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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení ve společnosti 

RENOGUM a.s. První část práce je zaměřena na teoretické požadavky norem, které tvoří 

integrovaný systém společnosti. Jedná se o normy systémů managementu ISO 9001, ISO 

14001 a OHSAS 18001. Druhou část práce tvoří popis stávajícího systému řízení ve 

společnosti, který musí být upraven z důvodu organizační změny, která do zavedeného 

systému zasáhla. V závěru práce jsou pak tyto potřebné změny systému navrženy tak, aby 

byl integrovaný systém společnosti nadále udržován a aby byl připraven na nadcházející 

certifikační audit. 
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Summary 

This thesis deals with the integrated management system in company RENOGUM a.s. The 

first part focuses on the theoretical requirements of the standards, that make up the 

integrated system in the company. These are management system standard ISO 9001, ISO 

14001 and OHSAS 18001. The second part comprises a description of the existing 

management system in the company. The system has to be modified due to the 

organizational changes, which occur in the company. The necessary changes in the system 

are designed in conclusion and to by ready for the upcoming certification audit. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

AV deska   antivibrační deska 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR    Česká republika 

ČSN    Česká státní norma 

EA    environmentální aspekty 

EISOD    elektronická ISO dokumentace 

EN    Evropská norma 

IS Hélios   informační systém Hélios 

ISŘ    Integrovaný systém řízení 

lom ČSA   lom Československé armády 

LUAS    Litvínovská uhelná a.s. 

NaV    Návrh a vývoj 

OBO    obchodní oddělení 

OOPP    osobní ochranné pracovní pomůcky 

OŘKJ    Odbor řízení kontroly a jakosti 

SMJ    systém managementu jakosti 

středisko GP   středisko gumového programu 

středisko SDP   středisko servisu dopravních pásů 

technik BHP   technik bezpečnosti a hygieny práce 

VSSDP   vedoucí střediska servisu dopravních pásů 

VTN    výrobně-technický náměstek 

VUAS    Vršanská uhelná a.s. 

ŽP    životní prostředí 

Cizojazyčné zkratky 

CC    Czech Coal a.s. 

CCG    Czech Coal Group 

CS    Coal Services a.s. 

EMS    Environmental management systems 

ISO    lnternational Organization for Standardization 

OHSAS   Occupational Health and Safety Assessment Specification 

QMS    Quality management systems 
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1 Úvod a cíl práce 

Systémy řízení dle ISO norem jsou v dnešní době zaváděny u společností různých 

velikostí. Ty si tyto systémy zavádějí z důvodu pozitivní prezentace své společnosti, jako 

známku toho, že jsou schopni nabízet kvalitní produkty, při minimalizaci negativních 

dopadů na životní prostředí a při minimalizaci nebezpečí v oblasti bezpečnosti práce. 

I když je integrovaný systém řízení dobrovolným nástrojem k dosažení těchto současných 

priorit, je pomocníkem při dodržování legislativy, a také při prosazování podnikatelských 

činností podniků. Integrovaný systém dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 tvoří 

základ pro úspěšné společnosti. 

Cílem mé diplomové práce je provést bližší seznámení s jednotlivými systémy 

managementu řízení, které jsou zaváděny dle ISO norem a také navržení změn 

integrovaného systému u konkrétní společnosti, z důvodu významné organizační změny. 

V první části práce budou popsány jednotlivé požadavky těchto norem se zaměřením 

především na systém managementu kvality, ve kterém spatřuji základ pro integraci dalších 

systémů. U systémů environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci budou popsány pouze ty požadavky, které se v normě systému managementu kvality 

nevyskytují a navíc jsou pro dané systémy významné. 

V druhé části práce bude nejprve představena společnost RENOGUM a.s. spolu 

s její hlavní podnikatelskou činností a poté budou popsány probíhající organizační změny, 

které mohou integrovaný systém velmi ovlivnit. Dále bude popsán stav integrovaného 

systému před organizační změnou, jakým způsobem byl udržován a v závěru práce budou 

navrženy potřebné změny v důsledku reorganizace společnosti. Jelikož se společnost 

RENOGUM a.s. potřebovala připravit na nadcházející dozorový audit všech výše 

zmíněných systémů, bude moci tato diplomová práce sloužit také jako podklad pro 

realizaci navržených změn. 
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2 Integrovaný systém řízení a jeho složky 

Integrovaný systém řízení společnosti je zpravidla tvořen systémem řízení kvality 

dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Systém, který je dle této normy zaveden, bývá 

základem integrovaného systému. Na tento systém je možné navázat další systémy řízení, 

a to systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 

a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. 

Model integrovaného systému je zobrazen na obrázku č. 1. 

Společným cílem těchto systémů je princip neustálého zlepšování, tzv. PDCA [3], 

[7], [8], [9].  

PLAN (plánuj) – určit cíle a procesy nutné k dosažení výsledků v souladu s požadavky 

zákazníka a politikou společnosti, 

DO (dělej) -  implementovat procesy, 

CHECK (kontroluj) – monitorovat a měřit procesy a produkty oproti politice, cílům, 

požadavkům na produkty a sdělovat výsledky, 

ACT (jednej) – přijímat opatření k neustálému zlepšování. 

 

Obrázek č. 1: Model integrovaného systému řízení 

Zdroj: Štrunc, 2007 
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2.1 Systém managementu kvality 

Systém managementu kvality stanovuje požadavky na řízení kvality, aby umožnil 

společnosti prokázat schopnost trvale poskytovat produkt splňující požadavky zákazníka 

a relevantních předpisů [7]. 

Struktura základních norem systému řízení kvality: 

ISO 9000 základy, zásady a slovník - pojmy a jejich výklad 

ISO 9001 požadavky – zavádění a udržování systému 

ISO 9004 směrnice pro zlepšování výkonnosti 

ISO 19011 směrnice pro auditování 

ISO 10012 požadavky na zabezpečování kvality měřícího zařízení 

2.1.1 Historie ISO 9001  

Normy systému managementu kvality se rozvíjejí již od roku 1987, a to takto [11]: 

 ČSN ISO 9001:1987 

Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při konstrukci, výrobě, uvádění 

do provozu a servisu, 

 ČSN ISO 9001:1991 

Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, 

uvádění do provozu a servisu, 

 ČSN EN ISO 9001:1995  

Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci 

a servisu, 

 ČSN EN ISO 9001:2001 

Systémy managementu jakosti – Požadavky 

 ČSN EN ISO 9001:2009 

 Systémy managementu kvality – Požadavky 

V letech 1987 – 1991 se jedná o první vydání těchto norem, v roce 1994 byla 

provedena jejich první revize, avšak status národní normy dostala v ČR až v roce 1995. 

V roce 2000 byla provedena významnější revize norem ISO 9001, a to zavedením 

procesního přístupu. Čtvrtá revize je současným vydáním této normy, kde byl, kromě 

ostatních změn, nahrazen termín jakost termínem kvalita. Tato revize, stejně jako již 
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ta předchozí, byla upravována tak, aby byla zvýšena kompatibilita s normou ISO 

14001:2004. I tato dvě poslední vydání dostala status národní normy až v roce 

následujícím [11]. 

2.1.2 Všeobecné požadavky 

V souladu s požadavky této normy je nutné vytvořit, dokumentovat, zavést, 

udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality. Musí být [3], [7]: 

 určeny procesy, které jsou pro systém řízení kvality potřeba, 

 určena pořadí a vzájemná provázání těchto procesů, kdy u jednoho procesu je jeho 

výstup vstupem do procesu následujícího, 

 stanovena kritéria a metody, kterými bude zajištěna efektivita těchto procesů, 

 zabezpečena dosažitelnost zdrojů a informací pro podporu funkčnosti těchto 

procesů a jejich monitoringu, 

 zajištěn monitoring v místech, kde je to možné, prováděna analýza a měření těchto 

procesů, 

 prosazována opatření pro dosažení plánovaných výsledků a pro neustálé zlepšování 

těchto procesů.  

2.1.3 Požadavky na dokumentaci 

Systém managementu kvality klade velký důraz na dokumentaci. Každý z postupů 

musí být po jeho stanovení dokumentován, zaveden a udržován. Je potřeba, 

aby dokumentace obsahovala: prohlášení o politice a cílech kvality, příručku kvality, 

dokumentované postupy a záznamy, které jsou k efektivnímu fungování jednotlivých 

procesů potřebné [7]. 

Příručka kvality 

Příručka kvality patří k základním dokumentům systému. Je v ní popsána oblast, 

která je předmětem řízení kvality, rovněž jsou zde zmíněny oblasti, které a z jakého 

důvodu, jsou z tohoto řízení vyloučeny. Příručka obsahuje dokumentované postupy, které 

byly pro systém vytvořeny, a to zpravidla formou odkazů na nižší úroveň dokumentace, 
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ve které se tyto postupy nacházejí. Dále obsahuje mapu procesů hlavních, popřípadě 

vedlejších a jejich vzájemnou provázanost [7]. 

Řízení dokumentů a záznamů 

Pro řízení dokumentace musí být stanoven dokumentovaný postup, který určuje 

pravidla pro: schvalování, přezkoumávání či aktualizaci dokumentů, zajištění aktuálnosti 

dokumentů a identifikaci provedených změn, zajištění dostupnosti dokumentů v místech 

jejich používání, zajištění trvalé čitelnosti a identifikace dokumentů tak, aby nedocházelo 

k používání starých a neplatných verzí [7]. 

Záznamy jsou důležité pro dokazování efektivního fungování systému 

managementu kvality a pro prokazování shody s jednotlivými požadavky. Mohou být 

v jakékoliv formě, tištěné či elektronické. Je nutné, aby byly identifikovány, ukládány 

a aby byla zachována jejich trvalá čitelnost [7]. 

2.1.4 Odpovědnost managementu 

Vrcholové vedení společnosti musí prokazovat svou aktivitu při tvorbě, udržování 

a neustálém zlepšování systému, a to především prosazováním, jak důležité je plnit 

požadavky zákazníka a požadavky právních předpisů, stanovením politiky a cílů kvality, 

přezkoumáváním systému řízení. Požadavky zákazníka je potřeba plnit spolu 

se zvyšováním jeho spokojenosti [7]. 

Politika kvality 

Politika musí odpovídat plánům společnosti, obsahovat závazek k plnění všech 

požadavků a k zajišťování neustálého zlepšování systému řízení, skýtat rámec pro 

stanovení a přezkoumávání cílů. Musí být ve společnosti sdělována a chápána [7]. 

Cíle kvality 

Pro příslušné útvary společnosti je nutné stanovovat cíle kvality. Tyto cíle musí být 

měřitelné a ve shodě s politikou společnosti [7]. 

Plánování systému managementu kvality 

Plánování musí být prováděno v souladu s plněním požadavků viz 1.1.2 a zároveň 

tak, aby nebyla narušena celistvost systému řízení kvality v průběhu tohoto plánování 

a při provádění změn systému [7]. 



Michaela Krejčová: Integrovaný systém řízení 

 

 

2012  6 

 

2.1.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

Ve společnosti je potřeba sdělovat a jasně delegovat odpovědnosti a pravomoci. 

Vrcholové vedení musí jmenovat představitele managementu společnosti, který má 

odpovědnost a pravomoc zajišťovat vytváření, zavádění a udržování jednotlivých procesů, 

předkládat vedení společnosti zprávu o výkonnosti popřípadě o potřebě zlepšování systému 

managementu kvality a klást důraz na důležitost požadavků zákazníka v celé společnosti 

[4], [7]. 

Interní komunikace 

Vedení společnosti zajišťuje vytvoření způsobu komunikace vně společnosti, 

a to pro všechny úrovně společnosti tak, aby byla efektivnost systému zvyšována [7]. 

2.1.6 Přezkoumání systému managementu 

Systém managementu je potřeba vrcholovým vedením společnosti pro svou 

efektivnost v určitých intervalech přezkoumávat. Přezkoumání musí zahrnovat případné 

potřebné změny systému, včetně politiky a cílů kvality, a návrhy na jeho zlepšování [7]. 

Vstup pro přezkoumání 

Vstupy do zprávy o přezkoumání musí obsahovat výsledky interních auditů, 

vč. stanovených nápravných a preventivních opatření, zpětnou vazbu od zákazníka, 

zhodnocení výkonnosti jednotlivých procesů a shodu produktu, výsledky z hodnocení 

dodavatelů, a dále změny, které mohou systém managementu kvality ovlivnit a návrhy 

na jeho zlepšování [7]. 

Výstupy z přezkoumání 

Tyto výstupy musí obsahovat rozhodnutí o zlepšování efektivity a procesů systému, 

o zlepšování produktu na základě zpětné vazby od zákazníka a o potřebě poskytovaných 

zdrojů [2], [7]. 

2.1.7 Management zdrojů 

Společnost musí určit, jaké zdroje jsou potřeba k zavedení a udržování systému 

managementu kvality spolu s neustálým zlepšováním jeho efektivity a ke zvyšování 

spokojenosti zákazníků. Jedná se zejména o finanční, materiálové a lidské zdroje [1]. 
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Zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za shodu požadavku na produkt, musí 

splňovat vyhovující kvalifikační předpoklady, jako je vzdělání, výcvik, dovednosti 

a zkušenosti. Za to odpovídá společnost, která zajišťuje výcvik k zajištění dostatečných 

kompetencí. Zároveň hodnotí efektivnost tohoto výcviku. Je nutné, aby si zaměstnanci 

uvědomovali, jak důležitá je jejich pracovní činnost k dosahování stanovených cílů kvality 

[7]. 

Infrastruktura a pracovní prostředí 

Společnost zajišťuje infrastrukturu a pracovní prostředí, které jsou potřebné 

k zajištění shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje budovy, pracovní 

zázemí, technické vybavení a potřebné služby [7]. 

2.1.8 Realizace produktu 

Plánování 

Společnost musí plánovat procesy, které jsou pro samotnou realizaci produktu 

potřebné. Toto plánování musí probíhat v souladu s požadavky ostatních procesů. Je třeba 

určit [3], [7]: 

 cíle kvality s požadavky na produkt, 

 další potřebné procesy a dokumenty, které se týkají produktu, 

 činnosti při ověřování, monitoringu, měření a kontrole, které se týkají 

produktu. 

Plánování kvality může dále zahrnovat [3], [7]: 

 metody, které budou využity pro dosažení požadované kvality na produkt, 

 preventivní opatření, aby nedocházelo k problémům při realizaci a užívání 

produktu, 

 potřebné informační a finanční zdroje, 

 harmonogram plnění jednotlivých stanovených kroků, apod. 

Výsledný dokument z tohoto plánování bývá nazýván plán kvality [7].  

 Procesy týkající se zákazníka 

 Společnost musí stanovit požadavky, které specifikoval zákazník spolu s požadavky 

na činnosti při a po dodání, jako je poskytnutí záruky, servisních a dalších služeb. Musí 
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také stanovit požadavky, které zákazník neuvedl, ale jsou pro následné užívání produktu 

nezbytné, a také požadavky právních předpisů týkající se produktu [7]. 

 Požadavky týkající se produktu je nutné přezkoumávat, a to před přijetím 

požadavku od zákazníka a odsouhlasením, že je schopna dodat požadovaný produkt. 

Pokud zákazník svůj požadavek neposkytne v písemné formě, musí být společností 

potvrzeny jeho požadavky dříve, než je přijme. Pokud dojde ke změně těchto požadavků, 

je potřeba provést změny i v příslušné dokumentaci z důvodu informovanosti zaměstnanců 

o těchto změnách [7]. 

Důležitou činností pro vyřizování požadavků je dostatečná komunikace 

se zákazníkem. Ta se týká informací o produktu, vyřizování poptávek, objednávek, smluv 

a zpětné vazbě od zákazníka [7]. 

2.1.9 Návrh a vývoj  

Návrh a vývoj musí být plánován, přezkoumáván, ověřován, validován a musí být 

řízeny všechny jeho změny. Při jeho plánování je stanoven harmonogram a odpovědnosti 

k jeho zajištění. Zajištěna musí být také dostatečná komunikace mezi všemi stranami 

podílejícími se na návrhu a vývoji. Vstupy pro návrh a vývoj tvoří požadavky na funkčnost 

a výkon, požadavky právních předpisů a případné další požadavky vyplývající ze 

zkušeností z předchozích návrhů. Výstupy musí splňovat požadavky, které byly určeny při 

vstupu. Dále musí poskytnout informace pro jeho nákup, výrobu a poskytnutí služeb 

a informace o správném a bezpečném používání [7]. 

Dle harmonogramu musí být prováděno jeho přezkoumávání, aby byly včas 

odhaleny případné problémy a mohla se tak stanovit případná opatření. Dále je ověřováno, 

zda výstupy z návrhu a vývoje splňují požadavky na vstupy. Validací je zajišťováno, 

že bude moci být finální produkt použit pro předem stanovené použití. Pokud je to možné, 

provádí se validace před dodáním produktu zákazníkovi [3], [7]. 

V případě změn návrhu a vývoje je potřeba tyto změny identifikovat a 

zaznamenávat [7]. 
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2.1.10 Nákup 

Nakupovaný produkt musí odpovídat požadavkům specifikovaným na jeho nákup. 

Potenciální dodavatele je třeba hodnotit a vybírat, a to podle kritérií, které si společnost 

stanoví. Důležitou součástí nákupu jsou informace o požadovaném produktu. Tyto 

informace musí zahrnovat požadavky na schvalování produktu a procesů, na kvalifikační 

požadavky zaměstnanců a na systém managementu kvality. Tyto požadavky je nutné 

stanovit dříve, než jsou sděleny dodavateli. Po dodání požadovaného produktu 

je ověřováno, že byly splněny jeho stanovené požadavky [7]. 

2.1.11 Výroba a poskytování služeb 

Výroba a poskytování služeb musí být ve společnosti plánována a realizována 

za těchto podmínek [7]: 

 zajištění dostupnosti informací o produktu, 

 zajištění dostupnosti pracovních instrukcí, 

 používání monitorovacích a měřicích zařízení, 

 zavedení monitorování a měření a 

 zavedení činností při uvolnění produktu, jeho dodávkách a po jeho 

dodávkách. 

Validaci výroby a poskytovaných služeb je potřeba provádět, pokud nelze ověřovat 

výsledek monitorováním či měřením. Důsledkem by pak mohly být případné nedostatky, 

které se projevují až při užívání produktu nebo po dodání služby. Validací musí být 

dosaženo to, že jsou procesy schopny docílit plánovaných výsledků. Jsou stanovena 

kritéria pro přezkoumání a schvalování těchto procesů, je schváleno potřebné zařízení 

a požadovaná kvalifikace zaměstnanců a použity specifické metody [7]. 

Důležitou součástí realizace produktu je jeho identifikace, tzn. určení, o jaký 

produkt se jedná, v jaké je fázi, jaké kvality apod. Povinností společnosti je jeho 

uchovávání tak, aby byl udržován ve shodě s požadavky. Do této oblasti spadá nakládání 

s ním, jako je manipulace, balení a skladování tak, aby byl produkt ochráněn. 

Pokud je součástí realizace produktu majetek zákazníka, musí být o něj pečováno. 

Jestliže dojde k jeho ztrátě, poničení nebo k úvaze, že je pro konečný produkt nevhodný, 

musí být zákazník o této situaci informován [7]. 
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2.1.12 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení 

Toto zařízení je potřeba pro poskytování důkazů o shodě produktu s danými 

požadavky. Musí být stanoveny procesy, kterými se zajistí, že monitorování a měření může 

být učiněno. Pokud je potřeba zabezpečit platné výsledky, musí být toto zařízení [7]: 

 pravidelně kalibrováno či ověřováno, 

 identifikováno pro možné určení stavu kalibrace, 

 zabezpečeno proti jeho možným úpravám, které by mohly ovlivnit výsledky 

měření, 

 bezpečně chráněno, aby nedošlo k jeho poškození při případné manipulaci, 

údržbě a skladování. 

Pokud by došlo ke zjištění, že zařízení neodpovídá stanoveným požadavkům, 

je třeba stanovit taková opatření, aby nedocházelo k chybným měřením [7]. 

2.1.13 Měření, analýza a zlepšování 

Procesy, týkající se monitorování, měření, analýzy a zlepšování, musí společnost 

plánovat a zavádět. Tyto procesy jsou důležité pro prokázání shody se stanovenými 

požadavky na produkt, pro dosahování shody systému řízení kvality a pro neustálé 

zlepšování tohoto systému. To může být dosaženo pomocí využívání politiky, cílů, 

výsledků auditů vč. stanovených nápravných a preventivních opatření, analýzy dat 

a přezkoumávání systému. Podněty ke zlepšování systému jsou uvedeny na obrázku č. 2 

[1], [7]. 
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Obrázek č. 2: Podněty ke zlepšování kvality 

Zdroj: Nenadál, 2002 

Spokojenost zákazníka 

Jedním ze způsobů měření výkonnosti systému managementu je zjišťování, zda 

byly splněny požadavky zákazníka. Způsob, kterým bude spokojenost zákazníka 

zjišťována, je potřeba stanovit. Zjišťována může být např. metodou dotazníkovou, přímým 

interview se zákazníky, skupinovou diskusí apod. [2], [7].  

Interní audit 

Interní audity jsou ve společnosti prováděny z důvodu kontroly, zda systém splňuje 

požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 9001, zda je efektivně zaveden a udržován. 

Cílem interního auditu je prověření, zda jsou požadované postupy zavedeny srozumitelně a 

efektivně, zda byly dobře pochopeny všechny požadavky normy, zda jsou plněny externí 

požadavky, především legislativní, a dále také hledání příležitostí ke zlepšení stávajícího 

systému. Společnost je povinna stanovit program auditů, který musí zahrnovat procesy a 

oblasti, ve kterých má být interní audit proveden. Musí být stanovena kritéria, předmět, 

četnost a metody auditu. Audit může být zaměřen na produkt, proces, zaměstnance, či na 

systém řízení. Auditoři musí být nestranní, nesmí auditovat svůj vlastní proces a oblast. 

Terminologie auditu je uvedena na obrázku č. 3. Odpovědnosti a požadavky na provádění 

auditů, vytváření záznamů a zpráv o jeho výsledcích je potřeba stanovit 
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v dokumentovaném postupu. Stanovená opatření k nápravě, která audit shledá, je nutné 

provést ve stanovených termínech, aby byly případné neshody spolu s jejich příčinami včas 

odstraněny. Odstranění nedostatků je následně kontrolováno, např. prostřednictvím příštího 

interního auditu. Interní audity mohou být prováděny jak interními zaměstnanci, tak 

zajištěny pomocí externí společnosti [1], [4], [7]. 

 

Obrázek č. 3: Terminologie auditu 

Zdroj: Štrunc, 2006 

Společnost je dále povinna monitorovat a měřit: 

 schopnost procesů managementu kvality dosahovat plánované výsledky; pokud 

dosaženy nejsou, musí být provedena nápravná opatření, 

 splnění požadavků na produkt, a to v různých etapách procesu realizace produktu. 

Při ukončení produktu a před jeho dodáním zákazníkovi, odpovídá osoba, která 

produkt schválila za to, že byly všechny jeho požadavky splněny [7]. 
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Řízení neshodného produktu 

Produkt, který nesplňuje všechny požadavky, musí být identifikován a opatřen tak, 

aby bylo zabráněno jeho použití či dodání. V tomto případě musí společnost zvolit některý 

z uvedených způsobu nakládání s takovýmto produktem [7]: 

 zajištění odstranění zjištěné neshody, 

 schválení používání či přijetí s výjimkou, kterou udělí kompetentní 

orgán, je-li to možné i zákazník, 

 zamezení jeho prvotnímu zamyšlenému použití, 

 přijetí opatření v případě, pokud je neshoda zjištěna až po dodání 

či použití produktu. 

Dojde-li k nápravě produktu, je provedeno opakované ověření, jestli již dané 

požadavky splňuje [7]. 

Analýza dat 

Povinností společnosti je stanovování, shromažďování a analýza daných dat, 

a vyhodnocení, jakým způsobem lze zvyšovat neustálé zlepšování systému managementu 

kvality. Tato data musí podávat informace o spokojenosti zákazníka, shodě s požadavky 

na produkt, příležitostech pro stanovení preventivních opatření a hodnocení dodavatelů [7]. 

Nápravná a preventivní opatření 

Nápravná opatření je nutné stanovovat a provádět tak, aby byla příčina neshod 

odstraněna a nedocházelo k jejich opakování. Musí být stanoveny požadavky 

na přezkoumávání neshod, stanovování příčin neshod, hodnocení stanovených opatření, 

aby se neshody znovu neopakovaly, určování a zavádění nutných opatření, záznamy 

o výsledcích provedených opatření a přezkoumávání efektivnosti provedených opatření 

k nápravě [7]. 

Preventivní opatření je stanovováno na základě zjištěných možných příčin 

potenciálních neshod. Musí jím být zabráněno jejich možnému výskytu. Jsou tak určeny 

požadavky na stanovení příčin potenciálních neshod, zhodnocení potřeby stanovovat 

opatření k zabránění vzniku neshod, určování a zavádění nutných opatření, záznamy 

o dosažených výsledcích těchto opatření a přezkoumávání jejich efektivnosti [7]. 
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2.2 Systém environmentálního managementu 

Systém environmentálního managementu stanovuje požadavky na řízení dopadů 

činností společnosti na životní prostředí. Hlavním cílem je podpora ochrany životního 

prostředí a prevence znečišťování, což je jednou z hlavních priorit a potřeb současnosti. 

Norma, která řeší požadavky na tento systém, je vytvořena tak, aby umožnila společnosti 

vytvořit politiku a cíle, v kterých jsou zohledněny požadavky právních předpisů 

a informace o významných environmentálních aspektech. A také tak, aby byla co nejvíce 

kompatibilní s požadavky normy na systém managementu kvality [8]. 

Struktura základních norem systému environmentálního managementu: 

ISO 14001 požadavky s návodem pro její použití 

ISO 14004 směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

ISO 19011 směrnice pro auditování 

2.2.1 Historie ISO 14001  

Normy pro environmentální management byly vytvářeny od roku 1992.  

 ČSN EN ISO 14001:1997 

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití, 

 ČSN EN ISO 14001:2005 

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití. 

V současné době se jedná o druhé vydání této normy, ve kterém byla zvýšena 

kompatibilita s normou systému managementu kvality [10].  

2.2.2 Environmentální politika 

Environmentální politika společnosti musí [8]: 

 odpovídat rozsahu a environmentálním dopadům činností společnosti, 

 obsahovat závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění, 

 obsahovat závazek ke všem požadavkům právních předpisů a jiným požadavkům, 

které souvisí s environmentálními aspekty společnosti, k jejichž plnění 

se společnost zavázala a se kterými musí být v souladu, 

 skýtat rámec pro stanovení a přezkoumávání environmentálních cílů a jejich 

hodnot, 
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 být sdělována uvnitř společnosti a všem osobám pracujícím jménem společnosti, 

 být přístupná veřejnosti. 

2.2.3 Environmentální aspekty 

Environmentální aspekty jsou činnosti, produkty či služby, které mohou ovlivňovat 

životní prostředí. Musí být identifikovány a řízeny a musí být určeny ty aspekty, které 

mohou mít významný dopad na životní prostředí, tzv. významné environmentální aspekty. 

Nejedná se pouze o negativní dopady na životní prostředí, ale v některých případech 

i o dopady pozitivní [8]. 

2.2.4 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Společnost je povinna identifikovat požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

a zajistit k nim přístup. Dále je nutné určit, jakým způsobem budou aplikovány 

na environmentální aspekty. Tyto požadavky musí být uvažovány při vytváření 

a udržování systému environmentálního managementu. Bývají zpracovány do tzv. registrů 

nebo rejstříků [8]. 

2.2.5 Cíle, cílové hodnoty a programy 

Cíle a cílové hodnoty je potřeba stanovit pro určité oblasti společnosti. Musí být 

měřitelné, vycházet z významných environmentálních aspektů. Je nutné, aby byly 

v souladu s environmentální politikou a závazkem plnit požadavky právních předpisů a 

jiných požadavků společnosti, a také v souladu se závazkem k neustálému zlepšování 

systému. Měly by zahrnovat environmentální profil společnosti [1], [8].  

Kromě významných environmentálních aspektů a požadavků právních předpisů 

a jiných požadavků, musí společnost při jejich stanovování a přezkoumávání zvážit 

finanční, provozní a technologické možnosti [1], [8]. 

Pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot je třeba vytvořit programy, které 

musí obsahovat odpovědnosti za danou oblast společnosti, prostředky k jejich dosažení 

a časový harmonogram, ve kterém jsou postupně učiněny kroky k jejich splnění [1], [8]. 
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2.2.6 Havarijní připravenost a reakce 

Z důvodu možnosti vzniku havarijních ohrožení a havarijních situací, které mohou 

mít negativní vliv na životní prostředí, musí být ve společnosti zavedeny postupy pro jejich 

identifikaci. V případě, že dojde k ohrožení či havárii, je nutné včas eliminovat veškeré 

negativní dopady na životní prostředí. Pravidelně musí být prováděny revize havarijních 

plánů, a to hlavně po vzniku situace havarijního ohrožení či po samotné havárii. Reakce 

na potenciální havárie musí být pravidelně přezkušovány [8]. 

2.2.7 Hodnocení souladu 

Jako ověření, že společnost dodržuje požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky, je potřeba pravidelně provádět hodnocení souladu. Postup, jak bude toto 

hodnocení prováděno, by měl být v dokumentaci systému popsán [8]. 

2.2.8 Přezkoumání vedením 

Stejně jako u systému managementu kvality, musí být i systém environmentálního 

managementu v plánovaných intervalech přezkoumáván. Vstupem tohoto přezkoumání 

jsou výsledky interních auditů a hodnocení souladu s právními požadavky, vyhodnocení 

stavu nápravných opatření a preventivních opatření, případná komunikace s externími 

stranami, environmentální profil společnosti, rozsah splnění stanovených cílů a jejich 

hodnot, případné změny systému, včetně změn požadavků právních předpisů a doporučení 

pro jeho zlepšení [8]. 

Výstup z přezkoumání systému zahrnuje všechna potřebná opatření vedoucí 

k případné změně environmentální politiky, cílů a jejich hodnot a dalším změnám, 

v souladu se závazkem neustálého zlepšování systému [8]. 

2.3 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V tomto systému jsou stanoveny požadavky pro řízení rizik v oblasti bezpečnosti 

práce. Norma pro tento systém je řešena tak, aby společnosti mohly svá rizika řídit a mohly 

tak dosahovat a prokazovat výkonnost v oblasti bezpečnosti práce. Je vytvořena tak, 

aby byla co nejvíce kompatibilní s požadavky norem předchozích zmiňovaných systémů, 

a to managementem kvality a environmentálním managementem [9]. 
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Struktura základních norem systému managementu BOZP: 

OHSAS 18001 požadavky 

OHSAS 18002 směrnice pro implementaci OHSAS 18001 

2.3.1 Historie OHSAS 18001 

 OHSAS 18001:1999 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– specifikace 

 ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci – požadavky  

První vydání bylo specifikací, druhé současné vydání je normou, a to na základě 

požadavků zákazníků, které požadovali pro tento systém uznávanou normu. Tato norma je 

zpracována tak, aby byla kompatibilní s normami pro systémy managementu kvality 

a environmentu. 

2.3.2 Politika BOZP 

Stanovená a schválená politika BOZP vrcholovým vedením musí [9]: 

 odpovídat charakteru a rozsahu rizik společnosti, 

 obsahovat závazek  k neustálému zlepšování a k prevenci vzniku úrazu a poškození 

zdraví, 

 obsahovat závazek ke všem požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům, 

které souvisí s potenciálním nebezpečím, k jejichž plnění se společnost zavázala 

a se kterými musí být v souladu, 

 skýtat rámec pro stanovení a přezkoumávání cílů BOZP, 

 být sdělována uvnitř společnosti a všem osobám pracujícím jménem společnosti 

s vytvořením povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP, 

 být přístupná zainteresovaným stranám, 

 být přezkoumávána v pravidelných intervalech, aby byla zajištěna její neustálá 

vhodnost. 



Michaela Krejčová: Integrovaný systém řízení 

 

 

2012  18 

 

2.3.3 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 

Pro identifikování nebezpečí a posouzení rizik musí být uvažovány jak běžné, 

tak mimořádné činnosti, činnosti všech osob pohybujících se na pracovišti vč. návštěv 

a externích pracovníků, lidský faktor, stanovená nebezpečí nepříznivě ovlivňující zdraví 

a bezpečnost pracovníků společnosti, která mohou vzniknout mimo pracoviště a v okolí 

pracoviště, infrastruktura a vybavení na pracovištích, změny systému managementu BOZP 

a jejich dopad na provoz a procesy, požadavky právních předpisů apod. [9] 

V případě možného nastání změn ve společnosti či v systému BOZP nebo v jejich 

činnostech, je nutné, před provedením změn, identifikovat nebezpečí a rizika v oblasti 

BOZP. Při stanovování způsobu řízení musí být pro snižování rizik postupováno v tomto 

pořadí [9]: 

 odstranění, 

 náhrada, 

 technická zajištění, 

 upozornění nebo organizační zajištění, 

 osobní ochranné pracovní prostředky. 

2.3.4 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Stejně jako u systému environmentálního managementu musí být společností 

identifikovány požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti BOZP. Tyto 

požadavky jsou identifikovány, pravidelně aktualizovány a je k nim zajištěn přístup [9]. 

2.3.5 Komunikace, spoluúčast a konzultace 

Ve společnosti musí být zajištěna interní komunikace mezi jednotlivými úrovněmi 

a oblastmi společnosti, komunikace se smluvními partnery a s návštěvami pracovišť. Musí 

být přijímány a vyřizovány významné podněty od externích stran [9]. 

Spoluúčast pracovníků je zapotřebí pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizik, 

pro šetření incidentů, tvoření politiky a cílů a jejich přezkoumání, konzultaci v případě 

změn, které mohou ovlivnit BOZP a pro zastupování v oblasti BOZP. Všichni zaměstnanci 

musí mít povědomí o tom, kdo je jejich zástupcem v otázkách BOZP [9]. 
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2.3.6 Vyšetřování incidentu 

V případě možného vzniku incidentu musí být určeny postupy pro stanovení 

základních nedostatků v oblasti BOZP, identifikaci nezbytných nápravných opatření, 

stanovení preventivních opatření, možností neustálého zlepšování a pro sdělování výsledků 

vyšetřování incidentů [9]. 

2.3.7 Přezkoumání systému managementu 

Systém managementu BOZP musí být pravidelně přezkoumáván, aby byla zajištěna 

jeho aktuálnost, a to včetně politiky a cílů. Vstupem tohoto přezkoumání jsou výsledky 

interních auditů a hodnocení souladu s právními požadavky, vyhodnocení stavu 

nápravných opatření, preventivních opatření a vyšetřování incidentů, výsledky spoluúčasti 

a konzultace, případná komunikace s externími stranami, rozsah splnění stanovených cílů 

a jejich hodnot, případné změny systému, včetně změn požadavků právních předpisů 

a doporučení pro jeho zlepšení [9]. 

Výstup z přezkoumání systému zahrnuje všechna potřebná opatření vedoucí 

k případné změně politiky BOZP, cílů a jejich hodnot, zdrojů, a dalším změnám, v souladu 

se závazkem neustálého zlepšování systému [9]. 

2.4 Možnost integrace jednotlivých požadavků 

Struktura požadavků jednotlivých norem je velice podobná. Podrobněji je uvedena 

v příloze č. 1 této diplomové práce. Některé prvky těchto systémů je možné integrovat, 

např.[9]: 

 politiku kvality, environmentu a BOZP, tzv. integrovanou politiku, 

 cíle a programy, 

 příručku kvality, environmentu a BOZP, tzv. integrovanou příručku, 

 rejstříky požadavků právních předpisů, 

 rejstříky aspektů a rizik, 

 interní audity a s tím spojená opatření k nápravě, preventivní opatření, 

popřípadě neshody, 

 přezkoumání vedením. 
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2.5 Certifikační audit 

Pokud se společnost rozhodne, že by ráda vlastnila certifikát na některý z výše 

uvedených systémů, musí nejprve systém zavést dle požadavků ISO norem. Jelikož jsou 

normy na tyto systémy kompatibilní, stojí za úvahu, zda nezavést i nějaký z dalších 

systémů. Při zavádění systému jsou ve většině případů využívány poradenské společnosti, 

které danou problematiku dobře znají. Po zavedení systému je nutné vybrat certifikační 

orgán, který provede certifikační audit, zpravidla ve dvou stupních. Cílem tohoto auditu je 

ověření shody s jednotlivými požadavky norem. Certifikát, který auditovaná společnost 

obdrží, je vydán na tři roky. V následujícím roce je proveden první dozorový audit, po 

dvou letech druhý dozorový audit a třetí rok recertifikační audit, na jehož základě je 

opětovně certifikát vydán.  

Společnosti, které tyto systémy za účelem získání certifikátu zavádějí, vidí jejich 

přínosy především v konkurenceschopnosti na trhu. V současné době může být vlastnění 

některého z těchto certifikátů výhodou či dokonce podmínkou při účasti ve výběrových 

řízeních. Výhody jsou také spatřovány v oblasti styku s veřejností, s úřady a finančními 

ústavy, a to posílením jejich důvěry. Dalším přínosem je zvýšení úrovně jednotlivých 

procesů ve společnosti, což je možné pomocí certifikátu prezentovat i navenek [1], [4]. 
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3 Integrovaný systém řízení společnosti RENOGUM a.s. 

RENOGUM a.s. (dále jen společnost) má od roku 2002 zaveden Systém 

managementu kvality (dříve jakosti) dle normy ČSN EN ISO 9001. V roce 2007 

se společnosti podařilo získat certifikát i na systémy environmentálního managementu 

dle normy ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

dle normy ČSN OHSAS 18001 (v roce 2007 se ještě jednalo o specifikaci). Tyto dva 

systémy byly při jejich zavádění integrovány s již fungujícím systémem managementu 

kvality, a byl tak vytvořen integrovaný systém managementu. 

 

Obrázek č. 4: Logo společnosti 

Zdroj: RENOGUM, 2011 

3.1 Představení společnosti 

Společnost RENOGUM a.s. (dále jen společnost) vznikla v roce 1995 a patří 

do skupiny Czech Coal Group (CCG). Společnost se zabývá těmito činnostmi: servis 

a montáž dopravních pásů, renovace dopravních pásů a výroba dalších produktů z pryže, 

zpracování pryžového odpadu a výroba produktů z pryžového granulátu. Tyto činnosti jsou 

vykonávány na dvou střediscích, a to na středisku servisu dopravních pásů a středisku 

gumového programu. Tato střediska působí na třech různých místech: v Kopistech (bývalé 

Ležáky), v Čepirozích a u lomu ČSA v Ervěnicích [12]. 

Středisko servisu dopravních pásů 

Toto středisko vykonává své činnosti především pro těžební společnosti ze skupiny 

CCG, kterými jsou Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. Kromě toho má jednu 

externí skupinu, která se zabývá externími zakázkami na různých místech ČR, především 

v lomech, pískovnách a štěrkovnách, kde jsou dopravní pásy také používány. 

Mezi činnosti tohoto střediska patří nasazování nových dopravních pásů 

do provozu, spojování dopravních pásů, jejich opravy a další potřebné úpravy. 
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Středisko gumového programu 

Středisko gumového programu vykonává renovaci dopravních pásů, především 

pro výše zmiňované těžební společnosti, a také pro externí zákazníky, zejména 

pro maďarského zákazníka. Proces renovace začíná vstupní kontrolou jednotlivých pásů, 

dále ofrézováním pláště pásu, nanesením pryžového spojovacího materiálu 

a vulkanizačního lepidla a dále pryžových krycích vrstev. Poté je pás připraven do lisu, kde 

se za dané teploty a tlaku lisuje. Renovace dopravních pásů znamená jak finanční úsporu 

před nutností nakoupit nové pásy, tak využití použitého materiálu, který je po zmiňované 

renovaci znovu připraven k zavedení do provozu. 

Další činností tohoto střediska je zpracování pryžového odpadu, zejména 

pneumatik a následné výrobě z pryžového granulátu, který vzniká opracováním pneumatik 

na recyklační lince. Pryžový granulát je pojen polyuretanovými lepidly a následně lisován. 

Tyto výrobky jsou určeny na dětská hřiště, sportovní plochy, okolí bazénů, do základů 

budov pro omezení přenosu vibrací apod. Kromě výrobků z pryžového granulátu vyrábí 

středisko gumového programu výrobky ze surové pryže, především pryžové podložky 

pod patu kolejnic, které jsou využívány pro podkladnicové upevnění kolejnic k pražcům, 

sloužící pro tlumení hluku a vibrací. 

3.2 Organizační změny ve společnosti 

Společnost mívala po celou dobu své působnosti cca 220 zaměstnanců. Uvádím zde 

organizační strukturu (viz obrázek č. 5), která se v uplynulých letech měnila jen nepatrně, a 

to až do roku 2011. 
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Obrázek č. 5: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: RENOGUM, 2011 

V roce 2011 však došlo k její změně, vč. změn vykonávaných činností. Některé 

činnosti byly zrušeny, další činnosti jsou nyní vykonávány externě, a to společnostmi 

ze skupiny CCG. Jedná se především o ekonomickou, účetní, personální a zásobovací 

činnost. Výrazně se změnilo zastoupení jednotlivých pozic a tím také organizační struktura 

viz obrázek č. 6. Porovnáním těchto dvou struktur zjistíme, že novou organizační strukturu 

tvoří dříve podřízení výrobně-technického náměstka, přičemž hlavní technolog v nové 

struktuře je současně i vedoucím střediska GP. Vedoucí OŘKJ a technik BHP je nyní také 

zástupcem ředitele. 
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Obrázek č. 6: Nová organizační struktura společnosti 

Zdroj: RENOGUM, 2012 

V současně době má společnost 155 zaměstnanců. Pro porovnání je v grafu č. 1 

uvedeno procentuelní zastoupení jednotlivých pozic ve společnosti před a po organizační 

změně. Dále je organizační změna popsána v kap. 3.4. 

 

Graf č. 1: Porovnání zastoupení funkčních pozic před a po organizační změně 

Zdroj: RENOGUM, 2012 

3.3 Popis stávajícího integrovaného systému řízení společnosti 

Integrovaný systém řízení (ISŘ) společnosti je obecně popsán v Příručce 

integrovaného systému. Vztahuje se na všechny zaměstnance společnosti a na všechny 
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provozy, ve kterých tito zaměstnanci vykonávají svou činnost. Dle normy ISO 9001 nejsou 

žádná vyloučení definována [13]. 

3.3.1 Procesy ISŘ  

V integrovaném systému managementu jsou určeny procesy tak, aby na sebe 

plynule navazovaly. Hlavními procesy společnosti jsou [13]: 

 obchodně-logistické procesy, zahrnující nákup, skladování a prodej, 

 zpracování pryžového odpadu, 

 výrobky z pryže a pryžového granulátu, 

 renovace dopravních pásů, 

 servis a opravy dopravních pásů. 

Mezi jejich podpůrné procesy patří [13]: 

 návrh a vývoj, 

 personalistika, 

 řízení smluv, 

 měření a monitorování výrobků a služeb, 

 zajištění infrastruktury a potřebných zdrojů, 

 řízení neshod a možnosti neustálého zlepšování. 

Návaznost jednotlivých procesů je znázorněna na Mapě procesů (viz obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Mapa procesů 

Zdroj: Krčma, 2010 
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3.3.2 Dokumentace společnosti 

Dokumentace společnosti je rozdělena do tří úrovní. První úroveň tvoří Příručka 

ISŘ a dokumenty, jako jsou Organizační řád a Pracovní řád. Druhá úroveň je tvořena 

směrnicemi, rozhodnutími, opatřeními a příkazy ředitele. Třetí úrovní jsou různé pracovní 

a technologické postupy, provozní dokumentace a záznamy, mezi které patří například 

záznamy o školení, o požadavcích zákazníka, smlouvy apod. [13] 

Silnou stránkou společnosti je v posledních letech systém elektronické 

dokumentace EISOD, kde jsou spravovány všechny typy dokumentů. V současné době 

obsahuje tento systém 1085 dokumentů. Dokumenty jsou v tomto systému zpracovávány, 

připomínkovány, schvalovány a uvolňovány. O požadavku k některému z těchto úkonů 

se dotyčný zaměstnanec dozví prostřednictvím e-mailové zprávy, která je při změně stavu 

dokumentu ze systému generována. O případné změně dokumentu jsou všichni 

zaměstnanci, kteří mají přístup do tohoto systému, tímto způsobem informováni. Starší 

verze zůstane v systému uchována. 

3.3.3 Politika, cíle a programy 

Politika společnosti je integrována, tzn. obsahuje všechny tři oblasti, kterými jsou 

kvalita, environment a bezpečnost práce a stanovována ředitelem společnosti. Je vyvěšena 

v několika částech společnosti tak, aby byla přístupná zaměstnancům všech různých 

úrovní,  a také v prostorách, které navštěvují zákazníci, dodavatelé a další externí subjekty. 

Pro veřejnost je politika vyvěšena na webových stránkách společnosti [13].  

Cíle společnosti jsou stanovovány na základě porad či jednání, jsou měřitelné a jsou 

ve shodě s politikou společnosti. Zahrnují oblast kvality, environmentu i bezpečnosti práce. 

Jsou stanovovány s ohledem na neustálé zlepšování systému, vychází z významných 

environmentálních aspektů a z hodnocení rizik [13].  

Pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot je ke každému cíli vytvořen 

program (viz obrázek č. 8), který obsahuje: 

 pracovní tým, který se podílí na dosažení cíle, 

 plnění průběžných kroků k naplnění cíle, 

 cílové hodnoty. 
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Obrázek č. 8: Cíl a program 

Zdroj: RENOGUM, 2010 

Níže jsou uvedeny cíle společnosti v posledních pěti letech [16]:  

Rok 2007 

Cíl 01 - Sjednocení střediska dopravních pásů na jedno pracoviště 

Ukazatel: snížení nákladů, úspora el. energie, tepla, nájemného 

Splnění cíle: Ne. Cíl nebyl realizován. 
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Cíl 02 - Nákup nových forem pro europort 

Ukazatel: zvýšení výrobní kapacity AV desek  

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 03 - Zajištění nové sekačky na surovou gumu 

Ukazatel: zvýšení výrobní kapacity pryžových podložek pod patu kolejnice 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 04 - Rozšíření výroby na zahraniční trhy 

Ukazatel: získání potřebné dokumentace pro uvedení pryžových podložek pod patu 

kolejnice na Slovensko 

Splnění cíle: Ano. Avšak z důvodu cenové politiky se prodej na slovenský trh 

neuskutečnil. 

Cíl 05 - Technologický počítačový systém pro přímé sledování výrobních procesů 

Ukazatel: zvýšení energetické účinnosti výroby, zvýšení produktivity práce 

Splnění cíle: Ano.  

Cíl 06 - Aktualizace a vyhodnocení nebezpečí a rizik se softwarovou podporou 

Ukazatel: předcházení a omezování rizik 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 07 - Vyhledání nových OOPP pro snížení pracovních úrazů při práci s nožem 

OLFA 

Ukazatel: snížení pracovních úrazů 

Splnění cíle: Ano. 

Rok 2008 

Cíl 08 - Výrobní norma na lisy 

Ukazatel: zvýšení výrobní kapacity 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 09 - IS Hélios zavedení modulu výroby 

Ukazatel: zefektivnění výroby, zrychlení dostupnosti a přehlednosti dat 

Splnění cíle: Ano. 



Michaela Krejčová: Integrovaný systém řízení 

 

 

2012  29 

 

Cíl 10 - Kamerový systém Kopisty 

Ukazatel: zvýšení bezpečnosti práce 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 11 - Hodnocení zaměstnanců 

Ukazatel: pozitivní motivace 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 12 - Strategie společnosti 

Ukazatel: prosperita a růst společnosti  

Splnění cíle: Ano. 

Rok 2009 

Cíl 13 - Recyklované čisticí prostředky 

Ukazatel: snížení nákladů (poplatků za odpad – znečištěné textilie) 

Splnění cíle: Ne. Nový čisticí prostředek nesplnil předpokládané očekávání. 

Cíl 14 - Reflexní značení montérek 

Ukazatel: zvýšení bezpečnosti práce 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 15 - Snížení fluktuace 

Ukazatel: snížení fluktuace na 15 %, snížení nákladů na školení nových zaměstnanců 

Splnění cíle: Ano. Fluktuace byla snížena na 13,8 %. 

Rok 2010 

Cíl 16 - Nový typ ochranné přilby 

Ukazatel: minimalizace úrazů hlavy, zvýšení komfortu pro zaměstnance 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 17 - Zajišťovací klema na pevnost a šetrnost vůči prokluzu dopravního pásu 

Ukazatel: zvýšení bezpečnosti práce, snížení nákladů na materiál, ochrana dopravního pásu 

Splnění cíle: Ano. 

Cíl 18 - Nový výrobek pryžová dlažba Petra 

Ukazatel: zvýšení obratu z prodeje nového výrobku 

Splnění cíle: Výrobek byl vyvinut, avšak zákazník, který výrobu požadoval neměl poté 

o dodávky tohoto výrobku zájem. 
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Rok 2011 

Cíl 19 - Systém elektronických poptávek PROe.biz 

Ukazatel: snížení nákladů na nákup materiálu o 10 % 

Splnění cíle: Ano. Náklady byly sníženy o více jak 10 %. 

Cíl 20 - Stany pro zakrytování montážních míst pro vulkanizéry  

Ukazatel: zvýšení kvality a bezpečnosti práce 

Splnění cíle: Cíl stále probíhá. V letních měsících budou odzkoušeny dva prototypy. 

Cíl 21 - Přestěhování dvou pracovišť do výrobních hal 

Ukazatel: snížení nákladů a spotřeby el. energie a tepla 

Splnění cíle: Ano. Došlo k očekávanému snížení nákladů. 

Cíl 22 – Přestěhovat činnost pracoviště Úpravna uhlí Komořany 

Ukazatel: snížení nákladů a spotřeby el. energie a tepla 

Splnění cíle: Ne, a to z důvodu požadavků zákazníka o zachování tohoto pracoviště. 

Cíl 23 - Náhrada lepidla TL-T70 

Ukazatel: snížit zátěž pro životní prostředí a zdraví zaměstnanců používáním netoxických 

vulkanizačních lepidel 

Splnění cíle: Ano. Došlo k náhradě za lepidlo TL-T60, které není toxické. 

Cíl 24 - Antivibrační rukavice pro zaměstnance pracující ve 3. rizikové kategorii 

Ukazatel: snížení rizika nemoci z povolání 

Splnění cíle: Ano. 

3.3.4 Environmentální aspekty 

Environmentální aspekty činností, výrobků a služeb společnosti, které mohou 

ovlivňovat životní prostředí, jsou identifikovány a zaznamenány do rejstříku 

environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou hodnoceny na základě metodiky 

– postupu pro hodnocení jejich významnosti (viz obrázek č. 9). Při použití škály A až C je 

A nejhorší. Významným aspektem se stává ten, který je alespoň v jednom případě 

ohodnocen tímto nejvyšším stupněm [13], [15]. 
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Obrázek č. 9: Postup hodnocení významnosti environmentálních aspektů 

Zdroj: Milichovský, 2011 

Rejstřík environmentálních aspektů je minimálně jednou za kalendářní rok 

aktualizován, a to zejména z důvodu nově zavedených procesů, provádění nových služeb 

nebo z důvodu mimořádných událostí, výsledků auditů či přezkoumání vedením [13]. 

Společnost má jako významné ohodnoceno šest environmentálních aspektů, 

přičemž v jednom případě se jedná o aspekt pozitivní. Jelikož jedním z procesů 

je zpracování pryžového odpadu, je tento odpad zpracován k dalšímu využití. Významné 

aspekty a jejich dopady jsou uvedeny v tabulce č. 1 [15]. 
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Tabulka č. 1: Významné environmentální aspekty 

Zdroj: Milichovský, 2011 

3.3.5 Nebezpečí a rizika BOZP 

Nebezpečí a rizika v oblasti BOZP jsou pravidelně identifikována a hodnocena. 

Rizika jsou zpracovávána v elektronickém programu, a to pro každou profesi zvlášť. 

Zaměstnanci a všichni externí pracovníci společnosti jsou s riziky prokazatelně 

seznamováni. Aktualizace identifikace nebezpečí a hodnocení rizik je prováděna 

minimálně jednou za kalendářní rok. Podnětem pro jejich aktualizaci může být pořízení 

nového zařízení, zavedení nového procesu či služeb apod. [13] 

Hodnocení rizik je prováděno dle těchto kritérií [16]: 

a) pravděpodobnost vzniku nebezpečí - nahodilá, nepravděpodobná, 

pravděpodobná, velmi pravděpodobná, trvalá. 

b) následky ohrožení - bez pracovní neschopnosti, s pracovní neschopností, 

úraz vyžadující hospitalizaci, těžký úraz s trvalými následky, smrt. 

c) názor hodnotitelů. 

Pro hodnocení je použita škála od 1 až do 5, přičemž 1 je nejmírnější riziko 

a 5 nejzávažnější. Ukazatel míry rizika je dán součinem všech tří hodnotících kritérií. 

Společnost tak rozlišuje rizika bezvýznamná, akceptovatelná, mírná, nežádoucí 

a nepřijatelná [16]. 
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3.3.6 Požadavky právních předpisů, jiné požadavky a hodnocení souladu 

Požadavky právních předpisů a jiných požadavků jsou identifikovány a zpracovány 

pro každou oblast ISŘ, tj. pro kvalitu, environment a BOZP, zvlášť, v tzv. Rejstřících 3P – 

požadavky právních předpisů. Tyto rejstříky jsou nejméně jednou za kalendářní rok 

aktualizovány. Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků 

je prováděno v rámci interních auditů [13]. 

3.3.7 Odpovědnost managementu 

Odpovědnost managementu je ve společnosti stanovena Organizačním řádem, kde 

jsou popsány jednotlivé úseky řízení společnosti spolu s odpovědnostmi a pravomocemi 

ve všech úrovní jednotlivých útvarů. Integrovaný systém společnosti patří do působnosti 

výrobně-technického náměstka, který byl zároveň jmenován představitelem vedení 

pro všechny oblasti ISŘ, kterými jsou kvalita, environment a bezpečnost práce [13]. 

3.3.8 Komunikace a konzultace 

Interní komunikace je zajišťována v celé společnosti především prostřednictvím 

porad. Jedenkrát týdně se koná porada vedení a porada výrobně-technického náměstka, 

které se účastní vedoucí jednotlivých středisek, referent zásobování, hlavní mechanik, 

energetik, popřípadě další přizvaní. Operativní porady mají též personální a ekonomický 

úsek. Vedoucí středisek svolávají výrobní porady se zaměstnanci provozu, kde jim sdělují 

všechny důležité informace o dění ve společnosti. Zaměstnanci zde mají možnost vznést 

jakékoliv dotazy či námitky. Pro vyšší a střední management se koná čtvrtletně setkání 

vedoucích zaměstnanců, na kterém se prezentují ekonomické, personální a výrobní 

výsledky. Dále zde každý ze zúčastněných zaměstnanců může prezentovat své případné 

požadavky [13]. 

Komunikace a konzultace z hlediska BOZP je řešena prostřednictvím technika 

BHP, vedoucích jednotlivých středisek, zástupců odborového orgánu, i přímo 

se zaměstnanci při kontrolách pracovišť, při školení či přezkoušení. Technik BHP 

zpracovává pravidelné zprávy, ve kterých jsou popsány výsledky bezpečnosti práce 

a rozbor úrazovosti za dané období [13]. 
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3.3.9 Přezkoumání systému managementu 

Integrovaný systém řízení společnosti je pravidelně přezkoumáván, a to jedenkrát 

ročně na poradě vedení, kde představitel vedení předkládá zprávu z přezkoumání. Zpráva 

z přezkoumání vedením obsahuje tyto vstupy [13]: 

 výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s právními požadavky 

a jinými požadavky, 

 zpětná vazba od zákazníka, případné stížnosti, 

 výsledky oblasti BOZP, 

 zhodnocení výkonnosti jednotlivých procesů, vyhodnocení neshod, 

 stav nápravných a preventivních opatření, 

 popis změn, které by mohli ovlivnit ISŘ, vč. změn právních a jiných 

požadavků 

 doporučení pro zlepšování, 

 analýza dodavatelů, spokojenosti zákazníků, shody s požadavky na produkt, 

 externí komunikace o významných environmentálních aspektech, 

 environmentální profil společnosti, 

 výkonnost systému managementu BOZP, 

 zhodnocení splnění cílů a dosažení cílových hodnot, 

 personální reporting. 

Dále je tvořena těmito výstupy [13]: 

 příležitosti pro zlepšování integrovaného systému, 

 příležitosti pro zlepšování produktu na základě podnětů od zákazníků, 

 potřebné změny zdrojů personálních a technických, 

 potřebné změny politiky, cílů a jejich hodnot, případně další změny, 

v souladu se závazkem neustálého zlepšování systému. 

3.3.10 Management zdrojů 

Společnost identifikuje a plánuje oblast lidských zdrojů, přijímání zaměstnanců, 

zajištění a zvyšování jejich kvalifikace a jejich motivace. Zaměstnanci jsou již při nástupu 

pravidelně proškolováni, především z bezpečnosti práce, požární ochrany, nakládáním 

s chemickými látkami a přípravky, s integrovanou politikou společnosti a dále s celým 
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integrovaným systémem. Jsou také seznamování s potenciálními riziky. Pravidelně je také 

udržována a zvyšována jejich kvalifikace, a to prostřednictvím zákonných školení a 

přezkoušení, odborných kurzů či formou samostudia. Dokumentem, kde jsou tato 

předběžná školení uvedena, je plán školení, který se vytváří na počátku každého roku [16]. 

Činnost společnosti je zajišťována dostatečným počtem prostor, jako jsou kanceláře 

pro administrativu, výrobní haly pro provoz či sklady. Všechny tyto budovy jsou 

dostatečně technicky vybavené. Společnost také disponuje dostatečným vozovým parkem. 

Pracovní prostředí je zajištěno tak, aby odpovídalo požadavkům bezpečnosti a hygieny 

práce. Kontrolováno je pracovníky Krajské hygienické stanice [16]. 

3.3.11 Realizace produktu 

Procesy jsou ve společnosti zavedeny s použitím procesního přístupu. Jsou určeny 

vstupy a výstupy. Jednotlivé procesy tak na sebe vzájemně navazují, a to jak hlavní, 

tak i podpůrné procesy. Všechny tyto procesy jsou podrobně popsány v jednotlivých 

směrnicích, od plánování těchto procesů, potřebné přípravné činnosti před zahájením 

tvorby produktu, výrobu či poskytování produktu, až po kontrolu, že výsledný produkt 

splnil všechny požadavky [16]. 

Požadavky zákazníka obdrží zpravidla zaměstnanci obchodního oddělení, kteří 

s ním upřesní všechny potřebné informace. Pokud se jedná o zboží a není skladem, potvrdí 

si s odpovědnými zaměstnanci výroby termín vyhotovení. Zákazníkovi zašlou cenovou 

nabídku, kde má zákazník uvedené všechny potřebné informace, jak o produktu, 

tak o platebních, dodacích, popřípadě reklamačních podmínkách. Na základě cenové 

nabídky pak od zákazníka obdrží závaznou objednávku [16]. 

Návrh a vývoj 

Proces Návrh a vývoj se využívá na základě požadavků zákazníků či na podnět 

jakéhokoliv zaměstnance, a to na vyvinutí nového výrobku či vylepšení vlastností 

stávajícího. Pro každou z těchto činností je zvolen řešitelský tým a časový harmonogram 

s jednotlivými úkony. Zvážena musí být funkčnost produktu, jakým způsobem bude 

působit na životní prostředí, jaké může mít vlivy na bezpečnost osob, jaká se na produkt 

vztahuje legislativa apod. Poté je zpracován návrh produktu spolu s technickou 

dokumentací. K návrhu a vývoji se používají dva průvodní dokumenty, a to Průvodní list 
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projektu, který tvoří titulní list celé technické dokumentace a Harmonogram návrhu a 

vývoje, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé kroky spolu s odpovědnostmi a termíny. Po 

zhotovení zkušebního prototypu výrobku je tento výrobek podroben předepsaným 

zkouškám. Pokud jim vyhoví, je uvolněn do výroby. Schéma procesu Návrhu a vývoje je 

uveden na obrázku č. 10 [16]. 

 

Obrázek č. 10: Schéma procesu Návrhu a vývoje 

Zdroj: RENOGUM, 2010 

Nakupování 

Nákup produktů je ve společnosti zajišťován prostřednictvím referenta zásobování, 

který spadá do působnosti ekonomického náměstka. Proces nakupování počíná obdrženým 

požadavkem, ve kterém je uveden popis produktu, požadovaný termín dodání, jméno 
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žadatele a další potřebné informace. Takto obdržený požadavek musí být odpovědnou 

osobou schválen. Na základě vnitřních pravidel jsou prováděna poptávková a výběrová 

řízení. Za výběr vhodného dodavatele odpovídá referent zásobování, který, minimálně 

jednou ročně, provádí hodnocení dodavatelů na základě metodiky hodnocení dodavatelů, 

a to jak z hlediska kvality, tak také s ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost 

práce. Vystavenou objednávku schvaluje svým podpisem ředitel společnosti. Celý proces 

nákupu, od požadavku na pořízení produktu až po jeho dodání, je popsán na obrázku č. 11 

[16]. 

 

Obrázek č. 11: Schéma procesu nákupu 

Zdroj: RENOGUM, 2008 
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Při dodání materiálu je provedena kvantitativní a kvalitativní přejímka, zda byly splněny 

všechny požadavky na produkt. 

Výroba a poskytování služeb 

Výroba je pravidelně plánována a realizována dle interních postupů. Zpravidla 

se jedná o technologické postupy, pracovní instrukce, receptury apod. Jak bylo již uvedeno 

v odst. 3.1, společnost vyrábí pryžové výrobky ze surové gumy, výrobky z pryžového 

granulátu pojeného polyuretanovým lepidlem, vykonává opravy, servis a renovaci 

dopravních pásů, a také zpracovává pryžový odpad. Všechny tyto činnosti jsou řešeny 

samostatnými směrnicemi, ve kterých je popsán celý postup včetně kontrol finálního 

produktu. 

Řízení monitorovacích a měřicích zařízení 

Tuto oblast má na starosti metrolog společnosti, který zodpovídá za [16]: 

 evidenci měřidel, 

 označení měřidel, 

 pořizování nových měřidel, 

 přidělování vhodných měřidel zaměstnancům, 

 ověřování a kalibraci, 

 stanovení lhůty kalibrace měřidel, jedná-li se o nestanovená, tzv. pracovní 

měřidla, 

 proškolení zaměstnanců z oblasti metrologie, 

 provádění namátkové kontroly měřidel. 

Kromě měřidel délky, jako jsou posuvná měřítka, svinovací metry, měřičská pásma, 

měřidel hmotnosti, tlaku, teploty a času, vlastní společnost trhací stroj Instron (uveden 

na obrázku č. 14), na kterém jsou prováděny trhací zkoušky dopravních pásů, kdy 

se kontroluje soudržnost mezi jednotlivými plátny u textilních pásů nebo soudržnost mezi 

ocelovými lany u ocelokordových pásů (viz obrázky č. 12 a 13). Kromě těchto zkoušek 

je možné na tomto stroji vykonávat i další zkoušky, a to u antivibračních desek statickou 

tuhost nebo u pryžových směsí tažnost a pevnost. Dalším zajímavým měřicím zařízením 

je Rheometer Monsanto S1000, který slouží ke stanovení doby vulkanizace pryžových 

směsí [16]. 
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Obrázek č. 12: Měření soudržnosti textilních DP  

Zdroj: Ježek, 2011   

Obrázek č. 13: Měření soudržnosti ocelokordových DP 

           Zdroj: Ježek, 2011 

 

 

Obrázek č. 14: Trhací stroj Instron  

Zdroj: Ježek, 2012 
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3.3.12 Měření, analýza a zlepšování 

K prokazování shody produktu se stanovenými požadavky a integrovaného systému 

s požadavky jednotlivým norem, slouží systém kontroly, měření, analýz a zlepšování. 

Na jeho základě společnost zavádí opatření, která vedou ke zlepšování jednotlivých 

procesů. Měření procesů provádí jeho vlastník, tzn. zaměstnanec odpovědný za daný 

proces. Měřitelné znaky procesu  jsou uvedeny v jednotlivých kartách procesu. Příklad 

karty procesu je uveden v příloze č. 2 [2], [16]. 

Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je zjišťována prostřednictvím dotazníku, který je zpravidla 

jednou ročně zasílán významným zákazníkům. Obsahuje otázky týkající se kvality 

produktu, ceny produktu, termínů dodání a dále otázky, které se týkají práce zaměstnanců 

obchodního oddělení, jako je iniciativa, důvěryhodnost apod. Zákazníci zde také mohou 

uvést případná doporučení, aby společnost mohla spokojenost zákazníků zvyšovat. Je zde 

použita škála 1 – 5, přičemž 1 znamená Zcela souhlasím, 5 Zcela nesouhlasím. Po obdržení 

určitého počtu vyplněných dotazníků je provedena jejich analýza, v jejímž závěru jsou 

obdržená doporučení shrnuta. Kromě metody dotazníkové, dochází, především 

při zajišťování externího servisu oprav dopravních pásů, k přímému interview se zákazníky 

[2], [16]. 

Interní audit 

Interní audity jsou ve společnosti prováděny na základě Programu interních auditů, 

který je na počátku každého roku schválen ředitelem společnosti. Program je sestaven tak, 

aby byly během roku auditovány všechny procesy. Interní audity jsou vykonávány 

jak interními zaměstnanci společnosti, tak externími auditory. Výhoda této kombinace 

je u interního auditora znalost jednotlivých procesů společnosti a u externího auditora jeho 

odbornost a zkušenosti z provádění auditů u jiných společností. Jednotlivý audit 

je prováděn na základě Plánu interního auditu, který zpracovává v dostatečném předstihu, 

před vykonáním auditu, vedoucí auditor. V plánu jsou uvedeny prověřované útvary 

a osoby, datum konání auditu včetně podrobného harmonogramu, kdy bude jaký prvek 

systému prověřován, dále také požadované podklady, jako jsou politika ISŘ, příručka, 

směrnice, rejstříky 3 P apod. Při každém auditu je kontrolováno, jakým způsobem byla 

provedena opatření ke zjištěným skutečnostem z předchozích auditů. Součástí auditu je též 
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hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti 

environmentu a BOZP. Výstupem každého auditu je zpráva, která obsahuje, kromě 

celkového souhrnu auditu, stanovená doporučení, preventivní a nápravná opatření, 

v horším případě také neshody. Součástí interních auditů je také veřejná prověrka 

bezpečnosti práce. Její náplň se zaměřením na pracoviště a dokumentaci z hlediska 

životního prostředí a bezpečnosti práce je dána Opatřením ředitele. Nálezy z této prověrky, 

v podobě závad a nedostatků, popřípadě doporučeních, jsou zaznamenány v Zápisu 

z veřejné prověrky. Z každé zprávy, resp. zápisu, je vyhotoven Záznam opatření k nápravě, 

ve kterém jsou jednotlivé úkoly spolu se stanovenými termíny a odpovědnými osobami 

uvedeny. Tento záznam slouží ke kontrole splnění daných opatření při následujícím 

interním auditu [4], [16]. 

Neshody jsou zaznamenávány do formuláře Záznam o neshodě, do kterého se uvádí 

datum a místo zjištění neshody, kdo neshodu zjistil, popis neshody, stanovení opatření 

k nápravě a také kontrola provedení a účinnosti stanoveného opatření k nápravě. Tento 

záznam slouží nejen pro nálezy z interních auditů, ale také pro zaznamenání reklamací 

jak od zákazníků, tak vůči dodavatelům. V grafu č. 2 je pro porovnání uveden vývoj 

jednotlivých stanovení, vyplývajících z interních auditů. Doporučení z interních auditů 

mají klesající tendenci, preventivní opatření jsou pravidelně stanovována. V posledních 

dvou sloupcích je znatelný pokles doporučení a nedostatků z veřejné prověrky [14], [16]. 

Interní audity i další vnitřní kontroly jsou ve společnosti prováděny na vysoké 

úrovni. Integrovaný systém řízení je tak stále udržován a zlepšován. Díky tomu 

je i důkladně připraven na certifikační audit, který je ve společnosti prováděn jednou 

ročně. 
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Graf č. 2: Vývoj opatření z interních auditů v letech 2007 – 2011 

Zdroj: Trieb, 2012 

3.3.13 Certifikační audit 

Certifikační audity jsou ve společnosti prováděny společností STAVCERT Praha, 

spol. s r.o., a to již od roku 2002, kdy společnost získala certifikát managementu jakosti 

poprvé. Jak již bylo uvedeno v kap. 3, v roce 2007 získala také certifikáty systému 

environmentálního managementu a systému managementu BOZP. Níže jsou popsány 

výsledky certifikačních, dozorových a recertifikačních auditů, a to od roku 2007, kdy 

se konal tento druh auditu na všechny systémy vůbec poprvé. 

Rok 2007 

V roce 2007 se konal dozorový audit na jakost, při němž byla zjištěna jedna 

odchylka – nedostatek, a to, že vyhodnocované procesy ve zprávě z přezkoumání vedením 

nebyly v souladu s procesy, které jsou definované v dokumentaci společnosti. Na systémy 

environmentálního managementu a managementu BOZP se v tomto roce konal certifikační 

audit, a to ve dvou stupních. Výsledkem auditu EMS byly zjištěny dvě odchylky – 

nedostatky, týkající se dokumentace. V první byl nalezen Provozní řád, který nebyl 

na pracovišti chráněn proti změně, nebyl předložen Spisový a archivační řád a ve zkušební 

laboratoři byly nalezeny neřízené dokumentované zkušební postupy. Ve druhé byla 

zmiňována směrnice, která řeší Nakládání s odpady a ochranu ostatních složek ŽP, ve které 

chybělo ovzduší a obaly a nebyly v ní dostatečně stanoveny odpovědnosti. Výsledkem 

auditu BOZP bylo zjištěno pět odchylek. Jednalo se o odpovědnosti a pravomoci, které 

byly v různých dokumentech stanoveny odlišně, o metodiku pro identifikaci nebezpečí 
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a hodnocení rizik, která nebyla vytvořena tak, aby zahrnovala veškerá zařízení 

na pracovištích a nebyl dokumentován způsob zapojení zaměstnanců do řízení rizik. Dále 

nebylo prokázáno, že při stanovování a přezkoumávání cílů bylo zváženo nebezpečí a 

rizika BOZP. Společnost neměla dokumentovány základní prvky systému managementu 

BOZP, jejich provázanost a odkazy na související dokumenty. Poslední odchylka se týkala 

provádění interních auditů, konkrétně postupu, ve kterém nebyla uvedena požadovaná 

odborná způsobilost auditorů [16]. 

Rok 2008 

Na počátku roku 2008 byl proveden 2. dozorový audit na jakost a 1. dozorový audit 

na environment a BOZP. Při tomto auditu nebyla zjištěna žádná odchylka. Jako silné místo 

integrovaného systému byla vyhodnocena forma zajištění řízené dokumentace společnosti, 

a to prostřednictvím elektronického systému EISOD. Jako slabá místa, či příležitosti 

ke zlepšování byla popsána tato [16]: 

 záznam opatření k nápravě, který se zpracovává na základě Zprávy 

z interního auditu, nebyl zpracován ze Zápisu z veřejné prověrky BOZP, 

která je též součástí interního auditu, 

 archivní řád neobsahoval způsob archivace dokumentů z elektronického 

systému EISOD, 

 cílové hodnoty byly v cílech a programech stanoveny příliš obecně, 

 nebylo předloženo prokazatelné seznámení zaměstnanců s jejich zástupcem 

pro otázky z oblasti BOZP. 

V roce 2008 se konal audit ještě jednou, a to z důvodu ukončení platnosti 

certifikátu pro SMJ v prosinci tohoto roku. Konal se tak recertifikační audit na jakost 

a 2. dozorový audit na environment a BOZP. Při tomto auditu nebyly zjištěny žádné 

odchylky. Definována byla silná místa systému a příležitosti ke zlepšování. Mezi silná 

místa patřila opět dokumentace řízená elektronickým systémem EISOD, dále ochota 

a vstřícnost zaměstnanců při prověřování jednotlivých prvků systému, odbornost 

zaměstnanců, stanovení bezpečnostních opatření na jednotlivých pracovištích a jejich 

dodržování, a spolupráce s externími poradci. Jako příležitosti ke zlepšování stanovil tým 

auditorů doplnění jiných požadavků do rejstříku EA, které vyplývají z rozhodnutí 

konkrétních orgánů, dále sjednocení metodiky pro hodnocení souladu s požadavky 
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právních předpisů z pohledu EMS a BOZP a provádění plánování opatření pro zmírnění 

dopadů EA prokazatelnou formou [16]. 

Rok 2010 

V roce 2010 se konal 1. dozorový audit na kvalitu (poprvé byl proveden 

na požadavky dle nové ČSN EN ISO 9001:2009) a recertifikační audit na environment 

a BOZP. Ani při tomto auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Popsána byla opět silná 

místa a příležitosti ke zlepšování. Silná místa se opakovala z předchozího auditu, doplněna 

byla navíc o vedení agendy v oblasti životního prostředí. Jako příležitosti ke zlepšování 

byly uvedeny tyto [16]: 

 stanovení postupu pro řízení technických norem a informací o nových 

právních předpisech, 

 vybavení pracoviště Haly č. 1 havarijní soupravou, 

 zvýšení povědomí o havarijní připravenosti a telefonním čísle v případě 

havárií prostřednictvím školení, 

 identifikování odpovědné osoby za sklad ropných látek a označení tohoto 

skladu kontaktními údaji této osoby, 

 identifikování odpovědné osoby za provádění elektrorevizí a zařízení. 

Rok 2011 

V roce 2011 se konal 2. dozorový audit na kvalitu a 1. dozorový audit 

na environment a BOZP. Ve fungujícím integrovaném systému řízení nebyla opět zjištěna 

žádná odchylka. Silná místa byla oproti předchozím hodnocením doplněna o vedení 

agendy v oblasti bezpečnosti práce a o udržování systému řízení spolu s provázáním 

systémových požadavků do integrované podoby. Jako příležitost ke zlepšování byla 

definována aktualizace požadavků právních předpisů v oblasti managementu kvality 

a doplnění komunikace v EMS o periodiku Důlní noviny a Zprávu Czech Coal 

o udržitelném rozvoji, včetně rozhodnutí, zda bude společnost komunikovat o svých 

environmentálních aspektech [16].  
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3.4 Stav integrovaného systému řízení po organizační změně 

3.4.1 Personální změny společnosti 

Jak bylo uvedeno v kap. 3.2, došlo k výrazné změně organizační struktury 

společnosti. V tabulce č. 2 jsou pro srovnání uvedeny původní pozice, nové pozice a zda 

došlo také ke změně zaměstnance, který danou činnost vykonává. 

 

Původní pozice Současná pozice Změna zaměstnance na dané pozici 

Ředitel společnosti Ředitel společnosti Ano 

Asistentka společnosti Asistentka společnosti Ano 

TBHP a vedoucí OŘKJ 
TBHP a vedoucí OŘKJ 

(zástupce ředitele) 
Ne 

Ekonomický náměstek 

Specialista plánování a 

kontrolingu 

zajištěna dodavatelsky CC 

Ano 

Hlavní účetní zajištěna dodavatelsky CC Ne 

Výrobní účetní zajištěna dodavatelsky CC Ne 

Výrobní účetní zajištěna dodavatelsky CC Ne 

Vedoucí obchodního oddělení zrušena, nenahrazena  

Referent zásobování Referent zásobování a obchodu 

zajištěna dodavatelsky CS 
Ne  

Manažer prodeje 

Manažer prodeje zrušena, nenahrazena  

Vedoucí skladu zrušena, nenahrazena  

Personální náměstek zrušena, nenahrazena  

Ekonom práce zajištěna dodavatelsky CC Ano 

Referent personální práce zajištěna dodavatelsky CC Ano 

Výrobně-technický náměstek zrušena, nenahrazena  

Energetik 
zajištěna dodavatelsky –  

dohoda o provedení práce 
Ano 

Hlavní mechanik Hlavní mechanik Ne 

Vedoucí střediska GP zrušena, nenahrazena  

Hlavní technolog 
Hlavní technolog –  

pověřen vedením střediska GP 
Ne 

Technolog zrušena, nenahrazena  

Mistr GP zrušena, nenahrazena  

Vedoucí střediska SDP Vedoucí střediska SDP Ne 

Zástupce vedoucího SSDP Zástupce vedoucího SSDP Ne 

Technolog zrušena, nenahrazena  

Mistr SDP Mistr SDP Ne 

Předák externích zakázek Manažer externích prací Ne 

Tabulka č. 2: Personální změny společnosti 
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3.4.2 Změny vykonávaných činností 

Organizační změna byla provedena v důsledku změny akcionáře společnosti 

(resp. skupiny CCG), který se rozhodl veškerou činnost společnosti směřovat ve skupině 

CCG, a to na zajištění těžby uhlí. Ve společnosti RENOGUM a.s. se jedná především 

o činnosti servisu dopravních pásů pro výše uvedené těžební společnosti a renovace 

opotřebovaných dopravních pásů. Na základě provedených analýz, kdy byla posuzována 

činnost pro jiné zákazníky než pro společnosti ze skupiny CCG, byla veškerá výroba desek 

z pojeného pryžového granulátu, které byly určeny na dětská hřiště, okolí bazénů apod., 

a dále také ze surové pryže, jako disky pod pásové válečky nebo pryžové desky určeny 

pro využití na zimních stadionech, zrušena. 

I když se to zprvu nepředpokládalo, byly nakonec zachovány dva významné 

produkty: pryžové podložky pod patu kolejnic (viz obrázek č. 15), jejímž je společnost 

v současné době na českém trhu jediným výrobcem, a antivibrační rohože určené 

do základů budov, metra apod. 

 

Obrázek č. 15: Podložka pod patu kolejnice 

Zdroj: RENOGUM, 2012 
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4 Návrh změn systému řízení navazujících na reorganizaci společnosti 

4.1 Procesy ISŘ 

Procesy ISŘ zůstávají zachovány. Není tedy třeba měnit mapu procesů. 

4.2 Dokumentace společnosti 

Jelikož je v požadavcích na jednotlivé systémy kladen velký důraz 

na dokumentování všech různých postupů a záznamů, ve kterých jsou stanoveny mimo jiné 

i odpovědnosti, je třeba provést aktualizaci mnoha dokumentů. V první řadě se jedná 

o jeden z nejdůležitějších dokumentů společnosti, o Příručku integrovaného řízení. Je v ní 

třeba uvést, jaké externí činnosti jsou nyní zajišťovány sesterskými společnostmi či jinými 

externími subjekty. Tyto činnosti nebudou v současné době předmětem certifikace. Bližší 

změny jsou popsány v následujících kapitolách. 

4.3 Politika, cíle a programy 

Poslední verze politiky integrovaného systému řízení je ze dne 30.12.2008. Je tedy 

potřeba provést její aktualizaci, a to také z důvodu změny ředitele společnosti. Návrh nové 

politiky tvoří přílohu č. 3 této diplomové práce. 

Cíle a programy, které byly stanoveny na rok 2011, je potřeba zkontrolovat 

a doplnit průběžné plnění jednotlivých kroků potřebných k naplnění cílů. V době, kdy 

probíhala organizační změna, byly některé činnosti pro dosažení cílů pozastaveny. Zároveň 

je třeba stanovit cíle na rok 2012. U certifikačního auditu bývá vytýkáno, že v některých 

případech cíle nevychází z environmentálních aspektů či z významných rizik, jak by tomu 

mělo být. Ve spolupráci s novým představitelem managementu pro všechny tři systémy, 

jsme navrhli tyto: 
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Id. číslo cíle Název cíle Ukazatel Cílová hodnota 

PM-25 CCS monitor 
Snížení nákladů na provoz 

vozidel 

Snížení spotřeby motorové nafty o 5% 

l/100 km 

PM-26 Obnova pomocné mechanizace 

Snížení nákladů na opravu 

Snížení škodlivých emisí 

Snížení spotřeby PHM 

0,00 Kč v prvním roce 

 

Snížení spotřeby nafty o 10% l/Mth 

PM-27 Zrychlení práce na teplé spoji Zvýšení efektivity práce Snížení počtu hodin až o 4 hod./1 spoj 

PM-28 Zhotovení vázacího schéma Snížení rizika: Práce se ZZ 
Snížení mírného rizika z 36 do 

akceptovatelného na 6 

Tabulka č. 3: Cíle na rok 2012 

Zdroj: Trieb, 2012 

4.4 Environmentální aspekty 

Rejstřík environmentálních aspektů nevyžaduje z důvodu organizační změny žádné 

úpravy. Je pravidelně aktualizován a doplňován, a to z pravidla vždy při nálezech z auditů, 

popřípadě při mimořádných událostech.  

4.5 Nebezpečí a rizika BOZP 

Kromě pravidelné aktualizace rizik pro jednotlivé profese, je potřeba provést 

kontrolu jednotlivých zaměstnanců, jaké činnosti nyní vykonávají. Tato kontrola se týká 

především zaměstnanců na lokalitě Kopisty, kde byla větší část zaměstnanců propuštěna 

z důvodu omezení výroby z pryže a pryžového granulátu. Zaměstnanci, kteří nadále 

ve společnosti pracují, rozšířili svou pracovní činnost i na dalších strojích a zařízeních, 

s jejichž prací na nich musí být prokazatelně seznámeni. A to zároveň i s riziky, které 

se k těmto vykonávaným činnostem vztahují. 

4.6 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Stejně jako u environmentálních aspektů, není třeba provést žádnou změnu 

z důvodu organizační změny u rejstříků pro EMS a BOZP. Rejstříky 3P jsou pravidelně 

aktualizovány odpovědnými zaměstnanci. Doporučením od certifikačních auditorů 

při posledním auditu však byla aktualizace požadavků právních předpisů v oblasti QMS. 

Je tedy nutné dokončit tuto aktualizaci před nastávajícím certifikačním auditem. 



Michaela Krejčová: Integrovaný systém řízení 

 

 

2012  49 

 

4.7 Odpovědnost managementu 

Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny v Organizačním řádu společnosti, proto 

je nutné provést jeho aktualizaci. Zároveň je nutné provést tuto změnu i v Příručce ISŘ, 

jelikož je zde uvedena původní organizační struktura a také odpovědnosti za jednotlivé 

prvky systému, kde stále figurují pozice, které byly zrušeny. 

4.8 Komunikace a konzultace 

Způsob komunikace společnosti je podrobně popsán v Příručce ISŘ. Jelikož nebyla 

ještě aktualizována, je popsána tak, jak probíhala do organizační změny. Je tedy potřeba 

popsat, jak probíhá nyní. V současné době probíhají jedenkrát týdně porady vedení, 

a to za účasti ředitele společnosti, TBHP (zástupce ředitele), hlavního mechanika, 

vedoucích středisek, referentem zásobování a obchodu, pracovníka z ekonomického úseku, 

a dále také za účasti předsedy představenstva. Do způsobu komunikace je také nutné 

zapracovat doporučení od certifikačního orgánu z posledního dozorového auditu, a to, že je 

externí komunikace společnosti z pohledu EMS zajišťována prostřednictvím Zprávy Czech 

Coal o udržitelném rozvoji. A dále doplnit, že komunikace se zaměstnanci je také 

zajišťována prostřednictvím informací v Důlních novinách (jedná se o periodiku, která 

vychází pro skupinu CCG). Naopak je nutné odstranit setkání vedoucích zaměstnanců, 

které se dříve uskutečňovalo jednou za čtvrtletí (viz 3.3.8). Nyní jsou výsledky společnosti 

prezentovány na týdenních poradách vedení. 

4.9 Přezkoumání systému managementu 

Musí být zpracována Zpráva pro přezkoumání vedením. Jelikož ji bude nový 

představitel vedení zpracovávat poprvé, bylo by vhodné zapojit do jejího zpracování 

vedoucí středisek, vedoucí odboru ekologie, energetika a další odpovědné zaměstnance. 

Strukturu této zprávy není potřeba měnit. 

4.10 Management zdrojů 

Oblast řízení lidských zdrojů je nyní zajišťována z části externě, 

a to Zaměstnaneckým centrem CC. Jedná se především o administraci výběrových řízení, 

přijímání nových zaměstnanců, o jejich evidenci, apod.  
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Jelikož byla zrušena pracovní pozice personálního náměstka, který každoročně 

zpracovával Plán školení na daný rok, je třeba požádat Zaměstnanecké centrum o jeho 

zpracování. Do tohoto plánu je třeba zahrnout  jak školení, která jsou zajišťována přímo 

tímto subjektem, tak školení prováděná externími školiteli. Tyto změny je potřeba 

zapracovat do dokumentace. Je tedy potřeba provést aktualizaci směrnice, ve které je řízení 

těchto zdrojů řešeno. 

V zajištění infrastruktury a ostatních zdrojů žádné změny provedeny nebyly. 

4.11 Realizace produktu 

Ve směrnicích druhé úrovně je potřeba provést změny v textu a schématech. Změny 

se týkají především odpovědností, a to u Návrhu a vývoje, Renovace dopravních pásů, 

Zpracování pryžového odpadu a výrobků z pryže a pryžového granulátu. Ke změnám 

prováděných činností v těchto procesech, i přes zrušení výroby některých z produktů, 

nedošlo. Karty procesů je nutné též aktualizovat, a to především z důvodu změny vlastníka 

procesů. 

V oblasti nákupu došlo též ke změnám. Kromě zajišťování nákupu referentem 

zásobování a obchodu, je část tohoto procesu zajišťována prostřednictvím odboru nákupu, 

společnosti Coal Services a.s. (CS, jedná se o společnost skupiny CCG, zajišťující 

pro ostatní společnosti služby). Směrnice, jakým způsobem se na tento odbor zadávají 

požadavky na nákup a jakým způsobem jsou schvalovány, byla již zpracována. Nebyla 

ale provedena aktualizace stávající směrnice Obchodně-logistické procesy, kde je celý 

proces nakupování ve společnosti popsán. V současné době se tedy využívá těchto dvou 

způsobů objednávání materiálu a je třeba je oba popsat. Na odboru nákupu CS 

se ve většině případů využívá elektronický systém PROe.biz, kde fungují poptávková 

a výběrová řízení prostřednictvím e-aukce. Ta může probíhat vícekolově. Stejný systém 

má k dispozici i referent zásobování a obchodu. I tento způsob zajišťování materiálu 

je třeba v této směrnici popsat. Za výběr vhodného dodavatele odpovídá referent, který 

dané poptávkové resp. výběrové řízení provádí. Hodnocení dodavatelů provádí stále interní 

referent zásobování. 

V oblasti měřicích a zkušebních zařízeních došlo pouze ke změně metrologa. 
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4.12 Měření, analýza a zlepšování 

Vzhledem k organizační změně, která se dotkla také obchodního oddělení, byla 

za rok 2011 zvolena forma hodnocení spokojenosti zákazníků prostřednictvím přímého 

interwiev se zákazníky, pro které společnost zajišťuje služby v externím servisu 

dopravních pásů. Ač je tato možnost ve směrnici Měření, analýza, zlepšování popsána,  

je zde uvedena především analýza spokojenosti zákazníků prostřednictvím dotazníku, který 

zaměstnanci obchodního oddělení zákazníkům zasílali. Je tedy třeba ve směrnici upravit, 

že je možné zvolit některou z variant, kterou bude zpětná vazba od zákazníka zjišťována. 

Na počátku roku je nutné zpracovat Program auditů na rok 2012. Jistě postačí tři 

interní audity, přičemž jeden z těchto auditů bude opět součástí veřejné prověrky 

bezpečnosti práce. V programu auditů musí být stanoven, kromě prověřovaných procesů, 

i auditní tým vč. kvalifikačních požadavků na auditory. 

4.13 Shrnutí prvků ISŘ včetně odpovědností a termínů 

Pro snadnější udržování a aktualizaci jednotlivých prvků integrovaného systému 

řízení, bude zaměstnancům společnosti sloužit tabulka č. 4. 
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Prvek systému Odpovědnost Četnost aktualizace Poznámka 

Politika ISŘ ŘS 1x ročně Při každé aktualizaci vložit do EISOD 

Vyvěsit na příslušných místech 

Zveřejnit na webových stránkách 

Příručka ISŘ PV 1x ročně Při každé aktualizaci vložit do EISOD 

Směrnice ISŘ PV, VS 1x ročně Při každé aktualizaci vložit do EISOD 

Dokumenty a záznamy obecně PV, VS dle potřeby Při každé aktualizaci vložit do EISOD 

Cíle ISŘ PV 1x ročně Stávající vyhodnotit v rámci přezkoumání 

vedením 

Nové rozpracovat do formy programů 

Vložit do EISOD 

Přezkoumání ISŘ PV, ŘS 1x ročně Projednat na poradě vedení 

Vložit do EISOD 

Plán školení  1x ročně Vložit do EISOD 

Hodnocení školení VS po každém školení Vložit do EISOD 

Hodnocení dodavatelů REFZaO 1x ročně Součást Zprávy o přezkoumání vedením 

Vložit do EISOD 

Metodika hodnocení dodavatelů REFZ, PV v případě neměnných 

hodnot některého 

z kritérií 

Tvoří přílohu směrnice Obchodně-

logistické procesy 

Při aktualizaci vložit do EISOD 

Seznam měřidel metrolog dle potřeby Při změně používaných měřicích zařízení 

Po každé kalibraci 

Hodnocení spokojenosti zákazníka REFZaO 1x ročně Součást Zprávy o přezkoumání vedením 

Vložit do EISOD 

Dotazník spokojenosti zákazníka REFZaO v případě neměnných 

hodnot některého 

z kritérií 

Tvoří přílohu směrnice Měření, analýza, 

zlepšování 

Při aktualizaci vložit do EISOD 

Program auditů PV 1x ročně Vložit do EISOD 

Plán auditu VA před každým auditem Vložit do EISOD 

Zpráva z auditu VA po každém auditu Vložit do EISOD 

Záznam opatření k nápravě PV po každém auditu Vycházet ze Zprávy z auditu 

Stanovit odpovědnosti a termíny 

Vložit do EISOD 

Kontrola plnění opatření k nápravě tým A 

PV 

při následujícím IA 

v časovém rozestupu 

Uvést ve Zprávě z auditu 

Po aktualizaci vložit do EISOD 

Záznam o neshodě VA, PV při zjištění neshody Vložit do EISOD 

Rejstřík environmentálních aspektů ekolog 1x ročně 

při nálezech z IA 

Vložit do EISOD 

Vyhodnotit významnost nových env. 

aspektů 

Rizika BOZP TBHP 1x ročně Provést prokazatelné seznámení 

zaměstnanců 

Vytvořit zprávu o hodnocení rizik, vložit 

do EISOD 

Rejstřík požadavků právních 

předpisů 

TBHP 

ekolog 

1x ročně Vložit do EISOD 

Tabulka č. 4: Pomocná tabulka pro udržování a aktualizaci ISŘ 

Legenda:  ŘS ředitel společnosti   REFZaO  referent zásobování a obchodu 

PV představitel vedení   VA  vedoucí auditor 

VS vedoucí středisek   tým A  tým auditorů 

TBHP technik bezpečnosti a hygieny práce 
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5 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala analýzou integrovaného systému řízení 

ve společnosti RENOGUM a.s. V této společnosti došlo k významné organizační změně. 

Z tohoto důvodu bylo potřeba provést důkladnou analýzu stávajícího systému a navrhnout 

potřebné změny. Cílem práce tedy bylo představit jednotlivé systémy řízení, a to dle norem 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, a dále navrhnout změny v integrovaném systému 

společnosti, v důsledku její reorganizace. 

V teoretické  části práce jsem nejprve popsala požadavky na systém managementu 

kvality dle ČSN EN ISO 9001, poté jsem se zaměřila na požadavky systémů 

environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci dle ČSN OHSAS 18001, které jsem vyhodnotila jako významné. Dále jsem také 

popsala certifikační audit, co mu předchází, jakým způsobem a jak často je prováděn. 

V praktické části jsem zanalyzovala současný stav systému na konkrétní 

společnosti a navrhla jsem potřebné změny. Popsala jsem organizační změnu společnosti, 

která byla provedena v důsledku změny jejího akcionáře, který se rozhodl veškerou činnost 

směřovat ve skupině CCG. Tato změna se dotkla technickohospodářských funkcí 

spravujících především agendy účetní, ekonomickou a personální, které jsou nyní 

zajišťovány ostatními společnostmi ze skupiny CCG. Týkala se také dělnických profesí na 

středisku, které zajišťovalo výrobu desek z pryžového granulátu a výrobků ze surové 

pryže. Ta byla vyjma dvou produktů zcela zrušena. Podrobněji jsem se poté zaměřila na 

popis stávajícího systému řízení, abych mohla lépe identifikovat, jaké změny bude potřeba 

v integrovaném systému řízení navrhnout, aby byl nadále udržován. V samotném návrhu 

se pak jednalo především o provedení aktualizace odpovědností, zejména v Organizačním 

řádu a v Příručce ISŘ, kde jsou za dané činnosti a prvky systémů uvedeny pozice, které 

byly zrušeny. Z těchto důvodů bylo nutné dále provést aktualizaci všech dalších důležitých 

dokumentů společnosti, jako je Politika, jednotlivé směrnice apod. Musely být zpracovány 

dokumenty, které se vytváří zpravidla jednou ročně, mezi které patří např. Program auditů, 

Plán školení, Hodnocení dodavatelů a Hodnocení spokojenosti zákazníků. Dále jsem 

v práci uvedla cíle, které jsem, spolu s představitelem vedení společnosti, na rok 2012 

navrhla. Vzhledem ke stáří a narůstajícím opravám pomocné mechanizace a zvýšené 
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spotřebě pohonných hmot, byly cíle směřovány k obměně zastaralých strojů. Další z cílů 

pro zhotovení vázacího schématu a stanovení hmotností dopravních pásů, byl stanoven, 

na základě přetížení jeřábu jiné společnosti ze skupiny, jako prevence. Pro snadnější 

udržování a aktualizaci systému, jsem vypracovala přehled důležitých požadavků 

integrovaného systému řízení.  

Na závěr bych ráda zmínila, že všechny navržené změny a záměry z mé diplomové 

práce byly v plné míře vedením společnosti RENOGUM a.s. využity při přípravě externího 

auditu certifikačního orgánu,  kdy byl proveden v březnu tohoto roku 1. dozorový audit na 

QMS a 2. dozorový audit na EMS a BOZP. I když se, jak zástupci společnosti, tak 

certifikační auditoři tohoto auditu, v důsledku organizační změny, obávali, nebyla shledána 

žádná odchylka. Auditoři navíc v souhrnné zprávě z auditu doplnili silná místa tohoto 

integrovaného systému řízení společnosti o zvládnutí velké organizační změny v krátkém 

časovém období, při současném kvalitním zajištění vlastních činností. Auditory bylo tedy 

potvrzeno, že návrhy a doporučení v mé diplomové práci vedly k úspěšnému zvládnutí 

certifikačního auditu ve výše uvedené společnosti. 
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Příloha č. 1: Kompatibilita ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 
 

 
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

4 Systém managementu kvality 4 Požadavky na EMS 4 Požadavky na systém managementu BOZP 

4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace   

5.1 Angažovanost a aktivita managementu 4.2 Environmentální politika 4.2. Politika BOZP 

5.3 Politika kvality   

8.5 Zlepšování   

5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 Plánování 

5.2 Zaměření na zákazníka 4.3.1 Environmentální aspekty 
4.3.1 Identifikace nebezpečí posuzování rizika a 

určení způsobu řízení 

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu   

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se 

produktu 
  

5.2 Zaměření na zákazníka 
4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky 

4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky 

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu   

5.4.1 Cíle kvality 4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 4.3.3 Cíle a programy 

5.4.2 Plánování systému managementu kvality   

8.5.1 Neustálé zlepšování   

7 Realizace produktu 4.4 Zavedení a provoz 4.4 Implementace a provoz 

7.1 Plánování realizace produktu   

5 Odpovědnost managementu 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 
4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a 

pravomoc 

5.1 Angažovanost a aktivita managementu   

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc   

5.5.2 Představitel managementu   

6 Management zdrojů   

6.1 Poskytování zdrojů   

6.2 Lidské zdroje   

6.2.1 Obecně   

6.3 Infrastruktura   

6.4 Pracovní prostředí   

6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí  4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

5.5.3 Interní komunikace 4.4.3 Komunikace 4.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace 

7.2.3 Komunikace se zákazníkem   

4.2 Požadavky na dokumentaci 4.4.4 Dokumentace 
4.4.4 Dokumentace 

 

4.2.1 Obecně   

4.2.2 Příručka kvality   

4.2.3 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 

7 Realizace produktu 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

7.1 Plánování realizace produktu   

7.2 Procesy týkající se zákazníka   

7.3 Návrh a vývoj   

7.4 Nákup   

7.5 Výroba a poskytování služeb   

8.3 Řízení neshodného produktu 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

8 Měření, analýza a zlepšování 4.5 Kontrola 4.5 Kontrola  

7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení 4.5.1 Monitorování a měření 4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 

8.1 Obecně   

8.2 Monitorování a měření   

8.2.1 Spokojenost zákazníka   

8.4 Analýza dat   

8.2.3 Monitorování a měření procesů 4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 

8.2.4 Monitorování a měření produktu   

8.3 Řízení neshodného produktu 
4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní 

opatření 

4.5.3.2 Neshody, nápravná opatření a preventivní 

opatření 

8.5.2 Nápravná opatření   

8.5.3 Preventivní opatření   

- - 
4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná 

opatření a preventivní opatření 

- - 4.5.3.1 Vyšetřování incidentu 

4.2.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 

8.2.2 Interní audit 4.5.5 Interní audit 4.5.5 Interní audit 

5.6 Přezkoumání systému managementu 4.6 Přezkoumání vedením 4.6 Přezkoumání systému managementu 

5.6.1 Obecně   

5.6.2 Vstup pro přezkoumání   

5.6.3 Výstup z přezkoumání   

8.5.1 Neustálé zlepšování   

 
Zdroj: Štrunc, 2007 
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Příloha č. 2: Karta procesu Renovace dopravních pásů 

 
 

 
 

KARTA 

PROCESU 
 

 Zpracoval:  Schválil:  Datum:  Platnost od: 

 Bc. Jaroslav ježek  Bohumil Straka 1. 3. 2012  1. 3. 2012 

Název procesu  Organizační útvar: Cíle procesu 

Renovace dopravních pásů výroba  Zajistit renovace  

 opotřebovaných a  

 poškozených dopravních 

 pásů.  

 Poznámka:    Vlastník: 

  
 Hlavní technolog 

 Vstupy   Dodavatel 

 Objednávky   zákazník  

 Záznamy z porad    ŘS, Hlavní technolog 

      

 Výstupy    Zákazník  

 Protokol – návrh na rozpočet    Hlavní technolog  

 Protokol na frézu    Hlavní technolog, pracovník výroby  

 Protokol pro konfekci   Hlavní technolog, pracovník výroby  

 Protokol před LTÚ   Hlavní technolog, pracovník výroby  

 Činnosti předchozí 
 

 
 

  

 Činnosti následující 

 Zjištění požadavků na renovace 

 Obchodně-logistické procesy 

 Spokojenost zákazníků 

 Reklamační řízení 

 Kontrola a měření výrobků a 

 materiálů 

  

 Obchodně-logistické procesy   
   

   

Použité dokumenty 

Interní Externí 

 Směrnice QS-2-05, QS-2-08  vyhlášky a technické normy 

 

 
 

 Měřitelné znaky procesu: 

 Spokojenost zákazníka (dle stanovených kritérií), objem renovovaných pásů 

 
Zdroj: RENOGUM, 2012 
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Příloha č. 3: Integrovaná politika společnosti 

 

 
Zdroj: RENOGUM, 2012 


