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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na náklady a výnosy Integrovaného systému řízení 

v Ostravských komunikacích a.s., z nákladů můžeme podotknout např. náklady na 

certifikaci, náklady na implementaci IMS, náklady na audit, na vedení dokumentace atd. 

Výnosy se pak týkají konkrétních cílů společnosti, jaký přínos jim daný cíl přinesl a zda 

může být ohodnocen v peněžních prostředcích. První kapitola popisuje přístupy podniku 

k ochraně životního prostředí, v další kapitole je uvedena historie systému QMS, EMS a 

OHSAS a následně jsou rozebrány jednotlivé systémy z hlediska jejich zavádění, zaměření 

a možných přínosů. V třetí části je popsána charakteristika společnosti OK, a.s. Poté se 

detailněji rozebírají již zmíněné náklady a výnosy a na závěr dochází ke zhodnocení 

efektivnosti zavedeného IMS.  

Klíčová slova: QMS, EMS, OHSAS, IMS, Certifikace, Náklady, Výnosy 

 

 

Summary 

The thesis is focused on the costs and revenues of the Integrated Management System in 

Ostravské komunikace a.s.. The costs can be mentioned for example the certification costs, 

the costs of implementing IMS, audit costs, the management and documentation costs, etc. 

The revenues are related to the specific objectives of the company what benefit them the 

given targets provides and whether it can be evaluated in cash. The first chapter describes 

the access of the companies to protect the environment, the next chapter deals with the 

history of QMS, EMS and OHSAS and then there are subsequently discussed the various 

systems in terms of their implementation, focus and potential benefits. In the third part, 

there is a description of the characteristics of the company. Then there are explored more 

detailed the aforementioned costs and revenues and finally the conclusion is about the 

evaluation of the effectiveness of the established IMS.  
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1.   Úvod 

 Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě předešlé zkušenosti a to při 

vypracování bakalářské práce, která byla situovaná na společnost Ostravské komunikace 

a.s., kde jsem se zabývala smyslem jednotlivých systémů QMS, EMS,OHSAS a následnou 

implementací IMS. V této práci přibližuji problematiku celého integrovaného systému 

řízení v OK, a.s. z hlediska analýzy nákladů a výnosů, zda se tento systém vyplatí zřídit a 

jestli má i nějaké negativní stránky. Výhodou byla také dostupnost informací, ale zejména 

vstřícné jednání a přístup zaměstnanců odpovědných za zavádění certifikovaných systémů. 

            Cílem této práce bylo vyčíslení jednotlivých nákladů týkající se IMS a poté i 

výnosů tohoto systému s následným zhodnocením aktuální situace ve společnosti OK, a.s., 

zda se tento systém dostatečně osvědčil. 

 Nejprve jsem stručně popsala, jaké jsou přístupy podniku k ochraně životního 

prostředí a  uvedla jsem, že OK, a.s. vycházejí z proaktivního přístupu, což znamená, že 

hledají takové cesty, které snižují dopad na životní prostředí. 

 V další kapitole se nejdříve věnuji historii uvedených systémů, vysvětluji pojem 

certifikace a posléze popisuji jednotlivé systémy QMS, EMS, OHSAS a IMS, jaký je 

postup při zavádění těchto systémů, jaké jsou jejich etapy a možné přínosy.  

            Čtvrtá část uvádí charakteristiku Ostravských komunikací, a.s. tedy předmět 

činnosti, kompletní politiku integrovaného systému řízení a také důvody, proč jsem si 

zvolila právě tuto společnost. 

            Pátá kapitola pojednává o nákladech na zavedení a udržení IMS. Nejdříve obecně 

popisuji, co jsou to náklady, vymezuji podnikové environmentální náklady a dále upřesňuji 

náklady, vynakládané na preventivní ochranu životního prostředí v OK, a.s. Pro lepší 

představu jsem zpracovala tabulku a graf. Dále jsem zde uvedla konkrétní cíle stanovené 

na rok 2012 a tyto cíle jsem rozdělila podle toho, zda se týkají kvality, životního prostředí 

nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Taktéž jsem tyto údaje zapracovala do tabulek 

a grafů pro větší názornost a představivost. Nakonec uvádím náklady, které souvisejí 

s poškozováním životního prostředí, jedná se o tyto náklady: náklady na odvozy odpadů, 

stočné a vzorkování odpadních vod. 
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            Šestá kapitola se zaměřuje na výnosy, které jsou spojené se zavedením IMS. 

Detailněji rozebírám všech deset cílů společnosti stanovených na rok 2012, zvažuji 

možnost, zda společnost vyhodnocuje dané výnosy v peněžních prostředcích a pokud ne, 

jaké jsou jejich možné způsoby ohodnocení. 

            V sedmé kapitole dochází ke zhodnocení efektivnosti zavedeného Integrovaného 

systému řízení prostřednictvím tabulky, kde uvádím celkové náklady, celkové výnosy a 

způsob možného ohodnocení. 

            Osmá kapitola je závěr, kde jsem shrnula všechny důležité podklady z této práce a 

zhodnotila jsem IMS, zda je společnost s tímto systémem spokojena a zda se vyplatilo jeho 

zavedení. 
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2.   Přístupy podniku k ochraně životního prostředí 

 Znehodnocování životního prostředí se řadí mezi tzv. negativní externality. Pojem 

externalita označuje případy, kdy dochází k neúmyslnému postrannímu působení 

ekonomických transakcí na subjekty, jež se těchto transakcí neúčastní. Výsledkem je tzv. 

selhání trhu, což znamená, že trh svými mechanismy nemůže zajistit očekávané plnění 

požadovaných funkcí, neboť dané případy se svou povahou z jeho působení vymykají. 

Rozlišujeme externalitu negativní a pozitivní. Negativní externalita znamená, že nechtěný 

vedlejší efekt ekonomické transakce způsobuje nezúčastněnému subjektu újmu nebo 

náklady a jestliže z jeho působení má nezúčastněný subjekt prospěch, jde o externalitu 

pozitivní [10]. 

 S ohledem na to, že podnik bezprostředně nepociťuje následky svého negativního 

působení v životním prostředí, nemá vnitřní potřebu zabývat se jeho ochranou. Z toho 

vyplývá fakt, že dokud tato vnitřní potřeba podniku nevznikne, bude se podnik zabývat 

ochranou životního prostředí vždy jen tehdy, když k ní bude vnějšími silami přinucen. 

Neoklasická ekonomie označuje tuto skutečnost jako nutnost internalizovat externality. 

 Přístup podniku k problematice životního prostředí je velmi důležitý, neboť určuje 

strategii ochrany životního prostředí, kterou bude podnik v praxi realizovat. Obecně je 

přístup podniku k problematice životního prostředí ovlivňován faktory vnitřními a 

vnějšími. Z vnějších faktorů lze za základní považovat: 

 státní politiku ochrany životního prostředí, 

 celkovou úroveň vědecko - technického rozvoje, 

 postoj zainteresovaných stran k problematice životního prostředí [10]. 

 

 Existují čtyři základní typy přístupu podniku k ochraně životního prostředí: pasivní, 

reaktivní, preventivní a proaktivní. 
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Pasivní přístup 

 Podstatou pasivního přístupu jsou předpoklady, jež byly dříve všeobecně přijímány, 

ale o kterých je již dnes známo, že neplatí. Jde o následující předpoklady: 

 odpady jsou nutným průvodním jevem výrobních procesů, 

 příroda má velkou asimilační kapacitu a vypouštěné odpady je schopna 

zneškodňovat. 

Při pasivním přístupu se podnik o životní prostředí prakticky nestará. 

 

Reaktivní přístup 

 Reaktivní přístup je reakcí na rozvoj legislativy zabývající se ochranou životního 

prostředí v druhé polovině tohoto století. 

Mezi hlavní charakteristické rysy reaktivního přístupu patří: 

 podnik řeší problémy životního prostředí jen proto, aby se dostal do souladu se 

zákony a nařízeními, 

 podnik sám aktivně nevyhledává cesty, jak by zabránil svému negativnímu 

působení na životní prostředí, 

 parametry výroby jsou určeny charakterem výrobku, vliv výroby na životní 

prostředí se řeší dodatečně, nezvažuje se spolu s volbou výrobku, 

 vedení podniků se o problematiku životního prostředí nezajímá, neboť tato 

nepatří v té době mezi faktory ovlivňující postavení podniku na trhu [10]. 

 

Preventivní přístup 

 Výsledek ozdravného programu ovlivnil všeobecně přístup k řešení problémů 

životního prostředí. V podnicích vedl ke vzniku preventivního přístupu a následně tím i ke 

vzniku různých forem preventivní strategie, jež se shrnují pod pojem čistší produkce. 

Preventivní přístup je založen na třech základních principech: principu prevence, 

opatrnosti a integrace. 
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Proaktivní přístup 

 Znamená to tu skutečnost, že podnik sám aktivně hledá cesty, kterými by dopad 

svých činností na životní prostředí neustále snižoval. Proaktivní přístup podniku vede k 

zavádění environmentálních manažerských systémů (EMS). Podstatou těchto systémů je 

zabudování aspektů ochrany životního prostředí do stávajícího řídícího systému podniku 

na všech jeho úrovních [10]. 

 Ostravské komunikace vycházejí z proaktivního přístupu, tedy hledání takových 

cest, aby se neustále snižovaly dopady na životní prostředí. Nejprve byl zaveden systém 

kvality QMS – rok 2004, následně pak v roce 2005 EMS – systém na ochranu životního 

prostředí a v roce 2009 OHSAS – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V roce 2010 došlo 

ke sloučení všech tří systémů – Integrovaný systém řízení. 
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3.   Charakteristika jednotlivých systémů řízení v podniku 

 Nejprve nahlédneme do historie jednotlivých systémů řízení a potom se podrobněji 

podíváme na charakteristiku těchto systémů z hlediska jejich zavádění, etap, na co se 

systémy zaměřují a jaké jsou jejich možné přínosy. Přiblížíme si také pojem certifikace a 

naznačíme, jak vypadá certifikační proces [9]. 

 

3.1.   Historie a současná koncepce řízení kvality 

 Pojem kvalita a následná kontrola se objevuje v souvislosti s rozvojem obchodu a 

uplatňováním veličin míry a váhy. Rozvojem průmyslové výroby se přináší potřeba 

kontroly, která by bránila nekalému podnikání a objektivně posuzovala produkty. 

 Růst výroby po první světové válce v minulém století zapříčinil vznik a vývoj 

statistických teorií, které jsou použitelné pro průmyslovou praxi. Americký profesor 

W.A.Shewhart položil základy kontroly výrobních procesů pomocí statistických metod, 

které uvádí ve své knize „Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control“. 

Období druhé světové války a raně poválečné období soustředilo pozornost výrobců na 

vlastní výrobu a také technickou kontrolu vstupů a výstupů [15]. 

 Od poloviny minulého století výrazně narůstaly požadavky zákazníků na výrobky a 

jejich kvalitu. Bylo zřejmé, že výrobek, který plní jen technologické parametry, nemusí být 

na trhu úspěšný a že zákazníci dokáží zohlednit i další kritéria, jako například hezký 

vzhled, spolehlivost, úspornost, komfort při užívání apod. Zároveň se stupňovaly 

požadavky na prodejní a poprodejní servis a návazné služby. Novou situaci a klima na 

světových trzích plnohodnotně pochopili japonští stratégové a manažeři. Ti jako první 

ocenili teorii W.E.Deminga o komplexním přístupu k řízení kvality a s pomocí jeho metod 

poukázali na to, že toto chápání kvality je nejen konkurenční výhodou, ale i účinným 

nástrojem na cestě k prosperitě. 

 S vývojem řízení kvality je spojena řada významných osobností, u nichž můžeme 

zmínit jména jako Walter A. Shewhart, William E. Deming, Joseph M. Juran, Armand V. 

Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Yoshi Tsurumi, Philip B. Crosby [15]. 
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 Počátkem osmdesátých let ustanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci - 

ISO technickou komisi ISO/TC 176. Komise zpracovala a předložila normy ISO řady 9000 

pro řízení jakosti, které byly v roce 1987 přijaty. Standardy se staly součástí národních 

systémů norem ve většině průmyslově vyspělých zemních. Dále byly revidovány v roce 

1994, 2000 a 2008-9. Revize z roku 2009 měla zásadní charakter a především orientovala 

požadavky stanovené normami na plnění potřeb a požadavků zákazníka, řízení a 

zlepšování procesů. 

 Plnění požadavků normy zahrnující praktickou činnost se prověřuje v procesu 

certifikace, kdy specializované agentury auditují činnost organizace a dávají příslušné 

certifikáty. Ty ujišťují zákazníky a další zainteresované strany, že standardy kvality jsou v 

organizaci respektovány a naplňovány. 

 Pro dosahování podnikatelské úspěšnosti se hledaly i další cesty a jednou z nich 

bylo využívání filosofie TQM – Total Quality Management. Jedná se spíše o způsob 

myšlení o cílích dané organizace, procesech a lidech, včetně otázek etiky a podnikové 

kultury než přesný návod pro výkon managementu [15]. 

 Počátkem devadesátých let představila Evropská nadace pro management kvality 

Model excelence - EFQM, který napomáhá v řízení organizací, co se týče podnikatelské 

sféry i ve veřejných službách. Model můžeme používat jako metodický nástroj pro 

zlepšování manažerských praktik a taktéž jako souhrn kritérií pro jejich hodnocení. 

 Model excelence - EFQM slouží jako základ při hodnocení organizací v soutěži o 

Evropskou cenu kvality. Je aplikován a užíván i v soutěžích o národní ceny jakosti ve 

většině evropských zemí. 

 V Evropské unii se problematice kvality věnuje mimořádná pozornost. Pro 

dosažení evropské konkurenceschopnosti byla v roce 1993 podpora jakosti zahrnuta do 

Bílé knihy „Rozvoj, konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a rada ministrů tuto iniciativu 

schválila.  Přijaly se dokumenty „A European Quality Promotion Policy for Improving 

European Competitiveness“ a „Benchmarking the competitiveness of European Industry“. 

Ty se staly základem pro obdobné politiky v členských státech EU. V roce 1998 byla 

podepsána na Evropském konventu jakosti v Paříži tzv. „Evropská charta kvality“ [16]. 

 Řízení kvality ve smyslu výše uvedených koncepcí se začíná v České republice 

vyvíjet v devadesátých letech. Jeho protagonisty byly především nadnárodní a zahraniční 
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společnosti, které při hledání místních dodavatelů požadovaly důkazy o tom, že 

dodavatelské společnosti jsou řízeny věrohodně a v souladu s praxí, která je obvyklá v 

zahraničí. Doložení těchto skutečností nejvíce plnila certifikace podle norem ISO. Od 

poloviny devadesátých let došlo k dynamickému nárůstu počtu organizací, které zavedly 

systém řízení kvality podle standardů ISO, a to dá se říct ve všech oborech. Nejvýrazněji se 

však na počtu certifikovaných organizací angažují obory automobilového průmyslu, 

elektrotechniky, stavebnictví a potravinářství. 

 Revize ISO norem v roce 2000 přiblížila tyto standardy i těm organizacím, které 

podnikají ve službách a v posledním období dochází k zavádění systémů managementu 

kvality podle těchto norem i v oborech závodního a veřejného stravování, úklidových 

služeb a správy budov a ve službách cestovního ruchu [15]. 

 V České republice si již více než 17 000 firem nechalo zavést systém řízení kvality 

podle ISO norem a také úspěšně prošlo certifikací. 

 Přední průmyslové a servisní firmy se nespokojily s řízením kvality na úrovni 

plnění požadavků standardů ISO a začaly aplikovat filosofii TQM. Snahy o sjednocení 

těchto přístupů našly odezvu i u nás a v roce 1995 byl uveden Program Ceny České 

republiky za jakost. Ten respektuje a vychází z modelu EFQM a soutěže o evropskou cenu 

kvality. Od roku 2006 je tento program veden jako statut Národní ceny kvality ČR. 

 Soutěže se již zúčastnily desítky společností ze všech ekonomických oborů a model 

Národní ceny slouží jako kritérium a důkladný návod pro řadu podniků a firem, které 

usilují o zlepšení svého výkonu a zároveň vnímají požadavky svého okolí na ekologické 

chování a sociální odpovědnost [15]. 

 

3.2.   Historie o systému řízení životního prostředí (EMS)   

 V roce 1991 vydala Mezinárodní obchodní komora (ICC) Podnikatelskou chartu 

pro trvale udržitelný rozvoj, kterou podepsaly v krátké době nejmocnější světové 

korporace. V celkem 16 principech se zde popisují základní nároky na koncepci řízení 

organizace takovým způsobem, aby podnikatelské činnosti byly maximálně šetrné ke všem 

zdrojům, které nám Země poskytuje. Podnikatelská charta podobně jako Prohlášení z 

http://www.skladka.cz/clanek.php3?id=11663&user=2&mesic=10&rok=1999
http://www.skladka.cz/clanek.php3?id=11663&user=2&mesic=10&rok=1999
http://www.skladka.cz/clanek.php3?id=11663&user=2&mesic=10&rok=1999
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konference OSN v Riu (1992) jsou součástí dokumentu ISO 14004, což svědčí o jejich 

nezastupitelné funkci ve vývoji EMS (Environmental Management Systems).  

 EMS je praktickým nástrojem k naplňování této charty. Počátkem 90. let mnoho 

severoamerických podniků používalo úspěšně jako důležité nástroje řízení environmentální 

audity. Z jejich užití se postupně vytvářely programy environmentálního řízení různého 

rozsahu. Co se týče Evropy, byl zde jako první formulován standard pro systém 

environmentálně orientovaného řízení ve Velké Británii. Od roku 1992 platil British 

standard 7750 popisující EMS. Tento standard se stal vodítkem pro sestavení podobného 

programu pro země Evropské unie, kde od roku 1993 platí Nařízení rady (EHS) č. 1836/93 

z 29. června 1993 pro dobrovolnou účast průmyslových podniků v programu ES 

pro ekologicky orientované řízení a auditů [18].  

 V celosvětovém měřítku probíhá proces formulace standardů EMS na půdě 

Technické komise č. 207 Mezinárodní organizace pro standardizaci - ISO. Soubor dílčích 

standardů, které popisují uvedené systémy řízení a jejich podpůrné nástroje, je souhrnně 

nazýván rodinou standardů ISO 14000, ze které jsou v současnosti vydány klíčové 

dokumenty a to specifikace a návod pro systémy EM a standardy pro audity.  

 V České republice bylo iniciátorem programů ekomanagementu České ekologické 

manažerské centrum (CEMC), asociace podniků a organizací, které slučuje tématika 

ochrany životního prostředí. V letech 1992-93 byl vypracován projekt zavádění EMS v 

českých podnicích. Byly přeloženy a přizpůsobeny základní dokumenty, zvoleny nástroje a 

projekt byl předložen k připomínkám některým podnikům v CEMC. Posléze byly zahájeny 

dva pilotní programy EMS: ŽDB Viadrus a Spolchemie a.s. Následovala celá řada 

seminářů, konferencí a jiných informačních akcí s cílem seznámit odbornou veřejnost 

(konzultanti, zástupci podniků i státní správy) s aktuálním děním na poli EMS.  

 Česká reprezentace získala značnou prestiž i na poli technické komise ISO. 

Důležitou iniciativou bylo též založení České podnikatelské rady pro trvale udržitelný 

rozvoj (CBCSD) jako člena světové Podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj. Na 

úrovni státní administrativy bylo jediným oficiálním aktem zařazení realizace 

institucionálního rámce pro zavádění EMS mezi prioritní opatření v krátkodobém 

horizontu v dokumentu Státní politika životního prostředí. Na MŽP je kompetence k EMS 

přidělena odboru strategií a environmentální statistiky [18].  

http://www.enviweb.cz/eslovnik/50
http://www.enviweb.cz/eslovnik/186
http://www.enviweb.cz/eslovnik/228
http://www.enviweb.cz/eslovnik/228
http://www.enviweb.cz/eslovnik/851
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 V současné době zavádí EMS již celá řada našich podniků (v počátcích je zavádění 

EMS v nekomerčních organizacích a na obecních úřadech). Hnacím motorem pro 

nastartování tohoto procesu v dalších letech se stalo vydání norem ČSN EN ISO 14001-12 

v červenci 1997. ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - 

Specifikace s návodem pro její použití ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního 

managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN 

EN ISO 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů [17]. 

 

3.3.   Historie systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) 

 Počátky péče o ochranu zdraví a bezpečnost při práci jsou známy u nás do 19. 

století za Rakousko-Uherska. V té době se objevily i první odborné práce věnované vlivu 

pracovních podmínek na zdraví i praktickým návrhům na prevenci poškození zdraví. V 

roce 1887 začal platit zákon o úrazovém pojištění, v roce 1888 zákon o nemocenském 

pojištění a v roce 1889 speciální zákon o hornickém pojištění. 

 Odborná pracovně lékařská sdělení byla publikována od přelomu 19. a 20. století. 

Po vzniku Československé republiky se začaly objevovat v odborné literatuře především 

kazuistiky a krátká sdělení z praxe. Zprávy živnostenské inspekce (dnes SÚIP) přinášely 

informace o chorobách z povolání a závažných hygienických závadách v některých 

odvětvích průmyslu [19].  

 Rámcovou komplexní úpravu celé oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci v 

zemích Evropské unie představuje Závazná směrnice (direktiva) Rady ES 89/391/EEC. 

 Uvádí se tři hlavní problémy k praktickému řešení: hodnocení rizika (risk 

evaluation, risk assessment), ochranné a preventivní služby (protective and preventive 

services) a konzultace a účast pracovníků (consultation and participation of workers). 

 Povinností zaměstnavatele je tedy umožnit přístup nebo služby zajistit (zřídit či 

nasmlouvat) komplexní multidisciplinární služby zdraví při práci označované jako 

"occupational health services" (OHSAS). Jejich hlavními úkoly jsou schválení dokumentu 

hodnocení rizik vypracovaného zaměstnavatelem nebo jeho vypracování pro 

zaměstnavatele, pomoc zaměstnavateli v řešení pracovní neschopnosti a podpory zdraví 

pracovníků, periodické lékařské prohlídky s přihlédnutím k hodnocení rizika, konzultace 
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problémů souvisejících se zdravím při práci (occupational health, "pracovní zdraví") 

[20].  

 V případě systému OHSAS  se jedná o nejmladší z řady normovaných systémů 

řízení, kdy v 90 letech mezinárodní organizace, která působila v oblasti  systémových 

certifikací se dohodla a tím byla v roce 1999 navržena a  vydána směrnice OHSAS 18 001. 

 Nyní si vysvětlíme, co znamená pojem certifikace a naznačíme si, jak probíhá 

certifikační proces [21].  

 Certifikací rozumíme potvrzení souladu, shody skutečného stavu produktu, 

systému, znalostí apod. se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým standardem, 

normou. Certifikační proces bývá zakončen udělením či neudělením osvědčení o dosažení 

shody. (viz obrázek č. 1) 

 Než proběhne vlastní certifikace (certifikačním auditem), kdy se posoudí stupeň 

dosažení shody s vybranou normou (normami), si organizace, která usiluje o certifikát, 

sama nebo s podporou poradenské firmy vybuduje systém managementu, tj. popíše firemní 

procesy v dané dokumentaci. Po úspěšném auditu a popřípadě odstranění zjištěných 

neshod obdrží organizace od certifikačního orgánu certifikát. Jeho platnost je obvykle na 

tři roky. 
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                                                              Obrázek č. 1 Certifikační proces                     

Certifikační proces 

 

Zdroj: [21] 

Přínosy certifikace 

 zvýšení prestiže firmy 

 patrné zvýšení spokojenosti zákazníků 

 splnění požadavku zákazníků  

 značné snížení procesních nákladů  

 lepší úspěšnost ve výběrových řízeních  

 informační systém sladěný s procesy podniku 

 zvýšení exportních šancí  

 přesné plánování investic  

 značná úspora nákladů a lepší nasazení zdrojů  

 zavedení nepřetržitého procesu zlepšování  

 nižší nasazení materiálu díky ochraně zdrojů 
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 zvýšení právní bezpečnosti  

 vypovídající systém ukazatelů  

 podstatně lepší interní komunikace  

 důležitý přínos k zajištění pracovního místa 

 zlepšená ochrana dat a informací 

 

 Mezi největší přínosy certifikace pro firmy je úspěšnost při výběrových řízení a 

motivace pracovníků vztažená na jejich výkonnost. Nyní se budeme poněkud podrobněji 

zabývat jednotlivými systémy řízení, které jsou certifikovatelné z hlediska mezinárodních 

norem řady ISO 14 000, ISO 9 000 a ISO 18 000 [21].  

 

3.4.   QMS – Systém řízení jakosti        

 Systém řízení jakosti ( QMS = Quality Management System) je skupina postojů, 

procesů a procedur, které jsou vyžadované pro plánování a provádění (výroba/služby) 

v oblasti hlavní činnosti organizace. QMS spojuje různorodé vnitřní procesy v organizaci a 

také směřuje k procesnímu přístupu při provádění projektu. Systém umožňuje 

v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů takovým 

způsobem, který vede k zlepšování výkonu společnosti [22]. 

 

Při zavádění QMS se klade důraz na: 

 analýzu požadavků zákazníka; 

 přizpůsobení QMS zvyklostem a potřebám organizace; 

 zpracování dokumentace ve formě vhodné pro organizaci; 

 nastavení postupů pro monitorování a následné vyhodnocení měřitelných veličin 

charakterizujících procesy nebo produkty. 
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Jednotlivé etapy zavádění QMS 

 úvodní analýza QMS (analýza stávajícího stavu vzhledem k realizovaným 

činnostem a požadavkům normy); 

 návrh procesního uspořádání (Mapa procesů); 

 návrh struktury dokumentace; 

 zpracování dokumentace QMS; 

 zavedení QMS do praxe (zkušební provoz); 

 interní audity, monitorování a měření, analýza dat, přezkoumání QMS atd.; 

 certifikace QMS; 

 řešení námětů a připomínek z certifikačního auditu, úprava dokumentace.  

 

Přínosy QMS 

 popsání, řízení a zlepšování procesů v organizaci; 

 pořádek, systematičnost, disciplína; 

 marketingová výhoda (certifikovaný systém je v některých případech nutnou 

podmínkou uplatnění na trhu); 

 zpřehlednění a dostupnost informací (náklady, výkonnost); 

 snížení rizika při odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku [22]. 

 

3.5.   EMS -  Systém řízení environmentu        

 Environment Management System (EMS) – Systém řízení environmentu neboli 

systém ekologicky orientovaného řízení je dobrovolný koncept manažerského programu 

modifikujícího systém řízení společnosti tak, aby v co možná největší míře respektoval 

vztahy podniku k životnímu prostředí, které jsou upravené příslušnými právními předpisy 

(i nad jejich rámec) a vztahy k okolí výrobního místa, k zaměstnancům a k zákazníkům, 

ostatní veřejnosti i k majitelům společnosti z hlediska jejich environmentálních zájmů. 

 Zavádění EMS je dobrovolná záležitost, vedení organizací si však začínají 

uvědomovat, že pokud má jejich organizace obstát v konkurenčním prostředí, musí do své 

podnikatelské strategie a plánování zahrnout otázky ochrany životního prostředí. Pokud se 
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sníží zátěž životního prostředí, zvyšuje se konkurenceschopnost jednotlivých 

podnikatelských subjektů [22]. 

 

Systém EMS se zaměřuje zejména na: 

 činnosti ovlivňující životní prostředí; 

 dodržování zákonných a dalších závazných požadavků v oblasti životního 

prostředí. 

  

Zavádění systému EMS 

 úvodní přezkoumání EMS (analýza stávajícího stavu); 

 seznámení pracovníků (zde jsou objasněny požadavky normy ČSN EN ISO 

14 001); 

 řešení požadavků normy (nastavení postupů a pravidel); 

 průběžné zavádění na základě stanovených postupů a pravidel; 

 zpracování potřebné dokumentace; 

 interní audity a přezkoumání; 

 certifikace [22]. 

 

3.6.   OHSAS – Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci     

 Specifikace OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

takovým způsobem, aby umožnila společnosti řídit rizika BOZP a zlepšovat její 

výkonnost. 

 Hlavním cílem této normy je podporovat a propagovat správnou praxi v oblasti 

BOZP. Zavedením této normy organizaci umožňuje systematickou přípravu v oblasti 

BOZP, stanovení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních a 

jiných předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. Koncepce normy umožňuje integraci systému 

řízení BOZP se systémem řízení kvality (ISO 9001) a ochrany životního prostředí (ISO 

14001) [22]. 
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OHSAS se zaměřuje na: 

 prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků; 

 metodiku k identifikaci rizik na pracovištích, jejich vyhodnocení a následné 

stanovení opatření vedoucí k jejich minimalizaci; 

 plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP a pružnou reakci na legislativní 

změny, aniž by bylo zapotřebí v organizaci provádět velké proměny; 

 stanovení opatření, která umožňují organizaci zlepšit výkonnost; 

 zlepšení pracovních podmínek na pracovištích. 

 

Zavádění systému OHSAS probíhá následujícím způsobem: 

 úvodní přezkoumání BOZP (analýza stávajícího stavu vzhledem k požadavkům 

normy); 

 analýza rizik; 

 návrh opatření; 

 zpracování dokumentace BOZP; 

 implementace systému; 

 interní audity a přezkoumání BOZP; 

 certifikace BOZP [22]. 

 

 Všechny tyto systémy jsou navzájem propojeny, a pokud se na ně podíváme 

podrobněji, zjistíme, že mají velmi podobnou strukturu. Pokud je tedy zaveden jeden 

z těchto systémů, pak zavedení dalších systémů probíhá mnohem rychleji a efektivněji, 

protože lze celou řadu interních řídících dokumentů mezi jednotlivými systémy sdílet. 

Ukázkou toho, jak jsou systémy příbuzné je fakt, že v roce 2010 byly sdruženy všechny 

normy (ISO 14 011, ISO 9 011, ISO 18 011), které se vztahují k auditování jednotlivých 

systémů do jediné zastřešující normy 18 011, která je v současné době platná i pro systém 

řízení kvality a životního prostředí [22]. 
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3.7.   IMS – Integrovaný systém řízení        

 Jednotlivé systémy řízení tvoří neoddělitelnou součást celkového řízení organizace. 

Systémy jsou si velmi blízké, mají řadu společných oblastí a prvků a navzájem se doplňují. 

Dosažením optimální vzájemné propojenosti systémů se dosahuje výrazných 

synergetických efektů. 

 Za integrované systémy řízení jsou považovány ty systémy, které vznikají 

sjednocením společných částí jednotlivých systémů řízení. Základem integrovaných 

systémů řízení jsou společné procesy, které kriteriální standardy nebo technické 

specifikace vyžadují. 

 Integrací systémů řízení získává organizace rámec, v němž může účelně vyvažovat 

a spojovat ekonomické zájmy s  požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnostní informací, poskytování IT služeb, 

apod. (viz obrázek č. 2) [22]. 

 

                                              Obrázek č. 2  Integrovaný systém řízení 

      

                                                                       Zdroj: [23]  

  



18 
 

4.   Charakteristika společnosti Ostravské komunikace a.s. 

 Předcházející výklad obecných zásad a postupů daných evropských norem 

jednotlivých certifikovaných systémů, poukazuje, jak je vysoce náročné pochopení 

jednotlivostí a důvodů jejich zavádění. 

 K porozumění podstaty a přínosu zavádění jednotlivých systémů a následných 

certifikací je nutné představit konkrétní organizaci, odhalit její úskalí, náročnost a možné 

výhody. 

Při výběru společnosti jsem kladla důraz na splnění následujících podmínek: 

a) Společnost, která je bez podílu zahraničního kapitálu – ryze česká společnost 

b) Společnost bez charakteru globální hospodářské činnosti – místní výrobní podnik, 

nebo podnik služeb 

c) Společnost, která má zavedené alespoň dva certifikované systémy 

d) Akciová společnost – tudíž snadná dostupnost zveřejňovaných informací o 

společnosti. 

 Vlastní výběr probíhal v Ostravě a jeho okolí. 

 Volba Ostravských komunikací, a.s. byla dána několika faktory, jednak splněním 

výše uvedených požadavků a především vstřícným přístupem zaměstnanců, kteří jsou 

odpovědní za zavádění certifikovaných systémů. 

 Akciová společnost Ostravské komunikace, a.s. byla založena Statutárním městem 

Ostrava dne 17. prosince 1997. Statutární město Ostrava se stala jediným akcionářem. 

 Společnost byla založena na základě převzetí veškerých činností po příspěvkové 

organizaci Ostravské komunikace, která v tomto oboru pracovala od doby založení v roce 

1964. 

 Společnost má snahu dokázat, že svou činností jako samostatná akciová společnost 

splní veškeré úkoly, které jí vyplývají ze zřizovací listiny, a zároveň že dosáhne takových 

hospodářských výsledků, jenž umožní samostatnou existenci společnosti, ale i technický 

rozvoj. Znamená to, že společnost musí být konkurence schopná [11]. 
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Obrázek č. 3  Logo Ostravských komunikací a.s. 

 

                      Zdroj :  [11]       

 

Předmětem činnosti Ostravských komunikací, a.s. dle portálu společnosti je: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Silniční motorová doprava nákladní (viz obrázek č. 4) 

 Silniční motorová doprava osobní 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 

 Zámečnictví 

 Opravy silničních vozidel 

 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 

 Provoz parkovacích automatů 

 Inženýrská, technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti silniční dopravy 

 Inženýrská činnost ve výstavbě 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Údržba veřejné zeleně 

 Úklidové práce vnější – zimní a letní údržba komunikací 

 Správa veřejného osvětlení, kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. 

 Technická činnost v dopravě 

 Reklamní činnost a marketing 
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 Jedním z prvotních kroků při zavádění nových systémů řízení ve společnosti je 

formulace politiky integrovaného systému řízení. Zde uvádím celé znění této politiky [11]. 

 

Politika integrovaného systému řízení 

 Důležitým kritériem v rozvoji společnosti je řízený přístup pracovníků k osobní 

odpovědnosti za kvalitu, dodržování zásad a předpisů, které souvisejí s ochranou životního 

prostředí a bezpečností práce v celém rozsahu výrobní, údržbové, inženýrské a investiční 

činnosti, jež společnost zabezpečuje. 

Strategie společnosti se zaměřuje zejména na: 

 zásadu trvalé orientace na zákazníka, 

 technické zdatnosti a profesionalitě, 

 kvalitě poskytovaných služeb, 

 šetrné chování a ochranu životního prostředí, 

 bezpečné pracovní prostředí a ochranu zdraví pracovníků, 

 udržení a postupné zvyšování podílu trhu [24]. 

Pro realizaci této strategie uplatňujeme zásady řízení dle požadavků mezinárodních norem 

ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Předpokladem jsou fungující 

systémy řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

založené zejména na naplňování těchto zásad: 

 plnění všech požadavků platných právních předpisů, které se na naši společnost 

vztahují z hlediska integrovaného systému, stejně jako všechny další relevantní 

požadavky, 

 provádění činnosti firmy a poskytovaných služeb takovým způsobem, aby bylo 

vyloučeno ohrožení zdraví pracovníků, zákazníků a veřejnosti, aby byla zajištěna 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a dosahována nejvyšší možná 

kvalita služeb, 

 udržování dlouhodobě dobrých vztahů se zákazníky – průběžnou analýzou jejich 

potřeb a požadavků, 
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 udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN ISO 9001, 

ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 v rámci udržitelného rozvoje pro trvalé 

zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a řídících procesů, 

 podchycování všech environmentálních aspektů a potenciálních nebezpečí 

poškození zdraví osob, aby mohly být patřičně řízeny s cílem jejich postupného 

snižování, 

 systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování 

odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, 

k minimalizaci poškozování životního prostředí, incidentů v oblasti BOZP a 

zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů 

integrovaného systému. Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na 

všech stupních řízení společnosti, 

 zlepšování environmentálního profilu, postupné snižování materiálové a 

energetické náročnosti provozovaných technologií za účelem šetření surovinových 

zdrojů, 

 uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních 

podmínkách, pro předcházení znečišťování životního prostředí, pracovním úrazům, 

nemocím z povolání a jiným nežádoucím událostem na pracovištích,  

 zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, 

zajišťování odpovídající infrastruktury na vysoké úrovni – s cílem vysoké 

efektivity a kultury práce, minimalizace environmentálních odpadů a rizik v oblasti 

BOZP, 

 zapojení všech spolupracujících subjektů, především subdodavatelů, do systému 

zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, 

 vytváření podmínek pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám kvality, 

životního prostředí a BOZP, zohledňování názorů, připomínek a podnětů 

pracovníků a zainteresovaných stran [24]. 
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Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP se 

vedení společnosti, vědomo si své rozhodující odpovědnosti, zavazuje důsledně 

uplatňovat úkoly a opatření vyplývající z integrovaného systému. 

 Hlavním cílem společnosti je maximální a trvalé uspokojování potřeb zákazníků, a 

to při zachování ochrany životního prostředí a bezpečného pracovního prostředí [24]. 

 

                          Obrázek č. 4 Silniční motorová doprava nákladní 

 

                                                 Zdroj:  [11] 
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5.   Náklady na zavedení a udržení systému IMS       

 Než se propracujeme ke konkrétním nákladům IMS systému této společnosti, je 

nezbytné si definovat obecné pojetí nákladů, proč jsou pro nás takovým směrodatným 

ukazatelem. Informovanost o environmentálních nákladech tvoří součást tzv. 

environmentálního manažerského účetnictví. 

 Náklady jsou tedy v peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, 

která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Dle potřeb externích uživatelů (neboli 

vlastníků, věřitelů) se náklady vymezují také jako úbytek ekonomického prospěchu, který 

se projevuje poklesem aktiv (majetku) nebo nárůstem závazků a který v daném období 

vede ke snížení vlastního kapitálu. Jinými slovy náklad je určitý ekonomický zdroj, který 

byl “obětován“ s cílem dosažení výnosu z prodeje. Mezi náklady se započítávají nejenom 

úbytky kapitálu (v souvislosti s předmětem podnikání), ale jsou to například dary, pokuty, 

náklady vyvolané mimořádnými vlivy (škody), náklady na reprezentaci, odměny 

zaměstnancům atd. [1]. 

 

5.1.   Vymezení podnikových environmentálních nákladů 

 Podnikové environmentální náklady můžeme rozdělit na dvě složky: 

 náklady, vynakládané na ochranu životního prostředí  ( náklady, které 

jsou spojené s podnikovými činnostmi, jejichž úkolem je omezení nebo 

kompenzace negativního vlivu podniku na životní prostředí např. 

zneškodnění vzniklých odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší a 

prevence znečištění), 

 náklady, které souvisejí s poškozováním životního prostředí (patří zde 

např. náklady na “vyplýtvaný“ materiál, náklady na “vyplýtvané“ pracovní 

síly a výrobní zařízení, pokuty, penále a náhrady škod) [1]. 

    Náklady můžeme také členit na : 

 základní (např. výrobní zařízení, budovy, materiály, práce, dodavatelé, 

služby atd.), 

 skryté ( např. náklady vynaložené před zahájením aktivity, náklady na 

požadované environmentální činnosti a dobrovolné environmentální 

náklady atd.). 
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5.2.   Náklady, vynakládané na preventivní ochranu životního prostředí 

v Ostravských komunikacích a.s. 

 Uvedené náklady se týkají integrovaného systému řízení v OK, a.s., jednotlivé 

částky jsem získala ze smlouvy o externí spolupráci při udržování a rozvíjení systému QMS, 

EMS a OHSAS a vyjádřila je v procentech. 

 

 Co se týče samotného provozu a údržby Integrovaného systému řízení můžeme zde 

zahrnout následující náklady (jedná se o tzv. skryté náklady společnosti): 

 náklady na certifikaci – 11,04 % z celkových nákladů společnosti na IMS 

 náklady na školení -  0 % z celkových nákladů společnosti na IMS 

 náklady na licenci k používání ochranné značky auditora – 0 % z celkových 

nákladů společnosti na IMS 

 náklady na implementaci – 14,30 % z celkových nákladů společnosti na 

IMS 

 náklady na udržování a provoz EMS, QMS a OHSAS – 2,66 % z celkových 

nákladů společnosti na IMS 

 náklady na certifikační audit – 3,33 % z celkových nákladů společnosti na 

IMS 

 mzdové náklady zaměstnanců – 65,85 % z celkových nákladů společnosti 

na IMS 

 náklady na konzultace – 2,00 % z celkových nákladů společnosti na IMS 

 náklady na vedení dokumentace – 0,82 % z celkových nákladů společnosti 

na IMS [ 25]. 

 Nyní si všechny tyto údaje blíže specifikujeme v grafu a názorné tabulce, abychom 

si mohli jednotlivé náklady na IMS více ujasnit a představit si, jakou část zaujímají 

z celkových nákladů.  
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Graf č. 1  Náklady společnosti na IMS systém (procentuální vyjádření) 

 

Zdroj: [ 25] vlastní zpracování 

               

                Tabulka č. 1 Znázornění nákladů společnosti na IMS 

Náklady na IMS systém Finanční náročnost v 

 % bez DPH 

Náklady na certifikaci 11,04 

Náklady na dokumentaci 0,82 

Pravidelná údržba IMS systému 2,66 

Systémový audit IMS 3,33 

Pomoc konzultanta při 

dozor.auditech certif.orgánem 

2,00 

Náklady na implementaci 14,30 

11,04% 
0,82% 

2,66% 
3,33% 

0,00% 
2,00% 

14,30% 

65,85% 

Náklady na certifikaci 

Náklady na dokumentaci 

Pravidelná údržba IMS systemu 

Systémový audit IMS 

Vypracování zpráv z auditů QMS-
EMS-OHSAS 

Pomoc konzultanta při dozorových 
auditech certifikačním orgánem 

Náklady na implementaci 

Mzdové náklady zaměstnanců 

Náklady na IMS 

systém 
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Mzdové náklady zaměstnanců 65,85 

Vypracování zpráv z auditů 0 

Zdroj: [ 25] vlastní zpracování 

 

V tabulce je uvedeno 8 různých druhů nákladů týkajících se udržování a rozvíjení všech tří 

systémů QMS, EMS a OHSAS. Největší procentuální zastoupení mají mzdové náklady 

zaměstnanců - 65, 85 %, další významnou položkou jsou náklady na certifikaci, které hrají 

důležitou roli ohledně IMS systému – zaujímají 11,04 % a nejmenší procento, nulové 

hodnoty tvoří vypracování zpráv z auditů – 0 %. 

 

Náklady na certifikaci  (srovnání v letech 2009 – 2014) 

 Vlastní certifikaci provádí  akreditovaný certifikační orgán – fy. QUALIFORM, 

který nejdříve certifikoval již zavedené systémy QMS a EMS a poté OHSAS. 

 Cena za sjednanou činnost je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších změn. 

 

Tabulka č. 2 Náklady na certifikaci v jednotlivých letech 

Rok Částka v Kč bez DPH 

2009 117 600 

2010 30 000 

2011 30 000 

2012 99 600 

2013 30 000 

2014 30 000 

Celkem 337 200 

Zdroj:  [ 13] vlastní zpracování 
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Tabulka vychází z údajů od roku 2009 až po rok 2014. Jedná se o srovnání částek 

v jednotlivých letech, abychom si udělali  představu, jak se náklady na certifikaci měnily. 

Co se týče předešlého roku 2012, tehdy částka nabyla hodnoty 99 600 Kč. Roky 2010, 

2011, 2013 a 2014 představují stejnou částku, tedy 30 000 Kč. Pokud dané náklady 

sečteme, dostaneme se na částku 337 200 Kč. 

  

        Společnost má za úkol si každoročně stanovit cíle, které povedou ke zlepšení v oblasti 

ochrany životního prostředí, kvality a bezpečnosti práce a kterých by chtěla dosáhnout. 

Pokud bychom se zaměřili na předchozí rok 2012, pak se jednalo o následující cíle, které 

jsou vždy doplněny dílčími kroky, které vedly k jejich naplnění vč. uvedení finanční 

náročnosti: 

 V oblasti kvality byly stanoveny celkem 4 cíle, v oblasti ochrany životního 

prostředí 4 cíle a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 cíle. 

 

5.2.1.   Cíle zaměřené do oblasti kvality 

 Nejprve se budeme zabývat stanovenými cíli z oblasti kvality. Jednalo se o 

následující cíle: 

1. Splnění sjednaného hospodářského výsledku (zisk před zdaněním za rok 2012 musí 

dosáhnout nejméně 33,5 mil. Kč),  

Stručný popis řešení:  

 Stanovení plánu výkonu v rozdělení na největší odběratele (SMO, ŘSD, 

SSMSK) a ostatní 

 Pravidelné rozbory hospodářských výsledků a plnění plánů s vedoucími 

středisek 

 Stanovení měsíčních objednávek v závislosti na potřebě údržby a plánu 

 

2. Prohlubování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců  

 znalosti cizích jazyků 

 svařování 
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 pokládky živičných směsí 

 výuka cizích jazyků (dlouhodobá výuka cizích jazyků pro zájemce z různých 

profesních skupin) cca 84 tis. Kč 

 získání certifikace pro svařování trubek obalenou elektrodou  cca 20 tis. Kč 

 zaškolení strojníků pro finišer a válce  cca 50 tis. Kč 

 

3. Zvyšování spokojenosti zákazníků  

 pokračování v projektu optimalizace správy MK ve vlastnictví SMO 

 organizace koordinačních porad k dopravní situaci v Ostravě za účasti 

majitelů a správců silnic a MK 

 

4. Nový řídící a dohledový dispečink  

a. realizace prodloužení stávajícího dispečinku a jeho nástavby pro nový, 

řídící a dohledový dispečink 

 přístavba stávajícího dispečinku – prodloužení o 9,3 m 

 nástavba nad celým objektem „C“ 

 v přízemí zřízeno schodiště do 1. patra (celkem cca 20 mil. Kč bez DPH) 

[26]. 
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Tabulka č. 3 Cíle týkající se QMS 

Cíle Jednotlivé kroky 

Finanční 

náročnost 

v Kč bez 

DPH 

 

 

 

 

 

Splnění sjednaného 

hospodářského výsledku 

 Stanovení plánu výkonu 

v rozdělení na největší odběratele 

(SMO, ŘSD, SSMSK) a ostatní 

 Pravidelné rozbory hospodářských 
výsledků a plnění plánů 

s vedoucími středisek 

 Stanovení měsíčních objednávek 
v závislosti na potřebě údržby a 

plánu 

 

 

 

 

 

 

0 

Prohlubování kvalifikace 

a profesní zdatnosti 

zaměstnanců 

 výuka cizích jazyků   

 získání certifikace pro svařování 
trubek obalenou elektrodou  

 zaškolení strojníků pro finišer a 
válce  

 

 

154 tis. 

Zvyšování spokojenosti 

zákazníků 

 pokračování v projektu 

optimalizace správy MK ve 

vlastnictví SMO 

 organizace koordinačních porad 
k dopravní situaci v Ostravě za 

účasti majitelů a správců silnic a 

MK 

0 

Nový řídící a dohledový 

dispečink 

 přístavba stávajícího dispečinku – 
prodloužení o 9,3 m 

 nástavba nad celým objektem „C“ 

 v přízemí zřízeno schodiště do 1. 

patra 

 

20 mil. 

 

Zdroj:  [26] 
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Graf č. 2 Cíle týkající se QMS 

 

Zdroj: [26]       

 

5.2.2.   Cíle zaměřené do oblasti ochrany životního prostředí 

 Nyní si uvedeme cíle týkající se životního prostředí, jsou to: 

       1. Modernizace infrastruktury v rámci zvyšování spokojenosti zákazníků a 

zaměstnanců, kvality a s ohledem na environmentální aspekty  

a. výměna zastaralých mechanizmů za nové 

b. zavedení dohledového systému (mobilní GPS) pro externí mechanismy 

zimní údržby s výstupy v TDM 

  Bude pořízeno: 

 osobní automobil – pickup (cca 400 tis. Kč) 

 nákladní automobil – pickup + hydraulická ruka (cca 1 200 tis. Kč) 

 nákladní automobil – sklápěč + sypač 2ks (8 200 tis. Kč) 

 průmyslový vysavač (45 tis. Kč) 

 pracovní plošina 15 m (2 300 tis. Kč) 

 kropička MK8 (3 500 tis. Kč) 

 pojízdná brána vodárna Petřkovice + okapy (130 tis. Kč) 

 nakladač KOMATSU (2 300 tis. Kč) 

 podvozek letní sypač (2 500 tis. Kč) 

 osobní automobil 3x (1 050 tis. Kč) 

Cíle týkající se QMS 

Splnění sjednaného 
hospodářského výsledku 

Prohlubování kvalifikace 

Zvyšování spokojenosti 
zákazníků 

Nový řídící a dohledový 
dispečink 
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 sbíjecí kladivo (80 tis. Kč) 

 fréza spár (300 tis. Kč) 

 další dle možnosti (unimog U20, sypač, pluh, samosběr) – do 5 000 tis. Kč 

 

        2. Snížení spotřeby tepelné energie  

a. provedení vyladění modernizovaného systému vytápění při zohlednění 

zateplení budovy A 

b. příprava na zateplení dalších budov v areálu OK, a.s. 

 vypracování projektu pro vytápění budovy A při současném zohlednění 

nových klimatických podmínek souvisejících se zateplením - seřízení 

topných těles a jednotlivých regulačních uzlů v budově A dle PD (celkem 

cca 30 tis.Kč) 

 vypracování žádosti o dotaci na zateplení z evropských fondů (celkem cca 

170 tis. Kč bez DPH) 

 

     3.    Omezení spotřeby posypové soli při zimní údržbě komunikací  

Stanovení max. gramáže soli pro posyp na 80g/1 m
2
/24 h (dávkování se provádí 

v závislosti na intenzitě sněžení) 

 

      4.   Snižování ekologické zátěže výroby 

Realizace úložiště smetků – smetkové hospodářství 

 realizace smetkového hospodářství  dle PD 

 úspora nákladů na realizace podílem vlastních výrobních prostředků na 

stavbě 

Cena celkem : 7 mil. Kč [26]. 
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Tabulka č. 4 Cíle týkající se EMS 

Cíle Jednotlivé kroky 

Finanční 

náročnost 

v Kč bez DPH 

Modernizace 

infrastruktury v rámci 

zvyšování spokojenosti 

zákazníků a zaměstnanců, 

kvality a s ohledem na 

environmentální aspekty 

 výměna zastaralých mechanizmů 
za nové 

 zavedení dohledového systému ( 

mobilní GPS) pro externí 

mechanismy zimní údržby 

s výstupy v TDM 

22,010 mil. 

Snížení spotřeby tepelné 

energie 

 vypracování projektu pro - 
vytápění budovy A při současném 

zohlednění nových klimatických 

podmínek souvisejících se 

zateplením - seřízení topných 

těles a jednotlivých regulačních 

uzlů v budově A dle PD  

 vypracování žádosti o dotaci na 

zateplení z evropských fondů  

 

 

 

 

200 tis. 

Omezení spotřeby 

posypové soli při zimní 

údržbě komunikací 

 Stanovení max. gramáže soli pro 
posyp na 80g/1 m

2
/24 h 

 

0 

Snižování ekologické 

zátěže výroby 

 Realizace smetkového 
hospodářství  dle PD 

 úspora nákladů na realizace 
podílem vlastních výrobních 

prostředků na stavbě 

 

 

 

7 mil. 

Zdroj: [26] 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Graf č. 3 Cíle týkající se EMS 

 

Zdroj: [26] 

 

5.2.3.   Cíle zaměřené do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Cíle, které zahrnují ochranu zdraví při práci, jsou následující: 

       1.   Zlepšování pracovního prostředí  

           výměna vzduchotechniky v kuchyni 

 provedeno dodavatelsky pro schválení investic, do 09/2012 (cca 250 tis. Kč) 

    

   2.   Snížení spotřeby elektrické energie při zlepšení pracovního prostředí 

virtualizace serverů (modernizace serverů při snížení hardwarového zařízení)  

 Realizace do 12/2012 

               Cena celkem : cca 2 mil. Kč [26]. 

 

 

 

 

Cíle týkající se EMS 

Modernizace infrastruktury 

Snížení spotřeby tepelné 
energie 

Omezení spotřeby 

Snižování ekologické zátěže 
výroby 
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Tabulka č. 5 Cíle týkající se OHSAS 

Cíle Jednotlivé kroky 

Finanční 

náročnost 

v Kč bez DPH 

Zlepšování pracovního 

prostředí 

 výměna vzduchotechniky 
v kuchyni 250 tis. 

Snížení spotřeby 

elektrické energie při 

zlepšení pracovního 

prostředí 

 virtualizace serverů 

 
2 mil. 

Zdroj: [26] 

 

Graf č. 4 Cíle týkající se OHSAS 

 

Zdroj: [26] 

 

 

Cíle týkající se OHSAS 

Zlepšování pracovního prostředí 

Snížení spotřeby elektrické 
energie 
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V případě Environmentálních manažerských systémů se jednalo o následující cíle: 

 Splnění sjednaného hospodářského výsledku 

 Prohlubování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců 

 Zvyšování spokojenosti zákazníků 

 Modernizace infrastruktury v rámci zvyšování spokojenosti zákazníků a 

zaměstnanců, kvality a s ohledem na environmentální aspekty 

 Nový řídící a dohledový dispečink 

 Snížení spotřeby tepelné energie 

 Zlepšování pracovního prostředí 

 Omezení spotřeby posypové soli při zimní údržbě komunikací 

 Snižování ekologické zátěže výroby 

 Snížení spotřeby elektrické energie při zlepšení pracovního prostředí 

 

5.3.   Náklady, které souvisejí s poškozováním životního prostředí 

 V rámci bodu 5.1., kde jsme si definovali rozložení environmetálních nákladů se 

objevují i tzv. náklady, které souvisejí s poškozováním životního prostředí. Mezi tyto 

náklady patří např. náklady na “vyplýtvaný“ materiál, náklady na “vyplýtvané“ pracovní 

síly a výrobní zařízení, pokuty, penále a náhrady škod. V rámci společnosti Ostravské 

komunikace, jsou v této skupině vymezeny následující druhy nákladů: 

 

5.3.1.   Náklady na odvozy odpadů snížené o dané suroviny za rok 2012 

 Jednotlivé náklady se liší podle konkrétních středisek, kterých je celkem osm. 

Každé středisko má svůj název a číselný kód.(Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH = 20%). 

Záporné hodnoty u některých středisek znamenají něco, co se poté zpeněžilo. Například 

středisko č. 120 – šrot, který se pak zpeněžil. Náklady si vyčíslíme v následující tabulce: 
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Tabulka č. 6 Náklady na odvozy odpadů za rok 2012 

Středisko Název 
Náklady v Kč bez DPH 

(rok 2012) 

číslo 110 Oprava a údržba silnic a komunikací          121 200 

číslo 120 Údržba mostů - 240 202 

číslo 130 Údržba dopravního značení - 1 710 

číslo 140 + 178 
Údržba SSZ a kolektorů a 

elektric.údržba + garáže Dubina 
- 5 836 

číslo 150 Údržba veřejného osvětlení        16 977 

číslo 210 Doprava a mechanizace       464 039 

číslo 220 + 320 Dílny + správa budov         20 262 

číslo 230 
Oddělení zásobování a skladového 

hospodářství 
           1 513 

Celkem  376 243 

Zdroj: [27] vlastní zpracování 

 

Tabulka vypovídá o nákladech na odvoz odpadů za loňský rok 2012, záporné hodnoty 

znamenají šrot, který se poté zpeněžil. Firmy, které odebírají šrot, jsou fy. Karla a fy. 

Šrotkovi. Firmy, které odváží a likvidují odpad, jsou fy. Sita, Ridera Bohemia, OZO 

Ostrava, Marius Pedersen a ASA. Celkové náklady na odvozy odpadů činí 376 243 Kč.  

 

5.3.2.   Stočné za rok 2012  

 Jedná se o náklady související s odběrem vody z vodovodního řadu. 
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Tabulka č. 7 Stočné 

Název Náklady v Kč bez DPH 

Hlavní areál  371 092 

Garáže Dubina 6 726 

Martinov hydrant 0 

Radvanice hydrant 0 

Frýdlantské mosty kolektor 429 271 

Kolektor Brandlová 2 976 

Kolektor Masarykovo náměstí 179 

Celkem 810 244 

Zdroj: [28] vlastní zpracování 

 

Z tabulky můžeme vyčíst např. tyto údaje, nejvyšší stočné v roce 2012 náleží kolektoru 

Frýdlantské mosty 429 271 Kč a nejnižší hodnota se týká dvou hydrantů Martinov a 

Radvanice – 0 Kč. Ve firmě Ostravské komunikace, a.s. se vodné neuvádí. Celkové 

náklady na stočné představují částku 810 244 Kč. 

 

5.3.3.   Vzorkování odpadních vod za rok 2012 

 Vzorkování vod se platí u povodí Odry, jedná se o firmu, která provádí vzorky vod 

pro Ostravské komunikace, a.s. Státní podnik Povodí Odry je správcem významných 

vodních toků včetně toků hraničních, určených drobných vodních toků a vodních děl na 

území povodí Odry. Působí tedy na území Moravskoslezského kraje a na části 

Olomouckého kraje. 
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Tabulka č. 8 Vzorkování odpadních vod za rok 2012 

Zdroj: [29] vlastní zpracování 

 

Tabulka je zpracována z konkrétních hodnot pro jednotlivé úseky. Nejvyšší položky 

nákladů zahrnuje celkem 13 kolektorů – 27 879 Kč, nejnižší položka nákladů zahrnuje 

Studna Nová ves – 885 Kč, kdy se odběr vzorku provádí pouze 2 x ročně, proto je hodnota 

nejnižší. Celkové náklady na odběry vzorků činí 124 772 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Jednotlivé částky v Kč bez DPH 

13 kolektorů, garáže Dubina,ORL, čerpací 

stanice 

26 037 

Dešťová kanalizace 2 994 

Studna Nová ves 885 

Garáže Dubina, ORL, čerpací stanice 6 958 

13 kolektorů, vodárna Petřkovice 20 746 

ORL, čerpací stanice, garáže Dubina 6 958 

13 kolektorů, studna Nová ves, vodárna 

Petřkovice 

21 631 

Garáže Dubina, ORL, čerpací stanice, 

dešťová kanalizace 

10 684 

13 kolektorů 27 879 

Celkem 124 772 
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Srovnání všech tří druhů nákladů, jak se od sebe liší jednotlivé částky 

Tabulka č. 9 Porovnání všech tří druhů nákladů za rok 2012 

Název jednotlivých nákladů Celkové částky nákladů v Kč bez DPH 

Náklady na odvozy odpadů 376 243 

Stočné 810 244 

Vzorkování odpadních vod 124 772 

Celkem 1 311 259 

Zdroj: [27], [28], [29]. 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší podíl nákladů zaujímá Stočné – 810 244 Kč, kde nejvyšší 

peněžní částku zde představuje kolektor Frýdlantské mosty – 429 271 Kč, mnohem nižší 

částku dále pak zaujímají náklady na odvozy odpadů, které činí 376 243 Kč a třetí v pořadí 

je vzorkování odpadních vod, které v roce 2012 zahrnovaly celkovou částku 124 772 Kč. 

Celkové běžné náklady za rok 2012 činily celkem 1 311 259 Kč. 
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6.   Výnosy spojené se zavedením IMS         

 Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z 

veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto 

období došlo k jejich úhradě.  

 Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-li 

výnosy, jde o zisk, převyšují-li náklady, jde o ztrátu [8]. 

 

Výnosy  Integrovaného systému řízení v OK,a.s. 

 V následujícím textu se budeme věnovat nákladům jednotlivých cílů, jak jsou 

ohodnocovány samotnou společností, a v případě, že společnost tyto výnosy 

nevyhodnocuje v peněžních prostředcích, budou navrženy způsoby možného ohodnocení. 

 Pokud se zaměříme na jednotlivé cíle stanovené na rok 2012, můžeme říci, že cíl č. 

1 byl splněn a společnost dosáhla sjednaného hospodářského výsledku 33,5 mil. Kč a to 

tím, že si stanovila plán výkonu s ohledem na největší odběratele, prováděly se pravidelné 

rozbory hospodářských výsledků a stanovily se měsíční objednávky. Společnost 

nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích. Jedná o naplnění strategického cíle 

společnosti. 

 Cíl č. 2 docházelo k prohlubování kvalifikace a profesní zdatnosti zaměstnanců 

takovým způsobem, že byly pořádány kurzy cizích jazyků, svařování a pokládky živičných 

směsí. Tato investice spočívala ve zkvalitnění jednotlivých znalostí a dovedností zájemců 

z různých profesních skupin. Společnost nevyhodnocuje tento výnos v peněžních 

prostředcích. Finanční přínos tohoto cíle by však bylo možné vyhodnotit na základě 

porovnání mezd v rámci pracovních pozic (před a po absolvování kvalifikace). Dále se 

může jednat o náklady při výběrovém řízení, které zahrnují např. mzdu pracovníka 

společnosti, který se účastní tohoto řízení nebo náklady personální agentury spojené 

s vyhlášením výběrového řízení. 

 Cíl č. 3 se týkal zvyšování spokojenosti zákazníků, pokračovalo se v projektu 

optimalizace správy Místních komunikací a organizovaly se porady k dopravní situaci 

v Ostravě za účasti Statutárního města Ostrava, Ředitelství silnic a dálnic a Správy silnic 

Moravskoslezského kraje. Stěžejním bodem tohoto cíle byla renovace komunikace v místě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozd%C3%ADl
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_v%C3%BDsledek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
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Svinovských mostů a z ní plynoucí objízdné trasy na území města. Společnost 

nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích. Zde je možný zisk z renovace a to 

tím, že úspory představují finance, které se ušetřily při tříměsíčním předstihu dokončení 

projektu Svinovských mostů, vylepšily se i podmínky co se týče hromadné dopravy a 

celkově se zlepšila dopravní infrastruktura, protože Svinovský terminál je jedním 

z nejdůležitějších dopravních uzlů ve městě. Ušetřily se také náklady v rámci výběrového 

řízení, které se vložily do tohoto projektu, zhruba 42 %. 

 Cíl č. 4 se zabýval modernizací infrastruktury v rámci zvyšování spokojenosti 

zákazníků s ohledem na environmentální aspekty tím, že docházelo k výměně zastaralých 

mechanizmů za nové a také zavedení dohledového systému GPS pro externí mechanizmy 

zimní údržby tak, aby byl větší přehled o jejich poloze a byla také zvýšena jejich 

pohotovost. Společnost nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích. Přínosem 

zde budou nové mechanizmy, u kterých se předpokládá menší zátěž na životní prostředí a 

také usnadnění práce. 

         Co se týče cíle č. 5 zřízení nového řídícího a dohledového dispečinku, tento jediný 

stanovený cíl na rok 2012 nebyl splněn a to z důvodu neschválení dotací Statutárním 

městem Ostrava. 

        Cíl č. 6 Snížení spotřeby tepelné energie se provedlo vyladěním modernizovaného 

systému tím, že se zateplila budova A, a zároveň se na zateplení připravily další budovy 

areálu OK, a.s. V tabulce můžeme porovnat spotřeby tepelné energie v posledních třech 

letech. 

Tabulka č. 10 Porovnání spotřeby tepelné energie v letech 2010 - 2012 

Jednotlivé roky Spotřeba tepelné 

energie v GJ 

Jednotková cena 

el. energie za  GJ 

Náklady na teplo 

v jednotlivých letech v Kč 

2010 11 578 385 4 457 530 

2011 8 669 393 3 406 917 

2012 7 530 405 3 049 650 

Zdroj: [30]  vlastní zpracování, poslední dva sloupce doplněny autorkou za účelem možnosti 

ohodnocení výnosu 
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Z tabulky je patrný klesající průběh spotřeby tepelné energie od roku 2010 do roku 2012. 

V roce 2012 došlo k zateplení hlavní budovy a to pravděpodobně způsobilo pokles 

spotřeby tepelné energie. Ačkoliv se mezi těmito třemi lety jednalo o klesající křivku, 

nemusí tomu tak být vždycky, protože spotřeba energie se odvíjí od průběhu zimy. 

Znamená to, že pokud bude zima dlouhá a tuhá odrazí se to na vyšší hodnotě ve spotřebě a 

naopak. O roce 2012 můžeme tvrdit, že došlo k úspoře. Společnost nevyhodnocuje tento 

výnos v peněžních prostředcích. Já jsem si ale zjistila cenu elektrické energie za GJ a 

vypočítala jsem, kolik činí náklady na teplo v jednotlivých letech. Opět se potvrdila 

klesající tendence, v roce 2010 byly náklady ve výši 4 457 530 Kč a v roce 2012 - 

3 049 650 Kč. Rozdíl byl tedy vyčíslen na 1 407 880 Kč, což můžeme považovat za úsporu 

pro společnost. 

 Cílem č. 7 se mělo docílit zlepšení pracovního prostředí výměnou vzduchotechniky 

v kuchyni. Společnost nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích, ale mohlo by 

tímto dojít ke zvýšení efektivnosti práce pracovníků v kuchyni. 

 Cíl č. 8 Omezení spotřeby posypové soli při zimní údržbě komunikací, byla 

předepsána max. gramáž soli pro posyp na 80g/1 m
2
/24 h. Posypy se provádějí alespoň 4x 

denně. Zde nemůžeme uvést jednoznačnou odpověď, zda se ušetřilo a kolik. Řidič si může 

navolit hodnoty posypové soli mezi 5- 40 g/1 m
2
. Vše také závisí na průběhu zimy a na 

intenzitě sněžení. Při větší intenzitě sněžení se sype do 20 g soli/1 m
2
. V

 
 některých letech 

byla zima mírnější, takže úspory byly větší, zatímco při dlouhé a tuhé zimě lze 

předpokládat vyšší spotřebu posypové soli. Vzhledem k závislosti na přírodních 

podmínkách není možné tento přínos jednoznačně ohodnotit, protože dodržením cíle při 

větší intenzitě sněžení by byla narušena bezpečnost provozu.  

           Cílem č. 9 bylo snižování ekologické zátěže výroby tím, že dojde k realizaci 

úložiště smetků neboli smetkové hospodářství. Dříve se nakládalo se smetky takovým 

způsobem, že auto posbíralo smetky z cest a její obsah se vysypal na pozemek u OK, a.s. 

Problémem bylo spoustu vody vylité po pozemku společně s různými lahvemi a odpadem 

z  cest. Pozemek se tímto rozrůstal až k protějšímu obchodnímu domu a začal zasahovat na 

její pozemek. Nové smetkové hospodářství spočívalo ve výstavbě objektu, kde auto se 

smetky najelo na rampu, voda se smetky se vypustila do koryta s  kameny, kde se zachytily 

smetky. Ty se pak dále suší a 1 – 2x měsíčně se odvážejí firmou ASA. Společnost 

nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích, avšak mohlo by zde dojít k úspoře 
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nákladů na realizaci použitím vlastních výrobních prostředků na stavbu. Cíl by se dal také 

ohodnotit prostřednictvím ekologické újmy na životním prostředí. Stanovilo by se základní 

a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy: např. obecné, geologické, hydrogeologické, 

klimatické hodnocení, biologická, ekologická a fyzikálně technická část, došlo by k 

zajištění případných průzkumů, zjistily by se scénáře možného vzniku ekologické újmy, 

kvantifikace dopadů, shromáždily by se mapové podklady, dále modelace dopadů na 

životní prostředí a nakonec návrh nápravných a preventivních opatření. 

 Cílem č. 10 se mělo docílit snížení spotřeby elektrické energie při zlepšení 

pracovního prostředí tím, že došlo k virtualizaci serverů, při současném snížení 

hardwarového zařízení. Společnost nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích. 

Smyslem však je, že bude existovat několik virtuálních serverů a tím dojde k úspoře 

elektrické energie v následujících letech. Všeobecně může firma za virtualizaci serverů 

ušetřit až několik desítek tisíc korun, protože cena za jedno hardwarové zařízení se 

pohybuje okolo částky sto dvacet tisíc korun. 
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7.   Zhodnocení efektivnosti zavedeného IMS 

 V této části budu hodnotit a srovnávat již uvedené druhy nákladů a výnosů, které 

byly stanovené za rok 2012.  

 

Tabulka č. 11 Zhodnocení efektivnosti IMS – jednotlivé náklady, výnosy, možnost ohodnocení 

Jednotlivé 

druhy nákladů 

Finanční náročnost 

v Kč bez DPH 

Jednotlivé výnosy Možnost ohodnocení 

Náklady na 

odvozy odpadů 

376 243 Cíl č. 1 - splnění 

hospodářského 

výsledku 

Součást naplnění strateg. 

cíle společnosti 

Stočné 810 244 Cíl č. 2 – 

prohlubování 

kvalifikace a prof. 

zdatnosti 

zaměstnanců 

Porovnání mezd v rámci 

pracovních pozic (před a 

po absolvování 

kvalifikace)+náklady na 

výběrové řízení 

Vzorkování 

odpadních vod 

124 772 Cíl č. 3 – 

zvyšování 

spokojenosti 

zákazníků 

Zisk z renovace –lepší 

dopravní infrastruktura 

Náklady na 

certifikaci 

99 600 Cíl č. 4 – 

modernizace 

infrastruktury 

Nové mechanizmy – 

nižší zátěž na životní 

prostředí 

Náklady na 

dokumentaci 

7 415 Cíl č. 5 – nový 

řídící a dohledový 

dispečink 

Cíl nebyl schválen. 

Pravidelná 

údržba IMS 

systému 

24 000 Cíl č. 6 – snížení 

spotřeby tepel. 

energie 

Snížení tepel. energie 

v dalších letech v rámci 

zateplování budov  

Systémový audit 

IMS 

30 000 Cíl č. 7 – zlepšení 

pracovního 

prostředí 

Zvýšení efektivnosti 

práce pracovníků 

v kuchyni 

Náklady na 

implementaci 

129 000 Cíl č. 8 – omezení 

spotřeby posypové 

soli 

Snížená spotřeba 

posypové soli při zimní 

údržbě – závislost na 

přírod.  podmínkách  

Pomoc 

konzultanta při 

dozorových 

auditech  

18 000 Cíl č. 9 – snižování 

ekolog. zátěže 

výroby 

Úspora nákladů na 

realizaci podílem 

vlastních výrob. 

prostředků na stavbě 
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Mzdové náklady 

zaměstnanců 

593 900 Cíl č. 10 – snížení 

spotřeby elektric. 

Energie 

Úspora elektric. energie 

při současném snížení 

hardwarového zařízení 

Zdroj: [26], [27], [28], [29]. 

 

V tabulce můžeme sledovat celkový výčet nákladů, které zahrnují jednak náklady, které 

souvisejí s poškozováním životního prostředí, což jsou náklady na odvoz odpadů, stočné a 

vzorkování vod, tak náklady, vynakládané na preventivní ochranu životního prostředí. 

Nejvyšší položku nákladů představuje stočné - 810 244 Kč a dále pak nejvyšší procento 

zaujímají mzdové náklady - 593 900 Kč. Výnosy se týkají konkrétních cílů na rok 2012 

s uvedenou možností ohodnocení. Tato společnost neoceňuje dané výnosy pomocí 

peněžních prostředků. Cíl č. 5 byl jediným bodem programu, který společnost nemohla 

splnit a to z důvodu neschválení dotací Statutárním městem Ostrava. V případě ostatních 

cílů můžu například uvést cíl č. 2 prohlubování kvalifikace a prof. zdatnosti zaměstnanců, 

kde se nabízí ohodnocení ve formě porovnání mezd v rámci pracovních pozic (před a po 

absolvování kvalifikace) nebo se dále může jednat o náklady při výběrovém řízení, které 

zahrnují např. mzdu pracovníka společnosti, který se účastní tohoto řízení nebo náklady 

personální agentury spojené s vyhlášením výběrového řízení. Cíl č. 3 zvyšování 

spokojenosti zákazníků, který se týkal optimalizace místních komunikací spojenou 

s modernizací Svinovských mostů, společnost nevyhodnocuje tento výnos v peněžních 

prostředcích, ale možný přínos je např. zisk z renovace. Existují také cíle, které se nedají 

jednoznačně vymezit a z hlediska působení např. přírodní podmínek, jedná se o cíl č. 8 – 

omezení spotřeby posypové soli, kde byla stanovena max. gramáž soli pro posyp na 80g/1 

m
2
/24 h. Ovšem vzhledem k závislosti na přírodních podmínkách není možné tento přínos 

jednoznačně ohodnotit, protože dodržením cíle při větší intenzitě sněžení by byla narušena 

bezpečnost provozu. Cílem č. 9 bylo snižování ekologické zátěže výroby tím, že dojde 

k realizaci úložiště smetků neboli smetkové hospodářství. Společnost nevyhodnocuje tento 

výnos v peněžních prostředcích, avšak mohlo by zde dojít k úspoře nákladů na realizaci 

použitím vlastních výrobních prostředků na stavbu nebo by se dal cíl také ohodnotit 

prostřednictvím ekologické újmy na životním prostředí. Stanovilo by se základní a 

podrobné hodnocení rizika ekologické újmy: např. obecné, geologické, hydrogeologické, 

klimatické hodnocení, biologická, ekologická a fyzikálně technická část, došlo by k 
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zajištění případných průzkumů, zjistily by se scénáře možného vzniku ekologické újmy, 

kvantifikace dopadů, shromáždily by se mapové podklady, dále modelace dopadů na 

životní prostředí a nakonec návrh nápravných a preventivních opatření. Cílem č. 10 se 

mělo docílit snížení spotřeby elektrické energie při zlepšení pracovního prostředí tím, že 

došlo k virtualizaci serverů, při současném snížení hardwarového zařízení. Společnost 

nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích. 

Všeobecně může firma za virtualizaci serverů ušetřit až několik desítek tisíc korun, protože 

cena za jedno hardwarové zařízení se pohybuje okolo částky sto dvacet tisíc korun. 
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8.   Závěr   

 Společnost Ostravské komunikace, a.s. vybudovala integrovaný systém řízení v 

roce 2010 a shodu s požadovanými normami prokázala úspěšnou obhajobou před 

certifikační firmou tím, že následně obdržela certifikáty dle norem ČSN ISO 9001, ČSN 

ISO 14001 a ČSN ISO 18001. Jednalo se o složitou a finančně náročnou operaci, která se 

ale ukazuje jako smysluplná. Pro udržení tohoto nastaveného systému je nutné provádět 

pravidelné analýzy, kontroly, rozvíjení a neustálé zlepšování, protože společnost, která 

chce mít svou nezastupitelnou roli na trhu tzv. být konkurenceschopná, musí sledovat dění 

v podnikatelské sféře a chovat se dynamicky. Skutečnost, že je ve firmě vybudovaný 

integrovaný systém řízení efektivní, dokazuje například úspěšnost při výběrových řízeních 

a tím získání mnoha zakázek. Důležitým faktorem je také aktivní přístup samotných 

zaměstnanců, protože bez nich by se jednalo pouze o finanční a formální zatížení. 

 Smyslem mé diplomové práce bylo přiblížit problematiku IMS z pohledu 

znázornění jednotlivých nákladů a výnosů a poukázat na to, v jakých směrech firma 

vyniká, ať už se jedná např. o snižování zátěže na životní prostředí nebo větší důslednost 

v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i navrhnout, jak by se daly vyřešit nebo 

ohodnotit konkrétní cíle, které si společnost stanovila. V tom bych viděla svůj přínos pro 

tuto firmu. 

 Pokud si shrneme všechny cíle společnosti stanovené na rok 2012, byly to tyto: 

splnění sjednaného hospodářského výsledku, prohlubování kvalifikace a profesní zdatnosti 

zaměstnanců, zvyšování spokojenosti zákazníků, modernizace infrastruktury v rámci 

zvyšování spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, kvality a s ohledem na environmentální 

aspekty, nový řídící a dohledový dispečink, snížení spotřeby tepelné energie, zlepšování 

pracovního prostředí, omezení spotřeby posypové soli při zimní údržbě komunikací, 

snižování ekologické zátěže výroby a snížení spotřeby elektrické energie při zlepšení 

pracovního prostředí. 

 Cíl č. 3 se týkal zvyšování spokojenosti zákazníků, pokračovalo se v projektu 

optimalizace správy Místních komunikací a organizovaly se porady k dopravní situaci 

v Ostravě za účasti Statutárního města Ostrava, Ředitelství silnic a dálnic a Správy silnic 

Moravskoslezského kraje. Stěžejním bodem tohoto cíle byla renovace komunikace v místě 

Svinovských mostů a z ní plynoucí objízdné trasy na území města. Společnost 
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nevyhodnocuje tento výnos v peněžních prostředcích. Zde je možný zisk z renovace a to 

tím, že úspory představují finance, které se ušetřily při tříměsíčním předstihu dokončení 

projektu Svinovských mostů, vylepšily se i podmínky co se týče hromadné dopravy a 

celkově se zlepšila dopravní infrastruktura, protože Svinovský terminál je jedním 

z nejdůležitějších dopravních uzlů ve městě. Ušetřily se také náklady v rámci výběrového 

řízení, které se vložily do tohoto projektu, zhruba 42 %. 

Cíl č. 8 Omezení spotřeby posypové soli při zimní údržbě komunikací, byla předepsána 

max. gramáž soli pro posyp na 80g/1 m
2
/24 h. Vše ale závisí na průběhu zimy a na 

intenzitě sněžení. Při větší intenzitě sněžení se sype do 20 g soli/1 m
2
. Vzhledem 

k závislosti na přírodních podmínkách není možné tento přínos jednoznačně ohodnotit, 

protože dodržením cíle při větší intenzitě sněžení by byla narušena bezpečnost provozu.  

 Provedením analýzy nákladů a výnosů zavedeného integrovaného manažerského 

systému určitě mělo své opodstatnění a přineslo společnosti přínos ve formě přehledného 

zpracování dat a informací, které mohou následně použít pro své účely.  
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