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Anotace 
 

 

Daná práce se zaměřuje na jednotlivé systémy QMS, EMS/EMAS, OHSAS a především na 

integrovaný systém IMS, jaký mají vlastně smysl, vysvětlit jejich podstatu a objasnit 

přínosy zavádění těchto systémů a následných certifikací. Nejdříve je popsána historie 

managementu jakosti, v další části je vysvětlen pojem certifikace, dále pak popsány 

všechny systémy, postup jejich zavádění atd. V další kapitole je uvedena charakteristika 

OK,a.s. Třetí kapitola popisuje finanční situaci v této společnosti, např. hospodářský 

výsledek, rezervy atd. Další část se zaměřuje na konkrétní zavádění systémů v OK, a.s a na 

závěr jsou shrnuty kladné a záporné stránky zavádění těchto systémů. 

Klíčová slova: QMS, EMS/EMAS, OHSAS, IMS, Certifikace 

 

Summary 

This thesis focuses on the systems QMS, EMS/EMAS, OHSAS and especially on the 

integrated system IMS, what is their meaning, it explain their nature and clarify benefits of 

implementation of these systems and subsequent certifications. First it describes  

history of quality management, in the next section it explains the concept of certification 

and then it describes all systems, procedures for their implementation etc. In the next 

chapter we can find characteristics of OK, a.s. The third chapter describes the financial 

situation of the company, such as economic profit, reserves, etc. Another section focuses 

on the practical implementation of the systems in OK, a.s. and finally the thesis 

summarizes positive and negative aspects of this implementation. 

Keywords: QMS, EMS/EMAS, OHSAS, IMS, Certification  
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1. Úvod 

Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Jednak mě zaujal fakt, ţe společnost, 

kterou jsem si zvolila, tedy Ostravské komunikace a.s., vlastní všechny tři certifikáty 

(QMS, EMS,OHSAS), dále jako jedni z mála společností v ČR mají zaveden integrovaný 

systém řízení IMS, také ţe se jedná o akciovou společnost, výhodou tedy byla dostupnost 

informací, ale i pro vstřícné jednání a přístup zaměstnanců odpovědných za zavádění 

certifikovaných systémů.  

Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit podstatu a objasnit přínosy zavádění 

jednotlivých systémů a následných certifikací. 

Nejdříve jsem stručně a přehledně popsala historii managementu jakosti. V druhé 

kapitole vysvětluji, co je certifikace, jaké jsou její etapy a jednotlivé přínosy. Dále popisuji 

jednotlivé systémy QMS, EMS, EMAS, OHSAS a integrovaný systém IMS, jaký je postup 

při zavádění těchto systémů. Navíc ke kaţdému systému uvádím, kolik společností v ČR 

má zaveden daný systém. Vycházím ze statistiky, kterou jsem vypracovala z webových 

stránek. 

Na konci této kapitoly uvádím tabulku pod názvem Vývoj certifikace ve světě a 

k ní jsem přidala informace o stavu v ČR pod názvem Zmapování certifikačních systémů 

v ČR, která obsahuje graf a dvě tabulky. 

 Třetí kapitola uvádí charakteristiku Ostravských komunikací, například co je 

předmětem činnosti atd. 

Čtvrtá kapitola pojednává o finanční analýze dané společnosti, kde uvádím, kolik 

má firma zaměstnanců, kolik činí hmotný majetek, jaké jsou rezervy, jestli je organizace 

v ziskových poloţkách atd. 

V páté kapitole se zaměřuji na konkrétní zavádění IMS v OK a.s., jaké bylo 

rozhodnutí, jaký byl postup při zavádění tohoto systému, jaká byla certifikace, 

implementace OHSAS. 

V šesté části je vyjádřen názor vedoucího auditu a kontroly OK, a.s. p. Vlastimila 
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Bulawy, jaký je dopad na zavedení systému OHSAS a IMS v Ostravských komunikacích 

a.s. Kapitola obsahuje i politiku integrovaného systému řízení kvality, environmentu a 

BOZP. 

Sedmá kapitola je závěr, kde jsem shrnula kladné i záporné stránky zavádění těchto 

systémů i následné certifikace. 
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1.1. Historický vývoj managementu jakosti 

Velkým intenzivním rozvojem prošly systémy zabezpečení jakosti ve 20. století. 

Rozeznáváme několik odlišných etap např. tzv. model řemeslné výroby, kdy se dělník 

často dostával do kontaktu se zákazníkem, přičemţ si vyslechl jeho poţadavky a snaţil se 

je pak splnit. Výhodou byla okamţitá zpětná vazba od zákazníka, nevýhodou pak nízká 

produktivita práce. Později docházelo ke snaze o zvýšení produktivity a postupnému 

zvyšování objemů výroby pomocí prvních výrobních linek. Z dělnických profesí byly 

vyčleňovány speciální funkce technických kontrolorů. Jednalo se o nejzkušenější 

pracovníky, kteří měli i odpovědnost za jakost. Nevýhodou tzv. modelu s technickou 

kontrolou bylo, ţe výroba i další pracovníci začaly mít pocit, ţe péče o jakost není součástí 

jejich povinností. 

Ve třicátých letech se objevily první statistické metody kontroly jako např. model 

výrobních procesů s výběrovou kontrolou. Výrazněji se tento model prosadil aţ po druhé 

světové válce, zejména pak v Japonsku. Japonci svou snahu o statistické řízení procesů 

rozšířili na další oblasti činností podniků, včetně předvýrobních etap. Tak se zrodil základ 

skutečných moderních systémů jakosti, který byl označován jako Company Wide Quality  

Control (CWQC). 

Dále došlo k prvním pokusům o totální management jakosti (TQM). V roce 1987 se 

na scéně objevily jakostní normy ISO řady 9000, které se snaţily o rozsáhlou dokumentaci 

všech podnikových procesů. 

Odborníci očekávali další vývoj managementu jakosti, který  povede k fůzi řízení 

jakosti a péče o ţivotní prostředí a bezpečnost na bázi tzv. Global Quality Management 

(GQM) resp. integrovaného managementu.V současné době se ve světovém měřítku 

docílily tři základní koncepce managementu jakosti: 

 koncepce podnikových standardů; 

 koncepce ISO; 

 koncepce TQM. 
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2. Co znamená certifikace 

Certifikace znamená potvrzení souladu, shody (obvykle po přiměřeném prověření) 

skutečného stavu produktu, systému, znalostí apod. se stanovenými specifikacemi, obvykle 

nějakým standardem, normou. Výsledkem certifikačního procesu je udělení či neudělení 

osvědčení o dosaţení shody. 

V poslední době je tento pojem nejčastěji pouţíván právě pro označení shody 

systému managementu s vybranou (evropskou) normou pro systémy managementu, např. 

ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 18001, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949:2002 apod. 

Před vlastní certifikací (certifikačním auditem), který posoudí stupeň dosaţení 

shody s vybranou normou (normami), si organizace, která usiluje o certifikát, sama nebo s 

podporou poradenské firmy vybuduje systém managementu, tj. popíše firemní procesy 

v odpovídající dokumentaci. Po úspěšném auditu a případném odstranění zjištěných 

neshod obdrţí organizace od certifikačního orgánu certifikát. Jeho platnost je obvykle 

tříletá.  

Samotný certifikační orgán musí také splňovat poţadavky předepsané normy (řady 

EN 45000) a musí být akreditován k tomu pověřeným národním nebo oborovým 

institutem. [12] 

Certifikace systému jakosti má pět etap: 

1. Úvodní etapa (výměna informací potřebná k provedení certifikace); 

2. Předaudit (posouzení, zda dokumentace odpovídá poţadavkům certifikační 

normy); 

3. Certifikační audit (prověření shody mezi dokumentací systému jakosti a 

praktickým prováděním dokumentovaných činností a jejich osvojení pracovníky); 

4. Kontrolní audity (prověření, zda je systém jakosti udrţován a zda je funkční); 

5. Reaudit (prodlouţení platnosti certifikátu systému jakosti).
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Přínosy 

"Dobře" vybudovaný a certifikovaný systém managementu (systém managementu 

jakosti) přináší v případě, ţe je skutečně funkční, přínosy ve třech oblastech: 

 firma je schopná předloţit zákazníkům případně jiným zainteresovaným stranám 

formální doklad (certifikát) o tom, ţe má zavedený systém - absence tohoto 

certifikátu můţe v některých případech znamenat omezení účasti ve výběrových 

řízeních. 

 ve firmě je zavedený určitý řád, pořádek, s jasným stanovením odpovědností pro 

všechny činnosti a všechny osoby ve firmě. Tento systém vytváří podmínky pro 

zlepšování všech výkonů 

 je zajištěno lepší uspokojování požadavků zákazníků a zvýšení 

konkurenceschopnosti tím, ţe průběh konkrétní zakázky od marketingových 

aktivit přes vznik smlouvy, zhotovení a dodání předmětu smlouvy aţ po případné 

servisní výkony je realizován zvládnutými, efektivními procesy. [12] 

 

2.1. QMS -  Quality Management systém 

Systém řízení jakosti (anglická zkratka QMS = Quality Management System) je 

definován jako skupina postojů, procesů a procedur vyţadovaných pro plánování a 

provádění (výroba/sluţby) v oblasti hlavní činnosti organizace. QMS spojuje různorodé 

vnitřní procesy v organizaci a směřuje k procesnímu přístupu při provádění projektu. QMS 

umoţňuje v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů tak, ţe 

vedou k zlepšení výkonu společnosti. [17] 

Postup při zavádění QMS 

 strategie zavádění QMS (vyhlášení vedením firmy, vstupní školení pracovníků, 

seznámení s dalším postupem), 

 vstupní audit – zjištění stávajícího stavu, 

 určení politiky a cílů jakosti dané firmy, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
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 definice procesů a jejich vazeb, 

 dokumentace procesů a postupů (zahrnuje příručku jakosti, směrnice, pracovní 

postupy, dokumenty), 

 stanovení konkrétních bodů jako zdrojů informací pro proces neustálého 

zlepšování, 

 školení interních auditorů, zahájení interních auditů, 

 certifikace akreditovaným orgánem. [11] 

 

 Systém řízení jakosti (QMS) má zavedeno v České republice 790 společností. 

 

2.2. EMS – Environmental management systém  

Systém ekologicky orientovaného řízení je dobrovolný koncept manaţerského 

programu modifikujícího systém řízení společnosti tak, aby v co moţná největší míře 

respektoval vztahy podniku k ţivotnímu prostředí upravené právními předpisy (i nad jejich 

rámec) a vztahy k okolí výrobního místa, k zaměstnancům a k zákazníkům, ostatní 

veřejnosti i k majitelům společnosti z hlediska jejich environmentálních zájmů. 

Zavedený systém environmentálního managementu organizace sniţuje negativní 

dopady jeho činností a produktů na ţivotní prostředí. Tato strategie společensky 

odpovědného chování vychází ze zásady udrţitelného rozvoje, který zajišťuje současné 

potřeby, aniţ by ohroţoval šance dalších generací na uspokojování jejich potřeb. [14] 

Předpisy pro zavedení EMS 

Pro zavedení EMS existují v podstatě dva základní předpisy:  

 technické normy řady ČSN EN ISO 14000, reprezentované především kmenovou 

normou ČSN EN ISO 14001:2005 „Systému environmentálního managementu – 

Specifikace s návodem pro pouţití“, strukturálně navázanou na standard ČSN EN 

ISO 9001:2001,  
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací 

známé pod zkratkou EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). [14] 

2.3. EMAS - Eco Management and Audit Scheme 

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany ţivotního prostředí, tzn. ţe 

pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální 

výkonnosti nad rámec legislativních poţadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem 

zjišťování a sledování vlivu činností organizací na ţivotní prostředí a zveřejňování 

informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k ţivotnímu 

prostředí). EMAS je v České republice zaveden od roku 1998. [13] 

Postup při zavádění EMAS 

 environmentální přezkoumání 

 environmentální politika (politika ţivotního prostředí) 

 environmentální aspekty (prvek činností, výrobků nebo sluţeb organizace, který 

můţe ovlivňovat ţivotní prostředí) 

 právní předpisy v oblasti ţivotní prostředí 

 environmentální cíle, cílové hodnoty a programy 

 interní komunikace a zapojení zaměstnanců 

 vztah k ostatním zainteresovaným stranám 

 dokumentace EMS 

 řízení provozu   

 připravenost na mimořádné události a reakce na ně 

 neshody, nápravná a preventivní opatření 

 řízení záznamů EMS 

 interní audit 

 přezkoumání vedením organizace 

 informování o vlivu činnosti organizace na ţivotní prostředí 

Zdroj: [13] 

Počet organizací zaregistrovaných v programu EMAS v České republice činí 25. 
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Organizace v ČR mohou k zavádění systémů ochrany ţivotního prostředí vyuţít 

buď českou normu ČSN EN ISO 14001pro systém EMS, nebo Národní program EMAS, 

resp. Aktualizovaný program EMAS.  

Ovšem podle statistiky většina firem v ČR pouţívá normu ISO 14001. Obě uvedené 

cesty (norma ISO 14001 i předpisy o EMAS) uvádějí sice totoţné principy, existují však 

mezi nimi určité odlišnosti. To, co EMAS vyţaduje, ISO 14001 buď vůbec nespecifikuje, 

nebo pouze doporučuje. Jedná se např. o posuzování nepřímých environmentálních 

aspektů, vypracování environmentálního prohlášení, účast zaměstnanců při zavádění EMS, 

také při ověřování zavedeného systému apod.  

Zatímco přístupy podle ISO 14001 předpokládají certifikaci prostřednictvím 

akreditovaných certifikačních organizací (jak je tomu i v případě certifikací systémů 

jakosti) a v případě kladného výsledku vystavení certifikátu, přístupy podle EMAS 

vyţadují verifikaci systému autorizovanými verifikátory, kteří v případě úspěchu ověří 

prohlášení o stavu ţivotního prostředí. [13] 

Postup při zavádění EMS 

 podrobný ekologický audit společnosti, vypracování Úvodního environmentálního 

přezkoumání ÚEP,  

 vypracování příručky systému EMS, případně integrace poţadavků EMS do 

příručky jakosti společnosti,  

 zpracování vybraných směrnic, resp. doplnění směrnic stávajících dle poţadavku 

ČSN EN ISO 14 001:2005,  

 školení managementu a zaměstnanců společnosti.  

Při vypracování jednotlivých stupňů dokumentace EMS postupujeme dle 

poţadavků norem řady ČSN EN ISO 14 000. [14] 
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Počet společností v České republice, které mají zavedený systém environmentálního 

managementu je 1573. 

 

 

Tabulka č.1  Porovnání přístupů dle norem řady ČSN EN ISO 14001 a systému EMAS. 

   ISO 14001 EMAS 

Působnost celosvětová 
členské země EU, od roku 

1998 i ČR 

Platnost 

všechny typy organizací 

(průmysl, sluţby, státní 

správa….) 

všechny organizace s vlivem 

na ţivotní prostředí 

Zavedení 

ekonomicky samostatně 

oddělené části organizace nebo 

v celé organizaci 

v celém areálu organizace, v 

jeho místě 

Úvodní 

environmentální 

přezkoumání 

nevyţaduje, ale doporučuje 
přezkoumání stavu ţivotního 

prostředí (povinné) 

Veřejné dokumenty pouze environmentální politika 

environmentální politika a 

prohlášení o stavu ţivotního 

prostředí 

Environmentální 

prohlášení 
není 

je vyţadováno prohlášení o 

stavu ţivotního prostředí 

Zakončení procesu certifikace 
ověření prohlášení o stavu 

ţivotního prostředí 

Zakončení procesu 

zajišťuje 
auditor certifikační organizace 

akreditovaný environmentální 

ověřovatel 

Četnost auditu nestanovena nejdéle tříletá 

Použití loga 
není (vyjma loga certifikačního 

orgánu po dohodě) 
pouţití loga EMAS 

Registrace 

v rámci vydaných certifikátů u 

jednotlivých certifikačních 

organizací 

příslušné subjekty 

jednotlivých členských států 

Zdroj: [14] 

Praxe v zavádění EMS v českých společnostech v posledních pěti letech 

jednoznačně potvrdila preferenci aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. 

2.4. OHSAS – Occupatonal Health and Safety Assessment Series  

Specifikace OHSAS 18001:1999 stanovuje poţadavky na systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak, aby umoţnila společnosti řídit rizika 

BOZP a zlepšovat její výkonnost.  
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Bezpečnost práce postihuje prakticky všechny existující pracovní systémy, které 

mohou potenciálně ohrozit člověka (zaměstnance a občana) a ţivotní prostředí. Proto 

zahrnuje kromě systémových poţadavků rovněţ další aspekty řízení.  

Společnost se zavedeným systém managementu BOZP (SMBOZP) dává svým 

zaměstnancům jasně najevo svou péči. Vůči státním kontrolním orgánům dává najevo 

jasný přehled o rozsahu vlastní schopnosti se bez rizika podrobit kontrole a způsobilosti 

specifikovat cíle a úkoly, které potřebuje řešit.  

Systém řízení BOZP odpovídající poţadavkům výše uvedené normy je postaven na:  

 dokonalém poznání vlastní organizace (odpovědnosti, pravomoci, rozhraní),  

 specifikování pracovních a kontrolních procesů,  

 důsledném provádění popsaných postupů,  

 důsledné kontrole průběhu procesů a dodrţování předepsaných postupů, 

soustavném zlepšování procesů.  

Ve všech shora uvedených oblastech musí být prioritou preventivní způsob myšlení 

managementu a všech zainteresovaných zaměstnanců společnosti. [14] 

 

Postup při zavádění systému OHSAS 18001:1999 

 provedení úvodního přezkoumání z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve společnosti a vypracování příslušného dokumentu,  

 vypracování příručky systému OHSAS,  

 zpracování potřebných směrnic, resp. doplnění směrnic stávajících dle poţadavku 

OHSAS 18001:1999,  

 školení managementu a zaměstnanců společnosti. [14] 

Počet společností se sídlem v ČR, které mají zaveden systém OHSAS je 375. 

 

2.5. IMS – Integrovaný systém řízení 
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Všechny procesy jsou organizací prováděny a řízeny v souladu s poţadavky norem 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, případně dalších norem např. ISO/IEC 27000. 

IMS vytváří předpoklady pro plnění záměrů a cílů společnosti, poţadavků zákazníků a 

příslušných právních předpisů v prostředí koordinace jednotlivých zavedených systémů do 

praxe. 

Společnosti, jeţ zavedly více certifikovaných systémů, přistupují ke vzájemné 

integraci jednotlivých systémů do IMS.  Integrovaný manaţerský systém pak zaručuje 

provázanost sledovaných a poţadovaných procesů a především sniţuje objemovou 

náročnost na dokumentaci systémů. [5] 

Není předepsáno, které systémy jsou či nejsou integrované.  

IMS je otevřený k integraci dalších systémů, např. bezpečnosti informací, atd.  

 

 

Obrázek č. 1 Grafy představující vzájemný průnik systémů QMS, EMS a OHSAS 

Zdroj: [3] 

Průnik systémů spočívá ve vytvoření jednotného systému – IMS – Integrovaný systém 

řízení, který zahrnuje všechny tři sloţky. 

Vývoj certifikace ve světě 

Následující tabulka ukazuje vývoj podílů jednotlivých kontinentů na celkovém počtu 

certifikovaných subjektů. 
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Tabulka č.2 Podíl jednotlivých kontinentů na celkovém počtu certifikovaných subjektů 

Procentuální podíl jednotlivých regionů 

Region 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Afrika a Blízký východ 3 3 3 4 4 5 5 5 

Evropa 81 79 73 68 65 61 55 53 

Latinská Amerika 0 1 1 1 1 2 3 3 

Severní Amerika 6 7 8 10 11 12 13 12 

Dálný východ 3 3 7 11 13 14 17 20 

Austrálie / Nový Zéland 7 7 8 6 6 6 7 7 

Zdroj:  Mezinárodní organizace ISO. 

Zmapování certifikačních systémů v ČR 

 

            Na stránkách www.iso.cz jsem si vyhledala počet jednotlivých certifikovaných 

společností se sídlem v České republice, který činí 1596, a rozdělila jsem je podle toho, 

jaké certifikáty obsahují. Systém neumoţňuje vybrat společnosti podle daných kritérií, 

která byla pro tuto práci podstatná, proto jsem je musela manuálně roztřídit, podle 

následujících kritérií. 

QMS – ISO 9001 – Systém řízení jakosti 

EMS – ISO 14001 – Systém environmentálního managementu 

OHSAS – OHSAS 18001 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 

 

http://www.iso.cz/
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Graf č.1 – Rozdělení dle udělených certifikátů 

 

Zdroj: vlastní zpracování z www.iso.cz 

Z grafu vyplývá, ţe nejvíce společností vlastní pouze jeden certifikát a to EMS 

zaměřený na ţivotní prostředí, procentuální zastoupení 47% ,  na druhém místě mají 

společnosti nejčastěji certifikáty EMS a QMS -  29%, všechny certifikáty má 22% 

společností a nejméně jich vlastní certifikáty ve spojení  EMS a OHSAS  pouhé 2%. 

Tabulka č. 3 Počet certifikovaných společností v ČR 

Certifikáty 
Počet 
společností 

EMS 755 

EMS + QMS 466 

EMS + OHSAS 33 

QMS+ EMS+ 

OHSAS 342 

Celkový počet 

společností 1596 

Zdroj: vlastní zpracování z www.iso.cz 

47%

29%

2%

22%

Počet certifikovaných společností se 
sídlem v ČR

ISO 14001

ISO 14001, ISO 9001

ISO 14001, OHSAS

QMS+EMS+OHSAS

http://www.iso.cz/
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Tabulka č. 4 Celkový počet společností obsahující EMS, QMS a OHSAS 

Systémy Norma 

Počet 

společností  

EMS ISO 14001 1573 

QMS ISO 9001 790 

OHSAS ISO 18001 375 

Zdroj: vlastní zpracování z www.iso.cz 

       Tabulka ukazuje na výraznou převahu zavádění systému EMS, jde o reakce na politiku 

státu při zlepšování ţivotního prostředí a následně vymezení této skutečnosti v zadávacích 

řízeních na státní zakázky. 

2.6. Zavádění IMS v konkrétních podmínkách – výběr společnosti 

Předcházející výklad obecných zásad a postupů u jednotlivých evropských norem 

certifikovaných systémů, poukazuje na vysokou náročnost na pochopení jednotlivostí a 

důvodů jejích zavádění. 

K vysvětlení podstaty a přínosu zavádění jednotlivých systémů a následných 

certifikací je nutné představit konkrétní organizaci, odhalit její úskalí, náročnost a výhody. 

Při výběru organizace jsem usilovala o splnění následujících podmínek: 

a) Společnost bez podílu zahraničního kapitálu – ryze česká společnost 

b) Společnost, která nemá charakter globální hospodářské činností – místní výrobní 

podnik, nebo podnik sluţeb  

c) Společnost, která má zavedené minimálně dva certifikované systémy  

d) Akciová společnost – dostupnost zveřejňovaných informací o společnosti. 

Vlastní výběr pak probíhal v Ostravě a okolí. 

Výběr Ostravských komunikací, a.s. byl dán jednak splněním výše uvedených 



15 
 

poţadavků a také vstřícným přístupem zaměstnanců odpovědných za zavádění 

certifikovaných systémů.  

 

3. Charakteristika společnosti Ostravské komunikace a.s.             

                   

Akciová společnost Ostravské komunikace, a.s. byla založena Statutárním 

městem Ostrava dne 17. prosince 1997. Statutární město Ostrava je jediným  

akcionářem. 

Společnost byla zaloţena s cílem převzetí veškerých činností po příspěvkové 

organizaci Ostravské komunikace, která v tomto oboru pracovala od doby zaloţení v roce 

1964. 

Společnost se snaţí dokázat, ţe svou činností jako samostatná akciová společnost 

splní veškeré úkoly, které jí vyplývají ze zřizovací listiny, a zároveň ţe dosáhne takových 

hospodářských výsledků, jenţ umoţní samostatnou existenci společnosti, ale i technický 

rozvoj. Nebo - li  společnost musí být konkurence schopná. [16] 

   

Předmětem podnikání Ostravských komunikací, a.s. dle výroční zprávy je: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Silniční motorová doprava nákladní 
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 Silniční motorová doprava osobní 

 Montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 

 Zámečnictví 

 Opravy silničních vozidel 

 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně sluţeb 

 Koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Provoz parkovacích automatů 

 Inţenýrská, technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti silniční 

dopravy 

 Inţenýrská činnost ve výstavbě 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Údrţba veřejné zeleně 

 Úklidové práce vnější – zimní a letní údrţba komunikací 

 Správa veřejného osvětlení, kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. 

 Technická činnost v dopravě 

 Reklamní činnost a marketing [16] 

 

 

Výňatek z environmentální politiky 

Hlavním cílem společnosti je maximální a trvalé uspokojování potřeb zákazníků, 

a to při zachování ochrany ţivotního prostředí a bezpečného pracovního prostředí.(viz 

příloha č.2) 
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4. Finanční analýza Ostravských komunikací a.s. 

Nejdříve jsem si vyhledala veškeré informace z výročních zpráv OK, a.s. a to 

v období mezi lety 2005 – 2009. Novější výroční zprávy společnost zatím nezveřejnila. 

Poté jsem vypracovala rozvahu, výkaz zisku a ztrát a z nich jsem zjistila potřebné 

informace jako hospodářský výsledek, výkaz o peněţním toku – cash flow. Ukazatele 

rentability, aktivity a likvidity respektive jejich grafické vyjádření uvádím v přílohách č.5, 

6 a 7.  

Tabulka č. 5  Počet zaměstnanců v OK, a.s. + průměr. mzda v ČR 

  2005 2006 2007 2008 2009 

počet pracovníků 296 292 281 277 268 

daňová sazba % 26% 24% 24% 21% 20% 

průměrná mzda v 

ČR 18344 19546 20957 22691 23598 
6  

Tabulka č. 6 Aktiva celkem + dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek (v celých tisících Kč) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem  266659 282042 295700 337424 316753 

dlouhodobý majetek 140768 141058 141189 140465 144355 

dlouhodobý nehmotný 

majetek 3238 2514 1337 792 743 

dlouhodobý hmotný 

majetek 137530 138544 139852 139673 143612 
 

Tabulka č. 7 Rezervy (v celých tisících Kč) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 6151 10400 2055 0 0 

Rezerva na důchody a podobné 

závazky 0 0 2055 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
 

Tabulka č. 8 Výsledky hospodaření (v celých tisících Kč) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Finanční výsledek hospodaření 342 905 1994 2981 1417 

Daň z příjmů za běţnou činnost 4354 7973 7249 10744 7283 

Výsledek z hospodaření za 15445 22710 25825 37624 30449 
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běţnou činnost 

Výsledek hospodaření za účetní 

jednotku 15445 22710 25825 37624 30449 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 19799 30683 33074 48368 37732 

 

5. Zavádění IMS v Ostravských komunikacích, a.s. 

5.1. Zavádění QMS a EMS 

Jiţ v roce 2004 přistoupily Ostravské komunikace, a.s. k zavedení systému jakosti 

dle předepsaných norem. Následně v roce 2005 pak zavedly systém EMS – certifikaci 

k ochraně ţivotního prostředí. 

K realizaci jednotlivých systémů byly přizvány externí firmy, jeţ OK, a.s. 

pomáhaly tyto systémy zavést.  

Dle vyjádření zástupců společnosti při zavádění OHSAS a následně IMS šlo o 

precizní reakci na poţadované úkoly stanovené jednotlivými normami, ovšem jednotlivé 

systémy nebyly plně provázané s běţnou činností společnosti. 

Ze zprávy o zavádění integrované dokumentace vyplývá, ţe dokumentace byla 

dříve vedená ve dvou rovinách. Byly ponechány prakticky vyuţívané směrnice ředitele, a 

nově byla vytvořena dokumentace potřebná pro certifikaci QMS a EMS. 

 

Obrázek č.2  Dřívější dokumentace OK, a.s. 

Zdroj: prezentace školení zaměstnanců v OK, a.s. k IMS 
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe původní implementace systémů QMS a EMS 

naráţela na slabou informovanost zaměstnanců a formální prvky při zavádění a realizaci.  

5.2. Rozhodnutí 

Na přelomu roku 2009 a 2010 provedly Ostravské komunikace, a.s. dále jen OK, 

a.s. důslednou revizi interní dokumentace, kde byly odhaleny nedostatky v provázanosti 

jednotlivých procesů a nedostatky v dokumentaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví dále 

jen BOZP.  Audit potvrzující dosavadní certifikace opět poukázal na nedostatky 

v dokumentaci, jeţ byla vedená odděleně pro naplňování ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 14001 

a pro běţnou činnost organizace ve formě směrnic a příkazů ředitele. 

Odhalená zjištění vedla OK, a.s. k rozhodnutí o přípravě na přechod k jednotné 

dokumentaci a řešení nedostatků v oblasti BOZP.   

S ohledem na stále se rozšiřující poţadavek zadavatelů výběrových řízení na 

certifikaci systému OHSAS nejprve rozhodlo vedení společnosti o zavedení tohoto 

systému a následně o přechodu na integrovaný manaţerský systém IMS a sjednocení 

veškeré dokumentace. 

5.3. Postup při zavádění IMS 

Pro zavedení systému IMS provedly OK, a.s. výběrové řízení na auditorskou firmu 

k přípravě společnosti pro certifikaci OHSAS a následnou integraci do IMS. S ohledem na 

komplexní nabídku v dobré cenové relaci byla vybrána fy. VersaSystéms, s.r.o. 

Jako první krok byla realizovaná úvodní analýza stávajícího systému a porovnání 

s poţadavky norem OHSAS 18001. 

Byl ustaven představitel pro IMS a vedení společnosti přijalo úkoly související 

s postupem pro certifikaci k OHSAS a integraci do IMS. 

V rámci zavádění IMS došlo také ke kompletní revizi a aktualizaci stávajících 

systémů QMS a EMS. 
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Postup v integraci norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 

do integrovaného manaţerského systému – IMS ( jedná se o doporučený postup směřující 

k ucelení přístupů při plnění jednotlivých úkolů a sníţení objemu poţadované interní 

dokumentace) byl realizován dle stanovených úkolů  

 Stanovení nové politiky 

      OK, a.s. se zaměřily na:  (výňatek z Politiky IMS OK, a.s.)  

 zásadu trvalé orientace na zákazníka,   

 technické zdatnosti a profesionalitě, 

 kvalitu poskytovaných sluţeb, 

 šetrné chování a ochranu ţivotního prostředí, 

 bezpečné pracovní prostředí a ochranu zdraví pracovníků, 

 udrţení a postupné zvyšování podílu na trhu. 

Předpokladem pro plnění jsou fungující systémy řízení kvality, ţivotního prostředí a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaloţené na naplňování těchto zásad (výběr) 

 plnění všech poţadavků platných právních předpisů provádění činností firmy a 

poskytovaných sluţeb takovým způsobem, aby bylo vyloučeno ohroţení zdraví 

pracovníků, zákazníků a veřejnosti, aby byla zajištěna minimalizace negativních 

vlivů na ţivotní prostředí a dosahována nejvyšší moţná kvalita sluţeb, 

 udrţování dlouhodobě dobrých vztahů se zákazníky,  

 udrţování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN ISO 9001, 

ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001, 

 systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování 

odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, 
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 zlepšování environmentálního profilu, postupné sniţování materiálové a 

energetické náročnosti provozovaných technologií za účelem šetření surovinových 

zdrojů, 

 uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních 

podmínkách, pro předcházení znečišťování ţivotního prostředí, pracovním úrazům, 

nemocím z povolání a jiným neţádoucím událostem na pracovištích. 

 

 Stanovení nových cílů a programů 

1. Splnění sjednaného hospodářského výsledku (stanoveného valnou hromadou 

OK, a.s.) - QMS 

 zisk po zdanění za rok 2011  

2.   Prohlubování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců - QMS  

 školení v rámci projektu OP LZZ 

 výuka cizích jazyků 

 školení na UNIMOG 

 3.  Zvyšování spokojenosti zákazníků - QMS  

 realizace prodlouţení skladu soli 

 realizace opatření pro zlepšení pokládky ţivičných směsí, kterou 

realizují OK, a.s. 

4. Modernizace infrastruktury v rámci zvyšování spokojenosti zákazníků a 

zaměstnanců, kvality a s ohledem na environmentální aspekty - EMS 

 výměna zastaralých mechanizmů za nové 

 modernizace výrobny solanky 

5.  Nový řídící a dohledový dispečink - QMS  

 zpracování PD a zahájení realizace na prodlouţení stávajícího 

dispečinku a jeho nástavby pro nový, řídící a dohledový dispečink 
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6.  Optimalizace a sníţení spotřeby tepelné energie - EMS 

 zpracování PD na regeneraci obvodového pláště budov OK, a.s. 

 realizace opatření pro sníţení nákladů na vytápění budov v areálu 

OK, a.s. 

7.  Sníţení spotřeby elektrické energie v areálu OK, a.s. - EMS 

 instalovat LED diodové osvětlení hlavního vjezdu do areálu OK, a.s. 

 zavést automatické spínání osvětlení areálu OK, a.s. 

8.  Zlepšení pracovního prostředí - OHSAS 

 oprava podlahy v přístřešku skladu barev 

 odvětrávání a osvětlení kontejnerů provozu 110 

 výměna vzduchotechniky v lakovně a v kuchyni 

9.  Omezení spotřeby posypové soli při zimní údrţbě komunikací - EMS 

 stanovení maximální gramáţe soli pro posyp na 80 g/m2/24 h 

10.  Prevence proti namrzání autoplošin v zimním období - OHSAS 

 realizace přístřešku pro nákladní automobily 

11. Zlepšení skladování dopravních značek, reklamních tabulí a parkovacích 

automatů - OHSAS 

 rozšíření skladových prostor 

12.   Zlepšení dostupnosti HZS do areálu OK, a.s.  - OHSAS 

 provést rekonstrukci zadní brány areálu OK, a.s. 
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 Směrnice Analýzy  rizik OHSAS – kontrola a aktualizace 

Analýza rizik je jedním ze základních předpokladů pro zavedení kvalitního systému 

OHSAS. 

Tabulka č.9 Nebezpečí a rizika společná pro všechna pracoviště a prostory společnosti 

 

Zdroj: [5] S ohledem na zjištěné nedostatky byl vytvořen nový registr rizik. 

 Tvorba registru normativních a legislativních předpisů OHSAS 

Tabulka č.10: Výňatek z registru normativních a legislativních předpisů OHSAS 

 

Výňatek z nového registru. 

P.Č.

Číslo SMLOUVY Platnost

1. 220/01/VÚ/O OZO Ostrava s.r.o.  - O úplatném svozu a zneškodňování komunálních odpadů doba neurčitá

2. 192/03/VÚ/O OZO Ostrava s.r.o.  - O sběru a nakládání s odpady vedoucí k jejich konečnému využití nebo odstranění. doba neurčitá

3. 47/00/VN/O Marius Pedesen a.s. - O odběru odpadu a zajištění jeho dalšího využití příp.zneškodnění doba neurčitá

4. 108/03/VU/O SITA Moravia a.s. -O odběru odpadu a zajištění jeho dalšího využití příp.zneškodnění doba neurčitá

5. 150/02/VÚ/O Marius Pedersen s.r.o (byly HT služby s.r.o.) odpad převzít a zneškodnit či zajistit jeho zneškodnění doba neurčitá

6. 63/00VU/O .A.S.A. spol. s r.o. - O zneškodnění a přepravě odpadu doba neurčitá

7. 20/04/TSÚ-G/O
EKOAQUA plus spol. s r.o. - Provádění servisu a údržby GORL DHF 106E a odtěžení a následné odstranění odpadů 

(lapoly)
doba neurčitá

8. 442/07/Ř/J MUDr. Dagmar Prokipová  - O závodní preventivní péči doba neurčitá

SEZNAM INTERNÍCH POVOLENÍ (rozhodnutí orgánů státní správy), A SMLUV  (ve vztahu k EMS a BOZP) - OK, a.s.
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 Začlenění podmínek OHSAS do stávajícího havarijního plánu 

            Byl vypracován nový havarijní plán a bylo zavedeno do praxe 

seznamování externistů z hlediska BOZP: formou informativního letáku byly 

vydané Všeobecné podmínky pro návštěvníky a zaměstnance externích firem, kde 

jsou návštěvníci v 15ti bodech informování o rizicích při pobytu v areálu OK, a.s. 

S ohledem na výsledky poţárního cvičení byly přijaté úkoly ke zlepšení v poţární 

ochraně: 

A. Vypracovat nový Řád ohlašovny poţáru s jasným a ne dvouznačným 

postupem povinností vybraných zaměstnanců při zjištění poţáru. 

B. Vypnutí výtahu přenést ze 4. podlaţí (strojovny) do vrátnice. 

C. Organizaci úniku zaměstnanců u hlavního schodiště pověřit vrátného. 

D. Vypracovat aktuální situační nákres areálu OK, a.s. na ulici Novoveské 25 

s poţadovanými informacemi. 

E. Řešit pokrytí jednotlivých místností místním rozhlasem. 

F. Zařadit do osnovy poţárního školení zaměstnanců praktické postupy na 

jednotlivých pracovištích v OK, a.s.  

 Tvorba nové dokumentace IMS s integrací všech zavedených 

systémů 

            Hlavní těţiště integrace systémů (QMS,EMS a OHSAS) do IMS bylo ve 

zpracování nové dokumentace. Jednotná integrovaná dokumentace pro celou 

společnost bez formálních prvků s plným zainteresováním všech odpovědných 

zaměstnanců společnosti.  
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Obrázek č.3 Nová struktura integrované dokumentace IMS 

Zdroj: prezentace školení zaměstnanců v OK, a.s. k IMS 

 

Stanovené cíle při tvorbě nové integrované dokumentace IMS 

 Integrace do IMS (jakost, ochrana ţivotního prostředí a BOZP – OHSAS) 

 Řízená, jednotná a plně navazující 

 Stálé, časově nevázané číslování 

 Zajištění obnovy a aktualizace - správci 

 Bez formálních a neţivých dokladů 

 V plném znění bez dodatků 

 V jednom adresáři 
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Přestoţe došlo v OK, a.s. k zavedení nového systému OHSAS, integrací dokumentace do 

IMS bylo docíleno sníţení celkového počtu řízených dokumentů z původních 415 na 238 

dokumentů. Jde o celkové sníţení o 43 %. 

 Informovanost zaměstnanců OK, a.s. k systému IMS 

Jedním z hlavních úkolů při zavádění nových systému byla důsledná, pravidelná a 

věcná informovanost všech zaměstnanců o důvodech k certifikaci OHSAS a přechodu 

k IMS 

 Pravidelné porady s odpovědnými zaměstnanci 

 Školení všech zaměstnanců 

 Vyvěšení všech parametrů zavádění IMS na nástěnkách a intranetu 

Jako dlouhodobý a náročný proces se ukázalo překonání stereotypního přístupu 

některých vedoucích zaměstnanců k řešení úkolů. Odmítání nových procesů a postupů, 

zpochybňování funkčností integrovaného systému a nově vznikající řízené interní 

dokumentace. 

5.4. Certifikace 

Po vypracování dokumentovaných postupů pro OHSAS a IMS a po odstranění 

zjištěných nedostatků byly Ostravské komunikace připraveny k certifikaci na systém 

OHSAS a následně k přijetí integrovaného manaţerského systému IMS. Hlavní nedostatky 

se týkaly neaktuální interní dokumentace. 

Vlastní certifikaci prováděl certifikační orgán – fy. QULIFORM, který certifikoval 

jiţ zavedené systémy QMS a EMS. 

Ze správy z certifikačního auditu vyplývá, ţe společnost Ostravské komunikace 

splnila všechny předepsané podmínky.   

Kladně byla hodnocena skutečnost, ţe vedle zavedení nového certifikovaného 

systému OHSAS a integrace všech systému do IMS dochází v OK, a.s. k revizi stávajících 
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systémů QMS a EMS, kdy je prověřována a aktualizována veškerá dokumentace a stejně 

tak nastavení jednotlivých sluţeb a procesů.  

Certifikační audit odhalil několik nezávaţných zjištění, jeţ musela společnost 

Ostravské komunikace, a.s. odstranit.  

 

 

Obrázek č.4  Přidělení certifikační známky k integrovanému systému IMS, jež zahrnuje QMS, EMS a OHSAS 

Zdroj: [16] 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet/Logo ISO_EMS/Forms/DispForm.aspx?ID=4
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6. Dopad zavedení OHSAS a systému IMS v Ostravských 

komunikacích, a.s. – (stanovisko vedoucího auditu a kontroly OK, a.s. 

p. Vlastimila Bulawy) 

 „ Jak v globálním pohledu na organizaci z úhlu úspěšností na trhu, tak z pohledu 

řízení vnitřních procesů výkonových reţimů pro zajištění kaţdodenní činnosti, se 

Ostravské komunikace, a.s. posunuly k lepšímu přístupu k zákazníkovi a to jak ke 

Statutárnímu městu Ostrava, tak k ostatním zákazníkům, jejichţ podíl se neustále zvyšuje. 

Došlo k podstatnému zkvalitnění interní dokumentace, kdy novou integrovanou 

dokumentaci jiţ netvořili externí spolupracovníci, ale také vedoucí zaměstnanci – 

odborníci v daných oblastech. 

Byly zavedeny nové postupy pro hodnocení spokojenosti zákazníků a přijaté 

KPI(klíčové ukazatele výkonnosti společnosti) pro systematické monitorování a měření 

procesů, vedoucí ke zlepšování vlastní výkonnosti. 

Vnitřní organizace práce a dokumentace postupů a procesů umoţňuje společnosti 

lépe reagovat na poţadavky trhu a zvyšovat svou úspěšnost ve výběrových řízeních a tím 

rozšiřovat vlastní podíl na trhu. Přestoţe odezva zavedení nových systémů vyţaduje delší 

časové období, je moţné zmínit jiţ některé úspěchy při prezentaci získaných certifikací a 

zavedení systému IMS v OK, a.s. 

Vedle běţných a pravidelných školení svých zaměstnanců se OK, a.s. zapojily  do 

projektu OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost). 

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence 

schopnosti firmy prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí 

zaměstnanců.  

Na zajištění projektu se finančně podílí Evropská unie. 

(Prokázání dokumentovaných postupů ve společnosti má významný vliv na výběr 

této společnosti pro dotaci z EU). 
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Od roku 2010 společnost Ostravské komunikace, a.s. zajišťuje celoroční údrţbovou   

činnost také ve městě Studénka nad Odrou.  Tuto zakázku získaly v úspěšném výběrovém 

řízení. 

OK, a.s. obstály v nařízeném hloubkovém auditu, jeţ zadal vlastník – Statutární 

město Ostrava. Tento audit prováděly renomované auditorské organizace.“ 

 

Audity 

Ve společnosti OK, a.s. jsou prováděny audity takto: 

Interní audit  -  min. 1x ročně na systém IMS, dále dle plánu auditu a potřeby vedení 

společnosti v dílčích oblastech. 

Audit IMS provádí vţdy min. dva auditoři, další interní audity provádí vedoucí 

auditu a kontroly. 

Externí audit – 1x ročně na všechny systémy QMS, EMS a OHSAS 

Audit provádí 4 externí auditoři za účasti interních auditorů a bezpečnostního 

technika OK, a.s. 
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7. Závěr 

Certifikace jakosti, ţivotního prostředí a bezpečnosti práce se ukazuje jako smysluplná 

a cílevědomá činnost. Jedná se o sloţitou a finančně náročnou operaci, která nemusí být 

pouţitelná pro všechny typy společností. 

Ukazuje se, ţe častým důvodem přístupu k certifikaci je poţadavek manaţerů na 

zprůhlednění jednotlivých procesů a zvýšení moţností kontrolní činnosti uvnitř organizace. 

Dalším hnacím motorem pro získání certifikace jsou pak podmínky, jeţ stanovují zadavatelé 

výběrových řízení na dodávky prací a sluţeb.  Takřka v kaţdé zakázce většího rozsahu jsou 

poţadavky na certifikaci minimálně v systému jakosti a EMS.  V poslední době se přiřazuje 

certifikace na BOZP, tedy OHSAS a na další oblasti např. bezpečnost informací. 

Kaţdá společnost musí zváţit, zda je nutné absolvovat proces přípravy a vlastní 

realizace certifikace, zda certifikace povede ke zlepšení kvality práce, lepší ochraně ţivotního 

prostředí a bezpečnosti práce.  Bez aktivního zapojení zaměstnanců společnosti jsou 

certifikace jen formálním a finančním zatíţením. Sebelepší vedení společností bez účastí 

svých zaměstnanců nedokáţe realizovat certifikované systémy k uţitku společnosti.  

Ostravské komunikace, a.s. dokazují, ţe i menší – komunální společnost, můţe 

zvyšovat svoji úspěšnost na trhu také za pomoci certifikovaných systémů jakosti, ţivotního 

prostředí a bezpečnosti práce. 

. 


