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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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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. 
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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. 
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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 



Příloha 4  Příručka IMS – společnost STOW ČR, s.r.o., výrobní závod Karviná            Stránka 30 z 35 

 

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


