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Anotace: 

Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního 

prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o 

životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Zavedený systém 

environmentálního managementu v podniku přispívá k trvalému ekonomickému růstu a 

prosperitě podniku a současně snižuje negativní dopady jeho činností, výrobků nebo služeb 

na životní prostředí. Tato strategie společensky odpovědného chování podniků vychází ze 

zásady udržitelného vývoje, který zajišťuje současné potřeby, aniž by ohrožoval šance 

dalších generací na uspokojování jejich potřeb. 

Předložená práce pojednává o zavedení environmentálních manažerských systémů 

v konkrétním podniku. V práci se zabývám zdali, je systém správně zaveden a jaké přínosy 

z toho plynou. V závěru práce jsem vytvořila vlastní návrhy a doporučení pro danou 

společnost. 

 

Klíčová slova: životní prostředí, ISO 14 001 a ISO 9001, environmentální 

manažerské systémy, implementace  

  



 

 

Summary: 

Environmental management is a systematic approach to environmental protection 

in all aspects of business, whereby companies integrate environmental management into 

their business strategies and current operations. Environmental management system in the 

company contributes to sustainable economic growth and prosperity of the business while 

reducing the negative impacts of its activities, products or services on the environment. 

This strategy of socially responsible corporate behavior is based on the principles of 

sustainable development that ensures the needs of the present without compromising the 

chances of future generations to meet their needs. 

The present work deals with the introduction of environmental management 

systems in a particular company. At work I deal with if, the system is properly 

implemented and what benefits they bring. Finally, I created their own suggestions and 

recommendations for the company. 

 

Key words: environment, ISO 14001 and ISO 9001, environmental management 

systems, implementation 
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Seznam použitých zkratek: 

BT  Bezpečnostní technik 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká norma 

DL  Dodací list 

DP  Dobývací prostor 

EA  Environmentální aspekty 

EMAS  Environmental Management and Audit Scheme (schéma environmentálního 

managementu a auditu) 

EMS  Environmental Management System (systém environmentálního 

managementu) 

EN  Evropská norma 

EPA  Environmetal Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí) 

HP  Havarijní plán 

ILNO  Identifikační list nebezpečného odpadu 

ISO  International Standard Organisation (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci) 

MČDP  Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

NO  Nebezpečný odpad 

NV  Nařízení vlády 

O  Ostatní odpad 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

OÚ  Obecní úřad 

PC  Personal komputer (osobní počítač) 

PHM  Pohonné hmoty 

PPZL  Příkaz předsedy představenstva a závodního lomu 

PVC  Polyvinylchlorid 

QMS  Quality Management Systém – systém řízení jakosti 

SŘJ  Systém řízení jakosti 



 

 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT analýza je způsob 

posouzení podnikatelských projektů na základě identifikace silných i 

slabých stránek a příležitostí i očekávaných ohrožení) 

VEA  Významné environmentální aspekty 

ZP  Zákoník práce 

ŽP  Životní prostředí 
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1 Úvod 

Životní prostředí člověka je naprosto vše, s čím je člověk v relativně bezprostředním 

vztahu. Na počátku svého vývoje si člověk prostředí přizpůsoboval. Teprve později, ho 

začal aktivně měnit. Zásahy člověka do přírody, jsou mnohdy negativní. Od počátku 

našeho letopočtu vyhynulo ze savců asi 110 druhů. Do r. 1800 mizel 1 druh za 55 let, nyní 

asi 1 druh za rok.[16] 

V souvislosti s prudkým ekonomickým, vědeckotechnickým a sociálním rozvojem 

došlo k systematickému narušování životního prostředí, ke značným škodám a k řadě 

ekologických katastrof. Oproti tomuto určitá kvalita životního prostředí se při určitém 

stupni jeho znehodnocování a při určitém stupni společenského rozvoje stala jednou 

z významných lidských potřeb. Péče o životní prostředí začala představovat významnou 

lidskou aktivitu. 

Vzrůstající proekologický tlak veřejnosti v 70. a 80. letech 20. století navedl některé 

podniky, k prosazení prvních pokusů na zvýšení kvality výroby z hlediska bezpečnosti a 

jejich vlivů na životní prostředí. Od počátku devadesátých let, kdy byla v Rio de Janieru na 

mezinárodní konferenci o životním prostředí poprvé definována strategie prevence, začaly 

tuto strategii uplatňovat jak vlády některých států, tak velké průmyslové podniky. Strategie 

prevence spočívá v předcházení poškozování životního prostředí, což je mnohem účinnější, 

než již vzniklá poškození odstraňovat. To vedlo k počátku zavádění systému 

environmentálního řízení (EMS – Environmental Management System).[12] 

Postupem času zájem veřejnosti, tlaky zákazníků a obchodních partnerů i 

uvědomění si vlastní odpovědnosti za stav životního prostředí vede v posledních letech 

podniky k zavádění systémů environmentálního řízení (EMS -Environmental Management 

Systems). Tyto systémy představují aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a 

postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí a přispívají tak k 

neustálému zlepšování "environmentálního chování" podniku. To se kromě zmíněného 

snižování negativních vlivů podniku na životní prostředí projevuje taktéž otevřenější 

komunikací podniku se svým okolím. Výhody ze zavedení EMS však nepocítí pouze 

životní prostředí a subjekty, které jsou činností podniku ovlivňovány, ale i podnik 

samotný. Zkušenosti prokazují, že zavedení EMS vede v podniku ke snižování provozních 

nákladů (např. na suroviny či energie) či zlepšení vnitropodnikové komunikace, umožňuje 
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lepší vymezení pravomocí a odpovědnosti, zlepšuje vztahy s obchodními partnery i státní 

správou, získává podniku konkurenční výhodu a předchází ekologickým katastrofám.[3][4] 

Ve své diplomové práci se zabývám zhodnocením úspěšnosti zavedení systému EMS 

ve společnosti Štěrkovny Olomouc a.s.. Dále jsem se snažila vyhodnotit přínosy, které ze 

zavedení systému vyplynuly. Provedla jsem vyhodnocení spokojenosti zákazníka, 

zhodnocení obchodních úspěchů a v závěru i navržení některých doporučení do budoucna 

v podobě nových environmentálních programů a jiných vylepšení. 
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2 Charakteristika společnosti 

2.1 Představení společnosti 

Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. vznikla mimořádnou valnou hromadou 01. 

dubna 2005, kde přijala rozhodnutí o fúzi sloučením se zanikající společností  

Hanácký agrospolek s.r.o.  Předmětem podnikání této společnosti je dobývání a úprava 

kameniva. 

Logo společnosti 

 

 

 

Logo není registrovaná ochranná známka. Používá se pro marketingové účely na 

propagačních materiálech a dokumentaci společnosti. 

 

Společnost má sídlo  

v  Olomouci, ulici Javoříčská 682/12, 

kde se nachází vedení společnosti a 

administrativní část, která činní 6 

zaměstnanců. Samotný provoz 

společnosti se vyskytuje mezi obcemi 

Grygov a Tážaly na k.ú. obce Grygov a 

k.ú. obce Blatec. Provoz společnosti 

zahrnuje dobývací prostor kvalitního 

štěrkopísku, na kterém společnost 

Štěrkovny Olomouc a.s. těží již 10 let. Provozovna zaměstnává 14 zaměstnanců, kteří 

pracují v dvousměnném pracovním provozu. Výkonným orgánem společnosti je předseda 

představenstva a závodní lomu, a to na základě plné moci vystavené představenstvem 

společnosti. Odbornou způsobilost závodnímu lomu organizace ve věcech odborného 

řízení a řízení bezpečného provádění hornické činnosti uděluje a ověřuje Český 

báňský úřad, ve smyslu požadavku § 6, odst. 1, zákona č. 61/1988 Sb, o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění. Ve struktuře 

společnosti jsou vytvořeny úseky a pracoviště, jejichž vedoucí provádějí a koordinují 

Obrázek 1: Cedule na sídle společnosti (Zdroj: Petra Cinková) 
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odborné činnosti v souladu s předmětem činnosti společnosti. Organizační uspořádání 

společnosti zobrazuje organizační schéma v příloze č.1. Společnost se snaží rozšířit svou 

činnost o další lokality dobývání. Velkou iniciativu vynakládá k otevření nového DP 

v lokalitě Klokočí - Slavíč, kde vede již delší dobu spory s městem Hranice o změně 

územního plánu a o povolení samotné těžby. Vize společnosti je v roce 2013 začít těžbu 

v této lokalitě a rozšířit svou stávající klientelu o další zákazníky. 

 
Obrázek 2: Mapa DP Grygov (Zdroj: www.mapy.cz, upraveno Petra Cinková) 

2.2 Předmět činnosti  

 velkoobchod 

 správa a údržba nemovitostí 

 zprostředkování obchodu 

 činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, 

hutnictví, energetiky, výrobě zpracování kameniva 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software – služby v oblasti 

administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a 

právnických osob 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců  

 zpracování dat, služby databank, správa sítí, montáž, opravy, revize, zkoušky 

vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E1 – C1 přílohy 1vyhl. ČBÚ v Praze 

č. 74/2002 
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 montáž a opravy, revize a zkoušky tlakových nádob stabilních třídy I a II (§ 7 odst. 

3 vyhl. ČBÚ v Praze č. 392/2003 Sb.) - kotle a tlakové nádoby stabilní, pokud 

jejich nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 baru a jejich objem přesahuje 10 litrů a 

součin jejich nejvyššího pracovního tlaku a objemu přesahuje 100 bar. litr (§ 6 odst. 

1 písmo a) vyhl. ČBÚ v Praze č. 392/2003 Sb.  

 hornická činnost v rozsahu podle § 2 z.č. 61/1988 Sb. písmo 

a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek 

b) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů 

c) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním 

d) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených 

v písmenech b) až d) 

e) důlně měřická činnost 

 činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 z č. 61/1988 Sb. písmo 

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek 

nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu 

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a 

zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou 

odstraňování nánosů při údržbě vodních toků. 

2.3 Popis ložiska 

Společnost nabízí kvalitní štěrkopísek, který má jednoduché úložní poměry. 

Štěrkopískové souvrství má deskovité uložení, je tvořeno štěrkopísky údolní terasy a 

pleistocenními sedimenty v depresích. Užitkovou surovinu představují fluviální 

štěrkopísky pleistocenního stáří. Podloží ložiska je tvořeno miocenními spodno - 

tortonskými vápnitými jíly, které jsou uloženy horizontálně, jen místy s mělkými 

prohlubněmi. Nadloží reprezentují písčité hlíny, místy jílovité písky. Jílové proplástky se 

vyskytují v mocnosti 0,1 – 0,2 m zcela ojediněle. 

Petrografické složení štěrkopísků údolní terasy je poměrně pestré. V největším 

množství je zastoupen křemen a moravská droba, dále pak kulmské horniny, (pískovce 

drobové, siltovce, jílovce, slepence). 
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V menším množství se vyskytují metamorfity, ( ruly, amfibolity, kvarcity ), 

podřadně vyvřeliny a akcesoricky křídové pískovce, křemence a silicity. Ložisko není 

narušeno tektonickou činností.[10] 

2.4 Popis výroby 

Ložisko je dobýváno způsobem jednoho řezu na celou mocnost až na podloží. 

Průměrná mocnost ložiska činí cca 6 m. Jako těžební stroj je použito elektrické rýpadlo E 

303 s vlečným korečkem. Vlastní těžební postup probíhá v pruzích, na délku dosahu, dle 

délky použitého výložníku. Vytěžená surovina je ukládána na zemní odvodňovací skládku. 

Technologická doprava vytěžené suroviny od těžebního mechanismu je zajišťována 

nákladními automobily. Úprava suroviny probíhá na bezobslužné úpravárenské lince typu 

POWERSCREEN. Jedná se o mokrý úpravárenský proces. Jednotlivé uzly jsou osazeny na 

rámech na betonových panelech. Linka se skládá z dvou dvousítných třídičů se sítovou 

plochou 5,0 x 1,5 m a 3 x 1,5 m. První třídič je intenzivně skrápěný. Frakce 0 - 4 je 

svedena do odvodňovače TRIDENT 2. Technologie je osazena nožovou pračkou PS SW 

70, kam je odvedena mezisítná frakce 4 - 22 . Nadsítné je odvedeno do rotačního 

odjílovače, kde dojde k oddělení zrn větších než 100 mm a jílů. Zrna menší než 100 mm 

jsou podávána do rotačního horizontálního drtiče s vysokou obvodovou rychlostí, typ Sand 

2, ve kterém dojde k předdrcení na frakci 0 - 8 mm, případně 0 – 16 mm. Drcená frakce je 

vracena zpět na vynášecí dopravník před třídič PW 16x5. Přebývající frakce jsou 

přidávány z násypky 6 m
3
 na dopravník D6 a předdrcovány.  

Propojení jednotlivých technologických je řešeno elektrickými pásovými 

dopravníky. Vyrobené frakce kameniva jsou pomocí skládkovacích dopravníků, ukládány 

na zemní expediční skládky, odkud je kamenivo nakládáno čelními lopatovými nakladači 

na dopravní prostředky obchodních partnerů nebo smluvních autodopravců výrobce. 

Frakce  0/63 je surovinou ložiska a je produktem těžby štěrkopískovny bez úpravy. 

Frakce 0/22 je vyráběna mícháním nakladačem z již vyrobených frakcí kameniva 0/4, 4/8, 

8/16 a 16/22. [10]  
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2.5 Nabízené frakce: 

Drobné a hrubé těžené kamenivo, prané 

Frakce 0/4 

Frakce 4/8 

Frakce 8/16 

Frakce 16/22 

 

Směs těženého kameniva – štěrkopísky 

Frakce 0/8 

Frakce 0/16 

Frakce 0/22 

Frakce 0/32 

Frakce 0/63 

 

Materiál mimo ČSN EN 

Frakce 0/4 zásypový písek – tříděný 

Frakce 0/4 zásypový písek – netříděný 

Okrasné valouny 

 

 

 

 

 

Jako novinku pro rok 2011 bylo poskytnout 

materiál i drobným odběratelům v podobě 

pytlovaného štěrkopísku. 

  

Obrázek 3: Ceník jednotlivých frakcí (Zdroj: Petra Cinková) 

Obrázek 4: Nově nabízený materiál (Zdroj: Petra Cinková) 
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3 Současný stav ve společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

3.1 Druhy budovaných systémů v podnikovém prostředí 

 Zabezpečení úspěšnosti organizace/podniku na současném trhu autonomními, 

izolovanými systémy managementu se stává v dnešní složité ekonomické situaci pro řadu 

našich organizací/podniků příliš nákladným. Proto se do popředí zájmu vrcholových 

manažerů stále častěji dostává požadavek tzv. integrovaných systémů managementu. Za 

jeden z nejzvládnutějších a nejrozšířenějších standardizovaných systémů managementu 

organizace je považován systém managementu jakosti (QMS) vytvářený podle norem ISO 

9001. Další důležité požadavky na organizace/podniky se týkají udržitelného rozvoje 

specifikovaného 16 principy podnikatelské charty, přijaté Světovou podnikatelskou radou 

pro udržitelný rozvoj v roce 1991 a rozšířené o princip sociální zodpovědnosti podniků, 

přijatých v roce 1997. Jde zejména o vliv činností, výrobků a služeb podniků na životní 

prostředí. Podnik přitom musí respektovat stále přísnější zákony týkající se ochrany 

životního prostředí, včetně integrované prevence a kontroly znečištění, a řadu dalších 

právních předpisů, vztahující se nepřímo k životnímu prostředí. Jiným standardizovaným 

systémem managementu podniku, zaměřeného na integrovanou prevenci a kontrolu 

znečištění a ochranu životního prostředí: systému environmentálního managementu 

(EMS), který se řídí normou 14001.[8][7] 

 Autoři norem řady 14001 však zřejmě cítili potřebu reflektovat vývoj mezi 

standarty QMS a EMS. Norma ISO 14001 uvádí v příloze B oboustranně srovnávací 

tabulku jednotlivých prvků specifikací ISO 9001 a ISO 14001.[6][7] 

VZTAHY MEZI SYSTÉMEM ŘÍZENÍ JAKOSTI A EMS 

 

Tabulka 1: Vztah mezi ISO 14 001 a ISO 9001 (Zdroj: ISO 14 001, upraveno: Petra Cinková) 

ISO 9001   ISO 14001 

Systém managementu jakosti 4 4 Požadavky na systém environmentálního 

managementu 

Všeobecné požadavky 4.1 4.1 Všeobecné požadavky 

Požadavky na dokumentaci 4.2   

Všeobecně 4.2.1 4.4.4 Dokumentace 

Příručka jakosti 4.2.2   

Řízení dokumentů 4.2.3 4.4.5 Řízení dokumentů 
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Řízení záznamů 4.2.4 4.5.4 Řízení záznamů 

Odpovědnost managementu 5.   

Osobní angažovanost a aktivita 

managementu 

5.1 4.2 

4.4.1 

Environmentální politika  

Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

Zaměření na zákazníka 5.2 4.3.1 

4.3.2 

 

4.6 

Environmentální aspekty 

Požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky  

Přezkoumání vedením 

Politika jakosti 5.3 4.2 Environmentální politika 

Plánování 5.4 4.3 Plánování 

Cíle jakosti 5.4.1 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) 

Plánování systému managementu 

jakosti 

5.4.2 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) 

Odpovědnost, pravomoc a komunikace 5.5   

Odpovědnost a pravomoc 5.5.1 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

Představitel managementu 5.5.2 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a  pravomoc 

Interní komunikace 5.5.3 4.4.3 Komunikace 

Přezkoumání systému managementu 5.6   

Management zdrojů 6.   

Poskytování zdrojů 6.1 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a  

pravomoc 

Lidské zdroje 6.2   

Všeobecně 6.2.1 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

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

Infrastruktura 6.3 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a  

pravomoc 

Pracovní prostředí 6.4   

Realizace produktu 7. 4.4 Zavedení a provoz 

Plánování realizace produktu 7.1 4.4.6 Řízení provozu 

Procesy týkající se zákazníka 7.2   

Určování požadavků týkajících se 

produktu 

7.2.1 4.3.1 

4.3.2 

 

4.4.6 

Environmentální aspekty 

Požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky 

Řízení provozu 

Přezkoumání požadavků týkajících se 

produktu 

7.2.2 4.3.1 

4.4.6 

Environmentální aspekty 

Řízení provozu 

Komunikace se zákazníkem 7.2.3 4.4.3 Komunikace 

Návrh a vývoj 7.3   

Nakupování 7.4   

Proces nakupování 7.4.1 4.4.6 Řízení provozu 

Informace pro nakupování 7.4.2 4.4.6 Řízení provozu 

Ověřování nakupovaného produktu 7.4.3 4.4.6 Řízení provozu 

Výroba a poskytování služeb 7.5   

Řízení výroby a poskytování služeb 7.5.1 4.4.6 Řízení provozu 

Validace výroby a poskytování služeb 7.5.2 4.4.6 Řízení provozu 

Identifikace a sledovatelnost 7.5.3   

Majetek zákazníka    
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Ochrana produktu 7.5.5 4.4.6 Řízení provozu 

Řízení monitorovacích a měřících 

zařízení 

7.6 4.5.1 Monitorování a měření 

Měření, analýza a zlepšování 8. 4.5 Kontrola 

Všeobecně 8.1 4.5.1 Monitorování a měření 

Monitorování a měření 8.2   

Spokojenost zákazníka 8.2.1   

Interní audit 8.2.2 4.5.5 Interní audit 

Monitorování a měření procesů 8.2.3 4.5.1 

4.5.2 

Monitorování a měření 

Hodnocení souladu 

Monitorování a měření produktu 8.2.4 4.5.1 

4.5.2 

Monitorování a měření 

Hodnocení souladu 

Řízení neshodného produktu 8.3 4.4.7 

4.5.3 

Havarijní připravenost a reakce 

Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

Analýza údajů 8.4 4.5.1 Monitorování a měření 

Zlepšování 8.5   

Neustálé zlepšování 8.5.1 4.2 

4.3.3 

4.6 

Environmentální politika  

Cíle  a cílové hodnoty a program(y) 

Přezkoumání vedením 

Opatření k nápravě 8.5.2 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

Preventivní opatření 8.5.3 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 
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3.2 Zavedení QMS a EMS ve společnosti  

 Společnost se dobrovolně rozhodla o zavedení těchto systémů s úmyslem vylepšit 

své postavení na trhu. Předmětem certifikace společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. je 

Dobývání a úprava kameniva dle norem ISO 9001 a 14001. Kromě těchto norem se 

společnost řídí příručkou řízení výroby, která stanovuje i další požadavky českých 

technických norem určujících vlastnosti kameniva s ohledem na jeho použití: 

-  ČSN EN 12620  Kamenivo do betonu 

-  ČSN EN 13043  Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

-  ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

-  ČSN EN 13242 Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace 

3.3 Environmentální politika a Politika jakosti 

Politika jakosti a EMS popisuje základní filozofii společnosti, její přístup 

k problematice jakosti a EMS, strategické priority a cíle, vztah k zákazníkovi a v 

k zaměstnancům, k životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Politika životního prostředí je 

hlavním strategickým dokumentem pro stanovení směru dalšího vývoje podniku v oblasti 

životního prostředí.[7][6] Vedení 

společnosti se plně ztotožňuje 

s jednotlivými ustanoveními normy 

ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 

ISO 14001:2005, která jsou zárukou 

naplnění této politiky, a prosazuje 

jejich účinné zavádění. Podporuje 

vzdělávání zaměstnanců, ověřuje 

funkčnost systému řízení jakosti a 

EMS a poskytuje účinnou pomoc 

v oblastech, kde je tato potřeba 

zjištěna. Veškeré tyto činnosti jsou 

Obrázek 5: Filozofie budování systému řízení jakosti a EMS (Zdroj: 

Petra Cinková) 
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zaměřeny na úspěšné uplatňování politiky jakosti a EMS. Od zaměstnanců společnosti na 

všech úrovních se očekává, že svým přístupem k plnění cílů a pracovních úkolů umožní 

plně tuto politiku realizovat. 

 Hodnocení plnění politiky jakosti a EMS je prováděno minimálně 1x ročně a je 

součástí přezkoumávání systému jakosti a EMS vedením společnosti. Politika jakosti a 

EMS a cíle jsou v případě potřeby odpovídajícím způsobem přizpůsobovány požadavkům 

a očekáváním zákazníků.[10] 

 

3.3.1 Politika jakosti a EMS Štěrkoven Olomouc a.s. 

Závodní lomu na základě SWOT analýzy a zpracované strategie společnosti 

vyhlašují Politiku jakosti a EMS příkazem předsedy představenstva a závodního lomu. 

Předseda představenstva a závodní lomu, a.s. vyhlašuje 

politiku jakosti  a EMS  období 2008-2012 

1. Trvale rozvíjet a zvyšovat efektivnost integrovaného systému řízení jakosti a 

EMS ve společnosti. 

 

2. Uspokojovat trvale potřeby a přání zákazníků s garantovanou jakostí služeb, a 

zlepšovat kvalitu a příznivost k životnímu prostředí u prováděných 

/realizovaných staveb. 

 

3. Trvale zlepšovat výkonnost procesů a kvality prováděného díla s využitím 

nových výrobků a technologií. Trvalým rozvojem a vzděláváním zaměstnanců 

zajistit rostoucí kvalitu poskytovaných služeb a péče o zákazníky dle jejich 

požadavků 

 

4. Chránit životní prostředí a zdraví zaměstnanců zabezpečením pracovišť 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti má 

zájem na trvale se zvyšujícím environmentálním vědomí zaměstnanců 

 

5. Společnost bude vytvářet dostatečné zdroje pro rozvoj integrovaného systému 

zlepšování výrobků a služeb a ochranu životního prostředí.[10] 
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3.4 Plánování 

Plánování zahrnuje environmentální aspekty (EA), požadavky právních předpisů a 

jiné požadavky, cíle, cílové hodnoty a programy. Je nezbytné zajistit nejen jejich 

vzájemnou provázanost, ale především nutně vytvořit zpětnou vazbu z provozu, z realizace 

zakázky. Organizace stanoví EA svých činností, výrobků a služeb, z nich vyhodnotí 

významné environmentální aspekty (VEA), určí požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky, které se vztahují na činnost organizace, a ve vazbě na ně stanoví 

environmentální cíle a programy. Je důležité, aby konkrétní 

zakázku/výrobek/službu/činnost byly vybrány pouze takové VEA a požadavky právních 

předpisů a jiné požadavky, které se vztahují přímo na společnost. Musí být stanoven režim 

monitorování a měření uvedených kritérií a následně má být provedena analýza výsledů 

skutečného stavu. Výsledky analýzy je podkladem pro aktualizaci registru.[1][5] 

3.4.1 Environmentální aspekty 

 Environmentální aspekty musí organizace identifikovat ke všem svým činnostem, 

výrobkům a službám. EA musí být hodnoceny z pohledu vstupů a výstupů (zamýšlených i 

nezamýšlených) spojených s minulou i současnou činností, výrobky nebo službami. 

Organizace bere v úvahu EA, které může přímo řídit (např. nakládání s odpady, výběr 

vhodných technologií apod.) nebo ty, které může ovlivnit, tj. EA zboží a služeb, které 

organizace využívá např. spotřeba energií, výběr ekologicky nezávadných vstupních 

materiálů apod.).[1][5] 

 

Obrázek 6: Znázornění aspektů z podnikání - dopady (Zdroj:Mišák, 2002 Cenia) 
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Postup identifikace významných environmentálních aspektů může být shrnuto takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Popis jednotlivých kroků pro stanovení environmentálních aspektů (Zdroj:Cenia) 
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3.4.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Dle ISO 9001 -  5.2. Zaměření na zákazníka 

  7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu 

 Organizace musí vytvořit a udržovat postup identifikace a zajištění přístupu 

k právním a jiným požadavkům, kterým podléhá a které jsou přímo uplatnitelné na 

environmentální aspekty jejich činností, výrobků a služeb.  Registr právních a jiných 

požadavků je naprosto rovnocenný registru environmentálních aspektů. Tvoří důležité 

kritérium pro stanovení významnosti aspektů. Pokud organizace nesplňuje nějaký 

legislativní požadavek, je jeho splnění samozřejmou prioritou, a to i pro organizaci, která 

nevidí životní prostředí jako svoji prioritu. Na organizaci je vytvořen ekonomický tlak ve 

formě poplatků a pokut.[6] 

 Společnost Štěrkovny Olomouc a.s., která se zabývá hornickou činností má ve 

svém registru zákonů jednak obecné zákony a normy, zákony a předpisy Českého 

báňského úřadu, vyhlášky ČBÚ a zákony a vyhlášky vztahující se k ochraně životního 

prostředí viz příloha II. 

 V pravidelném intervalu je prováděna aktualizace norem a zákonů. Ve společnosti 

je legislativa rozdělena na oborové skupiny, které určený garant aktualizuje dle 

elektronicky dodávaných změn od externí firmy. O případných změnách informuje na 

poradách vedení. U zákonů týkající se EMS je záznam o hodnocení souladu uveden v 

seznamu v PC u distributora. Hodnocení souladu u zákonů EMS je prováděn externím 

pracovníkem firmy VOUT s.r.o. na základě dohody o provedení prací.    

3.4.3 Cíle, cílové hodnoty a program(-y) 

Dle ISO 9001 -  5.4.1 Cíle jakosti 

8.5.1. Neustálé zlepšování 

Základem plánování jakosti a EMS jsou cíle, politika jakosti a EMS. Politika 

jakosti a EMS je závodním lomu rozpracována do konkrétních měřitelných cílů jakosti a 

EMS s určením odpovědností zaměstnanců za jejich plnění. Cíle jakosti a EMS 

konkretizují fáze realizace strategických záměrů. Cíle jakosti a EMS jsou pravidelně 

hodnoceny a na základě výsledků hodnocení aktualizovány. Hodnocení je prováděno podle 

měřitelných parametrů minimálně jedenkrát ročně v rámci přezkoumání SŘJ a EMS 
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vedením. Změna nebo úprava strategie je impulsem pro aktualizace politiky a cílů jakosti a 

EMS. Na základě zpracovaných EMS aspektů jsou stanoveny Cíle SŘJ i EMS a programy, 

které na cíle SŘJ a EMS navazují.[10] 

3.4.3.1 CÍLE JAKOSTI A EMS PRO ROK 2011 pro společnost  

Štěrkovny Olomouc a.s. 

Předseda představenstva a závodní lomu vyhlašuje v souladu s politikou jakosti a EMS  

1) Udržení funkčního systému řízení jakosti a EMS a obhájení certifikátu SŘJ na 

recertifikačním auditu dle ISO 9001a ISO 14001 v platném znění. 

2) Objem reklamací za rok nepřesáhne 3 % z dosaženého obratu.  

3) Zahájení zkušebního provozu akvamátoru a hydrocyklónu. Následně pak zavedení 

do výroby. 

4) Zlepšení ekologického přístupu 

4.1) Provést analýzu a následnou optimalizaci ukládání nebezpečného odpadu 

s prokazatelným snížením rizika 

4.2) Pokračovat školení k předcházení environmentálních škod a havárií a tím 

k prevenci poškození životního prostředí, zdraví a života zaměstnanců. Zařadit toto 

školení do obsahu nástupního školení - 100% účast všech zaměstnanců společnosti 

4.3) Pokračovat v biologické rekultivaci na zahlazování následků těžby přes  

jezero III. a IV. 

4.4) Úzce spolupracovat s dotčenými orgány při výstavbě veslařského kanálu 

Grygov[10] 

 

5.4.2 - Plánování systému managementu jakosti  

Plánování jakosti a EMS je obsaženo v jednotlivých dokumentech, které popisují 

procesy. Závodní lomu a vedení společnosti vyhodnocují nároky na zdroje pro jednotlivé 

procesy, sestavují a schvalují plány jejich zabezpečení. Plán zahrnuje nejen zdroje, ale i 

monitorovací činnosti, kontrolní činnosti, plány údržby. Zvláštní důraz je kladen na zdroje 

lidské. Systém řízení dokumentace zajišťuje, že veškeré změny jsou řádně projednány, 

evidovány a plány jsou udržovány v aktuálním stavu.  
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Závodní lomu a předseda představenstva odpovídá za tvorbu zdrojů pro: 

- realizaci strategie společnosti, její schválené politiky jakosti a EMS, cílů 

jakosti a EMS a plánů jakosti a EMS  

-  veškeré procesy, které jsou ve společnosti realizovány. 

V ročních a operativních plánovacích obdobích prověřuje závodní lomu čerpání a 

potřeby zdrojů v uvedených kategoriích: 

- lidské zdroje 

- finanční zdroje 

- technické a informační zdroje 

Závodní lomu a předseda představenstva následně přijímá opatření na jejich 

zabezpečení. Pro zajištění zdrojů pro realizaci všech procesů jsou zpracovány roční plány, 

všechny plány schvaluje předseda představenstva a závodní lomu. V rámci společnosti jsou 

zpracovávány tyto plány: 

 finanční plán 

 investiční plán 

 marketingový plán, 

 plán rozvoje lidských zdrojů a výcviku 

 plán údržby a oprav  

 plán interních auditů,  

 dle potřeby další plány.  

Plánování zdrojů probíhá ve společnosti v ročních plánovacích obdobích s tím, že 

tyto plány navazují na strategii společnosti a jsou v průběhu roku aktualizovány v 

závislosti na změnách v objemu zakázek a dle momentálních potřeb. 

Jednotlivé plány, odpovědnosti za jejich zpracování, aktualizaci a vyhodnocení jsou 

popsány v příslušných směrnicích. Systém řízení dokumentace zajišťuje, že veškeré změny 

jsou řádně projednány, evidovány a plány jsou udržovány v aktuálním stavu. [10] 
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3.4.3.2 Cílové hodnoty měřitelných parametrů hlavních procesů pro rok 2011 ve 

společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

Předseda představenstva a závodní lomu společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

vyhlašuje v souladu s politikou a cíli jakosti EMS následující cílové hodnoty měřitelných 

parametrů hlavních procesů pro rok 2011 [10]: 

1) Řízení lidských zdrojů OS 03-02 

měřitelný parametr: náklady na školení a výcvik proškolených pracovníků, počet 

realizovaných školení 

cílová hodnota: počet úspěšně zakončených školení vzhledem k celkovému počtu 

účastníků školení        97 % 

náklady na školení plán    115.000,- Kč 

 

2) Přezkoumání smlouvy, zpracování obchodního případu, komunikace se 

zákazníkem  

OS 04-01 

měřitelný parametr: počet realizovaných zakázek k počtu všech došlých poptávek, 

objednávek a výzev k výběrovému řízení (v počtu zakázek) 

cílová hodnota: kladný trend v meziročním srovnání, 83 % úspěšnosti 

Monitoring spokojenosti zákazníka  

měřitelný parametr: celkové bodové hodnocení jednotlivých dotazníků 

cílová hodnota: ne horší než 35 

měřitelný parametr: nejhůře hodnocený bod v dotazníku 

cílová hodnota: ne horší než 3 

 

3) Nakupování OS 04-03 

měřitelný parametr: procento finančního objemu reklamací nakupovaných 

produktů/materiálů v jednotlivých měsících  

cílová hodnota: procento finančního objemu reklamací k finančnímu objemu 

nakupovaného zboží – větší než 2%   

Hodnocení dodavatelů OS 04-03 

měřitelný parametr: trendy v hodnocení dodavatelů materiálu, prací a služeb 

cílová hodnota: kladný trend v meziročním srovnání, průměrná známka nepřekročí 3 
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4) Řízení procesu v PJ 

měřitelný parametr:  plnění smluvených objemů tun 

cílová hodnota: 90 % všech zakázek bude realizováno ve smluvním objemu nebo 

změna objemu bude iniciována zákazníkem 

měřitelný parametr: trend počtu reklamací od zákazníků 

cílová hodnota: klesající trend, objem reklamací za rok nepřesáhne 3 % 

z dosaženého obratu 

měřitelný parametr:  procento množství reklamovaných tun k objemu prodaných 

tun 

cílová hodnota: max. 3 % objemu výroby v rámci řádného předávacího řízení 

 

Oblast EMS 

1. Identifikace a klasifikace environmentálních aspektů 

Sledované parametry: posouzení druhu a závažnosti následků environmentálních rizik 

vznikajících činností společnosti 

Cílová hodnota: sledování v tabulce identifikace a klasifikace EMS aspektů, v návaznosti 

zpracování Cílů jakosti a EMS a EMS programů 

 

2. Odpady 

Sledované parametry: množství a druh vyprodukovaného odpadu, podíl nebezpečných 

odpadů, náklady na likvidaci,  

Cílová hodnota: průběžné sledování, tříděním odpadů snížení nákladů na likvidaci 

 

3. Nebezpečné látky a environmentálně příznivé výroky 

Sledované parametry: množství nakupovaných nebezpečných látek tak, aby koeficient N 

nedosahoval hodnoty 1,00 a společnost nebyla začleněna do skupiny A nebo B s vyšší 

sledovaností a nevznikla tím ohlašovací povinnost na Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Cílová hodnota: koeficient N nesmí dosáhnout hodnoty 1,00 

 

4. Technické zařízení 

Sledované parametry: uložení, zabezpečení a identifikace stojů a zařízení, údržba a revize, 

výsledky emisních měření, spotřeba PHM a olejů u vozidel,  
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Cílová hodnota: sledování, snížení nákladů na eventuální likvidaci havárie a finančních 

nákladů na opravy/nákup  

 

5. Počet a charakter mimořádných událostí 

Sledovaný parametr: počet a charakter mimořádných událostí z hlediska EMS 

Cílová hodnota: počet EMS havárií 0%  

 

6. Hodnocení souladu legislativou  

Sledovaný parametr: existence a správná funkce postupu aktualizace a bezchybné 

dodržování předpisů vztahujících se k činnosti společnosti 

Cílová hodnota: pravidelná aktualizace dle OS 01-01, pravidelné seznámení se změnami na 

poradách vedení 

 

7. Sledování spotřeby energie provozovny Grygov 

Sledovaný parametr: sledování spotřeby el. energie 

Cílová hodnota: pravidelné sledování 1x měsíčně zápis do měsíčního výkazu, nesmí 

překročit stanovené limity dané smlouvou s ČEZ  

 

Pro hlavní procesy byly stanoveny výše uvedené měřitelné parametry, každoročně jsou stanoveny příkazem předsedy 

představenstva a závodního lomu jejich cílové hodnoty. Vedení určuje dle potřeby hodnocení i pro další procesy 

v příslušných směrnicích. Měřitelnou environmentální složku v celkovém  SŘJ a EMS pokrývají cílové hodnoty 

environmentálních programů.  
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3.5 Zavedení a provoz 

3.5.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

„Vedení musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytvoření, zavedení, 

udržování a zlepšování systému environmentálního managementu. Mezi zdroje patří lidské 

zdroje a specializované dovednosti, infrastruktura organizace, technologie a finanční 

zdroje. Úlohy, odpovědnost a pravomoc se musí definovat, dokumentovat a sdělovat tak, 

aby podporovaly efektivní environmentální management“.[6] 

 

Dle ISO 9001 – 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu 

Odpovědnost vedení v systému řízení jakosti a EMS je definována ve směrnici OS 

02-01-O Odpovědnost vedení. Zde je stanoven mechanismus pověření představitele pro 

jakost a EMS ve vedení společnosti a jeho základní odpovědnosti. Společnost klade velký 

důraz na péči o zákazníka i na význam jakosti. Proto byl pověřen funkcí představitele pro 

jakost a EMS závodní lomu.[10] 

 

Základní odpovědnosti vedení v systému řízení jakosti a EMS jsou: 

- Stanovení politiky jakosti a EMS 

- Stanovení cílů jakosti a EMS 

- Zpracování strategie pro příští období. 

- Přezkoumání funkčnosti a vhodnosti systému řízení jakosti a EMS 

- Plánování procesů a zdrojů, potřebných pro úspěšnou realizaci strategie, 

politiky a cílů jakosti a EMS 

- Informování zaměstnanců pomocí vnitřního komunikačního systému o 

požadavcích zákazníků na jakost dodávaných produktů a služeb a 

opatřeních k zabezpečení těchto požadavků. Zpětná vazba je zajištěna 

povinností vedoucího odpovědět na dotaz zaměstnance a právem 

zaměstnance iniciovat opatření. 
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Dle ISO 9001 - 5.5.1 Odpovědnost a pravomoc  

Organizační řád společnosti popisuje organizační strukturu a rozdělení 

odpovědností za obecné a odborné činnosti, navazující směrnice určují odpovědné majitele 

procesů. Systém výběru, výcviku a rozvoje vedoucích zaměstnanců i ostatních 

zaměstnanců zabezpečuje způsobilost pro pracovní výkon. 

 

Dle ISO 9001 - 5.5.2 Představitel managementu 

Představitel vedení pro jakost a EMS je nositelem a zároveň garantem SŘJ a EMS 

ve společnosti. Jeho pověření, pravomoci a odpovědnosti určuje PPZL a OS 02-01-O 

Odpovědnost vedení. Odpovídá zejména za kompletní vedení managementu jakosti a 

EMS, hodnocení stavu SŘJ a EMS vedením společnosti a plněním úkolů, uložených 

vedením společnosti pro potřebu údržby a rozvoje systému řízení jakosti a EMS a 

prosazování zájmů a potřeb zákazníka. 

 

Dle ISO 9001 - 6.1 Poskytování zdrojů 

Společnost zavedla systém zjišťování a vyhodnocování potřeb a nároků na 

zabezpečení zdrojů pro své procesy. Na základě zjištěných potřeb zpracovávají odpovědní 

vedoucí zaměstnanci plány, které v konečné fázi přezkoumá závodní lomu a předseda 

představenstva promítne do ročního rozpočtu a nakonec ho schválí vedení společnosti. 

Na přelomu každého kalendářního roku probíhá práce na strategii společnosti, která 

umožní plánování nejen v běžných ročních obdobích, ale i přechod na plánování 

zabezpečení zdrojů ve středně a dlouhodobém horizontu. Tento krok je dalším zlepšením a 

zajištěním dalšího rozvoje a konkurenceschopnosti společnosti. 

  Základním podkladem pro plánování zdrojů ve společnosti je SWOT analýza a 

hospodářský výsledek uplynulého období. SWOT analýza určuje především postavení 

společnosti na trhu, hodnotí konkurenční prostředí a úroveň spolupráce s dodavateli. 

Popisuje silné a slabé stránky, definuje kritické hrozby a obchodní příležitosti 

společnosti.[10] 
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Za vypracování SWOT analýzy odpovídá předseda představenstva a závodní lomu. 

SWOT analýza je základním vstupem pro zpracování strategie společnosti. V souladu se 

strategií schvaluje závodní lomu a předseda představenstva marketingový plán. Má čtyři 

části: 

1. komunikace  

2. marketing se zaměřením na zákazníka 

3. nákupní marketing 

4. personální marketing 

 

Každá část má svůj časový harmonogram obsahující etapy - přípravy, realizace zpětnou 

vazbou, monitoring a hodnocení. 

Marketingové komunikace:  

 účast na odborných výstavách a veletrzích 

 vlastní inzerce 

 prezentace obchodního jména 

 Komunikace – vnitřní, s investory a externími zainteresovanými stranami 

 

Zákaznický marketing (produkty) 

 segmentace trhu 

 internetové stránky společnosti:   začlenění informací o ŽP 

 během provádění důlní činnosti (kontrolní dny): komunikace o jakosti a o ŽP 

 

Nákupní marketing (vstupy, zdroje) 

Cílem nákupního marketingu je sběr a hodnocení strukturovaných informací o stávajících a 

potenciálních dodavatelích a jejich konkurentech. 

- informování dodavatelů o EMS příznivé výrobky 

Pro charakter činnosti společnosti je zejména důležité monitorovat vazby na dodavatele. 

Výsledky nákupního marketingu slouží jako vstup pro hodnocení portfolia dodavatelů a 

jsou zdrojem jeho zlepšování, případně opatření.[10] 
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Personální marketing (lidské zdroje) 

Účelem personálního marketingu je pečovat o lidské zdroje – zaměstnance 

společnosti a zajistit strukturované informace o trhu pracovních sil, které by potenciálně 

mohly zlepšit a v případě potřeby zajistit systematickou péči o zákazníka. Personální 

marketing provádí závodní lomu. Dle potřeby kontaktuje Úřad Práce, vyhodnocuje získané 

informace, schvaluje plán rozvoje lidských zdrojů společnosti. 

 

Dle ISO 9001 - 6.3 Infrastruktura 

Za udržování a zlepšování infrastruktury ve společnosti odpovídá závodní lomu. 

Pro naplnění požadavků moderního řízení zdokonaluje společnost svůj informační systém. 

Ten je důležitým zdrojem pro splnění požadavků a přání zákazníka na základě používání 

nejnovějších informací, třídění a analýzy dat. Ve směrnici OS 01-02-O je uveden postup 

pro pravidelnou údržbu informačního systému a vyhodnocení záznamů pro jeho další 

zlepšování.  

Stroje, zařízení a nářadí na pracovištích jsou z důvodu zajišťování plynulosti 

procesu pravidelně udržovány podle platných předpisů a norem. Záznamy o stavu, údržbě 

a opravách jsou uvedeny v provozních denících strojů, pochůzkových knihách. Požadavky 

na jednotlivé prohlídky a údržbu včetně požadavků na zákonné revize strojů a údržbu 

vozového parku společnosti jsou shrnuty v ročním plánu preventivních prohlídek a revizí. 

Za jeho sestavení a schválení odpovídá závodní lomu. Pokud ze situace vyplyne potřeba 

obnovy strojů, zařízení, nářadí a vozového parku, zařadí položky do plánu nákupu a 

investic a zajistí jejich přiměřené krytí ve finančním rozpočtu. Dle momentální potřeby a 

stavu je plán v průběhu roku aktualizován. Jednou ročně jsou záznamy vyhodnoceny, 

ověřeno plnění plánu, přijata případná opatření a připraven plán na další rok.[10] 
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3.5.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

„Organizace musí zajistit, aby osoba provádějící pro ni nebo z jejího pověření 

úkony, které mohou způsobit významné environmentální dopady identifikované 

organizací, byla způsobilá na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. 

Organizace musí uchovávat s tím spojené záznamy. Organizace musí určit potřeby výcviku 

spojené s jejími environmentálními aspekty a jejím systémem environmentálního 

managementu. Musí poskytovat výcvik nebo provádět jiné činnosti pro to, aby tyto potřeby 

byly splněny, a zároveň musí uchovávat s tím spojené záznamy“.[6] 

 

Dle ISO 9001 - 6.2.1 Všeobecně 

Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. v rámci motivace zaměstnanců a pro posílení 

vztahu zaměstnanec - zabezpečuje vnitřní systém komunikace formou interního sdělení. 

Dále společnost zabezpečuje zaměstnancům dopravu na pracoviště firemními vozidly, 

poskytuje firemní mobilní telefony, pracovní oděvy, obuv a ostatní potřebné OOPP a 

MČDP. 

Od základního rozdělení odpovědností a pravomocí v R 01-O Organizačním řádu se 

odvíjejí popisy práce pro jednotlivá pracovní místa. Součástí jsou i kvalifikační požadavky. 

Součástí přezkoumání systému řízení jakosti a EMS je i přezkoumání vhodnosti těchto 

popisů pro současné a budoucí potřeby společnosti, aby si udržela a dále zlepšovala vysoký 

standard jakosti a EMS a uspokojování potřeb zákazníků. 

Zaměstnanci, kteří provádějí činnosti bezprostředně související s řízením jakosti a EMS, 

byli pověřeni PPZL. Jejich kvalifikace je trvale zlepšována a je hodnocen výstup jejich 

činností. Je zaručeno nezávislé postavení těch, kteří vykonávají kontrolní činnost. Vedení 

zajišťuje systém vhodné motivace pro všechny kategorie zaměstnanců.[10] 

 

Dle ISO 9001 - 6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik 

Součástí těchto procesů je i zpracování plánu výcviku a školení na základě 

požadavků legislativy, vedoucích zaměstnanců a jinak zjištěných potřeb, zejména 

v souvislosti se strategickými cíli společnosti. Závodní lomu přezkoumal a schválil 

zpracovaný interní kvalifikační systém, založený na dokladování způsobilosti a plánování 

forem a rozsahu výcviku jako motivačního zdroje pro rozvoj a odborný růst zaměstnanců. 

Klíčový zaměstnanci se pravidelně účastní školení vyplývajících z báňských předpisů. 
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Zaměstnanci jsou seznamování s EMS aspekty v návaznosti na Cíle jakosti a EMS a EMS 

programy. Efektivnost výcviku je průběžně sledována pomocí dopadu na snižování chyb 

v procesech, jednou ročně je součástí přezkoumání SŘJ a EMS vedením.[10] 

3.5.3 Komunikace 

Dobrá komunikace je základním předpokladem správně fungujícího systému 

environmentálního řízení. Je důležité vědět, co již bylo vykonáno, jaké činnosti probíhají a 

jaké činnosti jsou plánovány. Interní komunikace by se neměla omezovat pouze na zprávy 

a informační dokumenty určené zaměstnancům a sdělení vrcholového vedení řídícím 

pracovníkům. Součástí komunikace by také mělo být informování zaměstnanců o zavádění 

EMS, změnách a dosažených výsledcích. Externí komunikace může zahrnovat např. 

výroční zprávy, internetové stránky, schůzky s občany apod.[1] 

 

Dle ISO 9001 – 5.5.3 Interní komunikace 

Systém vnitřní komunikace je popsán v dokumentech o řízení údajů. Komunikace 

zabezpečuje poskytnutí aktuálních informací všem oprávněným příjemcům a naopak také 

zpětnou vazbu - poskytnutí dostatku spolehlivých informací pro vedení, které na jejich 

základě přijímá kvalifikovaná rozhodnutí a výchovou k environmentálnímu vědomí 

zaměstnanců i zákazníků. 

Vzhledem k velikosti společnosti jsou nejobvyklejšími komunikačními prvky porady 

vedení, porady se zaměstnanci, záznamy o jakosti a EMS a výsledky jejich projednání 

zpřístupněné zaměstnancům. Zpětná vazba je zajištěna povinností předsedy představenstva 

nebo závodního lomu odpovědět na dotaz zaměstnance a právem zaměstnance iniciovat 

opatření. Informace pro zaměstnance jsou zpřístupněny i na nástěnce. 

Vedení společnosti rozhodlo, že v rámci komunikace se zainteresovanými stranami 

bude s externími organizacemi komunikovat o environmentálních aspektech.[10] 

 

Dle ISO 9001 – 7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

Komunikace se zákazníky je zajištěna ve všech fázích procesu od přijetí a vyjasnění 

poptávky, zpracování nabídky a vyjádření zákazníka, přezkoumání a vyjasnění 

objednávky, zpracování smlouvy, přes spoluúčast zákazníka při zajištění projektové 

dokumentace (je-li předmětem zakázky), komunikace v rámci kontrolních dnů při realizaci 
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zakázky, předání zakázky se zápisem v předávacím protokolu nebo stavebním deníku až 

po zjišťování spokojenosti zákazníka formou dotazníku. Za komunikaci se zákazníkem ve 

všech fázích procesu odpovídá závodní lomu, který může pověřit jednáním příslušné 

zaměstnance.[10] 

3.5.4 Dokumentace 

Dokumentace EMS je hlavním průkazným materiálem o zavádění systému 

environmentálního řízení a představuje jakousi interní „paměť“ podniku. Je také dokladem 

o účinnosti systému řízení. V případě malých organizací postačí přiměřeně rozsáhlá 

funkční dokumentace. Ve velkých podnicích, na druhé straně, by měla dokumentace být 

dobře organizovaná, v dostatečném rozsahu a pokud možno uchovávaná v elektronické 

podobě.[1] 

 

Dle ISO 9001 – 4.2.1 Všeobecně 

Dokumentace SŘJ a EMS ve společnosti je k dispozici v řízeném stavu. Je dle 

potřeb aktualizována v rámci změnového řízení, které je popsáno ve směrnici OS 01-01-O 

Řízení dokumentů a údajů. Uložení dokumentace se provádí dle R02-O Spisového a 

skartačního řádu. Za distribuci dokumentace a její uchovávání v aktuálním stavu odpovídá 

manager jakosti a EMS.[10] 

3.5.5 Řízení dokumentů 

„Dokumentace požadovaná systémem environmentálního managementu a 

mezinárodní normou ISO 14 001 musí být řízená“.[6] Záznamy jsou zvláštním druhem 

dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky článku 4.5.4. 

 

Dle ISO 9001 – 4.2.3 Řízení dokumentů 

Dokumentace společnosti tvoří logicky stavěný třístupňový systém. Má svoji 

hierarchii seřazenou podle charakteru jednotlivých dokumentů.  

1.úroveň: jednotlivé řády společnosti, navazující dle potřeby na státní legislativu a 

garantující tímto vazbu na okolní prostředí a to, že procesy ve společnosti 

vyhovují legislativě. Výjimečné postavení zaujímá PJ a EMS jako 
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zastřešující dokument SŘJ a EMS, který plní navíc i funkci 

marketingovou. 

2.úroveň: zahrnuje organizační směrnice, příkazy předsedy představenstva a 

závodního lomu 

3.úroveň: pracovní postupy, záznamy z porad, záznamy z procesů, externí pošta, 

interní sdělení a informace, účetní doklady, dokumentace externího 

původu, technické normy zákony, projektová dokumentace, technická, 

provozní a ostatní dokumentace (základní a provozní, důlně měřičská, 

geologická a havarijní dokumentace , plány). 

Pro dokumenty všech úrovní je stanoveno, jakým způsobem vznikají nebo se do systému 

společnosti dostávají z prostředí (např. normy), jak jsou řízeny, aktualizovány a měněny, 

jak se s nimi uživatelé seznamují a jak jsou nakonec uloženy, vypořádány a/nebo 

skartovány.  

3.5.6 Řízení provozu 

Řízení provozu představuje soubor konkrétních postupů, které podnik dodržuje 

s cílem chránit životní prostředí. Jedná se o stěžejní část systému environmentálního řízení 

v podniku, napomáhající v rámci běžného i mimořádného provozu k dosažení 

environmentálních cílů a cílových hodnot a docílení souladu s normou ISO 14001. Postupy 

by měly být zaznamenány v písemné podobě, aby nemohlo dojít k ohrožení naplňování 

environmentální politiky a environmentálních cílů a cílových hodnot. Vzhledem k tomu, že 

tyto postupy jsou určeny především pro zaměstnance, měly by být jednoduché, nejlépe ve 

formě obrazových symbolů či jasně popsaných jednotlivých vykonávaných činností. Pro 

potřeby subdodavatelů a jiných spolupracujících subjektů ovšem může být vytvořena verze 

obsahující detailnější specifikace postupů a úkonů.[10] 

 

Dle ISO 9001 – 7.1 Plánování realizace produktu 

Předmět činnosti společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. je realizován formou plnění 

jednotlivých zakázek na základě podepsané smlouvy nebo odsouhlasené objednávky. 

Blokové schéma návaznosti procesů viz příloha č. III, znázorňuje vzájemné vazby procesů. 

Za dílčí procesy jsou stanoveny odpovědnosti, jsou popsány vstupy a výstupy těchto 

procesů.  
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Za plánování realizačních procesů je odpovědný závodní lomu. Výstupem 

plánovacího procesu je plán zakázek sestavovaný ročně na základě uzavřených rámcových 

smluv jako výhled a upřesňovaný podle skutečně získaných zakázek a potřeb trhu. Jakost 

produktu je definována ve smluvních dokumentech. Součástí přezkoumání smlouvy je 

identifikace nároků na zdroje a plán jejich zabezpečení, programy ovlivňující ekologizaci 

realizačních procesů. 

 

Dle ISO 9001 – 7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

Pro potřeby zlepšování techniky zjišťování potřeb zákazníka byl v organizační 

struktuře společnosti vytvořen úsek přípravy výroby a výroba. Jedním z jeho hlavních 

poslání je právě zabezpečení požadavku jakosti a EMS. 

 

Dle ISO 9001 – 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu  

Požadavky na produkt jsou prověřovány ve všech fázích zpracování zakázky a její 

realizace až po předání produktu zákazníkovi. Odpovědnosti za jednotlivé kroky jsou 

stanoveny v lineárních maticích odpovědnosti, které jsou součástí jednotlivých vývojových 

diagramů. Za přezkoumání požadavků na produkt odpovídá závodní lomu. Záznamy o 

přezkoumání jsou vedeny elektronicky v Knize obchodních případů. 

 

Dle ISO 9001 – 7.4.1 Proces nakupování 

Společnost popsala svůj proces nakupování ve směrnici OS 04-03-O Nakupování a 

určila odpovědné zaměstnance za jednotlivé fáze procesu. Za nákup produktů na zajištění 

zakázek odpovídá určený pracovník. Požadavek na nákup produktu nebo služby interní 

potřeby zapíše žadatel – zaměstnanec společnosti do sešitu požadavků na nákup interní 

potřeby. Záznamem o přezkoumání je podpis určeného pracovníka v sešitě požadavků.  

V případě nákupu na objednávku odpovídá určený pracovník za vystavení a 

přezkoumání objednávky před odesláním. Pověřený zaměstnanec odpovídá následně za 

vstupní kontrolu a převzetí dodaných výrobků, záznam provede na DL-faktuře.  

Centralizace nákupu klíčových vstupních materiálů umožňuje efektivně řídit portfolio 

dodavatelů a garantovat stabilitu jakosti a EMS vstupních materiálů a komponentů pro 

všechny produkty. Dodavatelé jsou informováni o požadavcích EMS příznivých výrobků 

při nákupu. Charakter činnosti vyžaduje i nákup specializovaných prací a dodávek, 
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kterému je věnována zvláštní pozornost. Dodavatelé prací jsou pravidelně hodnoceni 

obdobným systémem jako dodavatelé vstupních materiálů. 

S dodavateli materiálů i prací jsou dohodnuta kritéria jakosti a přejímky, která 

navazují na vnitřní systém ověřování nakupovaných produktů, požadavky zákazníka a 

doporučené postupy výrobců. Těmto dodavatelům společnost poskytuje informace o 

rizicích EMS, které jsou přílohou R 04-O Ekologický řád[10]. 

 

Dle ISO 9001 – 7.4.2 Informace pro nakupování 

Vedení společnosti sleduje vybrané dodavatele, zařazené do portfolia, případně 

jejich náhradníky. Informační materiály zasílané pravidelně od dodavatelů jako aktualizace 

informací o nových produktech hodnotí a přiřazuje do Portfolia dodavatelů manager 

jakosti a EMS k jejich nabídkám. Součástí je dokladovaná validace a uvolnění nového 

produktu do standardního nakupování a použití v procesech[10]. 

 

Dle ISO 9001 – 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu  

Ověřování nakupovaného produktu je realizováno popsanými postupy ve směrnici 

OS 04-03-O Nakupování a příslušnými pracovními postupy, které obsahují i prvky 

kontroly. Ve směrnicích jsou určeny odpovědnosti za ověřování nakupovaných produktů a 

prací na různých pracovištích, kam jsou dodávány ve vnitřním systému společnosti. 

Přejímku a vstupní kontrolu dodávek prací provádí určený pracovník: Záznam o výsledku 

provede do faktury – DL / předávacího protokolu / stavebního deníku / pochůzkové knihy. 

Pracovní postupy vstupní kontroly stanoví jednoznačně podmínky uvolnění nakupovaných 

produktů a prací do další fáze procesů. Součástí podmínek pro nakupování je dodržení 

ustanovení zákona č. 22/97 Sb. a navazujících NV(nařízení vlády). 

 

Dle ISO 9001 –7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

Základní rozdělení odpovědností za dílčí postupy v procesu realizace produktů a 

poskytování služeb je popsáno v provozní dokumentaci vydané ve smyslu Horního zákona 

a předpisů souvisejících. Veškeré informace o vlastnostech a jakosti produktu jsou 

projednány a odsouhlaseny se zákazníkem v postupech stanovených směrnicí OS 04-01-O 

Přezkoumání smlouvy, zpracování obchodního případu. 

a) Každý vedoucí při převzetí pracovního místa přebírá i kompletní sadu řízených 

dokumentů, náležejících jeho pracovnímu zařazení. Pokud je třeba doplnit zvláštní 
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postup, je zahrnut do této dokumentace. Součástí převzaté dokumentace pro 

realizaci zakázky jsou havarijní plány, environmentální značení případně pracovní 

pomůcky sloužící k ochraně lidí i životního prostředí při realizaci zakázky. 

b) Zařízení ve výrobě jsou pravidelně udržována dle plánu údržby. Za jednotlivé 

fáze procesu odpovídá metrolog, BT, zaměstnanci a jejich vedoucí. 

c) Na každém pracovišti jsou v souladu s plánem jakosti a EMS přidělena měřidla. 

Měřidla jsou evidována a pravidelně udržována dle R03-O Metrologického řádu.  

d) Jednotlivé fáze výroby jsou popsány v postupech, které obsahují i kontrolní 

prvky pro interní výstupní kontrolu produktů připravených pro předání zákazníkovi. 

Tyto postupy určují klíčové prvky pro monitoring jejich jakosti a EMS a záznamy 

pro hodnocení těchto prvků v opakovaných intervalech. Součástí monitoringu je i 

monitoring v rámci EMS popsaný v R04-O Ekologickém řádu.  

e) Při přejímkách materiálu a předávání jednotlivých fází realizace zakázky na 

pracovištích jsou vůči dodavatelům materiálu i prací uplatněny popsané postupy 

odsouhlasení a uvolnění produktu do další fáze. Základní hranice odpovědností 

určují pracovní postupy. 

f) V pracovních postupech jsou podrobněji rozepsány odpovědnosti a podmínky 

tohoto uvolnění. Podkladem pro zahájení přípravy zakázky je podepsaná smlouva, 

resp. objednávka. 

Součástí přípravy – je příprava bloku zásob, který je možno vytěžit a upravit za dané 

časové období. Výstupy přípravy v rámci společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. je roční plán 

výroby a prodeje, schválený předsedou představenstva a závodního lomu[10]. 

 

Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontrola probíhá formou samokontroly příslušných zaměstnanců po 

jednotlivých fázích realizace zakázky, je důležitým nástrojem ověřování v různých stádiích 

realizace, zda výsledky hornické činnosti jsou v souladu s normami, postupy a pravidly.  

Rozsah mezioperačních kontrol je stanoven v pochůzkové knize a plánu odběru vzorků. 

U některých zakázek dle požadavku zákazníka probíhá mezioperační kontrola 

formou kontrolního dne s účastí zástupce zákazníka. Osoby odpovědné za provedení 

kontroly odpovídají také za náležité označení případných neshodných výrobků, včetně 
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případného označení vyhrazených prostor, je-li to možné a účelné, až do vypořádání 

neshodných výrobků dle organizační směrnice OS 05-02-O. 

 

Výsledek procesu 

Výsledkem realizačního procesu jsou vydobyté a upravené štěrkopísky připravené 

k předání zákazníkovi.  

 

Záznam o předání a převzetí je proveden na dodacím listu.  

Způsobilost strojních zařízení má klíčový vliv na jakost produktů. Všichni 

zaměstnanci kontrolují svěřená zařízení vždy před zahájením práce a po ukončení práce se 

zařízením, v případě, že zjistí poruchu, poškození nebo nutnou opravu, nahlásí tuto 

skutečnost vedoucímu provozovny. O kontrolách zařízení, poruchách a následných 

opravách vedou zaměstnanci společnosti záznamy v provozních denících strojů. Za 

udržování způsobilosti strojních zařízení a dopravních a manipulačních prostředků celkově 

odpovídá vedoucí provozovny, který na základě záznamů v provozních denících plánuje 

pravidelnou údržbu a obnovu. 

 

Schvalování procesů a zařízení 

Jednou za kalendářní rok jsou managerem jakosti a EMS přezkoumány stávající 

pracovní postupy. Přezkoumání slouží k ověření vhodnosti uvedených postupů pro 

vyvíjející se hornickou činnost, k zajištění souladu s novými normotvornými procesy, 

úrovní inovovaného zařízení, k uspokojení požadavků zákazníků. Předseda představenstva 

a závodní lomu projedná a popřípadě stanoví nápravné, preventivní nebo zlepšovací 

opatření. 

Kromě těchto pravidelných přezkoumání a schvalování podléhají schvalovacímu řízení 

vždy: 

- instalovaná nová zařízení, 

- postupy pro nové technologie, výrobky a služby. 

- postupy, potřebné pro splnění zvláštních požadavků zákazníka. 
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Dle ISO 9001 –7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

Validace procesů se ve společnosti realizuje formou praktického ověření funkčnosti 

dle příslušných pracovních postupů po jejich přezkoumání a schválení odpovědným 

zaměstnancem nebo externím spolupracovníkem, pokud jde zvlášť o složitý proces, 

metodu nebo zařízení. Tato činnost má základní dopad na stabilitu procesů a tím i na 

opakovatelnou jakost konečného produktu dodaného zákazníkovi. Stabilita celého procesu 

realizace zakázek je garantována stabilitou dílčích validovaných procesů a zdrojů pro 

jejich realizaci takto: 

 

a) Pracovní postupy jsou zpracovány kvalifikovanými odborníky a po 

přezkoumání schváleny. Podléhají pravidelnému hodnocení a aktualizaci 

v souladu s vývojem znalostí a požadavků zákazníků.  

b) Sledování technických parametrů a hodnocení plánovaných údržeb zařízení 

podle schválených návodů a postupů umožňuje validovat pravidelně jejich 

způsobilost. Způsobilost lidských zdrojů je zaručena realizací plánu školení 

a výcviku. 

c) Pracovní postupy, technologické postupy a metody jsou schvalovány a 

řízeny tak, aby byly vždy použity jen platné postupy. 

d) Záznamy o jakosti v jednotlivých fázích validace procesů umožňují 

měřitelné hodnocení a další optimalizaci. 

e) Validace probíhá opakovaně ve stanovených intervalech pro postupy, 

zařízení, měřidla i lidské zdroje. 

Pokud výsledek vykazuje neshodu, nesmí být proces dále realizován a o dalším postupu 

rozhodne závodní lomu. 

 

Dle ISO 9001 –7.5.4 Majetek zákazníka 

Majetek zákazníka v prostorách společnosti může být pouze dopravní prostředek, 

na který je naložen vyrobený produkt. 

Zákazník je seznamován s EMS riziky a bezpečnostními pokyny, které mohou touto 

činností vzniknout, formou dodatků ke smlouvě (u pravidelných odběratelů), nebo 

informačních tabulí, umístěných při vjezdu do areálu  DP. Dále je seznámen s provozním 

řádem provozovny[10]. 
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Dle ISO 9001 –7.5.5 Ochrana produktu 

Ochranu produktu vstupujícího do procesu jako materiál nebo prvek a vlastního 

produktu v jeho různých fázích tvorby až po dodání zákazníkovi popisují technologické 

postupy – Báňská dokumentace, OS 04-03-O Nakupování a OS 04-01-O Přezkoumání 

smlouvy, zpracování obchodního případu. Podrobnější postup pro ochranu produktu 

popisují navazující postupy pro dílčí fáze realizace. 

Tyto postupy zaručují, že nedochází ke znehodnocení materiálu a produktů a že 

zákazníkovi je předán konečný produkt v takové jakosti, jaká byla odsouhlasena ve 

smlouvě a jakou zákazník očekává. V postupech ochrany je uplatněn požadavek 

dodržování zákonů na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce. Postupy pro 

realizaci environmentálních programů jsou v R 04-O  Ekologickém řádu 
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3.5.7 Havarijní připravenost 

Dle ISO 9001 – Řízení neshodného produktu 4.4.7 

Havarijní připravenost má být připravena tak, aby byla vytvořena přiměřená reakce 

na havarijní stav. Organizace má zohlednit povahu havarijního nebezpečí daného provozu, 

dané lokality, nejpravděpodobnější stav havarijního ohrožení, činnosti pro minimalizaci 

environmentální škod. Stanovené havarijní plány by měly být prakticky ověřovány. 

Postup pro vypracovávání, aktualizaci a řízení havarijního plánu 

Pro společnost, sestavuje podle ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. havarijní 

plán báňský projektant ve spolupráci se závodním lomu, bezpečnostním technikem a 

managerem jakosti a EMS dle předvídatelných druhů havárií na provozovně Tento plán 

schválený závodním lomu, je umístěn na určeném místě na provozovně.  

Při každé změně technologie, strojního vybavení, umístění výrobních prostředků 

apod. a na konci každého kalendářního roku je povinností managera jakosti a EMS provést 

posouzení z hlediska možnosti vzniku nových rizik a možností havárií a to do 10 dní od 

vzniku důvodu aktualizace. Pro toto posouzení stanovuji následující postupy lhůty  pro 

aktualizaci z hlediska bezpečnosti práce, osob a technického zařízení ve smyslu vyhl. 

22/1989 Sb  zůstává nezměněn: 

U změn během roku: 

1. jakákoli změna musí být nahlášena osobou odpovědnou za její provedení managerovi 

jakosti a EMS 

2. manager jakosti a EMS vyhodnotí dopad změny na životní prostředí a navrhne provozní 

opatření na eliminaci případných škodlivých vlivů s promítnutím změn do příslušné 

dokumentace. 

Na konci kalendářního roku : 

Manager jakosti a EMS provede statistické vyhodnocení havarijní situace podle 

zapsaných havárií a na jejich základě přehodnotí havarijní plán. 
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Součástí havarijního plánu je i: 

Povodňový plán 

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu 

společnosti a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahuje způsob zajištění včasné 

aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, 

přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí 

v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. 

 

Obsah povodňových plánů se dělí na: 

- Věcnou část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi 

určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity 

pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. 

 

- Organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení 

účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před 

povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby, 

 

- Grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou 

zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné 

profily, informační místa. 

 Povodňový plán je uveden jako příloha HP a tvoří spolu s HP jeden celek. 

Podléhá schválení závodním lomu a pravidelným revizím, které provádí komise 

jmenovaná závodním lomu nejméně jednou ročně.[10] 
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3.6 Kontrola 

3.6.1 Monitorování a měření 

„Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pravidelného monitorování a 

měření klíčových znaků svého provozu, které mohou mít významný environmentální 

dopad. Postupy musí zahrnovat dokumentování informací pro monitorování výkonnosti, 

příslušných nástrojů řízení provozu a souladu s cíli a cílovými hodnotami organizace. 

Organizace musí zajistit, aby používala a udržovala monitorovací a měřicí zařízení, které je 

kalibrované nebo ověřené a musí uchovávat související záznamy“.[6] 

 

Dle ISO 9001 -7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Dohled nad kontrolním, měřícím a zkoušecím zařízením provádí společnost  

v souladu se zákonnými normami a souvisejícím R 03-O Metrologickým řádem. 

Společnost určila pracovní a orientační měřidla. Pracovní měřidla jsou kalibrována ve 

stanovených intervalech v akreditovaných kalibračních laboratořích, identifikována 

identifikačními štítky s označením stavu kalibrace a chráněna před poškozením v průběhu 

manipulace. Orientační měřidla jsou kontrolována v pravidelných intervalech a 

identifikována tak, aby nedošlo k záměně s pracovním měřidlem. 

Všichni uživatelé měřidel jsou proškoleni, jak správně měřidla používat a ukládat, 

chránit před poškozením a nesprávným použitím.[10] 
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Dle ISO 9001 - 8.1 Všeobecně 

Společnost zavedla a dále zdokonaluje plánovací systém monitorování jakosti a 

EMS produktů i procesů. V rámci plánování jakosti a EMS jsou vypracovány plány jakosti 

a EMS na realizaci zakázek, plány školení a výcviku, plány interních auditů, plán údržby. 

Výchozími údaji jsou zejména záznamy o jakosti a EMS, interní a externí datové soubory. 

Pro optimalizaci těchto činností v příštích obdobích zahájila společnost implementaci 

dalších moderních metod řízení a využití informačního systému[10]. 

Monitoring v rámci EMS je popsán v R 04 –O Ekologickém řádu, jde o monitoring 

množství odpadu (objemu), náklady na likvidaci odpadu a NO (nebezpečného odpadu), 

monitorují se případné havárie. Místa, kde vznikají potřebné záznamy o jakosti a EMS a 

záznamy o sledovaných parametrech výrobních i nevýrobních procesů, jsou součástí 

postupů popsaných ve směrnicích a vyznačeny ve vývojových diagramech. 

 

Dle ISO 9001 - 8.2.3 Monitorování a měření procesů 

Monitorování a měření procesů se děje opakovaným hodnocením měřitelných 

parametrů, zjišťovaných v souladu s postupy stanovenými v základních směrnicích 

systému řízení jakosti a EMS a zaznamenávaných v záznamech o jakosti a EMS. Pro 

hlavní procesy jsou stanoveny měřitelné parametry s cílovými hodnotami a metodiky, které 

popisují správný sběr a vyhodnocení dat.  

Kromě běžných metod srovnávání veličin naměřených (zjištěných) a předepsaných, 

parametrů vypočtených a zaznamenaných, jsou používány i statistické metody. Pro 

monitoring hlavních procesů jsou stanoveny měřitelné cílové hodnoty v ročních 

intervalech v Příkazu předsedy představenstva a závodního lomu. Pro monitoring procesů 

mohou být realizovány i interní audity procesu[10]. 

 

Dle ISO 9001 - 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

Pro měření a monitorování produktů nebo služeb jsou ve společnosti stanoveny 

kontrolní prvky, které jsou obsaženy přímo v pracovních postupech. Podmínky pro 

monitorování produktu jsou zajištěny v základních směrnicích systému řízení jakosti a 

EMS. Princip vstupní a mezioperační kontroly realizačního procesu je blíže popsán 

v Báňské dokumentaci. Za stanovení a dodržování pracovních postupů je odpovědný 

závodní lomu. 
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Před předáním zakázky zákazníkovi provede určený pracovník výstupní kontrolu 

dle příslušného pracovního postupu. Zjištěné neshody jsou zaznamenávány v dokumentaci 

zakázky a v pochůzkové knize, řízeny dle OS 05-02-O Řízení neshodného produktu a 

procesu. Po odstranění neshody jsou produkty podrobeny opakované kontrole. Tento 

systém zaručuje, že zákazníkovi nebude uvolněn produkt, který není ve shodě s požadavky 

zákazníka. 

 

Dle ISO 9001 -8.4 Analýza údajů 

Jako podklad pro přezkoumání systému řízení jakosti a EMS vedením, pro další 

plánování a neustálé zlepšování manager jakosti a EMS analyzuje a vyhodnocuje údaje a 

informace týkající se: 

o monitoringu produktů,  

o vyhodnocení znaků a trendů hlavních procesů, 

o informace týkající se dodavatelů. 

Pro hlavní procesy byly stanoveny měřitelné parametry, příkazem předsedy 

představenstva a závodního lomu byly vyhlášeny cílové hodnoty pro daný rok a metodiky 

hodnocení. Kromě tohoto jsou postupně identifikovány a zaváděny další konkrétní 

metodiky a postupy, získané z externích informačních zdrojů. 

3.6.2 Hodnocení souladu 

Dle ISO 9001 - 8.2.3 Monitorování a měření procesů 

       - 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

Vedení společnosti provádí hodnocení souladu realizovaných procesů s příslušnými 

požadavky právních předpisů i jinými požadavky, které se na ně vztahují. 

Společnost má trojstupňový systém kontrol: vstupní, mezioperační a výstupní. 

Vstupní kontrolu a přejímku nakoupených produktů na zakázky provádí odpovědný 

zaměstnanec, mezioperační kontrola je až na výjimky, případ od případu určené závodním 

lomu, prováděna zaměstnanci jako samokontrola, výstupní kontrolu drobných zakázek 

provádí závodní lomu nebo k tomu určený zaměstnanec. Součástí mezioperačních kontrol 

je i dodržování environmentální legislativy a stanovených opatření na ochranu životního 

prostředí během realizace zakázky. Sledování platné legislativy v rámci životního prostředí 
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je součástí seznamu zákonů, kde probíhá pravidelná aktualizace dle OS 01-02-O. Neshoda, 

opatření k nápravě a preventivní opatření[10]. 

 

Dle ISO 9001 - 4.4.7 Řízení neshodného produktu  

         - 8.5.3 Preventivní opatření 

Řízení neshod je důležitou součástí systému řízení jakosti a EMS. Je přirozenou 

snahou minimalizovat množství neshodných produktů, a pokud se vyskytnou, jsou 

stanoveny postupy pro: 

- Přezkoumání charakteru neshody. 

- Identifikaci produktu nebo místa procesu kde vznikla neshoda. 

- Návrh, jak bude neshodný produkt nebo proces dále analyzován, opraven 

nebo jinak řízen a vypořádán. 

- Opakovanou kontrolu pro provedení opravy produktu nebo korekce 

postupu. 

V EMS je neshoda env. charakteru považována za prioritu k řešení vzhledem k nutnosti 

zabránění případné havárie. Pro prevenci a zmírnění environmentálních dopadů je 

zpracován Havarijní plán, který je pravidelně revidován/vypracován pro každé pracoviště 

dle platných báňských předpisů 

Identifikace a evidence neshodných produktů 

1.1   Zjistí-li zaměstnanec při kontrole produktů nebo kdykoliv v průběhu výroby 

neshodný produkt, oznámí tuto skutečnost směnovému technikovi, který 

neprodleně zastaví výrobu a provede vyhodnocení situace. Viditelně označí 

nápisem – „NESHODNÝ VÝROBEK“ 

1.2.1 Označený produkt je neprodleně odděleně uskladněn na vyhrazeném a označeném 

místě. Následuje zjištění příčiny vzniku neshodného produktu, odstranění příčiny a 

zahájení zkušebního provozu. Ve výrobě je možné pokračovat až po zjištění, že 

příčina byla odstraněna a výrobek je v odpovídající kvalitě.  

1.3 Po výše uvedených krocích nahlásí zaměstnanec společnosti zjištění neshodného 

produktu svému nadřízenému, který odpovídá za provedení záznamu dle čl. 1.5, 

odd. I. 

1.4 Pokud zaměstnanec zjistí neshodný produkt jiným způsobem než v čl. 1.1, odd. I., 

odpovídá za provedení nezbytných opatření tak, aby neshodného produktu nemohlo 

být použito neřízeným způsobem nebo nedošlo k dalším škodám, které by mohly 



Ing. Petra Cinková: Environmentální manažerské systémy ve společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

2012  41 

 

mít negativní dopad na životní prostředí a neprodleně informuje o zjištěné neshodě 

směnového technika, vedoucího provozovny nebo závodního lomu.  

1.5 Po nahlášení neshodného produktu směnový technik (vedoucí provozu) odpovídá 

za zaznamenání dané skutečnosti do pochůzkové knihy. 

Zápis musí obsahovat:  

- popis zjištěné neshody 

- popis příčiny 

- jméno a podpis zaměstnance, který neshodu zjistil 

 

1.6     O zjištěných neshodách, které je schopen zaměstnanec odstranit na místě bez    

          konzultace s nadřízeným, provede záznam do pochůzkové knihy. 

1.6.1 V případě, že je to nutné provede vedoucí provozovny opatření k nápravě, které 

obsahuje: 

 Prošetření případu neshody včetně prověření postupu zkoušky a stanovení 

nezbytného seřízení technologického zařízení. 

 Analýzu výrobního postupu, pracovních operací, záznamů o kvalitě, záznamů o 

servisu zařízení, stížností zákazníka pro zjištění a odstranění případných příčin 

neshody.  

 Zahájení preventivních akcí pro řešení problémů 

 Stanovení systému kontrol k ujištění, že opatření k nápravě byla provedena a jsou 

účinná. 

 Zavedení  a záznam změn v vstupech , které vycházejí z opatření k nápravě. 

 

I. Identifikace vlastního neshodného produktu nebo procesu zaměstnanci 

společnosti 

II.  Identifikace neshodného produktu zákazníkem  

III.     Identifikace a řízení neshodného produktu při nakupování/dodání produktu 

zákazníkem 

IV. Pravidelné hodnocení procesu 

Jedenkrát do roka v rámci hodnocení jednotlivých procesů při přezkoumání SŘJ a EMS 

vedením provede předseda představenstva a závodní lomu celkové hodnocení procesu 

řízení neshodného výrobku ve společnosti [10]. 
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Hodnotí se : 

 počet a druh reklamací vlastních a zákazníka  

 počet a druh neshod  

 vyhodnotí příčinu vzniklých neshod a možnosti zlepšení 

 přehled neshod environmentálního charakteru a míru jejich rizika pro vznik 

havárie 

Konkrétní cílové hodnoty sledovaných parametrů hlavních procesů jsou vydány 

PPZL. Metodika pro analýzu tohoto procesu je přílohou PJ a EMS. Zjištěné skutečnosti 

vyhodnotí a závěry a návrhy na zlepšení procesu zahrne do zprávy o přezkoumání SŘJ a 

EMS vedením společnosti. 

 

Dle ISO 9001  - 8.5.2 Opatření k nápravě 

Proces nápravných opatření, popsaný v OS 05-03-O Opatření k nápravě, 

preventivní a zlepšovací opatření obsahuje odpovědnosti, způsob zaznamenávání, 

vyhodnocení a zpětnou vazbu do procesů, kam nápravná opatření směřují. Všechna 

nápravná a preventivní opatření, která jsou podniknuta pro odstranění příčin, odpovídají 

rozsahu problémů a jsou souměřitelná se vzniklým následkem pro životní prostředí. 

 

Dle ISO 9001 -  8.5.3 Preventivní opatření 

Preventivní a zlepšovací opatření jsou dalšími nástroji ke zlepšování systému řízení 

jakosti a EMS. Jeho zavedení má předejít možné neshodě. Iniciace a další postupy jsou 

stejné jako u nápravných opatření snad jen s tím rozdílem, že zde se klade větší důraz na 

zkušenost zaměstnanců a komunikaci mezi zákazníkem a společností. Také tento postup je 

popsán v OS 05-03-O Opatření k nápravě, preventivní opatření, zlepšovací opatření. 

Opatření k nápravě a preventivní opatření nejsou nezbytně vyžadována při každém 

výskytu neshody, ale jsou navrhována na základě periodické analýzy četnosti a druhů 

neshod a hlavně jejich příčin a vyhledávání prostoru k trvalému zlepšování. ON/PO 

uvolněné do realizace musí být přiměřené závažnosti problémů a úměrné míře rizik. 

Zlepšovací opatření není nezbytně realizováno při každém jeho navržení, ale je zkoumáno, 

zda jeho realizace bude pro společnost přínosem a zda pro realizaci existují odpovídající 

zdroje. Rozsáhlejší zlepšovací opatření jsou realizována formou projektu, harmonogram 

fází projektu a projektové dokumenty jsou přílohami k protokolu. Důsledná evidence 
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identifikovaných možností pro zlepšování a roční hodnocení realizovaných zlepšovacích 

opatření/projektů zajišťuje kontinuitu procesu trvalého zlepšování. 

Aby byl celý proces popsaný touto směrnicí maximálně účinný, je jeho součástí prověření 

realizace a efektivnosti Opatření, záznamy jsou vedeny v Protokolu [10]. 

3.6.3 Řízení záznamů 

„Organizace musí vytvořit a udržovat záznamy nezbytné k prokázání shody s 

požadavky jejího systému environmentálního managementu s požadavky této mezinárodní 

normy a k prokázání dosažených výsledků. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat 

postupy pro identifikaci, skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a skartaci záznamů. 

Záznamy musí být a musí zůstávat čitelné, identifikovatelné a vysledovatelné“.[6] 

 

Dle ISO 9001 -  4.2.4 Řízení záznamů 

Záznamy o jakosti a EMS jsou takové záznamy, které jsou nutné k sledování 

účinností jednotlivých prvků a procesů v SŘJ a EMS. Jejich analýza pomáhá při zjišťování 

slabých míst systému a k realizaci nápravných nebo preventivních opatření. Směrnice OS 

01-02-O Řízení dokumentace III. úrovně stanoví odpovědnost managera jakosti a EMS za 

řízení záznamů o jakosti a EMS celkově a dále ukládá odpovědnosti každému zaměstnanci, 

který má svoji účast na jejich vyplňování, analýze, vypořádání a uložení resp. skartaci.  

Identifikace záznamů o jakosti  a EMS  

Pro všechny záznamy platí obecná pravidla identifikace: 

- kdo záznam vystavil, 

- kdy byl záznam vystaven, 

- ke které konkrétní činnosti se záznam vztahuje, 

- ke které zakázce se záznam vztahuje 

Je preferováno, aby záznamy o jakosti měly formu strukturovaného formuláře pro 

usnadnění práce s datovými soubory při jejich hodnocení. 

Hodnocení záznamů o jakosti a EMS 

Průběžně jsou záznamy o jakosti a EMS předmětem hodnocení na úrovni 

zaměstnance odpovědného za tuto činnost podle jednotlivých procesů. V rámci ročního 

přezkoumání SŘJ a EMS vedením společnosti jsou záznamy o jakosti a EMS přezkoumány 

celkově. Za přípravu podkladů odpovídá vedoucí útvaru, výsledek je součástí zprávy pro 
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vedení, kterou předkládá představitel pro jakost k projednání a schválení vedením. 

Výsledky přezkoumání jsou důležitými zdroji zlepšování. Vhodnost, průkaznost a 

dostatečná frekvence záznamů je přezkoumána 1-krát ročně v rámci interního auditu 

záznamů o jakosti a EMS. Základem jsou parametry procesů, vlastní záznamy a přínos 

opatření, přijatých na základě záznamů o jakosti a EMS. 

3.6.4 Interní audit 

Společnost realizuje interní audity podle směrnice OS 05-01-O Interní audity 

jakosti a EMS, která stanoví metodu plánování interních auditů, odpovědnosti, školení 

týmu interních auditorů, zaznamenávání a vyhodnocení výsledků interních auditů. 

V interních auditech je kladen důraz nejen na zjištění shody nebo neshody mezi 

požadavkem normy, popsaným postupem a skutečností. Zájem je soustředěn na použití 

interního auditu jako nástroje procesní analýzy pro účely další optimalizace. Předmětem 

dalšího období rozvíjení systému řízení jakosti a EMS je právě tato oblast. Organizační 

směrnice dokumentuje i způsob provedení zákaznického auditu u dodavatelů. Drobné 

nedostatky zaznamenané v protokolu z interního auditu jsou vypořádány přímo v tomto 

protokolu, závažnější zjištění nebo doporučení ke zlepšení, vedoucí k rozsáhlejším 

opatřením, jsou řízena a vypořádána se záznamy v protokolu Opatření podle OS 05-03-O 

Opatření k nápravě, preventivní a zlepšovací opatření. 
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3.6.5 Přezkoumání vedením 

Dle ISO 9001 -  8.5.1 Neustálé zlepšování 

- 5.2 Zaměření na zákazníka  

Vedení společnosti odpovídá za pravidelné přezkoumávání systému řízení jakosti a 

EMS podle metod a termínů určených ve směrnici OS 02-01-O Odpovědnost vedení 

minimálně však 1x ročně. Klíčovou roli má představitel pro jakost a EMS ve vedení 

společnosti. Zdrojem informací pro přezkoumání funkčnosti systému řízení jakosti a EMS 

jsou záznamy o jakosti a EMS, zejména připomínky a požadavky zákazníků a výsledky 

zjišťování jejich spokojenosti, interní a externí audity jakosti a EMS, protokoly o 

zkouškách, reklamační protokoly, náměty od zaměstnanců, výsledky hodnocení plnění 

plánů a úkolů jako první krok k zavedení metod sebehodnocení apod. Hodnocení systému 

řízení jakosti a EMS je předloženo ve formě zprávy, kterou projednávají předseda 

představenstva a závodní lomu se zaměstnanci a po projednání schvalují svým podpisem. 

Výstupem jsou nápravná, preventivní a zlepšovací opatření, následné plánování jejich 

realizace a sledování měřitelného přínosu ke zlepšení produktu, spokojenosti zákazníka a 

dalších důležitých prvků řízení jakosti a EMS. 
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4 Přínosy zavedení EMS  

Zavedením EMS organizace pomáhá ochraně lidského zdraví a životního prostředí 

před možnými environmentálními vlivy svých činností, výrobků a služeb. Pomáhá tak 

udržování a zlepšování jakosti životního prostředí. 

Zároveň získává důvěru zájmových skupin tím, že: 

 Organizace má stanovenou environmentální politiku a naplňuje ji za účelem splnění 

environmentálních cílů a cílových hodnot, 

 Organizace klade důraz na prevenci spíše než na nápravná opatření, 

 Organizace může prokázat dodržování platných legislativních předpisů, 

 Projekt zahrnuje proces neustálého zlepšování.[8] 

Zavedením EMS může organizace dosáhnout významných ekonomických přínosů a výhod 

oproti konkurenci. Organizaci to poskytuje příležitost připojit environmentální cíle 

s výsledky hospodaření, a tím dosáhnout volných zdrojů jak finančních, tak z hlediska 

životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivně zavedený systém environmentálního managementu přináší následující pozitiva: 

 uchovávají se dobré vztahy s veřejností a obcí, 

 splňují kritéria pro investice a zlepšuje se přístup ke kapitálu, 

 zlepšuje image podniku a jeho podíl na trhu, 

 zlepšuje se kontrola nákladů, 

 šetří se vstupními materiály a energiemi, 

 splňují se kritéria pro získání prodejních osvědčení, 

 podporuje se rozvoj řešení šetrných k životnímu prostředí, 

Obrázek 8: Plan - Do - Check - Act (Zdroj:[10] 
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 získává se úměrně nákladné pojištění, 

 ulehčuje se získávání povolení a licencí, snižuje se počet nehod, za něž nese podnik 

odpovědnost, 

 zákazníci jsou informováni o příkladném chování podniku k životnímu 

prostředí.[11][12] 

4.1 Nedostatky při zavádění systému EMS 

Při realizaci systému řízení dochází často k chybám v oblastech níže uvedených: 

Odpovědnosti a pravomoci 

Je zvykem stanovovat pracovníkům odpovědnosti, ovšem pravomoci, které s prací 

souvisí již ne. Je nutné pracovníkům stanovit v každém stupni odpovědnosti i přiměřené 

pravomoci. S touto skutečností musí být pracovník prokazatelně seznámen a musí s nimi 

být ztotožněn. Podstatné jsou i způsoby motivace, kdy postih vždy není vhodným řešením. 

Je lepší pracovníky v případě problému poučit případně pokárat, než pokutovat. Všeobecně 

při budování systémů řízení musí dojít k jednoznačnému stanovení rozsahu, obsazení, 

stanovení způsobu dokumentování, údržby a zlepšení. Často jsou v dokumentaci chybně 

stanoveny procesy či výrobní úseky, které ve skutečnosti neexistují.[2] 

Dokumentace 

Chyby při tvorbě dokumentace jsou obvykle takové, že nepopisují skutečnost v organizaci 

a že neposkytují reálný popis činností. Dokumentace může být také zbytečně obsáhlá 

(popisy činností, které jsou ve vazbě na způsobilost pracovníků zcela nadbytečné, popisy 

činností, které nejsou ve skutečnosti aktuální, stejné popisy se opakují v různých 

dokumentech) nebo naopak nedostatečná, kdy chybí celé dokumentované postupy nebo 

jejich části. Dokumentace bývají často neaktualizovány, obsahují neplatné či nepodepsané 

výtisky. Důležitá je také archivaci dokumentů po uplynutí lhůty případná skartace.[2] 

Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Opatření k nápravě či preventivní opatření jsou jasnými nástroji zlepšování. Dle 

zkušeností je právě tato oblast nedostatečně využívána. Opatření jsou sice prováděna, ale 

samotná dokumentace již ne (často není vedena ani jako opatření), neprovádí se jejich 

hodnocení, a tím i zaniká možnost jejich celkového využití. Podkladem pro přijetí 

jakéhokoliv opatření může být například zjištění z interních auditů. Pokud mají interní 

audity pouze formální podobu, nemůže dojít ke zlepšení.[2] 
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4.2 Ekonomické přínosy 

4.2.1 Zhodnocení nákladů na zavedení EMS a jejich návratnost  

Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. se rozhodla certifikaci EMS a QMS z důvodu 

zlepšení své konkurenceschopnosti na trhu. Certifikace sebou ovšem nese nemalé náklady 

jak na prvopočátku tak v dalších letech. Náklady na školení představitele pro jakost a EMS 

a managera jakosti a EMS jsou vysoké stejně jako kvalitní proškolení zaměstnanců. Pro 

samotné zavedení a pomoc s vytvořením správné dokumentace si firma najala konzultační 

firmu Associated Consultants. Vlastní certifikační audit prováděla společnost TÜV SÜD 

Czech s.r.o., kterou si společnost vybrala na základě výběrového řízení a doporučení. 

Další náklady se týkali hlavně zajištěním souladu s jednotlivými požadavky normy ISO 

14001, ISO 9001 jako například zakoupení licence na přístup k zákonům ARnet, 

zakoupení havarijních sad na provozovnu včetně vybavení jednotlivých nákladních vozidel 

pohybujících v prostoru DP. Společnost nechala jednoho ze svých zaměstnanců vyškolit 

jako interního auditora pro další roky. Náklady na toto školení bylo také nutno započítat do 

celkového zhodnocení nákladů.  
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Tabulka 2: Náklady vynaložené na zavedení EMS a QMS (Zdroj: Petra Cinková) 

NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA ZAVEDENÍ EMS a QMS 

 

Náklady implementace 

Zavedení systému 240.000,- 

Školení pro představitele IS 5.000,- 

Školení interního auditora 5.000,- 

Školení systému environmentálního managementu  pro zaměstnance 80.000,- 

Konzultační činnosti 30.000,- 

Vedení dokumentace 12.000,- 

Licence programu Arnet 28.400,- 

Náklady opatření 

Popelnice na tříděný odpad 8.500,- 

Havarijní sady, sorpční materiál 60.000,- 

Záchytné vany a nádrže 18.761,- 

Náklady certifikace 

Vlastní certifikační audit 82 750,- 

CELKEM 570.411,- 

 

Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. na zavedení QMS a EMS poskytla částku 

570. 411,- Kč, tyto náklady uhradila jednorázově v roce zavedení. Společnost 

implementovala a certifikovala systémy QMS a EMS dohromady, proto došlo k výrazné 

úspoře oproti jednotlivým recertifikacím. Kromě prvotních investic musí společnost počítat 

dále s náklady, které vzniknou nově za provoz a udržování systémů EMS a QMS. Jedná se 

jednak o náklady za dozorový audit QMS a EMS, pravidelné školení interních auditorů a 

školení managera pro jakost a EMS a platba udržovacích licencí. Mezi hlavní náklady 

spadají finance na realizaci environmentálních programů a stanovených cílu a cílových 

hodnot.  
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4.2.2 Výpočet návratnosti nákladu na EMS a QMS 

Pro zhodnocení investice na zavedení EMS můžeme použít metodu TCA  (Total Cost 

Assesment), což můžeme přeložit jako metoda (posouzení) celkových (totálních, úhrných) 

nákladů. Metoda TCA byla vyvinuta v organizaci Tellus Institute, Boston, kde byla 

podrobně popsána a dále různě modifikována. Tato metoda se vyznačuje čtyřmi 

následujícími charakteristikami: 

 Uvážení všech možných nákladů a případných úspor a výnosů, nejen položek 

doposud běžně uvažovaných. 

 Důsledným přisouzením (alokací) nákladů a výnosů jednotlivým výrobkům nebo 

procesům, kde vznikají, tedy nikoliv celopodnikové režie. 

 Posuzování ekonomických účinků pomocí finančních ukazatelů vypočítaných za 

delší dobu (vzdálenější časový horizont), než je jinak obvyklé. 

 Použitím takových finančních ukazatelů, které jsou pro dlouhodobé posuzování 

vhodné tj. respektujících proměnnost hodnoty peněz s časem.[15] 

 

 

Doba ekonomické návratnosti je definována následujícím vzorcem: 

      á            
            č 

            č     
 

 

Investice – celkový náklad na zavedení QMS a EMS viz. tabulka č.2 

Cash flow - skutečný stav financí společnosti.  

„Pojmem peněžní tok (cash-flow) se rozumí toková veličina, která odráží přírůstek nebo 

úbytek peněžních prostředků při (hospodářské) činnosti organizace. Oproti jiným tokovým 

veličinám, zejména nejčastěji používanému zisku, mají cash-flow řadu výhod. Tak např. 

jsou mnohem méně závislé na inflačním prostředí příslušné ekonomiky, které vyvolává 

určité zkreslení hodnocení založeného na výnosech, nákladech a zisku, tj. při inflaci lépe a 

objektivněji charakterizují současné i budoucí výsledky hospodaření. Nejsou ovlivněny 

použitou metodikou odepisování základních prostředků, což znamená, že organizace 

vykáže stejný cash-flow při použití lineárních i zrychlených odpisů, zatímco zisk se může v 

závislosti na metodě odepisování výrazně lišit. Jako třetí výhoda se uvádí, že cash-flow 
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není závislé na systému a výši časového rozlišení (tvorbě a rozpouštění rezerv či účtů 

časového rozlišení, kurzových rozdílů apod.) používaného organizací.“[13] 

 
Obrázek 9: Cash flow (Zdroj: Vachtová J.) 

 

Po dosazení jednotlivých hodnot do vzorce, návratnost nákladů vyšla následovně: 

 

                   
              

                  
 

                   
       

         
       

Výpočtem jsem zjistila, že návratnost investice na zavedení systému nebude delší jak 9 

měsíců.  
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4.3 Ekologické přínosy 

4.3.1 Vliv společnosti na životní prostředí 

Voda 

Voda je v rámci těžebního areálu využívána jednak pro hygienické účely 

zaměstnanců, pro pitný režim, pro zkrápění příjezdové cesty a dále i v procesu výroby. 

Technologická voda je využívaná pro úpravárenský proces, který je prováděn mokrou 

cestou, jsou využívány důlní vody z těžebních jezer. Tyto vody jsou po využití v 

technologickém procesu pro obsah jemných podílů využívány k technické rekultivaci 

vytěžených prostor a následně jsou odváděny zpět do těžebních jezer. 

 

Ochrana vod a půdy 

Ochrana vod je upravena v zákoně č. 254/2001 Sb.  tímto zákonem je vymezena 

povinnost ochrany přirozené akumulace vod, jejich znehodnocováním a podmínky pro 

zásobování obyvatelstva vodou.  

Společnost dodržuje pravidla, která znemožňují znečištění vod tím, že nevypouští žádné 

kapaliny z mechanismů přímo do přírody, ale tyto jsou vypouštěny do nádob a odevzdány 

ve sběrnách, např. výměny olejů ze strojů provádí servisní organizace a tím je zamezeno 

volnému vypouštění. V pronajatých prostorách vznikají pouze tekuté odpady komunálního 

charakteru. Jejich likvidace je řešena smluvně s vlastníkem objektu.  

Společnost skladuje ropné produkty a jiné nebezpečné látky v souladu se zákonem 

tak, aby nemohly být znečištěny vodní zdroje případným únikem. Ve společnosti probíhají 

pravidelné prohlídky strojů.  

Skladování nebezpečných látek musí být zajištěno tak, aby nedocházelo k jejich 

výplachům do půdy dešťovou vodou. Ohrožení jakosti povrchových vod je možné pouze v 

případě havárie dopravních prostředků a jejich ochrana je řešena v rámci plánu opatření 

pro případ ropné havárie. 

Případným splachům nebezpečných látek do kanalizace je předcházeno čištěním 

zpevněných ploch a lapolu, které se provádí dle potřeby mechanizací Technických služeb. 

Vedoucí provozovny provádí pravidelné kontroly 1x měsíčně se záznamem v pochůzkové 

knize. 
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Ovzduší 

Společnost zaznamenává plošné i liniové zdroje znečištění. Za plošný zdroj je 

možno označit aktuální prostor těžby štěrkopísku, kde roční objem těžby je cca 300 tis. 

tun. Vzhledem k vyšší vlhkosti odtěžované hmoty je prašnost při manipulaci s tímto 

materiálem minimální. Emise suspendovaných částic z těžby a přepravy vlhkého materiálu 

v semimobilní lince je možno označit za nepříliš významnou.  

Další zdroj znečišťování ovzduší představují emise ve formě výfukových plynů z 

provozu těžké techniky (rypadlo), stání nákladních automobilů při nakládce, nakladačů 

operujících v místě úpravy vytěžené suroviny (provoz úpravárenské linky bude zachován 

se stejnými parametry jako při současném provozu). Tyto stroje jsou poháněny dieselovým 

agregátem. 

 

Liniové zdroje znečištění ovzduší 

Ovlivnění kvality ovzduší v širším okolí je spojeno především s transportem 

vytěžené a upravené suroviny na místo určení. Vytěžený materiál je přepravován 

nákladními automobily a ovzduší je v této souvislosti zatíženo jednak výfukovými plyny, 

jednak prachem uvolňovaným z přepravovaného materiálu. Jedná se však o převoz 

vlhkého materiálu, tím je uvolňování jemného materiálu značně omezeno (dle studie EPA 

se jedná o snížení emisí TZL až o 95 %). Pro minimalizaci sekundární prašnosti vyvolané 

při transportu těženého materiálu jsou příjezdové a účelové komunikace v dobývacím 

prostoru v případě potřeby zkrápěny. 

 

Ochrana ovzduší 

Problematika ochrany ovzduší je řešena komplexně zákonem č. 86/2002 Sb. 

v platném znění. Společnost plní své povinnosti pro ochranu ovzduší stanovené v uvedené 

legislativě, zejména: 

 uvádí do provozu stroje v souladu s technickými podmínkami a podmínkami 

stanovenými orgány ochrany ovzduší tím, že stroje a zařízení se spalovacími motory 

prochází pravidelnými kontrolami emisí výfukových plynů a postupně zakupuje stroje 

s motory, které již mají zabudovaný katalyzátor. Tím společnost splňuje stanovené emisní 

hodnoty 
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 zdokonalováním logistiky spolu s přesunem přepravní zátěže na externí dodavatele 

snižuje zatížení ovzduší exhalacemi – jeden z environmentálních aspektů 

 sleduje stav topných soustav společnosti jako jednoho z environmentálních aspektů 

pravidelnými revizemi oprávněných společností 

 snižuje nadměrnou prašnost na dopravních komunikacích jejich pravidelnou 

údržbou a zkrápěním v letních měsících  

 

Odpady 

 

Povinnosti a práva orgánů státní správy a povinnosti právnických a fyzických osob 

při nakládání s odpady jsou obsaženy v zákoně č.185/2001 Sb. v platném znění. 

Nakládání s odpady je vymezena jako činnost, jejímž předmětem jsou odpady, zejména 

shromažďování, přeprava, skladování a zneškodňování. Společnost Štěrkovny Olomouc 

a.s. shromažďuje odpady odděleně dle druhů do sběrných nádob a po jejich naplnění zajistí 

příslušný vedoucí (manager jakosti a EMS) jejich odevzdání k likvidaci na skládky odpadů 

dle smlouvy s příslušnou sběrnou/skládkou. Tato smlouva přímo vymezuje druh odpadu, 

který sběrna/skládka odebírá k dalšímu zpracování. Odpady vznikající na místech zakázek 

budou likvidovány v místě vzniku oprávněnou společností. 

Každý zaměstnanec je zodpovědný za dodržování předpisů a platných postupů ve 

společnosti pro sběr, třídění, manipulaci a ukládání na sběrných místech odpadu, který 

vzniká na jeho pracovišti. Odpady je povinen třídit a odkládat na místa k tomu určená. 

Pokud si není jist, kam který odpad patří, informuje se u svého přímého nadřízeného. 

Zaměstnanci jsou poučeni o postupech nakládání s odpady a kontrolováni svými 

nadřízenými, aby nedocházelo ke vzniku EMS havárií a poškození životního prostředí. Při 

porušení zásad bezpečného nakládání s odpady je provedeno opakované proškolení 

vedoucím zaměstnancem se záznamem. Pokud dojde ke vzniku škody, je při prokázaném 

zavinění v souladu se ZP účasten viník na náhradě. 

 

Pevné odpady jsou shromažďovány v igelitových pytlích vložených do pevných obalů 

(ocelových, nebo plastových nádob), označeny názvem a kódovým číslem. Odpady z 

nádoby označené odpad k dotřídění se třídí následně po ukončení práce. 
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Tekuté odpady jsou shromažďovány do názvem a kódem označených nádob (plastových, či 

kovových kanystrů a sudů) postavených v záchytných, úkapových vanách. Obsah vany je 

dimenzován nejméně na pojmutí největší v něm postavené nádoby. 

 

Komunální odpad se shromažďuje ve sběrných nádobách, papírových a PVC pytlích atd. 

Po jejich naplnění je odpovědný zaměstnanec odnese na označené sběrné místo odkud je 

odvezen k likvidaci.  

 

Nebezpečné odpady jako obaly nebezpečných látek (barvy, mazadla, atd.) nebo jejich 

zbytky jsou shromažďovány ve speciálních nádobách. Tyto nádoby musí svým provedením 

a vybavením zabezpečit, že nebezpečný odpad do nich umístěný je chráněn před 

nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem a kontaminací ohrožující 

životní prostředí. Musí být vybaveny ILNO a zvenčí označeny názvem a kódem dle 

katalogu odpadů a příslušné nebezpečné vlastnosti. 

Průběžně se provádí likvidace nebezpečných odpadů renomovanou společností na 

základě dlouhodobé smlouvy. Tato společnost vystaví potvrzení o převzetí nebezpečných 

odpadů, které se zakládá pro další evidenci.  

Společnost má zpracován registr odpadů (příloha č.IV) a vede řádnou evidenci odpadů 

danou zákonem. Za průběžnou evidenci odpadů odpovídá manager jakosti a EMS, 

zaznamenává se do knihy evidence odpadů při naplnění sběrné nádoby, nebo při předání 

oprávněnému zneškodňovateli. Tato evidence slouží jako podklad pro roční hlášení o 

odpadech na OÚ. Při tomto hlášení spolupracuje společnost Štěrkovny Olomouc a.s. 

s technickým poradcem dle smlouvy o poradenské činnosti. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok obsahuje tyto údaje: 

 množství produkovaného odpadu 

 druhu odpadů 

 roční hmotnostní bilance rozpouštědel 

 provádí se statistika odpadů pro statistický úřad 

Tyto údaje slouží společnosti jako dílčí podklady pro sledování trendů environmentálních 

aspektů a jejich dopadů. V letošním roce probíhalo nahlášení odpadů přes internetové 

stránky, kdy podmínkou bylo registrování podniku, jako potencionální producent odpadu 

vyššího jako 100t NO a 1000t O. 
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Obaly 

 Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. nepoužívá na svoje výrobky obalovou 

techniku, pouze některé výrobky v obalech nakupuje. Jediným vratným obalem jsou 

europalety. Za vracení europalet dodavateli odpovídá vedoucí provozovny. Na jejich 

skladování je vyhrazeno místo tak, aby nedošlo k úrazu nebo zcizení. Ostatní obaly jsou 

nevratné a přecházejí přímo do odpadového hospodářství.  

 

Nebezpečné látky 

Za nebezpečné chemické látky a přípravky se považují látky a přípravky, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou kvalifikovány 

za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. Každá látka, spadající do této 

klasifikace, musí být vybavena bezpečnostním listem – internet, dodavatel.  

 

Bezpečnostní listy. 

 Bezpečnostní listy popisují konkrétní chemickou látku z hlediska jejího složení, 

zacházení s ní, ochrany před jejím působením a likvidace. Jsou uloženy v elektronické 

podobě v počítači popřípadě v šanonech u managera jakosti a EMS, očíslovány, je 

vypracován jejich seznam a seznam „R“ a „S“ vět (popisují specifickou rizikovost a 

pokyny pro bezpečné nakládání s chemickou látkou) v elektronické podobě. 

 

Společnost nakupuje různé materiály a směsi, které by mohly obsahovat některé 

nebezpečné látky a z tohoto důvodu má zpracován registr nebezpečných látek. 

Nakupovány jsou jen ty nebezpečné látky, které byly schváleny pro používání ve 

společnosti a zařazeny do registru. Útvar, který tyto látky nakupuje a dále distribuuje, má 

za úkol vyžadovat od dodavatelů bezpečnostní listy.  

 

Na základě zhodnocení nebezpečnosti těchto směsí jsou dále prováděna následující 

opatření: 

- proškolení zaměstnanců, kteří s touto látkou pracují – školení provádí bezpečnostní 

technik 

- uskladnění těchto směsí dle požadavků výrobce – zabezpečuje směnový technik 

- evidence těchto směsí – provádí směnový technik 
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Postup při nákupu a použití nové chemické látky 

 Při koupi nové chemické látky, která ještě není ve společnosti používána, je každý 

objednávající (dle OS 04-03-O - Nakupování) povinen vyžádat si od dodavatele 

bezpečnostní list k tomuto produktu. 

Při prvním použití se provede ověření, že nedochází k vyšším rizikům, nehodám a 

podobně. Určený zaměstnanec (směnový technik, vedoucí provozovny) provede záznam o 

výsledku ověření účinků a vlastností nově nakupované látky s datem a podpisem na zadní 

stranu bezpečnostního listu. Tento bezpečnostní list předá BT. V případě, že je 

bezpečnostní list vedený v elektronické podobě, provede záznam s uvedením typového 

označení a výsledku zkoušky do pochůzkové knihy a výsledek zkoušky ohlásí BT. 

BT neprodleně zařadí nové bezpečnostní listy do šanonů, doplní seznam bezpečnostních 

listů a zavede novou látku do schváleného registru a zajistí přiměřené doplňky OOPP, 

pokud je třeba. 

Zaměstnanci jsou mimo jiné povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Chemické látky mohou rozlévat pouze do řádně označených nádob. Označení musí 

obsahovat výstražný symbol a číselné vyjádření „R“ a „S“ vět, jejichž seznam je uložen u 

managera jakosti a EMS a v místě, kde k rozlévání chemických látek dochází. Neoznačené 

nádoby nahlásí prostřednictvím svého nadřízeného managerovi jakosti a EMS, který zajistí 

jejich označení.  

Součásti výstroje a použité nástroje kontaminované nebezpečnými látkami (štětce, nářadí, 

rukavice apod.) jsou dle možností očištěny a uloženy na vyhrazené místo. Použité čistící 

prostředky (zbytky ředidla, hadry) se uloží do zabezpečené sběrné nádoby a dále je s nimi 

nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

Za kontrolu dodržování pravidel při nákupu, evidenci, distribuci s těmito 

nebezpečnými látkami dle zák. 356/2003 Sb. odpovídá manager jakosti a EMS. 
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4.3.2 Opatření pro ochranu životního prostředí 

Environmentální aspekty a dopady  

Společnost Štěrkovny Olomouc a.s. má vytvořen registr environmentálních aspektů a jejich dopadů  

číslo 

aspektu 
Činnost Aspekt Dopad 

Č
e
tn

o
s

t 
v

ý
s
k

y
tu

 

L
im

it
n

í 
h

o
d

n
o

ta
 Finanční 

dopad/nákladovost 

H
o

d
n

o
c
e

n
í 

Klasifikace 

aspektu 

EMS cíle                  

programy                   

opatření 

E
x

te
rn

í 

In
te

rn
í 

A B C D E F G H CH I J 

1 Vytápění budov. 

vznik tepelné energie Zatěžování tepelnou energií 1 1 1 1 2 Bezvýznamný   

emise do ovzduší - oxid uhelnatý, 

oxidy dusíku, oxid uhličitý, Znečišťování ovzduší 1 1 1 1 2 
Bezvýznamný 

  

2 
Používání zářivkového 

osvětlení. 
Spotřeba el. energie 

Znečištění ovzduší při výrobě el. 

energie 5 1 1 1 6 
Bezvýznamný 

  

Vznik odpadu - trubice Nebezpečný odpad 3 1 2 2 7 Bezvýznamný   

3 
Skladování a zajištění odvozu 

použitých trubic. Ukládání nebezpečného  odpadu 

Snížení nepříznivého vlivu na životní 

prostředí 3 1 2 2 7 
Bezvýznamný 

  

4 

Doprava materiálu, manipulace, 

přeprava osob, údržba 

vozového parku a mechanizace. 

Emise výfukových plynů. Znečištění ovzduší. 4 2 2 2 12 Bezvýznamný   

Prach Prašnost               

Možnost úniku kapalin a maziva Kontaminace vody a půdy 3 2 4 4 22 Významný    
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5 Pravidelné preventivní prohlídky 

zaměstnanců  

Hluk 
Zamezení rizika poškození lidského 

zdraví. 
          

pozitivní 

  

Vibrace cíl č.4.2 

Prach   

6 
Kancelářské práce,provoz 

výpočetní  techniky 

Likvidace výpočetní techniky Nebezpečné látky 4 2 2 2 12 Bezvýznamný   

Vznik papírových odpadů Třídění odpadů-druhotná surovina 4 1 1 1 5 Bezvýznamný   

7 

Důkladná, pravidelná údržba a 

revizní činnost strojů a zařízení. 

Menší únik mazacích a 

odmašťovacích Snížení kontaminace vody a půdy a            pozitivní   

médií do půdy a vody. snížení rizika ohrožení lidského zdraví.             

8 

Využívání nových 

technologických prostředků 

používaných při prac. 

procesech Kontaminace půdy 

Snížení kontaminace půdy 
3 2 2 3 12 Bezvýznamný 

Cíl 3 

Snížení ohrožení lidského zdraví 

2 2 2 2 8 
Bezvýznamný 

  

9 
Manipulace s kontaminovaným 

odpadem na venkovní ploše 

Vyplavení chemikálií vody a půdy při 

dešti 
Kontaminace vody a půdy 3 2 4 3 18 Významný  

  

  

10 

Parkování vozidel Únik provozních kapalin Kontaminace půdy a vody 

2 2 3 4 16 

Méně 

významný   

Použití sorbentu k likvidaci úniku Nebezpečný odpad 4 2 1 1 9 Bezvýznamný   

11 

Opravy strojně technologického  

zařízení.Likvidace havarijních 

stavů na zařízení. 

Možnost úniku kapalin a maziva Poškození podlah a přilehlých prostor, 

kontaminace vody a půdy. 

2 2 4 3 16 

Méně 

významný 
  

12 

Používání nebezpečných látek Působení na zdraví pracovníků, 

kontaminace  

Ohrožení lidského zdraví 1 1 4 3 13 Bezvýznamný   

nebezpečí kontaminace vody a půdy 

2 2 4 3 16 

Méně 

významný Cíl 4.1 
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znečištění ovzduší 1 1 3 3 10 Bezvýznamný   

13 

Používání environmentálně 

příznivých výrobků 

Působení na zdraví pracovníků, 

kontaminace 

Zamezení znečištění vod a půdy 

prosakováním chemikálií           pozitivní   

Snížení znečištění ovzduší            

14 

Použití zastřešených a 

skladovacích prostor a 

kontejnerů zabezpečených proti 

úniku látek. 

Vyplavení chemikálií vody a půdy při 

dešti 

Snížení kontaminace vody a půdy  

          

pozitivní 

  

15 
Přemístění strojů Víření prachu Poškození podlah a přilehlých prostor 3 2 3 3 15 Bezvýznamný   

Možnost úniku kapalin a maziva Kontaminace půdy a vody 3 2 4 4 22 Významný    

16 

Likvidace  odpadů na 

provozovně Kontaminace půdy, znečištění okolí Znečištění životního prostředí 3 3 2 2 13 
Bezvýznamný 

  

17 
Likvidace prachu zkrápěním Emise výfukových plynů znečištění ovzduší 1 2 1 2 4 

Bezvýznamný 
  

  Snížení ohrožení lidského zdraví 2 2 2 2 8   

18 

Důkladná,pravidelná údržba a 

revizní činnost strojů a zařízení. 

Menší únik mazacích a 

odmašťovacích médií do půdy a vody 

Snížení kontaminace vody 
          

pozitivní  
  

Snížení ohrožení lidského zdraví             

19 

Využití nových technologií a 

prostředků používaných při 

prac. procesech. 

Kontaminace půdy Snížení kontaminace půdy 3 2 3 2 12 Bezvýznamný   

  Snížení ohrožení lidského zdraví 4 2 4 3 20 
Významný  

  

20 
Vytvoření ekologických 

kompenzačních tůní 

Působení na životní prostředí Snížení dopadu těžby na životní 

prostředí           
pozitivní 

Cíl 4.3, EMS 002 
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21 
Sledování podzemních vod Působení na životní prostředí Monitoring působení na životní 

prostředí           
pozitivní 

 EMS program 

003 

22 Zajištění hnízd břehulí Působení na životní prostředí Vytvoření nových teritorií pro živočichy           pozitivní   

23 
Zlepšení pracovního prostředí Působení na životní prostředí Zajištění podmínek dle NV 361/2007 a 

rozšíření prostor           
pozitivní 

EMS program 

001,004 

24 
Používání environmentálně 

příznivých výrobků 

Působení na zdraví pracovníků,  Zamezení znečištění vod a půdy 

prosakováním chemikálií           
pozitivní 

  

    Kontaminace Snížení znečištění ovzduší                

25 

Zlepšení propagace společnosti Konkurenceschopnost Úspěšnost na trhu , konkurenční 

prodej 

          

pozitivní 

EMS 

program006 
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4.3.3 Postup pro identifikaci a klasifikaci environmentálních aspektů 

Materiálové vstupy, vlastní procesy ve společnosti a předávaný produkt obsahují 

různá rizika poškozování životního prostředí. Posouzením druhu a závažnosti následků 

těchto environmentálních rizik byl vytvořen základní registr těchto aspektů a jejich 

dopadů. Při každé změně technologie, strojního vybavení, umístění výrobních prostředků 

apod. a na konci každého kalendářního roku je povinností managera jakosti a EMS provést 

posouzení z hlediska dopadu na životní prostředí a to do 10 dní od vzniku důvodu 

aktualizace. Pro toto hodnocení je stanoven následující postup:  

U změn během roku: 

 zjistit zda změna s sebou přináší novou činnost ve výrobních, nebo obslužných 

procesech. Pokud ano, je povinen tuto činnost zanést do seznamu Identifikace a klasifikace 

environmentálních aspektů 

 stanovit, zda po změně vzniká při dané činnosti nový aspekt, který není dosud v 

seznamu Identifikace a klasifikace environmentálních aspektů uveden. Pokud ano, doplní 

tento aspekt do seznamu 

 podle dále uvedených kritérií zkoumá dopad nového aspektu na životní prostředí. 

Na konci kalendářního roku: 

podle zadaných kritérií přezkoumá účinnost zvolených programů, přehodnocuje na základě 

dále uvedených kritérií dopady všech aspektů ve společnosti a případně vypisuje nové 

environmentální programy. 

4.3.4 Systém hodnocení environmentálních aspektů a dopadů 

Hodnoceny jsou následující environmentální vlivy: 

 emise do ovzduší 

 vypouštění látek do vody 

 odpadové hospodářství 

 kontaminace půdy 

 využívání energie 

 ohrožení zdraví 

Jednotlivé environmentální aspekty jsou zařazeny do kategorií podle vypočteného 

hodnocení a to takto: 

  



Ing. Petra Cinková: Environmentální manažerské systémy ve společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

2012  63 

 

 
Tabulka 3:Bodové hodnocení - Hodnocení aspektu-opatření (Zdroj[10]:) 

Bodové hodnocení Hodnocení aspektu Opatření 

50 – 36 bodů Velmi významný aspekt Nápravné opatření (NO) 

35 – 20 bodů Významný aspekt Preventivní opatření (PO) 

19 – 16 bodů Méně významný aspekt Regulace 

15 – 2 body Bezvýznamný aspekt Monitorování  

Vzorec pro výpočet: (E*F) + (G*H) = CH 

Bodové hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů 

Tabulka 4: Četnost výskytu environmentálního dopadu(Zdroj:[10]) 

E. - Četnost výskytu environmentálního dopadu Hodnocení 

Environmentální dopad se trvale vyskytuje při běžném provozu – 

aspekt je nutné plně řídit, zvážit zlepšování 

5 

Environmentální dopad se vyskytuje při běžném provozu – proces je 

řízen, zde je nutné aspekt řídit podle celkové významnosti dopadu 

4 

Environmentální dopad se může vyskytnout při běžném provozu – 

proces je řízen, míra řízení je závislá na významnosti dopadu 

3 

Environmentální dopad se vyskytuje vždy při mimořádném provozu 

(události)  nevyskytuje se v žádném případě při běžném provozu  

2 

Environmentální dopad se může vyskytnout pouze při mimořádném 

provozu(události) 

1 

 

Tabulka 5:Možnost překročení limitů únostnosti (Zdroj:[10]) 

F. - Možnost překročení limitů únosnosti *) Hodnocení 

Limit je vždy překročen při běžném provozu 5 

Limit může být překročen při běžném provozu 4 

Limit je vždy překračován při mimořádném provozu 3 

Limit může být překročen při mimořádném provozu 2 

Limit nemůže být překročen při běžném ani mimořádném provozu. 1 

*) limit únosnosti – limit, jehož překročení způsobí přímý negativní dopad na činnost společnosti (pokuta, soudní řízení, 

náhrada škody apod.) 
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Tabulka 6: Externí finanční dopad (Zdroj:[10]) 

G. - Externí finanční dopad Hodnocení 

Vysoká pokuta nebo náklady na odstranění dopadu (investiční výstavba, 

sanace po havárii, ztráta image) 
5 

Vysoké náklady na odstranění dopadu (externí sanace malého rozsahu) 4 

Odstranění dopadu vyžaduje jednoduché nápravné opatření technického 

charakteru (externě prováděna rekonstrukce zařízení) 
3 

Pokuta nižšího rozsahu 2 

Neexistují finanční dopady 1 

 

Tabulka 7: Interní finanční dopad (Zdroj:[10]) 

H. - Interní finanční dopad Hodnocení 

Vysoké náklady na odstranění dopadu (rekonstrukce zařízení) 5 

Vysoké náklady na odstranění dopadu (oprava zařízení) 4 

Odstranění dopadu vyžaduje jednoduché nápravné opatření technického 

charakteru (zvýšené provozní náklady na čištění odpadních vod, oprava 

neshodného výrobku) 

3 

Pokuta nebo minimální náklady na odstranění dopadu (odstranění 

administrativních nedostatků, organizační opatření apod.) 

2 

Neexistují finanční dopady 1 

4.4 Shrnutí postavení společnosti k životnímu prostředí 

Dopady vyhledávání, průzkum a těžby nerostných surovin představují závažný 

ekologický problém. Dle mého názoru je společnost v rámci ochrany životního prostředí 

velmi uvědomělá. Nutno podotknout, že DP Grygov těsně sousedí s PR Království, která 

spadá pod ochranu NATURY 2000 i přes těsné sousedství se zatím neprojevily žádné 

negativní dopady DP Grygov na tuto chráněnou oblast. Společnost se sama snaží 

kompenzovat důlní škody způsobené dobýváním, které během těžby způsobí. Touto 

tématikou jsem se již zabývala ve své bakalářské práci na téma: „Kompenzace důlních 

škod vlivem těžby štěrkopísku (DP Grygov)“, kde společnost vytvořila umělý mokřad, jako 

kompenzaci za těžbou zabraný mokřad. Společnost úzce spolupracuje s městem Olomouc 
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v projektu, který sama navrhla a to rekultivace dobývacího prostoru po dokončení těžby. 

V prostoru dobývání by za podpory města Olomouc a Evropské unie měl vzniknout 

sportovně rekreační areál s vytvořením veslařského kanálu. Společnost sama od sebe 

monitoruje okolí DP (hladinu podzemní vody, hladiny hlukovosti, aj.), financuje odborné 

monitoringy fauny a flóry a postupně rekultivuje již vytěžená území. Tyto odborné 

monitoringy byly zahrnuty do  environmentálních programů, které si společnost stanovila 

například program č. 002 „Biomonitoring živočichů v oblasti vodáckého kanálu“, či 

program č. 003 „Monitoring úrovně hladiny podzemní vody v rezervaci Království“.   
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5 Kontrola a zhodnocení úspěšnosti  

5.1 Environmentální audit 

Organizace musí vytvořit a udržovat program či programy a postupy pro pravidelné 

provádění auditů systému environmentálního řízení, aby 

a) se zjistilo, zda systém environmentálního řízení 

1) splňuje plánovaná opatření pro environmentální řízení, včetně 

požadavků těchto pravidel, 

2) je správně zaveden a udržován, 

b) byly vedení poskytnuty údaje o výsledcích auditů. 

Program auditu organizace, včetně rozvrhu, musí být založen na významu dotyčné činnosti 

z hlediska životního prostředí a na výsledcích předchozích auditů. Aby byl program úplný, 

musí postupy auditu zahrnovat rozsah auditu, četnost, metodiku a rovněž odpovědnost a 

požadavky na provádění auditů a zprávu o výsledcích.[9] 

Audity EMS 

Činnosti, které mají zabezpečit, že k neshodám bude docházet co nejméně, že systém 

bude fungovat správně a že se environmentální řízení podniku bude ubírat správným 

směrem  

 interní audity, přezkoumání vedením 

 externí (certifikační) audit / ověření (verifikace) systému 

Typy auditu 

Vzhledem k tomu že provádění environmentálního auditu může být různě zaměřeno, 

lze rozeznávat různé typy environmentálního auditu. Např. audit legislativní, audit rizik, 

audit technický zaměřený na prověření používaných zařízení nebo již oficiálně definovaný 

a široce pojímaný audit environmentálních manažerských systémů. 

Souhrnně lze říci, že předmětem environmentálního auditu může být jakákoliv 

činnost, jež ovlivňuje anebo může ovlivnit životní prostředí. Nemusí jít vždy ani o činnost 

výrobního podniku, v současné době se audit, především audit EMS provádí i u 

nevýrobních organizací.  
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Environmentální audit lze kromě účelu jeho provádění rozdělovat též podle 

organizace, jež dává podnět k jeho provádění. V tom případě se rozlišuje vnější audit a 

vnitřní audit. Podnět k provádění vnějšího auditu dává jiná organizace než organizace 

auditovaná. Může jít např. o státní správu, která si chce ověřit dodržování předpisů nebo o 

potenciálního kupce, který chce získat potřebné informace. 

Podnět k provádění vnitřního auditu vychází od vedení auditované organizace. 

Výsledky vnitřního auditu jsou přísně důvěrné a publikovány mohou být jen se svolením 

vedení auditované organizace. Účelem vnitřního auditu bývá nejčastěji prověření shody  

s environmentální legislativou, prověření efektivnosti řízení ochrany životního prostředí a 

prověření připravenosti na mimořádné události. Nepominutelné jsou i vedlejší efekty jako 

zlepšení pověsti na veřejnosti nebo posílení tržních pozic. Velmi důležitý je i preventivní 

charakter auditu, tj. nacházení nových možností v oblasti zlepšování péče o životní 

prostředí.[9] 

5.1.1 Interní audity 

„Organizace musí zajistit, aby interní audity systému environmentálního managementu 

byly provedeny v plánovaných intervalech, tak aby: 

 bylo určeno, zda systém environmentálního managementu: 

1)   odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně 

požadavků této mezinárodní normy 

2)   je správně zaveden a udržován 

 poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditů 

 

Organizace musí plánovat, vytvořit, zavést a udržovat program(-y) auditů, s přihlédnutím k 

environmentálnímu významu dané(-ých) operace(-í) a k výsledkům předešlých auditů. 

Postup(-y) auditu musí být vytvořeny, zavedeny a udržovány tak, aby určovaly: 

 odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, podávání zpráv o jejich 

výsledcích a uchovávání záznamů s nimi spojených; 

 stanovení kritérií auditu, rozsahu, četnosti a metod“.[6] 

Cíle: 

 Cílem je zhodnotit, jak dobře systém funguje a vede k naplňování 

environmentálních cílů a environmentální politiky 
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Umožňují kontrolu shody s požadavky normy ISO 14001 nebo EMAS 

 

Přezkoumání vedením 

 Setkání vedení, na kterém jsou projednány výsledky interních auditů, přijatá 

opatření, plnění environmentálních cílů, adekvátnost stávající struktury EMS a 

další související otázky 

 Mělo by proběhnout minimálně jednou ročně 

 Zabezpečuje, aby se podnikový systém rozvíjel správným směrem 

5.1.2 Externí audity  

 Ověření systému nezávislou třetí stranou (akreditovaný certifikační orgán či 

environmentální ověřovatel) 

 Cílem je posoudit shodu systému s požadavky normy ISO 14001 nebo EMAS, 

efektivnost fungování systému a skutečné zlepšování environmentální výkonnosti 

(profilu) 

 návštěvy v podniku 

 kontrola dokumentace 

 rozhovory se zaměstnanci 

 

Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. 

Příprava auditu 

 stanovení cíle a předmětu auditu včetně určení rozsahu auditu,  

 vypracování programu vlastního auditu, stanovení priorit, zdrojů dat, 

potřebných informací a kritérií auditovaných objektů 
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Zpráva o zjištěních a výsledcích auditu 

1. Auditoři připraví písemnou zprávu o auditu ve vhodné formě a s patřičným 

obsahem, aby bylo zajištěno úplné formální předání zjištění a závěrů auditu 

na konci každého auditu nebo cyklu auditu. 

Zjištění a závěry auditu musí být formálně oznámeny nejvyššímu vedení 

organizace. 

2. Hlavními cíli písemné zprávy o auditu jsou: 

a) dokumentovat rozsah auditu, 

b) poskytnout vedení organizace údaje o stavu dodržování 

environmentální politiky dané organizace a o pokroku v oblasti 

ochrany životního prostředí v organizaci, 

c) poskytnout vedení podniku údaje o účinnosti a spolehlivosti opatření 

pro sledování environmentálních dopadů činnosti organizace, 

d) případně ukázat potřebu nápravných opatření.[9] 

 

Opatření následující po auditu 

Proces auditu vrcholí přípravou a provedením plánu příslušných nápravných opatření. 

Musí existovat a fungovat vhodné mechanismy, které by zaručily provedení opatření 

vyplývajících z výsledků auditu. 

 

Četnost auditů 

Audit nebo cyklus auditu se provádí podle potřeby v intervalech nejdéle tří let. Četnost, se 

kterou se provádí audit jednotlivých činností, se liší v závislosti na 

a) charakteru, rozsahu a složitosti činností, 

b) významu souvisejících environmentálních dopadů, 

c) významu a naléhavosti problémů zjištěných předchozími audity, 

d) historii problémů životního prostředí. 

U složitějších činností se závažnějším environmentálním dopadem se provádí 

audit častěji. 

Organizace definuje svůj vlastní program auditu a četnost auditů.[9] 
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5.1.3 Audity společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

Od doby získání certifikace společnost spolupracovala při každoročních auditech se 

společností TÜV SÜD Czech s.r.o. Ta ve svých auditních zprávách vždy doporučovala 

jistá opatření a upozorňovala na nedostatky v jednotlivých kapitolách QMS a EMS. 

Nejčastější doporučení se vyskytovala v kapitole 4.2.3. Řízení dokumentů viz graf č.1 a 

v kapitole 4.3.1. Environmentální aspekty opět vyjádřeno v grafu č. 2. Další kapitoly 

znázorněné v grafu obsahovaly spíše drobná nedopatření vzniklé neznalostí. V roce 2011 

se společnost rozhodla změnit auditorskou firmu, a to z finančních důvodů. Audit probíhal 

pod vedení společnosti Dekra Certification s.r.o. a byl na mezinárodní úrovni. Kontrola 

systémů byla rozdělena na dvě etapy. První část probíhala pod vedením českého auditora 

přiděleného společností. Druhá část auditní kontroly probíhala i jako kontrola auditní 

společnosti pod vedením německého auditora z mateřské společnosti Dekra Certification. 

Kontrola byla náročná jak na počet osob vyskytujících se u auditu, tak i z hlediska 

jazykové bariéry ze strany překladatelky na některé odborné hornické termíny. Tento audit 

byl ovšem pro firmu velmi povzbuzující, jelikož zahraniční auditor hodnotil velice kladně 

přehled a odpovědnost zaměstnanců zastupujících jednotlivé kapitoly. Každý jednotlivec si 

obhajoval část, za kterou v rámci QMS a EMS zodpovídá.[10] 

 

 

 

Graf 1: Auditní doporučení v rámci QMS (Zdroj: Petra Cinková) 
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Graf 2: Auditní doporučení v rámci EMS (Zdroj: Petra Cinková) 

5.1.4 Úspěšnost společnosti 

Společnost se více zaměřila na svou vlastní propagaci a to jak pomocí reklam a 

letáků tak i pomocí sponzoringu při sportovních a jinak kulturních akcích, včetně podpory 

zdravotně postižených. V rámci jednotlivých staveb provádí návštěvy zákazníků a 
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V následující tabulce můžeme vidět, jak rostl zájem klientů v jednotlivých letech. V roce 

2009 nastal pokles celkového množství objednávek z důvodu omezení státních zakázek. 

S počtem realizovaných zakázek si společnost drží, takový standart, který pouze v roce 

2008 byl nadprůměrný. 

Tabulka 8: Přehled poptávek, objednávek a zakázek za jednotlivé roky (Zdroj: Petra Cinková) 

Štěrkovny Olomouc a.s.          

  Rok 

2007 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Počet všech přijatých poptávek, objednávek a 

výzev k výběrovému řízení 
129 168 112 142 156 

Počet všech realizovaných zakázek 72 105 66 72 70 

Počet nerealizovaných poptávek a nepřijatých 

objednávek 
57 63 46 70 86 
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Graf 3: Meziroční srovnání počtů obchodních případů (Zdroj: Petra Cinková) 

5.1.5 Dotazník spokojenosti zákazníka 
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zjištěno, že zákazníci jsou celkem spokojeni s rozsahem poskytovaných služeb, s širokou 

škálou sortimentu i kvality materiálu, včetně dodržení dohod. Méně spokojeni jsou 

zákazníci v otázkách ceny produktů a rychlosti dodání zboží. Zde je nutno podotknout, že 

ne vždy jde vyhovět zákazníkovi, který objednávku zadává na poslední chvíli. Otázka 

reklamací byla vyhodnocena tak, že jsou řešeny neodkladně a co v nejkratších lhůtách 

k oboustranné spokojenosti. 
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Graf 4: Graf spokojenosti zákazníků (Zdroj: Petra Cinková) 
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6 Návrhy a doporučení  

6.1 Stanovení cílu a cílových hodnot  

Společnost si každoročně na začátku roku stanovuje svoje cíle pro daný rok. Pro 

stanovení cílů a programů je dobré projít jednotlivé výrobní činnosti a služby společnosti, 

jejich aspekty a dopady na životní prostředí. Mým úkol ve společnosti bylo přezkoumání 

aspektů a dopadů na ŽP, a případné doplnění dalších. V loňském roce jsem navrhla pro 

společnost 2 environmentální programy, které jsem následně i zrealizovala. Návrh byl 

předán společnosti ke schválení a zavedení do dokumentace jako výstup EMS programů. 

Programy byly a jsou aktivně podporovány vedením jak z finanční stránky, tak z potřeby 

ochrany životního prostředí a zlepšení prezentace firmy. 

Společnost dává prostor jednotlivým zaměstnancům vyjádřit se a spolupracovat na 

definování jednotlivých návrhů na cíle pro omezení dopadů společnosti na životní 

prostředí. Zaměstnanci ovšem tuto volbu nevyužívají, stávají se pasivními a jakékoliv 

aktivity společnosti na ochranu ŽP berou jako věci navíc, které nemají v popisu práce. Dle 

mého názoru by se tento přístup zaměstnanců měl vylepšit motivací a názornými příklady. 

Proto jsem program č. 005 pojala kreativně a pomocí obrázků a hesel jsem zobrazovala 

činnosti, se kterými se během pracovní doby setkají. Program č. 006 je pro prezentaci 

společnosti nutnou součástí, jelikož doposud společnost neměla žádné internetové stránky 

s přehledem o činnostech společnosti a nabízených produktech. Další dva programy č. 007 

a č. 008 jsou navrženy pro rok 2012 a to na základě provedené kontroly odborným 

poradcem pro ekologii.  
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E N V I R O N M E N T Á L N Í    P R O G R A M    

č. 005  

Název: Zvýšení informovanosti zaměstnanců o likvidaci odpadů na provozovně   

Proces: Obslužný 

Činnost: Minimalizace havárií s nebezpečnými odpady a zlepšení pracovního a životního 

prostředí 

Aspekt: Zlepšení práce zaměstnanců s odpadem, nebezpečným odpadem a následné 

zamezení kontaminace a znečištění životního prostředí odpady a nebezpečnými látkami 

Dopad: Snížení ohrožení lidského zdraví a ochrana životního prostředí 

Závažnost aspektu: střední 

Číslo dle tabulky aspektů: 9, 12,16 

 

Popis: Správné nakládání s odpady a minimalizace negativních dopadů na životní 

prostředí je jednou z mnoha priorit pro dobrý provoz každého podniku. Hlavním úkolem je 

dostatečná informovanost zaměstnanců a jejich motivování k třídění odpadu, jejich 

správnému ukládání a dostatečná bezpečnost při zacházení s nebezpečnými odpady.  

 

Návrh programu:  

Zvýšení informovanosti zaměstnanců o likvidaci odpadů  

Etapy:  

1. Vytvoření prostor pro ukládání jednotlivých odpadů, správné 

označení daných míst 

Zaměstnanec odpovědný za etapu č. 1: Ing. Petra Cinková 

Termín ukončení etapy:  30.6.2011 

Sleduje se: 

 Nakoupení potřebných kontejnerů na jednotlivé odpady 

 Vytvoření štítků a správné označení úložných míst 

 Zmapování používaných nebezpečných látek, a zvážení 

možnosti jejich nahrazení adekvátními látkami, které nejsou 

nebezpečné 

Obrázek 10: Navržená popelnice 240 l (Zdroj:[22]) 

Obrázek 11: Navržení vhodných OOPP(Zdroj:[17]) 
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 Vybavit zaměstnance vhodnými OOPP, proškolení o bezpečnosti práce 

 

 

2. Vytvoření informativní tabule ke zlepšení motivace zaměstnanců 

Zaměstnanec odpovědný za etapu č. 2: Ing. Petra Cinková 

Termín ukončení etapy:  28.10.2011 

 

Zpracuje se: 

 Nákup korkové tabule Economy 40 x 60 cm  

 Obrázková tématika recyklace a práce s odpadem 

 Upozornění na skrytá nebezpečí jednotlivých 

pracovišť 

 Instalace tabule v zázemí zaměstnanců 

provozovny 

 

3. Zpracování výsledné zprávy o účinnosti navržených opatření 

 

Zaměstnanec odpovědný za etapu č. 3: Ing. Petra Cinková 

 

Termín ukončení etapy:  31.12.2012 

 

Poskytnuté finance: 8000,- 

Vynaložené náklady 5000,- 

 

  

Obrázek 12:Návrh druhu korkové tabule (Zdroj:[21]) 
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E N V I R O N M E N T Á L N Í    P R O G R A M   

 č. 006 

Název: Prezentace společnosti pomocí webových stránek 

Proces: Obslužný 

Činnost: Zlepšení propagace společnosti 

Aspekt: Zlepšení komunikace se zákazníky, propagace a snaha uspět na trhu prodeje 

Dopad: Získání nových zákazníků, zlepšení konkurenceschopnosti 

Závažnost aspektu: střední 

Číslo dle tabulky aspektů:  25  

 

Popis: Prezentace společnosti prostřednictví internetu je v dnešní době jednou z mnoha 

úkolů majitele firmy, jak zvítězit na poli konkurence a získat tak nové zákazníky, případně 

nové velkoodběratele. Zviditelnění své společnosti pomocí webových stránek je v době 

internetu žádoucí. Webové stránky poskytnou přehledné informace o tom, co společnost 

nabízí, včetně cenového přehledu, možnosti doprav a kontaktů. Nový zákazník tak získá 

snadno a rychle veškeré potřebné informace. Zveřejnění historie společnosti, její úspěchy, 

platné certifikáty a stanovené cíle, mohou přispět k lepší průbojnosti společnosti mezi 

konkurencí. 

 

Návrh programu:  

Poskytnutí přehledných informací o společnosti prostřednictví webových stránek 

Etapy:  

1) Zadání tvorby webových stránek 

 Pracovník odpovědný za etapu 1:   Ing. Petra Cinková 

 Termín ukončení etapy:  31.12. 2011 

 Sleduje se 

a) Výběr firmy/realizátora pro vytvoření webových stránek,  

b) Navrhnout design a jednotlivé kapitoly webových stránek 

c) Poskytnutí veškerých materiálů ke zveřejnění, včetně 

textových podkladů, fotografií aj. 

Obrázek 13: Symbol pro www stránky 

(Zdroj:[18]) 
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d) Školení v rámci zavedení stránek od realizátora 

2)  Vyhodnocení úspěšnosti propagace  

Pracovník odpovědný za etapu 2:  Ing. Petra Cinková 

Termín ukončení etapy:  31.12.2012 

Zpracuje se: 

a) Vyhodnocení informací od nových zákazníků, odkud se o společnosti Štěrkovny 

Olomouc a.s. dozvěděli 

b)  Pravidelná aktualizace stránek 

 

Poskytnuté finance   50 000,- 

Aktuálně vynaložené náklady 10 000,- záloha objednávky 

  



Ing. Petra Cinková: Environmentální manažerské systémy ve společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

2012  79 

 

E N V I R O N M E N T Á L N Í    P R O G R A M   

 č. 007 

Název: Vylepšení manipulace v prostoru skladu PHM 

Proces: Obslužný 

Činnost: Zamezení úniku ropných látek v prostoru skladu PHM 

Aspekt: Využití nových technologií a prostředků používaných při prac. procesech. 

Dopad: Snížení kontaminace vody a půdy, a snížení ohrožení lidského zdraví 

Závažnost aspektu: významná 

Číslo dle tabulky aspektů: 19 

 

Popis: Pracovníci nedostatečně dodržují pravidla pro nakládání s PHM a olejů (mazadel) 

v prostorách skladu PHM. Proto je zapotřebí více vymezit pravidla pro práci s PHM, olejů 

a dodat pomůcky pro manipulaci s nimi a zamezení úkapu do okolí. Přestože sklad PHM je 

vybaven úkapovou vanou, zaměstnanci opouštějí prostor skladu a přelévají PHM 

v prostorech zázemí DP bez omezení. Zaměstnanci dále nerozlišují nádoby na jednotlivé 

druhy olejů a pro úklid používají sorbentní tkaninu.   

 

Návrh programu:  

Nákup nádob na práci s PHM 

Etapy:  

1. Nákup nádob na práci s PHM 

 Pracovník odpovědný za etapu 1:   Ing. Petra Cinková 

 Termín ukončení etapy:  31.12. 2012 

 

Provede se: 

a) Zakoupení nádob (speciální konve) na přelévání a přenos olejů a 

mazadel,  

b) Vyhotovit polep na nové nádoby s přesným označením 

druhu olejů, na který bude nádoba použita 

c) Zakoupení kolébky na barely pro zlepšení manipulace s naléváním PHM, s tím souvisí 

i zakoupení kohoutků na barely 

Obrázek 14: Návrh konvičky na 

oleje(Zdroj:[19]) 
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d) Vybavit sklad PHM informačními tabulemi a 

bezpečnostními listy látek ve skladu uskladněných. 

e) Důrazněji zaměstnance proškolit, jak se zachovat i při 

sebemenším úniku ropných látek a olejů. 

 

2.  Vyhodnocení úspěšnosti  

Pracovník odpovědný za etapu 2:  Ing. Petra Cinková 

Termín ukončení etapy:  31.12.2012 

Sleduje se: 

c) Pravidelné kontroly stavu skladu PHM vedoucím směny, včetně kontrol okolí 

skladu.  

d) V případě úniku vše řádně zaevidovat do knihy havárií, 

 

Poskytnuté finance 10 000,- 

  

Obrázek 15: Návrh kolébky na barely 

(Zdroj:[20]) 
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E N V I R O N M E N T Á L N Í    P R O G R A M   

č. 008 

Název: Úspora elektrické energie na osvětlení skladovacích prostor, expedice a zázemí DP  

Proces: Obslužný 

Činnost: Neúsporné osvětlení prostor společnosti 

Aspekt: Nadbytečná spotřeba el. energie 

Dopad: Znečištění ovzduší při výrobě el. energie, vznik nebezpečného odpadu 

Závažnost aspektu:  malý  

Číslo dle tabulky aspektů: 2 

 

Popis: Pro osvětlení skladovacích prostorů areálu provozovny Grygov v současné době 

využívána tělesa s instalovanou paticí E – 27 pro žárovky s příkonem 100 W. Vzhledem k 

nízké účinnosti žárovky, dojde k záměně za výbojky o příkonu 23W s vestavěným 

měničem v patici tak, aby bylo možné použít stávající armatury osvětlovacích těles. 

Záměnou nedojde ke změně světelných parametrů a zvýší se životnost zdrojů světelných 

zdrojů při snížení příkonu o 77% 

 

Návrh programu:  

Záměna světelných zdrojů v armaturách osvětlovacích těles ve skladovacích 

prostorách   

Etapy:  

1.  Zakoupení potřebného počtu osvětlovacích těles  

 Pracovník odpovědný za etapu 1:Ing. Petra Cinková, Ing. David Laitoch (vedoucí 

provozovny) 

 Termín ukončení etapy:  30.6.2012 

 Provede se    

a) Sečtení osvětlovacích těles a světelných zdrojů 

b) Nákup potřebný výbojek v předpokládaném počtu 7 

  



Ing. Petra Cinková: Environmentální manažerské systémy ve společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. 

2012  82 

 

2. Výměna výbojek za žárovky. 

Pracovník odpovědný za etapu 2:Ing. Petra Cinková, Ing. David Laitoch (vedoucí 

provozovny) 

Termín ukončení etapy:  30.6.2012 

Zpracuje se:   

a) Zhodnocení účinnosti osvětlení s ohledem na méně energeticky náročnější provoz. 

b) Pravidelné kontroly 

Poskytnuté finance  2000,-         
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7 Závěr  

Velkou motivací je pro podniky získání určitého osvědčení za účelem zviditelnění 

jejich úsilí o zlepšení stavu řízení podniku a jeho postavení vůči životnímu prostředí.  

Výhody zavádění EMS můžeme najít zejména v tom, že se jedná o marketingový 

nástroj, který posiluje eko-image firmy jak z pohledu odběratelů, tak z pohledu veřejnosti a 

konkurence. Dále EMS napomáhá uzavírání nových kontraktů, zlepšuje šanci ve 

výběrových řízeních a v některých případech (např. ve světě spaloven nebezpečných 

odpadů), je podmínkou udělení licence. Pro podnik pak existuje větší šance získání úvěrů a 

pojistných smluv. Přínosy EMS lze zaznamenat především v podobě snížení provozních 

nákladů (úspory energií, surovin a dalších zdrojů), průhlednosti tzv. environmentálních 

nákladů, snížení rizika nehod, za něž nese podnik odpovědnost, úspor na pokutách či 

jiných sankcích spojených s poškozováním životního prostředí.[4]  

Ve své práci jsem se snažila zhodnotit úspěšnost zavedení systému EMS ve 

společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. Zabývala jsem se jednak přínosy zavedení tak i 

vlastním doporučením do dalších let. Jedním z hlavních cílů mé práce bylo vyhodnocení 

návratnosti investice vynaložené na zavedení. Pomocí výpočtu doby návratnosti jsem 

zjistila, že společnosti se investice vrátí do jednoho roku. Zavedení EMS společně s QMS 

systémem je brán společností jako krok k neustálému zlepšování. Společně tvoří ucelený 

celek, který umožňuje ucházet se o veřejné zakázky, zlepšení image a pozitivní přístup 

k životnímu prostředí. Díky implementaci QMS a EMS společnost Štěrkovny Olomouc a.s. 

uspěla při realizaci veřejné zakázky pro společnost Skanska a.s. jako dodavatel 

štěrkopískového materiálu. Ve své práci jsem také znázornila úspěšnost při realizaci 

zakázek v jednotlivých letech. Štěrkovny Olomouc a.s. si vedou vzhledem k vysoké 

konkurenci, mnoha větších firem jako je Českomoravský štěrk a.s. a Kamenolomy ČR 

s.r.o., velmi dobře. Oproti nim totiž poskytuje materiál a služby malým odběratelům a 

jednotlivcům v menších množstvích než je obvyklé pro velké korporace. Dalším hlavním 

kritériem pro zhodnocení úspěšnosti systému, je spokojenost zákazníka. Tento hlavní 

faktor jsem se snažila pomocí dotazníku spokojenosti zákazníka vyhodnotit, a tak pomoci 

společnosti ve zlepšení svých služeb vůči zákazníkovi. Na závěr této práce, po zhodnocení 

stanovených aspektů a jejich významnosti, navrhuji některé environmentální programy. 
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Snažila jsem se vybrat takové aspekty, které jsou podle mne pro firmu a její prezentaci 

důležité. 

Dle mého názoru je velmi důležité, aby systém EMS nebyl pouze byrokratický 

nástroj, který jen zatěžuje daný podnik řadou papírových nařízení, různých hlášení a 

procesů, které musejí zaměstnanci a majitelé firem dělat, aniž tím přímo ovlivňují svoji 

podnikatelskou aktivitu. Z tohoto důvodu se mnohdy stává, že samotní zaměstnanci a 

managementy firem nemají zájem se systémem EMS zabývat a odsunují ho na druhou 

kolej. V managementu firem se často stává, že s velkou pompézností ukazují své přednosti 

- certifikát ISO 14001 a ISO 9001, ovšem pokud se jedná o většinu otázek systému EMS, 

ten bývá častokrát odsunut a stává se jen zbožným přáním ekologa.[3] 

Štěrkovny Olomouc a.s. zaujaly z pohledu veřejnosti i auditorů velmi pozitivní 

postoj k ochraně životního prostředí a i do budoucna se jejich kroky vydávají dobrým 

ekologicky šetrným směrem. Je důležité, že firma pojala systém komplexně a je 

podporován jak z hlediska vedení tak i jednotlivými zaměstnanci. Myslím si, že v dnešní 

době, kdy veřejnost trvá na třídění odpadu v domácnostech, recyklaci, šetření energie 

používáním úsporných žárovek aj. není problém tyto záležitosti zavádět i ve společnostech. 

Zaměstnanci se pak chovají jako doma a přitom pracují s vědomím, že chrání životní 

prostředí. 
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10 Příloha č. I 
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11 Příloha č. II 
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12 Příloha č. III 

Kód druhu 

odpadu dle 

katalogu 

Název druhu odpadu dle 

katalogu odpadů 

Kategorie 

odpadu 
Výskyt / pracoviště 

Uložení odpadu 
Likvidace oprávněnou 

osobou 

Orientační množství / 

rok (t) 

12 01 21 

Upotřebené brusné nástroje a 

brusné materiály neuvedené 

pod číslem 12 01 20 

O Dílna Grygov 
Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 
Technické služby Olomouc 0,1 

12 01 99 Odpady ze svařování O Dílna Grygov 
Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 
Technické služby Olomouc 0,1 

 

15 01 01 
Papírové a lepenkové obaly 

 

O 

Sociální zařízení, sklad, 

technologická linka 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 

 

Technické služby Olomouc 
0,1 

 

15 01 02 
Plastové obaly O 

Sociální zařízení, sklad, 

technologická linka 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 
Technické služby Olomouc 0,25 

16 01 12 
Brzdové destičky neuvedené 

pod číslem 16 01 11 
O Sklad, těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby NO 
Technické služby Olomouc 0,25 

 

16 01 99 

Odpad jinak blíže neurčený 

(těsnění, lamely….) 

 

O 
Sklad, technologická linka 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 

 

Technické služby Olomouc 
0,2 

16 02 14 

Vyřazená zařízení neuvedená 

pod čísly 16 02 09 až 16 02 

13 (elektrotech.odpad) 

O Sklad 
Kontejnery, shromažďovací 

nádoby  
Technické služby Olomouc 0,3 
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17 02 03 Plasty O 
Sklad,technologická linka, 

těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby  
Technické služby Olomouc 0,4 

 

17 04 05 
Železo a ocel 

 

O 
Sklad, technologická linka 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 

 

Interkov Olomouc 
30 

17 04 11 
Kabely neuvedené pod 17 04 

10 
O Dílna Grygov 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 
Technické služby Olomouc 0,3 

 

20 03 01 
Směsný komunální odpad O 

Sklad,sociální zařízení, 

technologická linka 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby 

 

Technické služby Olomouc 
2 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O ČOV ČOV Moravská vodárenská 8,0 

 

 

08 03 17 

 

Odpadní tiskařský toner 

obsahující nebezpečné látky 

 

N 
Sklad 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,15 

 

13 02 05 

Nechlorované minerální 

motorové , převodové a 

mazací oleje 

N 
Sklad, technologická 

linka,těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 

Technické služby Olomouc, 

Hydraulikservis Bohuňovice 
0,5 

 

13 02 08 

Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 
N 

Sklad, technologická 

linka, těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 

 

Technické služby Olomouc, 

Hydraulikservis Bohuňovice 

1,4 
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15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

N 
Sklad,technologická 

linka,těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,2 

15 01 11 

Kovové obaly obsahující 

nebezpečnou výplňovou 

hmotu (např. azbest) včetně 

prázdných tlakových nádob 

N 
Sklad,technologická 

linka,těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,15 

 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 
Sklad,technologická linka, 

těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,15 

16 01 21 

Nebezpečné součástky 

neuvedené pod čísly 16 01 07 

až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 

14 (gurty, dopravní pásy, 

trubky PVC) 

 

N 
Technologická linka 

Kontejnery,shromažďovací 

nádoby NO pracovní 
Technické služby Olomouc 0,5 

16 06 01 Olověné akumulátory N Sklad 
Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,2 

 

17 06 03 

Jiné izolační materiály které 

jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N 
Sklad,technologická linka, 

těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,05 

 

20 01 21 

Zářivka a jiný odpad s obsahem 

rtuti 
N 

Sklad,technologická linka, 

těžba 

Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 
Technické služby Olomouc 0,05 
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20 01 35 

Vyřazené elektrické a 

elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené 

pod čísly 

20 01 21 a 20 01 23 

N Sklad 
Kontejnery, shromažďovací 

nádoby na NO 

Copytechnik servis KT 

Olomouc 
Vratné - 0,15 
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13 Příloha č. IV 
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14 Příloha č. V 

Zjišťování spokojenosti zákazníka 

Název organizace: 

Adresa: 

Jméno a funkce hodnotitele:         

Instrukce pro hodnotitele:  

Vážení obchodní přátelé, 

dostáváte do rukou dotazník, kterým bychom rádi zjistili míru Vaší spokojenosti se službami a produkty poskytovanými 

naší společnosti. Odpovězte, prosím, pravdivě a objektivně. Váš názor je důležitý a může pomoci odstranit chyby ve fungování 

společnosti a tak zvýšit Vaši spokojenost.  

na škále označte míru spokojenosti dle vzoru: 

Zakroužkujte zvolený stupeň spokojenosti. Postupujte jako ve škole: 

1 – velmi spokojen      5 – velmi nespokojen  

1 2 3 4 5 

DOTAZNÍK 

Otázky standardní: 

1) Jak jste spokojeni s dosažitelností a úrovní komunikace zaměstnanců odpovědných za vedení obchodního jednání? 

1 2 3 4 5 

2)   Jak jste spokojeni s činností našich vedoucích zaměstnanců v rámci realizace zakázky? 

1 2 3 4 5 

3) Jak jste spokojeni s rychlostí zpracování nabídky na Vaši poptávku? 

1 2 3 4 5 

4) Jak jste spokojeni s kvalitou našich produktů ? 

1 2 3 4 5 

5) Jak jste spokojeni s cenou našich produktů? 

1 2 3 4 5 

6) Jak jste spokojeni s nabídkou – rozsahem  služeb naší společnosti? 

1 2 3 4 5 

7) Jak jste spokojeni s dobou realizace zakázky v případě Vaší objednávky? 

1 2 3 4 5 

8) Jak jste spokojeni s průběhem realizace zakázky? 

1 2 3 4 5 

9) Jak jste spokojeni s jednáním a vystupováním našich zaměstnanců na expedici? 

1 2 3 4 5 

10) Jak jste spokojeni se zajišťovanou autodopravou ( pokud využíváte)? 

1 2 3 4 5 

Zde napište vše, co považujete za potřebné dále ve společnosti zlepšit a co případně nebylo obsaženo v dotazníku, Vaše pozitivní 

či negativní zkušenosti. 

Otázky k aktuálním záležitostem: 

Datum hodnocení:  Podpis zákazníka:   
              Pro interní potřebu 

společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. Číslo zakázky: 

 


