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Anotace  

 
V předložené práci je zpracované zhodnocení integrovaného systému managementu ve 

firmě Ecological Consulting a.s.. Práce má pět hlavních kapitol. První je úvod a cíl mé 

práce, ve druhé je stručná charakteristika norem, její historie a vývoj. Třetí kapitola se 

zaměřuje na vznik a vývoj společnosti EC, popis činnosti a důležitost zavedeného systému. 

Předposlední kapitolou je zavádění integrovaného systému řízení ve společnosti, která 

obsahuje politiku společnosti a příručku integrovaného  systému managementu. Pátá 

kapitola je zaměřena na zhodnocení a návrh dalšího vývoje ve firmě. 

 
Klíčová slova: ISO,  integrovaný systém managementu, BOZP, životní prostředí 
 

 
Summary 

 
In present dissertation is evaluation of integrated system of the management in company 

EC a.s. Dissertation has five main chapters. 

The first one is introduction and the aim of my dissertation work. In second one is short 

characteristic of norms, its history and development. The third chapter is focused on origin 

and development of the company EC, description of its activity and importance of the 

system. Another chapter is implementation of integrated system of the managament, which 

includes company policy and manual of integrated system of the management. Last but not 

least is chapter which is focused on evaluation and suggestion of another development 

whitin the company EC. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ŽP  Životní prostředí 

ISO  International Standard Organisation – mezinárodní organizaci pro 

normalizaci 

BOZP  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

ČSN  Česká technická norma 

EMS  Systém environmentálního managementu 

ISM  Integrovaný systém managementu 

PISM  Představitel integrovaného systému managementu 

EC  Ecological consulting, a.s. 

ŘS  Ředitel společnosti 

OTŽP  Ochrana a tvorba životního prostředí 
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1 Úvod a cíl práce 

 
V posledních letech můžeme sledovat trend zvyšujícího se počtu firem, které jsou 

držiteli certifikátu shody s některou z mezinárodních norem. Organizace zavádějí 

k základnímu systému managementu řízení ještě další systém, buď EMS (Systém 

environmentálního managementu) dle normy ISO 14001, nebo OHSAS 18001 (Systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat zavedenému integrovanému systému ve 

firmě Ecological Consulting a.s. dle norem ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 

14001:2004 a OHSAS 18001:2007, posouzení efektivnosti, přínosů zavedeného systému a 

návrhem dalšího vývoje ve společnosti.  

 

Ecological Consulting a.s. je společností, která má sídlo v Olomouci, a je 

vlastníkem certifikátu managementu řízení jakostí dle ČSN EN ISO 9001:2000, certifikátu 

managementu řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005 a 

certifikátu managementu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 

18001.  

 

V první části se budu zabývat rozborem norem, přínosem pro firmu a jejím 

požadavkům. V další části se zaměřím na rozbor společnosti, zavedeného systému  ve 

firmě a zavádění systémů ve společnosti vůbec.  

 

 Cílem mé práce bude posouzení efektivnosti a přínosu zavedeného systému řízení a 

návrh dalšího vývoje ve firmě dle norem ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 

14001:2004 a OHSAS 18001:2007.  
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2 Charakteristika, vývoj a historie ISO 9001, ISO 14001 a 
OHSAS 18001 
 

V této kapitole je charakteristika koncepcí ISO, jelikož společnost Ecological 

Consulting a.s. získala certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN 9001:2000, 

certifikát managementu řízení ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005 a 

certifikát managementu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 

18001.  

 

2.1 Historie ISO 

 
Vytvoření norem ISO si vynutila globalizace tržního prostředí. Z tohoto důvodu 

byly vypracovány společné zásady managementu a jejich kritéria pro posuzování, 

naplňování a dodržování. ISO bylo založeno Mezinárodní organizací pro normalizaci roku 

1947 a zahrnuje národní normalizační orgány reprezentující 148 zemí. Sídlo této světové 

federace je v Ženevě [13]. 

Roku 1987 tato Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila normy 

řady ISO 9000. 

Jako první tedy vznikají normy řady ISO 9000, které jsou zaměřeny na vnímání 

požadavků zákazníka a jeho potřeb ve vztahu ke kvalitě, poté normy řady ISO 14000, kde 

je důraz hlavně na chování firem k životnímu prostředí a jeho ochranu. Nakonec se do 

popředí dostávají normy řady OHSAS 18000 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

[4,13,14]. 

 

K čemu je ISO užitečné? 

Pro firmy normy ISO představují několik výhod:  

• Zlepšení systému řízení společnosti 

• Větší důvěryhodnost firmy vůči partnerům a institucím 

• Účast ve veřejných soutěžích 

• Lepší kvalita produkce a spokojenosti zákazníků 

• Zlepšení vztahů v organizaci 
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• Konkurence v trhu 

• Zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a posílení zisku 

• Získání certifikace … [4]. 

 

2.2 Charakteristika norem řady ISO 9000 

 
Normy řady ISO 9000 nejsou závazné ale pouze doporučující. Závaznými se stávají 

až v okamžiku, kdy se dodavatel zaváže odběrateli, že aplikuje systém managementu 

jakosti dle těchto norem a tudíž se stává tato norma pro daného dodavatele závazným 

předpisem. Výjimku tvoří dodavatelé tzv. regulované sféry, kde certifikace dle norem ISO 

9001 je závazná [15]. 

Normy ISO 9000 mají univerzální charakter. Nezávisí ani na charakteru procesů, 

ani na povaze produktu a tudíž jsou použitelné jak ve výrobních organizacích, tak i 

v podnicích poskytující služby. Z charakteristiky těchto norem vyplívá, že nejsou 

metodikou hodnocení jakosti čehokoliv. Vymezují pouze základní rámce, které by 

jakékoliv organizace měli akceptovat při vytváření a rozvoji systému řízení. Neznamená to 

ale, že by tyto normy hodnocení jakosti nevyžadovaly ale pouze, že hodnocení je logickou 

součástí procesů systému managementu jakosti, který předchází rozhodovacím procesům.  

Soustava norem ISO 9000, která je v ČR zavedena jako ČSN EN ISO řady 9000 je tvořena 

souborem čtyř norem: 

 - ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 

 - ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

 - ISO 9004:2002 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti 

 - ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a 

systémů environmentálního managementu.  

Všechny tyto normy jsou normami českými, ale i evropskými. Tento soubor norem ISO 

9000 byl vypracován pro organizace všech typů a velikostí, k uplatňování a provozování 

efektivních systémů managementu jakosti  [15]. 
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Jednotlivé řady norem ISO 9000 jsou popisovány takto:  

 

ISO 9000:2006 

Tato norma uvádí do problematiky managementu jakosti, kde definuje osm 

základních principů managementu jakosti. Součástí je i výklad pojmů, které se používají i 

v dalších normách [15]. 

 

ISO 9001:2008 

Specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro případ, že organizace 

musí prokázat svou schopnost poskytnout produkty, které splňují požadavky zákazníka a 

požadavky předpisů,a že má v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníků [15]. 

 

ISO 9004:2002 

Norma je určena k interní aplikaci v organizacích a je také velmi dobrým návodem 

k prosazení principů managementu jakosti do praxe [15]. 

 

ISO 9011:2003 

Návod k plánování a realizace auditů v systémech managementu a součastně je 

prvním příspěvkem ISO do tvorby norem orientované na tzv. integrované systémy 

managementu [15]. 

 

2.2.1 ISO 9001 

Tato norma se týká systémů řízení kvality. Normy ISO jsou mezinárodní a to 

znamená, že certifikát je platný i pro jiné země [15]. 

 

Procesní přístup: 

Procesní přístup umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých procesů v jejich 

systémech, taktéž jako řízení jejich vzájemných vazeb. Model procesně orientovaného 

systému managementu ukazuje propojení níže uvedených systémů [1]. 
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Obr. č. 1: Model procesně orientovaného systému managementu kvality.    Zdroj: [1]. 

 

Přínos normy pro organizaci: 

 
Přínosem této normy je udržení vysoké úrovně výrobního procesu a to má za 

následek stabilní a kvalitní poskytování služeb a výrobků zákazníkům. Norma ISO 9001 

nám dává možnost optimalizovat náklady (snížení provozních nákladů, úspora energie a 

surovin atd.), navyšovat tržby, zisk a tím zvyšovat spokojenost majitelům firmy. 

Organizaci se zvyšuje možnost získat ty nejnáročnější zákazníky a mohou se zúčastňovat 

výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě. Mimo jiné zavedení 

systému zkvalitňuje systém řízení, dochází ke zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé 

organizace a zvýšení důvěry společnosti [8]. 

 
 
Systém managementu kvality 

a) všeobecné podmínky: 

Organizace musí v souladu s touto normou vytvořit, dokumentovat, implementovat a 

udržovat systém managementu kvality a zlepšovat jeho efektivnost [1]. 
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b) požadavky na dokumentaci 

Dokumentace musí obsahovat:  

- Prohlášení o politice kvality a cílech kvality. 

- Příručku kvality. 

- Dokumentované postupy a záznamy. 

- Záznamy určené organizací jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a 

řízení svých procesů [1]. 

 
Odpovědnost managementu 

a) angažovanost a aktivita managementu 

- Vrcholové vedení poskytuje důkazy a své angažovanosti a aktivitě prostřednictvím 

komunikace v organizaci, stanovení politiky jakosti, zajišťování, že jsou stanoveny cíle 

kvality, přezkoumávání systému managementu jakosti a zajišťování dostupných zdrojů [1]. 

 

b) zaměření na zákazníka 

- Vedení musí zajistit, aby se stanovovaly požadavky zákazníka a aby byly plněny 

s cílem zvyšovat jeho spokojenost [1]. 

 

c) politika kvality 

- Politika kvality musí odpovídat záměrům organizace, aby obsahovala závazek 

k plnění požadavků, poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů kvality, 

byla v organizaci sdělována a byla přezkoumána z hlediska neustálé vhodnosti [1]. 

 

d) Plánování 

- Vedení musí zajistit aby plánování systému managementu kvality bylo prováděno 

tak, aby byly plněny všeobecné požadavky, cíle kvality a aby byla neustále udržována 

integrita systému managementu kvality [1]. 

 

e) Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

- Vrcholové vedení musí zajisti, aby v rámci celé organizace byly stanoveny a 

sdělovány odpovědnosti a pravomoci. 
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- Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu, který bude mít pravomoc 

zahrnující zajištění systému managementu, předkládání zpráv vrcholovému managementu 

a podporování povědomí o závažnosti zákazníka v rámci celé organizace [1]. 

 

f) Přezkoumání systému managementu 

- Vrcholové vedení musí neustále zajišťovat vhodnost, přiměřenost a efektivnost  

managementu kvality. Toto přezkoumání zahrnuje posouzení příležitosti ke zlepšování a 

potřebu změn v systému managementu kvality včetně politiky a cílů kvality. 

- Záznamy o přezkoumávání systému managementu musí být vytvářeny a udržovány 

[1]. 

 

Management zdrojů 

a) poskytování zdrojů 

- Organizace určuje a poskytuje zdroje potřebné pro implementaci a udržování 

systému managementu kvality a  pro zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím 

plnění jeho požadavků [1]. 

 

b) lidské zdroje 

- Pracovníci firmy, provádějící práce ovlivňují shodu s požadavky na produkt a musí 

být kompetentní na základě vzdělání, výcviku a zkušenosti [1]. 

 

c) infrastruktura 

- Organizace musí udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody 

s požadavky na produkt. 

- Infrastruktura zahrnuje budovy, pracovní prostory, zařízení pro proces a podpůrné 

služby jako jsou přeprava, komunikační systémy…[1]. 

 

d) pracovní prostředí 

-  Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosahování shody 

s požadavky na produkt [1]. 
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Realizace produktu 

a) plánování 

- Plánování musí být v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu 

kvality. 

- Při plánováni musí organizace určovat cíle kvality a požadavky na produkt, 

požadované činnosti při ověřování a záznamy potřebné pro poskytování důkazů [1]. 

 

b) procesy týkající se zákazníka 

- Organizace musí určit požadavky specifikované zákazníkem, požadavky, které 

zákazník neuvedl ale jsou nezbytné pro specifické požadavky a požadavky zákonů a 

předpisů aplikovatelné na produkt [1]. 

 

c) návrh a vývoj 

- Organizace musí plánovat a řídit návrh a vývoj pomocí vstupů, výstupů, 

přezkoumávání, ověřování, validace a řízení změn [1]. 

 

d) nákup a výroba a poskytování služeb 

- Nakupovaný produkt musí vyhovovat specifickým požadavkům na nákup. 

- Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele dle schopnosti dodávat produkt 

v souladu s požadavky. 

- Organizace musí získat informace pro nákup a ověřit zda nakupovaný produkt 

splňuje požadavky [1]. 

 

e) Výroba a poskytování služeb 

- Společnosti plánují a realizují výrobu podle řízených podmínek jako informací, 

instrukcí, zařízení, monitorování a měření.  

- Organizace musí během realizace produkt identifikovat, dále musí ověřovat, chránit 

a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití s produktem [1]. 

 

f) řízení monitorovacího a měřícího zařízení¨ 
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-  Organizace musí určovat monitorování a měření, které je potřeba k poskytnutí 

důkazu o shodě a dále musí posuzovat a vytvářet záznamy o posouzení platnosti 

předchozích výsledků [1]. 

 

Měření, analýza a zlepšování 

Měření, analýza a zlepšování jsou potřebné pro prokazování shody s požadavky na 

produkt, pro zajišťování shody systému managementu kvality a pro neustále zvyšování 

efektivnosti systému managementu kvality. 

 

a) interní audit 

- Organizace musí v naplánovaných intervalech provádět interní audity, aby se 

stanovilo zda management kvality vyhovuje plánovanému uspořádání, požadavkům normy 

a požadavkům na systém managementu kvality, který stanovila organizace a je udržován 

[1]. 

  

b) Řízení neshodného produktu 

- Produkt neodpovídající stanoveným požadavkům, je řízen tak, aby se zamezilo jeho 

požití nebo dodání 

- O neshodách musejí být vytvářeny a uchovávány záznamy, uchovávány musejí být 

i nápravná opatření [1]. 

 

c) Analýza dat 

- Analýza poskytuje informace o spokojenosti zákazníka, shody s požadavky a 

preventivní opatření [1]. 

 

d) Zlepšování 

- Zlepšení efektivnosti systému společnosti dochází díky využívání politiky 

společnosti, cílů kvality, výsledků auditů, analýzu dat a díky preventivních a nápravných 

opatření [1]. 
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2.3 Charakteristika norem ISO 14000 

 

2.3.1 ISO 14001 

 
Úplný název této normy je ČSN EN ISO 14001:2004 Systémy environmentálního 

managementu – Požadavky s návodem na použití. Norma byla schválena Evropským 

výborem pro normalizaci roku 2004. Záměrem této normy je ochrana životního prostředí a 

prevence znečišťování. Její hlavními požadavky jsou zavedení, dokumentování, 

uplatňování, udržování a zlepšování.  

Požadavky normy umožňují společnosti formulovat politiku a cíle tak, aby v ní 

byly zahrnuty zákonné požadavky a informace o významných environmentálních 

dopadech na životní prostředí.  

Tato mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2004 je složena z několika částí, a to 

z teoretického pojednání o přehledu mezinárodních norem, které mohou souviset s touto 

normou, úvodu, kde je popsáno, k čemu norma slouží a čtyř hlavních částí … 

První částí je předmět normy, druhou normativní odkazy, třetí definice a termíny a 

čtvrtou, nejobsáhlejší částí jsou požadavky na systém environmentálního managementu.  

V této normě musejí být zachovány všechny články bez ohledu na zaměření 

organizace.  

K této normě jsou přiloženy i dvě přílohy, návod k použití normy a vztahy mezi 

ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000 [12]. 
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Procesní přístup:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.2:Model systému environmentálního managementu pro normu ISO 14001  Zdroj: [2]. 
 

 
Přínos normy pro organizaci: 

  

Norma ISO 14001 je chápána jako elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy 

na ŽP a dává organizaci možnost vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany 

životního prostředí. Pomáhá snížit budoucí náklady, které vyplývají z plánování výrobní 

infrastruktury. Mezi další přínosy pro organizaci je úspora energií a materiálových zdrojů, 

poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků [8]. 

 

2.3.2 Požadavky na systém environmentálního managementu 

 Nejobsáhlejší části normy jsou požadavky na systém environmentálního 

managementu, kterými se organizace musí řídit, aby splňovala podmínky certifikace. 

Dělíme je do šesti částí [2]: 

 

a) Všeobecné požadavky 

- Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému environmentálního 

managementu. 
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b) Environmentální politika 

- Environmentální politiku společnosti stanovuje vrcholové vedení organizace, musí 

také zajistit aby : 

o odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, 

výrobků a služeb organizace,  

o obsahovala závazek k neustálenému zlepšování a prevenci znečištění 

o byla v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů 

o byla dokumentována 

o byla sdělována všem osobám pracující pro organizaci 

o byla dostupná veřejnosti 

 

c) Plánování 

- Organizace musí vytvořit postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých 

činností, výrobků a služeb. 

- Tyto informace musí organizace dokumentovat a průběžně aktualizovat. 

- Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a 

cílové hodnoty pro příslušné funkce. 

 

d) Zavedení a provoz 

- Zde jsou definovány požadavky na zavedení a provoz EMS. Z prvních věcí musí 

organizace určit zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoce.  

- Musí zajistit odbornou způsobilost, výcvik a povědomí, komunikaci, dokumentaci, 

řízení dokumentů, provozu a havarijní připravenost.         

    

e) Kontrola 

- Organizace musí zavést a udržovat postupy pro monitorování a měření, hodnotit 

soulad s jinými požadavky, vytvořit postupy pro řešení neshod a opatření k nápravě a 

uchovat záznamy prokazující shodu s požadavky. 

- Organizace musí zajistit pravidelnost auditů s přihlédnutím k environmentálnímu 

významu. 
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f) Přezkoumání vedení 

- Přezkoumání systému envronmentálního managementu plánuje vrcholové vedení a 

musí zajistit jeho vhodnost, přiměřenost a efektivnost. 

- Výstupy z přezkoumání musí zahrnovat environmentální politiku, cíle, cílové 

hodnoty … 

 

2.4 Charakteristika norem OHSAS 18001 

 

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Specification) je mezinárodní 

normou pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Tato norma umožňuje 

organizacím řídit svoje rizika v oblasti BOZP a neustále se zlepšovat. Mezi nejznámější 

přínosy zavedení patří: 

1. minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti 

2. prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a předpisů týkajících se BOZP 

Normu OHSAS 18001 lze použít pro organizace všech typů. Norma svojí strukturou 

navazuje na normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005, tak aby bylo 

možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace [5]. 
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Procesní přístup:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Model systému managementu BOZP pro normu OHSAS    Zdroj: [3]. 

 

Přínos normy pro organizaci:  

Norma OHSAS přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která mohou 

ohrožovat bezpečnost a zdraví, snížení výskytu nemoci z povolání a snižuje náklady 

spojené s pracovními úrazy na pracovištích. OHSAS prokazuje plnění zákonných 

požadavků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je to účinný systém, který 

reaguje na změny požadavků v legislativních předpisech, bezpečnostních požadavků a 

změn uvnitř organizace [8]. 

 

a) Všeobecné požadavky 

- Organizace se zavazuje dokumentovat, implementovat, udržovat a zlepšovat systém 

managementu BOZP s požadavky normy 18001 a musí určit rozsah svého systému [3]. 

 

b)  Politika BOZP 
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- Politiku BOZP stanovuje a schvaluje vrcholové vedení aby obsahovala závazek 

k prevenci, rozsahu rizik, závazek plnění právních předpisů, byla dokumentována, byla 

dostupná a pravidelně přezkoumávána [3]. 

 

c) Plánování 

- organizace musí vytvořit a udržovat průběžnou identifikaci nebezpečí a posouzení 

rizik 

- musí zajistit, aby byli brány v úvahu právní předpisy systému managementu BOZP 

[3]. 

 

d) Implementace a provoz   

- Vrcholové vedení je povinno přijmout odpovědnost za BOZP a musí prokazovat 

svojí osobní angažovanost. 

- Osoby na pracovišti musejí přijmout odpovědnost za aspekty BOZP. 

- Osoby vykonávající úkony ovlivňující BOZP musejí mít odpovídající vzdělání, 

výcvik nebo zkušenosti. 

- Dokumentace BOZP musí obsahovat politiku a cíle, popis rozsahu BOZP a musí 

být řízená [3]. 

           

e) Kontrola 

- Organizace musí zavést a udržovat postupy pro pravidelné měření a monitorování 

výkonnosti v oblasti BOZP. Organizace musí být ve shodě se svým závazkem a udržovat 

záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení.  

-  Společnost musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují. 

Organizace smí spojit toto hodnocení s hodnocením souladu.  

- Společnost musí zaznamenávat, vyšetřovat a analyzovat incidenty za účelem 

nápravného opatření, preventivnímu opatření, k neustálému zlepšování a ke komunikování 

výsledků těchto vyšetřování. Vyšetřování musí být prováděno včas. 

- Organizace musí mít postupy pro řešení skutečných a potenciálních neshod a pro 

přijímání nápravných opatření. 
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- Společnost musí uchovat záznamy prokazující shodu s požadavky systému 

managementu BOZP a této normy OHSAS. Záznamy musejí zůstat dohledatelné, čitelné a 

identifikovatelné.  

- Interní audity systému managementu BOZP musejí být v plánovaných intervalech 

tak, aby systém managementu BOZP odpovídá plánovaným činnostem, byl správně 

implementován a byl efektivní při plnění cílů a politiky BOZP nebo aby poskytl vedení 

organizace informace o výsledcích auditů. 

- Postupy auditu musejí být vytvořeny tak, aby zajistily odborné způsobilosti na 

plánování a provádění auditů, podávání zpráv o jejich výsledcích a stanovení kritérií a 

metod auditu [3]. 

 

f) Přezkoumání systému managementu 

- Vrcholové vedení se zavazuje v pravidelných intervalech přezkoumávat systém 

BOZP. Přezkoumávání zahrnuje posouzení příležitosti ke zlepšování a potřeby změn 

systému managementu BOZP. Záznamy o tomto přezkoumávání musejí být uchovávány.  

Vstupu pro přezkoumávání musejí zahrnovat: 

 Výsledky interních auditů 

 Výsledky spoluúčasti a konzultace 

 Komunikaci s externími zainteresovanými stranami 

 Výkonnosti v oblasti BOZP 

 Rozsah splněných cílů 

 Stav vyšetřování incidentů 

 Vývoj požadavků souvisejících s BOZP 

 Doporučení ke zlepšení [3]. 

 

3 Popis činnosti společnosti Ecological Consulting a.s. 
 

            Společnost Ecological Consulting a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma 

působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a služeb v oblasti bezpečnosti 

práce. Roku 2006 vznikla transformací společnosti Ecological Consulting a.s., která byla 
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pokračovatelem firmy působící od poloviny roku 1996 Jaroslav Bosák – Ecological 

Consulting, zabývající se ochranou a tvorbou životního prostředí. 

Od roku 2005 se tato firma rovněž zabývá oblastí bezpečnost práce, kde působí 

jako dodavatel odborných služeb, zejména jako externí koordinátor bezpečnosti práce na 

stavbách. Ecological Consulting a.s. je vlastníkem certifikátu managementu řízení jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001:2000, certifikátu managementu řízení ochrany životního prostředí 

podle ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu managementu řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  podle ČSN OHSAS 18001. V průběhu let tato společnost zpracovávala 

řadu studií, biologických hodnocení, posudků a dokumentací EIA. Mimo jiné se podílela 

na řešení územních plánů pro vojenské výcvikové prostory, studiích rekreačního využití 

environmentálně citlivých území atd.  

Předmětem podnikání společnosti je:  

• posuzování vlivů na životní prostředí 

• inženýrská činnost v investiční výstavbě 

• organizování a provádění kurzů, seminářů a školení 

• koupě zboží z účelem jeho prodeje a prodej 

• geologická práce 

• projektová činnost ve výstavbě 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Orgány společnosti jsou:  

• valná hromada 

• představenstvo 

• dozorčí rada [11] 
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3.1 Důležitost zavedeného systému ve firmě 

 

Hlavním důvodem, proč firma zavedla systém managementu podle norem ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, bylo udržení se na trhu mezi konkurenčními firmami a 

získání nových zákazníků.  

Mezi největší zákazníky společnosti Ecological Consulting, a.s. patří Moravia 

Consult Olomouc, a.s. a Krajský úřad Olomouckého kraje. MCO a.s. je projektová, 

inženýrská, konzultační a poradenská společnost, která se zabývá specializací zejména na 

dopravní infrastrukturu. Oba nejdůležitější zákazníci vyžadují shodu s normami ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001.  

Pro firmu certifikace znamená rozšíření dodávaného sortimentu a větší spokojenost 

zákazníků. Zamyslíme-li se opačným směrem, nebyla by-li společnost certifikována 

ztratila by možnosti účasti výběrového řízení u těchto společností, a to by mělo pro firmu 

velké finanční poklesy. Mezi další důvody proč mít ve firmě zavedený systém 

managementu je ochrana životního prostředí a snížení nákladů za energie a odpady.  

 

Dle poznatků firmy, lze stanovit žebříček důvodů, proč zavést a udržet tento systém: 

 splnění požadavků pro výběrová řízení 

 splnění požadavků zákazníka 

 zabezpečení právních požadavků 

 zlepšení vnitřních procesů …. 

 

4 Zavádění integrovaného systémů řízení ve společnosti 
 

Kapitola zavádění integrovaného systému řízení je zaměřena převážně na popis 

příručky integrovaného systému ve firmě EC a na její politiku, kde jsou uvedeny základní 

principy a cíle.  

Integrovaný systém managementu je libovolná kombinace složkových systémů. 

Společnost EC je kombinací QMS (ISO 9001), EMS (ISO 14001) a SMBOZP (OHSAS 

18001). Zavedení ISM je jen prvním krokem k zaměření organizace směrem ke kvalitě 

výrobků a služeb nebo ochraně životního prostředí a BOZP. Certifikace, je pouze  milník, 



Bc. Monika Hrochová: Integrovaný systém řízení v konzultační firmě 

2012   19   

který je vystaven na určité časové období (zpravidla se jedná o 3 roky při první certifikaci 

a dále následují pravidelné audity po roce) [10]. 

Cílem ISM je jednotné řízení firmy a propojení jednotlivých činností a znalostí 

zaměstnanců z různých oddělení. Ideálním výsledkem pro organizaci je poskytování 

kvalitních služeb a přitom nepoškozovat životní prostředí a zdraví lidí. Důvody, proč 

zavést systém řízení:  

 Zjednodušení systémů (zaměstnanci organizace pracují podle pracovních instrukcí, 

které jim vymezují náplň své činnosti a pravomoce, a tím dochází k minimalizaci 

neshod a porozumění) 

 Optimalizace zdrojů (nutí zaměstnance ke vzájemné spolupráci). 

 Zlepšení podnikové výkonnosti (systém řízení pomáhá snížit nebo zcela eliminovat 

stížnosti, neshody nebo havárie a identifikuje potenciální rizika a problémy) [10]. 

 

Možnosti při zavádění systému:  

Při sledování využívání firem ISM, můžeme stanovit dvě možnosti zavedení systému: 

1. kombinované systémy managementu 

2. integrované systémy managementu 

Kombinované systémy managementu využívají překrývání požadavků norem (tvorba 

politiky, řízení dokumentace a přezkoumání vedením, stanovování cílů ….) [16]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 4: Možnosti organizací při zavádění systému       Zdroj: [16 ] 
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Obr. č. 5: Model spojitosti norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001   Zdroj: [16 ] 

 

Hodnocení integrovaného systému v organizaci:  

 

Hodnocení systémů ve firmách není problémem jen pro firmy zavádějící integrované 

systémy ale i pro certifikační firmy. Tyto problémy jsou zapříčiněny neexistencí normy pro 

integrovaný systém, požadavků na kvalifikaci auditorů a také z přístupu k auditování. 

Firma zabývající se hodnocením systému je společnost DNV, která využívá tyto přístupy 

[16]: 

 Risk Based Certification (hodnocení účinnosti sytému vzhledem k řízení oblasti 

zaměření auditu, oblast zaměření je projednávána se zákazníkem před auditem) [9]. 

 Risk Based Assessment (jsou stanovovány oblasti zaměření na základě analýzy 

vedení společnosti jako např. cíle) [9]. 

 ISRS (hodnocení výkonnosti systému, který zahrnuje požadavky EMS, QMS, 

OHSAS ….. Hodnocení se prování na úrovni alfa – rychlé hodnocení nebo omega 

– hloubkové hodnocení. Vysedlém je tzv. skóre výkonnosti v jednotlivých 

oblastech firmy)  [9]. 
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4.1 Politika společnosti 

 
Politiku společnosti stanovuje vrcholové vedení společnosti s ohledem na kvalitu 

environmentálních dopadů činností a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci. Návrh politiky ISM zpracovává jednou ročně představitel 

integrovaného systému managementu ve spolupráci se specialistou EMS a technikem 

BOZP a PO. Po přezkoumání je představiteli managementu je Politika ISM schválena 

ředitelem společnosti a vydána.  V případě nutnosti aktualizace příručky je za to 

odpovědna vedoucí integrovaného systému managementu  [7]. 

 

Politika společnosti Ecological Consulting a.s. vyjadřuje stanovisko vrcholového 

vedení ,že řízení kvality, ochrana životního prostředí a prevence vzniku úrazů je 

neoddělitelnou součástí řízení společnosti a je závazná pro všechny zaměstnance. Tato 

politika stanovuje základní principy a cíle k dosažení spokojenosti zákazníků díky vysoké 

kvalitě produktů, realizovaných s citlivým přístupem k našemu ŽP [7]. 

 
• Kvalita produktů realizovaných s citlivým přístupem k ŽP a ochraně zdraví, je 

chápaná jako uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků.  

• Spokojenost zákazníků je hlavní ukazatel vysoké úrovně práce. 

• Vyšších úrovní výkonností procesů je dosahováno systematickým sledováním, 

vyhodnocováním a zlepšováním. 

• Každý zaměstnanec firmy je zodpovědný za kvalitu své práce. 

• Komunikace a dlouhodobá spolupráce se všemi zainteresovanými stranami 

(zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, společnost, orgány státní správy) 

• Cílem je realizace produktu bez nedostatků s naplňováním požadavků zákazníků a 

respektování požadavků právních předpisů na ochranu životního prostředí, BOZP a 

ochranu veřejného zdraví. 

• Závaznost k neustálenému zlepšování a prevenci v oblasti znečištění životního 

prostředí a vzniku úrazů. 
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4.2 Příručka integrovaného systému managementu 

 

Účelem této příručky je popsat ISM ve společnosti Ecological Consulting a.s., která 

respektuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001: 2008 (jakost), ČSN EN ISO 14001:2004 

(životní prostředí) a ČSN OHSAS 18001: 2007 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

Příručka ISM je platná v celém jejím rozsahu pro všechny pracovníky společnosti včetně 

externích zaměstnanců a má být především návodem pro používání, udržování a 

zlepšování integrovaného systému managementu [7]. 

Základní náplní je vymezení ISM ve společnosti včetně podrobností o vyloučení 

některých požadavků normy ISO 9001 a stanovení dokumentovaných postupů. Při 

interních a externích auditech slouží tato příručka jako jeden z podkladů pro vedení auditů. 

Ve společnosti je příručka součástí struktury organizačně řídících aktů. Má pět hlavních 

částí: Systém managementu, Odpovědnost vedení, Řízení zdrojů, Řízení procesů a Měření, 

analýza a zlepšování [7]. 

 

Tab. č. 1 : Přípustná vyloučení pro QMS 

           Zdroj: [7 ] 
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4.2.1 Systém managementu 

 

a) všeobecné požadavky 

Společnost v souladu s normami vytvořila, dokumentovala, implementovala a udržuje 

systém managementu. Také se snaží zlepšovat jeho efektivnost.  

 

Tab.č.2: Vymezení QMS, EMS a OHSAS 

           Zdroj: [7 ] 

 

Společnost EC určila procesy pro systém managementu, jejich posloupnost a vzájemné 

působení procesně orientované na vymezení, orientování a definování všech procesů a 

souvisejících činností ovlivňujících QMS,EMS, OHSAS a vzdělávání v oblasti BOZP a 

ŽP. EC stanovuje, monitoruje a měří jejich vstupy a výstupy. Identifikace procesů jsou 

vedeny v interních záznamech společnosti, které jsou uloženy na serveru a základní vazby 

procesů jsou znázorněny v mapě procesů.  

Společnost zvláště velký význam přikládá nepřetržitému přezkušování realizačních 

procesů z hledisek neshod i potřeb a možností jejich zlepšování. Nejen k tomuto účelu 

slouží interní audity.  

Každý realizační proces má svého managera, kteří: 

 odpovídají za identifikaci potřebných zdrojů pro fungování procesů 
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 uplatňují požadavky nezbytné pro fungování a monitorování procesů 

 ve spolupráci s PISM průběžně monitorují, měří a analyzují procesy 

 uplatňují opatření nezbytná pro dosažení plánovaných cílů 

 odpovídají za udržení celkové integrity systémů řízení firmy při realizaci 

změn 

Manažerem procesu Řízení procesu je PISM. 

 

b) požadavky na dokumentaci 

Dokumentace uvádějící přehled záznamů je vedena na interních formulářích jako 

registr interních dokumentů, registr externích dokumentů (pro OTŽP Alfa cd, pro BOZP 

Siblex) … 

PISM odpovídá za to, že v těchto dokumentech budou vedeny všechny záznamy a 

formuláře požadované normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, potřebné pro 

realizaci potřeb zákazníka, potřebné pro efektivní řízení společnosti. Vedoucí pracovníci 

odpovídají za pravidelné a prokazatelné seznamování svých podřízených s dokumentací 

ISM týkající se jejich činnosti.  

Dokumentace ISM je členěna na interní (dokumentace vznikající ve společnosti – 

organizačně řídící akty) a externí (vyhlášky, zákony).  

Společnost EC v příručce poukazuje na základní požadavky řízení dokumentace jako: 

schvalování dokumentů z hlediska přiměřenosti, přezkoumávání a schvalování dokumentů 

před jejich vydáním, předcházení používání zastaralých dokumentů včetně jejich 

identifikace a zajištění externí dokumentace a řízení jejich distribuce … 

Přehled externích dokumentů je ve společnosti veden na interních formulářích. 

Neplatné dokumenty pokud nejsou skartovány jsou označeny červeným nápisem Zrušeno.  

Pravidla, postupy a spolupráce při řízení písemností, jejich archivaci a skartaci, 

podpisová oprávnění písemností a dokumentů jsou stanoveny ve Spisovém a skartačním 

řádu společnosti EC.  

 

c) aspekty a rizika 

Směrnice Registr rizik a registr environmentálních aspektů popisuje identifikaci, 

hodnocení a aktualizaci environmentálních aspektů. Je vytvářen registr EA, na základě 
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kterého jsou přijímány cíle v oblasti EMS a registr rizik, na základě kterého jsou přijímány 

cíle v oblasti BOZP.  

 

4.2.2 Odpovědnost vedení 

 
a) závazek vedení 

Odpovědnost vedení společnosti je zajištění udržitelného rozvoje společnosti na 

základě cílevědomého naplňování požadavků zákazníků. Vedení provádí činnosti jako 

analýza současné a budoucí potřeby zákazníků, vytváří a podporuje sdílení vize, politiky, 

hodnot a strategických cílů, řídí neustále zlepšování, pravidelně si zvyšuje svou kvalifikaci 

a v neposlední řadě zajišťuje zdroje a komunikaci pro realizaci záměrů společnosti.  

 
b) zaměření na zákazníka 

Pracovníci obchodního úseku, PISM a  ve spolupráci s ředitel společnosti pravidelně 

zajišťují potřeby zákazníků. Získané informace se analyzují a pro zvyšování spokojenosti 

zákazníků stanovují a realizují opatření ke zlepšení orientace společnosti na zákazníka.  

 

c) politika společnosti 

Politika společnosti vychází z vize a zahrnuje požadavky ke snižování dopadů činností 

na ŽP a k prevenci vzniku úrazů. Politika společnosti poskytuje jakýsi rámec pro stanovení 

cílů společnosti. Všichni zaměstnanci společnosti odpovídají za uplatňování Politiky.  

 

d) Plánování 

Cíle společnosti vycházejí s politiky a ředitel společnosti je stanovuje na jeden 

kalendářní rok. Pro každý cíl z oblasti EMS a OHSAS je zpracovávaná Karta cíle.  Způsob 

výběru cíle a registr rizik určuje směrnice Registr rizik a registr environmentálních 

aspektů. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně a prokazatelně s cíli seznamováni.  

ISM je pravidelně aktualizován v souladu se změnami v oblasti cílů, produktů a 

procesů.  

 

e) odpovědnost, pravomoc a komunikace 
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Firma odpovědnost, pravomoce a vztahy mezi zaměstnanci definuje v organizačním a 

pracovním řádu firmy. 

PISM jmenuje ředitel společnosti a jeho pravomoce jsou stanoveny příručkou ISM, 

organizačním řádem a popisem pracovní funkce.  

Společnost se zavazuje identifikovat potřeby interní komunikace, aby byl zajištěn 

přenos všech informací pro dosažení cílů. Mezi nástroje firemní komunikace patří porady, 

interní síť, elektronická pošta, příkazy ředitele společnosti, školení a nástěnky.  

 

Tab. č. 3: Systém porad společnosti EC 

 
           Zdroj: [7 ] 

 

Za zpracování a uložení zápisů z porad odpovídá odpovědná osoba. Všechny zápisy 

z porad jsou uloženy v elektrické podobě na serveru společnosti.  

Ředitel společnosti EC rozhodl, že společnost nebude externě komunikovat o svých 

významných environmentálních aspektech. Stížnosti ke zlepšení přístupu k BOZP přijímá 

společnost přímo na zakázkách od investorů, jejich technických dozorů, případně od 

občanů, kterým naše činnost ovlivňuje kvalitu jejich bydlení atd. Pracovních firmy je 

povinen informovat o jakémkoli podnětu vedoucího pracovníka a ten dále vedení 

společnosti. Přijatá opatření zaznamenává do zápisu z porad vedením 
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f) přezkoumání vedením 

Firma jednou ročně přezkoumává kvalitu poskytovaných produktů, změny 

v environmentálním profilu a profilu BOZP, tak aby byla neustále zajištěna vhodnost, 

přiměřenost a efektivnost ISM. Vstupy pro přezkoumání systému kvality jsou informace o 

vhodnosti, aktuálnosti politiky, výsledcích auditů, zpětné vazby od zákazníků, stavu 

vyšetřování incidentů, výsledcích hodnocení souladu, změnách, které by mohli ovlivnit 

systém a doporučení pro zlepšování.  Zprávu o přezkoumávání ISM zpracovává PISM a 

předkládá ji vždy do konce února na poradě vedení k projednání a schválení. Po projednání 

ředitel společnosti provede konečné hodnocení souladu s požadavky norem. Výstupem 

z hodnocení ISM je formulování rozhodnutí ke zlepšování efektivnosti EMS a BOZP, 

odstranění zjištěných nedostatků a zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům 

zákazníka.  

 

4.2.3 Řízení zdrojů 

 
a) zajištění zdrojů 

Společnost uvádí zajištění zdrojů jako jednu z nejdůležitějších podmínek strategického 

rozvoje firmy. Zdroje ve vazbě na realizační procesy jsou definovány v interním záznamu 

firmy. Vedoucí úseků na jednotlivých stupních musí prověřovat a zajišťovat odpovídající 

požadavky na zdroje. Vedoucí oddělení musejí podávat informace řediteli o zjištěnosti, 

případně potřebách zdrojů na poradách vedení.  

 

b) lidské zdroje 

Pracovníci společnosti, kteří provádějí práci ovlivňující kvalitu produktu jsou způsobilí 

vykonávat danou práci k plné spokojenosti zákazníků. Také zaměstnanci vykonávající 

úkony, které mohou ovlivnit ŽP a BOZP jsou způsobilí na základě odpovídajícího výcviku. 

Potřebné výcviky schvaluje ředitel společnosti.  

Ředitel společnosti odpovídá za personální politiku společnosti, za stanovení 

kvalifikačních požadavků a za rozhodování o přijetí nových pracovníků.  
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Vedoucí oddělení odpovídá za plánování školení, hodnocení efektivnosti účinnosti 

školení u svých podřízených.  Firma EC zvyšuje kvalifikaci při nástupu nového pracovníka 

porovnáním skutečnosti s kvalifikačními požadavky na danou funkci, při pravidelném 

hodnocení zaměstnanců, při změně pracovního zařazení a při změně kvalifikačních 

požadavků. Vedoucí oddělení musejí nejpozději do 10. února vypracovat plán vzdělávání 

na daný rok, který schvaluje ředitel společnosti.  

Zaškolování nových zaměstnanců se řídí dle zaškolovacího plánu, který sestavuje 

vedoucí pracovník. U externího školení je dokladem např. osvědčení, certifikáty apod. 

Vedoucí pracovník odpovídá za řádné zaevidování všech absolvovaných školení.  

 

c) Infrastruktura 

Veškerá zařízení a vybavení firmy včetně dopravních prostředků musejí být používána 

a udržována dle návodu k obsluze. Oblast infrastruktury je dělena dle dílčích odpovědností 

na budovy (odpovídá ředitel společnosti), služební vozy (odpovídá vedoucí sekretariátu), 

elektrospotřebiče (odpovídá bezpečnostní technik) a ostatní vybavení jako nábytek 

(odpovídá vedoucí sekretariátu).  Společnost dle požadavku platné legislativy provádí 

inventarizaci zařízení. Evidence elektrospotřebičů je vedena v elektronické podobě 

bezpečnostním technikem na interních formulářích. Bezpečnostní technik firmy přiřazuje 

elektrospotřebičům inventarizační čísla ve tvaru X/Y/Z. Inventarizace ostatního vybavení 

prostor firmy vede vedoucí sekretariátu v elektronické podobě. Každému evidovanému 

vybavení je přiřazena odpovídající osoba, která o svěřené zařízení pečuje, upozorňuje na 

nedostatky, uplatňuje požadavky na opravy nebo v případě nenahraditelného selhání 

zařízení zpracovává protokoly o vyřazení zařízení. Údržba a opravy zařízení jsou 

zajišťovány v rámci procesu nákup ostatních materiálů a služeb.  

 

d) pracovní prostředí 

Faktory pro pracovní prostředí vedení společnosti stanovilo tak, aby bylo vhodné pro 

činnosti, které firma realizuje jak z hlediska dosažení shody, bezpečnosti zaměstnanců a 

motivování pracovníků k jejich spokojenosti, výkonnosti a efektivitě zabezpečením tepelné 

pohody, osvětlením, hlučnosti a umístěním pracovních míst. Vhodné pracovní prostředí je 

organizací plánovitě monitorováno. Pro všechny části firmy je považováno za vhodné 

pracovní prostředí moderně a správně vybavená kancelář s PC a telekomunikační 
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technikou. Specifické pracovní prostředí, kde se pohybují zaměstnanci firmy jsou volný 

terén a staveniště. Faktory těchto prostředí jsou velmi proměnlivé a firmou prakticky 

nekontrolovatelné. Při pohybu zaměstnanců v tomto prostředí je nejvyšší pozornost 

věnována jejich vlastní bezpečnosti. S možnými riziky jsou pracovníci seznámeni na 

pravidelných školeních.  

 

4.2.4 Řízení procesů 

 
a) plánování realizace zakázek 

Plánování a řízení zakázek je ve firmě řešeno ve vztahu k jednotlivým druhům 

produktů a konkrétním potřebám zákazníka. Za plánování průchodu zakázek společností 

odpovídá ředitel firmy spolu s vedoucími realizačních oddělení.  

 

b) procesy týkající se zákazníka 

Procesy týkající se zákazníka jsou popsány v organizačních směrnicích.  

 

c) návrh a vývoj 

Tento článek normy ISO 9001 je předmětem vyloučení firmy.  

 

d) nakupování 

Procesy nakupování jsou firmou řešeny také v organizační směrnici.  

 

e) realizace produktů a poskytování služeb 

Činnosti společnosti nutné pro realizaci zakázek jsou stanoveny v organizačních 

směrnicích firmy. Vedoucí příslušného oddělení ve spolupráci s výrobně-technickým 

ředitelem odpovídají za přípravu zakázky a za vytvoření podmínek pro bezproblémovou 

realizaci.  

 

Validace procesů pro výrobu dle normy ISO 9001 je předmětem vyloučení.  
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V průběhu realizace zakázek firma zajišťuje identifikaci podkladových materiálů 

zakázky. Veškerá podkladová dokumentace je ukládána na příslušné oddělení. Za 

identifikovatelnost odpovídá příslušný vedoucí zakázky.  

Smlouvy firma identifikuje vzestupně číselnou řadou dle skutečně realizovaných 

obchodních případů. Zásady identifikace a sledovatelnosti produktů jsou stanoveny 

v realizačních směrnicích firmy. Veškeré obchodní smlouvy má společnost uloženy u 

ředitele společnosti.  

Společnost nakládá v rámci činnosti s majetkem zákazníka jako podkladové materiály, 

technické výkresy, dokumenty …a prostředí realizace zakázek. Firma se řídí pravidly péče 

o majetek zákazníka.  

Vzhledem k tomu, že hlavní produkty společnosti jsou dokumenty, které jsou tvořeny 

v digitální podobě, je ochrana produktu zajištěna průběžným zálohováním rozpracovaných 

dat na server společnosti. Finální verze zakázky je zákazníkovi předána v tištěné i 

elektronické verzi.  

 

f) řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Firma v rámci činnosti používá měřící zařízení. Pravidla a postupy jsou popsány 

v metrologickém řádu.  

 

g) řízení provozu EMS 

Společnost své činnosti řídí v souladu s integrovanou politikou firmy a cíli EMS, směrnicí 

o nakládání s odpady s CHLP.  

 

h) řízení provozu BOZP 

Společnost si je vědoma rizik svých činností a tyto rizika řídí v souladu s integrovanou 

politikou společnosti a cíli OHSAS, směrnici BOZP. 

 

i) havarijní připravenost a reakce 

Společnost havarijní připravenost řeší ve dvou úrovních: 

 možnost vzniku havárie při používání služebních osobních vozidlech 

 možnost vzniku požáru 
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Za identifikaci možné havárie odpovídá vedoucí příslušného oddělení, který má povinnost 

minimálně jednou ročně, nebo při zahájení nové zakázky přehodnotit možnost vzniku 

jiného havarijního ohrožení. Všichni zaměstnanci firmy provádějí činnosti, při kterých 

mohou vzniknout havárie, a proto musejí být proškoleni ze zásad správného používání 

svěřených prostředků. Zaměstnanci, kteří zjistí havárii musí učinit nezbytná opatření 

k likvidaci a informovat vedoucího oddělení, který vyplní protokol.  

 

4.2.5 Měření, analýza a zlepšování 

 

a) všeobecně 

Sytém zpětných vazeb je ve firmě nastaven tak, aby poskytoval objektivní informace o 

dosažených výsledcích. Představitel ISM zodpovídá za měření, analýzu a zlepšování.  

 

b) monitorování a měření 

Hlavním zdrojem informací o spokojenosti zákazníky jsou tzv. dotazníky spokojenosti, 

které jsou využívány ke zlepšení orientace společnosti na zákazníka. Vyhodnocování 

těchto dotazníků zpracovává obchodní ředitel společnosti. S výsledky je vedení firmy 

seznámeno na poradách vedení.  

Cílen interních auditů je posouzení zda jsou uplatňování pravidla systémů řízení a jak 

je systém řízení orientován na zákazníka. Výsledek interního auditu slouží jako podklad 

společnosti pro zlepšování. Interní audity jsou prováděny jednou ročně, který zpracovává 

představitel integrovaného systému managementu. Kromě pravidelných interních auditů 

může organizace provádět i audity mimořádné. Důvody k provádění těchto auditů jsou 

změny v řízení společnosti, výsledky předchozího auditu nebo změny v metodách. Interní 

audit může provádět osoba s prokázanou odbornou způsobilostí interního auditora tak, aby 

neauditoval svoji vlastní práci. Před auditem musí auditor provést přípravu jako plán 

auditu a program auditu. V průběhu auditu je audit povinen zaznamenávat zjištění 

s důkazy. Audit je ukončen závěrečným jednáním, kdy je auditovanému předám protokol 

z auditu nebo protokol o neshodě z interního auditu a podněty ke zlepšení.  
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Měření a monitorování procesů vychází z procesní mapy společnosti. Výsledky kontrol 

jsou shromažďovány a analyzovány vedoucími zakázek, který s těmito výsledky 

seznamuje vedoucího oddělení.  

V rámci QMS, EMS a BOZP se provádí hodnocení souladu minimálně jednou ročně. 

Toto posouzení provádí PISM na všech pracovištích firmy. Posouzení souladu je možno 

provést několika způsoby jako:  

 firemním auditem zaměřeným pouze na hodnocení souladu praxe s PP 

 obchůzkou pracovišť a přímým pozorováním činnosti a provozů 

 v rámci pravidelných a namátkových kontrol dodržování předpisů a zásad 

BOZP a PO 

 rozhovorem s pracovníky 

O výsledku posouzení souladu je vypracována zpráva z hodnocení souladu, která slouží 

jako podklad pro zprávu o přezkoumání ISM.  

Společnost pravidelně monitoruje a měří své klíčové ukazatele: EMS v záznamu 

Environmentální profil, který vede PISM a BOZP v záznamu profil BOZP, který vede  

 

c) řízení neshod 

Neodpovídá-li výsledek jakékoliv činnosti stanoveným požadavkům, je povinností 

vedoucího pracovníka se řídit těmito zásadami: 

 provést pozitivní opatření k uspokojení požadavků zákazníka 

 posoudit způsobilost k řešení neshody 

 prošetřit příčiny neshody a možné následky 

 při stížnosti zákazníka posoudit oprávněnost 

 stanovit postup řešení a zajistit nápravu 

 informovat zainteresované pracovníky 

 provést opakované ověření 

 provést záznam o výše uvedených činnostech 

V rámci společnosti existují dva druhy neshod a to externí a interní. Veškeré neshody jsou 

evidovány v knize neshod, která je vedena v elektronické podobě. Méně závažné neshody 

jsou projednávány na poradách vedení.  
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Obr. Č.6 : Obecný postup při řešení neshod      Zdroj: [7 ] 

 

V rámci EMS a BOZP mohou být neshody identifikovány i mimo interní audity 

 

d) analýza údajů 

Cílem analýzy je poskytnutí souhrnné informace pro posouzení dosažení výsledků i 

identifikace oblastí pro další rozvoj společnosti. Odpovědní pracovníci průběžně 

shromažďují data a provádějí dílčí hodnocení. Tyto analýzy jsou zaměřeny na hodnocení:  

 spokojenosti zákazníků 

 plnění cílů společnosti 

 kvality produktu 

 efektivnost procesů 

 

e) zlepšování 

Kapitola zlepšování navazuje na předchozí kapitolu výstupy z auditů. Cílem opatření 

k nápravě je zamezení výskytu vzniklých problémů. Povinností všech pracovníků je 

informovat v případě zjištění problémů vedoucího pracovníka, ředitele společnosti a 

představitele integrovaného systému. Cílem preventivních opatření je snížení rizika 

z práce, vzniku ztrát a snížení rizika ohrožení ŽP.  
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5 Posouzení efektivnosti a přínosů zavedeného systémů 
řízení ve společnosti a návrh dalšího vývoje 
 

Pro firmu Ecological Consulting, a.s. je zavedení integrovaného systému 

managementu velice důležité z důvodů udržení a získání zákazníků. Hlavním přínosem pro 

společnost je tedy konkurenční výhoda. Přínosy společnosti lze rozdělit jako externí a 

interní. Mezi externí patří konkurence schopnost, podmínka veřejných zakázek nebo také 

požadavky zákazníků. K interním přínosům pro společnost lze zařadit zavedení 

přehledného systému organizace, motivace, rozdělení odpovědností, hospodárnější 

využívání energií, surovin a dalších zdrojů. Z hlavních přínosů zavedení systému 

managementu ve firmě je zajištění a vylepšení péče o prostředí, to znamená, že firma na 

základě svých stanovených cílů a politiky zajistí šetrné zacházení s odpady vůči ŽP. 

Ecological consulting, a.s. hodnotí spotřebu využívaných energií a sleduje výši 

produkovaných odpadů. Efektivní přínos pro firmu je image certifikované společnosti. 

Přínos používaných systémů managementu je hodnocen především na základě 

dotazníků spokojenosti a reference zákazníků. Tyto dotazníky a reference jsou 

vyhodnocovány a výsledky jsou nadprůměrné (viz. příloha  č.3 a č.4). Z těchto referencí je 

patrné, že si firma uvědomuje důležitost a přínos zavedeného systému.  

V dnešní době patří zavedení systému managementu ve shodě s požadavky ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 k základnímu strategickému rozhodnutí společnosti. 

Tím, že vyhodnocení dotazníků je pro firmu kladné, měla by firma směřovat k dalším 

krokům jako je větší péče o zaměstnance, zákazníky a osvěta společnosti. Ideální se pro 

firmu jeví postupný přechod k použití nástroje komplexnějšího, který může kombinovat a 

integrovat několik systémů řízení. Shoda s normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001 může být východiskem pro formování druhého pohledu na management  a to 

formou nástroje EFQM excelence. Jeho používáním je uplatňováno sebehodnocení 

organizace ve všech oblastech její činnosti, toto sebehodnocení je má devět kritérií, podle 

kterých jsou procesy srovnávány s nejúspěšnějšími organizacemi.  Musím podotknout, že 

excelentní evropské organizace kombinují oba jmenované pohledy.  

Doporučením pro firmu je zavedení přístupu motivující firmy k širšímu a 

komplexnějšímu pohledu na svoji společnost, vzdělávání zaměstnanců i širokého okolí a 

motivace vedoucích zaměstnanců.  
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Návrh: 

 zavedení komplexního nástroje řízení EFQM 

 komunikovat změny a potřeby uvnitř organizace i vně 

 osvěta veřejnosti 

 zapracovat znalosti o systémech řízení do výběrového řízení na vedoucí pracovníky 
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6 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení přínosů zavedeného systému 

managementu a návrh dalšího vývoje ve firmě. Cíl této práce byl splněn. Přínosy pro firmu 

byly potvrzeny na základě referencí od zákazníku, které jsou přiloženy v příloze této práce.  

Další vývoj ve firmě byl navržen jako neustálé zdokonalování zaměstnanců a 

osvěta společnosti. Firma se chce zaměřit převážně na osvětu a prohloubit povědomí firmy, 

což by mělo zvýšit její zisky a stálost na trhu.  

Většina organizací vnímá systém řízení za „zlo“ společnosti a spoustu zbytečného 

papírování. Opak je ale pravdou, sjednocení vnitřních požadavků dává firmě lepší 

přehlednost jednotlivých činností. Dále jsem vypozorovala na základě komunikace 

s malými subjekty jako je např. firma Dřevoprodej- pilařství Hrabová, že systémy 

managementu jsou vytvářeny pouze na základě vnější simulace jako jsou odběratelé, 

zákazníci a legislativa a až v poslední řadě je pro firmu vnitřní motivace.  

První část mé diplomové práce je zaměřena na charakteristiku a vývoj norem ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, kde jsou pospala historický vývoj, procesní přístup, 

přínos normy pro organizaci a dané požadavky. 

Druhá část práce byla zaměřena na popis společnost Ecological Consulting a.s, kde 

je popsána stručná historie firmy, předmět podnikání  a důležitost zavedeného systému.  

Třetí část obsahuje popis zavádění systému řízení ve společnosti, politiku a 

příručku integrovaného systému, která popisuje integrovaný systém společnosti.  

Čtvrtou části je zhodnocení efektivnosti a přínosů daného systému a návrh dalšího 

vývoje, kde je navržena osvěta a zaškolování jednotlivých pracovníků, zavedení 

komplexního nástroje řízení EFQM a začlenění do výběrového řízení na vedoucího 

pracovníka znalosti o systémech řízení.  

Závěrem lze konstatovat, že daná tématika je značně rozsáhlá a její obsah se mění 

s jakýmkoli novým přínosem firmy, jak s vytvořením nového pracovníka, tak s rozšířením 

svých služeb.  
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