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ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je „Návrh integrovaného systému řízení v podnikové praxi“  

Cílem je podat návrh integrovaného systému managementu v rozsahu QMS, EMS a SMS do 

společnosti, kde není zaveden ani jeden ze systémů managementu.  

V teoretické části jsou popsány jednotlivé systémy managementu – systémy managementu 

jakosti, environmentální systémy managementu a systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Dále je v této části diplomové práce popsána vzájemná interakce těchto systémů 

managementu a výhody, které implementace integrovaného systémů přináší. 

Praktická část obsahuje analýzu současného stavu, která zahrnuje vstupní přezkoumání plnění 

poţadavků dle norem ČSN EN ISO 9001:2010, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 

18001:2008. Dále je zde podán návrh integrovaného systému řízení. 

 

ABSTRACT 

The theme of this thesis is „ Design of an Integrated Management System in Company 

practice“ 

The aim is to design an integrated management system within the scope of QMS, EMS and 

SMS into company, where tehere is not implemented any one of management systems. 

The theoretical part describes the individual system of management – quality management 

systems, environmental management systems and systems of health and safety at work. In this 

part of the thesis is described also the interaction of these management systems and the 

benefits that the implementation of on integrated systém brings. 

The practical part includes an analysis of the current status which includes the initial review 

of compliance to standards ČSN EN ISO 9001:2010, ČSN EN ISO 14001:2005 and ČSN EN 

ISO 18001:2008. There is also a design of an integrated management system. 

 

Klíčové slova: Integrovaný systém řízení, QMS, EMS, SMS, BOZP, model procesu, EFQM 

Keys word: Integrated management system, QMS, EMS, SMS, BOZP, model of process,  

          EFQM  
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SEZNAM POUŢÍVANÝCH ZKRATEK 

IMS   Integrovaný systém managementu 

QMS    Systém managementu kvality 

EMS    Environmentální systém managementu 

SMS   Systém bezpečnosti zdraví a ochrany při práci 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizace (International Organization for  

  Standardization) 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky  



 
 

ÚVOD 

Ještě koncem minulého století vzbuzoval termín „Integrovaný systém managementu“ 

rozpaky, jelikoţ tento termín v té době nebyl vyuţívaný a hlavně mnoho lidí nevědělo, jaký 

obsah a přínosy si pod tímto termínem představit.  

První normy ISO ř. 9000, orientované na systémové přístupy k managementu kvality, byly 

vydány uţ v r. 1987. Roku 1996 k nim přibyla řada norem ISO 14000, cílená na systémy 

environmentálního managementu. V roce 1999 spatřilo světlo světa první vydání britských 

specifikací OHSAS ř. 18000 o managementu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. [7] 

Mimo těchto tří uvedených standardů se v jednotlivých zemích začaly objevovat další 

iniciativy a modely (EMAS, EFQM Model Excelence, Bezpečný podnik a další.) 

Zmíněná, nesčetněkrát probíraná a zvláště na počátku mnohými lidmi odsuzovaná a 

kritizovaná soustava norem ISO se však neustále rozvíjí a zdokonaluje, a to jak z hlediska šíře 

oblastí, které postihuje (vedle původní oblasti výrobkové i oblast sluţeb a dalších nově 

vzniklých odvětví), tak z hlediska sbliţování s jinými aspekty lidské činnosti, lidských potřeb 

a zájmů (bezpečnost, ochrana ţivota a zdraví, ochrana ţivotního a pracovního prostředí, 

ochrana a bezpečnost dat, společenská odpovědnost organizací aj.), které v současnosti jiţ 

nelze opomíjet na ţádné úrovni. Kvalita, chápána jako otázka přeţití organizací v ostré 

konkurenci, se stává významným průřezovým fenoménem řízení i v našem českém prostředí. 

[4] 

Během několika let, kdy normy řady ISO 9000, ISO 14000 a ISO 18000 prošli několika 

revizemi a vzrostl zájem o implementaci těchto jednotlivých tří standardů, se přišlo na to, ţe 

tyto tři standardy mají mnoho společných rysů a postupů. Následovala jejich integrace.  

Integrovaný systém managementu přináší spoustu výhod oproti izolovaným systémům řízení. 

Proto se společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná, rozhodla implementovat a 

následně certifikovat IMS. Prvním krokem k uskutečnění tohoto záměru bylo, ţe společnost 

zadala téma pro diplomovou práci „Návrh Integrovaného systému řízení v podnikové praxi“
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Teoretická část 

 

1  SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY, 

TREND ISO K SOUČASNÝM INTEGROVANÝM 

MANAŢERSKÝM SYSTÉMŮM 

 

Rozvoj systémů managementu kvality dnes povaţuje Evropa za velmi významnou a 

nezbytnou pro konkurenceschopnost na celosvětových trzích. 

Sám systém managementu kvality jako účinný nástroj podnikového řízení v našich firmách 

musí být velmi flexibilní, tzn. ţe, musí trvale absorbovat stále nové poţadavky a aspekty. 

Tyto poţadavky se v současnosti, mimo jiné, týkají rovněţ ochrany ţivotního prostředí, a 

proto je maximální snahou i našich podniků tyto poţadavky zabezpečit např. pomocí systému 

EMS (Environmental Management Systems) a EMAS (Environmental management Audit 

Scheme) Dále je zapotřebí vzít v úvahu, ţe řada těchto poţadavků, především v oblasti 

pracovního prostředí, ovlivní přímo či nepřímo i vlastní zaměstnance podniku. Proto se se 

v našem podnikovém prostředí v posledním období stále důrazněji, současně s kvalitou 

produkce, diskutují i poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníku při práci. [5] 

 

Obr. 1 Trend ISO k integraci systému managementu 
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1.1 QMS – Systémy managementu kvality 

Není sporu o tom, ţe v integrovaných systémech managementu bude tzv. management kvality 

i nadále představovat jednu z klíčových oblastí podnikového řízení. Důvodem je nejenom 

skutečnost, ţe pro tuto oblast byly vytvořeny systémové standardy jako první, ale zejména 

podrobnost systémového rozpracování poţadavků na tyto systémy a v neposlední řadě i 

samotná definice pojmu kvalita, umoţňující včlenit do této kategorie i znak ţivotního 

prostředí, bezpečnosti apod. [6]  

 

1.1.1 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 9000 

Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO byly původně stanoveny pětici norem, 

nejčastěji označovány jako normy ISO řady 9000. Tyto normy prošly uţ třemi zásadními 

revizemi. Loni jiţ vyšla třetí novelizace evropské normy EN ISO 9001 a EN ISO 9004. Nová 

norma ISO 9004:2009 obsahuje mimo jiné i řízení znalostí a zahrnuje celou novou kapitolu 

Zlepšování, učení se a inovace. 

Normy mají univerzální charakter, jsou aplikovatelné jak ve výrobních společnostech, tak i 

v organizacích poskytujících sluţby a to bez ohledu na jejich velikost. 

Normy ISO řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Jakmile se ale dodavatel 

v obchodní smlouvě zaváţe odběrateli, ţe aplikuje u sebe systém managementu kvality podle 

ISO 9001, pak se tyto normy stávají pro dodavatele závazným předpisem. Jedinou obecnou 

směrnicí pro vytváření systému managementu kvality se stala norma ISO 9004. 

Normy ISO řady 9000 obsahují pouze minimální mnoţství poţadavku, které by měly být ve 

firmách implementovány. Proto, se společnosti většinou nespokojí s certifikáty systému 

kvality u svých dodavatelů podle norem ISO řady 9000, ale poţadují předpisy na bázi 

podnikových standardů. 

Stručná struktura a charakteristika hlavních poţadavků norem řady ISO 9000. Základní 

soubor počítá se čtyřmi standardy: 

1. ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základy, zásady a slovník. 

2. ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udrţitelného úspěchu organizace – Přístup 

managementu kvality 
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3. ČSN EN ISO 9001:2010 Systémy managementu kvality – Poţadavky. 

4. ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu kvality a systémů 

environmentálního managementu 

Systémy kvality uţ dávno nejsou povaţovány za mnoţinu prvků, ale za soustavu na sebe 

navazujících procesů! Procesní přístup k systémům kvality je zobrazen pomocí tzv. 

procesního modelu. Tento model byl po novelizace dále rozšířen. Původní model je zobrazen na 

obrázku 2, rozšířený na obrázku 3. 

 

Obr. 2 Model procesu 
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Obr. 3 Rozšířený model procesu [11] 

 

 

1.1.2 Koncepce managementu kvality na bázi podnikových standardů 

Většina společností, zejména americké, potřebovaly v mnoha směrech přísnější předpisy pro 

vytváření systémů kvality.  Poţadavky na tyto systémy se zaznamenaly do norem, které měly 

platnost v rámci jednotlivých firem. Nebyly tedy jiţ univerzální, ale měly platnost v rámci 

jednotlivých výrobních odvětví. Dnes jsou uplatňovány např.: 

ASME – kódy pro oblast těţkého strojírenství, 

API – standardy pro zabezpečování kvality produkce olejářských trubek, 

AQAP – speciální směrnice pro zabezpečování kvality v rámci NATO, 

QS 9000 – poţadavky na systém kvality u dodavatelů automobilového průmyslu, 

ISO/TS 16949 - systémy managementu jakosti - Zvláštní poţadavky pouţívání ISO 

9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v 

automobilovém průmyslu, a jiné.  

Činnost vytvářející přidanou hodnotu 

Informační tok 

Neustálé zlepšování managementu kvality vedoucí k udržitelnému úspěchu Prostředí 

organizace 

Prostředí 

organizace 

Potřeby a 

očekávání 

Zainteresované 

strany 

Spokojenost 

Prostředí 

organizace 

Prostředí 

organizace 

Potřeby a 

očekávání 

Zákazníci 

Potřeby a 

očekávání 

Zainteresované 

strany 

Zákazníci 

Základní principy managementu kvality (ISO 9000) 

ISO 9004 Kap. 7 

Management procesů 

Produkt 

ISO 9001 

Kap. 6 

ISO 9001 Kap. 7 

Realizace produktu 

ISO 9001 

Kap. 8 

ISO 9001 Kap. 5 

Odpovědnost managementu 

ISO 9004 Kap. 5 Řízení 

udržitelného úspěchu 

organizace 

ISO 9004 Kap. 6 

Management 

zdrojů 

ISO 9004 Kap. 5 

Strategie a 

politika 

ISO 9004 Kap. 8 

Monitorování, 

měření, analýza a 

přezkoumání 

ISO 9004 Kap. 9 

Zlepšování, 

inovace a učení se 

ISO 

9001 

ISO 

9004 
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Tyto standarty jsou náročnější neţ poţadavky definované normami ISO řady 9000. Nejsou 

tedy východiskem pro malé podniky a organizace poskytující sluţby. 

 

1.1.3 Koncepce TQM (Total Quality Management) 

Tato koncepce formulovala osm základních principů excelence organizací pro praktické 

pouţití v různých typech organizací.  Jednotlivé principy jsou: 

1. Orientace na výsledky 

2. Zaměření na zákazníka 

3. Vůdcovství a stálost účelu 

4. Management prostřednictvím procesů a faktů 

5. Rozvoj a angaţovanost lidí 

6. Neustálé zlepšování a inovace 

7. Rozvoj partnerství 

8. Procesní přístup 

Tyto principy byly v systémech řízení organizací dále rozšířeny o další tři principy, kterými 

jsou: 

  9.  Flexibilita 

10.  Sociální odpovědnost 

11. Učení se 

Principy jsou začleněny do modelu excelence, který je v Evropě v současnosti známý pod 

oficiálním označením EFQM Model Excelence. Tento model slouţí firmám k tomu, aby 

mohly efektivně aplikovat výše zmíněné principy.  Model má 9 hlavních a 32 dílčích kritérií a 

je znázorněn na obrázku 4. 
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Obr. 4 EFQM Model Excelence 2010 

Po novelizaci normy byly změněny body v jednotlivých oblastech a osm základních principů 

bylo pozměněno na: 

1. Dosahování vyváţených výsledků 

2. Dodání hodnoty pro zákazníky 

3. Vůdcovství s vizí a integritou 

4. Tvorba partnerství 

5. Úspěšnost díky lidem 

6. Management prostřednictvím procesů 

7. Péče o tvořivost a inovace 

8. Odpovědnost za trvale udrţitelnou budoucnost 

 

1.2 EMS – Systémy Environmentálního Managementu 

Tento systém managementu má jako hlavní cíl zabezpečit poţadované vysoké kvality 

výrobků při současném plnění nejen všech poţadavků maximální efektivnosti výroby, ale při 

dodrţení všech příslušných ekologických charakteristik výrobků a technologií. 

Environmentální management je úzce spjat s tzv. „Trvale udrţitelným rozvojem“, který 

dokáţe splnit potřeby současné generace a to tak, aniţ by ohrozil naplnění potřeb generací 

příštích. Tento udrţitelný rozvoj (velmi jednoduše řečeno) má být zaloţen na moderních 



7 
 

technologiích, šetření přírodními zdroji a na účinné ochraně všech sloţek ţivotního prostředí a 

přírody. 

Systém environmentálního managemetnu je koncept rozšířeného programu systému řízení 

podniku. Je rozšířen tak, aby v co největší míře repsektoval vztahy podniku k ţivotnímu 

prostředí a to i nad rámec právních předpisů a aby respektoval také vztahy k okolí výrobního 

místa, k zaměstnancům, k zákazníkům a všech zainteresovaných stran z hlediska jejich 

environmentálních zájmů. Největší důraz je především kladen na preventivní přístupy 

s hlavním principem neustálého zlepšování. 

Přístupy environmetnálního managementu se vyskytují ve dvou podobách a to: 

 V normách ISO řady 14000 

 V přísupech Nařízení rady a následně i parlamentu  EU – EMAS 

EMAS je rozvinutý přístup EMS pro země Evropské Unie a spojuje v sobě problematiku 

managementu a auditu. 

 

1.2.1 ČSN EN ISO 14001 

Legislativní rámec pro zavádění environmentálních systémů řízení  podle ISO 14001 není 

stanoven, protoţe jak vyplývá z výše uvedeného, systémy environmentálního řízení jsou 

zaváděny podle norem iso řady 14000, v České republice pak podle souboru norem ČSN EN 

ISO 14000. [7] Normy ISO řady 14000 slouţí slouţí i pro certifikaci těchto systémů.  

Tato norma sdílí základní zásady systému řízení s řadou norem pro řízení kvality ISO řady 

9000. Specifikuje poţadavky na systém environmentálního managementu tak, aby si 

organizace mohla stanovit politiku a cíle. Tato norma nestanovuje specické poţadavky. 

Systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 si klade za cíl: 

1. Porozumět, jak aktivity podniku ovlivňují ţivotní prostředí a jaké obchodní překáţky 

to můţe způsobit. 

2. Stanovit dlouhodobé a krátkodobé cíle pro zlepšení environmentálního profilu. 

3. Měřit environmentální profil vůči cílům. 

4. Komunikovat s lidmi vně a uvnitř organizace o environmentálním profilu a zavést 

systém, který tyto lidi zapojí do trvalého zlepšování tohoto profilu. 
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Přínosy environmentálního managementu: 

 V materiálovém hospodářství – úkoly pro nákup jsou optimalizovány z hlediska 

ekonomického i ochrany ţivotního prostředí. 

 Při transportu – jsou zpracovány manipulační a pracovní instrukce pro manipulaci 

s materiály. 

 Při provozu podniku – jsou zpracovány pracovní postupy a instrukce pro normální, 

mimořádný i havarijní provoz. 

 V řízení kvality a bezpečnosti – existují strukturované příručky a směrnice pro provoz 

systému managementu. 

 V právním oddělení – pro všechny činnosti jsou dokumentovány zákonné poţadavky 

v oblasti ţivotního prostředí. 

 Při plánování a financování – řízení finančního plánování a environmentální 

management jsou optimalizovány. 

 Ve stanovení odpovědnosti – existuje struktura stanovených opatření pro 

environmentální management s delegací odpovědností. 

ČSN EN ISO 14000:2005 Systém Environmentálního Managementu – Poţadavky s návodem 

pro pouţití (je analogická s normou ISO 9001) 

ČSN EN ISO 14001:2005 Systém Environmentálního Managementu -  Všeobecná směrnice 

k zásadám, systémům a podpůrným metodám (je to metodická pomůcka pro zavedení EMS 

do podnikové praxe). 

 

Obr. 5 Etapy zavádění EMS a prvky EMS  
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1.3 OH&SMS – Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Ţivot bez nebezpečí neexistuje. Průmyslové činnosti přináší mimo jiné celou řadu negativních 

stránek, mezi které například patří moţnost vzniku průmyslové havárie spojené s únikem 

nebezpečných látek toxického, hořlavého nebo výbušného charakteru. Aby tato rizika ze 

strany průmyslových podniků byla minimalizována, je třeba se na ně řádně a kvalifikovaně 

připravit. Základem všeho je tedy důkladná analýza dopadů moţných průmyslových havárií. 

BOZP umoţňuje mimo jiné navázat na systémy řízení kvality a environmentálního 

managementu a to v souladu s předpisy EU. 

Bezpečnostní management je součástí vrcholového managementu podniku a měly by se 

prakticky realizovat tyto zásady: 

1. Poskytnout stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a ţivotnímu prostředí jako 

ekonomickým hlediskům. 

2. Řídit podnik tak, aby se zvyšovala úroveň ochrany zdraví zaměstnanců, veřejnosti i 

úroveň ochrany ţivotního prostředí. 

3. Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich 

spolupráci při zvyšování úrovně bezpečnosti práce. 

4. Zahrnout hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a ţivotního prostředí do projektování 

všech stávajících či nových operací (činností, výrobků, procesů…). 

5. Informovat místní a okresní úřad, zaměstnance, zákazníky a veřejnost o rizicích 

způsobených pouţívanými nebezpečnými látkami a o přijatých bezpečnostních 

opatřeních. 

6. Poskytnout zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty. 

7. Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií a 

při zvyšování ochrany zdraví lidí a ţivotního prostředí v regionu. 

8. Podporovat uplatňování zásad a principů programu Bezpečný podnik formou sdílení 

zkušeností a nabídkou pomoci i ostatním organizacím, které se k programu přihlásily. 

Směrnice OHSAS 18001 se skládá ze dvou částí: 

 OHSAS 18001:2008, zde jsou uvedeny všeobecné poţadavky na systém řízení BOZP  

 OHSAS 18002:2000, zde jsou uvedeny všeobecné pokyny pro pouţívání OHSAS 

18001  
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Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze zavést pomocí modelu 

Bezpečný podnik či dle specifikace vydané Mezinárodní organizací práce ILO - OSH 2001. 

 

Obr. 6 Etapy zavádění BOZP a prvky BOZP  
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2 INTEGROVANÉ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY A JEJICH 

APLIKACE V PODMÍNKÁCH PRAXE  

 

Postup pro zavedení všech tří výše uvedených systémů je z hlediska dokumentace téměř 

analogický, a proto je komptabilita mezi standardy ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001 

zaloţena na známém Demingově modelu neustálého zlepšování cyklu PDCA. Avšak jeden 

podstatný rozdíl mezi standardy tu je: standard ISO 9001 je orientován zákaznicky a 

standardy ISO 14001 a BS OHSAS 18001 jsou zaměřeny celospolečensky. 

Tvorba integrovaných systémů managementu v oblasti kvality, ţivotního prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, můţe mít pro danou organizaci některé přínosy: 

 Uspoří se finanční prostředky. 

 Je zde účinná koordinace aktivit organizace. 

 Vytváří se vhodné prostředí a nástroje pro efektivní naplňování strategie organizace a 

záměrů vrcholového vedení. 

 Jasné specifikace pravomocí a odpovědností. 

 Zeštíhlení dokumentace, zpřehlednění a zpřístupnění dokumentace. 

 Zdokonalení výrobních procesů. 

 Sniţování spotřeby energie a surovin. 

 Sníţení počtu pracovních úrazů a jejich následků. 

 Garance shody se všemi limity platné legislativy. 

 Prevence a případné likvidace moţných havárií. 

 Konkrétní a přehledné postupy pro ochranu všech sloţek ţivotního i pracovního 

prostředí. 

 Přináší efektivnější nakládání s odpady. 

 Lepší odhalování chyb v jednotlivých činnostech a jejich včasná a účinná náprava. [4] 

 

2.1 Struktura dokumentace v integrovaném systému řízení  

Přístup Integrovaného systému managementu ovšem předpokládá postupnou harmonizaci 

dokumentů, která by měla podnikům přinést mnoho výhod.  
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Moţnost tvorby dokumentace v IMS můţe být následující: 

1. Všeobecná příručka (příručka IMS) 

2. a) Příručka kvality 

b) Příručka environmentální 

c) Příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

d) Příručky ostatních disciplín, pokud jsou integrovány 

3. Směrnice kombinované pro integrovaný systém 

4. Směrnice specifické pro jednotlivé obory 

5. Pokyny pro jednotlivé obory 

6. Záznamy 

 

2.2 Základní typy integrace a předpoklady úspěšnosti 

Způsob tvorby dokumentace, prokazování shody v rámci současných individuálních systémů 

managementu tedy přímo nabízejí moţnost integrace těchto systému do jediného 

integrovaného schématu. Integraci dnes dělíme na základní typy dle vývoje poţadavků na 

systémy kvality, ochrany ţivotního prostředí a bezpečnost práce. 

a) Dodatečná integrace poţadavků speciálních výrobních odvětví 

Zde se jedná o dodatečné zpracování speciálních poţadavků některých výrobních 

odvětví, jako jsou např.: výroba výbušnin, farmaceutický průmysl apod., do jiţ 

stávajících systémů managementu kvality vybudovaných dle standardů ISO ř. 9000. 

 

b) Přirozená integrace zvláštních poţadavků vybraných výrobních odvětví 

Jedná se o realizaci speciálních poţadavků výrobních odvětví, jejiţ významní 

představitelé (převáţně automobilky) si tyto své poţadavky postupně zakotvili do 

mezinárodně platných standardů (VDA, QS 9000, EQAP…), které musí všichni jejich 

dodavatelé plně respektovat. 

 

c) Integrované systémy managementu 

Tyto systémy se postupně stávají nezbytností pro zabezpečení synergického účinku tří 

individuálních systémů managementu, managementu kvality (QMS), ţivotního 

prostředí (EMS) a bezpečnosti práce (BOZP). 
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d) Komplexní podniková integrace 

Jelikoţ vývoj individuálních systému managementu jde dál, je nutné, aby se 

nepohlíţelo na různé, avšak spolu těsně související systémy jako na samostatné a 

navzájem nezávislé, ale je snahou klást je na společný základ – moderní management 

procesů. 

Podnik/firma je velmi často vysoce organizovaný, komplikovaný systém. Kaţdý sebemenší 

výkyv a jakákoliv nestabilita se výrazně projeví především v kvalitě, následně pak často i 

v problémech ekologických a potaţmo i v oblasti bezpečnosti práce. Síla systémových 

přístupů zakotvená v mezinárodních standardech je proto jiţ obecně uznávaná a i 

v podmínkách naší podnikové praxe její význam den ode dne roste. [6] 

 

2.3 Výhody integrovaného systému řízení oproti třem izolovaným systémům 

(QMS, BOZP, EMS) 

Systém řízení ve společnostech je pouze jeden, je tedy lepší, kdyţ obsahuje co nejméně 

subsystémů. Díky sníţení počtu subsystémů ve společnosti dochází k zeštíhlení mnoţství a 

rozsahu řídící dokumentace.  

Základními dokumentacemi v provozu jsou určité vnitřní předpisy. Do těchto předpisů je 

jednoduché zahrnout oblasti ţivotního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.  

Příručka integrovaného systému řízení zdůrazňuje provázanost a vazby mezi jednotlivými 

systémy. 

Integrovaný systém je potom srozumitelnější neţ samostatné systémy kvality, 

environmentální oblasti a bezpečnost, jelikoţ mnoho poţadavků mají tyto normy společné.  

Při auditu integrovaného systému řízení se kontrolují a posuzují všechny oblasti zároveň. To 

vede ke sníţení časových a finančních nákladů. 

Velkou výhodou je moţnost postupného budování, tzn. navazování jednotlivých oblastí na jiţ 

funkční systém kvality či EMS. Postupem času lze dosáhnout komplexní podnikové integrace 

zařazením dalších podnikových systémů (řízení znalostí, systém controllingu, systém rizik a 

mnohé další).  
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Praktická část 

 

3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI STOW 

 

3.1 Historie a vznik společnosti STOW 

V roce 1977 vznikla společnost STOW v Belgii ve Wevelgemu. V té době společnost 

zaměstnávala okolo 67 zaměstnanců. Roku 1987 se změnil název společnosti na Stow 

International a začaly se rozvíjet pobočky společnosti v Rakousku, České Republice, Francii, 

Německu, Holandsku, Polsku, Slovensku a Velké Británii. Jelikoţ poptávka neustále rostla, 

byla potřeba zvýšit výrobní kapacity. Protoţe areál ve Wevelgemu neumoţňoval rozšířit 

výrobní prostory, bylo nutné najít nové místo pro rozšíření výrobních prostorů. Díky 

reprezentaci prostřednictvím kanceláře v Číně (Shanghai and Beijing) vznikl v roce 1996 

výrobní závod v Shanghai (Čína) a v roce 1997 vznikl výrobní závod v Dottignies (Belgie). 

Během roku 1997 vznikla expanze na ostatní trhy prostřednictvím distribuční sítě v Evropě, 

Středním východě a Asii -  Pacifiku. 

Od roku 2001 byla provedena další expanze na zahraniční trhy a zároveň se stala společnost 

členem KRI Group. Dále byla rozšířena výrobní kapacita v Dottignies (Belgie) a to v roce 

2006. O rok později měla společnost obrat 171,2 mil. EUR a okolo 557 zaměstnanců. V roce 

2008 byl postaven nový výrobní závod v Číně a zároveň byl otevřen nový výrobní závod 

v České Republice. 
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Obr. 7 Průmyslová výroba společnosti STOW 

 

3.1.1 Výrobní závod v Karviné 

Výrobní závod v České republice sídlí ve městě Karviná. Jak jiţ bylo výše uvedeno, vznikl 

před dvěma lety a výroba zde byla zahájena 1.9.2008. Tato pobočka je zaměřena na výrobu 

nosníků klasických paletových regálových systémů.  

 

3.2 Výrobní program a stručná charakteristika výrobních procesů 

Společnost STOW se zabývá výrobou vysoce jakostních regálových systémů pro skladování 

palet, drobného zboţí, dlouhého materiálu, jakoţ i konstrukce plošin. Společnost vyrábí tzv. 

zakázky na míru. Regálové systémy STOW jsou vyráběny v plně automatizovaném výrobním 

závodě v Dotignies, a to takzvanými standardními elementy. V Karviné se vyrábí malosériové 

zakázky a komponenty v manuálním reţimu, jelikoţ zde by byla automatizovaná výroba 

neefektivní. 

Během 30 let se společnost stala mezinárodní společností se třemi výrobními závody. 

Prodejní kanceláře a sklady má však společnost po celé Evropě s rozsáhlou distribuční sítí 

zaměřenou na Evropu, Střední a Dálný východ. 
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3.2.1 Výroba v Karviné 

Výrobní závod v Karviné se zabývá výrobou nosníků pro klasické paletové regálové systémy. 

Důleţitým prvkem výroby je vysoce kvalitní povrchová úprava. Ta je dosaţena aplikováním 

práškové vypalované barvy s integrovaným fosfátováním, které zaručí antikorozní 

povrchovou úpravu. 

Nosníky, které společnost vyrábí, se dělí do tří skupin: 

 Trubkový nosník profilovaný za studena 

 Krabicový nosník 

 Police – nosníky pro vychystávací lokace 

Na nosníky se navařují tzv. hákové úchyty pro rychlejší a efektivnější montáţe.  

Tento hákový úchyt a jednotlivé nosníky jsou zobrazeny na obr. 8 a obr. 9. 

 

 

Obr. 8 Hákový úchyt a nosníky 
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Obr. 9 Nosníky - Police 

 

 

3.3 Současný stav společnosti v oblasti řízení kvality 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, společnost má tři výrobní závody. Výrobní závod v Belgii, Číně a 

České republice. Závody v Shanghai (Čína) a Dottignies (Belgie) mají zaveden systém řízení 

kvality dle ISO 9001:2008. 

Výrobní závod v Karviné doposud nemá zaveden ţádný ze systémů řízení.  
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Analytická část 

 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Jelikoţ výrobní závod v Karviné doposud nemá zaveden ţádný ze systémů řízení, rozhodlo se 

vedení tohoto závodu implementovat integrovaný systém řízení v rozsahu QMS, EMS a 

BOZP dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001. 

Níţe je uvedena tabulka, která zobrazuje vazby mezi jednotlivými normami. 

Tab. 1 Vztahy norem ISO 9001:2010, ISO 14001:2005 a ISO 18001:2008 

Oddíl ČSN EN ISO 

9001:2010 

Oddíl ČSN EN ISO 

14001:2005 

Oddíl ČSN EN ISO 

18001:2008 
0 

0.1 
0.2 

0.3 

0.4 

Úvod 

Obecně 
Procesní přístup 

Vztah k ISO 9004 

Kompatibilita s jinými 

systémy managementu 

- Úvod - Úvod 

1 

1.1 
1.2 

Předmět 

Obecně 
Aplikace 

1 Předmět normy 1 Předmět normy 

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 
BOZP 

4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.2 Poţadavky na dokumentaci     

4.2.1 

4.2.2 
4.2.3 

 4.2.4 

Obecně 

Příručka kvality 
Řízení dokumentů 

Řízení záznamů 

4.4.4 

- 
4.4.5 

4.5.4 

Dokumentace 

- 
Řízení dokumentů 

Řízení záznamů 

4.4.4 

- 
4.4.5 

4.5.4 

Dokumentace 

- 
Řízení dokumentů 

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 způsobu 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 

 
5.4.2 

Cíle kvality 

 
Plánování systému 

4.3.3 

 
4.3.3 

Cílové hodnoty a program 

(-y) 
Cílové hodnoty a program 

(-y) 

4.3.3 

 
4.3.3 

Cíle a programy 

 
Cíle a programy 
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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 

 

5.6.2 

 
5.6.3 

Obecně 

 

Vstup pro přezkoumání 

 
Výstup z přezkoumání 

4.6 

 

4.6 

 
4.6 

Přezkoumání vedením 

 

Přezkoumání vedením 

 
Přezkoumání vedením 

4.6 

 

4.6 

 
4.6 

Přezkoumání systému 

managementu 

Přezkoumání systému 

managementu 
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 

 

6.2.2 

Obecně 

 

Kompetence, výcvik a 

vědomí závaţnosti 

4.4.2 

 

4.4.2 

Odborná způsobilost, 

výcvik a povědomí 

Odborná způsobilost, 

výcvik a povědomí 

4.4.2 

 

4.4.2 

Odborná způsobilost, 

výcvik a povědomí 

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 

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     

7.3.1 

7.3.2 
7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 
7.3.6 

7.3.7 

Plánování návrhu a vývoje 

Vstupy pro návrh a vývoj 
Výstupy z návrhu a vývoje 

Přezkoumání návrhu a 

vývoje 
Ověřování návrhu a vývoje 

Validace návrhu a vývoje 

Řízení změn návrhu a 

vývoje 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

Řízení provozu 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

Řízení provozu 

7.4. Nákup     

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

Proces nákupu 

Informace pro nákup 

Ověřování nakupovaného 

4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 

Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 

4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 

Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
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produktu   

7.5 Výroba a poskytování 

sluţeb 

    

7.5.1 

 

7.5.2 
 

7.5.3 

7.5.4 

7.5.5 

Řízení výroby a 

poskytování sluţeb 

Validace procesů výroby a 
poskytování sluţeb 

Identifikace a 

sledovatelnost 

Majetek zákazníka 
Uchovávání produktu 

4.4.6 

 

4.4.6 
 

- 

- 

4.4.6 

Řízení provozu 

 

Řízení provozu 
 

- 

- 

Řízení provozu 

4.4.6 

 

4.4.6 
 

- 

- 

4.4.6 

Řízení provozu 

 

Řízení provozu 
 

- 

- 

Řízení provozu 

7.6 Řízení monitorovacího a 
měřícího 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 

8.2.2 

Spokojenost zákazníka 

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 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 

Červeně jsou vyznačeny pouze nadpisy norem. Dle tohoto srovnání je provedena analýza 

současného stavu společných poţadavků pro všechny tři výše uvedené normy a analýza 

specifických poţadavků jednotlivých norem. Zeleně jsou v tabulce zaznamenány právě 

specifické poţadavky jednotlivých norem. 
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4.1 Tvorba dokumentace 

Vzhledem k tomu, ţe pobočka v Karviné nemá zaveden ţádný ze systému řízení, nemá ani 

vytvořenou příslušnou dokumentaci. Vedení se tedy rozhodlo vytvořit integrovanou 

dokumentaci, aniţ by se musely dělat velké zásahy do jiţ exitujících vytvořených záznamů a 

dokumentů. Tvorba dokumentace můţe být zaznamenána následujícím obrázkem, který 

ukazuje společné poţadavky integrovaného systému řízení a specifické poţadavky 

jednotlivých standardů. K těmto společným poţadavkům a specifikacím vytvořit společnou 

dokumentaci pro integrovaný systém řízení a dokumentaci pro jednotlivá specifika. Struktura 

dokumentace je zobrazena na obrázku č. 10. Oranţové kolečko tvoří společné poţadavky a 

dokumentaci pro integrovaný systém řízení, modré kolečko zobrazuje specifika a 

dokumentaci pro QMS, zelené kolečko zobrazuje specifika a dokumentaci pro EMS a ve 

ţlutém kolečku jsou zobrazeny specifika a dokumentace pro BOZP. [20] 

 

Obr. 10 Struktura dokumentace integrovaného systému řízení [20] 
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4.2 Společné poţadavky norem ISO 9001:2010, ISO 14001:2005 a ISO 

18001:2008 a jejich dokumentace. 

Poznámka: Návrhy na opatření jsou pouze u některých poţadavků. Poţadavek, u nějţ není návrh na 

opatření vypsán, je buď splněn, nebo nebylo moţné v rámci časového rozsahu DP vypsat u všech 

poţadavků návrhy na opatření. 

 

1. VŠEOBECNÉ POŢADAVKY NA SYSTÉMY 

(ISO 9001 čl. 4.1, ISO 14001 čl. 4.1, ISO 18001 čl. 4.1) 

Zjištěný stav: 

Ve společnosti jsou identifikovány veškeré potřebné procesy jak pro management kvality, tak 

pro environmentální management a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Kaţdý proces má definovaného vlastníka a ten má stanoveny příslušné odpovědnosti a 

pravomoc. Vrcholové vedení zajišťuje potřebné zdroje a informace pro fungování procesů a 

jejich monitorování. Procesy jsou monitorovány, měřeny, analyzovány a jsou přijímána 

opatření pro neustálé zlepšování jednotlivých procesů. Procesy mají určitou posloupnost i 

vzájemnou působnost. Jednotlivé procesy mají stanoveny kritéria a metody, které zajišťují 

efektivní fungování a monitorování těchto procesů. 

 

2. POŢADAVKY NA DOKUMENTACI 

(ISO 9001 čl. 4.2.1, ISO 14001 čl. 4.4.4, ISO 18001 čl. 4.4.4) 

 

a) Dokumentovaná prohlášeni o politice a o cílech IMS (ISO 9001 čl. 5.3-5.4.1, ISO 

14001 čl. 4.2, ISO 18001 čl. 4.2) 

Zjištěný stav: 

Politika a cíle IMS nebyla vytvořená, jelikoţ nebyl zaveden integrovaný systém řízení 

a ani jeden z jeho standardů. Při stanovování a přezkoumávání cílů byly brány v potaz 

i poţadavky právních předpisů jak v oblasti environmentální, tak v oblasti BOZP. 

Vedení stanovilo pravomoc a odpovědnosti pro dosahování cílů a naplňování politiky 

IMS. 
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Návrh na opatření 

Politika a cíle IMS byly vytvořeny v rámci diplomové práce v příloze č. 1 a č. 2. 

Po zavedení IMS, politiku a cíle přezkoumávat pro neustálé zlepšování.  

 

b) Příručka IMS (ISO 9001 kap. 4.2.2) 

Zjištěný stav: 

Příručka nebyla vytvořená, jelikoţ nebyl zaveden integrovaný systém řízení a ani 

jeden z jeho standardů. 

Návrh na opatření: 

Návrh příručky IMS byl vytvořen v rámci diplomové práce a je uveden v příloze č. 4. 

 

c) Řízení dokumentů (ISO 9001 čl. 4.2.3, ISO 14001 čl. 4.4.5, ISO 18001 čl. 4.4.5) 

Zjištěný stav: 

Společnost nemá vytvořenou směrnici pro „Řízení dokumentů“. Aktuální seznamy 

platných dokumentů jsou vedeny na jednotlivých pracovištích, kterým daný typ 

dokumentů přísluší.  

Návrh na opatření: 

Vytvořit následující směrnici „Řízení dokumentů“ do které je třeba zahrnout postup 

pro identifikaci změn a distribuci v místě pouţívání, schvalování vhodnosti 

dokumentů před jejich vydáním, přezkoumávání a aktualizaci dokumentů, zajištění 

identifikace dokumentů externího původu určených pro společnost a zajistit jejich 

řízení a distribuci. 

 

d) Řízení záznamů (ISO 9001 čl. 4.2.4, ISO 14001 čl. 4.5.4, ISO 18001 čl. 4.5.4) 

Zjištěný stav: 

Systém řízení záznamů prozatím nebyl vytvořen. Společnost má vytvořeny formuláře 

pro poskytnutí důkazů o shodě s poţadavky výše uvedených norem. 
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Návrh na opatření 

Realizovat analýzu veškerých záznamů a vytvořit směrnici pro jejich identifikaci, 

ukládání, čitelnosti, ochranu, archivaci, a vyhledávání. V případě elektronické podoby 

uchovávání záznamů bude třeba stanovit přístupová práva, poţadavky na zálohování a 

ochranu, které zajistí data i v případech havarijních situací (poţár, záplavy, selhaní 

informačního systému atd.) 

 

 

3. POVINNOSTI VEDENÍ 

(ISO 9001 kap. 5 a 6, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 4.4.1) 

 

a) Odpovědnost managementu (ISO 9001 čl. 5.1, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 

4.4.1) 

Současný stav: 

Vrcholové vedení se aktivně angaţuje na zavedení IMS, stanoví kaţdoročně politiku a 

cíle IMS, zajišťuje dostupnost finančních a ostatních zdrojů pro zavedení, udrţování a 

neustálé zlepšování IMS. 

Návrh na opatření: 

Vedení by mělo pravidelně přezkoumávat systém managementu po zavedení IMS a 

vést záznamy z přezkoumání. 

 

b) Plánování systému (ISO 9001 čl. 5.4.2, ISO 14001 čl. 4.3.3, ISO 18001 čl. 4.3.3) 

Současný stav: 

Vrcholové vedení plánuje systém řízení tak, aby byla zajištěna a udrţována integrita 

systému managementu kvality a zároveň byly splněny poţadavky normy ISO 9001 

v čl. 4.1 stejně jako cíle a politiku IMS. Při stanovování a přezkoumávání cílů bere 

vedení v potaz i poţadavky právních předpisů jak v oblasti environmentální, tak 

v oblasti BOZP. Vedení stanovilo pravomoci a odpovědnosti pro dosahování cílů a 

naplňování politiky IMS. 
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Návrh na opatření: 

Vedení po zavedení IMS musí v plánovaných a předem stanovených intervalech 

přezkoumávat naplánovaný systém managementu, aby se zajistilo dosaţení cílů a o 

těchto přezkoumání vést záznamy. 

 

c) Povinnosti a pravomoc (ISO 9001 čl. 5.5.1, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 4.4.1) 

Současný stav: 

Vrcholové vedení je odpovědné za stanovení odpovědností a pravomocí jednotlivých 

pracovníků společnosti a tyto odpovědnosti a pravomoc jsou jim sdělovány v popisu 

pracovních míst. V rámci diplomové práce byla vytvořena tabulka povinností a 

pravomocí, která je zobrazena v příloze č. 

 

d) Představitel managementu (ISO 9001 čl. 5.5.2, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 

4.4.1) 

Současný stav: 

Společnost nemá osoby odpovědné za jednotlivé systémy managementu v rámci IMS. 

Návrh na opatření: 

Určit představitele managementu, který bude v jednotlivých oblastech IMS mít mimo 

jiné i odpovědnosti a pravomoc za zajištění potřebných procesů pro IMS. Bude 

předkládat zprávy vrcholovému vedení o dosaţených výkonech IMS a jakýchkoli 

opatření na zlepšení, které budou potřeba. 

 

e) Vnitřní komunikace a komunikace se zainteresovanými stranami (ISO 9001 čl. 5.5.3 a 

čl. 7.2.3, ISO 14001 čl. 4.4.3, ISO 18001 čl. 4.4.3)  

Současný stav: 

Vedoucí výroby denně komunikuje s mistry výroby a ti předávají a informace mezi 

ostatní pracovníky směny. Ředitel komunikuje se všemi pracovníky v rámci 

pravidelných porad (zpravidla 1x měsíčně). Ve společnosti funguje jak vertikální tak 

horizontální tok informací.  
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Ředitel společnosti komunikuje a spolupracuje se všemi svými zainteresovanými 

stranami ve všech uvedených oblastech (jakost, environment, BOZP). 

 

 

4. PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

(ISO 9001 čl. 5.6, ISO 14001 čl. 4.6, ISO 18001 čl. 4.6) 

 

a) Obecně (ISO 9001 čl. 5.6.1, ISO 14001 čl. 4.6, ISO 18001 čl. 4.6) 

Současný stav: 

Vedení prozatím nedělalo ţádné přezkoumání systému řízení. 

Návrh na opatření: 

Po zavedení integrovaného systému řízení musí vedení v pravidelných intervalech 

přezkoumávat svůj systém řízení jak v oblasti kvality, tak v oblasti environmentální a 

BOZP. Musí se snaţit neustále vyhledávat příleţitosti ke zlepšování a vytvářet a 

udrţovat záznamy z přezkoumání systému. 

 

b) Vstupy pro přezkoumání (ISO 9001 čl. 5.6.2, ISO 14001čl. 4.6, ISO 18001 čl. 4.6) 

Současný stav: 

Vedení prozatím nedělalo ţádné přezkoumání systému řízení. 

Návrh na opatření: 

Po zavedení integrovaného systému řízení musí vedení v pravidelných intervalech 

přezkoumávat svůj systém řízení jak v oblasti kvality, tak v oblasti environmentální a 

BOZP. Do vstupů pro přezkoumání systému musí zařadit výsledky auditů, zpětné 

vazby od všech zainteresovaných stran, výsledky výkonnosti jednotlivých procesů jak 

v oblasti kvality, tak v oblasti environmentální a BOZP. Rozsah splnění cílů IMS, stav 

šetření incidentů, nápravných a preventivních opatření, následné činnosti 

z předchozího přezkoumání systému managementu. Další změny, které by mohly 
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ovlivnit systém managementu včetně nových poţadavků, právních předpisů a další. 

V neposlední řadě to musí být i návrhy ke zlepšení. 

 

c) Výstupy pro přezkoumání (ISO 9001 čl. 5.6.3, ISO 14001čl. 4.6, ISO 18001 čl. 4.6) 

Současný stav: 

Vedení prozatím nedělalo ţádné přezkoumání systému řízení. Nejsou tedy ţádné 

výsledky z přezkoumání. 

Návrh na opatření: 

Po zavedení integrovaného systému řízení musí vedení v pravidelných intervalech 

přezkoumávat svůj systém řízení jak v oblasti kvality, tak v oblasti environmentální a 

BOZP. Výstupy z tohoto přezkoumání musí zahrnovat všechny rozhodnutí a opatření 

vztahující se k závazku neustálého zlepšování, ke zlepšování výkonnosti jak v oblasti 

kvality, tak v oblasti environmentální a BOZP. Dále musí zahrnovat rozhodnutí a 

opatření vztahující se k politice a cílech IMS, zdrojích a dalších prvcích integrovaného 

systému. 

 

 

5. POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ 

(ISO 9001 kap. 6, ISO 14001 čl. 4.4, ISO 18001 čl. 4.4) 

 

a) Poskytování zdrojů (ISO 9001 čl. 6.1, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 4.4.1) 

Současný stav: 

Vedení určuje a poskytuje veškeré finanční, lidské zdroje, infrastrukturu a 

technologické zdroje potřebné pro vytvoření, zavedení a zlepšování integrovaného 

systému řízení a pro zvyšování jeho efektivnosti. Určuje a poskytuje zdroje v oblasti 

kvality, BOZP a environmentální. Vedení stanovilo odpovědnosti i pravomoc za 

poskytování těchto zdrojů.  
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b) Lidské zdroje (ISO 9001 čl. 6.2.1, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 4.4.1) 

Současný stav: 

Společnost si je vědoma, ţe největší vliv na kvality produktu, ţivotní prostředí a 

bezpečnost na pracovištích, mají vliv její zaměstnanci. Proto se společnost snaţí 

vzdělávat své pracovník a dále získávat a udrţet ty nejlepší pracovníky. Prozatím 

nebyla vytvořena směrnice pro přijímání nových pracovníků, avšak na všechny 

pracovní pozice má společnost vytvořené popisy pracovních míst, včetně pravomocí a 

odpovědností, potřebných kvalifikací a předpokladů na pracovní pozici.  

Návrh na opatření: 

Vedení by mělo vyhodnocovat své pracovníky a odměňovat ty nejlepší. Navrhnout 

vhodnou formu motivace k aktivní účasti zaměstnanců na vytvoření, udrţení a 

zlepšování IMS. 

 

c) Záznamy o způsobilosti povědomí a výcvik (ISO 9001 čl. 6.2.2, ISO 14001 čl. 4.4.2, 

ISO 18001 čl. 4.4.2) 

Zjištěný stav: 

Společnost má vytvořeny záznamy o způsobilosti a výcviku zaměstnanců. Poskytuje 

školení svým zaměstnancům a má proškolené pracovníky jak oblasti kvality tak 

v oblasti bezpečnosti práce a environmentálního prostředí. V personálních záznamech 

jsou vedeny popisy pracovních míst, v nichţ jsou uvedeny jednotlivé poţadavky a 

předpoklady na pracovní pozici, dále odpovědnosti a pravomoc na určitém pracovním 

místě. 

 

d) Infrastruktura (ISO 9001čl. 6.3, ISO 14001 čl. 4.4.1, ISO 18001 čl. 4.4.1) 

Současný stav: 

Vedení stanovilo potřebnou hmotnou i nehmotnou infrastrukturu a také stanovilo 

odpovědné osoby, které budou tuto infrastrukturu udrţovat ve stavu, který bude plnit 

shody poţadavků zákazníků s produktem a bude udrţovat a zlepšovat systém řízení. 

Neustále sleduje vývoj nových technologií a vyhodnocuje, zda by nové technologie 

mohly přispět k větší efektivitě. 
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e) Pracovní prostředí (ISO 9001 6.4) 

Současný stav: 

Vedení společnosti zajišťuje a stále zlepšuje pracovní prostředí jednak, aby splňovalo 

poţadavky na bezpečnost a ochranu při práci (zavedením ochranných osobních 

pomůcek s vyuţitím poznatků nejnovějších technologií atd.), zároveň bylo dosaţeno 

shody poţadavků na produkt a v neposlední řadě se snaţí vedení zajistit pracoviště 

tak, aby mělo co nejmenší vliv na ţivotní prostředí (zavedení košů pro tříděný odpad 

atd.) 

Poznámka: Pracovní prostředí není přímým poţadavkem norem ISO 14001 a ISO 18001, avšak se 

domnívám, ţe i tento poţadavek má vliv na ochranu ţivotního prostředí a také na zdraví, bezpečnost a 

ochranu při práci. Proto jsem jej zahrnula do společných poţadavků. 

 

 

6. MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ – KONTROLA 

(ISO 9001 Kap. 8, ISO 14001 čl. 4.5, ISO 18001 čl. 4.5) 

 

a) Interní audit (ISO 9001 čl. 8.2.2, ISO 14001 čl. 4.5.5, ISO 18001 čl. 4.5.4.) 

Zjištěný stav: 

Směrnice pro provádění interních auditů dosud nebyla vytvořena, jelikoţ společnost 

nemá zaveden ţádný ze standardů IMS. Ţádný interní audit doposud nebyl realizován. 

Částečně se provádějí interní audity v oblastech BOZP a EMS. 

Návrh na opatření: 

Vypracovat směrnici pro řízení interních auditů, včetně odpovědností a pravomocí a 

četnosti auditu. Naplánovat interní audit na dobu před přezkoumáním systému řízení, 

po zavedení IMS a před externím auditem. 
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b) Řízení neshodného výrobku/ služby (ISO 9001 čl. 8.3, ISO 14001 čl. 4.5.3, ISO 18001 

čl. 4.5.3) 

Zjištěný stav: 

Společnost má vypracovanou směrnici pro řízení neshod, neshodných výrobků/sluţeb. 

Jsou vytvořeny postupy pro identifikaci neshodného produktu, záznamy o neshodě, 

označení neshody, jsou stanoveny odpovědnosti i pravomoc pro další zpracování 

neshody a další. Ve společnosti je vyhrazen prostor, pro uloţení neshodných produktů, 

který zamezuje další pouţití neshodného výrobku. Společnost má vytvořenou 

dokumentaci pro řešení neshod či opatření vztahující se k environmentálnímu systému 

řízení a systému řízení BOZP. Rovněţ tyto postupy obsahují identifikaci neshod. 

Návrh na opatření: 

Stanovit odpovědné osoby a jim přiřadit i pravomoc k řízení neshod v oblastech 

kvality, environmentální a BOZP. 

 

c) Neustálé zlepšování (ISO 9001 čl. 8.5.1, ISO 14001 čl. 4.5.3, ISO 18001 čl. 4.5.3) 

Zjištěný stav: 

Společnost se snaţí neustále zlepšovat efektivnost IMS prostřednictvím politiky a cílů 

IMS, analýz, preventivními a nápravnými opatřeními. 

Návrh na zlepšení: 

Po zavedení IMS musí společnost zahrnout do neustálého zlepšování i přezkoumávání 

systému managementu a zajišťovat zlepšováním i pomocí výsledků z prováděných 

auditů. 

 

d) Opatření k nápravě (ISO 9001 čl. 8.5.2, ISO 14001 čl. 4.5.3, ISO 18001 čl. 4.5.3) 

Zjištěný stav: 

Společnost má vytvořeny dokumentované postupy pro identifikaci neshod, určení 

jejich příčin, rozhodnutí přijetí opatření k nápravě, zpětně kontrolují a vyhodnocují 

efektivnost zavedeného opatření. Jsou vedeny záznamy o výsledcích přijatých 
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opatření. Ve společnosti je to v rámci neustálého zlepšování. Provedené změny jsou 

aktualizovány, schvalovány a sdělovány všem, kteří je potřebují znát. 

Návrh na opatření: 

Stanovit odpovědné osoby a jim přiřadit i pravomoc k řízení neshod v oblastech 

kvality, environmentální a BOZP a následné přezkoumání a vyhodnocování opatření 

k nápravě. 

 

e) Preventivní opatření (ISO 9001 čl. 8.5.3, ISO 14001 čl. 4.5.3, ISO 18001 čl. 4.5.3) 

Zjištěný stav: 

Společnost má vytvořeny dokumentované postupy pro neustálé zlepšování a v jeho 

rámci je i zahrnuto preventivní opatření. Provedené změny jsou aktualizovány, 

schvalovány a sdělovány všem, kteří je potřebují znát. 

Návrh na opatření: 

Stanovit odpovědné osoby a jim přiřadit i pravomoc k řízení neshod v oblastech 

kvality, environmentální a BOZP a následné přezkoumání a vyhodnocování 

preventivních opatření. 
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4.3 Specifické poţadavky norem ISO 14001:2005 a ISO 18001:2008 oproti ISO 

9001:2010 

Poznámka: Návrhy na opatření jsou pouze u některých poţadavků. Poţadavek, u nějţ není návrh na 

opatření vypsán, je buď splněn, nebo nebylo moţné v rámci časového rozsahu DP vypsat u všech 

poţadavků návrhy na opatření. 

Společnosti, které vytváří integrovaný systém managementu, se musí zaměřit na rozsah 

platnosti zvolených standardů. Důvodem je, ţe systém managementu kvality je většinou 

zaměřen na výrobek a zákazníka a spousta činností ve společnosti tak zůstává mimo systém. 

Z velké části jsou to činnosti či procesy s negativním vlivem na ţivotní prostředí. Další 

činnosti, které tak zůstávají mimo systém, jsou činnosti, které ovlivňují bezpečnost na 

pracovištích či samotnou ochranu zdraví při práci. 

Výše uvedené normy jsou do jisté míry kompatibilní, ale existuje celá řada specifik 

jednotlivých norem. Níţe budou popsány a analyzovány specifické poţadavky všech výše 

uvedených norem a číslování bude shodné s články norem. Nebudou zde uvedeny shodné 

poţadavky všech tří standardů a poţadavky, které jsou odlišné pouze v zaměření standardů 

(např. politika kvality -environmentální politika - politika BOZP, nebo cíle kvality - 

environmentální cíle - cíle BOZP), ty jsou uvedeny výše. 

 

4.3.1 Specifické poţadavky normy ISO 14001:2005 

Čl. 4.3.1 Environmentální aspekt 

Oddíl Poţadavek [8] Současný stav Stupeň splnění 
4.3.1 a Vytvořit, zavést a udrţovat postupy 

k identifikaci environmentálních aspektů 

svých činností, výrobků a sluţeb v rámci 

definovaného rozsahu systému 

environmentálního managementu, které 

můţe řídit a těch environmentálních 

aspektů, na které můţe mít určitý vliv, 

s ohledem na plánované nebo nové 

projekty nebo nové či upravené činnosti, 

výrobky a sluţby. 

Společnost prozatím nemá 

stanoveny ţádné 

environmentální aspekty. 

Nejsou tedy ani zavedeny 

postupy pro identifikaci 

environmentálních aspektů a 

ani postupy k určení aspektů, 

které mají či mohou mít dopad 

na ţivotní prostředí. 

Jelikoţ společnost nemá tyhle 

postupy zavedeny, neexistuje 

ani ţádná dokumentace a její 

aktualizace. 

 

 

Nesplněno 

4.3.1 b Vytvořit, zavést a udrţovat postupy 

k určení těch aspektů, které mají nebo 

mohou mít významný dopad na ţivotní 

prostředí. 

4.3.1  Dokumentace a průběţná aktualizace 

4.3.1 Významné aspekty se musí brát v úvahu 

při vytváření, implementaci a udrţování 

EMS 
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Návrh na opatření 

Vytvořit, zavést a udrţovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů a postupy 

k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít dopad na ţivotní prostředí a tyto postupy 

dokumentovat. Při zavádění systémů EMS či IMS musí stanovené environmentální aspekty 

brát v potaz. Po zavedení systémů EMS či IMS tyto dokumentované postupy průběţně 

aktualizovat. 

 

Čl. 4.3.2 Poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky 

Oddíl Poţadavek [8] Současný stav Stupeň splnění 
4.3.2 a Vytvořit, zavést a udrţovat postupy 

k identifikaci a zajištění přístupu 

k příslušným poţadavkům právních 

předpisů a jiným poţadavkům, které se 

na ni vztahují, v souvislosti s jejími 

environmentálními aspekty. 

Společnost má zavedené 

postupy k identifikaci a 

zajištění přístupu ke všem 

právním a jiným poţadavkům. 

Nejsou však svázány 

s environmentálními aspekty, 

jelikoţ ty společnost nemá 

identifikovány. 

Splněno 

částečně 

4.3.2 b Vytvořit, zavést a udrţovat postupy 

k určení uplatnitelnosti těchto poţadavků 

na její environmentální aspekty. 

Jelikoţ neexistují postupy 

k identifikaci 

environmentálních aspektů a 

tyto aspekty nejsou stanoveny, 

nejsou ani zavedeny postupy 

k určení uplatnitelnosti 

poţadavků na její aspekty. 

Nesplněno 

4.3.2 Příslušné právní a jiné poţadavky se 

musí brát v úvahu při vytváření, 

implementaci a udrţování EMS 

Společnost bere příslušné 

právní i jiné poţadavky 

v úvahu a jsou brány v úvahu i 

při vytváření EMS 

Splněno 

Návrh na opatření: 

Po zavedení postupu k identifikaci a určování environmentálních aspektů a významných 

aspektů, které mohou mít dopad na ţivotní prostředí, musí společnost zavést postupy 

k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným právním poţadavkům a svázat je s jejími 

environmentálními aspekty. Dále musí poté vytvořit postupy k určení uplatnitelnosti těchto 

poţadavků na její environmentální aspekty. 
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Čl. 4.4.6 Řízení provozu 

Oddíl Poţadavek [8] Současný stav Stupeň splnění 
4.4.6 Společnost musí určovat a plánovat ty 

operace, které jsou spojeny s jejími 

identifikovanými environmentálními 

aspekty, v souladu s její environmentální 

politikou, cíli a cílovými hodnotami. 

Společnost má určeny postupy 

a operace tak, aby byly 

v souladu s environm. 

politikou a cíly avšak tyto 

operace nejsou spojeny 

s environm. Aspekty, jelikoţ 

tyto aspekty nejsou stanoveny. 

Splněno 

částečně 

4.4.6 a Vytvořit, zavést a udrţovat 

dokumentované postupy pro řízení 

situací, kdy by bez těchto postupů mohlo 

dojít k odchýlení od environmentální 

politiky, cílů a cílových hodnot. 

Ve společnosti nejsou 

dokumentovány postupy pro 

řízení situací, které by mohly 

vést k odchýlení od environm. 

politiky, cílů a cílových 

hodnot. Jelikoţ nejsou 

identifikovány environm. 

aspekty, nejsou ani hodnoceny 

a dokumentovány činnosti, 

které by mohly vést k 

uvedenému odchýlení. 

Nesplněno 

4.4.6 b Ustanovit provozní kritéria v postupech Jelikoţ nebyly stanoveny 

postupy a poţadavky na 

proces identifikace environm. 

aspektů a řízení situací, které 

by mohly vést k odchýlení od 

environm. politiky, cílů a 

cílových hodnot, nejsou 

stanoveny ani provozní 

kritéria. 

Nesplněno 

4.4.6 c Vytvořit, zavést a udrţovat 

dokumentované postupy pro 

identifikované významné 

environmentální aspekty zboţí a sluţeb, 

pouţívaných organizací a sdělit příslušné 

postupy a poţadavky dodavatelů, včetně 

smluvních partnerů. 

Společnost nemá zavedeny 

postupy k identifikaci 

významných 

environmentálních aspektů 

zboţí a sluţeb, tudiţ tyto 

postupy ani nemohou být 

sdělovány dodavatelům a 

smluvním stranám. 

Nesplněno 

Návrh na opatření: 

Po zavedení postupu k identifikaci a určování environmentálních aspektů a významných 

aspektů, které mohou mít dopad na ţivotní prostředí, musí společnost plánovat operace, které 

jsou spojený s jejími identifikovanými významnými aspekty. Vytvořit, zavést a udrţovat 

dokumentované postupy pro řízení situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení 

od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot a jim přiřadit určitá provozní kritéria. 

Dále musí vytvořit, zavést a udrţovat dokumentované postupy pro identifikované významné 

environmentální aspekty zboţí a sluţeb, pouţívaných organizací a sdělit příslušné postupy a 

poţadavky dodavatelů, včetně smluvních partnerů. 
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Čl. 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

Oddíl Poţadavek [8] Současný stav Stupeň splnění 
4.4.7 Společnost musí vytvořit, zavést a 

udrţovat postupy k identifikaci moţností 

vzniku situací havarijního ohroţení a 

havarijních situací, které mohou mít 

dopady na ţivotní prostředí a pro reakce 

na ně. 

Společnost má stanovené 

postupy k identifikaci vzniku 

havarijního ohroţení a situací, 

které by mohly mít dopad na 

ţivotní prostředí, a reaguje na 

nastalé situace havarijního 

ohroţení.  Jsou zavedeny 

různé činnosti, kterými se 

snaţí minimalizovat negativní 

dopady. Všechny havarijní 

plány jsou přezkoumávány a 

určité postupy byly i 

přezkoušeny. 

Splněno 

4.4.7 Společnost musí reagovat na nastalé 

situace havarijního ohroţení a havárie a 

předcházet či eliminovat s nimi spojené 

negativní dopady. 

4.4.7 Havarijní plány musí být periodicky 

přezkoumávány (případně revidovány) a 

to především poté, co se havárie nebo 

havarijní ohroţení udály. 

4.4.7 Pokud je to moţné, tak tyto postupy 

přezkušovat. 

 

Čl. 4.5.1 Monitorování a měření 

Oddíl Poţadavek [8] Současný stav Stupeň splnění 
4.5.1 Společnost musí vytvořit, zavést a 

udrţovat postupy pravidelného 

monitorování a měření klíčových znaků 

provozu, které mohou mít významný 

environmentální dopad. Postupy musí 

zahrnovat dokumentování informací pro 

monitorování výkonnosti, příslušných 

nástrojů řízení provozu a souladu s cíli a 

cílovými hodnotami společnosti. 

Společnost provádí 

monitorování znaků provozu, 

které mohou mít dopad na 

ţivotní prostředí. 

Avšak postupy monitorování 

nejsou sepsány do dokumentů. 

Splněno 

částečně 

4.5.1 K monitorování a měření musí 

společnost uţívat jen kalibrované nebo 

ověřené zařízení a udrţovat související 

záznamy. 

Společnost uţívá pouze 

kalibrované nebo ověřené 

zařízení. Má také příslušné 

záznamy o udrţování, 

přezkušování a kalibraci 

zařízení. 

Splněno 

Návrh na opatření: 

Vytvořit, zavést a udrţovat postupy pravidelného monitorování a měření klíčových znaků 

provozu, které mohou mít významný environmentální dopad. 
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Čl. 4.5.2 Hodnocení souladu 

Oddíl Poţadavek [8] Současný stav Stupeň splnění 
4.5.2.1 Společnost ve shodě se svým závazkem 

v souladu s příslušnými poţadavky 

právních předpisů musí vytvořit, zavést a 

udrţovat postupy pro pravidelné 

hodnocení tohoto souladu.  

Společnost nehodnotí soulad 

s příslušnými právními 

poţadavky. Nejsou tedy 

sepsány postupy k hodnocení 

a nejsou tedy ani vytvořeny 

záznamy o výsledcích 

z hodnocení. 

Nesplněno 

4.5.2.1 Dále musí udrţovat záznamy o 

výsledcích pravidelných hodnocení. 

4.5.2.2 Společnost musí hodnotit soulad s jinými 

poţadavky, které se na ni vztahují a smí 

spojit toto hodnocení s hodnocením 

souladu s poţadavky právních předpisů, 

uvedené v čl. 4.5.2.1, nebo můţe vytvořit 

samostatný postup. 

Společnost hodnotí soulad 

s jinými poţadavky, které se 

na ně vztahují. 

Nejsou sepsány postupy 

k hodnocení. 

Splněno 

částečně 

4.5.2.2 Dále musí udrţovat záznamy o 

výsledcích pravidelných hodnocení. 

Záznamy o výsledcích 

hodnocení jsou uvedeny 

v zápise z porad. 

Splněno 

Návrh na opatření: 

Vytvořit, zavést a udrţovat postupy pro pravidelné hodnocení souladu s příslušnými 

poţadavky právních předpisů. Dále musí udrţovat záznamy o tomto hodnocení. 

 

 

4.3.2 Specifické poţadavky normy ISO 18001:2008 

Čl. 4.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 

Oddíl Poţadavek [9] Současný stav Stupeň splnění 
4.3.1  Společnost musí navrhnout, zavést a 

udrţovat postupy pro průběţnou 

identifikaci nebezpečí, posuzování rizika 

a určení způsobu nezbytného řízení. 

Postupy pro identifikaci nebezpečí a 

posuzování rizika musí brát v úvahu: 

Společnost má zavedené a 

udrţované postupy pro 

identifikaci rizik nebezpečí, 

posuzování rizika a má 

stanoven způsob řízení. 

Identifikace nebezpečí a 

posouzení rizik bere v úvahu 

veškeré poţadavky této 

normy. 

Splněno 

4.3.1 a běţné a mimořádné činnost, 

4.3.1 b činnosti všech osob, které mají přístup na 

pracoviště (včetně smluvních partnerů a 

návštěvníků), 

 

4.3.1 c lidské chování způsobilosti a další lidské 

faktory, 

 

4.3.1 d identifikovaná nebezpečí vznikající 

mimo pracoviště, která mohou 

nepříznivě ovlivnit zdraví a bezpečnost 

osob řízených na daném pracovišti, 

4.3.1 e Nebezpečí v okolí pracoviště způsobená 

činnostmi spojenými s aktivitami 

řízenými organizací 

 



37 
 

4.3.1 f Infrastrukturu vybavení a materiály na 

pracovišti poskytované organizací nebo 

jinými subjekty 

4.3.1 g Změny nebo navrhované změny 

v organizace, jejích aktivitách nebo 

materiálech, 

4.3.1 h Úpravy systému managementu BOZP, 

včetně dočasných změn, jejich vlivy na 

provoz, procesy a činnosti 

4.3.1 i Jakékoli poţadavky právních předpisů 

související s posuzováním rizika a 

implementaci nezbytného řízení 

4.3.1 j Návrh pracovišť, procesů, zařízení, 

stojů/vybavení provozních postupů a 

organizace práce, včetně jejich 

přizpůsobení lidským schopnostem 

4.3.1 a Metodika pro identifikaci nebezpečí a 

posuzování rizik musí být stanovena 

s ohledem na její předmět, povahu, a 

načasování tak, aby byl zajištěn spíše 

proaktivní neţ reaktivní přístup, a 

Společnost má určeny 

metodiky pro identifikování 

nebezpečí a rizik tak, ţe je 

uplatňován spíše proaktivní 

přístup. 

Splněno 

4.3.1 b Přiměřeně umoţnit identifikování rizik, 

stanovování priorit, dokumentování rizik 

a aplikování opatření. 

Metodiky jsou stanoveny tak, 

aby umoţnili identifikace rizik 

a stanovování priorit. Vše je 

zdokumentováno a jsou 

aplikována opatření. 

Splněno 

4.3.1 Pro management změny musí organizace 

před zavedením takových změn 

identifikovat nebezpečí a rizika v oblasti 

BOZP spojená se změnami v organizaci, 

v systému managementu BOZP nebo 

v jejích činnostech. 

Společnost před kaţdou 

zavedenou změnou 

identifikuje nebezpečí a rizika 

v oblasti BOZP, které jsou 

spojená se změnami 

v organizaci a jejich 

činnostech. 

Splněno 

4.3.1 Společnost musí zajistit, aby výsledky 

těchto posuzování byly zvaţovány při 

určování způsobu řízení. 

Všechny výsledky těchto 

posouzení společnost zvaţuje 

při určování způsobu řízení a 

splňuje i následnou hierarchii 

změn. 

Splněno 

 

 

 

 

 

4.3.1 a 

při určování způsobu řízení nebo 

zvaţování změn stávajícího způsobu 

řízení musí být pro sniţování rizik 

pouţita následující hierarchie 

odstranění 

Při jakémkoli způsobu řízení 

nebo zvaţování změn 

nynějšího způsobu řízení 

společnost uţívá následnou 

hierarchii. 

Splněno 
4.3.1 b nahrazení 

4.3.1 c Technická opatření 

4.3.1 d Značení/varování a/nebo organizační 

opatření 

4.3.1 e Osobní ochranné prostředky 

4.3.1 Společnost musí dokumentovat a 

udrţovat výsledky identifikace 

nebezpečí, posuzování rizik a určeného 

způsobu řízení v aktuálním stavu 

Momentálně se tvoří 

dokumentace, kde se sepisují 

výsledky identifikace 

nebezpečí, posuzování rizik a 

určený způsob řízení. 

 

Jiţ se plní 

4.3.1 Rizika a určený způsob řízení v oblasti 

BOZP musí být brány v úvahu při 

vytváření, implementaci a udrţování 

systému řízení BOZP 

Při tvoření systémů BOZP či 

IMS bere společnost 

identifikovaná rizika v úvahu. 

Splněno 
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Návrh na opatření: 

Dodělat dokumentaci a udrţovat výsledky identifikace nebezpečí, posuzování rizik a 

určeného způsobu řízení v aktuálním stavu. 

 

Čl. 4.3.2 Poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky 

Oddíl Poţadavek [9] Současný stav Stupeň splnění 
4.3.2  Vytvořit, zavést a udrţovat postupy 

k identifikaci a zajištění přístupu 

k příslušným poţadavkům právních 

předpisů a jiným poţadavkům na BOZP, 

které se na ni vztahují 

Nejsou vytvořeny postupy 

k identifikaci a zajištění 

přístupu k příslušným 

poţadavkům právních 

předpisů a jiným předpisům 

v oblasti BOZP. 

Nesplněno 

4.3.2  Příslušné právní a jiné poţadavky se 

musí brát v úvahu při vytváření, 

implementaci a udrţování BOZP 

Právní a jiné poţadavky se 

berou v úvahu při zavádění 

systému BOZP. 

splněno 

4.3.2 Společnost musí tyto informace průběţně 

aktualizovat 

Společnost průběţně 

aktualizuje informace týkající 

se právních a jiných 

poţadavků. 

Splněno 

4.3.2 Informace o poţadavcích právních 

předpisů a jiných poţadavcích musí 

společnost sdělovat osobám řízeným 

společností a dalším příslušným 

zainteresovaným stranám 

Všechny informace týkající se 

právních a jiných poţadavků 

jsou průběţně dle aktuálnosti 

sdělovány všem řízeným 

osobám i dalším 

zainteresovaným stranám. 

Splněno 

Návrh na opatření: 

Vytvořit, zavést a udrţovat postupy k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným 

poţadavkům právních předpisů a jiným poţadavkům na BOZP, které se na ni vztahují. 

 

Čl. 4.4.6 Řízení provozu 

Oddíl Poţadavek [9] Současný stav Stupeň splnění 
4.4.6 Společnost musí určovat a plánovat ty 

operace, které jsou spojeny s jejími 

identifikovaným nebezpečím, které je 

nutné řídit k zajištění managementu rizik 

v oblasti BOZP. To musí také zahrnovat 

management změny (viz 4.3.1) 

Společnost má identifikované 

nebezpečí a s nimi má i 

naplánované činnosti, které je 

nutné k zajištění 

managementu rizik v oblasti 

BOZP. 

Splněno 

4.4.6 a Vytvořit, zavést a udrţovat provozní 

nástroje řízení, kde je to nezbytné 

z hlediska společnosti a její činností, 

společnost musí začlenit provozní 

nástroje řízení do celkového systému 

managementu BOZP 

Tyto nástroje ve společnosti 

nejsou popsány, avšak 

společnost tyto nástroje 

uplatňuje (OOPP, pitný 

reţim…) 

Splněno 

částečně 

4.4.6 b Vytvořit, zavést a udrţovat nástroje 

řízení vztahující se k nakupovanému 

zboţí, zařízení a změnám 

 

Společnost nemá vytvořené a 

zavedené tyto nástroje 
Nesplněno  
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4.4.6 c Vytvořit, zavést a udrţovat nástroje 

řízení vztahující se ke smluvním stranám 

a dalším návštěvníkům pracoviště 

Tyto nástroje má společnost 

vytvoření, zavedené a 

udrţované (doprovod návštěv 

a další) 

splněno 

4.4.6 d Vytvořit, zavést a udrţovat 

dokumentované postupy pro pokrytí 

situací, kdy by bez těchto postupů mohlo 

dojít k odchýlení se od politiky a cílů 

BOZP 

Nejsou dokumentované 

postupy pro pokrytí situací, 

kdy by bez těchto postupů 

mohlo dojít k odchýlení se od 

politiky a cílů BOZP. 

Nesplněno 

4.4.6 e Vytvořit, zavést a udrţovat stanovená 

provozní kritéria, bez nichţ by mohlo 

dojít k odchýlení se od politiky a cílů 

BOZP 

Jelikoţ nejsou vytvořeny 

postupy pro výše uvedeného 

poţadavku, nejsou ani 

stanoveny provozní kritéria, 

bez nichţ by mohlo dojít 

k odchýlení se od politiky a 

cílů BOZP  

Nesplněno 

Návrh na opatření: 

Vytvořit, zavést a udrţovat dokumentované postupy pro pokrytí situací a k nim stanovit 

provozní kritéria, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení se od politiky a cílů 

BOZP. 

 

Čl. 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

Oddíl Poţadavek [9] Současný stav Stupeň splnění 
4.4.7 a Společnost musí vytvořit, zavést a 

udrţovat postupy k identifikaci moţností 

vzniku situací havarijního ohroţení a 

havarijních situací 

Jsou zavedeny postupy 

k identifikaci situací 

havarijního ohroţení. Tyto 

situace jsou identifikovány a 

společnost na ně reaguje 

zavedenými opatřeními. Dále 

společnost reagovala na jiţ 

vzniklou havárii a zavedla 

opatření, aby se tato havárie a 

další jiţ nevyskytovaly. 

Všechny havarijní plány jsou 

periodicky přezkoumávány a 

při plánování reakci spletenost 

bere v úvahu i potřeby 

příslušných zainteresovaných 

stran. 

Splněno 

4.4.7 b a reagovat na ně. 

4.4.7 Společnost musí reagovat na nastalé 

situace havarijního ohroţení a havárie a 

předcházet či eliminovat s nimi 

spojeným negativním důsledkům 

v oblastech BOZP. 

4.4.7 Při plánování reakcí na havarijní situace 

musí vzít společnost v úvahu potřeby 

příslušných zainteresovaných stran, 

pokud je to vhodné. 

4.4.7 Havarijní plány musí být periodicky 

přezkoumávány (případně revidovány) a 

to především poté, co se havarijní situace 

udály. 

4.4.7 Pokud je to moţné, tak tyto postupy 

přezkušovat. 

Navrţené postupy bohuţel 

nelze přezkušovat  
- 
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Čl. 4.5.1 Monitorování a měření 

Oddíl Poţadavek Současný stav Stupeň splnění 
4.5.1 Společnost musí vytvořit, zavést a 

udrţovat postupy pravidelného 

monitorování a měření výkonnosti 

v oblasti BOZP.  

Jsou vytvořeny a zavedeny 

postupy pro monitorování a 

měření výkonnosti v oblasti 

BOZP. 

Splněno 

 

 

4.5.1 a 

Postupy musí umoţnit: 

kvalitativní a kvantitativní měření, 

přiměřená potřebám organizace 

Tyto postupy umoţňují 

kvalitativní a kvantitativní 

měření 

Splněno 

4.5.1 b monitorování míry dosaţených cílů 

BOZP, 

Umoţňují monitorovat míru 

dosaţených cílů BOZP 
Splněno 

4.5.1 c monitorování efektivity způsobu řízení 

(v oblasti zdraví sejně jako v oblasti 

bezpečnosti), 

Společnost nemonitoruje 

efektivitu způsobu řízení 
Nesplněno 

4.5.1 d provádění proaktivních opatření, která 

budou monitorovat shodu s programy 

BOZP, s kontrolními a provozními 

kritérii, 

Společnost má zavedené 

proaktivní opatření, které 

monitorují shodu s programem 

BOZP avšak nemonitorují 

shodu s provozními kritérii, 

jelikoţ ty nejsou stanoveny. 

Splněno 

částečně 

4.5.1 e provádění reaktivních opatření, která 

budou monitorovat poškození zdraví, 

incidentů (včetně nehod, skoronehod, 

atd.) a další výkonnosti v oblasti BOZP, 

Společnost má zavedena 

reaktivní opatření, které 

monitorují poškození zdraví a 

incidentů. 

Splněno 

4.5.1 f Zaznamenávání údajů a výsledků 

z monitorování a měření postačující 

k usnadnění následné analýzy 

nápravných opatření. 

Veškeré výsledky 

z monitorování a měření 

společnost zaznamenává a na 

základě toho navrhuje 

následné opatření. 

 

Splněno 

4.5.1 K monitorování a měření musí 

společnost uţívat jen kalibrované nebo 

ověření zařízení a udrţovat související 

záznamy. 

Společnost uţívá pouze 

kalibrované nebo ověřené 

zařízení. Má také příslušné 

záznamy o udrţování, 

přezkušování a kalibraci 

zařízení. 

Splněno 

Návrh na opatření: 

Po vytvoření, zavedení a udrţování dokumentovaných postupů pro pokrytí situací a k nim 

stanových provozních kritérií, je třeba provádět proaktivní opatření, která budou monitorovat 

shodu s těmito provozními kritérii. Je třeba poté shody vyhodnocovat a na základě 

vyhodnocení zavést nápravné opatření. 
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Čl. 4.5.2 Hodnocení souladu 

Oddíl Poţadavek Současný stav Stupeň splnění 
4.5.2.1 Společnost ve shodě se svým závazkem 

v souladu s příslušnými poţadavky 

právních předpisů (viz 4.2 c), musí 

vytvořit, zavést a udrţovat postupy pro 

pravidelné hodnocení tohoto souladu (viz 

4.3.2) 

Společnost nehodnotí soulad 

s příslušnými právními 

poţadavky. Nejsou tedy 

sepsány postupy k hodnocení 

a nejsou tedy ani vytvořeny 

záznamy o výsledcích 

z hodnocení. 

Nesplněno 

4.5.2.1 Dále musí udrţovat záznamy o 

výsledcích pravidelných hodnocení. 

4.5.2.2 Společnost musí hodnotit soulad s jinými 

poţadavky, které se na ni vztahují (viz 

4.3.2) a smí spojit toto hodnocení 

s hodnocením souladu s poţadavky 

právních předpisů, uvedené v čl. 4.5.2.1, 

nebo můţe vytvořit samostatný postup. 

Společnost nehodnotí soulad 

s jinými poţadavky, které se 

na ně vztahují. 

Nejsou sepsány postupy 

k hodnocení. 

Nejsou tedy ani vytvořeny 

záznamy o výsledcích 

z hodnocení. 

Nesplněno 

4.5.2.2 Dále musí udrţovat záznamy o 

výsledcích pravidelných hodnocení. 

Návrh na opatření: 

Vytvořit, zavést a udrţovat postupy pro pravidelné hodnocení souladu s příslušnými 

poţadavky právních předpisů a jinými poţadavky. Dále musí společnost udrţovat záznamy o 

tomto hodnocení. 

 

 

4.3.3 Specifické poţadavky normy ISO 9001:2010 

Specifické poţadavky této normy se liší od výše uvedených standardů především tím, ţe 

hlavní zaměření je zde na zákazníka a výrobek. 

Čl. 5.2 Zaměření na zákazníka 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
5.2 Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly 

stanovovány poţadavky zákazníka a aby 

byly plněny s cílem zvyšovat jeho 

spokojenost (Viz čl. 7.2.1, čl. 8.2.1) 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

Návrh na opatření: 

Tento poţadavek plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. Bohuţel výrobní 

závod v Karviné nedostává informace o výsledcích přezkoumání poţadavků zákazníka. 

Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními závody, aby si 

výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto přezkoumání.   
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Čl. 7.1 Plánování realizace produktu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.1 Ve společnosti se musí plánovat a 

vytvářet procesy potřebné pro realizaci 

produktu. Plánová realizace produktu 

musí být v souladu s poţadavky 

ostatních procesů systémů managementu 

kvality (viz 4.1) 

Společnost má naplánované a 

vytvoření procesy potřebné 

pro realizaci produktu. 

Veškeré realizační a podpůrné 

procesy jsou popsány 

v pracovních postupech. 

Veškeré procesy, které mají 

zásadní vliv na jakost 

produktu, jsou monitorovány. 

Splněno 

 

 

 

7.1 a 

Při plánování realizace produktu musí 

organizace podle okolností určovat: 

Cíle kvality a poţadavky na produkt 

Organizace má stanoveny a 

vyhodnocovány cíle kvality. 
Splněno 

7.1 b Potřebu vytvářet procesy a dokumenty a 

poskytovat zdroje, které jsou specifické 

pro produkt 

Společnost má stanoveny 

procesy a dokumenty a 

poskytuje veškeré potřebné 

zdroje specifické pro produkt. 

Splněno 

7.1 c Poţadované činnosti při ověřování, 

validaci, monitorování, měření, kontrole 

a také kritéria pro přijetí produktu 

Společnost má určeny činnosti 

k ověřování, monitorování, 

měření, kontrole a také kritéria 

pro přijetí produktu. 

Splněno 

 

Čl. 7.2.1 Určování poţadavků týkající se produktu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
 

 

7.2.1a 

Společnost musí určit: 

Poţadavky specifikované zákazníkem, 

včetně poţadavků na činnosti při dodání 

a po dodání. 

Společnost určuje veškeré 

poţadavky specifikované 

zákazníkem včetně 

poţadavků, které zákazník 

neuvedl, a jsou nezbytné pro 

zamýšlené uţití. Jsou určeny 

poţadavky zákonů a předpisů 

aplikovatelné na produkt a 

další jakékoli poţadavky, 

které jsou potřebné pro 

produkt. 

Splněno 

7.2.1 b Poţadavky, které zákazník neuvedl, ale 

které jsou nezbytné pro specifikované 

nebo zamýšlené pouţití, je-li toto pouţití 

známo, 

7.2.1 c Poţadavky zákonů předpisů 

aplikovatelné na produkt 

7.2.1 d Jakékoli doplňující poţadavky určené 

organizací jako potřebné 
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Čl. 7.2.2 Přezkoumání poţadavků týkající se produktu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.2.2 Společnost musí přezkoumávat 

poţadavky týkající se produktu. Toto 

přezkoumání musí být prováděno před 

přijetím závazku společnosti dodat 

produkt zákazníkovi 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

 

7.2.2 a 

Musí zajistit ţe: 

Jsou stanoveny poţadavky na produkt. 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

7.2.2 b Jsou vyřešeny poţadavky smlouvy nebo 

objednávky, které se liší od dříve 

vyjádřených poţadavků. 

Společnost řeší veškeré 

poţadavky, smlouvy nebo 

objednávky, které se liší od 

dříve vyjádřených. Všechny 

odlišnosti jsou 

zaznamenávány a 

uchovávány. 

Splněno 

7.2.2 c Společnost je schopna plnit stanovené 

poţadavky 

Společnost má stanovené 

procesy a činnosti, které 

zajišťují splnění poţadavků. 

Splněno 

7.2.2 Musí být vytvářeny a udrţovány 

záznamy o výsledcích z přezkoumání a o 

opatřeních, které z těchto přezkoumání 

vyplývají (viz 4.2.4) 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

Návrh na opatření: 

Přezkoumání poţadavků týkající se produktu plní mateřská společnost STOW International, 

v Belgii. Bohuţel výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích přezkoumání. 

Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními závody, aby si 

výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto přezkoumání.   

 

Návrh a vývoj čl. 7.3 je celý pro společnost STOW ČR, s.r.o., Karviná nerelevantní.  

Čl. 7.3.1 Plánování návrhu a vývoje 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.3.1 Organizace musí řídit návrh a vývoj 

produktu. 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

 

7.3.1 a 

Společnost musí stanovit: 

Etapy návrhu a vývoje 

7.3.1 b 

Přezkoumání, ověřování a validaci, 

přiměřené kaţdé etapě návrhu a vývoje 

7.3.1 c Odpovědnosti a pravomoci při návrhu a 

vývoji 

7.3.1  Musí být řízeny vzájemné vazby a 

vztahy mezi různými zainteresovanými 

skupinami návrhu a vývoje 
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Čl. 7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.3.2 Musí se stanovit vstupy, které se týkají 

poţadavků na produkt a o těchto 

vstupech musí být vytvářeny a 

udrţovány záznamy (viz 4.2.4) 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

 

7.3.2 a 

Vstupy musí zahrnovat: 

Poţadavky na funkčnost a výkonnost 

7.3.2 b Aplikovatelné poţadavky zákonů a 

předpisů 

7.3.2 c Podle okolností informace odvozené 

z předchozích podobných návrhů 

7.3.2 d  Další poţadavky, které jsou zásadní pro 

návrh a vývoj 

7.3.2 Tyto vstupy musí být přezkoumávány 

z hlediska přiměřenosti. 

 

 

Návrh na opatření: 

Přezkoumání vstupů pro návrh a vývoj plní mateřská společnost STOW International, 

v Belgii. Bohuţel výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích přezkoumání. 

Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními závody, aby si 

výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto přezkoumání.   

 

Čl. 7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.3.3 Musí se stanovit vstupy, které se týkají 

poţadavků na produkt a o těchto 

vstupech musí být vytvářeny a 

udrţovány záznamy (viz 4.2.4) 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

 

7.3.3 a 

Výstupy musí: 

Splňovat poţadavky na vstupy pro návrh 

a vývoj 

7.3.3 b Poskytovat vhodné informace pro nákup, 

výrobu a poskytování sluţeb 

7.3.3 c Obsahovat přejímací kritéria pro produkt 

nebo se na ně odkazovat. 

7.3.3 d  Specifikovat charakteristiky produktu, 

které jsou zásadní pro jeho bezpečné a 

správné uţívání 
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Čl. 7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
 

 

 

7.3.4 a 

Návrh a vývoj musí být ve vhodných 

etapách přezkoumáván tak, aby: 

Byla vyhodnocována schopnost výsledků 

návrhu a vývoje plnit poţadavky. 
Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 
 

 

7.3.4 b 

Byly identifikovány všechny problémy a 

byla navrţena nezbytná opatření 

7.3.4 Musí být vytvářeny a udrţovány 

záznamy o výsledcích z přezkoumání a o 

jakýchkoli nezbytných opatření (viz 

4.2.4). 

 

Návrh na opatření: 

Přezkoumání návrhu a vývoje plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. 

Bohuţel výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích přezkoumání. Navrhuji 

zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními závody, aby si výrobní 

závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto přezkoumání.   

 

Čl. 7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.3.5 V souladu s plánovanými činnostmi (viz 

7.3.1) musí být prováděno ověřování 

návrhu a vývoje tak, aby bylo zajištěno, 

ţe výstupy z návrhu a vývoje splňují 

poţadavky na vstupy. Musí být 

vytvářeny a udrţovány záznamy o 

výsledcích ověřování a o jakýchkoli 

nezbytných opatření (viz 4.2.4). 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

Návrh na opatření: 

Ověřování návrhu a vývoje plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. Bohuţel 

výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích ověřování. Navrhuji zlepšit 

externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními závody, aby si výrobní závody 

mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto ověřování.   
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Čl. 7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.3.6 V souladu s plánovanými činnostmi musí 

být prováděna validace návrhu a vývoje 

tak, aby bylo zajištěno, ţe výsledný 

produkt je schopen plnit poţadavky 

specifikovaného nebo zamýšleného 

pouţití, pokud je toto pouţití známo. 

Musí být vytvářeny a udrţovány 

záznamy o výsledcích validace a o 

jakýchkoli nezbytných opatření (viz 

4.2.4). 

 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

Návrh na opatření: 

Validace návrhu a vývoje plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. Bohuţel 

výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích validace a jakýchkoli nezbytných 

opatření. Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními 

závody, aby si výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z této validace.   

 

Čl. 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.3.6 Musí být identifikovány veškeré změny 

návrhu a vývoje a musí být o nich 

vytvářeny a udrţovány záznamy. Změny 

musí být přezkoumány, ověřovány, 

popřípadě validovány a před uplatněním 

schváleny. Přezkoumání změn návrhu a 

vývoje musí zahrnovat hodnocení vlivu 

změn na základní součásti a na produkty, 

které jiţ byly dodány. Musí být 

vytvářeny a udrţovány záznamy o 

výsledcích přezkoumání změn a o 

jakýchkoli nezbytných opatření (viz 

4.2.4). 

 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

Návrh na opatření: 

Řízení změn návrhu a vývoje plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. 

Bohuţel výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích přezkoumání změn. 

Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními závody, aby si 

výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto přezkoumání.   
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Čl. 7.4.1 Proces nákupu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.4.1 Společnost musí zajistit, aby nakupovaný 

produkt vyhovoval specifikovaným 

poţadavkům na nákup. Musí hodnotit a 

vybírat své dodavatele podle jejich 

schopnosti dodávat produkt v souladu 

s poţadavky organizace. Musí být 

stanoveny kritéria pro jejich výběr a 

hodnocení. Musí být vytvářeny a 

udrţovány záznamy o výsledcích 

hodnocení a o jakýchkoli nezbytných 

opatření vyplývajících z hodnocení (viz 

4.2.4). 

 

Společnost má zavedené 

kontrolní postupy pro kontrolu 

poţadavků na nakupované 

zboţí. 

Společnost nehodnotí své 

dodavatele a nemá tudiţ ani 

stanoveny kritéria hodnocení. 

Nejsou vytvořeny záznamy o 

výsledcích hodnocení a 

navrţených opatření. 

Částečně 

splněno 

Návrh na opatření: 

Společnost by měla vytvořit postupy pro hodnocení svých dodavatelů a stanovit kritéria pro 

toto hodnocení. Dále musí vytvořit a udrţovat záznamy o výsledcích hodnocení a následných 

opatření. 

 

Čl. 7.4.2 Informace pro nákup 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
 

 

 

 

7.4.2 a 

Informace pro nákup musí popisovat 

produkt, který má být nakoupen a podle 

okolností má zahrnovat: 

Poţadavky na schvalování produktu, 

postupů, procesů a zařízení 

Společnost má vedenou 

dokumentaci, která obsahuje 

veškeré informace o 

poţadavcích na schválení či 

způsobilost produktu, postupů 

a zařízení. Dále informace 

obsahují poţadavky na 

kvalifikaci pracovníků a na 

systém managementu kvality 

u dodavatelů. 

Splněno 

7.4.2 b Poţadavky na kvalifikaci pracovníků  

7.4.2 c Poţadavky na systém managementu 

kvality 

 

Čl. 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.4.3 Společnost musí určit činnosti, které 

zajistí, ţe nakupovaný produkt splňuje 

specifikované poţadavky nákupu. 

Ve společnosti jsou stanoveny 

příslušné činnosti pro ověření 

shody nakupovaného produktu 

s poţadavky. Nakupovaný 

produkt je kontrolován vstupní 

kontrolou, kterou provádí 

pracovníci kvality. Pro tyto 

činnosti jsou vytvořeny 

formuláře a záznamy. 

Splněno 
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Čl. 7.5.1 Řízení výroby a poskytování sluţeb 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
 

 

 

 

 

7.5.1 a 

Společnost musí plánovat a realizovat 

výrobu a poskytování sluţeb za řízených 

podmínek, které dle okolností zahrnují: 

Dostupnost informací, které popisují 

charakteristiky produktu 

Vedoucí výroby plánuje a řídí 

realizaci výroby za pomocí 

výpočetní techniky, sleduje 

vývoj zakázek a na základě 

toho plánuje výrobu v závodě. 

Společnost má stanovené 

činnosti, které uvolňují 

produkty do výroby aţ po jeho 

dodání zákazníkovi. 

Splněno 

7.5.1 b Dostupnost potřebných pracovních 

instrukcí 

7.5.1 c Pouţívání vhodného zařízení 

7.5.1 d Dostupnost a pouţívání vhodného 

měřícího a monitorovacího zařízení 

7.5.1 e Implementaci monitorování a měření 

7.5.1 f Implementace činností při uvolňování 

produktu, při jeho dodávání aţ po jeho 

dodání. 

 

Čl. 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování sluţeb 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.5.2 Společnost musí validovat všechny 

procesy výroby a poskytování sluţeb 

v případě, ţe nelze výsledný výstup 

ověřovat následným monitorováním 

nebo měřením. Validací musí být 

prokázána schopnost těchto procesů 

dosahovat plánované výsledky. 

Ve společnosti jsou všechny 

procesy výroby a poskytování 

sluţeb měřitelné, proto nejsou 

stanoveny procesy a postupy 

pro validaci. 

Nerelevantní 

 

 

 

 

7.5.2 a 

Pro tyto procesy musí společnost stanovit 

mechanizmy, které mohou podle 

okolností zahrnovat: 

Stanovení kritérií pro přezkoumání a 

schvalování procesů 

Jelikoţ neexistují procesy, 

které by musely být 

validovány, nejsou tedy 

stanoveny kritéria ani 

záznamy obsahující pouţití 

specifických metod a postupů 

či opakované validace. 

Nerelevantní 
7.5.2 b Schválení zařízení a kvalifikace 

pracovníků 

7.5.2 c Pouţití specifických metod a postupů 

7.5.2 d Poţadavky na záznamy (viz 4.2.4)  

7.5.2 e Opakované validace 
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Čl. 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.5.3 Společnost musí produkt dle okolností 

během realizace vhodnými prostředky 

identifikovat. V případě, ţe je 

poţadována sledovatelnost, musí 

organizace řídit jednoznačnou 

identifikaci produktu a o této identifikaci 

vytvářet a udrţovat záznamy (viz 4.2.4) 

 

Ve společnosti je velice dobře 

zaveden systém identifikace a 

sledovatelnosti produktu. Ke 

kaţdému produktu či zakázce 

jsou vytvořeny jednak 

průvodky a následně čárové 

kódy, ze kterých se dá zjistit: 

kdo a co na produktu 

prováděl, kdy to bylo 

provedeno, kolik kusů, jaké 

operace byly na produktu 

provedeny, opravy atd. 

O všech identifikacích a 

identifikačních postupech jsou 

vytvořeny záznamy 

Splněno 

 

Čl. 7.5.4 Majetek zákazníka 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.5.4 Společnost musí identifikovat, ověřovat, 

chránit a zabezpečovat majetek 

zákazníka poskytnutý k pouţití 

s produktem nebo k začlenění do 

produktu. Jestliţe se některý z majetku 

zákazníku ztratí, poškodí nebo je jinak 

nevhodný k pouţití, musí o tom 

společnost informovat zákazníka a musí 

o tom vytvářet a udrţovat záznamy (viz 

4.2.4). 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Pobočka v Karviné nevlastní 

ţádný majetek zákazníka 

Nerelevantní 

 

Čl. 7.5.5 Uchovávání produktu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.5.5 Produkt musí být uchováván společností 

v průběhu interních operací a dodán na 

zamýšlené místo tak, aby byla udrţena 

shoda s jeho poţadavky. Dle okolností 

musí uchování produktu zahrnovat také 

identifikaci, manipulaci, balení, 

skladování a ochranu a to s veškerými 

součástmi produktu. 

Produkty, které jsou zabalené 

a uloţené pro odeslání 

k zákazníkovi obsahují čárový 

kód k identifikaci produktu. 

Jsou sepsány a 

zdokumentovány postupy pro 

uchovávání produktu, balení, 

skladování a manipulaci. 

Splněno 
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Čl. 7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
7.6 Společnost musí určovat monitorování a 

měření, které bude prováděno a 

monitorovací a měřící zařízení, které je 

potřebné pro poskytování důkazů o 

shodě produktu se stanovenými 

poţadavky. 

Společnost má určené postupy 

a procesy pro měření a 

monitorování a veškeré měřící 

a monitorovací zařízení. 

Veškeré měřící zařízení, které 

společnost uţívá, jsou 

pravidelně kalibrovány a 

ověřovány ve stanovených 

intervalech. O všech 

kalibracích a ověření jsou 

vedeny záznamy. Všechny 

měřící a monitorovací zařízení 

jsou označeny tak, aby bylo 

moţné identifikovat, kdo jej 

uţívá a kdy byla tato zařízení 

ověřována či kalibrována. 

Všechna měřící zařízení jsou 

uloţeny tak, aby se zabránilo 

jejich poškození či seřízení, 

které by mohlo vést ke 

špatným výsledkům. 

Splněno 

7.6 musí stanovit procesy, které zajistí, ţe 

monitorování a měření můţe být 

prováděno takovým způsobem, aby byl 

v souladu s poţadavky na monitorování a 

měření. 

 

 

 

 

 

7.6 a 

Měřící zařízení musí být: 

Ve specifikovaných intervalech nebo 

před pouţitím kalibrováno nebo 

ověřováno nebo obojí, dle etalonů 

navázaných na mezinárodní nebo 

národní etalony. V případě, ţe takové 

etalony neexistují, musí se základ 

pouţitý pro kalibraci nebo ověřování 

zaznamenat (viz 4.2.4) 

7.6 b Justováno nebo podle potřeby opakovaně 

justováno 

7.6 c Identifikováno tak, aby bylo moţné určit 

stav kalibrace 

7.6 d Zabezpečeno před takovým seřízením, 

které by narušilo platnost výsledku 

měření 

7.6 e Chráněno před poškozením a 

znehodnocením v průběhu manipulace, 

údrţby a skladování 

7.6  Společnost musí se vytvářet a udrţovat 

záznamy o výsledcích kalibrace a 

ověřování a předchozích výsledcích 

měření. 

 

7.6 V případě uţití počítačového softwaru 

pro monitorování a měření specifických 

poţadavků, musí být potvrzena jeho 

schopnost plnit zamýšlené uţití. 

Potvrzení musí být provedeno před 

počátečním pouţitím, dle potřeby se 

musí opakovat 
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Čl. 8.1 Obecně (Kap. 8 Měření, analýza a zlepšování) 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
 

 

 

 

8.1 a 

Společnost musí plánovat a zavést 

procesy monitorování, měření, analýzy a 

zlepšování, které jsou potřebné pro: 

Prokazování shody s poţadavky na 

produkt, 

Jsou naplánovány a vytvořeny 

procesy pro monitorování, 

měření, analýzy a zlepšování, 

které prokazují shodu 

s poţadavky na produkt 

Splněno 

8.1 b Zajišťování shody systému 

managementu kvality 

Není zaveden systém 

managementu kvality. 
Nesplněno 

8.1 c Neustálé zvyšování efektivnosti systému 

managementu kvality. 

Není zaveden systém 

managementu kvality, avšak 

společnost se snaţí neustále 

zvyšovat efektivitu ve všech 

oblastech pomocí postupů a 

činností, které jsou vedeny v 

rámci neustálého zlepšování. 

Splněno 

částečně 

Návrh na opatření 

Během implementace a po zavedení IMS musí zajišťovat společnost shodu systému 

managementu kvality. 

 

Čl. 8.2.1 Spokojenost zákazníka 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
8.2.1 Společnost musí měřit spokojenost svých 

zákazníků. Způsob, jakým se bude 

hodnotit spokojenost zákazníků, musí být 

stanoven. 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

Nerelevantní 

 

Návrh na opatření: 

Hodnocení spokojenosti zákazníka plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. 

Bohuţel výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích hodnocení spokojenosti 

zákazníků. Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními 

závody, aby si výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto hodnocení.   
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Čl. 8.2.3 Monitorování a měření procesů 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
8.2.3 Společnost musí aplikovat vhodné 

metody monitorování a dle okolností 

také měření procesů systému kvality. 

Tyto metody musí prokazovat schopnost 

procesů dosahovat pánované výsledky. 

Nejsou-li plánované výsledky dosaţeny, 

musí být učiněna vhodná náprava a 

provedeno nápravné opatření. 

Jelikoţ není zaveden systém 

managementu kvality, nejsou 

stanoveny ani metody pro 

monitorování procesů systémů 

kvality 

Nesplněno 

Návrh na opatření: 

Společnost musí stanovit a aplikovat vhodné metody monitorování. Po zavedení systému 

kvality je třeba také měřit procesy systému kvality. Metody musí být stanoveny tak, aby byly 

schopny dosahovat plánovaných výsledků. Při neplnění plánovaných výsledků musí 

společnost stanovit příslušná nápravná a preventivní opatření. 

 

Čl. 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
8.2.4 Společnost musí měřit a monitorovat 

charakteristiky produktu tak, aby si 

ověřila, zda byly poţadavky na produkt 

splněny. Musí být udrţovány záznamy o 

shodě s přejímacími kritérii. 

Ve společnosti jsou vytvořeny 

postupy pro měření a 

monitorování charakteristik 

produktu. O všech měřeních a 

monitorováních jsou 

udrţovány záznamy. 

Splněno 

 

Čl. 8.4 Analýza dat 

Oddíl Poţadavek [10] Současný stav Stupeň splnění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 a 

Společnost musí určovat, shromaţďovat 

a analyzovat vhodná data tak, aby se 

prokázala vhodnost a efektivnost 

systému managementu kvality a aby se 

vyhodnotilo, kde skutečně lze uplatňovat 

neustálé zvyšování efektivnosti systému 

managementu kvality. Analýza dat musí 

poskytovat informace o: 

spokojenosti zákazníků (viz 8.2.1), 

 

Tento poţadavek je pro 

pobočku v Karviné 

nerelevantní, jelikoţ tento 

poţadavek plní mateřská firma 

v Belgii. 

 

Nerelevantní 

8.4 b shodě s poţadavky na produkt (viz 

8.2.4), 

Společnost vyuţívá a 

vyhodnocuje veškerá potřebná 

data ke zjištění shody 

s poţadavky na produkt. 

 

 

 

 

 

Splněno 
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8.4 c charakteristikách a trendech procesů a 

produktů, včetně příleţitosti pro 

preventivní opatření (viz 8.2.3 a 8.2.4), 

Společnost neprovádí analýzu 

dat zaměřenou na 

charakteristiky a trendy 

procesů, ale vyuţívá data 

k analýze charakteristik a 

trendů produktů. O všech 

provedených analýzách, 

výsledcích a příslušných 

opatřeních jsou vedeny 

záznamy. 

Splněno 

8.4 d dodavatelích (viz 7.4). Jelikoţ společnost nehodnotí 

své dodavatele, nezahrnuje 

analýza dat tento poţadavek. 

Avšak společnost má veškeré 

potřebné data k provedení 

analýzy. 

Nesplněno 

Návrh na opatření: 

Hodnocení spokojenosti zákazníka plní mateřská společnost STOW International, v Belgii. 

Bohuţel výrobní závod v Karviné nedostává informace o výsledcích hodnocení spokojenosti 

zákazníků. Navrhuji zlepšit externí komunikaci mezi mateřskou společností a výrobními 

závody, aby si výrobní závody mohly vést a udrţovat záznamy z tohoto hodnocení.   

Společnost má veškeré potřebné data k analýze a hodnocení svých dodavatelů. Musí tedy 

pravidelně hodnotit své dodavatele a stanovit kritéria pro hodnocení. 
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4.4 Závěr z analýzy současného stavu 

Dle analýzy současného stavu byly ve společnosti zjištěné nedostatky ve všech třech 

oblastech (QMS, EMS, BOZP). Ve společnosti chybí určité dokumentované postupy a 

záznamy, dále chybí splnění určitých poţadavků dle výše uvedených norem ve všech třech 

oblastech.  

Co se týče splnění poţadavků dle výše uvedených norem, si společnost vede nejlépe v oblasti 

QMS a BOZP. Velké nedostatky má společnost v oblasti EMS, kde zcela chybí 

identifikované environmentální aspekty a významné environmentální aspekty, které mohou 

mít či mají dopad na ţivotní prostředí. 

Navrhuji společnosti, aby určila odpovědné osoby, které zajistí, aby nedostatky byly opraveny 

a byly v souladu s výše uvedenými normami a legislativou. Pro tvoření určitých 

dokumentovaných postupů můţe společnost vyuţít určité nástroje managementu kvality. 

Například můţe společnost vyuţít různé vývojové diagramy k lepšímu pochopení různých 

procesů či postupů. 
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Návrhová část 

 

5 NÁVRH NA ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
 

5.1 Rozhodnutí o zavedení IMS 

Vzhledem k dnešnímu trţnímu prostředí, kde poţadavky na systémy řízení neustále rostou a 

kde systémy managementu kvality, environmentální systémy a systémy bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, jsou v dnešní době standardem společností, rozhodlo se vedení 

společnosti STOW s.r.o., Karviná zavést a certifikovat integrovaný systém řízení, s vyuţitím 

norem ČSN EN ISO 9001:2010, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 18001:2008. 

Svoje rozhodnutí vedení zahájilo tím, ţe zadalo zpracovat téma „Návrh integrovaného 

systému řízení“ v rámci diplomové práce v roce 2011. Společnost se rozhodla, ţe do dvou let 

zavede a certifikuje integrovaný systém managementu v rozsahu QMS, EMS a BOZP. 

 

5.2 Stanovení harmonogramu implementace IMS 

Při implementaci IMS je dobré stanovit harmonogram činností. Při stanovení začátků a konců 

jednotlivých činností implementace, si můţe vedení ověřit, zda dodrţuje naplánovaný 

harmonogram. V následující tabulce předkládám návrh harmonogramu implementace IMS. 

Zeleně jsou označeny činnosti, které byly provedeny v rámci diplomové práce. Jsou však 

zahrnuty do harmonogramu, neboť se při implementaci mohou doplnit. 
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Tab. č. 2 Harmonogram implementace IMS 

Činnost/ měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analýza současného stavu                         
Školení vrcholového vedení a interního auditora 

IMS o poţadavcích a významu IMS                         

Identifikace a plánování zdrojů 

            Průběţné vzdělávání všech zaměstnanců                         

Vyhlášení politiky a cílů IMS                         

Dokumentování IMS dle poţadavků                         

Zpracování příručky IMS                         

Zahájení provozu IMS                         

Školení interního auditora                         

Provedení interního auditu                         

Realizace nápravných a preventivních opatření                         

 Přezkoumání IMS                         

 Certifikační audit                         

 

5.3 Školení zaměstnanců 

Pro zavedení, udrţování a zlepšování systému je třeba ve společnosti proškolit zaměstnance. 

Vedení by mělo seznámit všechny zaměstnance s politikou a cíli IMS, dále by mělo vedení 

seznámit pracovníky s poţadavky norem a odůvodnit pracovníkům zavádění IMS. Při 

zavádění je velmi důleţité proškolit zaměstnance o významných environmentálních dopadech 

na ţivotní prostředí, dále o povinnosti respektování havarijních plánů a o potenciálních 

následcích nedodrţení stanovených pracovních postupů. 

 

5.4 Odpovědnosti a pravomoci 

Vedení společnosti musí správně definovat odpovědnosti a pravomoci pracovníků pro 

úspěšné zavedení, následné udrţování a zlepšování IMS. Na následujícím obrázku č. 11 je 

uvedena struktura společnosti a dle ní vytvořená tabulka s pravomocemi a odpovědnostmi. 
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PLANT MANAGER

Petr Starý

ASSISTANT

Kateřina Goralíková

TECHNOLOGIST

Václav Boukal

QUALITY CONTROLOR

Lenka Wanecká

Zdeňka Wilkusová

PRODUCTION MANAGER

Jaroslav Gajdoš

LOGISTIC COORDINATOR

Lenka Rucká

STOCK LEADER

Jiří Suida

FOREMAN

Martin Gočal

FOREMAN

Libor Novák

STOCK OPERATOR

Tomáš Suchanek

MAINTENANCE 

ELECTRO

Vladimír Ubík

WELDING

Shift leader

Gábor Czafrango

WELDING

3 operators

FORK LIFT 

DRIVER

2 drivers

PAINTING

2 shift x (1+2)

BRUSHING, 

REPAIRS

Morning shift x 1

STRAIGHTENNING, 

DRILLING

2 shift x 2

PROFILING

3 shift x 2

WELDING

Shift leader

Michal Chowaniec

WELDING

Shift leader

Jaroslav Mrajca

MAINTENANCE 

MECHANICAL

Vladislav Szczygiel

MAINTENECE 

PAINTING LINE

Michal Vráblík

WELDING

3 operators

WELDING

3 operators

ŘEDITEL ZÁVODU

Petr Starý

ASISTENT

Kateřina Goralíková

TECHNOLOG

Václav Boukal

KONTROLOR KVALITY

Lenka Wanecká

Zdeňka Wilkusová

VÝROBNÍ ŘEDITEL

Jaroslav Gajdoš

LOGISTIK

Lenka Rucká

VEDOUCÍ SKLADU

Jiří Suida

MISTR

Martin Gočal

MISTR

Libor Novák

OPERÁTOR VE SKLADĚ

Tomáš Suchanek

ÚDRŽBA ELEKTRONIKY

Vladimír Ubík

SVÁŘEČ

Vedoucí směny

Gábor Czafrango

SVÁŘEČI

3 operátoři

ŘIDIČI VYSOKOZDV. 

VOZÍKŮ

2 řidiči

LAKOVÁNÍ

2 směny x 

(1+2)

ČIŠTĚNÍ, OPRAVY

Ranní směna x 1

ROVNÁNÍ, VRTÁNÍ

2 směny x 2

TAŽENÍ 

PROFILŮ

3 směny x 2

SVÁŘEČI

Vedoucí směny

Michal Chowaniec

SVÁŘEČ

Vedoucí směny

Jaroslav Mrajca

ÚDRŽBA MECHANICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ

Vladislav Szczygiel

ÚDRŽBA LAKOVNY

Michal Vráblík

SVÁŘEČI

3 operátoři

SVÁŘEČI

3 operátoři

 

Obr. č. 11 Struktura společnosti 
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Tab. č. 3 Pravomoci a odpovědnosti 

FUNKCE PRAVOMOC ODPOVĚDNOST 

Ředitel 
závodu 

- jednat jménem společnosti 

- řídit, kontrolovat, hodnotit  

  podřízené zaměstnance a  

  rozdělovat jim úkoly 

- zastavit výrobu při nedodrţení  

  technologických postupů,  

  porušení zásad BOZP nebo  

  ohroţení ţivotního prostředí 

- rozhodovat o přijímání a  

  propouštění zaměstnanců 

- za plnění strategie společnosti 

- za plnění stanovených cílů  

- za práci svých podřízených 

- za plnění plánu výroby 

- zodpovědný za udrţování vnitřních pravidel  

  systému řízení 

- zodpovědný za dodrţování pravidel  

   bezpečnostního systému managementu jeho  

  podřízených zaměstnanců 

- za dodrţování všech poţadavků legislativy  

  ţivotního prostředí 

- zachování mlčenlivosti o informacích týkajících  

  se výrobního know-how 

- odpovídá za realizaci a udrţování firemní kultury 

 

Asistent - zastupovat ředitele výrobního  

  závodu v případě jeho  

  nepřítomnosti 

- jednat s bankami a dalšími  

  dozorčími orgány (finanční,  

  pracovní úřad) 

- spolupracovat na přijímání a  

  propouštění zaměstnanců 

 

- za archivaci dokumentů a dat 

- za pokladnu a stav hotovosti 

- za schvalování faktur vystavených dodavateli  

  materiálů 

- za inventuru poloţek v oblasti administrativy a  

  kanceláří 

- za tvorbu a aktualizaci pracovních smluv a  

  návazných dokumentů 

 

Technolog - zastavit výrobu při nedodrţení  

  technologických postupů,  

  porušení zásad BOZP nebo  

  ohroţení ţivotního prostředí 

- jednat s příslušnými institucemi 

  a dozornými orgány v oblasti  

  ţivotního prostředí 

- vydávat nápravná opatření  

  v případě neshod  

  s technologickými postupy nebo 

  procesy 

 

- za správnost a vedení výrobní, výkresové a  

  technologické dokumentace 

- za dodrţování technologických postupů ve výrobě 

- za sniţování zmetkovitosti ve výrobě 

- za dodrţování pravidel interního systému řízení 

- za dodrţování legislativních poţadavků ve všech  

  oblastech ţivotního prostředí 

- za zachování mlčenlivosti o informacích  

  týkajících se výrobního know-how 

 

Kontrolor 
kvality 

-zastavit výrobu, pokud výrobky  

  neprošly předepsaným zkouškám 

- zastavit balení a expedice  

  výrobků, které nesplňují  

  předepsané kontrolní postupy 

- k zastavení vstupních materiálů  

  pro výrobu v případě neshody 

- vydat upozornění a varování pro  

  výrobu 

 

- za dodrţování předepsaných metrologických  

  předpisů 

- za dodrţení předepsaných postupů pro kontrolu 

- za veškeré zařízení a přístroje, jejich revize a stav  

   kalibrace 

- za řádné zacházení s měřicím zařízením a pořádek 

- za dodrţování vnitřních pravidel systému řízení 

- za zachování mlčenlivosti o informacích  

  týkajících se výrobního know-how 

 

Výrobní 
ředitel 

- zastavit výrobu při nedodrţení  

  technologických postupů,  

  porušení zásad BOZP nebo   

  ohroţení ţivotního prostředí 

- jednat s příslušnými institucemi  

  a dozornými orgány v oblasti 

  BOZP 

- řídit, kontrolovat, hodnotit  

  podřízené zaměstnance a  

  rozdělovat jim úkoly 

- za práci podřízených zaměstnanců 

- za vytvoření plánování výroby 

- za plnění výrobního plánu 

- za dodrţování technologických postupů ve výrobě 

- za sniţování zmetkovitosti ve výrobě 

- za dodrţování interního systému řízení 

- za dodrţování BOZP svými podřízenými 

- za dodrţování legislativních poţadavků ve všech  

  oblastech ţivotního prostředí 

- za zachování mlčenlivosti o informacích  
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- spolurozhodovat o přijímání a  

  propouštění podřízených  

  zaměstnanců. 

 

  týkajících se výrobního know-how 

- za implementaci a dodrţování firemní kultury  

  v týmu podřízených zaměstnanců 

 

Koordinátor 
Logistiky 

-jednat s dodavateli základního  

  výrobního materiálu 

- jednat s dodavateli transportních  

  sluţeb 

- dělat změny v harmonogramu  

  dodávek 

- schvalovat faktury dodaného  

  základního matriálu a  

  transportních sluţeb 

 

- za předávání všech informací ohledně přijatých  

  objednávek do výroby a zpět do Dottignies 

- za objednávání svitků a základních materiálů pro  

  výrobu a jejich dostupnost  

- za schvalování faktur vystavených dodavateli  

  materiálů 

- za inventuru základního výrobního materiálu 

- za zachování mlčenlivosti o informacích  

  týkajících se výrobního know-how 

 

Mistr 
výroby 

- zastavit výrobu při nedodrţení  

  technologických postupů,  

  porušení zásad BOZP nebo  

  ohroţení ţivotního prostředí 

- vydávat pokyny a předpisy k  

  zajištění výrobní operace 

- řídit, kontrolovat a hodnotit  

  podřízené zaměstnance a  

  rozdělovat jim úkoly 

- spolurozhodovat o přijímání a  

  propouštění podřízených  

  zaměstnanců. 

- za práci svých podřízených 

- za udrţování technologických postupů ve výrobě 

- za vedení pořádku ve výrobě 

- za předávání práce podřízeným podle nastavení  

  technologických a kontrolních postupů 

- za sniţování odpadů ve výrobě 

- za dodrţování vnitřních pravidel systému řízení 

- zodpovědný za dodrţování pravidel  

  bezpečnostního systému managementu jeho  

  podřízených zaměstnanců  

- za dodrţování všech poţadavků legislativy  

  ţivotního prostředí 

- za zachování mlčenlivosti o informacích  

  týkajících se výrobního know-how 

- za implementaci a dodrţování firemní kultury  

  v týmu podřízených zaměstnanců 

Údržbáři - zastavit výrobu při nedodrţení  

  technologických postupů,  

  porušení zásad BOZP nebo  

  ohroţení ţivotního prostředí 

- vydávat pokyny a předpisy k  

  zajištění údrţby a oprav 

- řídit, kontrolovat, hodnotit  

  podřízené zaměstnance a  

  rozdělovat jim úkoly 

- spolurozhodovat o přijímání a  

   propouštění podřízených  

   zaměstnanců. 

- za práci svých podřízených 

- za udrţování pořádku v oddělení údrţby  

- odpovídá za předávání práce podřízeným podle  

   nastavení výroby 

- zodpovědný za vedení aktuálních dat a určení  

   strojních oprav 

- zodpovědný za dokumentaci všech strojů a 

  zařízení 

- zodpovědný za dodrţování vnitřních pravidel  

  systému řízení 

- zodpovědný za dodrţování pravidel  

  bezpečnostního systému managementu jeho  

  podřízených zaměstnanců 

- za dodrţování všech poţadavků legislativy  

  ţivotního prostředí 

- za zachování mlčenlivosti o informacích  

  týkajících se výrobního know-how 

- za implementaci a dodrţování firemní kultury  

  v týmu podřízených zaměstnanců 

 

Během zavádění a po zavedení IMS by vedení mělo stanovit odpovědné osoby za: 

 zajištění dostupnosti zdrojů a infrastruktury pro zavedení IMS, 

 vytvoření, udrţování a neustálé zlepšování IMS, 

 identifikaci environmentálních aspektů, 
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 udrţování dokumentace a záznamů ve shodě s normami, 

 přezkoumání efektivnosti a výkonnosti IMS, 

 předkládání zpráv o stavu IMS, 

 dodrţení souladu s právními a jinými poţadavky, kterým společnost podléhá, 

 provádění interních auditů, 

 splnění poţadavků norem. 

 

5.5 Identifikace a plánování zdrojů 

Vedení společnosti musí identifikovat a zajistit dostupnost veškerých potřebných zdrojů pro 

zavedení, udrţování a neustálé zlepšování IMS. 

Společnost bude potřebovat hlavně: 

 Lidské zdroje pro zavedení, udrţování a zlepšování IMS 

 Finanční zdroje pro školení zaměstnanců a pro zajištění dalších zdrojů 

 Materiální zdroje pro realizace nápravných a preventivních opatření, pro tvoření 

dokumentace a informačních systémů. 

 

5.6 Tvorba dokumentace 

Vzhledem k aktuálnímu stavu dokumentace ve společnosti STOW s.r.o., Karviná, bude pro 

společnost nejvýhodnější vytvořit integrovanou dokumentaci, aniţ by se musely dělat velké 

zásahy do jiţ existujících vytvořených záznamů a dokumentů. Moţná tvorba dokumentace je 

na obrázku č. 5 viz kap. 4.1. Ten ukazuje společné poţadavky integrovaného systému řízení a 

specifické poţadavky jednotlivých standardů. K těmto společným poţadavkům a specifikacím 

můţe společnost vytvořit společnou dokumentaci pro integrovaný systém řízení a 

dokumentaci pro jednotlivá specifika.  

Zde přikládám, dle výše uvedené analýzy, zhodnocení dokumentovaných postupů a záznamů. 

Tabulky popisují jak zpracované dokumenty a záznamy, tak dokumenty a záznamy, které je 

třeba vytvořit a udrţovat. Červeně je zaznačeno to, co se musí vytvořit. 
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Tab. č. 4 Společné dokumenty a záznamy pro IMS 

Společné dokumentované postupy Splněno/Nesplněno 

prohlášení o politice IMS a cílech IMS splněno v rámci DP 

příručka IMS splněno v rámci DP 

řízení dokumentů nesplněno 

řízení záznamů nesplněno 

interní audity nesplněno 

opatření k nápravě splněno 

preventivní opatření splněno 

interní a externí komunikaci nesplněno 

dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, 

provozování a řízení svých procesů 

splněné 

odpovědnosti a pravomoci splněno částečně 

Společné záznamy Splněno/Nesplněno 

z přezkoumání vedením splněno 

o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech splněno 

o výsledcích kalibrace a ověřování monitorovacích a měřících zařízení splněno 

o povaze neshod a o všech následných přijatých opatření k nápravě splněno 

o výsledcích přijatých preventivních opatření splněno 

z přezkoumání systému nesplněno 

 

Tab. č. 5 Záznamy QMS 

Záznamy QMS Splněno/Nesplněno 

potřebné pro zajištění důkazu, ţe realizační procesy a výsledný výrobek 

splňují poţadavky 

 

výsledků přezkoumání poţadavků na výrobek musí si vyţádat z 

Belgie 

výstupů pro návrh a vývoj vztahující se k poţadavkům na výrobek musí si vyţádat z 

Belgie 

výsledků přezkoumání návrhu a vývoje a jakákoli nezbytná opatření musí si vyţádat z 

Belgie 

výsledků ověřování návrhu a vývoje a jakákoli nezbytná opatření musí si vyţádat z 

Belgie 

výsledků validace návrhu a vývoje a jakákoli nezbytná opatření musí si vyţádat z 

Belgie 

výsledků hodnocení dodavatele a jakákoli nezbytná opatření nesplněno 

nezbytnou validaci procesů nerelevantní 

o identifikaci výrobku v případě, ţe sledovatelnost je poţadavkem splněno 

o ztrátě, poškození nebo jiném znehodnocení majetku zákazníka nerelevantní 

o důkazu o shodě znaků výrobků s přejímacími kritérii splněno 
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Tab. č. 6 Dokumentované postupy  záznamy EMS 

Dokumentované postupy EMS pro: Splněno/Nesplněno 

identifikaci environmentálních aspektů nesplněno 

určení těch aspektů, které mohou mít nebo mají významný vliv na ţ.p. nesplněno 

identifikaci a zajištění přístupu k příslušným poţadavkům právních předpisů a 

jiných poţadavků v souvislosti s environmentálními aspekty 

nesplněno 

určení uplatnitelnosti těchto poţadavků na environmentální aspekty nesplněné 

řízení situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od 

environmentální politiky, cílů a cílových hodnot. 

nesplněno 

identifikaci moţnosti vzniku situací havarijních ohroţení, které mohou mít 

dopad na ţivotní prostředí a reakcí na ně 

nesplněno 

identifikované významné environmentální aspekty zboţí a sluţeb, 

pouţívaných organizací a sdělit příslušné postupy a poţadavky dodavatelů, 

včetně smluvních partnerů. 

nesplněno 

Havarijní plány splněno 

pravidelné monitorování a měření klíčových znaků provozu, které mohou mít 

významný environmentální dopad 
nesplněno 

hodnocení souladu s právními a jinými poţadavky nesplněno 

Záznamy EMS  Splněno/Nesplněno 

výsledcích pravidelných hodnocení souladu s právními a jinými poţadavky nesplněno 

 

Tab. č. 7 Dokumentované postupy a záznamy pro BOZP 

Dokumentované postupy BOZP pro: Splněno/Nesplněno 

průběţnou identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu 

nezbytného řízení. 

splněno 

identifikaci a zajištění přístupu k příslušným poţadavkům právních předpisů a 

jiným poţadavkům na BOZP, které se na ni vztahují 

nesplněno 

provozní nástroje řízení, kde je to nezbytné z hlediska společnosti a její 

činností 
nesplněno 

nástroje řízení vztahující se k nakupovanému zboţí, zařízení a změnám nesplněno  

nástroje řízení vztahující se ke smluvním stranám a dalším návštěvníkům 

pracoviště  
splněno 

pokrytí situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení se od 

politiky a cílů BOZP 

nesplněno 

identifikaci moţností vzniku situací havarijního ohroţení a havarijních situací splněno 

Havarijní plány splněno 

pravidelné monitorování a měření výkonnosti provozu v oblasti BOZP splněno 

hodnocení souladu s právními a jinými poţadavky nesplněno 

Záznamy BOZP  Splněno/Nesplněno 

údajů a výsledků z monitorování a měření postačující k usnadnění následné 

analýzy nápravných opatření. 

splněno 

o výsledcích pravidelných hodnocení souladu s právními a jinými poţadavky nesplněno 

Společnost TOW ČR, s.r.o., Karviná, si musí vyţádat některé záznamy z mateřské společnosti 

STOW International v Belgii. 

Pro tvorbu dokumentace můţe později firma vyuţít aplikační software ISOPack, který má 

hlavní přínosy: 
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 transparentnost procesů: v kaţdém okamţiku je znám aktuální stav zpracovávaného 

dokumentu, příp. historie jeho průběhu, coţ usnadňuje řízení daných procesů 

 standardizace procesů: konfigurací databáze popř. konkrétního dokumentu je 

nastaveno tzv. workflow (tok dokumentu), které pak řídí ţivotní cyklus dokumentů a 

záznamů   

 zrychlení procesů: po zpracování dané činnosti je dokument automaticky, s vyuţitím 

elektronické pošty, zaslán osobě zastupující funkční místo, které má dále s 

dokumentem pracovat  

 automatizace standardních činností: v ISOPacku je moţné aktivovat tzv. agenty 

(plánovaně spouštěné rutiny) automaticky provádějící definovanou činnost (např. 

upozornění na neplnění úkolu, archivace aj.) 

 dostupnost dokumentů: kaţdý dokument má definované místo v databázi a existují 

účinné nástroje k jeho dohledání  (pohled, fulltext) [21] 

 

5.6.1 Politika a cíle IMS 

V rámci zavádění IMS je třeba deklarovat politiku a cíle IMS.  

Integrovaná politika obsahuje prohlášení společnosti o jejich záměrech týkajících se vztahu 

k ţivotnímu prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci a ke kvalitě.  

Cíle musí být doplněny o cílové hodnoty, které zajistí měřitelnost cílů. Na základě určení 

měřitelných cílů, musí být vypracovány programy pro jejich splnění. Politika i cíle IMS byly 

vytvořeny v rámci diplomové práce a jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2. 

 

5.6.2 Příručka IMS 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, společnost nemá zaveden ţádný ze systémů řízení a nemá tedy ani 

vypracovanou příručku systému řízení. Společnost se tedy rozhodla pro integrovanou příručku 

systému řízení, která byla vypracována v rámci diplomové práce a je uvedena v příloze č. 4. 

Jsou zde uvedeny zásady, procesy, postupy a opatření pro veškeré činnosti výrobního cyklu a 

to tak, aby se zabránilo jakýmkoli neshodám a zároveň se dosáhlo kvality výrobků s ohledem 

na ţivotní prostředí a bezpečnosti při práci. 
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Při tvorbě příručky IMS jsem zachovala strukturu kopírující normu ČSN EN ISO 9001:2010 a 

do ní jsou vloţeny poţadavky BOZP a EMS. Vţdy je však kapitola komplexně zpracována se 

všemi poţadavky ve všech oblastech QMS, EMS a BOZP. 

Struktura příručky kopíruje jednotlivé prvky normy. Příručka obsahuje stručné odpovědi na 

jednotlivé poţadavky a odkazuje na následující vrstvy dokumentace (směrnice a pracovní 

postupy atd.), které dále specifikují dané postupy a činnosti. 

Jelikoţ společnost musí vypracovat několik směrnic a pracovních postupů a činností, je 

příručka zpracována tak, aby se mohla ihned pouţít a doplnit pouze o odkazy na ostatní vrstvy 

dokumentace (např.: Analýza odhalila, ţe zcela chybí dokumentované postupy pro 

identifikaci environmentálních aspektů. V příručce je uvedeno: „Dokumentovaný postup pro 

identifikaci environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadů je uveden v…“).  

 

5.7 Interní audit 

V rámci IMS budou interní audity probíhat společně pro QMS, EMS a BOZP. 

Navrhuji vytvořit a udrţovat směrnici pro řízení interních auditů. Stanovit odpovědnou osobu 

pro provádění interních auditů a přiřadit ji pravomoci a odpovědnosti. Interním auditorem by 

měla být osoba proškolená v oblasti provádění auditů QMS, EMS a BOZP a hlavně nezávislá. 

Do programu interních auditů budou také zařazeny hlavně činnosti, které mají významný 

dopad na ţivotní prostředí a činnosti, které mají vysoký stupeň vzniku pracovního úrazu či 

havárie. 

 

5.8 Nápravná a preventivní opatření 

V případě zjištění jakýchkoliv neshod, musí společnost stanovit postupy a činnosti pro 

analýzu a řešení neshod. Pro tyto analýzy a řešení neshod musí společnost stanovit odpovědné 

osoby a jim přiřadit příslušné odpovědnosti a pravomoci. 

Po přijetí jakýchkoli nápravných opatření by měla společnost provést kontrolu, aby ověřila, 

zda nápravné opatření je účinné. Dále by měla následovat preventivní opatření, které by měly 

zabránit vzniku neshod v budoucnu. 
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V rámci neustálého zlepšování bych doporučila preventivní prohlídky a kontroly, které by 

měly přispět k návrhům preventivních opatření a tím minimalizovat vznik neshod. 

 

5.9 Přezkoumání IMS 

Vedení musí během implementace a udrţování IMS provádět přezkoumání integrovaného 

systému řízení. Společnost musí vypracovat směrnici pro provádění přezkoumání systému a 

zahrnout do něj všechny tři oblasti QMS, EMS a BOZP. 

Při přezkoumání systému se musí dbát na to, aby byla zajištěna trvalá vhodnost, přiměřenost a 

efektivnost systému. Společnost musí po přezkoumání systému přijmout podněty, k jeho 

neustálému zlepšování. Do přezkoumání systému musí být zahrnuto i přezkoumání vhodnosti 

politiky IMS a plnění stanovených cílů IMS. 

 

5.10 Certifikace 

Po přezkoumání systému a následujících přijetí podnětů pro jeho neustálé zlepšování se 

společnost připraví na následnou certifikaci jejího integrovaného systému. Certifikátem 

integrovaného systému společnost ručí za svou kvalitu výrobků, za zlepšování přijatých 

opatření k ochraně ţivotního prostředí a za zajištění zdravých, spravedlivých a bezpečných 

pracovních podmínek. 

Avšak získáním certifikátu to pro společnost nekončí. Společnost by měla dále zlepšovat svůj 

systém řízení tak, aby to nebylo pouhé splnění poţadavků výše uvedených norem, ale aby 

jejich činnosti, k dosaţení kvality s ohledem na ţivotní prostředí v bezpečných pracovních 

podmínkách, byly nad rámec těchto norem. 

Po získání certifikátu IMS můţe společnost zavádět další systémy a snaţit se tak o komplexní 

podnikovou integraci, která jim pomůţe se udrţet na dnešním konkurenčním trhu. Jedná se 

například o systémy controllingu, systému řízení rizik, řízení znalostí a další. 
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6 DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO 

PRŮZKUMU 

 

Během tvorby diplomové práce jsem provedla dotazníkový průzkum ve společnosti STOW 

ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná. Dotazník byl zaměřen právě na Integrovaný systém řízení.  

Struktura dotazníku je uvedena v příloze č. 5. Vyhodnocení dotazníku je provedeno postupně 

podle jednotlivých otázek a odpovědí. (Zpracování pomocí koláčového diagramu viz příloha 

č. 6) 

Z dotazníkového průzkumu bylo dále zjištěno: 

1. Společnost se sama rozhodla implementovat a následně certifikovat Integrovaný 

systém řízení, aniţ by to vyţadovali její odběratelé či dodavatelé. 

2. 75% dotazovaných zaměstnanců si myslí, ţe by implementace a následná certifikace 

IMS pomohla zlepšit postavení společnosti v trţním prostředí. 

3. Kromě uvedených výhod IMS v úvodu dotazníku, někteří zaměstnanci a zástupci 

vedení uvádějí další výhody Integrovaného systému řízení: 

 přehlednou dokumentaci,  

 snazší orientaci v dokumentech  

 jasně dané podmínky a poţadavky na výrobek, 

 zlepšení pořádku ve firmě, logické propojení všech tří systémů zastřešené jednou 

příručkou a politikou,  

 zvýšení image firmy, vyšší uvědomění zaměstnanců a propojení s firmou,  

 přehlednost a orientace ve všech procesech a na všech stupních řízení  

Někteří zaměstnanci neuvedli ţádné další výhody. Myslím si však, ţe je to z důvodu 

nedostatku vědomostí o problematice Integrovaném systému řízení.  

4. Všichni zaměstnanci, kromě ředitele výrobního závodů, si myslí, ţe by bylo lepší 

zavést nejdříve QMS a do něj poté integrovat ostatní systémy řízení.  

Myslím si, ţe tato skutečnost vyplynula z nedostatku vědomostí zaměstnanců o 

přinášejících výhodách implementace celého integrovaného systému řízení v rozsahu 

QMS, EMS a OHSAS najednou. I přesto, ţe by zaměstnanci raději zaváděli výše 
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uvedené systémy řízení postupně, se ředitel výrobního závodu, vzhledem k jeho 

rozsáhlým zkušenostem v oblasti implementace systému řízení, rozhodl 

implementovat Integrovaný systém řízení v rozsahu QMS, EMS a OHSAS najednou. 

5.  Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, ţe v jejich výrobním závodě je osoba (ředitel 

výrobního závodu), která jiţ má zkušenosti s implementací systémů řízení.  

6. 75% dotazovaných zaměstnanců si myslí, ţe díky certifikaci systémů, by mohla 

společnost získat nové zákazníky či projekty. 

Na základě všech uvedených skutečností bych před samotnou implementací a během 

implementace Integrovaného systému řízení, doporučila vedení, aby především řádně 

proškolilo a vysvětlilo svým zaměstnancům výhody implementace Integrovaného systému 

řízení v rozsahu QMS, EMS a OHSAS, oproti postupném zavádění jednotlivých izolovaných 

systémů řízení. Dále bych doporučila vedení společnosti, aby svým zaměstnancům dostatečně 

vysvětlilo důvod implementace IMS včetně všech následných očekávání spojených se 

zavedením IMS. 
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo podat návrh na integrovaný systém managementu v rozsahu 

QMS, EMS a OHSAS. 

Práce byla rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou. Praktická část obsahuje 

část analytickou a návrhovou. 

TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části byly stručně popsány jednotlivé systémy QMS, EMS a OHSAS, jejich 

vzájemné vazby a návaznosti implementace formou IMS. 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Analytická část prokázala, ţe ve společnosti jsou velké nedostatky v plnění poţadavků 

jednotlivých norem. Plnění poţadavků bylo rozděleno do čtyř částí a to na specifické 

poţadavky jednotlivých tří norem a společné poţadavky těchto tří výše uvedených norem. 

Společně s vedením byla deklarována politika, která je uvedena v příloze č. 1 a byly tanoveny 

měřitelné cíle, viz příloha č. 2. Dále byl zpracovaný seznam právních a dalších poţadavků, ty 

jsou uvedeny v příloze č. 3 a konečně byla navrţena příručka IMS, viz příloha č. 4. 

Návrhová část obsahuje návrh na implementaci Integrovaného systému řízení pro společnost 

STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná a to v oblastech: 

1. stanovení harmonogramu, 

2. školení zaměstnanců,  

3. odpovědnosti a pravomoci 

4. identifikace a plánování zdrojů, 

5. tvorby dokumentace, 

6. nápravných a preventivních opatření, 

7. interních auditů, 

8. přezkoumání systému, 

9. certifikace. 

V rámci praktické části byl taktéţ realizován dotazníkový průzkum k rozhodnutí vedení 

zavést Integrovaný systém řízení, který měl ukázat, jaké další výhody vidí zaměstnanci 
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společnosti v implementaci IMS a zda dostatečně pochopili rozhodnutí společnosti 

implementovat a následně certifikovat IMS.  

I přesto, ţe společnost prozatím nemá zaveden ţádný ze systému řízení, se snaţila dosahovat 

té nejlepší kvality svých výrobků. Zaváděla různá preventivní a nápravná opatření, aby 

chránila ţivotní prostředí a zároveň se snaţila mít bezpečné pracovní prostředí s co 

nejmenšími počty pracovních nehod a havárií. 

V rámci neustálého zlepšování se proto rozhodla společnost implementovat a následně 

certifikovat integrovaný systém managementu ( QMS, EMS a SMS) s tím, ţe budou postupně 

vyuţita navrţená opatření a dokumenty vytvořené v rámci DP.  
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Politika IMS společnosti STOW, s.r.o. je vyjádřením základní mise vize a strategie firmy. 

Společnost STOW je předním mezinárodním dodavatelem, na míru vyráběných všem 

zákazníkům, vysoce jakostních regálových systémů pro automatizované skladování, 

manipulaci či vyhledávání materiálu. 

Společnost si je vědoma, ţe zavedení IMS (integrovaného systému řízení) je zároveň 

závazkem dodávat zákazníkům vţdy výrobky bezpečné, v té nejlepší jakosti, vyrábět a 

dodávat výrobky s ohledem na ţivotní prostředí.   

K hlavním prioritám společnosti patří právě splnění nejvyšších kritérií kvality výrobků a 

sluţeb. Zajištění zdravých, spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek a v neposlední 

řadě je to také zlepšování přijatých opatření k ochraně ţivotního prostředí a prevenci 

závaţných havárií. 

Vedení organizace vyhlašuje politiku IMS se závazky: 

 Kaţdý rok vyhodnotit splnění stanovených cílů a stanovit nové měřitelné cíle IMS. 

 Zajistit potřebné zdroje pro splnění stanovených cílů. 

 Neustále zlepšovat systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snaţit se, aby 

vůbec nevznikali rizika nemocí, havárie a nehody na pracovištích. 

 Efektivně komunikovat, zapojovat všechny zaměstnance, podporovat a motivovat je 

k aktivní účasti na neustálém zlepšování a rozvíjení IMS.  

Pro splnění politiky IMS se od zaměstnanců očekává: 

 Zaměstnanci budou dodrţovat bezpečnostní předpisy, tím minimalizovat vznik 

pracovních úrazů a nehod a dále budou dodrţovat veškeré řídící předpisy organizace. 

 Zaměstnanci jsou odpovědni za jakost své práce a budou se snaţit předcházet chybám. 

 Aktivní přístup k neustálému zlepšování společnosti formou námětů ke zlepšení 

činnosti společnosti. 

 Loajální chování a přístup k organizaci. 

 

Vedení a zaměstnanci se budou chovat tak, aby v rámci svých moţností nad rámec poţadavků 

legislativy chránili ţivotní prostředí. 
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Oblast kvality 

 Udrţet si počet reklamací za rok minimálně na hodnotě za předešlý rok        

(1,5 Eura/Tunu) 

 Získat nové zákazníky (1 nový zákazník/projekt)  

 Sníţit zmetkovitost (válcování z 1,1% na 1,05% materiálu, který projde firmou) 

 Sníţit počet opoţděných zakázek (99% všech dodaných musí být včas) 

 Zvýšit efektivitu výroby (válcování, svařování, lakovna – ze 100% na 105%) 

 

Oblast environmentální 

 V kancelářích se budou pro poznámky vyuţívat recyklované papíry 

 Sníţit chemický odpad 

 Sledovat technologický rozvoj a vyuţít ekologičtější technologie k výrobě 

 Třídit odpad 

 

Oblast ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

 Sníţit index rizik na jednotlivých pracovištích o 5% 

 Udrţet si nulový počet pracovních úrazů 

 Zvýšení prevence pracovních úrazů zavedením ochranných osobních pomůcek 

s vyuţitím poznatků nejnovějších technologií 
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SEZNAM PRÁVNÍCH A JINÝCH POŢADAVKŮ (ZÁKONY, NORMY, 

VYHLÁŠKY) 

VŠEOBECNĚ 

Dokument: Označení 

dokum. 

 

Platnost: 

Ověření 

platnosti: 

Poznámka: 

Správa daní a poplatků:     

- Daňový řád 280/2009 01.01.2011 09.03.2011  

Zákony daňové:     

- Zákon o daních z příjmu 586/1992 01.01.1993 09.03.2011  

- Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 01.04.2004 09.03.2011  

- Zákon o silniční dani 16/1993 01.01.1993 09.03.2011  

- Zákon o dani z nemovitosti 338/1992 01.01.1993 09.03.2011  

Zákony účetní:     

- Zákon o účetnictví 563/1991 01.01.1992 09.03.2011  

- vyhláška pro účetní jednotky 

   účtující v podvojném účetnictví     

 

500/2002 

 

01.01.2003 

 

09.03.2011 

 

Obchodní zákoník 513/1991 01.01.1992 09.03.2011  

Občanský zákoník 40/1964 01.04.1964 09.03.2011  

Zákony mzdové:     

- nařízení vlády o minimální mzdě 567/2006 01.01.2007 09.03.2011  

Sociální zabezpečení, důchod. 

a nemocenské pojištění: 

    

- Zákon o sociálním zabezpečení 100/1988 01.10.1988 09.03.2011  

- Zákon o organizaci a provádění 

   sociálního zabezpečení 

 

582/1991 

 

01.01.1992 

 

09.03.2011 

 

- Zákon o pojistném na sociální  

   zabezpečení a příspěvku na státní  

   politiku zaměstnanosti 

 

589/1992 

 

01.01.1993 

 

09.03.2011 

 

- Zákon o nemocenském pojištění 187/2006 01.01.2009 09.03.2011  

- Zákon o důchodovém pojištění 155/1995 01.01.1996 09.03.2011  

Zdravotní pojištění:     

- Zákon o pojistném na všeobecné 

  zdravotní pojištění 

 

592/1992 

 

01.01.1993 

 

09.03.2011 

 

Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 01.07.2006 09.03.2011  

Zákon o archivní a spisové sluţbě 499/2004 01.05.2005 09.03.2011  

Zákon o metrologii 505/1990 01.02.1991 09.03.2011  

 

NORMY 

Dokument: 
Označení 

dokum. 
Platnost: 

Ověření 

platnosti: 
Poznámka: 

ČSN EN 14001:2005 
Červen 

2005 
 09.03.2011  

ČSN EN ISO 9001:2010 
Září    

2010 
 09.03.2011  

ČSN OHSAS 18001:2008 
Březen 

2008 
 09.03.2011  
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EMS 

Dokument: 
Číslo 

dokum. 
Platnost: 

Ověření 

platnosti: 
Poznámka: 

Nařízení evropského parlamentu a Rady 

(ES ) o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek 

1907/ 

2006 

 

 

 

 

09.03.2011  

Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1282/2008, o klasifikaci, 

označování a balení látek (CLP) 

1272/2008 1.1.2009 09.03.2011 
Látky 1.12.2010 

Směsi 1.6.2015 

Zákon o ţivotním prostředí 17/1992 16.01.1992 09.03.2011  

Zákon o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí 
100/2001 01.01.2002 09.03.2011  

Zákon o ekologické újmě 167/2008 17.08.2008 09.03.2011  

Zákon o chemických látkách 356/2003 01.05.2004 09.03.2011  

- Změna zákona o chemických látkách a 

přípravcích 
371/2008 07.10.2008 09.03.2011  

- Vyhláška o získání odborné 

způsobilosti k nakládání 

s nebezpečnými chem. látkami 

428/2004 01.08.2004 09.03.2011  

Zákon o vodách 254/2001 01.01.2002 09.03.2011  

Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 01.01.2002 09.03.2011  

Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 01.06.2002 09.03.2011  

Zákon o odpadech 185/2001 01.01.2002 09.03.2011  

-Vyhláška, kterou se stanoví Katalog 

odpadů 
381/2001 01.01.2002 09.03.2011  

- Vyhláška o podrobnostech 

nakládání s odpady 
383/2001 01.01.2002 09.03.2011  

- Vyhláška o podrobnostech 

s nakládání s odpady 
41/2005 01.04.2005 09.03.2011  

Zákon o integrované prevenci a 

omezování znečištění 
76/2002 01.01.2003 09.03.2011  

Zákon o integrovaném registru 

znečišťování 
25/2008 12.02.2008 09.03.2011  

Zákon o prevenci závaţných havárií 
59/2006 01.06.2006 09.03.2011  
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BOZP 

Dokument: 
Číslo 

dokum. 
Platnost: 

Ověření 

platnosti: 
Poznámka: 

Zákoník práce,  VZPP 262/2006 1.1.2007 09.03.2011 
Poţadavky na 

zaměstnavatele 

Zákon, kterým se upravují další 

poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) VZPP 

309/2006 1.1.2007 09.03.2011 

Rizika, 

koordinace 

prací 

Zákon, o ochraně veřejného zdraví, 

VZPP 
258/2000 1.1.2001 09.03.2011 informace 

Zákon o zdraví lidu,  VZPP 20/1966 1.7.1966 09.03.2011 
Zdravotní 

péče, LPP 

Zákon o inspekci práce, VZPP 251/2005 1.7.2005 09.03.2011 
Kontrolní 

činnost 

Zákon o silničním provozu 361/2000 1.1.2001 09.03.2011 Provoz vozidel 

Vyhláška ČÚBP č. Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice, VZPP 
50/1978 1.1.1979 09.03.2011 

Revize elektro, 

odborná 

způsobilost 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu při provádění 

biologických expozičních testů a 

náleţitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli VZPP 

432/2003 1.1.2004 09.03.2011 Kategorizace 

Vyhláška, kterou se stanoví práce a 

pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ţenám, kojícím ţenám, 

matkám do konce devátého měsíce po 

porodu a mladistvým, a podmínky, za 

nichţ mohou mladiství výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na 

povolání VZPP 

 

288/2003 25.8.2003 09.03.2011 Netýká se 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se 

určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, VZPP 

18/1979 1.7.1979 09.03.2011 Kompresory 

Vyhláška o stanovení vyhrazených 

elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin 

a o bliţších podmínkách jejich 

bezpečnosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických 

technických zařízeních) 

 

 

73/2010 1.6.2010 01.2.2011 
Elektrická 

nářadí 
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Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se 

určují vyhrazená plynová zařízení a 

stanoví některé podmínky k jejich 

zajištění, VZPP 

21/1979 1.7.1979 09.03.2011 

Tlakové lahve 

na přepravu 

plynu 

Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví 

základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických 

zařízení, VZPP 

48/1982 1.7.1982 09.03.2011 
Ruční a ostatní 

nářadí 

Nařízení vlády., kterým se stanoví 

vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů VZPP 

11/2002 1.1.2003 09.03.2011 
Označení 

pracovišť 

Nařízení vlády o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. Datum účinnosti od 1.1.2011. 

201/2010 1.1.2011 09.03.2011 Pracovní úraz 

Nařízení vlády., kterým se stanoví 

rozsah a bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, VZPP 

495/2001 1.1.2002 09.03.2011 OOPP 

Nařízení vlády, kterým se stanoví 

způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky, 

VZPP 

168/2002 1.1.2003 09.03.2011 

Provoz 

motorových 

vozidel 

Nařízení vlády, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

VZPP 

148/2006 1.6.2006 09.03.2011 Hluk a vibrace 

Nařízení vlády, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, 

VZPP 

361/2007 1.1.2008 09.03.2011 
Pracovní 

činnosti 

Vyhláška MZd., o odškodňování 

bolesti a ztíţení společenského 

uplatnění VZPP 

440/2001 1.1.2002 09.03.2011 Informace 

Zákon o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých 

zákonů VZPP 

361/2000 1.1.2001 09.03.2011 

Pravidla 

provozu na 

pozemních 

komunikacích 

 

 

 

POŢÁRNÍ OCHRANA 

Dokument: 
Číslo 

dokum. 
Platnost: 

Ověření 

platnosti: 
Poznámka: 

Zákon o poţární ochraně, VZPP 

 
133/1985 1.7.1986 09.03.2011 

Dokumentace 

PO (PPS, 

posouzení) 

Vyhláška (MV) o poţární prevenci, 

VZPP 
246/2001 29.6.2001 09.03.2011 Hasicí přístroje 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky 

poţární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání ţivic v tavných nádobách 

87/2000 1.6.2000 09.03.2011 

Poţární 

bezpečnost při 

svařování a 

nahřívání 
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Oblast vyuţití: Společnost STOW ČR,  

                         s.r.o., výrobní závod  

                         Karviná 

 

Platnost od:  

 

Verze č.: 1 
 

Interval revizí: 1 rok 

 

Název dokumentu 

PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU 

MANAGEMENTU (IMS) 

SPOLEČNOSTI STOW s.r.o. KARVINÁ 

 

Účel dokumentu 
Účelem příručky je popsat Integrovaný systém managementu společnosti STOW ČR, s.r.o., 

výrobní závod Karviná, který je zaveden, dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001. 

 

Příručka IMS dává zákazníkům, obchodním partnerům, veřejně správním orgánům i 

auditorům informace o tom, jak společnost zajišťuje, udrţuje a zdokonaluje Integrovaný 

systém managementu. 

Kaţdý vedoucí pracovník je odpovědný za dodrţování ustanovení této příručky na jím 

řízeném útvaru/oddělení.  

Ustanovení obsaţená v této příručce jsou závazná pro všechny zaměstnance výrobního 

závodu a jsou uplatňována pro všechny její činnosti a sluţby. 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je duševním vlastnictvím poučnosti STOW ČR, s.r.o., Karviná. 
Podléhá všem náležitostem, které se týkají řízení dokumentace. 

© Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem představitele vedení pro IMS. 



Příloha 4  Příručka IMS – společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná            Stránka 3 z 35 

 

 
 

OBSAH: 

1 Představení společnosti…………………………………………………………......................6 

     1.1       Normativní odkazy………………………………………………………………….……….6 

2  Působnost dokumentu………………………………………………………….......................7 

3 Zkratky a definice…………………………………………………………..............................7 

     3.1      Zkratky………………………………………………………………………………………7 

     3.2      Definice……………………………………………………………………………………...7 

4  Integrovaný systém managementu…………………………………………………………...9 

     4.1      Všeobecné poţadavky……………………………………………………………………….9 

     4.2      Poţadavky na dokumentaci………………………………………………………….………9 

         4.2.1 Všeobecně………………………………………………………….…………………..9 

         4.2.2 Příručka IMS………………………………………………………………………….10 

         4.2.3 Řízení dokumentů…………………………………………………………………….10 

         4.2.4 Řízení záznamů……………………………………………………………………….13 

5 Odpovědnost vedení………………………………………………………………………….15 

     5.1      Osobní angaţovanost a aktivita managementu…………………………………………….15 

     5.2      Zaměření na zákazníka…………………………………………………………………….16 

         5.2.1 Environmentální aspekty……………………………………………………………...16 

         5.2.2 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení…………………..16 

         5.2.3 Právní a jiné poţadavky…………………………………………………………..…..17 

     5.3      Politika integrovaného systému řízení……………………………………………………..17 

     5.4      Plánování…………………………………………………………………………………...17 

         5.4.1 Cíle a cílové hodnoty……………………………………………………..…………..17 

         5.4.2 Programy EMS a SMS………………………………………………………………..18 

         5.4.3 Plánování systému managementu………………………………………………….....18 

     5.5      Odpovědnost, pravomoc a komunikace…………………………………………..………..19 

         5.5.1 Odpovědnosti a pravomoci…………………………………………………………...19 

         5.5.2 Představitel managementu…………………………………………………………....19 



Příloha 4  Příručka IMS – společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná            Stránka 4 z 35 

 

 
 

         5.5.3 Interní a externí komunikace……………………………………………………….....20 

     5.6      Přezkoumání systému managementu……………………………………………………....22 

          5.6.1 Všeobecně…………………………………………………….……………………....22 

          5.6.2 Vstup pro přezkoumání…………………………………………………….………....22 

          5.6.3 Výstup z přezkoumání…………………………………………………….……….....22 

6 Management zdrojů…………………………………………………….…………………....23 

     6.1      Poskytování zdrojů………………………………………………………..…….……….....23 

     6.2      Lidské zdroje…………………………………………………………………….………....24 

          6.2.1 Všeobecně………………………………………………………………….………....24 

          6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závaţnosti…………………………………………....24 

     6.3      Infrastruktura…………………………………………………………………….………....25 

     6.4      Pracovní prostředí…………………………………………………….…………………....25 

7 Realizace produktu…………………………………………………….………………….....26 

     7.1      Plánování produktu…………………………………………………….……………..…....26 

     7.2      Procesy týkající se zákazníka……………………………………………………………....27 

         7.2.1 Určování poţadavků týkajících se produktu………………………………….……....27 

          7.2.2 Přezkoumání poţadavků týkající se produktu………………………..……………....27 

          7.2.3 Komunikace se zákazníkem……………………………………………………..…....27 

     7.3      Návrh a vývoj……………………………………………………………..…….….……....28 

     7.4      Nákup…………………………………………………….………………………………...28 

          7.4.1 Proces nákupu…………………………………………………….………………......28 

          7.4.2 Informace pro nakupování………………………………………………....………....28 

         7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu……………………………………….…….…....28 

     7.5      Výroba a poskytování sluţeb………………………………………………..….….……....29 

         7.5.1 Řízení výroby a poskytování sluţeb………………………………….……………....29 

         7.5.2  Validace procesů výroby a poskytování sluţeb…………………………..…….…....29 

         7.5.3 Identifikace a sledovatelnost……………………………………………………..…...29 

         7.5.4 Majetek zákazníka…………………………………………………….……….……...30 



Příloha 4  Příručka IMS – společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná            Stránka 5 z 35 

 

 
 

         7.5.5 Uchování produktu…………………………………………………….………...........30 

     7.6      Řízení monitorovacích a měřících zařízení………………………………………….……..30 

8 Měření, analýza a zlepšování………………………………………………………………..31 

     8.1      Obecně……………………………………………………………………………………..31 

     8.2      Monitorování a měření procesů…………………………………………………………....32 

         8.2.1 Spokojenost zákazníka…………………………………………………………..…....32 

         8.2.2 Interní audit………………………………………………………………….………..32 

         8.2.3 Monitorování a měření procesů………………………………………………..……..32 

         8.2.4 Monitorování a měření produktu……………………………………………………..32 

         8.2.5 Hodnocení souladu……………………………………………………….…….……..33 

     8.3       Řízení neshodného produktu…………………………………………………..……….…..33 

         8.3.1  Havarijní připravenost a reakce………………………………………………….…..34 

         8.3.2 Vyšetřování a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení……….……34 

     8.4      Analýza dat…………………………………………………………………………….…..34 

     8.5      Zlepšování………………………………………………………………………..…….…..35 

          8.5.1 Neustálé zlepšování……………………………………………………………….…..35 

         8.5.2 Nápravná opatření………………………………………………………..……….…..35 

         8.5.3 Preventivní opatření……………………………………………………...……….…..35 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4  Příručka IMS – společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná            Stránka 6 z 35 

 

 
 

1  Představení společnosti 

Obchodní jméno: STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná 

Adresa společnosti: Závodní 540/51, Karviná - Nové Město, 735 06 

Pověřený zástupce: Petr Starý, ředitel výrobního závodu 

E-mail: petr.stary@kardex.com 

V roce 1977 vznikla společnost STOW ve Wevelgem v Belgii. Roku 1987 se změnil název 

společnosti na Stow International a začaly se rozvíjet pobočky společnosti v Rakousku, České 

Republice, Francii, Německu, Holandsku, Polsku, Slovensku a Velké Británii. Díky 

reprezentaci prostřednictvím kanceláře v Číně (Shanghai and Beijing) vznikl v roce 1996 

výrobní závod v Shanghai (Čína) a v roce 1997 vznikl výrobní závod v Dottignies (Belgie). 

Během roku 1997 vznikla expanze na ostatní trhy prostřednictvím distribuční sítě v Evropě, 

Středním východě a Asii -  Pacifiku. 

Od roku 2001 byla provedena další expanze na zahraniční trhy a zároveň se stala společnost 

členem KRI Group. Dále byla rozšířena výrobní kapacita v Dottignies (Belgie) a to v roce 

2006. V roce 2008 byl postaven nový výrobní závod v Číně a zároveň byl otevřen nový 

výrobní závod v České Republice. 

Výrobní závod v České republice sídlí ve městě Karviná. Jak jiţ bylo výše uvedeno, vznikl 

v roce 2008 a výroba zde byla zahájena 1. 9. 2008. Tato pobočka je zaměřena na výrobu 

nosníků klasických paletových regálových systémů.  

 

1.1  Normativní odkazy 

Systém managementu kvality - ČSN EN ISO 9001:2010 

Systém environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001:2005 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18001:2008 
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2  Působnost dokumentu 

Tento dokument platí pro všechny zaměstnance STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná a 

slouţí rovněţ pro potřeby všech zainteresovaných stran a prezentaci integrovaného systému 

managementu všem zainteresovaným stranám. 

 

3  Zkratky a definice 

3.1  Zkratky 

IMS - Systém integrovaného managementu 

QMS - Systém managementu kvality 

EMS - Systém environmentálního managementu 

SMS - Systém řízení bezpečnosti práce 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OHSAS - Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ŘS - ředitel společnost 

VP - vedoucí pracovník 

 

3.2  Definice 

Audit 

integrovaného 

systému 

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů 

z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němţ 

jsou splněna kritéria auditu.  

Nebezpečí Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 

člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci 

Cíle  Záměry společnosti z hlediska výkonnosti v oblastech 

(QMS,EMS,BOZP), vycházející z firemní politiky, jejichţ dosaţení si 

společnost stanoví. 

Politika systémů Dokumentuje celkové záměry a zaměření společnosti STOW ČR, s.r.o., 
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vyjádřené vedením společnosti v oblastech QMS, EMS a SMS. 

Neustálé zlepšování Je opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit poţadavky 

systému managementu.  

Kvalita  Stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik. 

Incident Událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, 

poškození zdraví (bez ohledu na závaţnost) nebo ke smrtelnému úrazu. 

Proces Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy. 

Riziko Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo 

expozice a závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, které můţe být 

způsobeno událostí, nebo expozicí jejímu vlivu. 

Ţivotní prostředí Prostředí, ve kterém společnost provozuje svou činnost, zahrnující 

ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, ţivočichy, lidi a jejich 

vzájemné vztahy 

 

 

Pro interpretaci pojmů a formulací pouţitých v Příručce integrovaného systému managementu 

dále platí jako základ výše uvedené normy. 
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4  Integrovaný systém managementu 

S ohledem na zlepšení řízení všech činností společnosti, které mají vliv na kvalitu produktů a 

procesů, ţivotní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rozhodlo vedení 

společnosti zavést, uplatňovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu dle 

poţadavků norem ISO 9001:2010, ISO 14001:2005 a ISO 18001:2008. 

 
Oddíl ČSN EN ISO 

9001:2010 

Oddíl ČSN EN ISO 

14001:2005 

Oddíl ČSN EN ISO 

18001:2008 
4 Systém managementu kvality 4 Poţadavky na systém 

environmentálního 

managementu 

4 Poţadavky na systém BOZP 

4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.2 Poţadavky na dokumentaci     

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

Obecně 

Příručka kvality 

Řízení dokumentů 

Řízení záznamů 

4.4.4 

- 

4.4.5 

4.5.4 

Dokumentace 

- 

Řízení dokumentů 

Řízení záznamů 

4.4.4 

- 

4.4.5 

4.5.4 

Dokumentace 

- 

Řízení dokumentů 

Řízení záznamů 

 

4.1  Všeobecné požadavky 

Ve společnosti STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná, je vytvořen, uplatňován, udrţován 

integrovaný systém managementu (IMS) na základě poţadavků výše uvedených norem. 

Vedení společnosti a zaměstnanci usilují a neustálé zlepšování IMS ve všech oblastech. 

Dokumentované postupy jsou sestaveny tak, aby bylo moţné prokázat shodu s normativními a 

legislativními poţadavky.  

STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná, neprovádí návrh a vývoj produktu, proto tento 

poţadavek ČSN EN ISO 9001:2010 není v dokumentaci ISM popsán a zaveden. 

 

4.2  Požadavky na dokumentaci 

4.2.1  Všeobecně 

Ve společnosti STOW ČR, s.r.o., Karviná, se pouţívá interní i externí dokumentace. Interní 

dokumentace zahrnuje veškeré dokumenty, které vznikají ve společnosti (politika IMS, cíle 

IMS, příručka IMS, vnitřní směrnice a předpisy, kontrolní postupy, výkresová dokumentace 

atd.). Externí dokumentace zahrnuje dokumenty, které vznikají mimo společnost. Tyto 

dokumenty jsou ve společnosti vyuţívány k realizaci poţadavků zákazníků. Mezi externí 
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dokumentaci patří normy, zákony, dokumentace od zákazníka (specifikace, výkresová 

dokumentace, popis výrobku atd.). Postupy značení neplatných dokumentů je popsán ve 

směrnici Archivace – STK/SME-IMS-01 

 

4.2.2  Příručka IMS 

Účelem příručky je popsat Integrovaný systém managementu společnosti STOW ČR, s.r.o., 

Karviná, který je zaveden dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Příručka IMS dává zákazníkům, obchodním partnerům, veřejně správním orgánům i 

auditorům informace o tom, jak společnost zajišťuje, udrţuje a zdokonaluje Integrovaný 

systém managementu. 

Kaţdý VP je odpovědný za dodrţování ustanovení této příručky na jím řízeném 

útvaru/oddělení.  

Ustanovení obsaţená v této příručce jsou závazná pro všechny zaměstnance společnosti a jsou 

uplatňována pro všechny její činnosti a sluţby. 

Příručka integrovaného managementu slouţí při: 

- definování a dokumentování IMS 

- vymezení rozsahu IMS  

- stanovení odpovědností a pravomocí 

- stanovení struktury dokumentace  

- popisu vzájemného působení mezi procesy IMS 

- prezentaci IMS pro externí účely 

 

4.2.3 Řízení dokumentů 

Interní dokumenty jsou vydávány po jejich schválení. Dokumenty jsou poskytnuty mimo 

společnost pouze se souhlasem vedení společnosti. 

Dokumentace systému integrovaného managementu je rozvrţena do tří vrstev a zahrnuje: 

• příručku IMS včetně politiky a cílů IMS, 
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• dokumentované postupy poţadované normou ČSN EN ISO 9001:2010, ČSN EN ISO 

14001:2005 a ČSN EN ISO 18001:2008 

• dokumenty, které společnost potřebuje pro efektivní řízení a zlepšování svých procesů. 

Struktura dokumentace je patrná z následujícího obrázku: 

 

Struktura dokumentace IMS 

Za řízení dokumentů poţadovaných integrovaným systémem řízení je odpovědný správce 

dokumentace. Správce dokumentace vede seznam řízené dokumentace v elektronické formě. 

 

4.2.3.1 Označování interní dokumentace 

Řízené interní dokumenty jsou řazeny do uspořádaného systému a jednotně označovány 

interním číslem dokumentu, např.: Název/STX – TTT – ZZZ - CC 

 

  

PŘIMS   
 
   

  

Procesy a  směrnice   
  

Příkazy ředitele,   kontrolní  
postupy, balicí předpisy ,  
výkresová dokumentace   

  

Formuláře   Záznamy   

  

  

  
Normy   

  
  
  

Zákony   
  
  
  

Dokumenty   
dodané   

 zákazník em   
  

EXTERNÍ  
DOKUMENTY   

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD     

1. vrstva   

2. vrstva   

3. vrstva   
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STX – Dokumenty z jednotlivých závodů 

STK - Dokumenty společnosti STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná  

STB - Dokumenty společnosti STOW International v Belgii 

TTT - Typ dokumentu: 

a) RAD Řád 

b) SME Směrnice 

c) ROZ Rozhodnutí ředitele společnosti – číslována pouze pořadovým číslem 

a rokem vydání, např. -/STK – ROZ – 2010-1 

d) PP Pracovní postup 

e) KP Kalibrační postup 

f) DOK Dokument – např. Osnovy školení 

g) ZAZ Záznam – např. Seznam drţitelů výtisků 

ZZZ Třídící znak: 

 IMS - Dokumenty integrovaného systému řízení 

 LP - Lidské zdroje, personalistika 

 F - Finance  

 Q - Výroba, jakost 

 ZK - Majetek, údrţba, kontrola a zkoušení 

 O - Obchod 

 BP - Bezpečnost práce a poţární ochrana 

 ENV - Ţivotní prostředí 

CC Pořadové číslo dokumentu 

Př. Příručka integrovaného systému řízení, první verze: 

Příručka IMS/STK-DOK-IMS-01 

 

4.2.3.2  Identifikace řízených dokumentů (identifikátory) 

Titulní list kaţdého řízeného dokumentu musí, pro správnou identifikaci dokumentu, 

obsahovat následující údaje: 

v záhlaví: 

a) logo společnosti 
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b) název a označení dokumentu 

na titulním listu: 

a) rozsah platnosti dokumentu (celá společnost, pouze provozovna) 

b) název dokumentu a označení dokumentu 

c) jméno, datum a podpis zpracovatele dokumentu, správce dokumentu a schvalovatele 

dokumentu 

d) datum vydání a datum platnosti 

e) vydání č. 

f) výtisk č. - správce dokumentace vede seznam drţitelů řízených výtisků jednotlivých 

dokumentů 

g) aktualizace vydání / číslo změny - při více neţ pěti změnách nebo v případě jedné 

změny na více stranách, je následně vydáno aktualizované vydání. Změna bude 

označena svislou čarou na pravé straně u změněného textu. Za výměnu změněné 

strany a doplnění údajů na titulním listu je zodpovědný drţitel výtisku. Správce 

dokumentace archivuje všechna předešlá vydání. 

v zápatí: 

a) číslo strany a celkový počet stran včetně příloh 

 

4.2.4  Řízení záznamů 

Zaměstnanci udrţují záznamy v čitelném stavu a ukládají tak, aby k nim byl snadný přístup, 

byly identifikovatelné (identifikační údaje zajišťující přiřaditelnost ke konkrétním výsledkům 

nebo činnostem, datum pořízení záznamu a podpis osoby, která záznam provedla a případně i 

podpis schvalovatele) a vysledovatelné. Záznamy mohou být poskytnuty mimo společnost 

pouze se souhlasem vedení společnosti. Záznamy jsou řízeny v souladu s poţadavky výše 

uvedených norem. 

Organizace vytváří a udrţuje záznamy, které sloţí jako důkazní materiál o: 

b) shodě s poţadavkem na produkt kladený zákazníkem, normami a zákony 

c) správném a efektivním fungování ISŘ 

Jsou určena archivační místa dokumentů, je určeno komu a k čemu slouţí, v souladu se 

skartačním řádem je určena archivační doba.  
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Postupy určující sběr dat, jejich zpracování, pouţívání, řízení, vyhodnocování jsou uvedeny 

v příslušných dokumentech a za jejich úroveň (obsah, formu, vypovídající schopnost) je 

zodpovědný zpracovatel dokumentu. 

Záznamy jsou vedeny v elektronické nebo papírové (knihy, formuláře, sešity) formě.  

V záznamech se nesmí gumovat nebo přelepovat. Jediný moţný způsob opravy je přeškrtnutí 

jednou čarou a parafou zaměstnance, který opravu provedl.  
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5  Odpovědnost vedení 

Oddíl ČSN EN ISO 

9001:2010 

Oddíl ČSN EN ISO 

14001:2005 

Oddíl ČSN EN ISO 

18001:2008 
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 
způsobu 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 
 

5.4.2 

Cíle kvality 
 

Plánování systému 

4.3.3 
 

4.3.3 

Cílové hodnoty a program (-
y) 

Cílové hodnoty a program (-

y) 

4.3.3 
 

4.3.3 

Cíle a programy 
 

Cíle a programy 

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 
 

5.6.2 

 

5.6.3 

Obecně 
 

Vstup pro přezkoumání 

 

Výstup z přezkoumání 

4.6 
 

4.6 

 

4.6 

Přezkoumání vedením 
 

Přezkoumání vedením 

 

Přezkoumání vedením 

4.6 
 

4.6 

 

4.6 

Přezkoumání systému 
managementu 

Přezkoumání systému 

managementu 

Přezkoumání systému 
managementu 

 

5.1  Osobní angažovanost a aktivita managementu 

Vedení společnosti přijalo závazek vyvíjet a zlepšovat integrovaný systém řízení v celé 

společnosti a proto: 

- sděluje informace o poţadavcích zákazníků tak, aby byly naplněny všechny jeho 

poţadavky a poţadavky legislativy, 

- stanovilo politiku IMS,  

- stanovení cíle a cílových hodnot QMS, EMS a SMS, programů EMS a SMS, 

- provádí pravidelné přezkoumání managementu, 

- zajišťuje dostupnost zdrojů. 
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5.2  Zaměření na zákazníka 

Všechny činnosti ve společnosti jsou řízeny s cílem zajistit a uspokojit poţadavky zákazníka. 

Ve společnosti nejsou stanoveny dokumentované postupy kap. 7.2 a 8.2.1 pro zajištění a 

naplnění poţadavků zákazníka a vyhodnocování jeho spokojenosti. Tento poţadavek je pro 

pobočku STOW ČR, s.r.o., v Karviné nerelevantní, jelikoţ tento poţadavek plní mateřská 

firma STOW International, v Belgii. Záznamy o výsledcích jsou v Přezkoumání p.z. – 

STB/ZAZ-Q-01. 

 

5.2.1  Environmentální aspekt 

Společnost má vytvořen a udrţován postup pro identifikaci environmentálních aspektů svých 

činností, výrobků a sluţeb, které řídí a na které má vliv. Jsou určeny ty aspekty, které mají 

nebo mohou mít významný dopad na ţivotní prostředí. Tyto environmentální aspekty a jejich 

dopad je stanoven pomocí stanovené metodiky hodnocení. Identifikované environmentální 

aspekty jsou zpracovány jako Registr environmentálních aspektů a dopadů STOW, který je 

průběţně přezkoumáván a aktualizován. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření 

pro řízení environmentálních aspektů, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců. 

Identifikované významné environmentální aspekty jsou brány v úvahu při stanovení 

environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. Dokumentovaný postup pro identifikaci 

environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadů je uveden v Envir.Aspekty/STK-DOK-

ENV-01.  

 

5.2.2  Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 

Společnost STOW ČR, s.r.o., Karviná, má vytvořen a udrţován postup pro identifikaci 

nebezpečí a hodnocení rizik a stanovené nezbytné opatření k jejich řízení. Identifikovaná 

významná rizika jsou brána v úvahu při stanovování cílů, cílových hodnot a programů BOZP. 

Významnost identifikovaných nebezpečí je stanovena a hodnocení rizik je provedeno pomocí 

stanovené metodiky hodnocení. Rizika jsou průběţně přezkoumávána a aktualizována. Na 

základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení rizik, jejich monitorování a 

měření a následný výcvik zaměstnanců. Dokumentovaný postup pro identifikaci nebezpečí a 
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hodnocení rizik včetně identifikovaných rizik je uveden ve směrnici Rizika/STK-DOK-BP-

01. 

 

5.2.3  Právní a jiné požadavky 

Přehled povinností vyplývajících z právních dokumentů obsahuje směrnice Právní 

poţadavky/STK-SME-IMS-01.  

Tento postup zajišťuje identifikaci a přístup k poţadavkům právních předpisů a jiných 

poţadavků týkajících se kvality produktů, environmentálních aspektů a dopadů a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Všichni zaměstnanci mají přístup ke všem právním a jiným 

poţadavkům. Osobní odpovědnost za přístup k poţadavkům, prověřování a doplňování 

poţadavků předpisů v souladu s měnící se legislativou nesou zaměstnanci uvedeni v 

jednotlivých dokumentech.  

 

5.3  Politika integrovaného systému řízení  

Politiku IMS má společnost stanovenou jako samostatný dokument v rámci vymezování 

strategie společnosti.  Politiku schvaluje ŘS. Vedení společnosti v rámci přezkoumávání 

efektivnosti systému managementu aktualizuje politiku IMS dle potřeb. Vedoucí zaměstnanci 

jsou odpovědni za seznámení podřízených zaměstnanců s politikou a za vytváření podmínek 

pro pochopení a uskutečňování této politiky. 

 

5.4  Plánování 

5.4.1  Cíle a cílové hodnoty 

Cíle IMS vycházejí z politiky ISM, výsledků přezkoumávání managementu vedením, 

interních auditů, environmentálních aspektů, právních a jiných poţadavků. Stanovují se vţdy 

měřitelně stanovenými kritérií pro posouzení výsledku. Jsou obvykle stanovovány v intervalu 

jednoho roku. 
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Hodnocení plnění cílů se provádí v rámci přezkoumání systému managementu vedením 

společnosti. Zaměstnanci jsou seznámeni s cíli kvality, EMS a SMS obdobným způsobem 

jako jsou seznamováni s politikou IMS. ŘS seznamuje zaměstnance s celkovými záměry a cíli 

společnosti na poradách vedení. 

 

5.4.2  Programy EMS a SMS  

Pro dosaţení cílů a cílových hodnot IMS jsou vytvořeny programy IMS, které obsahují:  

a) určení odpovědností a pravomocí potřebných ke splnění cílů a cílových hodnot pro 

příslušné funkce a úrovně společnosti,  

b) zdroje a metodiku pro plnění cílů a cílových hodnot.  

Programy jsou zpracovány vedením ve spolupráci se zaměstnanci, kterých se program týká, a 

jsou vydány formou samostatného dokumentu programy/STK-DOK-IMS-01. Podněty pro 

vznik programů jsou zjištění, nedostatky a náměty získané prostřednictvím interní i externí 

komunikace, interních auditů a přezkoumání vedením. Průběţné hodnocení plnění cílů, 

cílových hodnot stanovených v programy/STK-DOK-IMS-01 společnosti, probíhá ve 

stanovených termínech, které jsou uvedeny ve schváleném dokumentu programy/STK-DOK-

IMS-01. Konečné vyhodnocení dosaţení cílů je prováděno minimálně jednou ročně v rámci 

přezkoumání ISM vedením společnosti. V případě změn v procesech, činnostech, produktech 

nebo významných změnách organizačních a provozních podmínek, jsou cíle, cílové hodnoty 

upravovány. 

 

5.4.3  Plánování systému managementu  

Vrcholové vedení plánuje systém řízení tak, aby byla zajištěna a udrţována integrita systému 

managementu kvality, environmentálního systému a systému BOZP a zároveň byly splněny 

cíle a politika IMS. Při stanovování a přezkoumávání cílů bere vedení v potaz i poţadavky 

právních předpisů jak v oblasti environmentální, tak v oblasti BOZP. Vedení stanovilo 

pravomoci a odpovědnosti pro dosahování cílů a naplňování politiky IMS. 
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Strategické plánování je předmětem rozhodování vedení společnosti. Realizuje se při 

přezkoumání vedením a jeho výrazem jsou Politika kvality a Environmentální politika, cíle a 

cílové hodnoty, programy EMS a SMS. 

Operativní plánování jednotlivých úkolů a činností v běţném chodu společnosti a při plnění 

zakázek probíhá dle příslušných dokumentovaných postupů. 

V případě plánovaných změn činností ve společnosti, které mají vliv na IMS, jsou stanoveny 

plány pro zapracování těchto změn do systému.  

 

5.5  Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

5.5.1  Odpovědnosti a pravomoci  

Vrcholové vedení je odpovědné za stanovení odpovědností a pravomocí jednotlivých 

pracovníků společnosti a tyto odpovědnosti a pravomoci jsou jim sdělovány v popisu 

pracovních míst. Vedení společnosti poskytuje důkazy o své osobní angaţovanosti a aktivitě 

při rozvíjení a uplatňování IMS a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti tím, ţe:  

a) sděluje uvnitř společnosti, ţe je důleţité plnit poţadavky zákazníka, stejně jako 

poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky,  

b) stanovuje Politiku ISM,  

c) zajišťuje, ţe jsou stanoveny Cíle a programy ISM,  

d) plánuje a provádí přezkoumání ISM vedením,  

e) zajišťuje dostupnost zdrojů potřebných pro udrţování a zlepšování ISM. 

 

5.5.2  Představitel managementu  

Představitel je jmenován ŘS, je členem vedení a má odpovědnost: 

a) zajistit, ţe procesy potřebné pro QMS jsou vytvářeny, uplatňovány a udrţovány 

v souladu s ČSN EN ISO 9001:2010, 

b) zajistit vytvoření, stanovení, zavedení a udrţování EMS a OHSAS ve shodě s ČSN 

EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 18001:2008, 
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c) předkládat zprávy o výsledcích (dosaţené výkonnosti) QMS a EMS a BOZP a 

iniciovat trvalé zlepšování systému, 

d) podporování vědomí závaţnosti poţadavků zákazníka v celé organizaci. 

Představitel managementu je ŘS. 

  

5.5.3  Interní a externí komunikace 

Účelem je zajistit tok informací ve společnosti mezi horizontálními a vertikálními úrovněmi a 

funkcemi v rámci interní komunikace a mezi společností a obchodními partnery, 

veřejnoprávními a správními orgány a organizacemi, odbornou veřejností a sdělovacími 

prostředky v rámci externí komunikace. 

 

5.5.3.1 Interní komunikace 

V rámci interní komunikace jsou sdělovány poţadavky a informace způsobem, který slouţí 

k zapojení zaměstnanců a zlepšování jejich činnosti k dosahování stanovených cílů IMS. 

Nástroje interní komunikace jsou: 

a) porady vedení společnosti 

b) vnitřní předpisy (řády, procedury, manuály) 

c) výrobní porady 

d) výcvik a školení zaměstnanců  

e) podněty zaměstnanců 

Porady vedení – 1x měsíčně svolává a vede ŘS, na poradě se projednávají také oblasti QMS, 

EMS a SMS, plnění konkrétních úkolů. ŘS pravidelně pořizuje „Zápis z porady vedení“, 

který je uloţen v kanceláři ředitele. 

Výrobní porady  -  jsou operativní, bez zápisů.  

ŘS denně komunikuje s vedoucím výroby. Vedoucí výroby denně komunikuje s mistry 

výroby a ti předávají informace mezi ostatní pracovníky směny. Pro předávání informací 

vyuţívají zaměstnanci také elektronickou poštu. 
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Hlavní způsoby interní komunikace jsou:  

a) ústní  

b) písemný  

c) elektronický 

 

5.5.3.2  Externí komunikace 

Přístup k zákazníkům a všem zainteresovaným stranám je podpořen oboustrannou 

komunikací a společnost přijímá a reaguje na podněty, připomínky a dotazy všech 

zainteresovaných stran. Pro informování veřejnosti slouţí internetové stránky společnosti, kde 

jsou k dispozici informace o poskytovaných sluţbách a produktech.  

Rozsah komunikace s orgány státní správy je dán především právními a jinými 

environmentálními poţadavky, které souvisí s environmentálními aspekty společnosti a jejich 

dopady a pravidelnými zprávami. Komunikace s orgány státní správy je zajišťována vedením  

společnosti a zaměstnanci dle kompetencí.  

V případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy externí komunikace dány 

havarijními plány a postupy. Komunikace s dodavateli zajišťujícími činnosti související s 

environmentálními aspekty a riziky BOZP společnosti probíhají e-mailem, telefonicky, ústní 

nebo písemnou formou. V rámci této komunikace jsou informováni o postupech a 

poţadavcích EMS a BOZP společnosti, které souvisí s její činností a poskytovanými 

sluţbami.  

Rozhodnutí, zda bude společnost komunikovat o svých významných environmentálních 

aspektech, je posuzováno individuálně vedením společnosti.  

Nástroje externí komunikace 

 mobilní telefony 

 internet, e-mail, fax  

 pošta 
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5.6  Přezkoumání systému managementu 

5.6.1  Všeobecně 

ŘS stanovuje termín konání přezkoumávání systému managementu vedením společnosti. Při 

přezkoumání systému se musí dbát na to, aby byla zajištěna kontinuita vhodnosti, přiměřenost 

a efektivnost systému. Podrobně je postup stanoven ve směrnici  Přezkoumání s.m./STK-

ZAZ-IMS-01. 

 

5.6.2  Vstup pro přezkoumání 

Vstupy pro přezkoumání jsou součástí SP-01 Přezkoumání systému managementu. 

Přezkoumání na vstupu vţdy zahrnuje minimálně tyto informace: 

a) výsledky auditů 

b) zpětnou vazbu od všech zainteresovaných stran 

c) výsledky výkonnosti procesů a shodu produktů 

d) preventivní opatření a opatření k nápravě 

e) následná opatření z předchozích přezkoumání vedením 

f) změny, které by mohly ovlivnit IMS, včetně vývoje poţadavků právních předpisů a 

dalších poţadavků spojených s environmentálními aspekty 

g) doporučení pro zlepšování 

h) vyhodnocení souladu s poţadavky právních a jiných předpisů 

i) komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stíţností 

j) stav řešení incidentů  

k) rozsah plnění cílů a cílových hodnot 

5.6.3  Výstup z přezkoumání 

Výstupy z přezkoumání jsou součástí SP-01 Přezkoumání systému managementu. 

Výstup z přezkoumání musí zahrnovat: 

 všechny rozhodnutí a opatření vztahující se k závazku neustálého zlepšování 

 zlepšování výkonnosti jak v oblasti kvality, tak v oblasti environmentální a BOZP, 

 rozhodnutí a opatření vztahující se k politice a cílům IMS, zdrojům a dalším prvkům 

integrovaného systému. 
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6  Management zdrojů 

Oddíl ČSN EN ISO 

9001:2010 

Oddíl ČSN EN ISO 

14001:2005 

Oddíl ČSN EN ISO 

18001:2008 
6 Management zdrojů 4.4 Zavedení a provoz 4.4 Implementace a provoz 

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 
 

6.2.2 

Obecně 
 

Kompetence, výcvik a 

vědomí závaţnosti 

4.4.2 
 

4.4.2 

Odborná způsobilost, výcvik 
a povědomí 

Odborná způsobilost, výcvik 

a povědomí 

4.4.2 
 

4.4.2 

Odborná způsobilost, výcvik 
a povědomí 

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 - - - - 

 

6.1  Poskytování zdrojů 

Vedení společnosti určuje a poskytuje potřebné zdroje pro: 

a) uplatňování, udrţování a neustálé zlepšování ISM; 

b) zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho poţadavků. 

Zdroje jsou rozděleny na: 

a) lidské (zaměstnanci společnosti, externí pracovníci) 

b) finanční (poskytované finanční prostředky) 

c) technické (infrastruktura, technologie - stroje a zařízení, pracovní pomůcky, OOPP, 

apod.) 

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za identifikaci poţadavků na zdroje v oblasti 

řízení QMS, EMS a BOZP a za jejich poskytování. Pokud poţadavky na zdroje převyšují 

pravomoc vedoucího zaměstnance, poţaduje je u přímého nadřízeného. Poskytování zdrojů 

vychází z plánování a okamţité potřeby zdrojů nutných pro naplnění poţadavků a udrţení 

funkčnosti integrovaného systému managementu. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4  Příručka IMS – společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná            Stránka 24 z 35 

 

 
 

6.2  Lidské zdroje 

6.2.1  Všeobecně 

Společnost zajišťuje kompetentní lidské zdroje. Kompetentnost všech pracovníků je dána 

jejich vzděláním, výcvikem, dovedností a zkušeností. Kompetentnost pracovníků zvyšuje 

společnost prostřednictvím výcviku, školení a vzdělávání zaměstnanců.  

Kaţdá pracovní pozice včetně pracovní náplně, odpovědností a pravomocí je popsána 

v dokumentu „Popis pracovního místa“. Kompetentnost (způsobilost) pracovníků lze prokázat 

porovnáním karty „Popisu pracovního místa“ (pracovní smlouvou) se záznamy o vzdělání, 

osvědčením o kvalifikaci a praxi.   

 

 6.2.2  Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti  

Kompetence zaměstnanců je stanovena v Popisech pracovního místa. Kaţdý nadřízený 

zaměstnanec je odpovědný za vstupní školení podřízených zaměstnanců a ostatní školení. 

Všichni zaměstnanci společnosti jsou odborně způsobilí k provádění činností, které mají vliv 

na jakost produktů, ţivotní prostředí nebo BOZP na pracovišti. Školení jsou zajišťována 

interními nebo externími zdroji. Pomocí interních nebo externích školení nebo interních 

sdělení je zajišťováno, aby měli všichni zaměstnanci povědomí o:  

a) důleţitosti shody s politikou IMS, postupy a poţadavky IMS,  

b) významných environmentálních aspektech a s tím i souvisejících dopadech spojených 

s jejich prací a o environmentálních přínosech zlepšené osobní výkonnosti,  

c) významnosti rizik a důleţitosti dodrţování poţadavků BOZP při pracovních 

činnostech,  

d) důleţitosti svých činností při plnění cílů a programů IMS,  

e) jejich úlohách a odpovědnosti za dosaţení shody s poţadavky IMS,  

f) postupech a poţadavcích na havarijní připravenost a reakci na havarijní situace,  

g) potenciálních následcích při nedodrţení stanovených provozních postupů.  

Na poradách se sdělují výsledky, zmetkovitost, vyčíslené ztráty zapříčiněné zmetky, jejich 

rozdělení dle směn a příčin atd. Tím je u zaměstnanců také podporováno vědomí závaţnosti a 

důleţitosti jejich činností. Záznamy o výcviku jsou uloţeny v kanceláři asistentky ředitele. 
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6.3  Infrastruktura 

Organizace určuje, poskytuje a udrţuje infrastrukturu potřebnou pro dosaţení shody s 

poţadavky na produkt. Infrastruktura ve společnosti zahrnuje: 

a) budovy (administrativní budova, sklady), 

b) technické, výrobní vybavení,  

c) výpočetní technika (software, hardware) 

d) Dopravní prostředky  

Nedílnou součástí plánů jsou plány údrţby strojů a zařízení, automobilů, revize elektrického 

nářadí, tlakových nádob apod. Záznamy o údrţbě jsou uloţeny v kanceláři vedoucího výroby. 

 

6.4  Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí je pečlivě popsáno v kategorizaci pracovišť a vymezení rizik. 

Vedení společnosti vytváří a udrţuje pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

práce, ochrana zdraví a ţivotního prostředí a zároveň byla dosaţena shoda s poţadavky na 

produkt.  

Ve společnosti je stanoven dokumentovaný postup pro poskytování OOPP a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dokumentu Pracoviště/STK-DOK-BP-01. Dále je v 

této směrnici popsáno zajištění hygienických poţadavků na pracovní prostředí a poskytování 

mycích prostředků zaměstnancům.  
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7  Realizace produktu 

Oddíl ČSN EN ISO 

9001:2010 

Oddíl ČSN EN ISO 

14001:2005 

Oddíl ČSN EN ISO 

18001:2008 
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 poţadavk 

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     

7.3.1 

7.3.2 
7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 
7.3.7 

Plánování návrhu a vývoje 

Vstupy pro návrh a vývoj 
Výstupy z návrhu a vývoje 

Přezkoumání návrhu a vývoje 

Ověřování návrhu a vývoje 

Validace návrhu a vývoje 
Řízení změn návrhu a vývoje 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

7.4. Nákup     

7.4.1 

7.4.2 
7.4.3 

Proces nákupu 

Informace pro nákup 
Ověřování nakupovaného 

produktu 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

4.4.6 

4.4.6 
4.4.6 

 

Řízení provozu 

Řízení provozu 
Řízení provozu 

7.5 Výroba a poskytování sluţeb     

7.5.1 
 

7.5.2 

 

7.5.3 
7.5.4 

7.5.5 

Řízení výroby a poskytování 
sluţeb 

Validace procesů výroby a 

poskytování sluţeb 

Identifikace a sledovatelnost 
Majetek zákazníka 

Uchovávání produktu 

4.4.6 
 

4.4.6 

 

- 
- 

4.4.6 

Řízení provozu 
 

Řízení provozu 

 

- 
- 

Řízení provozu 

4.4.6 
 

4.4.6 

 

- 
- 

4.4.6 

Řízení provozu 
 

Řízení provozu 

 

- 
- 

Řízení provozu 

7.6 Řízení monitorovacího a 

měřícího zařízení 

4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 Měření a monitorování 

výkonnosti 

 

7.1  Plánování produktu  
 

Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu / sluţby. Plánování 

realizace produktu / sluţby je v souladu s poţadavky ostatních procesů. Organizace určuje a 

plánuje ty operace a činnosti, které souvisejí s určenými významnými environmentálními 

aspekty a s identifikovanými riziky v souladu s její politikou, cíli a cílovými hodnotami tak, 

aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek a to: 

a) vytvoření, zavedení a udrţování dokumentovaných postupů pro situace, kde by bez 

těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od politiky a cílů, 

b) ustanovení provozních kritérií v těchto postupech, 
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c) vytvořením, zavedením a udrţováním postupů pro identifikované významné 

environmentální aspekty a k identifikovatelným rizikům BOZP, které mohou mít 

dopad na ţivotní prostředí a BOZP, 

d) vytvořením a udrţováním postupů pro návrh pracoviště, procesů, zařízení, strojů, 

provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským 

schopnostem tak, aby byla vyloučena nebo sníţená rizika BOZP přímo u jejich zdroje. 

 

7.2  Procesy týkající se zákazníka 

7.2.1  Určování požadavků týkajících se produktu 

Ve společnosti jsou stanoveny postupy pro realizaci procesů týkající se zákazníka. 

Při zjišťování poţadavků zákazníka na poskytovaný produkt jsou zohledňovány zejména: 

a) poţadavky specifikované zákazníkem (zejména při servisu), 

b) právní poţadavky zejména v oblasti ochrany ŢP, BOZP,  

c) vize, politiky a cíle společnosti, 

d) doplňující poţadavky dané charakterem poskytované sluţby. 

 

7.2.2  Přezkoumání požadavku týkající se produktu 

Ve společnosti STOW ČR, s.r.o., Karviná, není prováděno přezkoumání poţadavků týkající 

se produktu. Přezkoumání poţadavků týkající se produktu se zabývá mateřská společnost 

International v Belgii. Výsledky z přezkoumání jsou v Přezkoumání p.p. – STB/ZAZ-Q-01. 

 

7.2.3  Komunikace se zákazníkem 

Vedoucí zaměstnanci komunikují se zákazníky v oblastech specifikace produktů, moţnosti 

pouţití, cenové nabídky a přijímají zpětnou vazbu od zákazníka. Zpětná vazba a způsob 

vyřizování reklamací je součástí dokumentů Reklamace/STK-DOK-O-01 

Vyřizování poptávek, objednávek a jejich změn je prováděno prodejními koordinátory, 

postupy jsou popsány v dokumentu Prodej/STK-DOK-O-01 
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7.3  Návrh a vývoj 

Ve společnosti STOW ČR, s.r.o., Karviná, není prováděn přezkoumání návrh a vývoj, proto 

nejsou stanoveny dokumentované postupy – prvek není uplatňován. Návrhem a vývojem se 

zabývá mateřská společnost STOW International v Belgii. 

 

7.4  Nákup 

7.4.1  Proces nákupu 

Proces nakupování je popsán v dokumentu Nákup/STK-SME-O-01. V tomto procesu je 

zajištěno, aby nakupované produkty vyhovovaly specifickým poţadavkům. Při nakupování je 

kladen velký důraz na výběr dodavatelů. Společnost má postup pro jejich výběr a hodnocení, 

dle schopností dodávat produkty v souladu s poţadavky společnosti. Společnost má stanovena 

kritéria pro hodnocení dodavatelů a dodavatelé jsou písemně vyrozuměni o výsledcích tohoto 

hodnocení, zejména v případě, pokud jsou výsledky nevyhovující nebo je poţadováno 

zlepšení. Hodnocení dodavatelů je součástí kaţdoročního přezkoumání systému vedením.  

 

7.4.2  Informace pro nakupování 

V procesu nakupování jsou v objednávkách přesně definovány specifikace nakupovaného 

produktu nebo sluţby, včetně poţadavků na kvalifikaci dodavatelů, případně na systém řízení 

kvality a ochranu ţivotního prostředí. Jsou vymezeny i poţadavky na schvalování produktu, 

postupů, procesů a poţadavku na zařízení. 

 

7.4.3  Ověření nakupovaného produktu 

Společnost provádí kontrolní činnosti, které je potřeba pro zajištění, ţe nakupovaný produkt 

splňuje specifické poţadavky. Vstupní kontrola nakupovaných materiálů/produktů je popsána 

v dokumentu Kontrola VM/STK-DOK-O-01.  
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7.5  Výroba a poskytování služeb 

7.5.1  Řízení výroby a poskytování služeb 

Hlavními procesy ve společnosti jsou „nákup“, „skladování“, „výroba“, „prodej“ a „servis“. 

Tyto procesy jsou specifikovány podrobným popisem v řízené dokumentaci II. vrstvy. Při 

řízení výroby je kladen důraz na environmentální aspekty a identifikaci nebezpečí, hodnocení 

a řízení rizik jednotlivých činností tak, aby docházelo k minimálním dopadům na ţivotní 

prostředí a byl zajištěn soulad s právními a jinými poţadavky v oblasti EMS a SMS. Proto 

jsou vytvořeny, zavedeny a udrţovány postupy obsahující provozní kritéria slouţící pro řízení 

situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od environmentální politiky, cílů a 

cílových hodnot.  

Organizace plánuje a realizuje výrobu a poskytování sluţeb za řízených podmínek. Řízené 

podmínky zahrnují: 

a) dostupnost informací, které popisují znaky produktu, 

b) dostupnost výrobní dokumentace, 

c) pouţití vhodného zařízení, 

d) dostupnost a pouţití monitorovacího a měřícího zařízení, 

e) uplatňování monitorování a měření (plány kvality), 

f) uplatňování činností při uvolňování, dodávání a po dodání. 

Proces výroby je podrobně popsán v dokumentu Výroba/STK-DOK-Q-01. 

 

7.5.2  Validace procesů výroby a poskytování služeb 

Ve společnosti jsou všechny procesy výroby a poskytování sluţeb měřitelné, proto nejsou 

stanoveny procesy a postupy pro validaci. Validace není prováděna. 

 

7.5.3  Identifikace a sledovatelnost 

Ve společnosti je velice dobře zaveden systém identifikace a sledovatelnosti produktu. Ke 

kaţdému produktu či zakázce jsou vytvořeny jednak průvodky a následně čárové kódy, ze 

kterých se dá zjistit: kdo a co na produktu prováděl, kdy to bylo provedeno, kolik kusů, jaké 
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operace byly na produktu provedeny, opravy atd. O všech identifikacích a identifikačních 

postupech jsou vytvořeny záznamy 

 

7.5.4  Majetek zákazníka 

Společnost STOW  ČR, s.r.o., Karviná nenakládá s ţádným majetkem zákazníka.  

 

7.5.5  Uchování produktu 

Produkty, které jsou zabalené a uloţené pro odeslání k zákazníkovi, obsahují čárový kód 

k identifikaci produktu. Jsou sepsány a zdokumentovány postupy pro uchovávání produktu, 

balení, skladování a manipulaci. 

Veškeré manipulace, balení, skladování a dodávka výrobků jsou prováděny takovým 

způsobem, aby byly výrobky chráněny proti poškození. Pokyny pro balení výrobků jsou 

uvedeny v balících manuálech (BM).  

 

7.6  Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Ve výrobním procesu se pouţívají měřicí přístroje a monitorovací zařízení, které se pouţívají 

pro kontrolu a řízení kvality výroby a které jsou potřebné pro dokázání shody výrobku se 

stanovenými poţadavky. Společnost má určené postupy a procesy pro měření a monitorování 

a veškeré měřící a monitorovací zařízení. Veškerá měřící zařízení, které společnost uţívá, jsou 

pravidelně kalibrována a ověřována ve stanovených intervalech. O všech kalibracích a 

ověření jsou vedeny záznamy. Všechna měřící a monitorovací zařízení jsou označena tak, aby 

bylo moţné identifikovat, kdo je uţívá a kdy byla tato zařízení ověřována či kalibrována. 

Všechna měřící zařízení jsou uloţena tak, aby se zabránilo jejich poškození či seřízení, které 

by mohlo vést ke špatným výsledkům. 

Činnosti týkající se monitorování a měření jsou popsány dokumentu Kalibrace/STK-KP-Q-

01.  
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 8  Měření, analýza a zlepšování 

O

ddíl 

ČSN EN ISO 

9001:2010 

Oddíl ČSN EN ISO 

14001:2005 

Oddíl ČSN EN ISO 

18001:2008 
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 

8.2.2 

Spokojenost zákazníka 

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 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 

 

8.1  Obecně 

Společnost má naplánovány a vytvořeny procesy pro monitorování, měření, analýzy a 

zlepšování, které: 

a) prokazují shodu s poţadavky na produkt, 

b) zajišťují shodu IMS 

c) neustálé zlepšují efektivnost IMS 

 Monitorování a měření určitých parametrů můţe být dáno právními poţadavky nebo můţe 

souviset s realizovanými procesy. 
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8.2 Monitorování a měření 

8.2.1  Spokojenost zákazníka 

Společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod v Karviné nehodností spokojenost zákazníka. 

Spokojenost zákazníka hodnotí mateřská společnost STOW International v Belgii. Výsledky 

o hodnocení spokojenosti jsou v záznamu Spok. Zákzaníků – STB/ZAZ-Q-01 

 

8.2.2  Interní audit 

Společnost provádí v pravidelných intervalech (1x ročně) interní audity, které slouţí k 

ověřování a přezkoumávání stávajícího stavu a zjištění objektivních informací o udrţování a 

účinnosti integrovaného systému managementu. Audity BOZP se provádějí odděleně podle 

vlastního plánu. V rámci přezkoumání vedením jsou vyhodnocovány i výsledky auditů.  

 

8.2.3  Monitorování a měření procesů 

Měření a monitorování procesů je popsáno dokumentu Měření – STK/DOK-Q-01 

 

8.2.4  Monitorování a měření produktu 

Ve společnosti jsou vytvořeny postupy pro měření a monitorování charakteristik produktu. O 

všech měřeních a monitorováních jsou udrţovány záznamy. 

Společnost udrţuje důkazy o shodě s přejímacími kritérii. V záznamech je uvedena osoba 

schvalující uvolnění produktu. Produkt či sluţba nejsou uvolněny k dodání k zákazníkovi, 

pokud nejsou uspokojivě dokončeny plánované činnosti s výjimkou, ţe to příslušný orgán, 

popřípadě zákazník schválil jinak. 
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8.2.5  Hodnocení souladu  

Organizace provádí periodické hodnocení souladu s právními a jinými poţadavky. Hodnocení 

souladu spočívá v hodnocení aktuálnosti legislativních poţadavků, jeţ se vztahují na 

společnost a v hodnocení naplňování jednotlivých právních poţadavků včetně jejich naplnění 

v praxi. Hodnocení je prováděno na základě výsledků interních auditů. Záznamy o výsledcích 

pravidelných hodnocení jsou uloţeny v databázi Interní audit, případně nebo Hodnocení s. – 

STK/ZAZ-IMS-01. Pokud je v rámci hodnocení souladu shledán nedostatek, je tento 

nedostatek řešen nápravným opatřením.  

 

8.3  Řízení neshodného produktu 

Ve společnosti je stanoven postup pro identifikaci, stanovení a řízení neshodného produktu 

tak, aby bylo zajištěno naplnění poţadavků zákazníka. 

Organizace zajišťuje, ţe produkt, který není ve shodě s poţadavky na produkt, je 

identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému pouţití nebo dodání. Nástroje 

řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou 

stanoveny ve směrnici – Řízení NV/STK-SME-Q-01. 

Neshody mohou vzniknout i na vstupní kontrole, pokud k takovým neshodám dojde, jsou 

zpravidla řešeny reklamacemi - Reklamace/STK-DOK-O-01 a Skladování/STK-DOK-O-01.  

Organizace udrţuje záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, 

včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, je znovu podroben opakovanému 

ověřování, aby se prokázala shoda s poţadavky. 

V rámci směrnice Preventivní a Nápravné opatření/STK-DOK-IMS-01 je popsáno řešení 

neshod, jsou definovány i typy neshod dle zdroje vzniku týkající se oblasti kvality, 

environmentu a BOZP.  

Postup v případě zjištění neshody po jeho dodání nebo po zahájení jeho pouţívání je popsán 

v dokumentu Prodej/STK-DOK-O-01 nebo Reklamace/STK-DOK-O-01. 
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8.3.1  Havarijní připravenost a reakce 

Společnost má vytvořenou a aktualizovanou směrnici Havar. Plán. – STK/SME-IMS-01, v 

které se řeší havarijní situace, reakce na ně, postupy prevence a zmírnění dopadů, které můţe 

tato situace způsobit. Povinností kaţdého zaměstnance je řídit se tímto dokumentem. 

Organizace prostřednictvím tohoto plánu reaguje na nastalé situace havarijního ohroţení a 

případné havárie a předchází nebo eliminuje s nimi spojené negativní environmentální 

dopady. Havarijní plány a postupy jsou periodicky přezkoumávány.  

Další pokyny jsou uvedeny ve směrnici BOZP-02. Všeobecné pokyny k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Sumář a vyhodnocování rizik je obsahem „Risk assesment“.  

Za havarijní připravenost a následující akce je odpovědný ŘS. 

 

8.3.2  Vyšetřování a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení 

Registrace, evidence a vyšetřování pracovních úrazů, nemocí z povolání, hlášení provozních 

nehod (havárií) a poruch technických zařízení je popsáno ve směrnici Nehody – STK/SME-

BOZP-01 Bezpečnost práce. 

 

8.4  Analýza dat 

Společnost určuje, shromaţďuje a analyzuje data, aby se prokázala vhodnost a efektivnost 

IMS a aby se vyhodnotilo, kde skutečně lze uplatňovat neustálé zvyšování efektivnosti IMS. 

Tato analýza poskytuje informace o: 

a) shodě s poţadavky na produkt, 

b)  znacích a trendech procesů a produktů, včetně příleţitostí pro preventivní opatření, 

c) dodavatelích - hodnocení dodavatelů 

d) environmentálních aspektech 

e) zraněních, nehodách a mimořádných událostech apod. 

Analýza údajů dat se provádí dle směrnice – ANALÝZA ÚDAJŮ A DAT – STK/SME-Q-01. 

Analýza dat neobsahuje informace o spokojenosti zákazníků, jelikoţ tím se zabývá mateřská 

společnost STOW International v Belgii. 
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8.5   Zlepšování 

8.5.1   Neustálé zlepšování 

Neustálé zlepšování efektivnosti a vhodnosti IMS je integrální součástí firmy. Pro realizaci 

neustálého zlepšování vyuţívá společnost politiku, stanovené cíle, výsledky auditů, analýzy 

údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání managementu.  

 

8.5.2   Nápravná opatření 

Nápravná opatření jsou přijímána za účelem odstranění opakovaných neshod a jejich příčin. 

Opatření k nápravě je přiměřené důsledkům zjištěných neshod.  

Dokumentované postupy stanovují poţadavky na: 

a) přezkoumání neshod, 

b) určení příčin neshod, 

c) vyhodnocení potřeby opatření, kterým se zajistí, ţe se neshody znovu nevyskytnou, 

d) určení a uplatnění potřebného opatření, 

e) záznamy výsledků provedených opatření, 

f) přezkoumání provedeného opatření k nápravě 

Postup pro přijímání nápravného opatření je stanoven ve směrnici Preventivní a Nápravné 

opatření/STK-DOK-IMS-01 . 

 

8.5.3   Preventivní opatření 

Preventivní opatření jsou přijímána na základě analýz za účelem odstranění příčin 

potenciálních neshod. Postup pro přijímání preventivních opatření je stanoven v dokumentu 

Preventivní a Nápravné opatření/STK-DOK-IMS-01. 

 

 

 



Příloha 5  Dotazník na Integrovaný systém řízení                                                                      Stránka 1 z 2 

 

 
 

DOTAZNÍK K IMPLEMENTACI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU 

MANAGEMENTU (QMS, EMS, BOZP) 

 

Postup pro zavedení všech tří výše uvedených systémů je z hlediska dokumentace stejný, a 

proto je komptabilita mezi standardy ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001 zaloţena na 

známém Demingově modelu neustálého zlepšování cyklu PDCA. Avšak jeden podstatný 

rozdíl mezi standardy tu je: standard ISO 9001 je orientován zákaznicky a standardy ISO 

14001 a BS OHSAS 18001 jsou zaměřeny celospolečensky. 

Tvorba integrovaných systémů managementu v oblasti kvality, ţivotního prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, můţe mít pro danou organizaci určité přínosy, jako 

například.: 

 uspoří se finanční prostředky, 

 je zde účinná koordinace aktivit organizace, 

 jasné specifikace pravomocí a odpovědností, 

 zeštíhlení dokumentace, zpřehlednění a zpřístupnění dokumentace, 

 lepší komunikace, 

 sníţení počtu pracovních úrazů a jejich následků, 

 garance shody se všemi limity platné legislativy, 

 prevence a případné likvidace moţných havárií, 

 konkrétní a přehledné postupy pro ochranu všech sloţek ţivotního i pracovního 

prostředí, 

Samozřejmě výhod integrovaného systému je daleko více. 

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká právě integrovaného systému 

managementu. Dotazník se skládá z otázek, na které lze stručně a volně odpovědět a z otázek, 

na které stačí odpovědět ano či ne. 
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Rozhodla se Vaše společnost implementovat integrovaný systém, protoţe to vyţadují někteří 

odběratelé či dodavatelé? 

ANO / NE 

 

Myslíte si, ţe zavedení a následná certifikace integrovaného systému managementu můţe 

společnost vyzdvihnout na trţním prostředí?  

ANO / NE 

 

V čem vidíte další výhody implementace integrovaného systému managementu? 

STRUČNÁ ODPOVĚĎ: 

 

 

Myslíte si, ţe je pro společnost výhodné zavést všechny tři výše uvedené standardy najednou, 

nebo by bylo lepší zavést nejdříve systém managementu kvality a na to následně navázat další 

systémy? 

STRUČNÁ ODPOVĚĎ 

 

 

Je ve společnosti někdo, kdo uţ má z minulosti zkušenosti se zaváděním z některých výše 

uvedených standardů či integrovaného systému řízení?  

ANO / NE 

 

Myslíte si, ţe díky implementace a certifikace integrovaného systému řízení můţe společnost 

získat nové zákazníky/projekty? 

ANO / NE
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

1. Rozhodla se Vaše společnost implementovat integrovaný systém, protoţe to 

vyţadují někteří odběratelé či dodavatelé? 

ANO / NE 

 

 

2. Myslíte si, ţe zavedení a následná certifikace integrovaného systému 

managementu můţe společnost vyzdvihnout na trţním prostředí?  

ANO / NE 

 

 

3. V čem vidíte další výhody implementace integrovaného systému managementu? 

STRUČNÁ ODPOVĚĎ: 

 přehlednou dokumentaci,  

 snazší orientaci v dokumentech  

 jasně dané podmínky a poţadavky na výrobek, 

 zlepšení pořádku ve firmě, logické propojení všech tří systémů zastřešené jednou 

příručkou a politikou,  

 zvýšení image firmy, vyšší uvědomění zaměstnanců a propojení s firmou,  

 přehlednost a orientace ve všech procesech a na všech stupních řízení 

100%

Otázka č. 1

75%

25%

Otázka č. 2

ANO

NE

NE 
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4. Myslíte si, ţe je pro společnost výhodné zavést všechny tři výše uvedené 

standardy najednou, nebo by bylo lepší zavést nejdříve systém managementu 

kvality a na to následně navázat další systémy? 

STRUČNÁ ODPOVĚĎ 

Všichni zaměstnanci, kromě ředitele výrobního závodů, si myslí, ţe by bylo lepší 

zavést nejdříve QMS a do něj poté integrovat ostatní systémy řízení. 

 

5. Je ve společnosti někdo, kdo uţ má z minulosti zkušenosti se zaváděním 

z některých výše uvedených standardů či integrovaného systému řízení?  

ANO / NE 

 

 

6. Myslíte si, ţe díky implementace a certifikace integrovaného systému řízení můţe 

společnost získat nové zákazníky/projekty? 

ANO / NE 

 

 

100%

Otázka č. 5

ANO

75%

25%

Otázka č. 6

ANO

NE


