 

obalů, na něţ se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti 
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nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z pouţitých výrobků 

a obalů 

 vyhláška 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly 

 vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence 

obalů a ohlašování údajů z této evidence 

 

3.3.3. Ovzduší 

 

Současná právní úprava ochrany ovzduší zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší v aktuálním znění a řada vyhlášek upravující imisní limity, emisní stopy 

a způsoby sledování a hodnocení kvality ovzduší stanovuje povinnost omezovat a 

předcházet znečišťování ovzduší a sniţovat mnoţství vypouštěných znečišťujících 

látek do ovzduší, u nových staveb nebo při změnách jiţ existujících staveb vyuţít 

centrálních zdrojů, popřípadě alternativních zdrojů tepla.  

Zákon počítá se zdroji znečištění jak mobilními, tak i stacionárními. Podle 

velikosti zdroje znečištění rozděluje na zvlášť velké (jmenovitý tepelný příkon 50 

MW a vyšší), velké spalovací zdroje (jmenovitý tepelný výkon od 5 MW do 50 

MW), střední spalovací zdroje (jmenovitý tepelný výkon od 0,2 MW do 5 MW) a 

malé spalovací zdroje (jmenovitý tepelný výkon niţší neţ 0,2 MW). 

 Zákon také stanoví zákaz pouţívání některých chemických látek, které 

mohou poškodit ozónovou vrstvu Země. 

 

3.3.4. Vody 

 

Prakticky ţádná provozní činnost se neobejde bez pouţití vody. Zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a příslušné 

prováděcí vyhlášky vyţaduje, aby vlastník vodovodu nebo kanalizace uzavřel 

písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem, 

přiznává vlastníku vodovodu a kanalizace právo na úplatu za dodávku pitné vody 

a odvádění odpadních vod. Rovněţ specifikuje neoprávněný odběr vody a 

neoprávněné vypouštění odpadních vod a nařizuje nahradit škody v případě 

tohoto neoprávněného počínání.  
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Z dikce zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v aktuálním 

znění vyplývá pro organizace téţ řada poţadavků. Kromě obecného poţadavku 

ochrany povrchových a podzemních vod a hospodárného nakládání s nimi ze 

zákonné úpravy vyplývá povinnost disponovat povolením vodoprávního úřadu. 

 

3.3.5. Chemické látky a přípravky 

 

Chemické látky a přípravky představují zvýšené riziko pro ţivotní prostředí. 

Mohou nastat dvě situace. Jednak chemické látky představují důleţitou výchozí 

surovinu a podstatnou technologií je jejich přeměna ve finální produkci a jednak 

chemické látky představují pouze různý pomocný materiál – maziva, čistící 

prostředky, barvy apod. 

Zákon č. 356/2003 sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

v aktuálním znění upravuje činnost právnických osob a dalších podnikatelských 

subjektů při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, 

uvádění na trh nebo do odběru a při vývozu a dovozu chemických látek a 

chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek.  

Přísnější poţadavky stanovuje zákon pro nebezpečné chemické látky a 

chemické přípravky, jimiţ jsou míněny látky nebo přípravky, které vykazují jednu 

nebo více nebezpečných vlastností. 

 

3.4. Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Specifickým znakem vyspělé ekonomiky nejsou jen ekonomické ukazatele, 

ale i úroveň péče o pracovníky, včetně poţadavků bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Základem jsou legislativní poţadavky, které lze rozdělit do tří oblastí: 

 

 bezpečnost práce 

 ochrana zdraví při práci 

 poţární bezpečnost 
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 3.4.1. Bezpečnost práce 

 

Hlava pátá zákoníku práce č. 65/1965 Sb., v aktuálním znění stanovuje 

zaměstnavatelům řadu povinností vůči zaměstnancům, či dalším osobám, 

zdrţujících se s jejich vědomím na pracovištích.  Výchozí je uveden poţadavek 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví a přijímat opatření k prevenci rizik. 

Základní poţadavky jsou rozvedeny a doplněny v řadě dalších předpisů jako 

jsou např.: 

 vyhlášky, kterými se určují vyhrazená technická zařízení a podmínky 

k jejich bezpečnosti: 18/1979 Sb. – tlaková, 19/1979 Sb. – zdvihací, 

20/1979 Sb. – elektrická, 21/1979 Sb. – plynová  

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečnosti práce, v platném znění 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se určují bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších poţadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích 

 

3.4.2. Ochrana zdraví při práci 

 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění 

obsahuje obecné i specifické poţadavky. Za základní lze povaţovat poţadavek 

zařadit zaměstnance do čtyř kategorií, podle míry výskytu faktorů, které mohou 

ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví. Zaměstnavatel je 

povinen oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které 

zařadil do druhé a vyšší kategorie. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie 

rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, blíţe téţ vyhláška                
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č. 432/2003 Sb., podmínky pro zařazování prací do kategorií, hodnoty 

biologických testů. 

Jiné poţadavky týkající se ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanovuje 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci v aktuálním znění. Dále zde nalezneme mimo jiné 

poţadavky na osvětlení či větrání pracovišť, tepelnou či fyzickou zátěţ, 

poskytování ochranných pomůcek, hodnocení zdravotního rizika chemických a 

biologických faktorů a prachu, hygienické limity neţádoucích látek atd. 

 

 3.4.3. Poţární ochrana 

 

Východiskem současné právní úpravy viz. zákon č. 237/2000 Sb., kterým se 

mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění je rozčlenění 

provozovaných činností podle poţárního nebezpečí, a to: 

 

 bez zvýšeného poţárního nebezpečí 

 se zvýšeným poţárním nebezpečím 

 s vysokým poţárním nebezpečím  

 

4. VÝ VOJ PŘÍSTUPŮ MANAGEMETU KVALITY, ENVIRONMENTU 

A BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

4.1. Vývoj přístupů managementu kvality 

 

Zavedení hromadné výroby znamenalo nebývalé zvýšení produktivity práce, 

na druhé straně však jednoznačně posílilo anonymitu výrobních pracovníků 

vzhledem k zákazníkům. Tato skutečnost musela být eliminována zavedením 

péče o jakost jako nedílné součástí řídících a realizačních činností. Přístupy 

zajištění poţadované jakosti prošly v průběhu uplynulého století řadou změn, které 

do jisté míry kopírovaly změny ve sloţitosti výrobků a zejména v organizaci jejich 

výroby [2]. 
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 z hlediska odpovědnosti: 

V případě řemeslné výroby, kdy si jedinec (krejčí, švec) sám zabezpečoval 

výrobu, sám také dohlíţel na kvalitu své práce. S příchodem průmyslové výroby, 

rozdělením výroby do dílčích operací, které zajišťovali různí pracovníci, se ztratila 

přímá vazba těchto pracovníků k zákazníkovi a bylo nutné zavést nové postupy 

dohledu nad kvalitou. Ty nejprve zajišťoval sám majitel firmy, později vedoucí 

výroby a mistři. Dohled byl postupně nahrazován specialisty na kontrolu jakosti. 

Coţ vedlo k přesvědčení, ţe oni jediní mají co činit s kvalitou. Aţ později se začalo 

rozšiřovat přesvědčení, ţe především výrobní pracovník je ta osoba, která 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje jakost dané výrobní operace. Odtud vedl jen 

malý krůček k tezi, ţe kaţdý pracovník v rámci své pracovní náplně musí 

odpovídat za kvalitativní výsledky své práce [2]. 

 

 z hlediska zavedení specifických technik a metod: 

Na začátku průmyslové výroby stačila vizuální kontrola či jednoduchá měřidla 

(metry, váhy). V současnosti se uţívají jednak sloţité a velice přesné měřící 

přístroje, jednak jsou konstruovány speciální měřící zařízení pro vybrané důleţité 

kontrolní operace. Běţné je propojení s výpočetní technikou.  

Stejně tak došlo k vývoji řady metod uţívaných při zajištění jakosti. Zejména 

pak aplikace statistických metod, metody pro analýzu moţných nedostatků a jejich 

předcházení, metody zaměřené na analýzu a zajištění poţadované spolehlivosti 

výrobků [2]. 

 

 z časového hlediska: 

S rozšířením hromadné výroby ve dvacátých letech minulého století dochází 

k zavádění úlohy technických kontrolorů. Poválečné období přineslo do řady výrob 

posílení úlohy dokumentovaných postupů a podrobných specifikací jakosti 

produkce, dále rozšíření statistických metod kontroly. V šedesátých letech se 

objevují první pokusy vyuţívat vysokou kvalitu výrobků jako konkurenční výhodu 

firmy. V sedmdesátých létech se tříbí názory týkající se systémového přístupu 

k řízení jakosti. V osmdesátých letech dochází k posilování odpovědnosti výrobců 

za jakost výrobků. Rovněţ dochází k rozšíření ochranářské úlohy státu ve vztahu 
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k nebezpečným vlastnostem výrobků. V tomto období je zaveden univerzální 

standard péče o jakost v podobě norem ISO 9000. V devadesátých letech dochází 

k bouřlivému rozšiřování systému managementu kvality ve smyslu poţadavku 

norem ISO 9000. V posledním čtvrtstoletí dochází k zintenzivnění zájmu o jakost 

výrobků, avšak předmětem zájmu jsou především průmyslové výrobky a jen 

pomalu se tento zájem přesouvá do oblasti sluţeb a ještě pomaleji do nevýrobních 

organizací. A dále do státní a veřejné správy [2]. 

 

Z následujících poznatků, můţeme určit následující poţadavky, jimiţ by se 

měl management ve své činnosti řídit: 

 respektovat poţadavky národní legislativy jakosti, které se vztahují 

k předmětu činnosti organizace 

 zavést vhodný systém managementu kvality 

 zdokonalovat tyto systém s ohledem na zvláštnosti organizace i nové 

poznatky v oblasti managementu kvality  

 

4.2. Vývoj manaţerských přístupů zaměřených na ochranu ŢP 

 

  S prvními výraznějšími problémy ovlivňující ţivotní prostředí se setkáváme 

s nástupem průmyslové výroby, kde v počátku šlo o regionální problémy.  

Výraznější vliv na ţivotní prostředí měly světové války, kdy od druhé poloviny 

minulého století začínají ekologické problémy ztrácet svůj regionální charakter.  

Rostlo vědomí nutnosti řešit ekologické problémy. Cesty naznačující 

vypořádání s ekologickými problémy v posledním půlstoletí: 

 50.-60. léta – přístupy ředění,  snahou bylo do přírody vnášet 

škodliviny v minimálních koncentracích, neboť se předpokládalo, ţe si 

s nimi příroda „lépe poradí“. 

 70. léta – zaměření na koncové účinky, cílem bylo k zpravidla 

instalované nedokonalé technologii přidat zařízení, které by na konci 

procesu zachycovalo škodliviny 

 80. léta – recyklace, zaměření na opakované vyuţití. 
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 90. léta – prevence, EMS, důraz na předcházení nebo minimalizaci 

negativních vlivů na ţivotní prostředí, aplikace čistších technologií, 

úsilí zapojit do péče o ţivotní prostředí většinu pracovníků organizace 

(EMS). 

 

4.3. Vývoj manaţerských přístupů zaměřených na bezpečnost práce 

 

Základ pozornosti věnované bezpečnosti práce bylo soustřeďováno na 

dodrţování legislativních poţadavků, které v minulých letech nebyly tak široké 

jako dnes. 

Většina legislativních poţadavků byla a je zahrnuta do technických a 

technologických poţadavků podmiňujících vydání stavebního povolení, resp. 

kolaudace staveb. 

V poslední době došlo k aktualizaci řady právních předpisů, posílení prvku 

prevence zavedením poţadavku analýzy a eliminace či alespoň omezování 

bezpečnostních rizik. A to bez ohledu na to, zda se firma rozhodla zavést systém 

environmentálního či bezpečnostního managementu, zavedla celá řada větších a 

velkých firem firemní směrnice, např. ekologický řád, bezpečnostní řád, pokyny 

pro nakládání s odpady, poskytování osobních ochranných prostředků aj.  

 

5. SYSTÉ MY INTEGROVANÉ HO MANAGEMENTU 

 

5.1. Systém managementu kvality - QMS 

 

QMS je ta část celopodnikového managementu, jeţ zaručuje maximální 

spokojenost zákazníků tím nejúčinnějším způsobem. Jsou to optimálně 

spolupracující činnosti pro zaměření a řízení organizace k naplnění poţadavků 

zainteresovaných stran s ohledem na kvalitu. V praxi to znamená, ţe kaţdý útvar, 

a kaţdý jednotlivec zná svou odpovědnost za kvalitu vlastní činnosti a zná nástroje 

řízení vlastních činností.    

 

 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       18   

5.1.1. Základní koncepce managementu kvality 

 

 Koncepce podnikových standardů – je náročnější neţ poţadavky 

definované normami ISO řady 9000, nehodí se pro malé podniky a 

organizace poskytující sluţby 

 Koncepce ISO (International Organization for Standardization) – má 

univerzální charakter, pouţitelná jak ve výrobních podnicích, tak 

v organizacích sluţeb, bez ohledu na jejich velikost, normy ISO řady 

9000 jsou souborem minimálních poţadavků 

 Koncepce TQM ( Total Quality Management) – není svázána 

s normami a předpisy, jedná se o otevřený systém, kdy základními 

principy je orientace na zákazníky, vedení lidí a týmová práce, 

partnerství s dodavateli, orientace na procesy, neustálé zlepšování a 

inovace 

 

5.2. Systém environmentálního managementu - EMS 

 

Zavádění EMS napomáhá zavést pořádek a důslednost do snah organizací, 

zabývat se všemi prvky chování organizace vůči ţivotnímu prostředí.  

EMS je součást systému managementu organizace pouţitá k vytvoření a 

zavedení její environmentální politiky a řízení jejich environmentálních aspektů [3]. 

 

5.2.1. Základní koncepce systému environmentálního managementu 

 

 Koncepce EMAS (Environmental Management Audit Scheme) 

vyplývající z nařízení Rady EHS č. 1836/93 – zavedení jen pro výrobní 

činnosti, povinnost zavést v celé organizaci, proces je zakončen 

ověřením env. Prohlášením 

 Koncepce EMS vyplývající z norem ISO řady 14000 – koncepce EMS 

dle ISO 140001 (International Organization for Standardization) má 

univerzální charakter, pouţitelná v organizacích všech typů a velikostí 

a zohledňující různé geografické, kulturní a sociální podmínky, 
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neznamená nadřazenost hledisek ochrany ţivotního prostředí vůči 

ostatním hlediskům podstatným pro úspěšné vedení podniku, ale 

přesně naopak jejich integraci do celkového systému řízení 

 

5.3. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví – H&SMS 

 

H&SMS je část systému managementu organizace, která se pouţívá 

k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti BOZP [5]. 

 

5.3.1. Základní koncepce systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 Koncepce OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) – tyto normativní dokumenty pro posuzování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a související OHSAS 18002, pokyny pro 

zavádění OHSAS 18001, byly vyvinuty jako odezva na naléhaní 

zákazníků poţadující normu, podle níţ by bylo moţno posuzovat a 

certifikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Specifikace OHSAS 18001 byla vytvořena tak, ţe byla kompatibilní 

s normami systému řízení ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (ţivotní 

prostředí)  

 

5.4. Integrace systému managementu QMS, EMS a H&SMS - IMS 

 

Způsob dokumentace, prokazování shody v rámci stávajících individuálních 

systémů managementu přímo nabízí moţnost integrace těchto systémů do 

jediného integrovaného systému – IMS [1]. 

Zejména však ekonomické důvody vedou firmu k integritě.  

 

5.4.1. Typy integrace 

 

 Dodatečná integrace požadavků speciálních výrobních odvětví – 

dodatečné zapracování speciálních poţadavků některých vybraných 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       20   

výrobních odvětví do jiţ stávajících systému jakosti vybudovaných dle 

standardů ISO řady 9000 [1]. 

 Přirozená integrace zvláštních požadavků vybraných výrobních 

odvětví – realizaci speciálních poţadavků výrobních odvětví, jejichţ 

významní představitelé si tyto své poţadavky postupně zakotvili do 

mezinárodně platných standardů, které musí být plně respektovány 

všemi jejich dodavateli [1].  

 Komplexní integrace – se postupně stává nezbytnou pro 

zabezpečení synergického účinku tří individuálních systémů 

managementu. Jedná se o integraci QMS, EMS a H&SMS [1]. 

 

                                                               QMS 

  

 

 

 

 

 

                 

                                       EMS                                   H&SMS   

 

Obrázek č. 2:  Synergie jakosti, ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti jako předpoklad                                  

úspěšné integrace v podnikovém prostředí [2]. 

 

5.4.2. Rozhodnutí vrcholového vedení o zavedení IMS 

 

Výchozí krok zavedení QMS/EMS/H&SMS představuje rozhodnutí 

vrcholového vedení o zavedení uvedených systémů. Toto rozhodnutí se neliší od 

jiných plánovaných záměrů, tzn. obsahuje určení: 

 cílů – zda půjde o zavedení všech systému postupně nebo najednou , 

zda konečným cílem bude certifikace systémů  

 termínů – do kdy bude zpracována dokumentace, vyškoleni 

pracovníci, uzavřeno interní ověření, vlastní certifikace 
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 zdrojů – personální, finanční, věcné apod., které zavedení a udrţování 

systémů bude vyţadovat 

 odpovědnostní – určení, kdo za celkové zavedení a udrţování 

systému bude odpovídat  

 

Rovněţ implementace systému vyţaduje zabezpečení finančních a 

personálních zdrojů jednak pro vybudování systému, jednak pro jeho udrţení. 

 

 

Zavedení IMS   =  strategické  rozhodnutí vedení organizace 

 

 

6. STRUKTURA NOREM 

  

6.1. Normy ISO řady 9000 

  

Doporučení pro systém managementu jakosti jsou uvedena v několika 

normách ISO. Kaţdá z těchto norem má jinou funkci: 

 ČSN EN ISO 9000 – Systémy managementu jakosti – základy, zásady 

a slovník; obsahuje výklad základů a zásad managementu kvality a 

výklad nejdůleţitějších pojmů týkajících se jakosti a jejího 

zabezpečování 

 ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu jakosti – poţadavky. 

Tato norma je stěţejní. Zpravidla se podle ní provádí zavádění, 

udrţování a prověřování implementovaného systému jakosti. Tato 

norma je označována také jako norma kriteriální., tzn. ţe její 

poţadavky musí organizace splnit, pokud potřebuje prokázat úspěšné 

fungování QMS. 

 ČSN EN ISO 9004 – Systémy managementu jakosti – směrnice pro 

zlepšování výkonnosti. Účelem této normy je poskytovat doporučení, 

které můţe organizace dále zavést nad rámec poţadavků uvedených 
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v ISO 9001 v zájmu dalšího rozšíření, zlepšení systému managementu 

kvality tak, aby zahrnoval spokojenost nejen zákazníkům, ale i dalším 

zainteresovaných stran a směřoval ke zvýšení výkonnosti organizace. 

Tato norma není určena jako nástroj certifikace.   

 

 Podpůrné normy – jedná se o podpůrné normy, které rozvádějí 

přístupy managementu jakosti ve specifických podmínkách, jsou 

zařazeny ve skupině norem ISO řady 10 000 a ani tyto normy neslouţí 

jako nástroj certifikace. 

 ČSN ISO 10 002 – Management jakosti – Spokojenost 

zákazníka – Směrnice pro vyřizování stíţností v organizacích 

 ČSN ISO 10 005 – Management jakosti – Směrnice pro plány 

jakosti 

 ČSN ISO 10 006 – Management jakosti – Směrnice pro plány 

v managementu projektu 

 ČSN ISO 10 007 – Management jakosti – Směrnice pro 

management konfigurace 

 ČSN ISO 10 012 – Systémy managementu měření – 

Poţadavky na procesy měření a měřící vybavení 

 ČSN ISO/TR 10 013 – Směrnice pro dokumentaci systému 

managementu jakosti 

 ČSN ISO/TR 10 014 – Směrnice pro management ekonomiky 

jakosti 

 ČSN ISO 10 015 – Management jakosti – Směrnice pro výcvik 

 ČSN ISO/TR 10 017 – Návod k aplikaci statistických metod 

v ISO 9001 

 

Způsob dokumentace, prokazování shody v rámci stávajících individuálních 

systémů managementu nabízí moţnost integrace těchto systémů do jediného 

integrovaného systému – IMS. 
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6.2. Normy ISO řady 14 000 

 

Normy ISO 14 000 představují celosvětově transparentní normativní 

dokumenty, které slouţí jak pro zavedení EMS do podnikové praxe, tak pro 

certifikaci těchto systémů. Pro zavádění a certifikaci EMS je vypracována řada 

norem: 

 ČSN EN ISO 14 001 – Systém environmentálního managementu – 

Poţadavky s návodem pro pouţití – představuje kriteriální normu, 

podle které je prováděna vlastní certifikace – analogie s normou ISO 

9001. 

 ČSN EN ISO 14 004 – Systém environmentálního managementu – 

Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám  

přestavuje metodickou pomůcku pro zavádění EMS do podnikové 

praxe. 

 Podpůrné normy – některé tyto normy se přímo váţou k zavádění a 

udrţování EMS a některé jsou nad jeho rámec: 

 ČSN ISO 14015 – Environmentální management – 

Environmentální posuzování míst a organizací 

 ČSN ISO 14020 – Environmentální značky a prohlášení – 

Obecné zásady   

 ČSN ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení – 

Vlastní environmentální tvrzení   

 ČSN ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášení – 

Environmentální značení typu I  

 ČSN ISO 14025 – Environmentální značky a prohlášení – 

Environmentální prohlášení typu III  

 ČSN ISO 14031 – Environmentální management – Hodnocení 

environmentálního profilu - Směrnice  

 ČSN ISO 14040 – Environmentální management – Posuzování 

ţivotního cyklu – Zásady a osnova  
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 ČSN ISO 14041 – Environmentální management – posuzování 

ţivotního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační 

analýza  

 ČSN ISO 14042 – Environmentální management – Posuzování 

ţivotního cyklu – Hodnocení odpadů  

 ČSN ISO 14043 – Environmentální management – Posuzování 

ţivotního cyklu – Implementace ţivotního cyklu 

 ČSN ISO 14047 – Environmentální management – Posuzování 

ţivotního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 042  

 ČSN ISO/TR 14049 – Environmentální management – 

Posuzování ţivotního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 041 pro 

stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy  

 ČSN ISO 14050 – Environmentální management - Slovník  

 

K normám ISO řady 9000 a 14 001 se váţe norma ČSN EN ISO 19 011 – 

Směrnice pro auditování systému managementu. Zabývá se auditovaném ve 

vazbě na obě skupiny norem. Poţadavky uvedené v této normě se vztahují 

primárně k auditům a auditorům certifikačních orgánů. V oblasti interních auditů se 

tyto poţadavky aplikují přiměřeně [2]. 

 

6.3. Normativní doporučení OHSAS 18 001 

 

Tématika manaţerských systémů zaměřených na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci není zatím pokryta mezinárodní normou ISO. Ve světě existuje 

několik národních norem, nicméně značného rozšíření v praxi dosáhla specifikace 

pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS s označením 

18001 a 18 002. 

 

  ČSN OHSAS 18 001 – Systémy managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci – Poţadavky; jde o kriteriální normu, která 

můţe slouţit pro zavádění, ale hlavně následnou certifikaci 
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zavedeného manaţerského systému BOZP, svou strukturou je velmi 

blízká normě ISO 14 001. 

  ČSN OHSAS 18 002 – Směrnice pro implementaci OHSAS 18 001. 

V tomto případě je obsahem směrnice návod pro zavádění BOZP do 

praxe. 

 

Jisté míry rozšíření při zavádění a certifikace manaţerských systémů BOZP 

britská norma BS 8800:96, která byla pouţita jako východisko při koncipování 

specifikace OHSAS 18 001 a dále Směrnice Mezinárodní organizace – ILO-OSH – 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci [2].  

 

6.4. Vztahy mezi systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 

práce 

 

Poţadavky výše uvedených norem ISO a OHSAS se liší předmětem svého 

zájmu, avšak struktura poţadavků, postupy jejich implementace a udrţování jsou 

si velice podobné. 

   

 Společné požadavky, které z implementace vyplývají: 

 Společná politika 

 Společný registr aspektů a registr legislativy 

 Společné cíle a programy 

 Společný představitel vedení 

 Zabezpečení způsobilosti pracovníků, výcvik, evidence 

 Společná příručka, další navazující dokumentace 

 Specifikace provozních činností z aspektů Q+E+HS 

 Monitoring a měření, metrologie 

 Neshody, nápravná a preventivní opatření 

 Interní audity 

 Přezkoumání vedením 
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 Požadavky jednotlivých norem, vlastní pouze jednotlivým 

manažerským systémům.  

 

Vztahy mezi manaţerskými systémy jakosti, bezpečnosti práce a 

environmentu vystihuje obrázek č. 3. 

 

                                                                                 Specifické přístupy H&SMS 

  

                                             

                                            H&SMS 

                                                                                                                    Specifické přístupy QMS 

Specifické přístupy EMS                                                                               

 

                                 EMS                     QMS 

 

 

 

             Poţadavky společné všem třem systémům 

 

Obrázek č. 3:  Vztahy mezi manaţerskými systémy jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [2] 

 

Zaměření manaţerských systémů jakosti, environmentu a bezpečnosti práce 

vystihuje obrázek č. 4. 

 

    Jednotné vedení 

                

                

Manaţerský systém 
  

QMS EMS H&SMS 
  

                

Předmět zájmu 
  

Jakost Environment Bezpečnost 
  

                

Uţitek pro  
  

Zákazník Organizace Zaměstnanec 
  

 

Obrázek č. 4:  Zaměření manaţerských systému jakosti, environmentu a bezpečnosti práce [2] 
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7. ZAVEDENÍ INTEGROVANÉ HO SYSTÉ MU KVALITY, 

ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE VE SPOLEČNOSTI 

MERKOSTAV, S.R.O. 

 

7.1. Postup při zavádění integrovaného systému managementu 

 

 

 

7.2. Představení společnosti MERKOSTAV, s.r.o. 

 

Společnost MERKOSTAV, s.r.o. vznikla v roce 2000 s původním názvem 

MERKOM plus, s.r.o.. Náplň firmy byla především inţenýrská činnost ve 

stavebnictví včetně poradenství a konzultací ve stavebnictví. Postupem času se 

vstupem dalších společníků se firma začala zabývat i realizací některých staveb, 

které přímo  projektovala. Díky těmto realizacím došlo k rozšíření náplně a vzniku 

vlastní stavební firmy pod názvem MERKOSTAV, s.r.o. s počtem 5 pracovníků. 

Postupně byl počet spolupracujících pracovníků zvýšen aţ na 25 a rozrostla se 

1 
Ú vodní pohovor s 

vedením 
potvrzení zájmu 

 

2 
Úvodní školení 

pro vedení 
o struktuře norem a 

poţadavcích 

3 
Analýza 

současného stavu 
ochrany ŢP v místě 

působnosti podniku a jeho 
bezprostředním okolí 

5 
Vytvoření týmu 

pro zavedení IMS 
a budování 

dokumentace 
 
 

8 
Tvorba systémové 

dokumentace, 
příručky IMS 
včetně stanovení 

právních poţadavků, 
EA, havarijních plánů, 

atd. 

 

7 
Vyhlášení politiky 

a cílů IMS vč. 
cílových hodnot 

organizace 
konkrétních a 
měřitelných 

 

4 
Jmenování 

manaţera IMS 

 
 
 
 

12 
Realizace 

interního auditu 

IMS 

9 
Průběţné 

vzdělávání 
pracovníků 

 

6 
Stanovení 

harmonogramu 
prací 

se stanovením 
termínu, úkolů a 

odpovědností 

10 
Průběţná 
realizace 

systémových 
opatření 

11 
Zkušební provoz 
zavedeného IMS 

 

16 
Trvalé zlepšování 

stavu 

14 

Ţádost o certifikaci 

13 
Kontrola stavu 
připravenosti k 

certifikaci 

15 
Certifikace 
(2. a 3. rok – 

dohledový audit) 
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především stavební výroba. V současné době je firma schopna provádět a zajistit 

veškeré i náročné interiérové práce. Firma dlouhodobě dbá na proškolování 

zaměstnanců. Jejím cílem je komplexní řešení poţadavků s vyuţitím moderních 

postupů a technologií. Dbá na vysokou kvalitu prováděných prací. 

Hlavní předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

7.3. Harmonogram postupu a vytvoření týmu pro zavedení IMS  

 

Jelikoţ se jedná o malou společnost a na vytváření a zavádění IMS se podílí 

poměrně malá skupina pracovníků, byl vytvořen a schválen jen velmi jednoduchý 

harmonogram postupu prací. 

 

 08/2009 Zvolení společnosti, která bude poskytovat poradenské 

sluţby spojené se zaváděním integrovaného manaţerského systému 

 09/2009 Jmenování manaţera IMS vč. vytvoření týmu pro zavádění 

IMS 

 09/2009 Zvolení společnosti, která je odborně způsobilá k zajištění 

úkolů v oblasti BOZP (prevenci rizik v oblasti BOZP, poţární ochraně 

atd.) 

 09/2009 Vyhlášení politiky a cílů IMS 

 10 – 12/2009 Tvorba systémové dokumentace (organizační schéma, 

integrovaná příručka, směrnice, tabulky procesů, formuláře a 

dokumenty) 

 10 - 12/2009 Průběţné vzdělávání pracovníků a realizace 

systémových opatření 

 01 - 03/2010 Zkušební provoz zavedeného IMS  

 04/2010 Interní audit 

 05/2010 Certifikace 

 

Jako jeden z prvních kroků bylo vytvoření týmu, který se bude podílet na 

zavádění a tvorbě systémové dokumentace, příručky IMS, vyhlášení politiky a cílů, 

stanovení právních poţadavků, environmentálních aspektů, havarijních plánů, atd. 
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 Jmenování manaţera IMS, viz. jmenovací listina manaţera IMS 

(obrázek č. 5) – Bc. Dana Víchová (dále ve funkci přípraváře) 

 Jednatelé společnosti MERKOSTAV, s.r.o. – Jiří Kuna (dále ve funkci 

výrobního ředitele a stavbyvedoucího PSV a HSV, metrolog) a Michal 

Teuer ( dále ve funkci obchodního ředitele) 

 Poradenské sluţby spojené se zpracováním poţadavků na 

integrovaný systém – RPIC-ViP s.r.o. 

 Zpracování směrnic BOZP – Ing. Zdeněk Nový – KORT 

 Kategorizace prací – Ing. Vladimír Polášek  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5:  Jmenovací listina manaţera IMS 
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7.4. Vytvoření systémové dokumentace IMS 

 

Integrovanou příručku jsem zpracovala v elektronické podobě ve formátu 

html a díky tomu, jsou i další dokumenty jako jsou např. směrnice, tabulky procesů 

atd., přístupné z hlavního textu integrované příručky pomocí hypertextových 

odkazů. Jako příklad uvádím úvodní stranu integrované příručky zpracované ve 

formátu html – viz. obrázek č. 6. 

 

          Obsah: 
 

 Titulní list  

 Obsah  

 Seznam směrnic  

 Tabulky procesů  

 Kniha změn  

 Seznam platných dokumentů  

 Organizační schéma funkční  

 Organizační schéma jmenné  
 

1. Ú vod  

 

2. Normativní odkazy  
 

3. Termíny a definice  

 

4. Systém managementu kvality...  

 

5. Odpovědnost managementu...  
 

6. Management zdrojů...  

 

7. Realizace produktu...  

 

            8.  Měření, analýza a zlepšování...  
 

 

 

  

Obrázek č. 6:  Úvodní strana integrované příručky zpracované ve formátu html 

 

Dokumentaci integrovaného systému managementu tvoří tyto části: 

 

 Titulní list 

 Obsah Integrované příručky 

1. Ú vod 

2. Normativní odkazy 

 

  

MERKOSTAV, s.r.o. 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
 

 

 

 

Integrovaná příručka kvality, environmentu a BOZP 

 

ČSN EN ISO 9001 

ČSN EN ISO 14001  

ČSN OHSAS 18001 

Přezkoumal: Jiří Kuna 

Schválil: Jiří Kuna 

Vydání: První 

Účinnost od: 1.1.2010 

Příručka je duševním vlastnictvím firmy MERKOSTAV, s.r.o.. 

Předávání, rozmnožování, sdělování obsahu, včetně výpisů je dovoleno 

jen se souhlasem jednatele. Výtisk předaný třetím osobám musí být 
označen "Pouze pro informaci". 

 

file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/hlavni.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/obsah.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/seznam_smernic.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/kniha_zmen.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/seznam_platnych_dokumentu.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/docs/organizacni_schema.doc
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/docs/organizacni_schema_jmenne.doc
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/uvod/uvod.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/normativni_odkazy/normativni_odkazy.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/terminy_a_definice/terminy_a_definice.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/submenu4.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/submenu5.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/submenu6.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/submenu7.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/submenu8.html
file:///D:/ISO_EMS_MERKOSTAV/obsah.html
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3. Termíny a definice 

4. Poţadavky na systém managementu 

5. Odpovědnost managementu 

6. Management zdrojů 

7. Zavedení a provoz 

8. Měření, analýza a zlepšování 

 Seznam směrnic 

 Tabulky procesů 

 Kniha změn 

 Seznam platných dokumentů a formulářů 

 Organizační schéma funkční 

 Organizační schéma jmenné 

 

7.5. Vytvoření integrované příručky  

 

Tatu integrovanou příručku jsem z hlediska struktury svých kapitol zpracovala 

v souladu s platnou normou ČSN EN ISO 9001, včetně terminologie, obsah  

současně uvádí i převodní tabulku pro normy ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 

18001.  

 

Tabulka č. 2:  Obsah a převodní tabulka integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o. 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

1 Ú vod 1 Ú vod 1 Ú vod 

2 
Citované normativní 
dokumenty 

2 Normativní odkazy 2 Citované publikace 

3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 

4 
Systém managementu 
kvality 

4 
Poţadavky na systém 
environmentálního 
managementu 

4 
Poţadavky na systém 
managementu BOZP 

4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.2 
Poţadavky na 
dokumentaci 

        

4.2.1 Obecně 4.4.4 Dokumentace 4.4.4 Dokumentace 

4.2.2 Příručka kvality         

4.2.3 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       32   

4.2.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 

5 
Odpovědnost 
managementu 

        

5.1 
Angaţovanost a aktivita 
managementu 

4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

5.2. Zaměření na zákazníka 

4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.1 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a 
určení způsobů řízení 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.3 Politika kvality 4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 

5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 Plánování 

5.4.1 Cíle kvality 4.3.3 
Cíle, cílové hodnoty a 
program(-y) 

4.3.3 Cíle a program(-y) 

5.4.2 
Plánování systému 
managementu kvality 

4.3.3 
Cíle, cílové hodnoty a 
program(-y) 

4.3.3 Cíle a program(-y) 

5.5 
Odpovědnost, pravomoc 
a komunikace 

        

5.5.1 
Odpovědnost a 
pravomoc 

4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

5.5.2 
Představitel 
managementu 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

5.5.3 Interní komunikace 4.4.3 Komunikace 4.4.3 
Komunikace, spoluúčast 
a konzultace 

5.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.6.1 Obecně 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.6.2 Vstup pro přezkoumání 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.6.3 Výstup z přezkoumání 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

6 Management zdrojů         

6.1 Poskytování zdrojů 4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

6.2 Lidské zdroje         

6.2.1 Obecně 4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

6.2.2 
Kompetence, výcvik a 
vědomí závaţnosti 

4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

6.3 Infrastruktura 4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

6.4 Pracovní prostředí         

7 Realizace produktu 4.4 Zavedení a provoz 4.4 Implementace a provoz 

7.1 
Plánování realizace 
produktu 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 
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7.2 
Procesy týkající se 
zákazníka 

        

7.2.1 
Určování poţadavků 
týkajících se produktu 

4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.1 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a 
určení způsobu řízení 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.2.2 
Přezkoumání poţadavků 
týkajících se produktu 

4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.1 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a 
určení způsobu řízení 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.2.3 
Komunikace se 
zákazníkem 

4.4.3 Komunikace 4.4.3 
Komunikace, spoluúčast 
a konzultace 

7.3 Návrh a vývoj 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.4 Nákup 4.4.6   4.4.6   

7.4.1 Proces nákupu 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.4.2 Informace pro nákup 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.4.3 
Ověřování 
nakupovaného produktu 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.5 
Výroba a poskytování 
sluţeb 

4.4.6   4.4.6   

7.5.1 
Řízení výroby a 
poskytování sluţeb 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.5.2 
Validace procesů výroby 
a poskytování sluţeb 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.5.3 
Identifikace a 
sledovatelnost 

        

7.5.4 Majetek zákazníka         

7.5.5 Uchování produktu 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.6 
Řízení monitorovacího a 
měřicího zařízení 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

8 
Měření, analýza a 
zlepšování 

4.5 Kontrola 4.5 Kontrola 

8.1 Obecně 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

8.2 Monitorování a měření         

8.2.1 Spokojenost zákazníka         

8.2.2 Interní audit 4.5.5 Interní audit 4.5.5 Interní audit 

8.2.3 
Monitorování a měření 
procesů 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 

8.2.4 
Monitorování a měření 
produktu 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 

8.3 
Řízení neshodného 
produktu 

4.4.7 
Havarijní připravenost a 
reakce 

4.4.7 
Havarijní připravenost a 
reakce 

4.5.3 
Neshoda, opatření k 
nápravě a preventivní 
opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná 
opatření a preventivní 
opatření 

8.4 Analýza dat 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

8.5 Zlepšování         
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8.5.1 Neustálé zlepšování 

4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 

4.3.3 
Cíle, cílové hodnoty a 
program(-y) 

4.3.3 Cíle a programy 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

8.5.2 Nápravná opatření 4.5.3 
Neshoda, opatření k 
nápravě a preventivní 
opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná 
opatření a preventivní 
opatření 

8.5.3 Preventivní opatření 4.5.3 
Neshoda, opatření k 
nápravě a preventivní 
opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná 
opatření a preventivní 
opatření 

 

 

Pro vytvoření integrované příručky jsem si zvolila následující strukturu 

uspořádání integrovaného systému: 

 

 Východiska zavádění manažerského systému kvality, environmentu a 

BOZP (obsah: kapitola 1-3) 

 Všeobecné požadavky na tyto systémy (obsah: kapitola 4) 

 Úloha vrcholového vedení, včetně plánování (obsah: kapitola 5) 

 Management zdrojů (obsah: kapitola 6) 

 Management procesů (obsah: kapitola 7) 

 Monitoring, měření a zlepšování (obsah: kapitola 8) 

 

7.5.1. Východiska zavádění manaţerského systému kvality, environmentu a 

BOZP (obsah: kapitola 1 - 3) 

 

Jedná se o první tři kapitoly, viz. tabulka č. 3 

 

Tabulka č. 3:   Obsah kapitol 1 - 3 integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o. 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

1 Ú vod 1 Ú vod 1 Ú vod 

2 
Citované normativní 
dokumenty 

2 Normativní odkazy 2 Citované publikace 

3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 
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V úvodních kapitolách pojednávám o východiscích systémů kvality, 

environmentu a bezpečnosti práce, kde popisuji: 

 

 Charakteristiku organizace: 

 Základní informace o společnosti MERKOSTAV, s.r.o. (adresa, 

právní statut, organizační uspořádání atd.) 

 Výrobní program a základní pouţívané technologie, suroviny a 

matriály 

 Základní informace přibliţující ekologický profil a profil BOZP  

  

 Vymezení implementovaných systémů, včetně zdůvodnění případných 

omezení a vyloučení: 

 Uvádím systémy, které se firma MERKOSTAV, s.r.o. rozhodla 

provozovat. 

 Uvádím a zdůvodňuji vyloučení z poţadavků, které jsou za 

normativních podmínek normami poţadovány, viz. obrázek č. 6. 

 

1.3 Aplikace  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe firma MERKOSTAV, s.r.o. neprovádí návrh a vývoj 

před realizací svých produktů, nejsou poţadavky kapitoly 7.3 "Návrh a vývoj" 

předmětem systému managementu kvality firmy.  

 

Produkty firmy MERKOSTAV, s.r.o. jsou rekonstrukce budov a interiérů, zateplení, 

sanace, obklady, dlaţby, sádrokartón a další. Všechny produkty lze následným 

monitorováním nebo měřením ověřovat, proto není nutná validace procesů podle 

poţadavků kapitoly 7.5.2 platné normy ISO 9001. 

 

Obrázek č. 7:  Výňatek z příručky IMS, kapitola 1. Úvod 

 

 Definice pojmů a interpretace pouţívaných zkratek  
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7.5.2. Všeobecné poţadavky na systémy (obsah: kapitola 4) 

 

Tabulka č. 4:   Obsah kapitoly 4 integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

4 
Systém managementu 
kvality 

4 
Poţadavky na systém 
environmentálního 
managementu 

4 
Poţadavky na systém 
managementu BOZP 

4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.2 
Poţadavky na 
dokumentaci 

        

4.2.1 Obecně 4.4.4 Dokumentace 4.4.4 Dokumentace 

4.2.2 Příručka kvality         

4.2.3 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 

4.2.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 

 

Cílem této kapitoly je vymezit předmět zájmu manaţerských systémů a jaké 

skutečnosti je nutné při zavádění a udrţování respektovat. Dále v  tomto 

tématickém okruhu pojednávám o řízení dokumentace a záznamů. 

 

 Vymezení předmětu manaţerských systémů: 

 Systém managementu kvality k tomuto účelu uţívá procesní 

přístupy, specifikovat je a popsat vzájemné působení mezi 

těmito procesy, stanovit kritéria pro zajištění efektivního 

fungování těchto procesů, průběh monitorovat, analyzovat a 

případně přijímat nezbytná opatření k dosaţení plánovaných 

výsledků. Musí jít o všechny procesy, které mají vliv na jakost 

finálních produktů (viz. obrázek č. 7 -  mapa procesů).  

 Systém environmentálního managementu jednoznačně 

poţadavky nestanoví. Koncepce normy ISO 14 001 je zaloţena 

na určení environmentálních aspektů, které společnost řídí a 

můţe je nějakým způsobem ovlivnit. Společnosti MERKOSTAV, 

s.r.o. jsem doplnila vymezení předmětu EMS specifikací lokality 

(viz. směrnice EMS).  
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 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

definuje předmět zájmu obecně vytvořením systému BOZP tak, 

aby umoţnil společnosti řídit její rizika BOZP a přispíval 

k výkonnosti (viz. směrnice BOZP). 

 

 

 

Obrázek č. 8:  Mapa procesů ve firmě MERKOSTAV s.r.o. a jejich vazby 

 

 Poţadavky na dokumentaci: 

 Logika vytváření dokumentace spočívá zejména v jejich 

přínosech, jimiţ je zavedení jednotných postupů, 

transparentnost a uchovávání knot-how společnosti. 

 Dokumentace integrovaného systému managementu kvality, 

environmentu a BOZP firmy MERKOSTAV, s.r.o. obsahuje: 

dokumentovaná prohlášení o politice IMS, o cílích IMS a 

programech IMS, integrovanou příručku obsahující 

dokumentované postupy poţadované normou ISO 9001, ISO 

14001 a OHSAS 18001, směrnice, tabulky procesů a 

související interní dokumenty a formuláře, které firma potřebuje 
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pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých 

procesů. 

 Strukturu řízení dokumentace IMS jsem rozdělila následujícím 

způsobem: 

1. Řízení interní dokumentace IMS (viz. tabulka č. 5) 

2. Řízení externí dokumentace IMS (viz. tabulka č. 6) 

3. Řízení dat na PC 

4. Řízení projektové dokumentace 

 

Tabulka č. 5:  Řízení interní dokumentace 

 

Popis procesu: Řízení interní dokumentace IMS 

Předchozí proces: ---     

  
        Vlastník procesu: Manaţer IMS 

        

Číslo 

Vstupy Činnost Pomůcky Provádí Schvaluje 
Výstupy 

(Záznam/odk
az/dokument) 

1 

podnět ke 
zpracování či 

změně 

Podání podnětu. Pracovník dává 
podnět ke zpracování či změně 
dokumentu výrobnímu řediteli k 

posouzení. Výrobní ředitel posoudí 
spolu s manaţerem kvality potřebu a 

buď ji schválí, nebo ne. Pokud ji 
neschválí, proces končí. 

XXX Pracovník 

Výrobní 
ředitel + 
manaţer 

IMS 

schválený či 
zamítnutý 

podnět 

2 

schválený 
podnět 

Určení zpracovatele a termínu. 
Výrobní ředitel určí zpracovatele 

daného dokumentu. Pokud se jedná o 
změnu stávajícího dokumentu, pak 

bude zpracovatel zpravidla stejný jako u 
původního dokumentu. Výrobní ředitel 

určí rovněţ termín zpracování. 

XXX 
Výrobní 
ředitel 

XXX 
určený 

zpracovatel a 
termín 

3 
určený 

zpracovatel a 
termín 
nákupu 

Zpracování návrhu. Určený 
zpracovatel zpracuje návrh. 

PC Zpracovatel XXX 
návrh 

dokumentu či 
jeho změny 

4 

návrh 
dokumentu či 
jeho změny 

Připomínkování návrhu. Všichni 
pracovníci firmy, kterých se dokument 

týká, dostanou návrh dokumentu či jeho 
změny k posouzení a připomínkování. 

Své připomínky musejí sdělit 
zpracovateli do 5-ti pracovních dnů. 

PC Pracovníci XXX připomínky 

5 

připomínky 

Posouzení připomínek. Zpracovatel 
posoudí připomínky. Formální 

připomínky není třeba projednávat na 
poradě. Zásadní připomínky se 

projednají na nejbliţší poradě, kde se 
buď schválí, nebo ne. 

PC 
Zpracovatel, 

resp. 
porada 

Zpracovatel, 
resp. 

porada 

schválené a 
zamítnuté 
připomínky 

6 

schválené 
připomínky 

Zapracování schválených připomínek. 
Zpracovatel zapracuje formální a 
schválené zásadní připomínky do 

návrhu dokumentu či změny a předá jej 
manaţer IMS, který vytiskne originál. 

PC 
Zpracovatel, 

manaţer 
IMS 

XXX 

originál 
dokumentu k 
závěrečnému 

schválení 
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7 

originál 
dokumentu k 
závěrečnému 

schválení 

Závěrečné schválení. Výrobní ředitel 
schválí podpisem a manaţer IMS přidělí 
číslo, resp. číslo změny a zaznamená 

dokument do seznamu platných 
dokumentů. 

PC, 
Seznam 
platných 

dokumentů 

manaţer 
IMS 

Výrobní 
ředitel 

podepsaný 
originál 

zaznamenaný 
v Seznamu 

platných 
dokumentů 

8 
podepsaný 

originál 
zaznamenan
ý v Seznamu 

platných 
dokumentů 

Uloţení dokumentu. Podepsaný originál 
uchovává manaţer IMS v příslušné 
sloţce v kanceláři firmy. Současně 

dokument umístí na PC. Pokud jde o 
změnu dokumentu, nahradí v PC 

neplatnou verzi. 

PC 
manaţer 

IMS 
XXX 

uloţený 
originál ve 
sloţce a na 

serveru 

9 

dokument na 
serveru 

Seznámení s dokumentem. Manaţer 
IMS je povinen seznámit s dokumentem 

ostatní pracovníky do 5-ti pracovních 
dnů. Ověření proběhne na nejbliţší 

pracovní poradě. 

PC Pracovníci XXX 
pracovníci 

seznámení s 
dokumentem 

       

Následující proces: Změnování interní dokumentace IMS     

       

Zpracoval: Bc. Dana Víchová Schválil: Jiří Kuna  V Ostravě dne: 1.1.2010 

 

Tabulka č. 6:  Řízení externí dokumentace 

 

Popis procesu: Řízení externí dokumentace IMS     
Předchozí proces: ---     

 Vlastník procesu: Manaţer IMS     

Čís
lo 

Vstupy Činnost Pomůcky Provádí Schvaluje 

Výstupy 
(Záznam/od
kaz/dokume

nt) 

1 
podnět k 
nákupu 

Podání podnětu. Pracovník dává podnět k 
nákupu dokumentu výrobnímu řediteli k 

posouzení. Výrobní ředitel spolu s 
manaţerem kvality posoudí potřebu a buď 

ji schválí, nebo ne. Pokud ji neschválí, 
proces končí. 

XXX Pracovník 

Výrobní 
ředitel, 

manaţer 
IMS 

schválený či 
zamítnutý 

podnět 

2 
schválený 

podnět 

Rozhodnutí o nákupu. Výrobní ředitel určí 
pracovníka, který dokument zakoupí. 

Výrobní ředitel určí také termín nákupu a 
počet výtisků. 

XXX Pracovník 
Výrobní 
ředitel 

určený 
pracovník a 

termín 
nákupu 

3 
určený 

pracovník a 
termín nákupu 

Rozdělovník. Manaţer IMS zpracuje 
rozdělovník.  Kaţdý výtisk označí  

"EVIDOVANÝ VÝTISK" s uvedením čísla.  
Pak dokument distribuuje dle rozdělovníku. 

XXX 
manaţer 

IMS 
XXX 

rozdělovník 
a 

zaevidovaný 
výtisk 

4 
rozdělovník a 
zaevidovaný 

výtisk 

Uloţení dokumentu. Manaţer IMS zapíše 
dokument do seznamu platných 

dokumentů. Originál s rozdělovníkem uloţí 
do odpovídajícího pořadače.  Je-li 

dokument pouze v originálu, pak zůstane 
uloţen u pracovníka, který s ním pracuje. 

PC, Seznam 
platných 

dokumentů 

manaţer 
IMS 

XXX 
uloţený a 

distr. 
dokument 

       

Následující proces: Změnování externí dokumentace IMS    

       

Zpracoval: Bc. Dana Víchová Schválil: Jiří Kuna   V Ostravě dne: 1.1.2010 
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 Poţadavky na záznamy: 

 Záznamy plní řadu funkcí (např. podávají managementu 

informaci o stavu a vývoji sledované reality, podklady pro různé 

analýzy a zabezpečují průkazný materiál o tom, ţe určité 

skutečnosti byly respektovány, dodrţeny, naplněny apod.) 

 Pro vedení záznamů jsem připravila formuláře, které 

zabezpečují standardizovanou podobu záznamů. 

 Všechny záznamy musí být čitelné, musí se skladovat a 

uchovávat. Seznam všech záznamů a způsob jejich řízení jsem 

uvedla v tabulce č. 7:  Řízení záznamů 

 

Tabulka č. 7:  Řízení záznamů 

 

Poř.č. Název záznamu Vystavuje Schvaluje Místo uchování Uchování-roky 

Závazné  

1 Doklad o absolvování školení Externí --- Manaţer IMS 
po dobu trvání 
prac.poměru 

2 
Doklad o dosaţeném 
vzdělání 

Externí --- Manaţer IMS 
po dobu trvání 
prac.poměru 

3 Evidence nabídek Přípravář výroby Výrobní ředitel PC 5 

4 
Evidence realizovaných 
zakázek 

Přípravář výroby Výrobní ředitel PC 5 

5 Evidenční karta měřidla Metrolog --- Metrolog 3 

6 Evidenční seznam měřidel Metrolog --- Metrolog 3 

7 Hlášení o šetření havárie Obchodní ředitel --- Manaţer IMS 5 

8 
Hodnocení environmentálního 
aspektu 

Obchodní ředitel --- PC 10 

9 
Hodnocení dodavatelů 
materiálu a zboží pro stavbu 

Výrobní ředitel --- PC 10 

10 
Hodnocení dodavatelů služeb 
pro stavbu 

Výrobní ředitel --- PC 10 

11 Hodnocení souladu Manaţer IMS Výrobní ředitel Manaţer IMS 10 

12 
Identifikační list 
nebezpečného odpadu 

Manaţer IMS --- 
označení daného 

odpadu 
po dobu skladování 

13 Kalibrační list Externí --- Metrolog 5 

14 Karta zaměstnance - OOPP Přípravář výroby --- 
ve sloţce 

zaměstnance 
po dobu trvání prac. 

poměru 

15 Kniha neshod  

Výrobní ředitel, 
stavbyvedoucí, 

přípravář výroby, 
Manaţer IMS 

Výrobní ředitel PC 10 
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16 Kniha preventivních opatření Výrobní ředitel --- PC 10 

17 List zakázky Stavbyvedoucí  Zákazník 
ve sloţce 
zakázky 

5 

18 Označení nádob na odpad Stavbyvedoucí --- označení nádob po dobu pouţívání 

19 Plán zácviku Manaţer IMS Výrobní ředitel Manaţer IMS 10 

20 
Prezenční listina o seznámení 
zaměstnanců se zněním 
vyhodnocení rizik 

Výrobní ředitel --- 
sloţka 

zaměstnance 
po dobu prac. poměru 

21 Protokol z interního auditu Externí auditor --- Manaţer IMS 5 

22 Protokol z externího auditu Externí auditor --- Manaţer IMS A 

23 
Protokol o předání a převzetí 
díla 

Stavbyvedoucí 
Výrobní ředitel + 

zákazník 
Přípravář výroby 5 

24 
Protokol o předání a převzetí 
staveniště 

Stavbyvedoucí 
Výrobní ředitel + 

zákazník 
Přípravář výroby 5 

25 Průběţná evidence odpadů Manaţer IMS --- Manaţer IMS 5 

26 
Registr vyprodukovaných 
odpadů dle kategorií 

Manaţer IMS --- Manaţer IMS 5 

27 Roční evidence odpadů Manaţer IMS --- Manaţer IMS 5 

28 Seznam dodavatelů v PC Výrobní ředitel --- PC 5 

29 
Seznámení zaměstnanců se 
směrnicí o organizování a 
řízení BOZP 

Výrobní ředitel --- 
karta 

zaměstnance 
po dobu prac. poměru 

30 Sledování spotřeby energií Manaţer IMS --- Manaţer IMS 5 

31 
Smlouva o dílo, Smlouva o 
dílo s dodavatelem sluţeb, 
Objednávka 

Přípravář výroby Výrobní ředitel Přípravář výroby 10 

32 Stavební deník Stavbyvedoucí  Zákazník 
ve sloţce 
zakázky 

5 

33 
Tabulka spokojenosti 
zákazníka 

Výrobní ředitel  --- Manaţer IMS 5 

34 
Základní popis odpadu 
kategorie O nebo N 

Stavbyvedoucí --- 
u smluvního 
odběratele 

odpadu 
--- 

35 
Zápis z přezkoumání IMS 
vedením 

Výrobní ředitel Výrobní ředitel Manaţer IMS 10 

36 
Záznamy o elektrických 
revizích 

Externí --- Metrolog 3  

Monitorované  

1 Plán školení Manaţer IMS Výrobní ředitel Manaţer IMS 3 

2 Váţní lístek Externí --- Manaţer IMS 3 

3 
Záznam o provedeném 
vyšetření na alkohol 

Výrobní ředitel --- 
ve sloţce 

zaměstnance 
3 

4 Záznam o úrazu Výrobní ředitel --- 
ve sloţce 

zaměstnance 
3  

Ostatní  

1 Dodací list externí Externí Přípravář výroby Přípravář výroby 5 

2 
Dohoda o uţívání sluţebního 
vozidla 

Výrobní ředitel --- 
sloţka 

zaměstnance 
5 

3 Faktura Výrobní ředitel --- externí účetní 5 

4 Prezenční listina Manaţer IMS --- Manaţer IMS 3 

5 Prohlášení o shodě Externí  --- Přípravář výroby 5 

6 
Evidence poskytovaných 
mycích prostředků 

Přípravář výroby  --- PC 3 

7 Zápis z pracovní porady Manaţer IMS Výrobní ředitel Manaţer IMS 3 
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7.5.3. Úloha vrcholového vedení, včetně plánování (obsah: kapitola 5) 

 

Tabulka č. 8:  Obsah kapitoly 5 integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

5 
Odpovědnost 
managementu 

        

5.1 
Angaţovanost a aktivita 
managementu 

4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

5.2. Zaměření na zákazníka 

4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.1 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a 
určení způsobů řízení 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.3 Politika kvality 4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 

5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 Plánování 

5.4.1 Cíle kvality 4.3.3 
Cíle, cílové hodnoty a 
program(-y) 

4.3.3 Cíle a program(-y) 

5.4.2 
Plánování systému 
managementu kvality 

4.3.3 
Cíle, cílové hodnoty a 
program(-y) 

4.3.3 Cíle a program(-y) 

5.5 
Odpovědnost, pravomoc 
a komunikace 

        

5.5.1 
Odpovědnost a 
pravomoc 

4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

5.5.2 
Představitel 
managementu 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

5.5.3 Interní komunikace 4.4.3 Komunikace 4.4.3 
Komunikace, spoluúčast 
a konzultace 

5.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.6.1 Obecně 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.6.2 Vstup pro přezkoumání 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

5.6.3 Výstup z přezkoumání 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

 

Fungování systému kvality, environmentu a bezpečnosti práce vyţaduje 

zapojení vrcholového vedení, od něhoţ se, kromě rozhodnutí o zavedení systému 

a podpory jejich zaváděním, dále očekává: 
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 Angaţovanost, včetně vymezení politiky kvality, environmentu a 

bezpečnosti práce 

 Plánování 

 Vymezení pravomocí a odpovědností 

 Zabezpečení nezbytné komunikace 

 Přezkoumání systémů 

 

 Politika IMS: 

Vedení firmy MERKOSTAV, s.r.o. stanovilo politiku integrovaného systému. 

Za stanovení, schválení a zdokumentování politiky IMS odpovídá výrobní ředitel 

firmy. Politika IMS má dlouhodobou platnost, jednou ročně se však v rámci 

přezkoumání IMS výrobním ředitelem hodnotí její plnění a aktuálnost se dle 

potřeby aktualizuje. S politikou IMS se veřejnost můţe seznámit prostřednictvím 

www stránek společnosti. 

 

Politika integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP firmy 

MERKOSTAV, s..o.: 

 

 dosahování stabilní kvality jí realizovaných činností; přijímání a 

vyhodnocování konkrétních cílů kvality společnosti pro zlepšování systému 

managementu kvality a kvality dodávaných komodit a služeb 

 naplňování současných i budoucích požadavků, potřeb a očekávání 

zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu 

stálých zákazníků a rozšiřovat počet nových  

 udržování a zlepšování efektivního a účinného systému IMS tak, aby plnil 

požadavky na něj kladené 

 zvyšování kvalifikace, odborné způsobilosti a angažovanosti zaměstnanců 

společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality 

dodávaných výrobků a služeb  

 zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a zapojení zákazníků i 

dodavatelů společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality 

dodávaných výrobků a služeb 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       44   

 vybírání takových partnerů pro dodávky, kteří jsou nejenom kvalitní, 

dodržují smluvní termíny a zaručují vysokou kvalitu naší práce, ale zároveň 

jsou dostupní tak, že doprava dodávek nezatěžuje neúměrně životní 

prostředí a jejich činnost nemá neúměrné dopady na životní prostředí při 

dodržování všech pravidel v oblasti BOZP 

 neustálé zlepšování IMS v naší společnosti je kategorickým požadavkem 

doby, bez něho není možný další růst naší společnosti 

 naše procesy a výstupy z nich neustále prověřujeme, monitorujeme a 

zlepšujeme tak, aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly 

minimální možné 

 základním klíčem k úspěchu naší společnosti je kompetentní a spokojený 

zaměstnanec, který zná nejmodernější technologické postupy a zařízení, 

jak v oblasti realizace produktů, tak v oblasti ochrany životního prostředí a 

BOZP  

 v naší práci klademe důraz na předcházení vzniku neúměrné zátěže před 

odstraňováním následků naší práce na životní prostředí 

 zdravý zaměstnanec bez úrazu je základním záměrem všech našich 

činností 

 dodržování legislativních požadavků kladených na naši činnost považujeme 

za základní pravidlo naší práce 

 všemi dostupnými prostředky naplňujeme očekávání našich zákazníků a 

veřejnosti v oblasti dopadu naší činnosti na životní prostředí 

 stanovujeme cíle kvality, environmentu a BOZP, cílové hodnoty a programy 

environmentu a BOZP, které pravidelně prověřujeme 

 naše postupy v oblasti životního prostředí pravidelně sdělujeme vlastním 

zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti 

 

Tato politika integrovaného systému managementu společnosti je závazná pro 

všechny pracovníky naší společnosti, kteří jsou odpovědní za její plnění a 

dosahování cílů určených vedením společnosti. 
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 Plánování: 

Prvek plánování v sobě spojuje několik poţadavků: 

 Určila jsem a vyhodnotila environmentální aspekty (viz. tabulka č. 9 – 

ukázka z vytvořeného registru environmentálních aspektů), 

identifikace nebezpeční a hodnocení rizik (viz. směrnice SB-04-01 

Zpráva o posuzování rizik, rizikových situací a událostí) 

 

Tabulka č. 9:  Ukázka z vytvořeného registru environmentálních aspektů 

 

 
Poř. č. 
aspektu 
 

 
Činnost, 
výrobek, 
sluţba 

 
Environmen-
tální aspekt 

 
Znečišťující 
látka 

 
Zasaţená 
sloţka ŢP 

 
Limit, 
poţadav
ek 

 
Měření, 
četnost 
opatření 

Z
á

v
a
ţ
n

o
s

t 

O
d

p
o

v
ě
d

n
á
 

o
s

o
b

a
 

EA 01 

Provoz 
budov  

Vypouštění 
odpadní vody 

 
Ú nik 
škodlivých 
látek 

Voda 
Nesmí 
docházet 
k únikům  

Denní 
vizuální 
kontrola 
bez 
záznam
u 

N 
Výrobní 
ředitel 

EA 02 
Odběr el. 
energie 

Ţivotní 
prostředí 

Vyčerpání 
neobnovitel
ných 
přírodních 
zdrojů 

Sniţování 
spotřeby 

Měsíční 
kontrola 

N 
Výrobní 
ředitel 

EA 03 
Odběr pitné 
vody 

Ţivotní 
prostředí 

Vodní 
zdroje 

Sniţování 
spotřeby 

Čtvrtletní 
kontrola 

N 
Výrobní 
ředitel 

 

 Vytvořila jsem seznam legislativy týkající se ţivotního prostředí a 

BOZP (viz. tabulka č. 10  – ukázka z tabulky seznam právních 

poţadavků) 

 

Tabulka č. 10:  Ukázka z vytvořené tabulky seznamu právních poţadavků 

 

Životní prostředí všeobecně 
 

Typ Číslo Název Změna 

Z   17/1992 
 

o ţivotním prostředí 123/1998,100/2001 

Z 100/2001 
 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA)  

V 457/2001 
 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých 
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů 
na ţivotní prostředí  

 

V 353/2004 kterou se stanoví bliţší podmínky osvědčení o 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů 
na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a 
postup při udělování a odnímání osvědčení 
(MZd) 

 

Z 123/1998 
 

o právu na informace o ţivotním prostředí 132/2000,6/2005, 413/2005, 380/2009 

Z 239/2000 o integrovaném záchranném systému  
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Z   76/2002 
 

o integrované prevenci omezování znečišťování, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

 

V 554/2002 kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání 
integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího 
vyplnění (MŢP) 

 

NV 63/2003 o způsobu a rozsahu zabezpečení systému 
výměny informací o nejlepších dostupných 
technikách 

 

NV 368/2003 o integrovaném registru znečišťování  

V 572/2004 kterou se stanoví forma a způsob vedení 
evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování(MŢP) 

 

Z 114/1992 
 

České národní rady o ochraně přírody a krajiny 347/1992,289/1995, 
3/1997,16/1997, 
123/1998,161/1999, 238/1999.132/2000, 
76/2002,320/2002, 168/2004.218/2004, 
460/2004 Úplné znění,100/2004, 387/2005, 
444/2005,222/2006,186/2006,267/2006, 
124/2008, 167/2008, 312/2008, 291/2009, 
223/2009 

V 166/2005 
 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, v souvislosti s 
vytvářením soustavy NATURA 2000 (MŢP) 

390/2006 

 

  

 Určení cílů a vypracování programů pro realizaci cílů: 

 

Cíle IMS, cílové hodnoty a programy jsou vytvořeny tak, aby umožňovaly 

naplňování politiky IMS. Integrované cíle jsou vydávány na období jednoho roku. 

Zahrnují všechny úrovně společnosti, jsou měřitelné, konzistentní s politikou IMS a 

jsou zaměřeny na naplnění požadavků zákazníka, procesy uvnitř společnosti, 

které jsou potřebné pro poskytování služby, ochranu životního prostředí a zdraví 

zaměstnanců. Za jednotlivé cíle a úkoly k jejich dosažení jsou definovány 

odpovědnosti za naplňování a stanoveny termíny, ve kterých mají být dosaženy.  

 

Cíle IMS firmy MERKOSTAV, s.r.o. pro rok 2010: 

 

1. Zavedení IMS podle normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN 

OHSAS 18001 

Zodpovídá: výrobní ředitel, obchodní ředitel, manažer IMS 

Termín: 1.1.2010 

2. Získání certifikátu IMS podle normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 

14001, ČSN OHSAS 18001 
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Zodpovídá: všichni zaměstnanci firmy 

Termín: 30.5.2010 

3. Dosáhnout obrat minimálně ve výši 12 mil. Kč 

Zodpovídá: výrobní ředitel + obchodní ředitel 

Termín: 31.12.2010 

4. Zajistit externí proškolení metrologa 

Zodpovídá: výrobní ředitel 

Termín: 30.6.2010 

5. Doplnit vozový park o jedno nákladní vozidlo s možností přepravy více 

zaměstnanců na staveniště (6-ti místné) 

Zodpovídá: výrobní ředitel 

Termín: 31.12.2010 

6. Zabezpečit nulovou úrazovost všech zaměstnanců. Realizovat preventivní 

kontroly na požití alkoholu vlastních zaměstnanců i u subdodavatelů. 

Zodpovídá: všichni zaměstnanci, výrobní ředitel 

Termín: 31.12.2010 

7. Provádět vstupní a pravidelné školení zaměstnanců k prohlubování znalostí 

IMS. 

Zodpovídá: všichni zaměstnanci, manažer IMS 

Termín: 31.12.2010 

8. Zavést používání ekologických mycích prostředků. 

Zodpovídá: výrobní ředitel, stavbyvedoucí 

Termín: 31.12.2010 

9. Realizovat školení BOZP dle zákonných požadavků. 

      Zodpovídá: výrobní ředitel, stavbyvedoucí 

Termín: 31.12.2010 

 

 Odpovědnosti a pravomoce: 

Vedení firmy MERKOSTAV, s.r.o. stanovuje rovněţ odpovědnosti a 

pravomoce všech pracovníků, které jsou blíţe vymezeny: 

 

 Organizačním schématem funkčním a jmenným 
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 Směrnicí S-05-01 Náplň a popis funkcí dle organizačního schématu  

 Tabulkou všech stěţejních procesů probíhajících ve firmě 

MERKOSTAV, s.r.o.. Vypracovala jsem tabulky procesu nakupování 

materiálu, nakupování sluţeb, poptávkové a nabídkové řízení, řízení 

externí a interní dokumentace, stavební činnost. Příkladem uvádím 

popis procesu stavební činnosti tabulka č. 11. 

 

Tabulka č. 11:  Popis procesu stavební činnost 

 

 
Předchozí proces: Poptávkové a nabídkové řízení     

  
        Vlastník procesu: Stavbyvedoucí 

        

Číslo Vstupy Činnost Pomůc
ky 

Provádí Schvaluje Výstupy 
(Záznam/odka
z/dokument) 

1 smlouva o dílo 
s přiděleným 

číslem 
zakázky 

Příprava zakázky. Přípravář 
výroby na základě uzavřené 
smlouvy o dílo a případně 
projektové dokumentace  zajistí 
nutné kooperace přípravou  smluv 
o dílo s danými dodavateli.  Do 
návrhu smluv s dodavateli vţdy 
zahrne povinnosti  týkající se 
ochrany ŢP a dodrţování zásad 
BOZP. Návrhy smluv 
přezkoumává parafováním kaţdé 
nstrany a podepisuje výrobní 
ředitel. 

PC Přípravář 
výroby 

Výrobní ředitel uzavřené 
smlouvy o dílo 
s dodavateli 

2  uzavřené 
smlouvy o dílo 
s dodavateli 

Přidělení zakázky. Výrobní ředitel 
přidělí zakázku stavbyvedoucímu a 
současně mu předá kopie 
veškerých objednávek a smluv  k 
dané zakázce spolu s projektovou 
dokumentaci. 

PC Výrobní 
ředitel 

XXX určený 
stavbyvedoucí 

3 určený 
stavbyvedoucí

,  výpis 
materiálu z 

poloţkového 
rozpočtu 
stavby 

Nákup materiálu. Stavbyvedoucí, 
případně jiný pověřený pracovník 
nakoupí potřebný materiál pro 
danou stavbu dle postupu pro 
nakupování. 

PC Stavbyvedou
cí nebo 

pověřený 
pracovník 

Výrobní ředitel nakoupený 
materiál 

4 nakoupený 
materiál 

Přejímka materiálu. 
Stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
pracovník převezme zakoupený 
materiál a porovná, zda 
kvantitativně souhlasí s dodacím 
listem (viz kapitola 7.4 
Nakupování). Přebírající pracovník 
potvrdí dodací list. Případné 
nesrovnalosti řeší stavbyvedoucí s 
dodavatelem. 

XXX Stavbyvedou
cí nebo 

pověřený 
pracovník 

XXX převzatý 
materiál a 
potvrzený 
dodací list 
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5 převzatý 
materiál a 
potvrzený 
dodací list, 

stavební deník 

Zavedení stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí zavede pro danou 
stavbu stavební deník, ve kterém 
vyplní všechny povinné a 
relevantní údaje včetně jmen 
všech pracovníků, kteří jsou 
oprávnění provádět záznamy do 
SD. Po zaplnění dané stránky SD 
je stavbyvedoucí povinen 
vytrhnout kopii této stránky a uloţit 
do sloţky dané zakázky.  

XXX Stavbyvedou
cí 

XXX zavedený 
stavební deník 

6 zavedený 
stavební deník 

Převzetí staveniště. 
Stavbyvedoucí převezme od 
investora staveniště. O převzetí 
staveniště vyhotoví protokol o 
předání a převzetí staveniště, který 
podepisují obě strany. Současně 
provede záznam do SD, který opět 
podepisují obě strany. Protokol 
pak zaloţí do sloţky dané 
zakázky. 

XXX Stavbyvedou
cí a investor 

Výrobní ředitel 
a investor 

Protokol o 
předání a 
převzetí 

staveniště, 
stavební deník 
se záznamem 

7 stavební deník Stavební činnost. Stavbyvedoucí 
provede seznámení pracovníků s 
podmínkami ochrany ŢP a BOZP 
na dané stavbě. Záznam o tom 
provede do SD. Současně zajistí 
zařízení staveniště. Následně pak 
stavbyvedoucí spolu s 
nasmlouvanými dodavateli zahájí 
realizaci díla. Provedené práce 
průběţně zaznamenává do SD.  

XXX Stavbyvedou
cí s pracovní 

skupinou 
(vlastní 

pracovníci + 
nasmlouvaní 
dodavatelé) 

Stavbyvedoucí  stavební deník 
se záznamy o 
provedených 

pracích + 
rozpracované 

dílo 

8 stavební deník 
se záznamy o 
provedených 

pracích + 
rozpracované 

dílo 

Kontrola. V průběhu stavebních 
prací provádí stavbyvedoucí 
kontroly provedených prací a 
dodrţování zásad ochrany ŢP a 
BOZP, výsledky kontrol 
zaznamenává do SD se svým 
podpisem. Dále probíhají v předem 
dohodnutých termínech kontrolní 
dny za účasti investora.  Výsledek 
kontroly rovněţ zaznamenává 
stavbyvedoucí do SD, tento 
záznam podepisují obě strany.  

XXX Stavbyvedou
cí a investor 

Investor stavební deník 
se záznamy o 
provedených 
kontrolách + 
rozpracované 

dílo 

9 stavební deník 
se záznamy o 
provedených 

pracích a 
kontrolách  

Dokončení díla. Stavbyvedoucí 
spolu s nasmlouvanými dodavateli 
dokončí dílo.  

XXX Stavbyvedou
cí s pracovní 

skupinou 

Stavbyvedoucí  stavební deník 
se záznamy o 
provedených 

pracích a 
kontrolách  

10 dokončené 
dílo + 

stavební deník 
se záznamy o 
provedených 

pracích a 
kontrolách + 
Protokol o 
předání a 

převzetí díla 

Převzetí díla od dodavatelů. 
Stavbyvedoucí provede po 
ukončení prací převzetí díla od 
nasmlouvaných dodavatelů. 
Předání a převzetí díla potvrzují 
obě strany svými podpisy v 
Protokolu o předání a převzetí díla. 
V případě zjištěných nesrovnalostí 
jsou tyto zaznamenány v soupisu 
vad a nedodělků.  

XXX Stavbyvedou
cí + 

dodavatelé 

Výrobní ředitel převzaté dílo 
od dodavatelů 

+ vyplněný 
Protokol o 
předání a 

převzetí díla + 
stavební deník 

11 převzaté dílo 
od dodavatelů 

+ vyplněný 
Protokol o 
předání a 

převzetí díla + 
stavební deník 

Předání díla investorovi. Po 
dokončení prací předá výrobní 
ředitel dílo investorovi. Předání 
díla potvrzují oba svými podpisy v 
Protokolu o předání a převzetí díla. 
V případě zjištěných nesrovnalostí 
jsou tyto zaznamenány v soupisu 
vad a nedodělků s termínem jejich 
odstranění. Po jejich odstranění 
proběhne opakované předání díla. 
Kaţdá strana obdrţí jeden originál 
Protokolu o předání a převzetí díla.  

XXX Výrobní 
ředitel 

Investor předané dílo 
investorovi + 
podepsaný 
Protokol o 
předání a 

převzetí díla + 
stavební deník 
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12 SD, Protokol o 
předání a 
převzetí 

staveniště, 
Protokol o 
předání a 

převzetí díla, 
projektová 

dokumentace,  
dodací listy 

Uloţení dokumentace. Po 
předání díla investorovi předá  
stavbyvedoucí stavební deník,  
protokol o předání a převzetí díla, 
případně projektovou dokumentaci 
a soupis provedených prací 
přípraváři výroby, který všechno 
zaloţí do sloţky dané zakázky.  

sloţka 
zakázk

y 

Stavbyvedou
cí + 

přípravář 
výroby 

XXX  uloţené 
dokumenty + 

soupis 
provedených 

prací 

13  uloţené 
dokumenty + 

soupis 
provedených 

prací 

Zpracování podkladů pro fakturaci. 
Na základě soupisu provedených 
prací zpracuje přípravář výroby 
podklady pro fakturaci, které předá 
externímu účetnímu. 

sloţka 
zakázk

y 

Přípravář 
výroby 

Výrobní ředitel podklad pro 
fakturaci 

 

 

 Přezkoumání vedením: 

Přezkoumání představuje samostatnou poradu vrcholového vedení konanou 

jednou ročně. Zabývá se vhodností a efektivností zavedeného manaţerského 

systému. Vstupem pro souhrnné roční přezkoumání IMS vedením firmy jsou 

informace o stavu IMS zpracované manaţerem IMS v písemné podobě. Podklady 

připravují pracovníci odpovědní za jednotlivé oblasti v termínech uvedených 

tabulce č. 12  – ukázka vstupů pro přezkoumání.  

 

Tabulka č. 12:  Ukázka vstupů pro přezkoumání 

 

Zpráva manaţera IMS obsahuje informace o: Podklady připravuje: Jak často: 

uskutečňování politiky, cílů a cílových hodnot IMS  výrobní ředitel 
pravidelně na PP, 
souhrnně 1x ročně  

výsledcích auditů manaţer IMS 
2x ročně, souhrnně 1x 
ročně 

zpětné vazbě od zákazníků     

 vyhodnocování záznamů o spokojenosti 
zákazníka vedených v tabulce spokojenosti 
zákazníků  

 vyhodnocování záznamů o spokojenosti 
zákazníka v protokolech o předání a převzetí 
díla  

 reklamace 

 stavbyvedoucí  

 stavbyvedoucí  

 výrobní ředitel  

 průběţně, souhrnně 1x 
ročně  

 průběţně, souhrnně 1x 
ročně  

 průběţně, souhrnně 1x 
ročně  

výkonnosti procesů a o shodě produktů     

 sledování základních ekonomických údajů   výrobní ředitel   1x čtvrtletně,  1x ročně  
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7.5.4. Management zdrojů (obsah: kapitola 6) 

 

Tabulka č. 13:  Obsah kapitoly 6 integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

6 Management zdrojů         

6.1 Poskytování zdrojů 4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

6.2 Lidské zdroje         

6.2.1 Obecně 4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

6.2.2 
Kompetence, výcvik a 
vědomí závaţnosti 

4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

4.4.2 
Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

6.3 Infrastruktura 4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoc 

4.4.1 
Zdroje, úlohy, 
odpovědnost, povinnost 
a pravomoc 

6.4 Pracovní prostředí         

 

Kladem manaţerských systémů kvality, environmentu a BOZP je ta 

skutečnost, ţe počítají i se zabezpečením zdrojů, a to jak pro stádium zavádění, 

tak i pro jejich udrţování a provozování.  V této kapitole uvádím bliţší poţadavky 

na lidské zdroje, infrastrukturu a pracovní prostředí. 

 

 Lidské zdroje: 

Pracovníci firmy MERKOSTAV, s.r.o., kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu 

produktu, jsou způsobilí danou práci vykonávat k plné spokojenosti zákazníka. 

Tato způsobilost je zajištěna plněním stanovených kvalifikačních poţadavků na 

jednotlivé pracovní funkce, včetně dovedností a zkušeností (směrnice S-05-01 

Náplň a popis funkcí, příklad tabulka č. 14  pracovní náplň manaţera IMS ) a dále 

pak doplňováním kvalifikace a dovedností absolvováním výcviku pracovníků, který 

je činí způsobilými k vykonávání příslušných pracovních funkcí. Vysoký důraz 

klade vedení společnosti na přípravu a školení zaměstnanců v oblasti ochrany 

zdraví a bezpečnosti práce a prevence poţární ochrany. Výcvik schvaluje výrobní 

ředitel na základě provozních potřeb a poţadavků pracovníků.  
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Tabulka č. 14:  Pracovní náplň manaţera IMS 

 

1.  ZÁ KLADNÍ Ú DAJE 
Základní popis 

pracovního místa 
Zavedení a udržování IMS 

Název útvaru MERKOSTAV, s.r.o. 
Funkce nadřízená 

v organizaci 
Výrobní ředitel  

Funkce podřízená 

v organizaci 
---------- 

Základní funkce je kumulována s následujícími funkcemi 

Název funkce ---------- 

Název funkce ---------- 

2.  ODPOVĚDNOSTI 
Při výkonu svých 

funkcí zaměstnanec 

společnosti odpovídá 

za řádné vykonávání 

zejména následujících 

činností 

 

 

 

 

 

 

 

 zavedení, udržování a zlepšování IMS ve společnosti  

 vytváření, uplatňování a udržování procesů potřebných pro 

integrovaný systém managementu  

 zpracování příručky IMS a další dokumentace IMS  

 pravidelné ověřování IMS  

 přípravu programů interních auditů  

 sledování nových požadavků normy  ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 

18 001 a reagování na tyto požadavky  

 výchovu a vzdělávání pracovníků společnosti k uplatňování IMS  

 návrh a zpracování dokumentace IMS, řízení ostatní dokumentace 

společnosti 

 uplatňovat integrovanou politiku společnosti 

 

3.  PRAVOMOCI 
Při výkonu svých 

funkcí má 

zaměstnanec 

společnosti následující 

práva nezbytná pro 

řádné a úplné 

vykonávání činností, 

za které je odpovědný 

 

 odmítnout vykonání úkolu nebo činnosti, které by vedly 

k porušení zákonů a vyhlášek, vztahujících se k funkčnímu zařazení, 

bezpečnostních a požárních a jiných předpisů 

a směrnic  

 na odpovídající pracovní prostředí, nástroje a vybavení, které 

bezprostředně souvisí s jeho organizačním zařazení a výkonem funkce  

 na úplné a podrobné informace, týkající se organizačních předpisů a 

směrnic a činností společnosti, které bezprostředně souvisí s jeho 

organizačním zařazením nebo výkonem funkce  

 

 požadovat zajištění a zvyšování odborné kvalifikace 

a pracovních dovedností v souladu s funkčním zařazením 

a plánem školení  

 na úplné a podrobné informace, týkající se svěřených zakázek, dohod v 

souvislosti s nimi uzavřených a dostupných podkladů  

 jednat s obchodními partnery společnosti na základě pověření jednatele 

firmy  

 jednat s externími stranami v záležitostech vztahujících se k IMS  

 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       53   

4.  POŽADAVKY PRO VÝKON FUNKCE 

Kvalifikační 

předpoklady pro 

výkon funkce 

 vysoká osobní angažovanost ve prospěch firmy  

 SŠ/VŠ vzdělání  

 absolvované školení v oblasti IMS   

 komunikativní a školicí dovednosti  

Bezpečnostní a jiná 

školení 

 vstupní školení k IMS 

 vstupní školení BOZP a PO 
 

Jiné předpoklady 

nebo požadavky pro 

výkon funkce 

 trestní bezúhonnost 

 samostatný, aktivní přístup k výkonu funkce 

 zdravotní způsobilost 

Jazykové znalosti AJ základy 
Délka potřebná pro 

zaškolení 
Individuálně 

 Zpracoval a schválil 

Funkce Výrobní ředitel 

Jméno Jiří Kuna 

Datum 1.1.2010 

Podpis  

5.  ÚDAJE O ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKA 
Jméno  Příjmení  

Rok narození  Nástup do firmy dne  

Potvrzuji tímto, že jsem byl(a) seznámen(a) s popisem pracovního místa, na které jsem zařazen(a). 

 

 

 

 

 

 
Datum  

 

Podpis pracovníka 

přebírajícího pracovní místo 

 

 

 Infrastruktura: 

V této kapitole popisuji pracovní prostory, související technické vybavení, 

zařízení pro proces, a to jak stroje, výrobní zařízení, tak příslušné softwarové 

vybavení, pomocné a obsluţné prostředky pro komunikaci, manipulaci, přepravu 

apod. 

 

 Pracovní prostředí: 

Firma MERKOSTAV, s.r.o. poskytuje svým pracovníkům takové pracovní 

prostředí, aby mohli všichni pracovníci podávat kvalitní výkon vedoucí ke 

shodnému produktu.  

Základem jsou kvalitně vybavené a dobře osvětlené kanceláře s ústředním 

vytápěním; technické vybavení pracovními nástroji, přístroji a nářadím, které 
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odpovídá bezpečnostním předpisům a poţadavkům na kvalitu hotového produktu; 

bezpečné pracovní prostředí; vhodné pracovní a ochranné pomůcky; sociální 

zázemí; pracovní etika, tj. korektní pracovní vztahy ať mezi nadřízenými a 

podřízenými, tak mezi pracovníky navzájem.  

 

7.5.5. Management procesů (obsah: kapitola 7) 

 

Tabulka č. 15:  Obsah kapitoly 7 integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

7 Realizace produktu 4.4 Zavedení a provoz 4.4 Implementace a provoz 

7.1 
Plánování realizace 
produktu 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.2 
Procesy týkající se 
zákazníka 

        

7.2.1 
Určování poţadavků 
týkajících se produktu 

4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.1 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a 
určení způsobu řízení 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.3.2 
Poţadavky právních 
předpisů a jiné 
poţadavky 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.2.2 
Přezkoumání poţadavků 
týkajících se produktu 

4.3.1 Environmentální aspekty 4.3.1 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a 
určení způsobu řízení 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.2.3 
Komunikace se 
zákazníkem 

4.4.3 Komunikace 4.4.3 
Komunikace, spoluúčast 
a konzultace 

7.3 Návrh a vývoj 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.4 Nákup 4.4.6   4.4.6   

7.4.1 Proces nákupu 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.4.2 Informace pro nákup 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.4.3 
Ověřování 
nakupovaného produktu 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.5 
Výroba a poskytování 
sluţeb 

4.4.6   4.4.6   

7.5.1 
Řízení výroby a 
poskytování sluţeb 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.5.2 
Validace procesů výroby 
a poskytování sluţeb 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.5.3 
Identifikace a 
sledovatelnost 

        

7.5.4 Majetek zákazníka         

7.5.5 Uchování produktu 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.6 
Řízení monitorovacího a 
měřicího zařízení 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 
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Pro realizaci produktu uplatňuje firma MERKOSTAV, s.r.o. následující 
procesy:  

  
 

nakupování materiálu a zboží pro 

stavbu  
  

poptávkové a nabídkové 

řízení 
      

stavební 

činnost 

  
 

nakupování služeb pro stavbu 
 

 

 

 Procesy týkající se zákazníka: 

Tato oblast je vyţadována zejména QMS. Smyslem zabezpečování jakosti 

v obchodních činnostech je zjištění poţadavku zákazníka, přezkoumání nabídky, 

objednávky, smlouvy a uzavření obchodní smlouvy, komunikace se zákazníkem.  

Vytvořila jsem tyto související dokumenty: 

 Tabulka procesu poptávkové a nabídkové řízení, tabulka č. 16 

 Evidence nabídek, evidence realizovaných zakázek 

 Smlouva o dílo, objednávka 

 

Tabulka č. 16:  Popis procesu poptávkové a nabídkové řízení 

 
Předchozí proces: ---     

          Vlastník procesu: Výrobní ředitel         

Číslo Vstupy Činnost Pomůcky Provádí Schvaluje Výstupy 
(Záznam/odkaz

/dokument) 

1 akviziční 
činnost 

Akviziční činnost. Firma 
prezentuje své produkty na 
svých webových stránkách a na 
několika internetových portálech. 
Obchodní ředitel průběţně dle 
potřeby kontaktuje stávající i 
potenciální zákazníky. 

Internet, 
telefon, osobní 

návštěva 

Obchodní 
ředitel 

XXX poptávka 
(telefonická, 

písemná, 
osobní) 

2 poptávka 
(telefonická, 

písemná, 
osobní) 

Přezkoumání poţadavků. 
Výrobní ředitel přezkoumá 
poţadavek zákazníka z hlediska 
kapacit firmy (finance, termíny, 
další zdroje) a rozhodne na 
základě získaných podkladů, 
zda se bude zpracovávat 
nabídka. V případě, ţe ano, 
zaeviduje výrobní ředitel 
poptávku do evidence nabídek 
vedené v PC. 

PC - evidence 
nabídek 

Výrobní 
ředitel 

XXX záznam v 
evidenci 
nabídek 

../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/nakupovani_materialu.xls
../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/nakupovani_materialu.xls
../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/poptavkove_a_nabidkove_rizeni.xls
../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/poptavkove_a_nabidkove_rizeni.xls
../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/stavebni_cinnost.xls
../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/stavebni_cinnost.xls
../ISO_EMS_MERKOSTAV/tabulky_procesu/nakupovani_sluzeb.xls
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3 záznam v 
evidenci 
nabídek 

Upřesnění poţadavků. Výrobní 
ředitel telefonicky nebo jinak 
kontaktuje zákazníka a upřesní s 
ním podrobnosti poptávky. 
Přezkoumání pak zaznamená 
do evidence nabídek.   

PC - evidence 
nabídek 

Výrobní 
ředitel 

XXX záznam o 
přezkoumání v 

evidenci 
nabídek 

4 záznam o 
přezkoumání v 

evidenci 
nabídek 

Osobní návštěva u zákazníka.  
Před zpracováním nabídky 
navštíví, je-li třeba, Výrobní 
ředitel osobně zákazníka a 
vyjasní s ním další nutné detaily.  

sloţka 
produktů, 

přípravené 
zjišťující 
dotazy 

Výrobní 
ředitel 

XXX vyjasněná 
poptávka 
zákazníka 

5 vyjasněná 
poptávka 
zákazníka 

Zpracování nabídkového 
rozpočtu.  Na základě vyjasněné 
poptávky, zpracuje přípravář 
výroby nabídkový rozpočet, 
který doručí zákazníkovi. 
Nabídkový rozpočet je uloţen v 
šanonu "Výběrová řízení". V 
jednoduchých nebo stále se 
opakujicích případech je 
přípustná ústní nabídka. 

šanon 
"Výběrová 

řízení" 

Přípravář 
výroby 

Výrobní 
ředitel 

nabídkový 
rozpočet 

6 nabídkový 
rozpočet 

Posouzení nabídkového 
rozpočtu zákazníkem.  Výrobní 
ředitel telefonicky nebo jiným 
způsobem ověřuje, zda zákazník 
nabídkový rozpočet obdrţel a 
zda nepotřebuje zodpovědět 
nějaké další dotazy. Zákazník 
nabídkový rozpočet posoudí a 
přijme jej, nebo jej zamítne. 

XXX Zákazník + 
výrobní 
ředitel 

XXX přijatý nebo 
zamítnutý 
nabídkový 
rozpočet 

7 přijatý 
nabídkový 
rozpočet 

Výzva k předloţení 
objednávky. Na základě 
přijatého nabídkového rozpočtu 
zákazník zpracuje objednávku v 
souladu s nabídkovým 
rozpočtem a doručí ji firmě. 
Objednávka můţe být i ústní. 

XXX Výrobní 
ředitel 

XXX předloţená 
objednávka 

8 předloţená 
objednávka 

Potvrzení objednávky. Přípravář 
výroby  přezkoumá objednávku, 
zda souhlasí s nabídkovým 
rozpočtem, doplní případné 
chybějící údaje,  objednávku 
potvrdí a je-li to vyţádáno, zašle 
zpět zákazníkovi. Je moţné také 
ústní nebo mailové potvrzení 
přijetí objednávky. Po přijetí 
závazné objednávky přidělí  
zakázce číslo stavby v evidenci 
stavebních zakázek a vypíše 
sloţku pro danou stavbu, 
objednávku do ní uloţí. 

PC - evidence 
stavebních 

zakázek 

Přípravář 
výroby 

XXX potvrzená 
objednávka + 
přidělené číslo 

stavby 
(zakázky) + 

vypsaná sloţka 
dané stavby 

9 potvrzená 
objednávka 

Zpracování návrhu smlouvy.  Na 
základě potvrzené objednávky 
připraví přípravář výroby  návrh 
smlouvy.  Přezkoumání 
potvrzuje výrobní ředitel 
parafováním kaţdé strany 
smlouvy. Poté je návrh doručen 
zákazníkovi k podpisu.  

PC  Přípravář 
výroby 

Výrobní 
ředitel 

návrh smlouvy o 
dílo 

10 návrh smlouvy 
o dílo 

Uzavření smlouvy.  Zákazník 
návrh smlouvy připomínkuje a 
po vyjasnění připomínek,  
smlouvu podepíše a jedno paré 
vrátí zpět . Přípravář výroby 
smlouvu zaloţí do sloţky dané 
stavby. 

PC zákazník + 
přípravář 
výroby 

Zákazník uzavřená 
smlouva o dílo s 

přiděleným 
číslem zakázky 

       

Následující proces: Stavební činnost     
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 Nákup: 

Cílem je zabezpečit, aby nakupovaný materiál, zboţí nebo sluţba pro stavbu 

splňovaly poţadavky na ně kladené a hodily se k účelům pro něţ jsou určeny.  

Vytvořila jsem tyto související dokumenty: 

 Tabulka procesů nakupování materiálů  

 Tabulka procesů nakupování sluţeb 

 Hodnocení dodavatelů materiálů a sluţeb  

 

 Výroba a poskytování sluţeb 

Výroba nebo poskytování sluţeb představuje okruh činností, při kterých 

dochází k přeměně surovin a materiálů v hotové výrobky nebo sluţby. Tyto 

činnosti výrazně ovlivňují kvalitu finálních výrobků či sluţeb a zároveň se k nim 

vztahuje řada environmentálních aspektů a obdobně významné jsou i jejich vazby 

na oblast BOZP.  

Norma ISO 9001 stanovuje řadu poţadavků pro oblast: 

 Identifikace a sledovanost – cílem je jednoznačné zabezpečení 

identifikaci zakázky, pouţitého materiálu a zboţí v průběhu všech 

etap stavební činnosti 

 Majetek zákazníka – cílem je zabezpečit, aby nedošlo ke ztrátě nebo 

poškození majetku zákazníka (vytvořila jsem formulář list zakázky, 

stavební deník atd.) 

 Uchovávání produktu – vytvořila jsem takové postupy manipulace, 

skladování, balení a dodání, aby při nich nedocházelo k poškození 

nakupovaného materiálu a zboţí, realizovaného díla, resp. Ke 

změnám, které mají vliv na kvalitu. 

 

 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení 

Stanovila jsem postup pro řízení, kalibraci, udrţování a dokumentování stavu 

kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení – směrnice S-07-02 Metrologický řád. 
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7.5.6. Monitoring, měření a zlepšování (obsah: kapitola 8) 

 

Tabulka č. 17:  Obsah kapitoly 8 integrované příručky  firmy MERKOSTAV, s.r.o 

 

Kapitola ISO 9001 Kapitola ISO 14001 Kapitola OHSAS 18001 

  Titulní list   Titulní list   Titulní list 

OBSAH A PŘEVODNÍ TABULKA 

8 
Měření, analýza a 
zlepšování 

4.5 Kontrola 4.5 Kontrola 

8.1 Obecně 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

8.2 Monitorování a měření         

8.2.1 Spokojenost zákazníka         

8.2.2 Interní audit 4.5.5 Interní audit 4.5.5 Interní audit 

8.2.3 
Monitorování a měření 
procesů 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 

8.2.4 
Monitorování a měření 
produktu 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 

8.3 
Řízení neshodného 
produktu 

4.4.7 
Havarijní připravenost a 
reakce 

4.4.7 
Havarijní připravenost a 
reakce 

4.5.3 
Neshoda, opatření k 
nápravě a preventivní 
opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná 
opatření a preventivní 
opatření 

8.4 Analýza dat 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 
Měření a monitorování 
výkonnosti 

8.5 Zlepšování         

8.5.1 Neustálé zlepšování 

4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 

4.3.3 
Cíle, cílové hodnoty a 
program(-y) 

4.3.3 Cíle a programy 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 
Přezkoumání systému 
managementu 

8.5.2 Nápravná opatření 4.5.3 
Neshoda, opatření k 
nápravě a preventivní 
opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná 
opatření a preventivní 
opatření 

8.5.3 Preventivní opatření 4.5.3 
Neshoda, opatření k 
nápravě a preventivní 
opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná 
opatření a preventivní 
opatření 

 

 

Firma MERKOSTAV, s.r.o. plánuje a uplatňuje následující procesy monitorování, 

měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro:  

 prokázání shody produktu  
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 monitorování, analýza a zlepšování spokojenosti zákazníka 

prostřednictvím vyjádření zákazníků na protokolu o předání a 

převzetí díla, osobních jednání se zákazníky, vyhodnocení reklamací 

zákazníka (viz. tabulka č. 18 - kniha neshod) a ročního vyhodnocení 

spokojenosti zákazníka ( viz. tabulka č. 19 – spokojenost zákazníka) 

Tabulka č. 18:  Kniha neshod 

 

Ev. 
č. 

Zdroj 
neshody 

Popis 
neshody 

Řešitel 

Termín 
odstranění 
neshody 

Příčina 
neshody 

Řešení 
neshody, 
případně 
opatření 

k nápravě 

Termín 
kontroly 
účinnosti 

Výsledek 
kontroly 
účinnosti 

Prověřil 

plán. skuteč. 

           

           

           

 

Tabulka č. 19:  Tabulka spokojenosti zákazníka 

       

číslo 
akce 

název 
akce 

investor 
spokojenost 

zákazníka                                                                           
1 - 5 

důvod ( 1 - 5 ) Datum 
Zápis 

provedel 

              

              

              

              

 monitorování a měření produktu formou kontroly nakupovaného 

materiálu a rozpracovaného díla v průběhu realizace zakázky  

 zajištění shody integrovaného systému managementu  

 provádění interních auditů a analýza jejich výsledků  

 monitorování a měření procesů a analýza výsledků měření. Pro 

příklad uvedu tabulku monitorovaných prvků ve vztahu k ţivotnímu 

prostředí a BOZP (viz. tabulka č. 20). Pro naplnění závazku být 

v souladu s příslušnými právními poţadavky, vytvořila jsem 

dokument „Hodnocení souladu“, viz. tabulka č. 21. 
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Tabulka č. 20:  Monitorované prvky ve vztahu k ţivotnímu prostředí 

 

Monitorovaný prvek Perioda měření Vyhodnocení Odpovídá Záznamy 

spotřeba el. energie  měsíčně ročně manažer IMS 
Sledování spotřeby el. 

energie 

spotřeba vody  měsíčně ročně manažer IMS Sledování spotřeby vody 

spotřeba benzínu a nafty  podle dodávek ročně externí účetní daňový doklad 

odpady podle odvozů ročně manažer IMS vážní lístky 

náklady na likvidaci 

odpadu  
podle odvozů ročně externí účetní daňový doklad 

bilanční výpočet emisí  1x za 2 roky 1x za 2 roky 
výrobní 

ředitel 
oznámení 

revize elektro zařízení  
dle předepsaných 

termínů 
ročně 

výrobní 

ředitel 
protokoly o revizích a 

kontrolách 

kalibrace měřidel dle stanovených lhůt ročně metrolog kalibrační listy 

nehody a poranění podle výskytu ročně 
výrobní 

ředitel 
kniha drobných úrazů 

 

Tabulka č. 21:  Hodnocení souladu 

 

1. Plnění právních poţadavků: 

 Zajištění povolení: 

Právní 
norma 
 

Poţadovaná povolení 
 

Vydal 
(poznámka) 
 

Datum 
 

Platnost 
 

Vyhod-
nocení 
 

Z 254/2001 
Z 274/2001 

Smlouva o dodávce vody a 
vypouštění odpadních vod do 
kanalizace. 

Smlouva s Ovak č.136/24850 16.4.2009 
Na dobu 
neurčitou 

OK 

 
Smlouva o dodávce el. 
energie. 

Smlouva s ČEZ z 16.4.2009 16.4.2009   

Z 185/2001 
V 381/2005 

Souhlas k nakládání  
s nebezpečnými odpady. 

Rozhodnutí č. 
 

   

Z 185/2001 
V 381/2005 

Souhlas o upuštění od třídění 
odpadů. 

Rozhodnutí č.    

Z 185/2001 
V 381/2005 

Smlouva na předávání odpadů 
Smlouva s OKD, Rekultivace, 

a.s. č.154/2010-S  
28.1.2010   

Z 185/2001 
V 381/2005 

Smlouva o pravidelném sběru, 
svozu, a odstraňování odpadů 

Smlouva s OZO č.205312 28.4.2009 
Na dobu 
neurčitou 

OK 

B) Evidence a hlášení : 

Právní norma 
 

Poţadovaná evidence, hlášení 
 

Uloţena/zaslána 
(poznámka) 
 

Datum 
 

Vyhod
nocení 
 

Z 86/2002 
NV 352/2002 

Oznámení provedení povinného 
měření a kontroly u malého 
zdroje 

Uloženo u manažera IMS Do 31.12.2011  

Z 185/2001 
V 383/2001 

Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady  

Roční evidence vedena, 
zaslána Magistrátu města 
Ostravy, odbor ŽP pouze 
v případě,  ţe produkujeme 
více neţ 50kg nebezpečného 
odpadu nebo více neţ 50t 
ostatních odpadů za 
kalendářní rok 

10.2.2011 
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2. Provozní praxe 

Lokalita Poţadavek 
 

Četnost/ 
Odpovědnost 
 

Datum 
 

Vyhodno
cení 
 

Kancelář 
Kontrola správnosti 
třídění odpadu  

1x za 2 měsíce/manažer IMS  
Zápisy 

z PP - OK 

Stavba 
Kontrola správnosti 
třídění odpadu 

Dle potřeby/stavbyvedoucí   

Kancelář 
Kontrola aktuálnosti 
norem na stránkách 
Ú NMZ 

1x ročně Do 10.6.2010  

Areál Verona 
Kontrola hasících 
přístrojů 

1x ročně/Has servis Do 1.1.2011 
 

Stavba 
Dodrţování 
technologických postupů 

Dle potřeby/stavbyvedoucí   

Stavba a areál 
Verona 

Kontrola BOZP a PO 
Dle potřeby/stavbyvedoucí, resp. výrobní 
ředitel 

 

Areál 

Verona – 

Zápisy z 

PP - OK  

 

 řízení neshodného produktu a analýza příčin vzniku. Popisuji postup 

z hlediska kvality – reklamace a z pohledu ţivotního prostředí a 

BOZP – havarijní připravenost – směrnice SE-04-03 Havarijní plány 

a pokyny v případě havárie. 

 neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému 

managementu  

 vyhodnocování politiky a cílů IMS  

 vyhodnocování výsledků auditů  

 přijímání nápravných a preventivních opatření (viz. tabulka č. 22 – 

kniha preventivních opatření) 

 přezkoumání integrovaného systému managementu  

Tabulka č. 22:  Kniha preventivních opatření 

 

Poř. č. 
Potenciální 
neshoda 

Návrh 
řešení 

Podal 
Schválil 

Termín realizace Termín 
kontroly 
účinnosti 

Výsledek a 
zhodnocení 

účinnosti 
Prověřil 

Kdy plán. skuteč. 
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7.6. Směrnice 

 

Nedílnou součástí vytvořené dokumentace IMS jsou vnitřní směrnice 

systému managementu kvality, environmentu a BOZP. 

 

Seznam vytvořených směrnic: 

S-04-01 - Směrnice pro zpracování směrnic  

S-05-01 - Náplň a popis funkcí dle organizačního schématu  

S-07-01 - Hodnocení dodavatelů  

S-07-02 - Metrologický řád  

SE-04-01 - Environmentální aspekty  

SE-04-02 - Odpadové hospodářství  

SE-04-03 - Havarijní plán  

SB-04-01 - Zpráva o posuzování rizik, rizikových situací a událostí  

Příloha č.1 - Tabulkový přehled rizik  

Příloha č.2 - Prezenční listina  

Příloha č. 3 - Osvědčení o odborné způsobilosti  

SB-04-02 - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  

Příloha č. 1 - Seznam pracovních činností a povolání, identifikace pracovních 

rizik, výběr příslušných druhů OOPP  

Příloha č. 2 - Seznam poskytovaných mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků  

Příloha č. 3 - Karta zaměstnance - osobní ochranné pracovní prostředky  

Příloha č. 4 - Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a pouţití OOPP  

SB-04-03 - Organizování a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Příloha č. 1 - Metodický pokyn k zajištění evidence a vyšetřování pracovních 

úrazů Záznam o PÚ   

Příloha č. 2 - Zásady zjišťování alkoholu a jiných návykových látek 

Příloha č. 3 - Prezenční listina  

SB-04-04 - Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP  

Příloha č. 1 - Prezenční listina  

../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_4_1/smernice_4_1.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_5_1/smernice_5_1.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_7_1/smernice_7_1.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_7_2/smernice_7_2.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_E_4_1/smernice_E_4_1.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_E_4_2/smernice_E_4_2.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_E_4_3/smernice_E_4_3.html
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_1/posuzovani_rizik.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_1/tabulkovy_prehled_rizik.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_1/prezencni_listina.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_1/osvedceni.pdf
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/poskytovani_OOPP.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/seznam_cinnosti.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/seznam_cinnosti.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/seznam_mycich_prostredku.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/seznam_mycich_prostredku.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/karta_OOPP.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_2/tabulka_rizika_OOPP.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_3/organizovani_a_rizeni_BOZP.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_3/pracovni_urazy.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_3/pracovni_urazy.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_3/zaznam_o_PU.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_3/alkohol.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_3/prezencni_listina.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_4/skoleni_BOZP.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_4/prezencni_listina.doc
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SB-04-05 - Školení zaměstnanců v oblasti BOZP s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

Příloha č.1 - Prezenční listina  

SB-04-06 - Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích 

zaměstnanců na úseku poţární ochrany  

Příloha č. 1 - Záznam o provedeném školení zaměstnanců o poţární ochraně  

SB-04-07 - Kategorizace prací  

Příloha č.1 - Zařazení prací do kategirií 

 

 7.7. Dokumenty a formuláře 

 

Tabulka č. 23:  Seznam platných dokumentů a formulářů integrované příručky 

 

Dokumentace IMS  

Politika IMS 

Cíle IMS 

Havarijní plán pro vybrané environmentální aspekty 

Hodnocení environmentálního aspektu  

Hodnocení souladu  

Jmenovací listina manaţera IMS 

Mapa procesů  

Organizační schéma funkční 

Organizační schéma jmenné 

Registr environmentálních aspektů 

Registr ropných látek 

Registr vyprodukovaných odpadů dle Katalogu odpadů 

Seznam dodavatelů materiálu, zboţí a sluţeb 

Seznam legislativy týkající se ŢP a BOZP 

Integrovaná příručka 

Směrnice S-04-01 Směrnice pro zpracování směrnic  

Směrnice S-05-01 Náplň a popis funkcí  

Směrnice S-07-01 Hodnocení dodavatelů  

Směrnice S-07-02 Metrologický řád  

Směrnice SE-04-01 Environmentální aspekty  

Směrnice SE-04-02 Odpadové hospodářství  

Směrnice SE-04-03 Havarijní plán  

SB-04-01 - Zpráva o posuzování rizik, rizikových situací a událostí  

SB-04-02 - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

SB-04-03 - Organizování a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_5/skoleni_BOZP_vysky.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_5/skoleni_BOZP_vysky.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_5/prezencni_listina.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_6/skoleni_PO.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_6/skoleni_PO.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_6/prezencni_listina.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_7/kategorizace_praci.doc
../ISO_EMS_MERKOSTAV/smernice/smernice_B_4_7/priloha_kategorizace.doc
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SB-04-04 - Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP 

SB-04-05 - Školení zaměstnanců v oblasti BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

SB-04-06 - Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců na úseku poţární ochrany 

SB-04-07 - Kategorizace prací 

Tabulka procesu Poptávkové a nabídkové řízení 

Tabulka procesu Nakupování materiálu a zboţí pro stavbu 

Tabulka procesu Nakupování sluţeb pro stavbu 

Tabulka procesu Stavební činnost 

Tabulka procesu Řízení interní dokumentace systému managementu kvality 

Tabulka procesu Řízení externích dokumentů  

Formuláře  

Dohoda o pouţívání sluţebního motorového vozidla  

Evidence nabídek  

Evidence realizovaných zakázek  

Evidence poskytovaných mycích prostředků  

Evidenční karta měřidla  

Evidenční seznam měřidel  

Hlášení o šetření havárie 

Hodnocení dodavatelů materiálu a zboţí pro stavbu  

Hodnocení dodavatelů sluţeb pro stavbu  

Hodnocení environmentálního aspektu  

Identifikační list nebezpečného odpadu 

Karta zaměstnance - OOPP  

Kniha neshod  

Kniha preventivních opatření  

List zakázky  

Objednávka  

Označení nádob na odpad 

Plán zácviku  

Plán školení  

Poţární a poplachová směrnice 

Protokol o předání a převzetí díla  

Protokol o předání a převzetí staveniště  

Průběţná evidence odpadů 

Roční evidence odpadů 

Sledování spotřeby energií  

Smlouva o dílo  

Smlouva o dílo s dodavateli sluţeb 

Tabulka spokojenosti zákazníka  

Základní popis odpadu kategorie O nebo N 

Zápis z pracovní porady  

Záznam o provedeném vyšetření na alkohol 
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Záznam o úrazu 

Dokumentace externího původu  

ČSN EN ISO 9001:2009 

ČSN EN ISO 14001:2005 

ČSN OHSAS 18001:2008 

Technické normy pro stavebni činnost 

 

 

7.8. Interní audit 

 

Audity jsou specifickou formou kontrolní činnosti. Jejichţ smyslem je 

nezávisle a systematicky a objektivně hodnotit prověřovaný předmět s cílem 

stanovit rozsah, v němţ jsou splněna kriteria auditu. Tyto prověrky mohou být 

realizovány vnějšími subjekty nebo mohou být realizovány v rámci vnitřních 

struktur organizace [2].  

Všechny tři normy se shodují v tom, ţe součástí zavedeného systému je 

pravidelná realizace interních auditů.  Nomy ISO 9001, 14 001 a specifikace 

OHSAS 18 001 obligatorně vyţadují realizaci systémových interních auditů, jejichţ 

předmětem zájmu je: 

 dodrţování příslušné národní legislativy 

 dodrţování ustanovení dané normy 

 dodrţování platné firemní dokumentace vztahující se k předmětu auditu 

 dodrţování obecných praktik vztahujících se k předmětu auditu [2]. 

 

Poţadavky na kvalifikaci interních auditorů: 

Normy jednoznačně neurčují poţadavky na kvalifikaci interních auditorů. 

Nicméně obvyklá praxe v této oblasti vyţaduje, aby interní auditor: 

 měl minimálně dokončené úplné středoškolské vzdělání  

 absolvoval odborný výcvik – školení interního auditora se zaměřením na 

jakost, environment a bezpečnost práce 

 získal odborné znalosti norem a předpisů, které slouţí svým obsahem jako 

podklad provádění auditu 

 prokázal odbornou praxi 

 měl praktické zkušenosti z vedení auditů, minimálně dvou aţ pěti let [2] 
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Postup vnitřního auditu můţeme rozdělit do několika etap: 

 přípravná 

 komunikace s prověřovaným 

 prostudování dostupných informací 

 příprava programu auditu 

 realizační 

 zahájení auditu 

 audit na místě 

 operativní vyhodnocení auditu 

 závěrečná 

 zpráva o výsledcích auditů [2] 

 

Společnost MERKOSTAV, s.r.o. si zvolila formu interního auditu tzv. druhou 

stranou. Provedení interního auditu bylo smluvně sjednáno s firmou RPIC-ViP 

s.r.o. Interní audit bude realizována v druhé polovině dubna roku 2010. 

 

7.9. Certifikační audit 

 

Jedná se o formu auditu třetí stranou. Jde o audit realizovaný nezávislou 

organizací, která je k tomuto účelu kvalifikována. Zpravidla jde o akreditovanou 

certifikační organizaci, která externí audit vykonává v zájmu objektivního 

posouzení systému QMS, EMS a HSMS s cílem vystavení certifikátu. V případě 

pozitivního výsledku certifikace je vystaven certifikát s platností zpravidla tři roky, 

přičemţ certifikační organizace zavazuje drţitele certifikace kaţdoročně podstoupit 

certifikační dohled nad plněním podmínek certifikace [2]. 

Společnost MERKOSTAV, s.r.o. uzavřela smluvní vztah na certifikaci 

systému řízení kvality, environmentu a BOZP s firmou Moody International s.r.o. 

 

 

 

 

 



Bc. Dana Víchová: Zavedení integrovaného systému kvality, environmentu a   
BOZP ve společnosti Merkostav, s.r.o. 

 

2010                                                                                                                       67   

8. ZÁVĚR 

 

Zavedení a udrţování systémů řízení jakosti, environmentu i bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci by mělo v organizaci vytvořit takové prostředí, které bude 

ručit za standardní manaţerské a provozní praktiky. Osvědčení v podobě 

certifikátů by mělo být jednoznačným signálem zejména pro odběratele, 

zaměstnance, ale i relevantní okolí, ţe společnost MERKOSTAV, s.r.o. zvládá své 

provozní procesy. 

Snadným nástrojem pro bliţší seznámení zaměstnanců i zákazníků se 

zavedenými systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti je 

vytvořená integrované příručka.  

Na základě zavedení integrovaného systému managementu společnost 

MERKOSTAV, s.r.o. pruţně reaguje na poţadavky zákazníků např. ve směru 

poskytování prohlášení o shodě, poskytování různých osvědčení potvrzující kvalitu 

produktů, včetně dodání zkušebních protokolů nebo bezpečnostních listů. 

Transparentní je i v důsledku zavedených technologií ve vztahu k ţivotnímu 

prostředí  včetně rozsahu odpadů a způsobu jejich likvidace. Zvolené provozní 

technologie a pracovní postupy splňují bezpečnostní předpisy a hygienické 

poţadavky.  

Společnost MERKOSTAV, s.r.o. disponuje přehlednými údaji, které 

specifikují nejdůleţitější kvalitativní charakteristiky produkce, dále údaji o 

environmentálním profilu a téţ údaji o bezpečnostních rizikách a jejich pozitivních 

změnách. Lze předpokládat, ţe společnost MERKOSTAV, s.r.o. bude mít 

kaţdoročně připravenou řadu zlepšovacích aktivit ve formě nastavených cílů, které 

povedou k pozitivnímu vývoji v oblasti jakosti, ochrany ţivotního prostředí a 

bezpečnosti práce. 

Ovšem ani důsledné uplatňování poţadavků norem ISO 9001,14 001 a OHSAS 

18 001 nemusí být zárukou vynikajících ekonomických výsledků, jistotou 

snadného přístupu na domácí nebo zahraniční trhy, získání loajálních zákazníků, 

spokojených zaměstnanců apod. Zavedení těchto systémů vytváří systémové 

předpoklady v oblasti jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, které mohou 

znamenat „vstupenku, nikoli však místenku na náročné trhy“. 
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