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Abstrakt 

Holubová V., Bezpečnostní aspekty provozování organizace a její dopady na 

hospodárnost. Disertační práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. 161 s. 

Bezpečnost je součástí procesu řízení organizace, který dostává stále více 

multidisciplinární a interdisciplinární charakter v důsledku čeho je proces řízení organizace 

vnímán jako řešení komplexního problému. Integrovaný přístup k procesu řízení 

představuje komplexní a průřezový pohled na problematiku řízení v organizaci, jehož 

neodmyslitelnou součástí je i bezpečnost.   

Cílem práce bylo vytvořit integrovaný model, který bude efektivně řešit bezpečnost 

v organizaci určením algoritmu kroků budování integrované bezpečnosti a prostřednictvím 

nástroje na minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti. 

Právní pojetí bezpečnosti organizace s důrazem na bezpečnost v českém právním řádu 

poukazuje na to, že četnost a různorodost zákonů, vyhlášek a norem způsobuje, že unikají 

vazby a souvislosti mezi jednotlivými oblastmi bezpečnosti. Historický pohled na vývoj 

bezpečnosti v organizaci vede k závěru, že řešení bezpečnosti je individuální, což 

znamená, že bezpečnost není možné přenést z jiné byť velmi podobné organizace na 

organizaci jinou, protože neexistují dvě navzájem zcela identické organizace, které by byly 

v navzájem zcela identickém bezpečnostním prostředí. Integrovaný přístup k procesu 

řízení jako komplexní a průřezový pohled na problematiku řízení v organizaci je cestou 

a způsobem řešení problematiky bezpečnosti a její hospodárnosti. Nástroj na minimalizaci 

duplicitních činností v činnostech bezpečnosti potvrdil, že činnosti v oblasti bezpečnosti 

jsou zatíženy duplicitami, které jsou zjistitelné a odstranitelné. Efektivitu integrovaného 

systému řízení bezpečnosti je nutné hledat v interním uspořádání informačních toků 

a vazeb, v procesu odstraňování duplicit a skrytých  nákladů. Integrovanou bezpečnost je 

možné budovat na zásadách a principech standardizovaných manažerských systémů řízení 

a je možné ji včlenit do zavedených manažerských systémů řízení, což dokladuje 

vytvořený všeobecný algoritmus posloupnosti kroků zavádění integrovaného systému 

řízení bezpečnosti.     

 

Klíčová slova: bezpečnost; integrovaná bezpečnost; integrovaný systém řízení; efektivita 
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Abstract 

Holubová V., Security aspects prosecution organization and her impact on economy. 

Dissertation work. Ostrava: VŠB -  Technical University of Ostrava. 161 p. 

 

Safeness belong of the process drive organization that the is given more and more 

multidisciplinary and inter - disciplinary character in consequence what is suit drive 

organization sensation like solving complex problem. Integrated access to of the process 

drive presents complex and sectional view of problems drive in organization, whose that 

cannon be thought apart from part of is also safeness.   

Aim work be formed integrated mock - up, that shall effective solution safeness in 

organization determination algorithm steps construction integrated safeness and through 

instrument for minimisation duplicate activity in operation safeness. 

Law conception safeness organization with emphasis on safeness in Czech legal order 

point at it, that the percent occurrence and difference laws, public notice and norms makes, 

that the run out bindings and connection between single regions safeness. Historical view 

of development safeness in organization imply, that the solving safeness is particular, 

which means, that the safeness it is not possible transfer from other look - alike 

organization on organization other, because don't exist two mutually quite identical 

organization, that would be in mutually quite identical  security environment. Integrated 

access to of the process drive like complex and sectional view of problems drive in 

organization is on the way and in a way solving problems safeness and her economy. 

Instrument for minimisation duplicate activity in operation safeness confirmed, that the 

activities in the area safeness are heavy - laden duplicity, that are ascertainable and 

removable. Effectiveness integrated management system safeness is necessary search in 

internal make - up flow of information and structures, in culling duplicities and hidden 

loads. Integrated safeness it is possible build on basics and principles standardized 

managerial management system and it is possible she integrate into established managerial 

management system, which document created universal algorithm series of steps loading 

integrated safeness.     

 

Key Words: safeness; integrated safeness; integrated management system; effectiveness 
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efektivitu v kontextu s hospodárným provozem organizace. Důvodem pro řešení této 

problematiky je význam bezpečnosti, který neustále roste, což sebou přináší zvyšující se 

náklady na bezpečnost. Obecným předmětem řešení disertační práce je zkoumání, zda 

v souvislosti s řízením bezpečnosti v organizaci existuji skryté rezervy v podobě 

duplicitních činností, zda tyto jsou zjistitelné, odstranitelné a jakým způsobem. 
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Slovník pojmů 

Audit bezpečnosti  

systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů z auditu a pro jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií audiu  [84]. 

Aktivum  

všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby [41]. 

Aspekt bezpečnosti   

hlediska uplatňovaná při posuzování bezpečnosti [97]. 

Bezpečnost  

Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním 

hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům, případně celému 

systému tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování 

v souladu s cílovostí [100]. 

Bezpečnost organizace  

souhrn podmínek, ve kterých nejsou ohrožené podnikové procesy, funkce, zájmy a cíle 

organizace, životy a zdraví zaměstnanců a životní prostředí [21]. 

Bezpečnostní incident  

jedna nebo více nechtěných nebo neočekávaných  bezpečnostních událostí, jimiž může být 

s vysokou pravděpodobností narušena podpora hlavních procesů organizace ovlivňujících 

bezpečnost [10]. 

Bezpečnostní systém  

nástroj k zajištění bezpečnosti organizace a vyznačuje se dynamikou a trvalým vlivem řady 

proměnlivých faktorů na procesy, které v něm  probíhají [12]. 

Bezpečnostní událost  

identifikovaný stav, který může narušit pravidla bezpečnosti nebo přivodí selhání 

některého bezpečnostního opatření nebo dříve neznámá nebo nepředpokládaná situace, 

která může  ovlivnit bezpečnost [10]. 

Hrozba  

akce nebo událost, která může ohrozit bezpečnost [10]. 

Integrovaná  

celková, celistvá, souhrnná, jednotná [96]. 
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Integrovaná bezpečnost  

komplexní a průřezový pohled na problematiku bezpečnosti v organizaci, jedná se 

o soubor řídicích procesů a opatření k zajištění struktury, kontinuity a výstupů základních 

životních procesů systémů v oblastech běžných vlivů a rutinního řízení s cílem udržet 

stabilitu  prostředí a procesů [96]. 

Integrovaný systém řízení bezpečnosti  

souhrn schopností vedení lidí, organizační struktury a procesů, jejichž cílem je bezpečnost 

organizace [96]. 

Management bezpečnosti  

koordinované činnosti k vedení a řízení organizace v oblasti bezpečnosti [84]. 

Opatření  

jakákoliv aktivita, zařízení, technika či jiný postup, který umožní snížit sílu  hrozby, která 

na systém působí nebo úplně zabrání v jejím účinku  [88]. 

Organizace  

společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce nebo jejich část nebo kombinace, 

uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce 

a správu [87,88]. 

Proces  

činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za účelem přeměny 

vstupů na výstupy [85]. 

Riziko  

Kombinace pravděpodobnosti, že dojde k nežádoucí události a následků, které by z takové 

události mohly vzniknout [88]. 

Zranitelnost  

jakékoliv slabé místo systému. Slabá místa mohou vést ke vniku škody [10]. 
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1 Úvod 

Bezpečnost je jednou ze základních podmínek prosperity a ekonomického růstu nejen 

společnosti jako celku, ale i organizace. Cílem bezpečnosti je ochrana života, zdraví, 

majetku, pověsti a předmětu činnosti organizace. Vrcholovou odpovědnost za bezpečnost 

organizace nese její vedoucí.  

Význam bezpečnosti stále roste. Ve snaze o dosažení maximálního zisku nebo snížení 

nákladů jsou často přijímána opatření bez důkladné analýzy bezpečnostních dopadů 

a realizace následných změn bezpečnostních opatření. Velmi závažným problémem jsou 

investice do bezpečnosti a celkové náklady na bezpečnost. I v dnešní době se můžeme 

setkat s přístupem, že při snižování rozpočtu se sníží jako první výdaje na bezpečnost. 

Stejně tak jsou podceňovány provozní bezpečnostní náklady, včetně faktu, že bezpečnostní 

systémy vyžadují náklady na údržbu, zdokonalování a podléhají jednotlivým fázím 

životního cyklu. V mnohých případech pak dochází k tomu, že náklady ušetřené tímto 

způsobem se přemění v náklady vysoké, které jsou spojené s odstraňováním škod. Opomíjí 

se platnost zásady, že bezpečnost celku se rovná bezpečnosti jeho nejslabšího článku.  

Jako problematická se jeví jak právní úprava bezpečnosti, tak řízení bezpečnosti. 

V současné době existují oblasti bezpečnosti, které jsou jednoznačně upraveny právním 

předpisem a současně existují oblasti bezpečnosti, které se vymezily časem, reagovaly na 

potřeby organizace, ale neexistuje jejich komplexní právní úprava. Pro organizaci to 

znamená, že z jiných právních předpisů musí dovodit povinnosti nových oblastí 

bezpečnosti, což je s ohledem na četnost právních předpisů obtížné a tato nejednoznačnost 

se pak odráží i ve způsobu řízení bezpečnosti.   

Bezpečnost je nutné chápat jako stav bezpečnostních opatření, který má jasně definována 

pravidla, pevně daný životní cyklus a náplň jednotlivých fází, v důsledku čeho bude plně 

pod kontrolou a současně by měla deklarovat zásadu, že cena za bezpečnost musí 

odpovídat hodnotě chráněných aktiv. 

 

 

 

 



15 

 

1.1 Současný stav řešené problematiky  

Integrovaný systém řízení je velmi účinný nástroj managementu, který je aktivně zapojený 

do systému řízení organizace. Politika integrovaného systému řízení je základním 

dokumentem stanovujícím vizi organizace v oblasti systému managementu kvality, 

životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací pro následující období 

a slouží jako základ pro stanovení cílů a programů potřebných pro neustálé zlepšování 

činností a procesů organizace.  

Integrovaný systém řízení pro organizace znamená přínos:  

- úsporu finančních prostředků,  

- zpřehlednění dokumentace,  

- lepší specifikaci odpovědností a pravomocí, 

- zdokonalení výrobních procesů a snazší odhalování chyb, 

- snižování počtu pracovních úrazů a prevenci možných havárií, 

- garanci shody s platnými právními předpisy. 

Odborná literatura se prioritně věnuje systému managementu kvality, poté systému 

managementu BOZP a nejméně pozornosti je věnováno systému environmentálního 

managementu a systému managementu bezpečnosti informací. Ovšem vývoj jednotlivých 

systémů řízení jde dál a začíná se hovořit o komplexní podnikové integraci.  To znamená, 

že integrovány jsou další systémy jako například management znalostí, rizik, společenské 

odpovědnosti organizací, controllingu atd.  

Ve výčtu dalších systémů nesmí chybět systém řízení bezpečnosti, který je 

neopominutelnou součástí komplexní podnikové integrace. Požadavky kladené na 

bezpečnost se zvyšují a překračují rámec právními předpisy vymezených oblastí 

bezpečnosti. Organizace je nucena vymezit si další relevantní oblasti bezpečnosti. Většina 

organizací si pro své potřeby vymezí oblasti bezpečnosti, které kopírují její potřeby. 

Mnohé oblasti bezpečnosti jsou organizačně nelogicky součástí organizačních útvarů, které 

s jejich činností nesouvisí, v důsledku čeho pracovník odpovědný za oblast bezpečnosti 

přijímá úkoly a požadavky na něj kladené zprostředkovaně. V praxi dochází k tomu, že 

mnohé povinnosti jednotlivých oblastí bezpečnosti se překrývají. To znamená, že oblast 

bezpečnosti má odpovědnost za vymezenou povinnost, ale bez znalostí a zkušeností 
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pracovníka jiné oblasti bezpečnosti jí není schopna dostát. Stejně tak dochází k tomu, že 

dvě oblasti bezpečnosti mají odpovědnost za plnění stejné povinnosti.  

Současný stav problematiky by se dal shrnout v konstatování, že řízení bezpečnosti 

postrádá komplexní přístup.  

Stále se upřednostňuje posuzování toho, jak jednotlivé oblasti bezpečnosti působí na 

organizaci a opomíjí se posuzovat, jak jednotlivé oblasti bezpečnosti ovlivňují sebe 

navzájem. Posouzením vzájemných vazeb jednotlivých oblastí bezpečnosti mezi s sebou 

navzájem se odkryjí duplicitní činnosti v bezpečnosti, které již tak drahou bezpečnost 

dělají ještě dražší.  

1.2 Cíle, hypotézy 

Cíl disertační práce   

Vytvořit integrovaný model, který bude efektivně řešit bezpečnost organizace. 

Pro naplnění cílů disertační práce byly stanoveny dílčí cíle  

1. Vytvořit nástroj na minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti. 

2. Vytvořit algoritmus kroků budování integrované bezpečnosti.   

Pracovní hypotéza 

Pro naplnění prvního dílčího cíle jsem přijala pracovní hypotézu:  

1.1 Činnosti v oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitami, které jsou zjistitelné   

  a odstranitelné. 

1.2 Principy a zásady standardizovaných manažerských systémů řízení jsou     

  aplikovatelné na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti. 

Pro naplnění druhého dílčího cíle jsem přijala pracovní hypotézu: 

2.1 Z praktických analytických výsledků získaných v reálných podnicích je možné   

  vytvořit všeobecnou posloupnost kroků pro zavádění integrovaného systému řízení 

  v organizaci, jehož součástí bude i integrovaná bezpečnost. 
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2 Právní pojetí bezpečnosti organizace 

Bezpečnost organizace je základní podmínkou její existence a zárukou jejího úspěšného 

fungování. Jedním z předpokladů, jak dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti 

organizace je pochopení a využití jejich zákonitostí, včetně dodržování platných právních 

předpisů v oblasti bezpečnosti.  

2.1 Bezpečnost v českém právním řádu 

Bezpečnost je pojem, který v českém právním řádu není vymezen. Vypořádat se s tímto 

pojmem znamená, najít její uznávaný výklad. Ve zprávě OSN v roce 1994 UN: Human 

Development Report. New York 1994 jsou uvedeny tyto základní znaky bezpečnosti:  

1. Je univerzální. 

2. Její složky jsou spojeny s jednotlivými chráněnými zájmy a jsou vzájemně závislé,  to 

 znamená, že jsou propojené různými typy vazeb a toků. 

3. Pro její zajištění a rozvoj je důležitější včasná prevence, než pozdější vysoce 

 kvalifikovaná odezva, například formou represivního zásahu. 

4. Primárně je zaměřena na lidi, nikoli na zvládnutí mimořádných událostí všeho  druhu, 

 na rizika a hrozby z nich vyplývající. 

5. Je souhrnem podmínek a okolností, které nabízí institucionální prostředí, avšak není 

 a nemůže být výsledkem pouhých administrativních opatření.  

Z uvedených znaků vyplývá, že bezpečnost se zejména zaměřuje na ochranu občanů  před 

hrozbami, a proto zajištění bezpečnosti patří k hlavním úkolům státu  [44]. 

Bezpečnost je stav společenského, přírodního, technického, technologického systému nebo 

jiného systému, který v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí 

a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti [32]. 

Právní předpisy v České republice řeší ochranu pouze částí chráněných zájmů a jejich 

ochranu mnohdy nařizují jen vybraným subjektům. Ústavní princip s odkazem na čl. 2 

odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod zaručuje, že každá 

právnická a fyzická osoba může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá [64]. 
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Současně platí obecná zásada, že řádně vyhlášené zákony a jiné právní předpisy jsou 

závazné pro každého, jehož chování se týkají, bez ohledu na to, zda těmto osobám jsou 

nebo nejsou známy. Z toho vyplývá, že právnická a fyzická osoba se musí sama starat 

o ochranu svých práv s cílem vyhýbat se vzniku majetkové újmy a současně se musí snažit 

neporušovat právní povinnosti vůči jiným právnickým a fyzickým osobám, včetně zákonů 

chránící veřejné zájmy, které se zejména týkají obecního, krajského či celostátního 

společenství, protože jejich porušením vzniká soukromoprávní nebo veřejnoprávní 

odpovědnost s negativními důsledky.  

Za účelem naplnění tohoto ústavního principu si právnická a fyzická osoba musí zajistit 

nepřetržitou informovanost o právním řádu a to nejen o právních předpisech, které jsou již 

účinné, ale i o právních předpisech, které sice byly vyhlášeny a nabyly platnosti, dosud 

však účinné nejsou. Pro organizaci je náročná orientace v celé řadě právních předpisů, 

protože bezpečnosti fyzické a právnické osoby se týká celá řada zákonů a podzákonných 

právních předpisů, kterých je v České republice několik set. Liší se od sebe oblastmi své 

působnosti, svými cíli, aspekty bezpečnosti beroucí do úvahy a liší se také v tom, jak 

podrobně a zda vůbec se zabývají otázkami řešení bezpečnosti. Dobrá znalost zákonů 

nestačí pro důsledné vytváření podmínek pro bezpečnost.  

Tabulka 1 uvádí výčet českých právních předpisů, který je pouze orientační, protože 

s ohledem na četnost právních předpisů v této oblasti není možné podat jejich kompletní 

přehled. Každý z uvedených zákonů upravuje konkrétní chráněný zájem a ukládá 

subjektům konkrétní povinnosti, které vedou k jeho ochraně. Mnohé zákony kromě toho 

ještě jsou základem pro zřízení převážně státních institucí, které se zabývají kontrolou 

dodržování zákonných opatření v oblasti bezpečnosti. Z výčtu právních předpisů je zřejmá 

různorodost oblastí a subjektů, kterým je poskytována právní ochrana.  

Pro lepší orientaci v níže uvedených právních předpisech tyto byly rozděleny do tří 

obecných skupin:  

1. právní předpisy zajišťující bezpečnost jako jednoho z úkolu státu,  

2. právní předpisy zajišťující bezpečnost uvnitř organizace,  

3. právní předpisy zajišťující bezpečnost vně organizace. 
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Tabulka 1: Právní předpisy České republiky vztahující se k bezpečnosti  

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST 
1. JAKO ÚKOL STÁTU 2. UVNITŘ ORGANIZACE 3. VNĚ ORGANIZACE 

Zákon č. Název Zákon č. Název Zákon č. Název 

1/1993 Ústava ČR 133/1985 o požární ochraně 89/2012 občanský zákoník 

2/1993 Základní listina 

práv a svobod 

262/2006 Zákoník práce 17/1992 o životním prostředí 

110/1988 o bezpečnosti 

České republiky 

258/2000 o ochraně veřejného 

zdraví 

86/2002 o ochraně ovzduší 

239/2000 O integrovaném 

záchranném 

systému 

455/1991 o živnostenském 

podnikání 

114/1992 o ochraně přírody a 

krajiny 

240/2000 O krizovém řízení 412/2005 o ochraně utajovaných 

informací a o 

bezpečnostní způsobilosti 

157/1998 o chemických 

látkách a 

chemických 

přípravcích 

273/2008 O Policii České 

republiky 

101/2000 o ochraně osobních údajů 59/2006 o prevenci 

závažných havárií 

553/1991 O obecní policii 513/1991 Obchodní zákoník 126/2001 o obecné 

bezpečnosti výrobků 

13/1997 o pozemních 

komunikacích 

185/2001 o odpadech 

50/1976 o územním plánování a 

stavebním řádu 

128/2000 obecního zřízení 

 

V současné době už nejde pouze o vnitrostátní právní předpisy, jako jsou zákony 

a podzákonné právní předpisy v podobě vyhlášek, nařízení a norem, které obecné zásady 

uvedené v zákonech konkretizují. Kromě toho jsou od 1. 5. 2004 na území České republiky 

bezprostředně závazné také mnohé právní akty Evropské unie, které jsou vyhlašovány 

v Úředním věstníku Evropské unie, a v souvislosti s implementací právního řádu Evropské 

unie do obecně závazných právních předpisů České republiky jde o zásadní faktor změn 

upravující bezpečnostní problematiku v organizaci. Obrázek 1 znázorňuje strukturu 

závaznosti právních předpisů v České republice, která je konkretizována v kapitole 5. 

 

 

 

 

Obrázek 1: Struktura závaznosti právních předpisů  
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2.2 Dílčí závěr 

Shrnutí nedostatků právních aspektů přístupu organizace k bezpečnosti:  

- četnost a různorodost zákonů, vyhlášek a norem způsobuje, že unikají vazby 

 a souvislosti mezi jednotlivými oblastmi bezpečnosti,  

- regulatorní požadavky dané zákony spolu s vysokou četností a nepřehledností 

 vyhlášek a norem mohou působit u řady organizací jako mechanismus, který vyvolá 

 snahu vyhovět pouze regulatorním požadavkům s minimem vynaloženého úsilí, což 

 může vést k tomu, že snaha řešit bezpečnost skončí u vyplněných formulářů, přípravou 

 definovaných dokumentů a provedením požadovaných organizačních změn, případně 

 jiných opatření, 

- některé normy jsou ignorovány s odůvodněním, že norma je pouze doporučením, 

 přitom normy v oblasti bezpečnosti není dobré ignorovat, protože jsou to doporučení 

 natolik závažná, že je vhodné je respektovat; na paměti je třeba mít, že na některé 

 normy se odvolávají platné právní předpisy a v tomto případě se pak jedná o normy 

 nikoliv doporučující, ale o normy povinné, 

- bezpečnost nabývá mnoha podob pro různé chráněné systémy.  
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3 Historický pohled na bezpečnost 

Pod pojmem bezpečnost si může každý z nás představit něco jiného a to právě podle toho, 

jakou bezpečnost má na mysli. V každém případě nalezneme shodu v tom, že bezpečnost 

znamená určitou míru jistoty, která snižuje pocit ohrožení.  

3.1 Vliv oborové tradice 

Na vnitřní členění bezpečnosti organizace má velký vliv tak zvaná oborová tradice. 

Organizace pod pojmem bezpečnost soustřeďuje jednotlivé oblasti bezpečnosti, se kterými 

pracuje a řídí je [12]. V minulosti se pod pojmem bezpečnost organizace rozuměla 

především bezpečnost ochrany zdraví při práci a požární ochrana. Vše ostatní spojené 

s bezpečností patřilo do kategorie ostatní bezpečnosti, která byla zaměřena na ochranu 

všech ostatních chráněných zájmů [5]. Na obrázku 2 je vyobrazen velmi zjednodušený 

přístup k oblastem bezpečnosti, který byl v minulosti uplatňován v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Přístup k oblastem bezpečnosti v minulosti 

 

Vývoj nových technologií, materiálů, stárnutí pracovní síly, globalizace pracovních trhů 

vytvořily podmínky pro vznik nových druhů rizik. Nová rizika nevyžadují speciální přístup 

k jejich minimalizaci, ale rozšiřují rozsah činností odborníků ze všech oblastí bezpečnosti. 

Současně vznikaly nové právní předpisy a organizacím s nimi vznikaly nejen nové 

povinnosti, ale i sankce za jejich neplnění. Proto se bezpečnost začala rozšiřovat o další 

samostatné oblasti bezpečnosti, kterým dříve nebyla věnována pozornost v souvislosti 

s bezpečností organizace. Obrázek 3 znázorňuje další oblasti bezpečnosti organizace, které 
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se postupem času přidružily k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 

jako samostatné oblasti [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Přístup k oblastem bezpečnosti v současnosti 

3.2 Safety a security 

Rozšiřování bezpečnosti o další oblasti bezpečnosti sebou přineslo zvýšené nároky na 

integraci požadavků kladených na bezpečnost. Od bezpečnosti se očekává nejen ochrana 

života a zdraví lidí, majetku, organizace zajišťovaná jednotlivými formami ochrany 

a garantující určitý stupeň ochrany, ale také pocit bezpečí. Potřeba integrace požadavků 

kladených na bezpečnost vyústila v její rozdělení na safety a security.  

Výrazem slova safety se rozumí stav bytí být chráněn, který v sobě integruje oblasti 

bezpečnosti označující se za provozní a technologickou bezpečnost, jinak řečeno jedná se 

o soubor vzájemně propojených opatření za účelem minimalizace fyzikálních, 

mechanických, chemických, psychologických a jiných typů rizik s cílem ochrany života, 

zdraví lidí a majetku před chybou, selháním, poškozením či jinou událostí, která by mohla 

být považována za nežádoucí. Cílem safety je především prevence spočívající 

v rozpoznávání rizik, v kontrole rizik a v dosažení přijatelné úrovně rizika.  

Výrazem slova security se rozumí systém opatření integrující jednotlivé formy a metody 

ochrany, prostřednictvím kterých se dosahuje určitého stupně ochrany chráněného subjektu 

před nebezpečím, poškozením, ztrátou, protiprávním jednáním apod., jejichž iniciátorem je 

převážně člověk. 

 BOZP           Požární ochrana 

 Technická bezpečnost      Ochrana životního prostředí   

 Prevence závažných havárií     Ochrana osobních údajů 

 Ochrana utajovaných informací    Krizové řízení 

 Fyzická bezpečnost         Bezpečnost informačních systémů 

 Hygiena          Bezpečnost lidských zdrojů   

 Ostraha objektu        Administrativní bezpečnost     

 ………………………a další             
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Oblasti safety a security se prolínají, ovlivňují a společně tvoří komplexní systém 

ochrany života, zdraví a majetku lidí. Společnými znaky safety a security jsou například  

- předmět, na který působí, který musí být bezpečný, chráněný, zejména jde o lidi, ať už 

 v postavení zaměstnanců nebo tak zvaně třetích osob,  

- prostor, ve kterém dané oblasti působí, 

- prevence, způsob ochrany subjektu v určitém čase a prostoru musí být realizován tak, 

 aby se minimalizovaly rizika už ve fázi nebezpečí nebo ohrožení [39]. 

 Popsaný vztah safety a security je znázorněn na obrázku 4.   

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

                                                  Obrázek 4: Vztah mezi safety a security 

3.3 Bezpečnostní systém organizace 

S ohledem k narůstajícímu počtu útoků na aktiva organizace bylo zapotřebí stanovit 

bezpečnostní systém organizace, který by organizaci pomohl rychleji a efektivněji se 

orientovat v jednotlivých oblastech bezpečnosti s ohledem na aspekty bezpečnosti, které 

jsou pro organizaci podstatné.  

V praxi pod pojmem bezpečnostní systém organizace rozumíme safety design jinak řečeno 

ucelený bezpečnostní koncept, který je v každé organizaci jedinečný a je implementován 

do každodenního fungování organizace, čímž se stává pevným základem funkčního 

systému řízení bezpečnosti organizace. Je základním prvkem jistoty managementu, že 

aktiva organizace jsou dostatečně zabezpečena proti poškození nebo zničení. Podceňování 

bezpečnostního systému vede k vážnému narušení chodu organizace.  
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Organizace v systému řízení bezpečnosti pomocí stanovených cílů, strategií a politik 

hierarchicky rozvrhuje oblast řešení bezpečnosti od úrovně celé společnosti až po 

jednotlivé chráněné oblasti. Obrázek 5 znázorňuje bezpečnostní systém organizace v širším 

slova smyslu.  

Bezpečnostní systém tvoří dvě části. První část tvoří safety bezpečnost a druhou část tvoří 

security bezpečnost. Oběma částmi bezpečnosti procházejí bezpečnostní opatření 

informační, fyzické bezpečnosti a bezpečnost lidských zdrojů. Bezpečnost lidských 

zdrojů je základem bezpečnostního systému organizace, protože v sobě zahrnuje 

problematiku lidského faktoru, včetně procesu bezpečnostního vědomí, což znamená 

odpovědnost a spoluodpovědnost za bezpečnost [12]. 

Funkční bezpečnostní systém musí vykazovat vlastnosti, bez kterých řízení není možné, 

zejména   

- musí mít jasně definovaný cíl, 

-   musí existovat zpětná vazba plnící funkci regulátoru. 

Vzhledem k tomu, že safety a security se prolínají, organizace začaly hledat odpověď na 

otázku, zda existují nějaké společné znaky, které by umožnily integraci procesu řízení 

bezpečnosti.  
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3.4 Bezpečnost jako integrální součást firemní kultury 

Bezpečnost je v současné době vnímána jako integrální součást moderní firemní kultury. 

Z pohledu vedení organizace je možné pojem bezpečnost vystihnout dvěma pojmy, 

které jsou ve vzájemné jednotě - povinnost a prvořadý podnikatelský zájem, jak je 

uvedeno na obrázku 6. Povinnost z pohledu vedení organizace v sobě obsahuje hledisko 

právní a morální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Bezpečnost jako integrální součást firemní kultury 

Podmínky pro zachování prosperity a často i samotné existence organizace se v současné 

době neustále zhoršují. Organizace je stále ohrožována novými a různorodějšími hrozbami. 

Zvyšuje se tlak konkurenčního prostředí, roste kriminalita, stoupá nebezpečí teroristických 

útoků, organizace je zahlcena právními předpisy, ve kterých je obtížné se orientovat. Mezi 

ohrožující faktory je nutné také zahrnout přírodní vlivy, které každou chvíli připomínají, že 

je nelze podceňovat. Zároveň v organizacích dochází ke koncentraci hodnot, v důsledku 

čeho se hodnota jejich aktiv zvyšuje. Organizace si uvědomují, že s rostoucí hodnotou 

jejich aktiv, jsou na ni kladeny vyšší nároky. Organizace si kladou otázku, jak zajistit jejich 

bezpečnost.  K realizaci tohoto úkolu má organizace k dispozici řadu opatření, ale umí si 

poradit s tím, která opatření jsou pro ni nejúčinnější a nejefektivnější? Za této situace 

vznikla nová filozofie řízení organizací označovaná jako integrovaný systém řízení, která 

začala propojovat základní vazby mezi jednotlivými odbornými oblastmi řízení [5]. 
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3.5 Dílčí závěr 

- Řešení bezpečnosti je individuální, což znamená, že bezpečnost není možné přenést 

 z jiné byť velmi podobné organizace na organizaci jinou, protože neexistují dvě 

 navzájem zcela identické organizace, které by byly v navzájem zcela identickém 

 bezpečnostním prostředí,  

- každá organizace má bezpečnost řešenou v jiném rozsahu, včetně požadované 

 dokumentace, ale principy řízení zůstávají totožné,  

- na zásadě společných principů řízení je založen integrovaný přístup k procesu řízení, 

 jehož cílem je odstranění duplicit v řízení a snížení nákladů na řízení. 
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4 Integrovaný přístup k procesu řízení 

Integrovaný přístup k procesu řízení představuje komplexní a průřezový pohled na 

problematiku řízení v organizaci.   

4.1 Integrovaný systém řízení (IMS) 

Řízení dostává stále více multidisciplinární a interdisciplinární charakter. Za této situace 

v organizacích vznikla nová filozofie řízení organizací - Integrovaný systém řízení (IMS - 

Integrated Management System). Proces řízení organizace je možné díky tomuto 

přístupu vnímat jako řešení komplexního problému, v jehož rámci je nezbytné řídit 

nejen organizaci jako celek, ale každý její dílčí aspekt [10].  

Integrovaným systémem řízení se rozumí standardizované postupy zaměřené na zjišťování 

neshod, určování nápravných a preventivních opatření, která jsou specifikována 

v jednotlivých komponentech systému řízení.  

Za komponenty integrovaného systému řízení jsou považovány následující systémy řízení: 

- jakosti (QMS - Quality Management System), 

- vztahu k životnímu prostředí (EMS - Environmental Management System), 

-  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS - Occupational Health & Safety 

 Management Systém; v České republice se používá označení OHSAS),  

- bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System). 

Vztah mezi jednotlivými systémy řízení v rámci IMS uvádí obrázek 7. 
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Obrázek 7: Vztah mezi jednotlivým systémy řízení v rámci IMS   

Takto koncipovaný systém řízení v organizaci je v praxi náročný na vybudování, ale 

přináší organizaci transparentní dokumentaci a lepší koordinaci všech jejich činností.  

Významnou úlohu v rámci IMS mají mezinárodní instituce, z nichž nejvýznamnější je 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO, v jejíž jurisdikci je přijímání 

nejvýznamnějších mezinárodních standardů v oblasti QMS, EMS, OHSAS a ISMS. 

Přijímané standardy mají formu doporučení tzv. nejlepších zkušeností tak, jak se na nich 

shodli experti mezinárodních pracovních týmů a jak byly schváleny příslušnými národními 

normalizačními institucemi.  

Tabulka 2 uvádí některé mezinárodní standardy určující pravidla fungování jednotlivých 

systémů IMS schválené Českým normalizačním institutem. 
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Tabulka 2: Mezinárodní standardy upravující IMS   

Mezinárodní standardy IMS - ČSN 

QMS EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality - Požadavky 

EN ISO 9000:2005  Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 

EN ISO 9004:2009 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu 

kvality 

EMS EN ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu - Požadavky 

s návodem na použití 

ISO 14005:2010 Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou 

implementaci systému 

EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - 

Zásady a osnova 

OHSAS 

 

OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci - Požadavky 

OHSAS 18002:2008 Systémy managementu BOZP - směrnice pro implementaci 

OHSAS 18001:2007 

ISMS ISO/IEC 27001: 2005 Informační technologie – Bezpečnostní techniky 

Systémy managementu bezpečnosti informací -Požadavky 

ISO/IEC 17799:2005 Informační technologie- Bezpečnostní techniky - Soubor postupů 

ISO/IEC 27003:2010 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro 

implementaci systému řízení bezpečnosti informací 

ISO/IEC 27004:2009 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení 

bezpečnosti informací - Měření 

4.1.1 Systém řízení jakosti (QMS) 

Význam jakosti je dán dvěma důvody. Prvním důvodem je, že jakost je zákazníky 

vyžadována a znamená pro organizaci konkurenční výhodu. Druhým důvodem je 

uspořádaný systém, který s sebou systém řízení jakosti přináší. Systém jakosti je spojován 

s prestiží organizace.  

Jakostí rozumíme stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků, to je souboru 

trvalých znaků produktů [10]. Řízení jakosti organizace je jednou z nejdůležitějších 

činností jejího vedení a je upraveno normou ISO řady 9000. Základními inherentními 

znaky jakosti organizace je funkčnost, výkonnost, bezpečnost a spolehlivost. Jakost je sice 

zaměřená především na zlepšování jakosti finální produkce nebo poskytování služeb, 

ovšem systém jakosti s sebou přináší uspořádaný systém, který nelze od bezpečnosti 

oddělit. Problematika bezpečnosti souvisí s problematikou spolehlivosti do té míry, že 

dovoluje uvažovat o bezpečnosti jako složce spolehlivosti.  

Řízení jakosti je založeno na procesním řízení a procesním přístupu, jehož základními 

prvky jsou cíl, zadání procesu, jemuž se průběh procesu musí podřídit, včetně hlavního 

faktoru, kterým je člověk. Ideálnímu průběhu procesu bude odpovídat nízká hodnota 
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nákladů nutných pro realizaci procesu ve vztahu k dosažením požadovaných efektů. 

Prvořadým úkolem je získat a udržet si zákazníka. [84] [85]. 

Mezi nejznámější nástroje řízení jakosti v Evropě patří mezinárodní standard - norma ISO 

řady 9000. Základem systému řízení kvality je důsledné dodržování pravidel mezinárodní 

normy ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky.  

4.1.2 Systém řízení vztahu k životnímu prostředí (EMS) 

Systém řízení procesů v organizaci zaměřený na vztah organizace k životnímu prostředí je 

strategickým nástrojem pro vytvoření důvěry okolí vůči organizaci. Požadavky na řízení 

organizace z hlediska životního prostředí lze naplnit zavedením integrovaného systémemu 

řízení organizace se zaměřením na prevenci a kontrolu znečištění a ochranu životního 

prostředí. Environmentální management je řízení lidských aktivit (sociálních, kulturních 

a ekonomických) a jejich dopadů na okolní prostředí. Pojem okolní prostředí zahrnuje 

všechny složky živé a neživé přírody, včetně vazby na živé organismy a vliv na kvalitu 

jejich života.  

Pokud se organizace rozhodne zavést EMS, pak musí být zaveden v celé organizaci, 

protože požadavky řízení vztahu organizace k životnímu prostředí se vztahují na veškeré 

lokality, ve kterých je provozována jakákoliv činnost řízená organizací v daném místě. 

EMS používá dvě mezinárodní normy, dle kterých je tato část integrovaného systému 

řízení organizace zaváděna. 

1. Mezinárodní normy řady ISO 14000, které popisují i podpůrné nástroje zaměřené na 

 EMS, služby a hodnocení environmentálního profilu organizace a jejího auditu. 

 Základem systému řízení vztahu k životnímu prostředí je důsledné dodržování pravidel 

 mezinárodní normy  ČSN EN ISO 14001:2004 Systémy environmentálního 

 managementu  - Požadavky s návodem na použití. 

2. EMAS (The Eco Management and Audit Scheme) v souladu s nařízením č. 1836/93 

 EHS - schéma systému environmentálního managementu a auditu, platné v zemích 

 Evropské unie od 13.4.1995, o dobrovolné účasti organizací v systému řízení 

 organizace a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Znění tohoto standardu bylo 

 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 761/2001 ze dne 19. 3.2001, 

 které je označováno jako EMAS II. Aktualizované nařízení rozšiřuje dobrovolnou účast 



31 

 

 v systému EMAS na všechny organizace s vlivem na životní prostředí a zavádí do 

 systému další parametry [10]. 

4.1.3 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabývá ochranou zdraví, životního 

prostředí a majetku před negativním působením člověkem prováděných ekonomických 

aktivit. Systém řízení by měl být v organizaci zaveden zejména z důvodu právních, 

etických, pracovněprávních a finančních [88]. 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožňuje organizacím kontinuálně 

rozpoznávat a řídit bezpečnostní a zdravotní rizika, snižovat pravděpodobnost nehod 

a úrazů, zvyšovat produktivitu práce a celkovou výkonnost.  

Zajistit všechny požadavky na bezpečnost práce zaměstnanců v organizacích lze jen 

prostřednictvím specializovaného systému řízení, který by měl umožnit:  

- identifikaci, vyloučení nebo snížení zbytečných nebo nepřijatelných rizik pro 

 zaměstnance, 

- zjištění úrovně dodržování bezpečnosti práce a stanovení měřitelných cílů do 

 budoucnosti, 

- zajištění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u externích dodavatelských 

 organizací, 

- srovnatelnost a kontrolu úrovně ochrany zdraví při práci s externími subjekty, 

- pružnou reakci na změnu právních předpisů. 

Organizace si sama stanoví, zda systém bude zavádět v celé organizaci nebo pouze v rámci 

některých organizačních jednotek či v rámci jen některé své činnosti.  

Základem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důsledné dodržování pravidel 

mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci - Požadavky.  

4.1.4 Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) 

Systém řízení bezpečnosti informací je část celkového systému řízení organizace, založená 

na přístupu organizace k rizikům činností, která je zaměřena na ustanovení, zavádění, 

provoz, monitorování, přezkoumání, údržbu a zlepšování bezpečnosti informací [89]. 

Cílem a úkolem řízení bezpečnosti informací je shrnout v sobě zásady bezpečné práce 
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s informacemi všeho druhu a všech typů, tedy nejen s informacemi v digitální formě. 

Základem systému řízení bezpečnosti informací je důsledné dodržování pravidel 

mezinárodní normy ČSN ISO/IEC 27001:2005 - Systém řízení bezpečnosti informací -

Požadavky.  

4.2 Principy manažerských systémů 

Na základě zkušeností dospěl systém managementu kvality k formulaci obecných principů, 

které jsou dnes obecně v manažerských systémech akceptovány a rozvíjeny. Jsou to: 

- zaměření na zákazníka, 

- vedení a řízení, 

- zapojení pracovníků, 

- procesní přístup, 

- systémový přístup, 

- rozhodování na základě faktů, 

- trvalé zlepšování, 

- vzájemně výhodná partnerství [55]. 

4.3 Podobnosti a rozdíly v systémech řízení IMS 

Podobnosti v systémech řízení: 

- historický vývoj (od vstupního auditu přes řízení procesů k integrovanému řízení), 

- soustředění pozornosti na organizační stránku a odpovědnost řídicí sféry, 

- různé cíle systémů, ovšem řízení procesů zůstává předmětem systémů, 

- nutná spolupráce jednotlivých článků výrobního řetězce, 

- existence většiny identických prvků a nástrojů (strategie, vnitřní řízení, informování, 

 audit, měření apod.), 

- shodné prostředí pro úspěšné zavedení systémů.  

Rozdíly v systémech řízení: 

- zaměření systémů na různé subjekty a cíle, 

- požadavky různých partnerů, 

- různý stupeň přisuzování důležitosti (větší důležitost přisuzována kvalitě se víc kryje 

 s výrobním procesem), 

- rozdílný důraz kladený na neustále zlepšování [53]. 
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4.4 Kompatibilita systémů IMS 

Mezinárodní standardy určující pravidla fungování systémů IMS a s ohledem na 

podobnosti v systémech řízení jsou navrženy tak, aby organizaci umožnily propojit nebo 

integrovat jednotlivé systémy řízení s odpovídajícími požadavky systému managementu. 

Jeden vhodně navržený systém managementu tak může naplnit požadavky všech ostatních 

systémů řízení.   

Tabulka 3 pro názornost uvádí kompatibilitu některých společných požadavků všech čtyř 

systémů řízení z pohledu dokumentace. Požadavky kladené na EMS, OHSAS a ISMS 

specifikované normami řady ISO 14000, OHSAS 18001 a ISO 27000 sdílejí zásady řízení 

QMS dané řadou norem ISO 9000. Došlo ke sjednocení pravidel fungování jednotlivých 

systémů řízení, v důsledku čeho je vhodné a účinné implementovat požadavky jednoho 

systému do stávající struktury a vytvořit integrovaný systém řízení. 
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Tabulka 3: Kompatibilita systému IMS z pohledu dokumentace 

QMS 

ČSN EN ISO 9001:2008 

EMS  

ČSN EN ISO 14001:2004 

OHSAS  

ČSN OHSAS 18001:2007 

ISMS 

ČSN ISO/IEC 27001:2005 

0.2 Procesní přístup    0.2 Procesní přístup 

4 Systém managementu 

kvality 

4 Požadavky na systém 

environmentálního managementu 

4 Požadavky na systém managementu 

BOZP 

4 Systém managementu 

bezpečnosti informací 

4.2 Požadavky na 

dokumentaci 

4.4.4 Dokumentace 4.4.4 Dokumentace 4.3 Požadavky na dokumentaci 

4.2.2 Příručka kvality 4.2 Environmentální politika 4.2 Politika BOZP 4.2.1 Ustavení ISMS (politika) 

4.2.3 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 4.3.2 Řízení dokumentů 

4.2.4 Řízení záznamů 4.5.4  Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 4.3.3 Řízení záznamů 

5 Odpovědnost 

managementu 

 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a 

pravomoc 

5 Odpovědnost vedení 

5.1 Angažovanost a aktivita 

managementu 
 5.1 Závazek vedení 

5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 Plánování   

5.6 Přezkoumání systému 

managementu 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 Přezkoumání systému managementu 7 Přezkoumání ISMS vedením 

organizace 

6 Management zdrojů   5.2 Řízení zdrojů 

6.1 Poskytování zdrojů 5.2.1 Zajištění zdrojů 

6.2.2 Kompetence, výcvik, 

vědomí závaznosti 

4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a 

povědomí 

4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 5.2.2 Školení, informovanost a 

odborná způsobilost 

8 Měření, analýza, 

zlepšování 

  8 Zlepšování ISMS 

8.2.2 Interní audit 4.5.5 Interní audit 4.5.5 Interní audit 6 Interní audity ISMS 

8.2.3 Monitorování a měření 

procesů 

4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 4.2.3 Monitorování a 

přezkoumání 

8.2.4 Monitorování a měření 

produktu 

8.5.1 Neustále zlepšování   8.1 Neustále zlepšování 

8.5.2 Nápravná opatření 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě, 

preventivní opatření 

4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshody, 

nápravná opatření a preventivní opatření 

8.2 Opatření k nápravě 

8.5.3 Preventivní opatření 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě, 

preventivní opatření 

4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshody, 

nápravná opatření a preventivní opatření 

8.3 Preventivní opatření 
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4.5 PDCA cyklus 

Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených 

procesů. Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, 

jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený 

výstup, se označuje za procesní přístup. Výhodou procesního přístupu je, že umožňuje 

neustálé řízení a propojení jednotlivých procesů v jejich systému stejně, jako řízení jejich 

vzájemných vazeb.  

Demingův cyklus PDCA je základním modelem pro neustálé zlepšování procesů a byl 

připraven zejména pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů, systémů 

a zavádění změn. Je sjednocujícím prvkem komponentů IMS. 

Koncept cyklu PDCA vyjadřuje životní cyklus celého integrovaného systému řízení. 

Cyklus PDCA (Plan – Plánuj, Do – Dělej, Check – Kontroluj, Act – Jednej) je zobrazen na 

obrázku 8 a naplňuje hlavní znak integrovaného systému řízení, kterým je, že při řízení 

všech jeho komponent je možné používat obdobné postupy a metody, jako jsou například 

metody a postupy řízení jejich rizik, řízení jejich dopadu na chování celé organizace, 

měření a sledování jejich účinností a účelnosti, auditní postupy apod. [7]. 

 

  Přínosy ze                                                 

                          Zafixovaný dosažený stav  zlepšování 

                    

 

Obrázek 8: Cyklus PDCA  
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Struktura mezinárodních standardů určující pravidla pro fungování systémů IMS je 

přizpůsobena konceptu cyklu PDCA, jak uvádí tabulka 4.  

Tabulka 4: Struktura mezinárodních standardů upravujících IMS  

Cyklus 

PDCA 

QMS 

ČSN EN ISO 

9001:2008 

EMS 

ČSN EN ISO 

14001:2004 

OHSAS  

ČSN OHSAS 

18001:2007 

ISMS 

ISO ISO/IEC 

27001:2005 

Plánuj 5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 Plánování 4.2.1 Ustavení  

Dělej 6. Management 

zdrojů 

4.4 Zavedení a 

provoz 

4.4 Implementace 

a provoz 

4.2.2 Zavádění a 

provozování  

Kontroluj 7. Realizace 

produktu 

4.5 Kontrola 4.5 Kontrola 4.2.3 Monitorování, 

přezkoumání 

Jednej 8.  Měření, 

analýza, 

zlepšování 

4.6 Přezkoumání 

vedením 

4.6 Přezkoumání 

systému 

managementu 

4.2.4 

 

7 

Udržování a 

zlepšování 

Přezkoumání 

 

Tento přístup umožňuje používat shodné metody nejen pro řízení integrovaného systému 

řízení jako celku, ale i pro řízení každé jeho komponenty. Nestačí pouze umět řídit 

komponenty integrovaného systému řízení, ale je nutné umět sledovat a vyhodnocovat 

účelnost a účinnost řízených komponent integrovaného systému řízení.  

Účelnost se nejčastěji měří srovnáním s některou mezinárodní normou, protože norma je 

návodem, jak dělat správné věci, podle nejlepších zkušenosti, ovšem není možné je 

přejímat mechanicky. Každá organizace má svá specifika, která nutí tvůrce integrovaného 

systému řízení modifikovat doporučení mezinárodních norem.  Mezinárodní normy sice 

mají celosvětovou platnost, ale specifika jednotlivých organizací, zemí a kultur musí 

vystihnout lokální odborníci [97]. 

Účinnost představuje postupy, jak postupovat správně. Účinnost je měřena ukazateli uvnitř 

životního cyklu integrovaného systému řízení jako celku.  

Etapy důležité pro měření účinnosti kopírují cykly PDCA a jedná se o společné znaky pro 

všechny procesy. 

1.  Plánuj: 

- definice cílů komponenty IMS, 

- strategie realizace komponenty, 

- stanovení ukazatelů pro měření účinnosti komponenty IMS, 

- vstupní analýza rizik. 
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2. Dělej: 

- implementace komponenty IMS do systému řízení organizace. 

3.  Kontroluj: 

- nastavení počátečních hodnot ukazatelů, 

-  provoz komponenty IMS, 

-  monitorování nadefinovaných ukazatelů a porovnávání stanovených hodnot    

 s hodnotami naměřenými, 

-  vyhodnocování návrhu komponenty IMS. 

4.  Jednej: 

-  návrhy na změny v komponentě IMS na základě výsledků vyhodnocování, 

-  příprava realizace změn [10]. 

Součástí cyklu PDCA je dokumentace každé jeho etapy a jedná se o jednu z klíčových 

částí cyklu PDCA. 

4.6 Matice odpovědnosti  

IMS po stránce řízení lidských zdrojů je popsán organizační strukturou, jejíž rozpracování 

vyústí do matice odpovědnosti. Integrovaný systém řízení musí zastřešovat jeden vedoucí 

pracovník - koordinátor integrovaného systému řízení. Matici odpovědnosti znázorňuje 

tabulka 5.   

Matice odpovědnosti je sestava řádků a sloupců, jejímž prostřednictvím jsou přiřazeny 

k jednotlivým úkolům ti, kteří mají schopnost a odpovědnost pro jejich realizaci. Vychází 

z podrobného rozpisu prací a k jednotlivým elementům rozpisu v souladu s definicí 

přiřazuje: 

- kvalifikační požadavky, které jsou podkladem pro profesionální obsazení  organizační 

 struktury podniku, 

- odpovědnost podle předpokládané kvalifikace, která pomáhá specifikovat rozhraní 

 mezi pracovními úseky a vytváří přehledné komunikační prostředí [22].  
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Tabulka 5:  Matice odpovědnosti 

 

4.7 Systémové nástroje 

Společné systémové nástroje pro QMS, OHSAS, EMS a ISMS jsou uvedeny v ISO 

normách a jedná se o nástroje:  

- politika systému řízení,  

- odpovědnost, pravomoc,  

- cíle, 

- řízení dokumentů a záznamů,  

- interní audity,  

- nápravná opatření a preventivní opatření,  

- neshody a přezkoumání vedením. 

Pokud organizace má zavedený QMS, pak systémové nástroje umožňují, že zavedení 

integrovaného systému řízení je snadnější, protože systémové nástroje jsou už vytvořené, 

rizika vůči zaměstnancům a okolí musí být ze zákona zmapované a podchycené již v rámci 

zavádění QMS. Normy ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 nad rámec ČSN EN 

ISO 9001 obsahují společný specifický nástroj - požadavky právních předpisů, norma ČSN 

EN ISO 14001 navíc obsahuje nástroj - environmentální aspekty a norma ČSN OHSAS 

18001 obsahuje nástroj - hodnocení rizik. Potom už jen zbývá naplnit tyto požadavky a vše 

integrovat do jediného funkčního systému řízení a zohlednit to v procesech společnosti 

[53]. ISMS neobsahuje specifické systémové nástroje nad rámec QMS, EMS a OHSAS. 

Systémové nástroje IMS jsou shrnuty v tabulce 6.  

 

QMS  

ČSN EN ISO 

9001:2008 

EMS 

ČSN EN ISO 

14001:2004 

OHSAS 

ČSN OHSAS 

18001:2007 

ISMS 

ČSN ISO/IEC 

27001:2005 

Pracovní funkce 

ÚKOL ÚKOL ÚKOL ÚKOL A B C D E 

5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 Plánování 4.2.1 Ustavení  O S O S  

6. Management 

zdrojů 

4.4 Zavedení a 

provoz 

4.4 Implementace 

a provoz 

4.2.2 Zavádění a 

provozování  

O S S S  

7. Realizace 

produktu 

4.5 Kontrola 4.5 Kontrola 4.2.3 Monitorování 

přezkoumání 

O S   S 

8. Měření, 

analýza 

zlepšování 

4.6 Přezkoumání 

vedením 

4.6 Přezkoumání 

systému 

managementu 

4.2.4 Udržování a 

zlepšování 

ISMS 

O S S S S 

Pozn.: O – odpovídá, S - spolupracuje 
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Tabulka 6:  Systémové nástroje IMS 

Společné systémové nástroje Společné specifické 

systémové nástroje 

pro EMS + OHSAS 

Specifické systémové nástroje pro 

QMS + EMS + OHSAS  ISMS EMS OHSAS 

Politika systému řízení  

Požadavky právních 

předpisů a jiné 

požadavky 

 

Environmentální 

aspekty  

 

Identifikace nebezpečí, 

posuzování rizika 

a určení způsobu řízení 

Odpovědnost, pravomoc  

Cíle 

Řízení dokumentů, záznamů  

Interní audity 

Nápravná a preventivní opatření 

Neshody - 

Přezkoumání vedením 

 

 

4.8 Dílčí závěr 

Shrnutí přínosu IMS pro řízení organizace:  

- IMS zastřešuje jeden vedoucí pracovník - koordinátor integrovaného systému řízení, 

- organizační strukturu a rozdělení odpovědnosti respektují všechny komponenty 

 integrovaného systému řízení,  

- politika organizace, přidělování a čerpání zdrojů je řízena jednotně,  

- je vytvořena jednotná dokumentace,  

- systém měření a monitorování, komunikace a podávání zpráv je integrován,  

- přezkoumávání celého integrovaného systému řízení i jeho každé komponenty, včetně 

 plánování a realizování interních auditů, projednávání nesrovnalostí, řešení neshod, 

 vyhodnocování zjištěných výsledků, je integrováno,  

- návrhy a realizace nápravných a preventivních opatření jsou prováděna v jednotě 

 u všech komponent IMS.  
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5 Systém řízení bezpečnosti v organizaci 

Cílem kapitoly je popis současného systému řízení bezpečnosti v organizaci a úvaha 

o možné integraci procesů řízení bezpečnosti v organizaci.  

5.1 Vymezení oblastí bezpečnosti 

Organizace si může oblasti bezpečnosti vymezit dle svých potřeb, ovšem za podmínky, že 

vždy musí chránit ty chráněné zájmy, jejichž ochrana je ve formě minimální podmínky 

doporučena zákonem.  

Pro účely této práce bylo vymezeno sedm oblastí bezpečnosti: 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  

2. Bezpečnost životního prostředí,  

3. Informační bezpečnost,  

4. Požární bezpečnost,  

5. Fyzická bezpečnost,  

6. Technická bezpečnost, 

7. Havarijní připravenost.  

Kritériem pro výběr oblastí bezpečnosti bylo, aby byly zastoupeny:  

- oblasti bezpečnosti, které musí mít ze zákona vymezeny každá organizace,  

- komponenty IMS,  

-  oblasti bezpečnosti bez speciální právní úpravy, jejichž vymezení organizace považuje 

 pro svou činnost za důležité a jejich povinnosti musí dovozovat z jiných právních 

 předpisů.  

Každá oblast bezpečnosti je vymezena:  

- cílem, principem,  

- speciálním právním předpisem, pokud existuje,  

- IMS, pokud se jedná o jeho komponentu,   

- právním rámcem, který neobsahuje úplný výčet právních předpisů, neboť to není možné 

 s ohledem na množství právních předpisů.  
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5.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Cíl  

Cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika a ohrožení 

života a zdraví, které se týkají výkonu práce [65].   

Princip 

Povinnost zaměstnavatele vytvářet a povinnost zaměstnance podílet se na vytváření 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům.  

Speciální právní předpis: Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá, BOZP 

Komponenta IMS: OHSAS 

Právní rámec  

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 

Rámcová směrnice o BOZP 

89/391/EHS  o zavádění opatření pro zlepšení BOZP 

91/383 EHS opatření ke zlepšení BOZP pro zaměstnance se stálým nebo přechodným pracovním poměrem 

Směrnice rady 

89/654 EHS  o minimálních požadavcích na BOZP na pracovišti 

89/656 EHS o minimálních požadavcích na BOZP pro používání osobních ochranných pomůcek 

90/269 EHS o minimálních požadavcích na BOZP při ruční manipulaci… 

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

Zákon č. 

262/2006 Sb. Zákoník práce, 

338/2005 Sb.  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

251/2005 Sb.  o inspekci práce 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

372/2011 Sb. o zdravotních službách 

59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Vyhláška č. (provádějící ustanovení k zákoníku práce) 

432/2003 Sb.  podmínky pro zařazování prací do kategorií….. 

309/2005 Sb.  o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

352/2005 Sb.  o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady… 

450/2005 Sb.  o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech  

Nařízení vlády č. (provádějící ustanovení k zákoníku práce) 

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

378/2001 Sb.  kterým se stanoví podmínky bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů …. 

201/2010 Sb.  o způsobu evidence úrazů 

495/2001 Sb.  kterým se stanoví podmínky rozsah a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků    

11/2002 Sb.  kterým se stanoví podmínky vzhled a umístění bezpečnostních značek 

21/2003 Sb.  kterým se stanoví podmínky technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

406/2004 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

101/2005 Sb.  o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Mezinárodní normy  

18001:2007 Systémy managementu BOZP – požadavky 

18002:2008 Systémy managementu BOZP – směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2008 
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5.1.2 Bezpečnost životního prostředí  

Cíl 

Cílem je zmírnit dopady podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí [72].   

Princip 

Bezpečnost životního prostředí je zaměřena na prevenci a kontrolu znečištění a ochranu 

životního prostředí. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie [72].  

Speciální právní předpis: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Komponenta IMS: EMS 

Právní rámec  

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 

Řada Nařízení Komise EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, směrnic Komise ve vztahu 

k životnímu prostředí, jeho složkám, druhům jeho ohrožení a organizaci ochrany životního prostředí. 

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

Průřezový právní předpis vtahující se na celé životní prostředí  - Zákon č. 

17/1992 Sb.  o životním prostředí 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí   

76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění 

Složkový právní předpis řeší jednotlivé úseky ochrany životního prostředí – Zákon č. 

86/2002 Sb.  o ochraně ovzduší  

274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích 

458/2000 Sb.  energetický zákon  

114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny  

Právní předpis chránící životní prostředí před určitým druhem ohrožením - Zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech  

157/1998 Sb.  o chemických látkách a chemických přípravcích 

59/2006 Sb.  o prevenci závažných havárií 

Vyhláška  

353/2004 kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti 

pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví atd. 

457/2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

Normy mezinárodní a české 

EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu  -  Požadavky s návodem 

na použití 

ISO 14005:2010 Systémy environmentálního managementu -Směrnice pro fázovou 

implementaci systému 

EN ISO 14020:2001 Environmentální značky - Obecné zásady 

EN ISO 14040:2006 Environmentální management  - Posuzování životního cyklu - Zásady 

a osnova 
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5.1.3 Informační bezpečnost 

Cíl  

Cílem je zajistit bezpečnost všech informací organizace, včetně bezpečnosti celého 

informačního systému, automatizované i neautomatizované části [10].  

Princip 

Bezpečnost informací v sobě shrnuje zásady bezpečné práce s informacemi všeho druhu 

a všech typů po celý jejich životní cyklus. 

Speciální právní předpis: neexistuje 

Komponenta IMS: ISMS 

Právní rámec  

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 

Směrnice rady 

1991/250/EC o ochraně počítačových programů 

1995/46/ES o ochraně osobních dat 

1997/66/EC o ochraně dat v telekomunikačním sektoru 

1999/93/EC o elektronickém podpise 

2001/264/EC o ochraně utajovaných informací 

2002/58/EC o zpracovávání osobních údajů a ochrany soukromí v sektoru elektronické 

komunikace 

2007/2/EC Zřizuje Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropské společenství (Inspire) 

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

Zákon č. 

412/2005 Sb. o ochraně  utajovaných informací a o bezpečnostní  způsobilosti 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Normy mezinárodní a české 

ISO/IEC 27001:2005 Informační technologie – Bezpečnostní techniky- Systémy managementu 

bezpečnosti informací - Požadavky 

ISO/IEC 27003:2010 Informační technologie – Bezpečnostní techniky- Směrnice pro implementaci 

systému řízení bezpečnosti informací 

ISO/IEC 27004:2009 Informační technologie – Bezpečnostní techniky- Řízení bezpečnosti informací - 

Měření 

ISO /IEC 17799:2005 Informační technologie – Bezpečnostní techniky- Soubor postupů pro management 

bezpečnosti informací 

ISO/EC TR 1333-1  Koncepce a modely bezpečnosti IT 

ISO/EC TR 1333-2 Řízení a plánování bezpečnosti IT 

ISO/EC TR 1333-3 Techniky pro management IT 
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5.1.4 Požární bezpečnost 

Cíl 

Cílem je vytvořit souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických 

opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, stanovením 

povinností vedoucích k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru 

a k zamezení jeho šíření. [68]. 

Princip 

Zákonná povinnost, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 

požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek, která je závazná pro všechny 

zaměstnance.  

Speciální právní předpis: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Právní rámec  

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

Zákon č. 

133/1985 Sb.  o požární ochraně  

238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky 

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

Vyhláška č. (provádějící ustanovení k zákonu o požární ochraně) 

246/2001 Sb.  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního 

dozoru (o požární prevenci), 

23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří 

a kouřotěsných požárních dveří 

255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 

35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky 

328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 

Nařízení vlády č. (provádějící ustanovení k zákonu o požární ochraně) 

172/2001 Sb. k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Mezinárodní a české normy  

ČSN ISO 8421 Požární ochrana – slovník 

ČSN EN 136-1,2 Zkoušení požární odolnosti 

ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň 

ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobních objektů 

ČSN 730804  Požární bezpečnost staveb - výrobních objektů 
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5.1.5 Fyzická bezpečnost 

Cíl 

Cílem je navrhnout a implementovat bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené 

úrovně fyzické bezpečnosti a v závislosti na těchto opatřeních nastavit pravidla pro 

kontrolu a hodnocení fyzické bezpečnosti [69].   

Princip 

Fyzická bezpečnost je tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opatření směřujících k zajištění bezpečnosti osob a zabraňujících neoprávněnému 

nakládání s majetkem [69].   

Speciální právní předpis: Neexistuje.  

Podstatné skutečnosti, z nichž se při projektování fyzické bezpečnosti vychází, jsou 

uvedeny v českých technických normách upravujících jednotlivé oblasti fyzické 

bezpečnosti.  

Právní rámec  

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

Zákon č. 

2/1993 Sb. Listina práv a svobod 

412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

59/2006 Sb.,  o prevenci závažných havárií 

18/1997 Sb.,  atomový zákon 

Vyhláška č.  

528/2005 Sb. 

 

o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (provádějící 

ustanovení k Zákonu č. 412/2005 Sb.) 

250/2006 Sb. kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B 

(provádějící ustanovení k Zákonu č. 59/2006 Sb.) 

Normy mezinárodní a české  

BS ISO/IEC 17779:2005                                                          Information Technology - Security techniques 

PAS 56:2003 Guide to Business Continuity Management 

ČSN ISO/IEC TR 13335-1  Informační technologie 

ČSN EN ISO 9000 Systém managementu kvality – základní principy a slovník  

ČSN EN 1143-1,2 Bezpečnostní úschovné objekty 

ČSN EN 14600 Vrata, dveře a otvíravá okna 

ČSN EN 50134-1,2,3,5 Poplachové systémy 

ČSN 916012 Bezpečnostní úschovné objekty 
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5.1.6 Technická bezpečnost 

Cíl 

Cílem je dosáhnout stavu zařízení, při kterém je docíleno shody s technickou normou 

jakožto standardem technické bezpečnosti. Součástí technické bezpečnosti je i ochrana 

podpůrných zařízení, která jsou důležitá pro provoz zařízení [10].   

Princip 

Technickou bezpečnost tvoří opatření, která chrání technická zařízení, včetně jejich prvků.  

Speciální právní předpis: Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

spolu s řadou právních předpisů a norem upravujících problematiku vyhrazených 

technických zařízení a používání provozních zařízení.  

Právní rámec  

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 

Směrnice a nařízení rady ES 

98/37/ES o strojním zařízení 

2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků 

765/2008 požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 

378/2001 požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY 

Zákon č. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

Vyhláška č.  

18/1979 Sb. vyhrazená tlaková zařízení 

19/1979 Sb. o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínkách její bezpečnosti 

21/1979 Sb. o určení vyhrazených plynových zařízení 

309/2005 Sb.  o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 

Normy zahraniční a mezinárodní a české  

ČSN EN 292 Bezpečnost strojních zařízení 

ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost posouzení rizika 

ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – všeobecné zásady pro konstrukci 

5.1.7 Havarijní připravenost 

Slovem připravenost se zdůrazňuje a zesiluje preventivní funkce této oblasti bezpečnosti.    

Cíl 

Cílem je schopnost rozpoznat vznik havarijní situace a situace havarijního ohrožení a při 

jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními plány.  

Princip 

Tvorba, udržování a přezkušování plánů a postupů k identifikaci možnosti vzniku 

havarijních situací a situací havarijního ohrožení (nemoc, zranění, požár, ekologická, 
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provozní havárie apod.), reakce na ně, stanovení postupů pro prevenci a zmírnění dopadů, 

které mohou způsobit. Tam, kde je to možné, tyto postupy pravidelně přezkušovat. 

Speciální právní předpis: Neexistuje.  

Problematiku havarijní připravenosti upravuje každý specializovaný právní předpis 

dotýkající se lidské činnosti a jejich dopadů. Reakce IMS na havarijní situace je doménou 

přístupů EMS a OHSAS. Moderní přístupy QMS se touto problematikou také zabývají 

a  stejně tak jsou dohledatelné v přístupu ISMS. Popsaný stav dokumentuje tabulka 7 

Havarijní připravenost v rámci IMS.   

Tabulka 7: Havarijní připravenost v rámci IMS 

Systém řízení  Kapitola Název kapitoly 

QMS   

ISO 9001 

8.3 

4.5.3 

Řízení neshodného produktu 

Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

EMS   

ISO 14001 

4.4.7 

4.5.3 

Havarijní připravenost a reakce 

Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

OHSAS 

ISO  OHSAS 18001 

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

ISMS   

ISO 27001 

8.2 

8.3 

Opatření k nápravě 

Preventivní opatření 

 

5.2  Vztah vymezených oblastí bezpečnosti vůči IMS a systému řízení  

  organizace 

Vztah vymezených oblastí bezpečnosti vůči IMS a systému řízení organizace je znázorněn 

na obrázku 9.  

Systém řízení organizace registruje dva druhy vstupů:  

1. Standardizovaný vstup zastoupený IMS vyznačující se propojeností řízení, odstraňující 

 duplicity a mezery v řízení jednotlivých svých komponent. 

2. Nestandardizovaný vstup zastoupený ostatními oblastmi bezpečnosti, kdy každá 

 jednotlivě vstupuje do systému řízení organizace.    
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Obrázek 9: Vztah mezi oblastmi bezpečnosti 

5.3 Integrovaný přístup k procesu řízení bezpečnosti 

Integrovaný přístup k procesu budování bezpečnosti je cestou řešení přístupu organizace 

k bezpečnosti. Cílem je nastavit takovou kombinaci bezpečnostních opatření, která sníží 

rizika na akceptovatelné minimum. 

5.3.1 Podmínka budování integrovaného systému řízení bezpečnosti 

Integrovaný systém řízení bezpečnosti musí respektovat zásady IMS, kterými jsou:  

- komplexní a průřezový pohled na problematiku řízení v organizaci, 

- při řízení každé jeho komponenty je možné používat obdobné postupy a metody, 

 zejména metody a postupy řízení rizik, řízení jejich dopadu na chování organizace, 

 sledování jejich účinnosti a účelnosti  apod.  

5.3.2 Přínos integrovaného systému řízení bezpečnosti  

Očekávaný přínos integrovaného systému řízení bezpečnosti by měl organizaci přinést:  

- omezení duplicitních činností v procesu řízení bezpečnosti, 

- provázanost řídících a bezpečnostních procesů organizace, 

- provázanost řídicích, bezpečnostních a krizových dokumentů, 

- nižší náklady na realizaci bezpečnosti ve srovnání s individuálním řešením, 

- vytvoření jednotného metodického prostředí.  

QMS 

EMS 

OHSAS 

 

INTEGROVANÝ 

SYSTÉM 

ŘÍZENÍ  

(IMS) 

 

 

SYSTÉM 

ŘÍZENÍ 

ORGANIZACE 
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kontroluje 

všechny procesy 

napříč celou 

organizací, vede 

k realizaci 

deklarované 

úrovně společné 

odpovědnosti. 

 

 

Havarijní připravenost 

Požární bezpečnost 

bezpečnosti X1 

Fyzická bezpečnost 

bezpečnosti X2 

 
Technická bezpečnost 

ISMS 
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5.3.3 Argumenty proti zavedení integrovaného systému řízení bezpečnosti  

V současnosti se vedou diskuse o tom, že není praktické vytvořit jeden jediný systém, ve 

kterém jsou všechny procesy integrované, protože každá oblast má svoje specifika. 

Nejčastější argumenty proti zavedení integrovaného systému řízení jsou: 

-  proč slučovat neslučitelné, 

- personální soupeření o pracovní pozici. 

5.3.4 Argumenty pro zavedení integrovaného systému řízení bezpečnosti 

Domnívám se, že základní argument hovořící ve prospěch integrování procesů 

řízení bezpečnosti je dán všeobecným tvarem modelu bezpečnosti, který v sobě nese 

obecný princip integrace. Můžeme jej vyjádřit takto:   

  

                                                                                                                                             (1)   

 

kde znamená M(ti) - konkrétní událost, A(ti) - aktéři, prvky systému, R(ti) - vazby mezi 

prvky, E(ti) - konkrétní prostor a čas.  

Obecný princip integrace je dán tím, že na každou konkrétní událost M(ti) je možno 

pohlížet jako na událost, která má své prvky systému A(ti), vazby mezi prvky R(ti) 

a probíhá v konkrétním prostoru a čase E(ti), což jsou základní prvky, které je třeba 

definovat pro proces integrování. Další skupinu budou tvořit prvky specifické, které jsou 

charakteristické pro systémy, které jsou předmětem integrace.  

Na obrázku 10 je znázorněn všeobecný model bezpečnosti aplikovaný na integrovaný 

systém řízení bezpečnosti organizace [16].  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10:  Všeobecný model bezpečnosti aplikovaný na integrovaný systém 

řízení bezpečnosti organizace 

Všeobecný tvar modelu bezpečnosti 

M(ti) = (A(ti)   R(ti))   E(ti) 

Bezpečnost všeobecně M(ti) 

 

A(ti)  aktéři, prvky systému 

R(ti) vazby mezi prvky  
E(ti)  konkrétní prostor a čas  

Integrovaný systém řízení bezpečnosti organizace M(ti) 

A(ti)  oblasti bezpečnosti 

R(ti)  provázanost oblastí bezpečnosti (ohrožení   

  vyplývající z duplicit činností, postupů a struktur), 

E(ti)  konkrétní bezpečnostní proces  

M(ti) = (A(ti)   R(ti))   E(ti) 



50 

 

Integrovaný systém řízení se nesnaží sloučit neslučitelné v jeden kompatibilní celek, ale 

snaží se o sjednocení stejných nebo podobných činností, postupů a struktur, v důsledku 

čeho by se mělo docílit efektivnějšího hospodaření s časem a náklady. Můžeme jej vyjádřit 

vztahem:  

 (2)  

IMS je kombinací systémů řízení, které jsou jeho součástí, v němž se překrývá jen část 

procesů. Míra integrace neboli stupeň překrytí, který se označuje za oblast integrace, závisí 

od specifických potřeb a možností každé jednotlivé organizace. Neexistuje jeden jediný 

správný integrovaný systém, protože každá organizace je jedinečná a jen konkrétní 

organizace může rozhodnout o tom, jakou formu, strukturu a stupeň integrace systémů 

řízení zavede. Obrázek 11 zobrazuje IMS s vyznačenou oblastí integrace. 

                   Specifické přístupy komponent IMS  

 Oblast integrace  

 Specifické přístupy komponent IMS  

Obrázek 11: Oblast integrace 

 

 

QMS 

            

       OHSAS 

ISMS 

EMS 

ROVNOVÁHA ZÁJMŮ = KOMPATIBILITA+SJEDNOCENÍ OBSAHU A FOREM 
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5.3.5 Procesní přístup 

Procesní přístup je principem integrace a slouží ke sjednocení stejných nebo podobných 

činností v oblasti řízení organizace s cílem rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, 

aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka. Požadovaného 

výsledku se dosáhne účinněji, pokud činnosti, které spolu souvisejí, se řídí jako proces. 

Schéma procesu je znázorněno na obrázku 12.  Vstupy se mění a používají se při spuštění 

procesu a jsou získány z výstupů předcházejících procesů nebo od dodavatelů. Výstup se 

zpracovává, je výsledkem procesu a je ve formě výrobku nebo služby. Za zdroje využívané 

pro přeměnu vstupů do procesu na výstupy jsou považovány materiál, technologie, 

finanční prostředky, lidské zdroje, informace a čas [13]. 

Průběh procesu je ovlivňován řadou omezení, které proces regulují. Omezujícími faktory 

jsou například právní předpisy, externí, interní dokumentace a korespondence apod.   

   

     

                          

      Vstupy                 Výstupy  

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Schéma procesu 

Proces podle důležitosti dělíme na hlavní, řídící a podpůrný:  

- hlavní procesy zabezpečují plnění poslání, naplňují důvod existence organizace,  

- řídící procesy zabezpečují, že poslání organizace je naplňováno kvalitně a v souladu 

 s regulátory řízení,  

- podpůrné procesy zabezpečují chod organizace zajišťováním podmínek pro  fungování 

 ostatních procesů, tím že jim dodávají hmotné/nehmotné produkty, ale nejsou součástí 

 hlavních procesů, ovšem když nebudou fungovat, tak nebude možné vstupy  řídit; 

 segmenty bezpečnosti jsou součástí podpůrných procesů [37].  

Základní členění procesů je znázorněno na obrázku 13.    
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Obrázek 13: Základní členění procesů  

 

5.3.6  Navrhovaný vztah mezi komponentami integrovaného systému řízení    

  bezpečnosti 

Navrhovaný vztah mezi jednotlivými komponentami integrovaného systému řízení 

bezpečnosti je uveden na obrázku 14. Navrhovaný vztah na obrázku nepřímo vyjadřuje 

princip integrace založený na existenci procesu s klasifikovanými vstupy, které se 

transformují na výstupy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Navrhovaný vztah mezi komponentami integrovaného systému řízení bezpečnost 
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5.4 Dílčí závěr 

Otázkou je, zda je možné stávající IMS integrovat o další systémy, které na rozdíl od 

komponent IMS nemají oporu ve standardizovaných postupech daných mezinárodními 

standardy a vytvořit jeden systém řízení bezpečnosti, který by vykazoval stejné znaky, 

zejména by odstranil duplicity a mezery v řízení, snížil náklady na řízení. 

Domnívám se, že tento postup je možný a dokonce není podmínkou, aby organizace 

měla vybudovaný IMS, ale stačí, když organizace bude mít vybudovaný pouze jeden 

funkční systém, který jí umožní vybudovat koherentní systém řízení, ovšem za podmínky, 

že bude využívat procesní přístup.  

Vycházet budu z toho, jakým způsobem v organizaci zpravidla vzniká IMS. Ve většině 

organizací vzniká IMS rozšiřováním o další systémy po už zavedeném systému řízení 

jedné oblasti. Zpravidla prvním je systém řízení jakosti. Další systémy IMS se nejčastěji 

zavádějí separátně za podmínky, že částečně zohledňují rámec již zavedeného systému 

a po čase se hledají kroky na zefektivnění a sjednocení fungování všech tří systémů na bázi 

principů integrovaného systému. Zkoumat budu, zda a do jaké míry uvedené systémové 

nástroje mohou být využitelné i pro systémy, jejichž postupy nejsou standardizovány.  
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6 Integrace bezpečnosti  

Cílem je doporučit postup integrace bezpečnosti o oblasti bezpečnosti, které nemají oporu 

ve standardizovaných postupech, který by vyústil v návrh modelu systému řízení 

integrované bezpečnosti.  

6.1 Aspekty bezpečnosti 

Současná realita fungování organizace je natolik pestrá a rozmanitá, že není možné 

v řídících aktivitách zohledňovat všechny faktory a elementy, které na firmu působí nebo 

ovlivňují její vývoj. Úspěšné řízení vyžaduje určit ty aspekty, které jsou podstatné, 

rozhodující a důležité a na ně soustředit pozornost, ty přednostně zohlednit v řídící praxi 

[54]. 

Správně vymezené aspekty bezpečnosti usnadní vymezení aktiv, vyjasnění si jejich 

vlastnictví, včetně jejich použití. Každá organizace by měla mít kvalitní informace o tom, 

které aspekty bezpečnosti jsou pro ni absolutně nezbytné, a které jsou pro ni nadbytečné. 

Obrázek 15 znázorňuje význam aspektů bezpečnosti organizace v procesu identifikace 

ohrožení. 
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Obrázek 15: Aspekty bezpečnosti 
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Vymezení aspektů bezpečnosti pro organizaci znamená, že musí vytvořit, zavést 

a udržovat postupy nutné: 

- k identifikaci aspektů bezpečnosti svých činností, výrobků a služeb v rámci 

 definovaného rozsahu integrovaného systému řízení bezpečnosti, které může řídit a těch 

 aspektů bezpečnosti, na které může mít určitý vliv, s ohledem na plánované nebo nové 

 projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby, 

- k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít významné dopady na bezpečnost 

 organizace [87]. 

Je nutné zmapovat všechny aspekty činností organizace, které mají vliv na 

bezpečnost. Organizace si sama musí vymezit strukturu a rozsah aspektů bezpečnosti, 

které budou vycházet z jejich potřeb a takto vymezené aspekty si budou rovnocenné a bude 

se na ně pohlížet komplexně. Metodický postup pro analýzu aspektů bezpečnosti je plně 

v kompetenci organizace, protože neexistují dvě organizace se stejnou bezpečností.  

Jednou z možností, jak se vypořádat s vymezením aspektů bezpečnosti je jejich členění 

a strukturování formou odpovědí na otázky - 1. kdo, 2. co, 3. jak, 4. kdy 5. proč a před 

kým, 6. kolik, jak uvádí tabulka 8.  

Jako návod pro koncipování otázek byl využit analytický přístup označovaný jako 5 WH: 

1. who - kdo, 2. what - co, 3. where - kde, 4. when - kdy, 5. why and how - proč a jak, 

který je používán k ujasňování si problému. Smyslem otázek 5 WH je poodhalit podstatu 

problému, předmětu zájmu a navést jej do takové situace, aby určitý problém byl viděn 

jinak [55].  

Výstupem zmapování aspektů bude registr aspektů neboli soupis aspektů, které se vztahují 

k činnostem dané organizace, včetně jejich vyhodnocení a určení těch aspektů, které budou 

považovány za významné. Platí obecně platná zásada, že zmapování a vyhodnocení 

aspektů bezpečnosti musí být průběžně aktualizováno s ohledem na řadu skutečností, které 

sebou přináší například změna právních předpisů, inovace technologie, změna dodavatelů 

služeb, úprava sortimentu výrobků apod.   
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Tabulka 8: Vymezení aspektů bezpečnosti   

Otázka Odpověď 
Aspekty bezpečnosti 

1. KDO Způsob, kterým je zastřešován systém řízení bezpečnosti 

v organizaci. 
1. Aspekt organizačně- 

    pracovněprávní 

2. CO Ochrana života a zdraví osob.  

 

2. Aspekt předmětu       

    ochrany 

Ochrana majetku. 

Ochrana technologie. 

Ochrana procesů. 

Ochrana organizace 

3. JAK Co, komu a v jakém rozsahu musí být dostupné a jak to 

bude vynutitelné.    
3. Aspekt dostupnosti 

    bezpečnosti 

4. KDY Soulad s právními předpisy. 4. Aspekt právní 

5. PROČ A     

    PŘED KÝM 

Před lidským faktorem.  

5. Aspekt zdroje nebezpečí 

 

Před živelnou pohromou. 

Před havárií techniky ovlivňující chod organizace. 

Před zdravotními jevy. 

Před mezinárodními, politickými, ekonomickými krizemi. 

6. KOLIK Náklady na opatření na realizaci opatření na ochranu aktiv 

v závislosti na jejich ocenění. 
6. Aspekt ekonomický 

6.2 Postup zjišťování a odstraňování duplicit v činnostech bezpečnosti  

Předpokladem úspěšné integrace procesů bezpečnosti o oblasti bezpečnosti, jejichž 

postupy nejsou standardizovány, je odstranění duplicit v jejich činnostech.  

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Tvorba nástroje k minimalizaci duplicitních činností 

Duplicity budou zjišťovány a posuzovány postupem znázorněným na obrázku 16, který 

poskytuje celistvý pohled na zkoumanou realitu.  

 

 

Pro naplnění cíle disertační práce byl stanoven první dílčí cíl  

- vytvořit nástroj na minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti,  

k jehož naplnění byla přijata pracovní hypotéza 1.1  

- činnosti v oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitami, které jsou zjistitelné 

 a odstranitelné. 
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      Obrázek 16: Postup ke zjišťování duplicit v oblastech bezpečnosti 

 

Naplnění přijaté hypotézy bude realizováno za využití techniky brainstormingu a binárního 

porovnání.  

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané 

téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve 

skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě.  Po fázi 

vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů ze všech. V tomto případě se 

skupinovým výkonem myslí aktivní účast odpovědných zástupců jednotlivých oblastí 

bezpečnosti zapojených do procesu zjišťování a odstraňování duplicit v činnostech 

vymezených oblastí bezpečnosti [54]. 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
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Maticový diagram umožňuje odhalit existenci a intenzitu vztahů mezi různými skupinami 

informací vztahujících se k danému problému. Tabulkovým uspořádáním informací 

o skupinách znaků poskytuje komplexní a zároveň zřetelnější pohled na problém, jeho 

analýzu a vyhodnocení. V tomto případě bude uplatněn diagram tvaru L, který se používá 

pro uspořádání dvou dimenzí a vztahů [57]. 

Binární porovnání je jedno kriteriálním hodnocením vzájemného, převážně párového 

porovnávání. Jeho výhodou je jeho jednoduchost daná tím, že je třeba vyslovit soud 

o proporci, preferenci dvou variant mezi sebou a je třeba mít na paměti, že porovnání je 

nepřesné, což vyplývá z binárního pojetí [36]. 

6.2.2 Seznam základních povinností oblastí bezpečnosti 

Tabulka 9 uvádí přehled základních povinností vymezených oblastí bezpečnosti. Základní 

povinnosti byly čerpány z právních předpisů a nejedná se o jejich úplný výčet. Cílem není 

podat úplný výčet základních povinností, cílem je zjistit, zda duplicity v činnostech 

bezpečnosti existují, zda jsou zjistitelné a odstranitelné.  

V praxi při vymezení povinností jednotlivých oblastí bezpečnosti musí být kromě právních 

předpisů přihlédnuto ke specifikům každé organizace, které jsou ovlivněny zejména 

druhem výrobního programu, což se odráží v požadavcích kladených na bezpečnost.  

Rozsah zjištění a odstranění duplicit v oblasti bezpečnosti je závislý od úrovně zpracování 

přehledu základních povinností jednotlivých oblastí bezpečnosti. Základní povinnosti musí 

být vymezeny stručně a srozumitelně a jejich přehled musí sestavit odpovědní pracovníci 

dotčených oblastí bezpečnosti. 
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Tabulka 9: Orientační přehled základních povinností vymezených oblastí bezpečnosti 

1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

Přehled základních povinností 

1.1 Opatření k zabránění poškození zdraví a vzniku úrazů na pracovišti. 

1.2 Opatření pro předcházení požárů.  

(Nejde o bezprostřední sféru BOZP, ovšem požární situace a jejich zdolávání jsou spojeny s vysokými riziky 

pracovních úrazů.) 

1.3 Zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob i v mimopracovní době. 

1.4 Fyzická bezpečnost strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí před 

úmyslným poškozením v důsledku čeho by se staly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci nevhodné pro práci. 

1.5 Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci. 

1.6 Opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé 

nebezpečné látky, chemické látky, přípravky a technologie mající dopad na životy, zdraví 

lidí, životní prostředí. 

1.7 IS/ICT.  

1.8 Provozní dokumentace.  

1.9 Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, povodně, jiná vážná 

nebezpečí a evakuace, včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště 

a odchodu zaměstnanců do bezpečí. 

 

 

 

 

 

 

 

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (PB) 

Přehled základních povinností 

2.1 Povinnost dodržovat technické podmínky, návody a postupy vztahující se k požární 

bezpečnosti výrobků, zařízení a činností. 

2.2 Fyzická bezpečnost provozování prostředků požárně bezpečnostních zařízení. 

2.3 Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a prostředky požární 

ochrany v souladu s požadavky výrobce a provozovatele. 

2.4 Posuzovat dopad požárů na životní prostředí. 

2.5 IS/ICT.  

2.6 Požární dokumentace. 

2.7 Opatření pro případ zdolávání požárů. 
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5. INFORMAČNÍ BEZPEČNOST (IB) 

Přehled základních povinností 

5.1 Spolehlivý a bezpečný chod IS/ICT, včetně podpůrných zařízení a jejich údržby 

5.2 Fyzická ochrana ICT zařízení. 

5.3 Provozní bezpečnostní dokumentace. 

5.4 Bezpečnost zabezpečených oblastí. 
5.5 Administrativní bezpečnost. 
5.6 Ochrana osobních údajů. 
5.7 Ochrana utajovaných informací. 
5.8 Ochrana zvláštních skutečností. 
5.9 Ochrana důvěrných informací. 
5.10 Opatření pro řešení bezpečnostních incidentů.  

 

 

 

 

 

 

 

FYZICKÁ BEZPEČNOST (FB) 

Přehled základních povinností 

3.1 Zabezpečení objektů pracovišť proti vstupu nepovolaných osob. 

3.2 Provádět opatření k zabránění vzniku úrazů na pracovišti, upozorňovat na překážky. 

3.3 Fyzická bezpečnost strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí před 

úmyslným poškozením, v důsledku čeho by se staly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci nevhodné pro práci. 

3.4 Fyzická bezpečnost provozovaných prostředků požárně bezpečnostních zařízení. 

3.5 Udržovat v provozuschopném stavu technické prostředky technické ochrany fyzické 

bezpečnosti v souladu požadavky výrobce a provozovatele. 

3.6 Fyzická bezpečnost provozovaných prostředků monitoringu životního prostředí. 

3.7 Pravidla pro přístup osob do klíčových prostor organizace. 

3.8 Bezpečnost IS/ICT. 

3.9 Provozní bezpečnostní dokumentace. 

3.10 Opatření pro předcházení a zdolávání mimořádných událostí. 

4. BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (BŽP) 

Přehled základních povinností 

4.1 Zdraví škodlivé nebezpečné látky, chemické látky, přípravky a technologie s dopadem na 

život, zdraví lidí a životní prostředí v rámci pracovního prostředí, pracovní činnosti. 

4.2 Opatření pro předcházení požárům, včetně jejich dopadu na životní prostředí. 

4.3 Udržovat v provozuschopném stavu technologická zařízení s požadavky výrobce 

a provozovatele vč. podpůrných zařízení, jejichž výpadek by mohl vést k poškození 

životního prostředí.  

4.4 Zajistit fyzickou bezpečnost technologických zařízení monitorujících stav životního 

prostřed, kdy neoprávněná manipulace s nimi by mohla vést k poškození životního prostředí. 

4.5 IS/ICT, monitorování prostřednictvím IS. 

4.6 Provozní dokumentace.  

4.7 Opatření k minimalizaci rizik možného ohrožení životního prostředí. 
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7. HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (HP) 

Přehled základních povinností 

7.1 Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou požáry, havárie, živelné 

pohromy či jiná vážná nebezpečí.  

7.2 Evakuace zaměstnanců, včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště. 

7.3 Opatření pro případ selhání, výpadku či napadení IS/ICT.  

7.4 Opatření pro případ selhání bezpečnosti informací. 

7.5 Opatření pro případ selhání nebo překonání prvků fyzické bezpečnosti. 

7.6 Opatření pro případ mimořádné události, živelné pohromy, závažné havárie hrozící 

poškozením životního prostředí.  

 

6.2.3 Postup zjišťování a vyhodnocení duplicit v činnostech bezpečnosti  

Příloha A uvádí postup zjišťování a vyhodnocování duplicit v činnostech bezpečnosti. 

Cílem je zjistit, zda mezi povinnostmi jednotlivých oblastí bezpečnosti jsou takové 

povinnosti, které by byly vykonávány duplicitně. Číselně označené základní povinností 

jednotlivých oblastí bezpečnosti uvedené v tabulce 9 jsou uvedeny v příloze A. Duplicity 

byly dohledávány srovnáním obsahu základní povinností s definovaným principem 

ostatních oblastí bezpečnosti.  

Ke srovnání bylo využito kritéria - binárního porovnání, které je založeno na vyslovení 

soudu o preferenci vždy dvou variant mezi sebou v rozsahu ANO - NE. Původně 

zamýšlené vyjádření požadavku na spolupráci v rozsahu ANO - NE se neosvědčilo, 

protože se jedná o vyjádření příliš obecné, které vede jak k nadměrnému označování 

duplicitních činností, stejně tak vede k jejich podceňování. S ohledem na tuto skutečnost 

byly duplicity vyhledány a vyjádřeny vztahem:  

- P - primární vazba (vazba existuje),  

- S - sekundární vazba (vazba může existovat). 

6. TECHNICKÁ BEZPEČNOST (TB) 

Přehled základních povinností 

6.1 Zajistit bezpečnost provozu technologických zařízení. 

6.2 Provozovat prostředky požárně bezpečnostních zařízení v souladu s požadavky výrobce 

a provozovatele. 

6.3 Spolehlivý a bezpečný chod informačních systémů, včetně podpůrných zařízení.  

6.4 Udržovat v provozuschopném stavu technické prostředky technické ochrany v souladu 

s požadavky výrobce a provozovatele. 

6.5 Opatření pro případ poruch, havárií, živelných pohrom či jiných mimořádných událostí.  
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V dalším kroku vyjádření bez ohledu na to, zda bylo označeno za prioritní nebo 

sekundární, bylo vyhodnoceno jako výrok ANO a neoznačené povinnosti za výrok NE. 

Informace z přílohy A byly přeneseny do tabulky 10, ve které znamená:  

- 1    ano  - výrok podobnost nalezena, (1 - vazba prioritní, 1 - vazba sekundární),  

- 0    ne  - výrok podobnost nenalezena,  

- Ʃ1   preference - počet shod kolikrát se jednotlivá povinnost konkrétní oblasti    

   bezpečnosti po obsahové stránce podobá principu jiné oblasti bezpečnosti.  

- Ʃ2  preference - počet shod povinností konkrétní oblasti bezpečnosti, které by mohly 

   být svěřeny do kompetence jiné oblasti bezpečnosti. 

 Tabulka 10: Výroky binárního porovnání duplicitních činností v oblasti bezpečnosti  

 

  Základní 

povinnosti 

OBLASTI BEZPEČNOSTI  

Ʃ1 BOZP PB FB BŹP IB TB HP 

BOZP  

1.1 - 1 1 1 1 1 1 6 

1.2 - 1 1 1 1 1 0 5 

1.3 - 1 1 0 0 0 0 2 

1.4 - 1 1 0 0 0 0 2 

1.5 - 1 0 0 1 1 0 3 

1.6 - 1 1 1 0 0 0 3 

1.7 - 1 1 0 1 1 0 4 

1.8 - 0 1 0 1 1 0 3 

1.9  0 0 0 0 0 1 1 

Ʃ2 - 7 7 3 5 5 2 29 

PB  

2.1 1 - 1 0 1 1 0 4 

2.2 1 - 1 0 0 0 0 2 

2.3 0 - 1 0 0 1 0 2 

2.4 0 - 0 1 0 0 0 1 

2.5 1 - 1 0 1 1 0 4 

2.6 0 - 1 0 1 1 0 3 

2.7 0 - 0 0 0 0 1 1 

Ʃ2 3 - 5 1 3 4 1 17 

FB  

3.1 1 1 - 1 0 0 0 3 

3.2 1 0 - 0 0 0 0 1 

3.3 1 1 - 1 1 1 0 5 

3.4 1 1 - 1 1 0 0 4 

3.5 1 0 - 0 0 1 0 2 

3.6 0 0 - 1 1 1 0 3 

3.7 1 1 - 1 1 1 0 5 

3.8 0 0 - 0 1 1 0 2 

3.9 0 1 - 0 1 1 0 3 

3.10 0 0 - 0 0 0 1 1 

Ʃ2 6 5 - 5 6 6 1 29 
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Tabulka 11 uvádí shrnutí a pořadí počtu označených duplicitních vazeb posuzované oblasti 

bezpečnosti ve vztahu k ostatním oblastem bezpečnosti a naopak. Z tabulky vyplývá, že 

nejvíce problémovou oblastí bezpečnosti je FB, na kterou ze strany jiných oblastí 

bezpečnosti bylo vzneseno 31 požadavků a ze strany FB bylo vzneseno 29 požadavků vůči 

ostatním oblastem bezpečnosti.  

 

Základní 

povinnosti 

OBLASTI BEZPEČNOSTI  

Ʃ1 BOZP PB FB BŹP IB TB HP 

BŽP  

4.1 1 1 0 - 0 0 0 2 

4.2 1 1 1 - 0 0 0 3 

4.3 1 0 0 - 1 1 0 3 

4.4 1 1 1 - 0 0 0 3 

4.5 0 1 1 - 1 1 0 4 

4.6 0 1 1 - 1 1 0 4 

4.7 0 0 0 - 0 0 1 1 

Ʃ2 4 5 4 - 3 3 1 20 

IB  

5.1 0 0 0 0 - 1 0 1 

5.2 0 0 1 0 - 0 0 1 

5.3 0 1 1 1 - 1 0 4 

5.4 0 0 1 0 - 1 0 2 

5.5 1 1 1 1 - 1 0 5 

5.6 1 0 1 0 - 1 0 3 

5.7 0 0 1 0 - 1 0 2 

5.8 0 0 1 0 - 1 0 2 

5.9 0 0 1 0 - 1 0 2 

5.10 0 0 0 0 - 0 1 1 

Ʃ2 2 2 8 2 - 8 1 23 

TB  

6.1 1 1 1 1 1 - 0 5 

6.2 0 1 0 0 0 - 0 1 

6.3 0 0 0 0 1 - 0 1 

6.4 1 1 1 0 0 - 0 3 

6.5 0 0 0 0 0 - 1 1 

Ʃ2 2 3 2 1 2 - 1 11 

HP  

7.1 0 1 1 1 0 0 - 3 

7.2 1 0 1 0 0 0 - 2 

7.3 0 0 1 0 1 1 - 3 

7.4 0 0 1 0 1 0 - 2 

7.5 0 0 1 0 0 0 - 1 

7.6 1 1 1 1 1 1 - 6 

Ʃ2 2 2 6 2 3 2 - 17 

Ʃ2 19 23 32 14 22 27 7  
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 Tabulka 11: Shrnutí počtu duplicitních vazeb  

Posuzovaná oblast 

bezpečnosti 

Počet vazeb na oblast bezpečnosti Ʃ Požadavky na jiné 

oblasti bezpečnosti BOZP PB FB BŹP IB TB HP 

BOZP - 7 7 3 5 5 2 29 1. 

PB 3 - 5 1 3 4 1 17 4. 

FB 6 5 - 5 6 6 1 29 1. 

BŹP 4 5 4 - 3 3 1 20 3. 

IB 2 2 8 2 - 8 1 23 2. 

TB 2 3 2 1 2 - 1 11 5. 

HP 2 2 6 2 3 2 - 17 4. 

Ʃ 19 23 32 14 22 27 7  

Požadavky kladené ze 

strany jiných oblastí 

bezpečnosti   

 

5. 

 

3. 
 

1. 

 

6. 

 

4. 

 

2. 

 

7. 

Tabulka 12 zobecňuje zjištěné údaje na vyjádření: 

1 - výrok duplicita existuje,  

0 - výrok duplicita neexistuje. 

 

Tabulka 12:  Zobecněné výroky 

Posuzovaná oblast 

bezpečnosti 

Vazba na oblast bezpečnosti 

BOZP PB FB BŹP IB TB HP 

BOZP 0 1 1 1 1 1 1 

PB 1 0 1 1 1 1 1 

FB 1 1 0 1 1 1 1 

BŹP 1 1 1 0 1 1 1 

IB 1 1 1 1 0 1 1 

TB 1 1 1 1 1 0 1 

HP 1 1 1 1 1 1 0 

 

6.2.4 Dílčí závěr 

Shrnutí závěrů zjišťování a vyhodnocování duplicit v činnostech bezpečnosti: 

- jednotlivé oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitními činnostmi, tudíž je dán 

 důvod pokračovat v procesu zjišťování duplicitních činností zatěžujících jednotlivé 

 oblasti bezpečnosti s cílem navrhnout řešení vedoucí k jejich odstranění,  

- při posuzování povinností jednotlivých oblastí bezpečnosti vznikl problém, který 

 je charakteristický pro činnosti v oblastech bezpečnosti - nejednotná terminologie, 

 tento problém v této fázi řešení zatím není možné vyřešit, 

- prioritně je nutné věnovat pozornost FB, jak vyplývá ze závěrů tabulky 11. 
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6.2.5 Postup vedoucí k minimalizaci duplicit  

Příloha B  

uvádí skutečnost, kdy ke každé oblasti bezpečnosti byl vytvořen přehled primárních 

a sekundárních vazeb kladených vymezenými oblastmi bezpečnosti na každou jednotlivou 

oblast bezpečnosti. Přehled primárních a sekundárních vazeb je obsáhlý, a proto pro účely 

práce bude pozornost věnována jen primárním vazbám.  

Příloha C  

uvádí dohledávání shod nebo podobností ostatních oblastí bezpečnosti ke konkrétním 

povinnostem jedné určené oblasti.  Je akceptováno, že jedna činnost může být přiřazena 

k víc, jak jedné shodě nebo podobnosti. Shoda nebo podobnost se zaznamenala ke 

konkrétní povinnosti určené oblasti bezpečnosti. Nutné je zdůraznit, že se jedná 

o jednostranný pohled na věc, neboť jsou dokumentovány pouze shody nebo podobnosti 

jiných oblastí bezpečnosti ve vztahu k jedné určené oblasti bezpečnosti.  

Příloha D  

uvádí údaje, které z Přílohy C byly převedeny do tabulek D1 až D7, v nichž za využití 

kritéria binárního porovnání znamená:  

1 výrok  -  duplicita /podobnost existuje, 

0 výrok  -  duplicita /podobnost neexistuje.  

Příloha E  

porovnává údaje přílohy D mezi sebou navzájem. Postupováno bylo podle schématu 

uvedeného v tabulce 13, který umožnil porovnání požadavků mezi sebou navzájem za 

využití kritéria binárního porovnání. V tabulce 13 znamená: 1 - vzájemně porovnat, 0 - 

neporovnávat.  

 Tabulka 13: Schéma porovnání 

 

 

 

 

 

 

 

SCHÉMA POROVNÁVÁNÍ PRIORITNÍCH POVINNOSTÍ 

  BOZP   PB FB  BŹP  IB  TB  HP 

Tabulka E1   BOZP x 1 1 1 1 1 1 

Tabulka E2   PB 0 x 1 1 1 1 1 

Tabulka E3  FB 0 0 x 1 1 1 1 

Tabulka E4  BŽP 0 0 0 x 1 1 1 

Tabulka E5 IB 0 0 0 0 x 1 1 

Tabulka E6  TB 0 0 0 0 0 x 1 

  HP 0 0 0 0 0 0 x 
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Z přílohy E, z tabulek E1 až E6, vychází tabulky 14 a 15, které sumarizují počty činností 

jednotlivých oblastí bezpečnosti, které by měly být předmětem dalšího rozhodování ve 

věci duplicitního výkonu činností. Tabulka 14 uvádí počty podobných činností a tabulka 

15 uvádí duplicitní činnosti. Jak podobné, tak duplicitní činnosti musí být podrobeny 

dalšímu posuzování.  

Tabulka 14:  Počet činností k dalšímu posuzování    Tabulka 15:  Počet činností vykonávaný duplicitně 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha F  

dokumentuje proces minimalizace duplicitních činností a pro účely disertační práce se 

tento postup aplikuje na podmínky vztahu fyzické bezpečnosti vůči ostatním vymezeným 

oblastem bezpečnosti a naopak. Důvody aplikace na fyzickou bezpečnost jsou: 

- závěry učiněné zjištěním, které vyplývají z tabulky 11,  

- jedná se o oblast bezpečnosti bez komplexní právní úpravy,  

- v systému bezpečnosti organizace často nebývá vymezena jako samostatná oblast 

 bezpečnosti, ale její povinností jsou součástí jiných oblastí bezpečnosti. 

- na základě výše uvedených důvodů je možné stanovit hypotézu, že většina 

 požadavků kladených na fyzickou bezpečnost, bude svěřena do výkonu této oblasti 

 bezpečnosti a požadavky této oblasti bezpečnosti vůči jiným oblastem bezpečnosti ve 

 většině případů nadále zůstanou v jejím výkonu.  

 

 

  

PB 

 

FB 

 

BŽP 

 

IB 

 

TB 

 

HP 

E1 

BOZP 

2 

1 

2 

3 

2 

0 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

 E2 

PB 

3 

0 

4 

0 

2 

3 

2 

1 

2 

0 

E3 

FB 

0 

1 

22 

1 

4 

3 

4 

0 

 E4 

BŽP 

3 

0 

0 

1 

1 

0 

  E5 

IB 

1 

2 

1 

0 

  E6 

TB 

0 

0 

 

 

  

PB 

 

FB 

 

BŽP 

 

IB 

 

TB 

 

HP 

E1 

BOZP 

0 4 1 1 1 1 

 E2 

PB 

1 1 2 1 1 

E3 

FB 

2 3 0 2 

 E4 

BŽP 

1 1 1 

 E5 

IB 

1 2 

 E6 

TB 

2 
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Výchozí stav pro posuzování fyzické bezpečnosti uvádí tabulka 16, která vychází z údajů 

uvedených v tabulkách 14, 15. 

Tabulka 16: Výchozí stav pro posuzování fyzické bezpečnosti 

Povinnosti 

jiných 

kladené na FB 

Povinnosti FB kladené na jiné 

BOZP PB BŽP IB TB HP 

FB 3 4 0 1 0 2 22 3 4 0 4 2 

2 3 1 1 3 0 

        

 

V příloze F je tabulka 16 převedena za využití binárního kritéria do číselné podoby. 

V dalším kroku byly údaje z přílohy F převedeny do textové podoby ve formě pracovních 

listů, jak uvádí příloha F, F1 až F20.  

- Tabulky Přílohy F 1, 5, 8, 11, 15, 19 obsahují požadavky fyzické bezpečnosti na ostatní 

 oblasti bezpečnosti. 

- Tabulky Přílohy F 3, 7, 10, 13, 17, 20  obsahují požadavky ostatních oblastí bezpečnosti 

 na fyzickou bezpečnost. 

Do sloupce poznámka jsou vepisovány veškeré připomínky k věci, zejména zjištění 

o vícečetném výskytu jedné povinnosti, návrhy na přiřazení povinnosti ke konkrétní oblasti 

bezpečnosti, návrhy na úpravu terminologie apod. Na základě těchto připomínek se do 

sloupce výkon povinnosti zaznamená oblast bezpečnosti, které výkon bude svěřen do 

kompetence.  

- Tabulky F 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18 jsou upravenými verzemi výše uvedených tabulek, 

 ve kterých je rozhodnuto o výkonu jednotlivých povinností jejich přiřazením ke 

 konkrétní oblasti bezpečnosti. 

Realizace tohoto kroku je založena na vzájemné diskusi odpovědných zástupců 

jednotlivých oblastí bezpečnosti, kteří musí dojít ke shodě v názoru na výkon 

konkrétní povinnosti. V této fázi je nutné začít vznášet požadavky na úpravu 

bezpečnostní terminologie, aby povinnost byla jednoznačně specifikována a bylo zcela 

zřejmé, že určení výkonu povinnosti koresponduje s určenou oblastí bezpečnosti.  

- Tabulka F21 uvádí upravenou verzi požadavků kladených FB na jiné oblasti 

 bezpečnosti a naopak s vyznačením oblasti bezpečnosti, do jejíž kompetence bude 

Vysvětlivka  Duplicitní povinnosti 
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 povinnost svěřena. Tabulka umožňuje srovnat údaje s výchozím stavem uvedeným 

 v tabulce F a je zřejmé, že došlo k redukci požadavků.  

Příloha G  

Převádí údaje z tabulky F21 do podoby návrhu katalogového listu.  

- Katalogový list G1 je vypracován pro oblast fyzické bezpečnosti. K povinnostem 

 fyzické bezpečnosti jsou přiřazeny povinnosti ostatních vymezených oblastí 

 bezpečnosti, které budou svěřeny plně či částečně k výkonu fyzické bezpečnosti.  

- Katalogový list G2 informuje ostatní oblasti bezpečnosti o tom, které jejich povinnosti 

 mohou být svěřeny buď plně, nebo částečně k výkonu fyzické bezpečnosti.  

6.2.6 Dílčí závěr  

Shrnutí procesu minimalizace duplicitních činností 

Výchozí stav  procesu posuzování a odstraňování duplicit uvádí tabulka 17.   

- Tabulka v části výchozí stav bez vyznačených duplicit uvádí, že fyzická  bezpečnost 

 vznesla vůči ostatním vymezeným oblastem bezpečnosti 45 požadavků, ostatní  oblasti 

 bezpečnosti vůči fyzické bezpečnosti vznesly 22 požadavků.  

- V dalším kroku  bylo nutné číselně vyjádřit počet duplicitních činností. Tento údaj 

 uvádí tabulka v části výchozí stav s vyznačenými duplicitami. Za duplicitní bylo 

 označeno 12 požadavků, v důsledku čeho původní počet požadavků fyzické bezpečnosti 

 vůči ostatním oblastem bezpečnosti se snížil na 33 požadavků a počet požadavků 

 ostatních oblastí bezpečnosti vůči fyzické bezpečnosti se snížil na 10 požadavků.  

 Tabulka 17: Výchozí stav procesu posuzování a minimalizace duplicitních činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

VÝCHOZÍ STAV – bez vyznačených duplicit 

Povinnosti 

jiných 

kladené na FB 

Povinnosti FB kladené na jiné  
Ʃ 

 

BOZP PB BŽP IB TB HP 

FB 7  1  2  25  4  6  45  

6  4  3  4  3  2  22  

VÝCHOZÍ STAV  - s vyznačenými duplicitami 

Povinnosti 

jiných 

kladené na FB 

Povinnosti FB kladené na jiné  
Ʃ 

 

BOZP PB BŽP IB TB HP 

FB 3  

4 

0  

1 

0  

2 

22  

3 

4  

0 

4  

2 

33  

12 2 3 1 1 3 0 10 

Vysvětlivka  Duplicitní povinnost 
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Navrhovaný stav procesu posuzování a minimalizace duplicitních činností znázorňuje 

tabulka 18.  

- Fyzická bezpečnost původně vůči ostatním oblastem bezpečnosti vznesla 10 požadavků 

 (viz tabulka 17). Původní počet byl zredukován na sedm, z nichž pět požadavků 

 zůstává v kompetenci fyzické bezpečnosti, jeden požadavek byl převeden do 

 kompetence informační bezpečnosti a jeden do kompetence technické bezpečnosti.  

- Ostatní oblasti bezpečnosti vůči fyzické bezpečnosti původně vznesly 33 požadavků 

 (viz tabulka 17). Jejich počet byl zredukován na jedenáct požadavků, z nichž osm 

 zůstává v kompetenci fyzické bezpečnosti, tři požadavky byly přiřazeny do 

 kompetence oblasti havarijní připravenosti.  

- Sloučením dvou požadavků v jeden byl snížen původní počet duplicit z dvanácti (viz 

 tabulka 17) na jedenáct. Deset duplicit bylo přiřazeno do kompetence fyzické 

 bezpečnosti a jedna duplicita byla přiřazena do kompetence oblasti havarijní 

 připravenosti, čímž došlo k minimalizaci duplicitních činností v činnostech 

 bezpečnosti, konkrétně se zaměřením na oblast fyzické bezpečnosti.  

  Tabulka 18: Navrhovaný stav procesu posuzování a minimalizaci duplicitních činností  

Povinnost

i kladené  

na FB 

NAVRHOVANÝ STAV 

s vyznačenými duplicitami a určením oblasti bezpečnosti výkonu povinnosti 

Povinnosti FB kladené na jiné  
 

Ʃ BOZP PB BŽP IB TB HP 

FB 0  

 

3FB 

0  

 

1FB 

0  

 

2FB 

5 FB  

 

3FB 

2 FB  

 

0 

1 FB 

3 HP 

 

 

1 FB 

1HP 

11  

 

11  

1FB 

 

2FB 
 

0 

 

1IB 

2 FB 

1 TB 

 

0 

7 

  

 

- K největší redukci činností došlo ve vztahu fyzická bezpečnost a informační  bezpečnost 

 a to v oblasti požadavků informační bezpečnosti kladených na fyzickou bezpečnost (viz 

 tabulka 17, 18). Příčina vysoké četnosti požadavků ze strany informační bezpečnosti 

 byla dána jejich nepřesnou formulací a často se opakujícími činnostmi o stejné 

 obsahové stránce.  

-  Byla potvrzena hypotéza stanovená na straně 67 v části Příloha F o tom, že většina 

 činností byla svěřena do kompetence fyzické bezpečnosti a stejně tak této oblasti 

 bezpečnosti zůstaly v kompetenci činnosti, které nárokovala vůči jiným.  

Vysvětlivka: x Duplicitní povinnost 
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6.3 Posouzení rizika stavu bezpečnosti organizace  

Integrace bezpečnostních procesů je v dalším kroku odvislá od posouzení rizika stavu 

bezpečnosti organizace. Pokud organizace má zavedený IMS, tak rizika je třeba posuzovat 

ve vztahu k segmentům, které se mají stát součástí integrovaného systému řízení 

bezpečnosti. Posouzením rizika stavu bezpečnosti organizace se rozumí analýza 

a hodnocení rizika stávajícího stavu bezpečnosti organizace za účelem zjištění aktuální 

úrovně stavu bezpečnosti organizace s určením jeho slabých míst, včetně návrhu 

a implementace navržených opatření. Přínosy analýzy rizika: 

- stanovení aktuální úrovně stavu bezpečnosti organizace, 

-  identifikace nedostatků a zranitelných míst ve stavu bezpečnosti organizace, 

-  vytvoření předpokladů pro zvýšení úrovně stavu bezpečnosti organizace, 

- určení dalšího směru budování bezpečnosti tak, aby systém bylo možné označit za 

 bezpečný.   

 

 

Postup uvedený v kapitole 6.2 potvrdil přijatou pracovní hypotézu 1.1 o tom, že 

činnosti v oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitami, které jsou zjistitelné 

a odstranitelné.  

Hypotézu potvrzují závěry: 

- proces zjišťování a posuzování činností potvrdil hypotézu, že činnosti 

 vyjmenovaných oblastí bezpečnosti jsou zatíženy duplicitními činnostmi, které jsou 

 zjistitelné, 

- proces minimalizace duplicitních činností prioritně aplikovaný na fyzickou 

 bezpečnost potvrdil, že duplicitní činnosti je možné minimalizovat.  

Doporučený nástroj vedoucí k minimalizaci duplicitních činností aplikovaný na 

problematiku fyzické bezpečnosti je univerzální a je aplikovatelný pro jakékoliv 

oblasti bezpečnosti za podmínky, že po celou dobu procesu posuzování se ho aktivně 

účastní odpovědní zástupci jednotlivých oblastí bezpečnosti.  
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Obrázek 17 uvádí popsaný postup rizikové analýzy. 

 

                          ANO 

 

                  NE 

 

 

Obrázek 17: Riziková analýza 

6.3.1 Návrh metody posouzení rizika stávající stavu bezpečnosti organizace 

K naplnění cíle byla vybrána kombinovaná metoda posouzení rizika. Kombinovaná 

metoda se skládá ze dvou samostatných postupů - identifikace rizika a hodnocení rizika, 

které se vzájemně doplňují. Kontrolní seznam je charakteristickým zástupcem identifikace 

rizika. K hodnocení rizika se používají různé postupy od jednoduchých metod až 

k složitým analytickým metodám, jejichž součástí jsou podrobné ekonomické rozbory [40]. 

Katalogový list (check list)  

Katalogový list je forma zápisu příčinné závislosti pro sledovanou skupinu rizik. Je vhodný 

podklad pro hodnocení rizika. Musí obsahovat minimální informace o typu nebezpečí, 

druhu ohrožení a jeho důsledku. Tyto informace nemají normou předepsanou formu. Cílem 

katalogového listu je rychle rozpoznat možné nebezpečí, ohrožení a jejich projevy. Soubor 

katalogových listů pro specifickou oblast tvoří katastr rizik.   

Postup tvorby katalogového listu: 

- definování oblasti identifikace katalogového listu: definování katastru rizik,  

- definování struktury katalogového listu: druh a kvalita informací o příčinné závislosti,  

- definování struktury zápisu katalogového listu se zohledněním požadavků uživatele,  

- způsob doplňování katalogového listu,  

- seskupení katalogových listů do skupin [50]. 

Bodové metody 

Prioritním cílem je odhalit slabá místa v posuzovaném systému, kterým je bezpečnost 

organizace a teprve poté, pokud to bude nutné, bude vhodné použít specifickou metodu 
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k analýze těchto slabých míst. Jedná se o metody patřící do skupiny analytických - 

kvantitativních metod, které existují v několika modifikacích a jsou:  

- subjektivní, 

- matematicko-statistické, 

- jednoduché pro určení nebezpečí, specifikaci ohrožení a posouzení rizik, 

- založené na zkušenostech a intuici hodnotitelů, 

- v praxi jsou zejména vhodné pro posouzení rizik strojů, technických a technologických 

 zařízení s nižší mírou náročnosti [50]. 

Jednoduchá bodová metoda 

Jednoduchá bodová metoda využívá bodový odhad neboli váhové číselné vyjádření pro 

definování závažnosti parametrů rizika. Je možné ji použít jak ve fázi prvotní analýzy, tak 

ve fázi podrobné analýzy. Metoda na jedné straně neklade vysoké nároky na teoretické 

znalosti, ale na druhé straně vyžaduje dokonalé znalosti posuzovaného provozu, protože 

posuzovatel musí zařadit konkrétní riziko do kategorie pravděpodobnosti a důsledku.  

Kvantitativní posouzení rizika se provádí na základě matice, ve které je pevně definovaný 

vztah mezi pravděpodobností, důsledkem a rizikem [39]. 

Výsledek se získá kombinací výsledných číselných hodnot parametrů rizika podle vztahu  

R = P x D                                               (3) 

R - bodový odhad rizika, P -  pravděpodobnost vzniku nežádoucí události,  

D - důsledek sledované události  

Popis kroků jednoduché bodové metody může být následující: 

a) Určit pravděpodobnost P výskytu nežádoucí události v důsledku frekvence vzniku 

 časového působení nebezpečí jako zdroje ohrožení přiřazením bodové hodnoty škály   

 0 - 4. Parametr pravděpodobnosti P může mít bodové hodnocení uvedené v tabulce 19:

 Matice rizik P. 

   

 Tabulka 19:  Matice rizik P  

Pravděpodobnost  

P 

Důsledek D 

Body Frekvence vzniku Časové působní ohrožení 

Velmi vysoká 4 Jev vzniká velmi často Nepřetržité 

Vysoká 3 Jev vzniká několikrát Časově omezené ohrožení 

Střední   2 Jev vzniká někdy Zřídka 

Nízká  1 Je malá pravděpodobnost vzniku jevu Velmi zřídka 

Velmi nízká 0 Vznik jevu je vyloučený Nemožné ohrožení 
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b) Vyjádřit závažnost důsledku D nežádoucí události způsobené mírou ohrožení 

 přiřazením  bodové hodnoty I. - IV.  Důsledek nežádoucí události je možné vyjádřit dle 

 tabulky 20: Důsledek nežádoucí události. 

 Tabulka 20:  Důsledek nežádoucí události  

c) Určit hodnotu rizika R jako kombinaci pravděpodobnosti a důsledku nežádoucí 

 události, jak uvádí tabulka 21: Určení hodnoty rizika.  

 Tabulka 21:  Určení hodnoty rizika 

 

Pravděpodobnost 

                        Důsledek 

IV. 

Katastrofický 

III. 

Kritický 

II. 

Hraniční 

I. 

Zanedbatelný 

4 -  velmi vysoká 20 18 14 8 

3 -  vysoká 19 16 12 5 

2 -  střední 17 15 10 3 

1 -  nízká 13 11 7 2 

0 -  velmi nízká 9 6 4 1 

 

d) Charakterizovat riziko a definovat akceptovatelnost rizika, jak je uvedeno v tabulce 

 22: Charakteristika rizika. Popisovaná bodová metoda pracuje se čtyřmi úrovněmi  rizika 

 v rozsahu od 1 do 20 bodů. Úroveň rizika umožňuje přijímat konkrétní opatření 

 směřující k minimalizaci rizika. 

 Tabulka 22:  Charakteristika rizika 

Bodová 

hodnota 

Úroveň rizika Kritéria 

bezpečnosti 

Interpretace 

20-16 Nekceptovatelná Nepříjatelná  Bezpečnost vyžaduje zásadní změnu 

15-12 Nežádoucí Nebezpečná  Bezpečnost vyžaduje zásadní zlepšení 

11-4 Mírná Přiměřená  Bezpečnost vyžaduje dílčí zlepšení 

3-1 Akceptovatelná Bezpečná Bezpečnost udržovat na stávající úrovni 

e) Navrhnout a realizovat opatření na minimalizaci rizika. Úroveň rizika umožňuje 

 přijímat konkrétní opatření směřující k minimalizaci rizika a souvisí s opatřeními 

 směřujícími k minimalizaci rizika. Interpretaci návrhů ve zkrácené verzi uvádí  tabulka 

 23: Interpretace návrhů. 

Typ 

důsledku D 

Kategorie Popis důsledku ve vztahu k bezpečnostnímu systému 

organizace 

Katastrofický IV Nefunkční bezpečnostní systém organizace 

Kritický III Rozsáhlé poruchy v bezpečnostním systému organizace 

Hraniční II Menší poruchy v bezpečnostním systému organizace 

Zanedbatelný I Zanedbatelné poruchy v bezpečnostním systému organizace 
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 Tabulka 23:  Interpretace návrhů 

Úroveň řízení 

bezpečnosti 

Integrovaný 

systém řízení 

bezpečnosti 

Forma návrhu opatření ve vztahu 

k integrovanému systému řízení bezpečnosti 

4.  Zcela nevyhovující  Neexistuje Vybudovat  

3. Nevyhovující  Nefunkční Odstranit nefunkčnost  

2. Přiměřené  Funkční s výhradou Zlepšit  

1. Vyhovující  Funkční Není třeba měnit nebo zavádět nová opatření. 

6.3.2 Dílčí závěr 

Posouzením rizika stavu bezpečnosti organizace se odhalí ta kritická místa, která vedou ke 

druhotným ztrátám. Druhotnými ztrátami se rozumí, že stávající systém řízení organizace 

není dostatečně popsaný, proto je nositelem ztrát, v důsledku čeho nedává možnost vidět 

prostor pro integraci a dává prostor pro vznik duplicit.  

6.4 Efektivita integrovaného systému řízení bezpečnosti  

Měřit efektivitu nákladů bezpečnostních opatření znamená pravidelně sledovat objektivní 

údaje o fungování integrovaného systému řízení bezpečnosti, která budou ovlivňovat 

všechna důležitá rozhodnutí v oblasti bezpečnosti.  

6.4.1 Efektivita nákladů na bezpečnost 

Efektivita nákladů se nejčastěji posuzuje podle tří kritérií, kterými jsou hospodárnost -

efektivnost - účinnost. 

Hospodárností se rozumí použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším 

vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. 

Hospodárnost se projevuje jako úspornost, to je minimalizace nákladů na zajištění rozsahu 

výkonů a ve formě výtěžnosti, to je maximalizace objemu výkonů z daného rozsahu 

vynaložených zdrojů. 

Efektivností se rozumí použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, 

kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na 

jejich plnění.  

Účinností se rozumí takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů 

při plnění stanovených úkolů [13]. 
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6.4.2 Hodnocení efektivnosti a účinnosti bezpečnostních systémů 

Náklady na řešení bezpečnosti jsou náklady na odstínění hrozeb, které byly zjištěny 

rizikovou analýzou. Všechna rizika nelze beze zbytku odstranit a vždy je třeba počítat 

se zbytkovým rizikem [34]. 

Základním krokem pro hodnocení efektivnosti bezpečnostního systému je nutná jeho velmi 

dobrá identifikace, což znamená, že se systém vymezí jako součást objektivní reality 

a popíše se vhodným modelem. Systém je pak vymezen vůči vnějšímu okolí a jsou 

definovány základní funkce, které má plnit a jsou popsány vnitřní a vnější informační 

vazby [33]. 

Jako problematické se jeví, jakým způsobem měřit účinnost systému řízení bezpečnosti 

a jakým způsobem vyhodnocovat jednotlivé parametry, to znamená jakých použít 

ukazatelů, aby bylo možné posoudit efektivnost a účinnost nastaveného integrovaného 

systému řízení bezpečnosti.  

Ukazatelé musí být měřitelné, srovnatelné a měly by dokázat sledovat průběh 

bezpečnostních procesů. Pro tyto účely je možné použít dva druhy ukazatelů - ukazatel 

číselné hodnoty a ukazatel sledující průběh procesu. 

Nevýhodou finančních ukazatelů v oblasti bezpečnosti je fakt, že velmi špatně se rozlišuje 

mezi financemi vynaloženými na bezpečnost jako takovou a na provoz bezpečnosti. Velmi 

špatně se vyčíslují ztráty způsobené bezpečnostními incidenty, protože mnohdy jsou 

finančně vykazovány přímé ztráty, ale opomíjí se na náklady vynaložené na práci těch, 

kteří se podílejí na zvládnutí bezpečnostního incidentu. Technické neboli procesní 

ukazatele poskytují informace o způsobu, jakým je proces integrovaného systému řízení 

bezpečnosti v organizaci zaváděn a jakým způsobem ovlivňuje řídicí a rozhodovací 

procesy [10]. 

6.4.3 Užitek 

V souvislosti s rizikem je důležitá ztráta, kterou je míněno množství, vyjádřené například 

v penězích. Ztráta je záporný zisk, a proto v jakékoliv kalkulaci je ztráta Z<0. Podobně 

riziko, které je vyjádřením potenciální ztráty je R<0.   

Obecně je důležitý vztah množství a užitku. Obrázek 18 znázorňuje závislost užitku U na 

množství m. Při velmi malém množství je užitek záporný. V úseku nad osou m je užitek U 
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pozitivní s určitým maximem. Při překročení kritického množství m je užitek opět záporný 

[36]. 

 

                     U 

 

 

 

                                                                                              m 

                                                   Obrázek 18:  Užitek 

Modely užitku 

Průběh užitku mohou vyjádřit různé modely užitku. Často se používá lineární závislost 

U=f(x), kdy se stanovuje hodnota x=H, pro které je užitek nejvyšší U=1 a hodnoty x=D, 

kdy užitek je nulový U=0. Závislost je znázorněna pro maximalizační smysl x na obrázku 

19 a pro minimalizační smysl x na obrázku 20. Maximalizační smysl x znamená, že růst x 

zvyšuje užitek U, tzv. ziskové kritérium. Minimalizační kritérium naopak užitek snižuje 

tzv. nákladové. Výpočet užitku (U) z lineární závislosti je následující: 

U= 
   

   
 · Umax                           (4) 

 

U           U=1  U             U=1 

 

 

 

 

    D       H   x        H      D    x 

     Obrázek 19: Užitek pro maximalizační x     Obrázek 20: Užitek pro minimalizační x 
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6.4.4 Finanční vyjádření rizika 

Pohled na riziko jako na ekonomickou a finanční kategorii má dvě stránky: 

- analýza již realizovaných ztrát, ze které vyplývají poznatky k rozhodování o odstranění 

 ztrát a poučení pro budoucnost,  

-  analýza rizika ve vztahu k opatřením, prevenci, což je podklad pro rozhodování 

 o opatřeních pro snížení ztrát. 

Zásadní význam má pojem ekonomická hodnota H u prevence, kdy se posuzuje snížení 

ztráty    v závislosti na prevenčních nákladech N. Ekonomická hodnota prevence je: 

H= 
  

 
                              (5) 

Rozhodovat a posuzovat prevenci je možno dvěma přístupy: 

- hodnocení určitého stavu - statický přístup, 

- hodnocení v čase - dynamický přístup [36].  

6.4.5 Hodnocení stavu 

Obrázek 21 zobrazuje hodnocení snížení ztráty či rizika v závislosti na nákladech 

k určitému časovému stavu. Znázorněna je situace, kdy průběh ztráty     je častý, začíná 

až po vyčerpání určitých nákladů a ztrátu nelze zcela odstranit. Pokud snížení ztráty je nad 

přímkou se směrnicí 1 (sklon 45º = náklady), je ekonomicky výhodné, jedná se o oblast 

mezi body A a B, poněvadž snížení ztráty je vyšší než náklady. Uvedená úvaha je svým 

charakterem statická, má platnost k určitému časovému okamžiku, respektive stavu a v tom 

spočívá její riziko [36].  

   Z (Kč) 

                      Z 

 

                      Z 

                                                      

                                                      B 

                                          A 

 

                      N (Kč) 

Obrázek 21: Závislost snížení rizika na nákladech 
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Hodnocení v čase 

Hodnocením v čase se rozumí časový průběh rizika R za předpokladu, že je známá 

pravděpodobnost p. Náklady N mají časový průběh daný fixními a variabilními náklady. 

Předpokládá se konstantní snížení ztráty    i pravděpodobnosti ztráty. Obrázek 22 

znázorňuje kumulovanou hodnotu snížení rizika   * a nákladů N. 

                     

                        R  

                N                                                                       

                                                                   Oblast zisku N 

 

  

         A   

            

                     t 

       Obrázek 22: Náklady a snížení rizika 

Kumulované snížení rizika je  

  * = p·    ·t                              (6) 

Náklady jsou dány lineárním modelem 

N=F+V·t                              (7) 

N - náklady na prevenci, t - čas od počátku předpokládaného období, F - fixní náklady,  

V -variabilní náklady            

Z hlediska rizika je od času    daného bodem A opatření na snížení rizika výhodné.  Pokud 

by k nežádoucí události došlo dříve, tak je opatření pochopitelně výhodné také. Od času 

  , kdy   * =    je modelový průběh rizika konstantní (nenaplnil se pravděpodobnostní 

předpoklad) a je možno stanovit teoretický čas   , od kterého jsou náklady vyšší, než 

kumulované snížení rizika. Pokud by model odpovídal realitě, pak nežádoucí událost by 

měla nastat nejpozději v čase     Mělo by platit    < <    [36].    

6.4.6 Metoda vyčíslení současné ceny nákladů 

Tato pravděpodobnostní metoda je vhodná pro ekonomickou rizikovou analýzu, ale je tu 

problém s porovnáním, jehož příčinou jsou proměnlivé náklady. Náklady jsou rozdělené 

v určitém časovém intervalu a mohou být různé hodnoty. Nejvíce nákladů vzniká při 

zavádění bezpečnostních opatření, přičemž hodnota rizika je určená po celou dobu 
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životnosti bezpečnostního opatření. Všechny náklady je poté možno vyjádřit hodnotou 

odpovídající hodnotě aktuálního peněžního kurzu. Současná cena nákladů se vyjádří 

vztahem 

VSH x = ∑(
  

(   )(   –   )
)                                      (8)      

VSH - vyčíslení současné ceny nákladů na x let, ri - rok investice/rizika, r0 - počáteční rok 

výpočtu, i -  inflace, Ii - náklady investice /rizika daného roku i.  

Náklady je možné vyjádřit graficky. Obrázek 23 znázorňuje investice do bezpečnostního 

opatření k přijatelnému riziku. Svislá osa znamená náklady investované do bezpečnostních 

opatření. Vodorovná osa představuje hodnotu vypočítaného rizika, které vzniká přidáním 

nebo odstraněním opatření s ohledem na bezpečnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 23:  Investice do bezpečnostního opatření k přijatelnému riziku 

 

Náklady vynaložené na bezpečnostní opatření je vhodné upravit podle efektivnosti. 

Rozhodující je referenční bod, kterým se porovnávají všechny náklady. Za referenční bod 

se považuje počáteční bod měření - začátek fungování bezpečnostních opatření. Při 

stanovení priorit je třeba vycházet ze závěrů hodnocení rizik a to podle jejich závažnosti. 

Mimořádné investice v Kč 
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Okamžitě je nutné řešit systémy s vysokým rizikem - za řešení se pokládá i přerušení 

bezpečnostního opatření. Při přijímání požadavků je třeba zohlednit požadavky 

ekonomiky, provozu a bezpečnosti. V dalším kroku je nutné prověřit, jestli se při 

navrhovaných opatřeních změní riziko. Systém musíme podrobit opět analýze podle 

uvedeného algoritmu a ověřit si, že zůstatkové riziko je akceptovatelné [42].  

6.4.7 Dílčí závěr 

- Efektivitu integrovaného systému řízení bezpečnosti je nutné hledat v interním 

 uspořádání informačních toků a vazeb, v procesu odstraňování duplicit a skrytých 

 nákladů,  

- základním předpokladem pro měření efektivity jsou kvalifikované znalosti o tom, jak 

 organizace funguje, protože jen takovým způsobem je možné najít ta kritická místa, 

 která vedou ke ztrátám, 

- bez stanovení odpovídajících klíčových ukazatelů procesu není možné posoudit 

 efektivitu fungování procesu, protože není možné určit, zda vůbec, popřípadě jak 

 proces funguje nebo nefunguje. 

6.5 Integrace procesů bezpečnosti 

Integrace procesů bezpečnosti v organizaci překračuje rámec IMS a je předpokladem pro 

budování komplexní podnikové integrace, jejímž cílem je, aby se na různé, avšak spolu 

související systémy nepohlíželo jako na samostatné a navzájem nezávislé, ale aby byly 

položeny na společný základ - moderní integrovaný management procesů [26].  

 

 

 

 

 

 

 

Pro naplnění cíle disertační práce byl stanoven první dílčí cíl  

- vytvořit nástroj na minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti,  

k jehož naplnění byla přijata pracovní hypotéza 1.2  

- principy a zásady standardizovaných manažerských systémů řízení jsou 

 aplikovatelné na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti. 
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6.5.1 Podmínky pro integraci procesů bezpečnosti  

Podmínky pro integraci procesů bezpečnosti jsou dány existencí standardizovaných 

manažerských systémů řízení, které musí být respektovány. Podmínky integrace 

standardizovaných manažerských systémů řízení uvádí tabulka 24 [85], [87], [88], [89].  

Tabulka 24: Podmínky integrace IMS 

QMS 

ČSN EN ISO 

9001:2008 

EMS 

ČSN EN ISO 

14001:2004 

OHSAS 

ČSN OHSAS 

18001:2007 

ISMS 

ČSN ISO/IEC 

27001:2005 

5.1 Angažovanost a 

aktivita 

managementu 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost a 

pravomoc 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost a 

pravomoc 

5.1 Závazek vedení 

5.3 Politika kvality 4.2 Environmentální 

politika 

4.2 Politika BOZP 4.2.1 Stanovit politiku 

5.4.1 Stanovit cíle 

kvality 

4.3.3 Cíle, cílové 

hodnoty, program  

4.3.3 Cíle, programy 4.2.1 Zajistit cíle a plán 

jejich dosažení 

5.5.1 Odpovědnost, 

pravomoc 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost a 

pravomoc 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost, 

povinnost, 

pravomoc 

5.1 Ustanovit role, 

povinnosti a 

odpovědnosti  

5.6 Přezkoumat 

systém 

managementu 

4.6 Přezkoumání 

vedením 

4.6 Přezkoumání 

systému 

managementu 

7 Přezkoumání 

ISMS 

6 Management 

zdrojů 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost a 

pravomoc 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost, 

povinnost a 

pravomoc 

5.2.1 Zajistit zdroje  

8 Měření, analýza, 

zlepšování 

4.3.1 Environmentální 

aspekty 

4.3.1 Identifikace 

nebezpečí, 

posuzování rizika  

4.2.1 Stanovit kritéria 

pro akceptaci a 

akceptovatelnou 

úroveň rizik 

8.2.2 Interní audit 4.5.5 Interní audit 4.5.5 Interní audit 6 Interní audit  

 

Zobecněním podmínek integrace vznikne přehled obecně platných systémových nástrojů 

pro integraci procesů bezpečnosti v organizaci, které mohou být vymezeny takto:  

- podpora vedení organizace, 

- stanovit role, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti,  

- ustanovit politiku systému řízení, 

- stanovit cíle a plán jejich dosažení, 

-  provést přezkoumání systému managementu, 

-  vyčlenění dostatečných personálních, časových a finančních zdrojů pro jednotlivé etapy 

 zavádění,  

- stanovit akceptovatelnou úroveň rizika, 

- zajistit provádění interních auditů. 
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6.5.2 Systémové nástroje  

Při budování systému řízení integrované bezpečnosti je nutné nejdříve stanovit, které 

systémové nástroje je možné budovat společně, a které jsou natolik specifické, že bude 

lepší budovat je samostatně. Systémové nástroje IMS jsou dány a jsou popsány v kapitole 

4.7, proto není nutné pro nestandardizované procesy bezpečnosti tvořit nové.  

Rozhodnutí o tom, které nástroje se dají budovat a rozvíjet společně, patří v rámci 

budování integrovaného systému řízení k nejnáročnějším.  

Společně budovat, zavádět a rozvíjet je vhodné takové, které průřezově procházejí 

jednotlivými segmenty systému řízení organizace a dávají prostor pro odstranění duplicit 

a prezentaci provázanosti jednotlivých oblastí bezpečnosti. Již obecně platí, že nejčastěji se 

jedná o níže uvedené nástroje: 

- politika systému řízení integrované bezpečnosti by měla být vydaná jako jeden 

 dokument, v jehož rámci budou samostatně prezentovány jednotlivé segmenty systému 

 řízení; sloučení činností je reálné zejména v oblastech projednávání, schvalování, 

 rozšiřování, informování o přijaté politice, kontrole a vyhodnocení;  

- cíle a program systému řízení integrované bezpečnosti dávají velký prostor pro 

 prezentaci vzájemné provázanosti jeho jednotlivých segmentů; 

- odpovědnost a pravomoc (struktury a kompetence) jedná se o racionalizaci řídicích 

 organizačních struktur; předpokládá se, že bezpečnost organizace bude podřízena 

 jednomu centrálnímu řízení; na jedné straně může dojít k úspoře pracovníků, protože se 

 omezí duplicity řídicích a koordinačních činnosti, ovšem na druhé straně je třeba dbát 

 na to, aby všechny oblasti bezpečnosti byly pokryty kvalifikovanými odborníky v dané 

 oblasti;  

- posuzování (řízení) rizik v systému řízení integrované bezpečnosti dává prostor pro 

 komplexní a objektivní odhad možných následků pro výpočet rizika; každá z oblastí 

 bezpečnosti je charakteristická specifickými nežádoucími následky a ztrátami; 

 v procesu posuzování rizik se projeví efektivnost jedné kampaně jednoho mapování 

 zdrojů rizik, jednoho dotazníku nebo ankety, společné analýzy a posuzování podkladů 

 pro výpočet rizika a komplexního návrhu opatření;  

- havarijní opatření - provázanost v rámci tohoto prvku přináší možnosti vytvořit 

 účinnější přípravu na zvládnutí nežádoucí události; 
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- školení a komunikace je ideální oblastí pro budování integrace, protože šetří čas 

 a prostředky; sjednocení komunikačních linií a adresátů zpřehlední systém toku 

 informací;  

- dokumentace, její jednotný styl, forma, zásady, snížení nároků na rozsah, snížení 

 pracnosti a lepší přehlednost jsou dostatečné argumenty pro zavedení systému řízení 

 integrované bezpečnosti, ovšem za dodržení zásady, že každá dokumentace bude před 

 vydáním přezkoumána, odsouhlasená a schválená podle předem stanoveného postupu, 

 který v integrovaném systému řízení musí být jednotný pro všechny oblasti;  

- kontrola, monitorování, audit, přezkoumání vedením a hodnocení dávají prostor 

 pro integraci činností ve vztahu ke všem komponentům, které jsou předmětem 

 integrace; podstata je v tom, že se provede integrovaná kontrola, audit, společné 

 přezkoumání vedením a hodnocení; efekt tohoto prvku je v komplexnosti a dokonalém 

 přehledu o všech aktivitách, odpovědnostech a při stanovování opatření je možné 

 přesněji určit  priority. 

Popsané systémové nástroje jsou součástí navržené struktury a reaguje na ně příloha H 

formou rozpracovaných obecně formulovaných doporučení jejich realizace pro oblasti 

bezpečnosti, jejichž systémy řízení nejsou standardizovány.  

6.5.3 Integrace nestandardizovaných procesů řízení bezpečnosti  

Disertační práce se zabývá oblastmi bezpečnosti, které je možné rozdělit do dvou skupin. 

První skupinu tvoří BOZP, bezpečnost životního prostředí a bezpečnost informací, jejichž 

manažerské systémy řízení jsou standardizovány a je nutné je respektovat. Druhou skupinu 

tvoří požární bezpečnost, fyzická bezpečnost, technická bezpečnost a havarijní 

připravenost, jejichž postupy řízení nejsou standardizovány. U segmentů druhé skupiny se 

musí hledat stejné nebo podobné činnosti, postupy a struktury, které je možné budovat 

společně a zároveň je nutné mít na paměti, že toto budování společných prvků se nesmí 

dostat do rozporu se standardizovanými manažerskými systémy řízení segmentů první 

skupiny.  

Výstupem by měla být struktura, která by stejné nebo podobné činnosti definovala 

a integrovala je na základě podobnosti struktur, obsahu a přístupu v jeden celek 

a současně by byla kompatibilní s požadavky standardizovaných manažerských systémů 

řízení.  
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Prvním krokem vedoucím k budování systému řízení integrované bezpečnosti je analýza 

norem - ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001, jejímž cílem je zjistit,  

- zda jejich struktury vykazují takové podobnosti, které bude možné zobecnit a na 

 základě zobecnění vytvořit strukturu využitelnou pro nestandardizované oblasti 

 bezpečnosti. 

Každá z norem ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2004, ČSN OHSAS 

18001:2007 a ČSN ISO/IEC 27001:2005 má vlastní strukturu, číslování kapitol 

a subkapitol. Proces integrace si vynutil vytvoření převodních tabulek - vytvoření společné 

struktury a číslování, na jejichž základě byl vytvořen souhrn požadavků pro IMS, který 

organizacím proces integrace usnadňuje [47]. Existuje převodní tabulka podle struktury 

normy ISO 9001, ve které je číslování kapitol přizpůsobeno normě ISO 14001 a OHSAS 

18001 [25]. V roce 2005 vznikla převodní tabulka strukturovaná podle ČSN OHSAS 

18001 [48] a v roce 2010 vznikla převodní tabulka podle struktury ISO 9001 [47]. 

Převodní tabulky nepracují s ISO 27001.  

Norma ISO 14001 je vydána Evropským výborem pro normalizaci s cílem usnadnit 

integraci mezi normami ISO 9001 a ISO 14001. Norma OHSAS 18001 je vydána Britským 

normalizačním institutem a snahou vydavatele bylo umožnit organizacím se zavedeným 

systémem řízení podle ISO 9001 nebo ISO 14001, co nejsnadnější integraci OHSAS 

18001, a proto jsou pouze v ní popsány vztahy z pohledu OHSAS 18001 mezi ISO 9001 

a ISO 14001. Vzhledem k tomu, že normy ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou koncipovány 

tak, aby integrace vůči ISO 9001 byla co nejsnadnější, proto norma ISO 9001 není 

předmětem analýzy. Norma ISO 27001 je vydána technickou komisí Mezinárodní 

organizace pro normalizaci. 

Struktura norem, včetně jejich obsahové náplně kapitol, je u norem ISO 14001 a OHSAS 

18001 až na minimální rozdíly totožná. Jediným rozdílem ve strukturách kapitol je:  

- kapitola 4.3.1 u ISO 14001, která vznáší požadavky na environmentální aspekty, 

 zatímco u OHSAS 18001 na identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu 

 řízení,  

- OHSAS 18001, která obsahuje kapitoly 4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná 

 opatření a preventivní opatření (pouze nadpis) a 4.5.3.1 Vyšetřování incidentu, které 

 nemají kompatibilní oporu u ISO 14001. 
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Struktura normy ISO 27001 není s normami ISO 14001 a OHSAS 18001 kompatibilní 

v kapitolách: 

- 4.2 ustavení a řízení ISMS, 4.2.1 ustavení ISMS, 4.2.4 udržování a zlepšování ISMS, 

- 4.3 požadavky na dokumentaci, 4.3.1 všeobecně, 

- 5  odpovědnost vedení, 5.1 závazek vedení, 5.2 řízení zdrojů, 5.2.1 zajištění zdrojů, 

- 7.1 všeobecně, 7.2 vstup pro přezkoumání, 7.3 výstup z přezkoumání,  

- 8  zlepšování ISMS, 8.1 neustále zlepšování.    

Příloha I uvádí struktury norem ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001. Kompatibilita ve 

struktuře je vyznačena šedě, rozdíly jsou vyznačeny žlutě. Barevně neoznačený text 

struktury ISO 14001 a OHSAS 18001 znamená plnou kompatibilitu norem.  

Analýza podobnosti struktur a obsahu norem potvrzuje kompatibilitu ISO 14001 

a OHSAS 18001 a rozdílnosti ISO 27001 s uvedenými normami.  

Druhým krokem je syntéza, jejímž cílem není vytvořit převodní tabulku pro oblasti 

bezpečnosti - bezpečnost životního prostředí, BOZP a bezpečnost informací, protože tato 

otázka je vyřešena v rámci IMS. Cílem syntézy je vytvořit strukturu, která by nejen 

propojila struktury norem ISO 14001, OHSAS 18001 v jeden kompatibilní celek, ale 

současně by byly do ní začleněny nekompatibilní kapitoly normy ISO 27001, čímž by 

vznikla jedna struktura, která po zobecnění by byla aplikovatelná pro účely řízení 

nestandardizovaných postupů řízení procesů bezpečnosti.  

Za základ struktury byla vzata norma OHSAS 18001 a důvody pro tento postup byly:  

- BOZP musí být zřízena vždy ze zákona a pokud se organizace rozhodne integrovat 

 bezpečnostní procesy, pak u této oblasti bezpečnosti musí být uplatněn postup podle 

 OHSAS 18001, 

- podobnost struktur a obsahu norem OHSAS 18001 a ISO 14001, která byla analýzou 

 potvrzena, umožňuje propojení jejich struktur a obsahu, 

- pokud organizace až poté začne budovat QMS, tak již existují převodní tabulky,  které 

 jsou také strukturovány podle OHSAS 18001 pro jednodušší integraci.    

Tabulka 25 uvádí syntézu nekompatibilních kapitol zjištěných analýzou do nové struktury 

dokumentace podle OHSAS 18001. 
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Tabulka 25: Včlenění nekompatibilních kapitol do nové struktury dokumentace 

 

Nová struktura systému managementu 

bezpečnosti - požadavky 

 

Nekompatibilní 

kapitoly 

Odkaz na kapitoly citovaných 

norem 

ISO 

14001 

ISO 

27001 

4.2 Politika systému řízení   4.2.1 Ustavení ISMS b) stanovit politiku  

4.3.3 Cíle, cílové hodnoty, programy 
 4.2.1 

Ustavení ISMS a) zajistit cíle  

a plán jejich dosažení 

4.3.4 Aspekty bezpečnosti 4.3.1  Environmentální aspekty 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost,  

povinnost,  pravomoc   

5.1 

Závazek vedení - stanovit role, 

povinnosti a odpovědnosti 

5.2.1 Zajištění zdrojů 

4.4.4 Dokumentace  4.3.1 Všeobecně 

4.4.7 Havarijní připravenost 
 4.2.1 

Ustavení ISMS g) vybrat bezpečnostní 

opatření 

4.5.3 

Vyšetřování incidentu, neshoda, 

opatření k nápravě, preventivní  

Opatření  

4.2.4 Udržování a zlepšování ISMS  

8.1 Neustále zlepšování 

4.6 Přezkoumání systému managementu 

 

7.1 Všeobecně 

7.2 Vstup pro přezkoumání 

7.3 Výstup z přezkoumání 

 

Příloha J uvádí návrh nové struktury dokumentace o čtyřech kapitolách, která vznikla 

syntézou na základě analýzy struktur a obsahu norem OHSAS 18001, ISO 14001 a ISO 

27001.  

6.5.4 Dílčí závěr 

Syntézou vznikla struktura o čtyřech kapitolách kopírující strukturu OHSAS 18001. 

Každá kapitola se pro lepší orientaci ve věci odkazuje na konkrétní kapitolu nebo 

subkapitolu konkrétního standardu, která po obsahové stránce tvoří náplň uvedené 

kapitoly. Analýzou zjištěné nekompatibilní kapitoly se podařilo včlenit do nové 

struktury. 

Domnívám se, že pokud se podařilo propojit tři oblasti bezpečnosti, jejichž manažerské 

postupy jsou standardizovány podle struktury OHSAS 18001, pak podle nově vzniklé 

struktury je možné řídit manažerské postupy jakýchkoliv oblastí bezpečnosti, bez 

ohledu na rozsah zavedených manažerských standardizovaných systémů řízení 

v organizaci.  

Podstatné je zdůraznit, že nová struktura respektuje principy a zásady 

standardizovaných manažerských systémů řízení bezpečnosti, které jsou mimo jiné 
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založeny na existenci ucelené soustavy bezpečnostní dokumentace, což je předpokladem 

pro to, aby mohlo dojít k propojení jednotlivých oblastí bezpečnosti.  

Na místě je třeba zdůraznit, že integrace bezpečnosti není jen o ucelené soustavě 

bezpečnostní dokumentace, ale je také o kvalitě managementu, o úrovni a motivaci 

pracovníků na všech úrovních řízení, o funkčnosti procesně organizačních struktur, 

o objektivním přístupu k požadavkům majitele organizace, k prostředí a lidským 

zdrojům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup uvedený v kapitole 6.5 potvrdil přijatou pracovní hypotézu 1.2 o tom, že 

principy a zásady standardizovaných manažerských systémů řízení jsou aplikovatelné 

na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti. 

Hypotézu potvrzují závěry: 

-  podmínky pro integraci procesů bezpečnosti jsou dány a mají obecnou platnost, 

-  systémové nástroje pro integraci procesů jsou dány a taktéž mají obecnou 

 platnost a jde jen o to učinit správné rozhodnutí o tom, které systémové nástroje 

 budou budovány společně a které samostatně, 

- nová struktura systému managementu bezpečnosti respektuje principy a zásady 

 standardizovaných manažerských systémů řízení bezpečnosti, umožní propojení 

 managementu řízení nestandardizovaných oblastí bezpečnosti mezi sebou 

 navzájem s napojením na standardizované systémy řízení, v důsledku čeho 

 nebude docházet k nežádoucím duplicitám v manažerských systémech řízení 

 jednotlivých oblastí bezpečnosti.  

 

 

Závěry učiněné v kapitolách 6.2 a 6.5 naplnily první dílčí cíl disertační práce 

 - vytvořit nástroj na minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti. 
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7 Aplikace procesu budování integrované bezpečnosti  

Cílem aplikace procesu budování integrované bezpečnosti je doporučit organizaci postup, 

jak vybudovat a provozovat efektivní a účinný bezpečnostní systém organizace oproštěný 

od duplicitních činností. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Teoretický přístup k procesu budování integrované bezpečnosti  

Integrovaný model, který efektivně řeší bezpečnost organizace, znamená zásah do 

zavedených modelů řízení bezpečnosti organizace. Teoretický přístup k procesu budování 

integrované bezpečnosti doporučuje modely, které je nutné v procesu budování 

integrované bezpečnosti respektovat. 

7.1.1  Model systému řízení integrované bezpečnosti z pohledu provázanosti oblastí  

  bezpečnosti 

Model řízení bezpečnosti z pohledu provázanosti oblastí bezpečnosti vychází ze zjištění, že 

jednotlivé oblasti bezpečnosti organizace vykonávají řadu činností, z nichž některé se 

navzájem zcela nebo částečně překrývají, což ve svém důsledku vede k nežádoucím 

duplicitám v činnostech bezpečnosti.  

Kapitola 6.2 aplikuje postup zjištění a odstranění duplicit v činnostech na fyzickou 

bezpečnost ve vztahu k ostatním oblastem bezpečnosti a naopak. Výstupem posuzování 

a zjišťování duplicitních činností je katalogový list určený pro oblast fyzické bezpečnosti 

(Příloha G1) a katalogový list (Příloha G2) určený ostatním oblastem bezpečnosti. 

Katalogové listy vyjmenovávají činnosti jednoznačně svěřené do kompetence fyzické 

bezpečnosti a činnosti, které fyzická bezpečnost vykonávat nebude a jsou svěřeny do 

Pro naplnění cíle disertační práce byl stanoven druhý dílčí cíl  

- vytvořit posloupnost kroků budování integrované bezpečnosti,   

k jehož naplnění byla přijata pracovní hypotéza 2.1 

- z praktických analytických výsledků získaných v reálných podnicích je možné 

 vytvořit všeobecný algoritmus pro zavádění integrovaného systému řízení 

 v organizaci, jehož součástí je integrovaná bezpečnost. 
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kompetence jiných oblastí bezpečnosti. Postup posuzování a zjišťování duplicit je 

postupem univerzálním. 

Obrázek 11 na straně 51 znázorňuje míru integrace neboli stupeň překrytí, označovaný za 

oblast integrace, aplikovaný na komponenty IMS. Smyslem modelu integrovaného 

systému řízení z pohledu provázanosti oblastí bezpečnosti je dosáhnout takového stupně 

překrytí, který bude vyhovovat specifickým požadavkům každé jednotlivé 

organizace.  

Otázka zní, jakým způsobem je možné dosáhnout efektivního stupně překrytí. Způsob 

spočívá v určení vhodného kritéria, prostřednictvím kterého se bude hledat nejkratší 

cesta vzájemného přibližování systémů k sobě.  

Domnívám se, že v současné době nejvhodnějším kritériem pro přibližování systémů 

k sobě je minimalizace nákladů s cílem zlepšit funkcionalitu systému, zachovat funkčnost, 

uspořit prostředky, zachovat procesní a systémový přístup, zjednodušit vazby mezi 

systémy. Obrázek 24 a 25 znázorňuje ve dvou verzích hledání efektivní cesty vzájemného 

přibližování a překrývání čtyř systémů.   

 

 

 

      Obrázek 24:  Hledání efektivní cesty vzájemného přibližování a překrývání systémů 

          (verze 1) 

 

 

 

 

 

oblast

integrace

4

3

1 2



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   Obrázek 25:  Hledání efektivní cesty vzájemného přibližování a překrývání systémů    

       (verze 2) 

Integrovaný model řízení bezpečnosti z pohledu provázanosti jednotlivých oblastí 

bezpečnosti přináší jiný pohled na řízení bezpečnosti. Bez zásahu do procesu řízení 

bezpečnosti, zejména úpravy organizační struktury a bezpečnostní dokumentace není 

možné, aby model fungoval.  

7.1.2  Model systému řízení integrované bezpečnosti z pohledu organizační struktury 

  organizace  

Současný způsob řízení bezpečnosti z pohledu organizační struktury organizace, který je 

charakteristický odděleným řízením jednotlivých oblastí bezpečnosti, nedovoluje 

realizovat model integrovaného řízení bezpečnosti z pohledu provázaností jednotlivých 

oblastí bezpečnosti. 

Model založený na provázanosti činností jednotlivých oblastí bezpečnosti oproštěný od 

duplicitních činností musí respektovat zásadu, že odpovědnosti není možné se zbavit, 

toliko je možné ji delegovat na jiného.   

Integrovaný model umožní, aby odpovědnost za výkon činnosti jedné oblasti 

bezpečnosti byla delegována do výkonu jiné oblasti bezpečnosti i přesto, že původní 

oblast bezpečnosti nemůže být odpovědnosti zbavena, a to zejména v případech, kdy 

povinnost je dána ze zákona.  

3
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Takový postup umožní jen úprava organizační struktury, která spočívá v krocích:  

- v organizační struktuře organizace vznikne nový útvar o pracovním názvu tým pro 

 bezpečnost, jehož členy budou vedoucí pracovníci jednotlivých oblastí bezpečnosti. 

 Bude se jednat o vrcholový orgán organizace pro otázky řízení bezpečnosti, v jehož 

 čele by stál vedoucí, který by měl zajišťovat podmínky pro provádění analýzy rizik, 

 sestavit plán pro tvorbu a schvalování dokumentů ve spojitosti s integrovaným 

 systémem řízení bezpečnosti, zodpovídat za obsah dokumentů a zajistit u vrcholového 

 vedení organizace jejich schvalování, řešit problémy, které vyvstanou v rámci 

 integrovaného systému řízení bezpečnosti,  

- vedoucí jednotlivých oblastí bezpečnosti musí být na stejné liniové úrovní řízení, 

 aby na místě mohli neprodleně a kompetentně reagovat na vzniklou situaci. 

Obrázek 26 znázorňuje návrh modelu dílčí části organizační struktury integrovaného 

systému řízení bezpečnosti. 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                           

                

  

  Obrázek 26: Vazby a odpovědnost v organizační struktuře integrovaného systému řízení bezpečnosti 

 

7.1.3 Model systému řízení integrované bezpečnosti z pohledu bezpečnostní  

         dokumentace běžného (provozního) řízení  

Bezpečnostní dokumentace je soubor zásad a pravidel určující základní aspekty 

bezpečnosti, vyjádřený písemně. Integrovaný systém řízení bezpečnosti musí být založen 

Vrcholové vedení organizace 

Schvaluje, podporuje, vydává 

prohlášení o integrovaném 

systému řízení bezpečnosti.  

Tým pro bezpečnost 

vedoucí jednotlivých oblastí bezpečnosti 

- schvaluje, plánuje, kontroluje, řeší, incidenty, 

OBLASTI BEZPEČNOSTI  

(liniová úroveň řízení) 

BOZP      Fyzická bezpečnost     Informační bezpečnost 

Požární bezpečnost  Technická bezpečnost   Havarijní připravenost

      Bezpečnost životního prostředí  

Vedoucí týmu pro bezpečnost 
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na existenci ucelené soustavy bezpečnostní dokumentace. Aby bezpečnostní dokumentace 

splňovala požadavky kladené na integrovaný systém řízení bezpečnosti, musí být  

- jednotně vedená evidence bezpečnostní dokumentace,  

- jednoznačně vymezeny role v systému řízení bezpečnosti, zejména řízení 

 a odpovědnost, 

- musí existovat zpětná vazba, plnící funkci regulátoru, která je předpokladem řízení 

 systému. 

V systému integrovaného systému řízení bezpečnosti se uplatňuje tříúrovňová struktura 

bezpečnostní dokumentace:  

1. úroveň:  Bezpečnostní politika,  

2. úroveň:  Bezpečnostní standard,  

3.  úroveň:  Provozní dokument.   

Každá úroveň dokumentace musí být koncipována způsobem, aby obsahovala odpovědi na 

otázky, které budou formulovány za využití analytického přístupu označovaného jako 

5 WH, který je popsán na straně 56.    

1. úroveň: Bezpečnostní politika systému řízení integrované bezpečnosti (Příručka) 

    Cílová skupina: vrcholové vedení organizace  

Každá společnost musí dodržovat bezpečnostní zásady, které jsou nejčastěji formulovány 

v bezpečnostní politice organizace. Jedná se o dokument, který definuje účel, cíl, vůli 

a záměr vedení společnosti v oblasti bezpečnosti. Jedná se o základní bezpečnostní 

dokument, ve kterém vedení organizace musí definovat integrovaný systém řízení 

bezpečnosti. Tabulka 26 uvádí obecnou formální strukturu příručky IMS.  Vnitřní struktura 

příručky není předepsaná a většinou pouze odpovídá na obligatorní požadavky norem ISO. 

Obecnost a formálnost struktur příruček IMS je možné využít k propojení integrace 

s oblastmi bezpečnosti, jejíž manažerské systémy řízení nejsou standardizovány.  

 Tabulka 26: Obecná formální struktura příručky IMS 

                                      Příručka IMS  

 

QMS EMS OHSAS ISMS 

Požadavky společné všem systémům IMS 

Specifické požadavky 

QMS 

Specifické požadavky 

EMS 

Specifické požadavky 

OHSAS 

Specifické požadavky 

ISMS 

Společné požadavky jednotlivých systémů, které není možné zahrnout do požadavků společných všech 

systémům IMS. 
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2. úroveň: Bezpečnostní standard (směrnice, řády) 

    Cílová skupina: ředitel organizace, vedoucí týmu pro bezpečnost, členové  

          týmu pro bezpečnost  

Bezpečnostní standard je dokument, ve kterém budou rozpracovány obecné požadavky 

kladené na bezpečnost uvedené v bezpečnostní politice. Bezpečnostní standard již musí 

definovat konkrétní a detailní požadavky kladené na bezpečnost, proto bude považován za 

základní předpis integrovaného systému řízení bezpečnosti. Dokument musí být 

přizpůsoben konkrétním potřebám organizace. Charakteristickým rysem tohoto dokumentu 

je definování dílčích procesů a postupů, které zaručí efektivní prosazování dílčích 

bezpečnostních opatření. Bezpečnostní standard propojí jednotlivé oblasti bezpečnosti 

tak, aby nedocházelo k nežádoucím duplicitám v bezpečnostní práci, sjednotí odbornou 

terminologii, sjednotí metodické prostředí a řízení bezpečnosti, čímž se zvýší schopnost 

reagovat na bezpečnostně nestandardní situace.  

3. úroveň: Provozní řád (pracovní postupy, instrukce) 

    Cílová skupina: vedoucí jednotlivých oblastí bezpečnosti  

Cílem provozního řádu je naplnění požadavků uvedených ve standardu. Provozní řád 

bude krok za krokem popisovat, jak provádět určitou činnost nebo zavádět konkrétní 

opatření s cílem, aby bylo minimalizováno riziko. Bezpečnostní dokument podrobně 

vysvětluje povinnosti, které jsou nezbytné pro naplnění aspektů bezpečnosti konkrétní 

oblasti bezpečnosti. Jedná se o procesy v podobě pracovních postupů, které jsou 

charakteristické a nosné jen pro danou oblast bezpečnosti. Provozní řád musí garantovat 

správnost a zákonnost provedení těchto povinností.  

Bezpečnostní dokumentaci nestandardizovaných systémů řízení je nutné nejdříve 

analyzovat. Analýza umožní její porovnání a doplnění. Syntézou se dokumentace propojí 

v jeden kompatibilní celek. Pro proces analýzy je nutné zvolit jednotná kritéria, která 

budou charakteristická pro všechny anebo alespoň většinu oblastí bezpečnosti. Pokud 

organizace má vybudovaný IMS, má výhodu, protože kritéria pro analýzu bezpečnosti 

organizace už jsou nastavena. V opačném případě je možné bezpečnostní dokumentaci pro 

účely analýzy rozčlenit podle obsahové podobnosti dokumentů do níže uvedených 

kategorií: 
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1. Provozně bezpečnostní předpisy. 

 Každá oblast bezpečnosti má svou provozní část, která vychází z právních předpisů 

 a z interních směrnic.  Jedná se o organizaci práce a pracovní postupy.  

2. Technická (technologická) dokumentace. 

 Konkrétní oblast bezpečnosti musí splňovat požadavky svého technického zajištění, 

 jedná se o bezpečnostní předpisy a o pokyny k vedené dokumentace. 

3. Personální bezpečnost. 

 Personální bezpečností se rozumí odpovědnost a pravomoc, odborná způsobilost, výběr 

 a průprava osob ke zvládání jednotlivých rolí, dostatečná dotace systémů lidskými 

 zdroji, seznamy citlivých funkcí atd.  

4. Právní bezpečnost. 

 Právní bezpečností se rozumí vytvoření aktuální, funkční a dodržované základny 

 povinností vyplývajících z právních a podzákonných právních předpisů, norem 

 a povinností vyplývající z interních směrnic.  

5. Administrativně-správní bezpečnost.   

 Administrativní bezpečností se rozumí vytvoření relevantní, funkční a dodržované 

 předpisové základny ve smyslu, co není písemně, to neexistuje, co není vyžadováno, to 

 se nedělá. Administrativa bezpečnosti musí sledovat organizační strukturu. Její součástí 

 je přehled návazných dokumentů v podobě směrnic, nařízení, opatření, metodiky, 

 provozních řádů.  

6. Prověrky, kontroly.  

 Touto fází se rozumí kontrola plnění věcných a režimových opatření, kterým by měl 

 vyhovět jak lidský faktor, tak technické a technologické zařízení.    

7. Školení. 

 Výkon činností v oblastech bezpečnosti je vázán na školení, která stačí rozdělit na 

 školení základní a odborná. Organizační směrnice by měly upravovat tuto oblast.  

8. Prevence rizik. 

 Prevencí rizik se rozumí identifikace nebezpečí, stanovení nebezpečí a způsobu jeho 

 řízení, plán zvládání událostí a incidentů.  

9. Havarijní připravenost. 

 Havarijní připraveností se rozumí příprava na havarijní ohrožení a situace a reakce na 

 ně, jejíž součástí jsou plány pro zvládání těchto situací jednotlivými oblastmi 
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 bezpečnosti, čímž se rozumí identifikace nebezpečí, stanovení nebezpečí a způsobu jeho 

 řízení.  

7.2 Praktický přístup k procesu budování integrované bezpečnosti  

Jedná se o odborný postup skládající se z posloupnosti kroků, který povede ke korigování 

efektivity bezpečnostních procesů a ke zvýšení úrovně bezpečnosti, jehož výstupem bude 

integrovaná bezpečnost.  

7.2.1 Analytické poznatky získané v reálných podnicích 

Vytvořit všeobecný model posloupnosti kroků budování systému řízení integrované 

bezpečnosti uplatnitelný v praxi předpokládá, že model musí vycházet z reálných 

zkušeností a zvyklostí uplatňovaných v podnikové praxi s budováním standardizovaných 

manažerských systémů řízení. Nově navržený model musí být kompatibilní s postupy 

a kroky budování standardizovaných manažerských systémů řízení, aby byl včlenitelný do 

již zavedené struktury kroků a postupů budování integrovaného systému řízení.  

Pro naplnění tohoto cíle bylo shromážděno dvacet pět závěrečných vysokoškolských 

prací popisujících a řešících tuto problematiku u reálných organizací. Informace 

uvedené v podkladových materiálech byly podrobeny analýze za účelem zjištění 

zkušeností a zvyklostí uplatňovaných v procesu budování integrovaného systému řízení.   

Postup zjišťování zkušeností a zvyklostí uplatňovaných v procesu budování 

integrovaného systému řízení:  

1. Určení kritérií pro ustanovení vzorku organizací 

Nejdříve je nutné pojmenovat kritéria, podle kterých budou vybrány organizace, které 

vytvoří obecný vzorek organizací, u kterých budou zjišťovány a pojmenovávány 

zkušenosti a zvyklosti uplatněné při budování integrovaného systému řízení.  

Kritéria výběru byla určena takto: 

a) předmět činnosti  

-  cílem kritéria je zadokumentovat různorodost předmětů činnosti  vybraných     

 vyjmenovaných organizací, 

b) druh a rozsah implementovaných standardizovaných manažerských systémů řízení 

c) velikost organizace, co do počtu zaměstnanců  
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-  kritérium uplatněno nebylo z důvodu nedostatku relevantních informací 

 v podkladových materiálech, 

d) organizace v podmínkách České republiky nebo Slovenské republiky, tuzemská 

 společnost nebo dceřiná společnost zahraniční korporace  

- společnost s ručením omezeným je společností tuzemskou  a akciová společnost je  

 dceřinou společností zahraniční korporace.  

Uplatněním určených kritérií vznikl obecný vzorek třinácti organizací uvedený v tabulce 

27, který bude podroben dalšímu analytickému zkoumání.  

Tabulka 27: Všeobecný vzorek organizací 

 Obchodní jméno 

organizace 

Sídlo Předmět činnosti Komponenty IMS 

QMS EMS OHSAS ISMS 

1. Prima Tech, s.r.o. 

[101]  
ČR 

Vzduchotechnika, 

zvuková a protipožární izolace 
Ano Ano Ano - 

2. Ecological 

Consulting, a.s. 

[102]  

 

ČR 

Poradenství v oblasti BŽP a 

BOZP 
Ano Ano Ano - 

3. Renogum, a.s. 

[103]  

ČR 
Montáž dopravních pásů, 

výroba z produktů z pryže 
Ano Ano Ano - 

4. STOW ČR, s.r.o. 

[104]  

ČR Paletové, regálové systémy Ano Ano Ano - 

5. U.S. STEEL, s.r.o. 

[105]  

SR Ocelářská výroba Ano Ano Ano - 

6. Domov důchodců 

[106]  

SR Služby v sociální oblasti Ano - - - 

7. EK TRADE, s.r.o. 

[107]  

SR 
Služby v oblasti potravinářství, 

velko a maloobchod 
Ano 

- - - 

8. IBISERVIS, s.r.o. 

[108]  
SR 

Vypalování kovových 

polotovarů a válcovaných plechů 
Ano - - - 

9. Jazyková škola 

[109]  

SR Služba v oblasti vzdělávání Ano - - - 

10. Pavel EKL-IN 

[110]  
SR 

Subdodávky strojírenských 

výrobků a zařízení 
Ano Ano - - 

11. MOLEX Slovakia, 

a.s.[111]  
SR Výroba konektorů Ano Ano Ano 

- 

12. EKO-TERM, s.r.o. 

[112] 
SR 

Služby v oblasti diagnostiky 

technologických a energetických 

zdrojů znečišťování ovzduší 

Ano Ano - - 

13. Neuvedeno, a.s. 

[113]  

SR 
Kabelové svazky pro 

automobilovou, železniční, 

lodní dopravu 

Ano Ano - - 
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2. Komponenty zavedených IMS u vybraných organizací 

Tabulka 28 uvádí analytické informace o rozsahu komponent IMS a vychází z údajů 

uvedených v tabulce 27.  

Tabulka 28: Rozsah vybudovaných manažerských systémů 

Počet 

organizací 

Rozsah zavedených komponent IMS 

6 QMS + EMS + OHSAS 

4 QMS + EMS 

3 QMS 

3. Analýza posloupnosti zavádění komponent IMS 

Tabulka 29 uvádí analytické údaje o posloupnosti zavádění komponent IMS u organizací 

vyjmenovaných v tabulce 27, ze kterých vyplývá následující: 

-   u organizací 1-3, 5-13 jako první v pořadí byl zaveden QMS, 

- 13  organizací (1-13) má zaveden QMS,  

-  4   organizace (1,2,3,5) upřednostnily separátní zavádění tří manažerských systémů 

   řízení s jejich dodatečnou integrací,  

-  1  organizace (10) zavedla separátně dva manažerské systémy s jejich dodatečnou 

   integrací, 

-   1   organizace (11) zavedla separátně dva manažerské systémy řízení a třetí budovala 

   s požadavkem na integraci systémů řízení,  

-  2  organizace (12,13) separátně zavedly QMS a zavádění jednoho dalšího systému 

   podmínili integrací systémů,  

-  4  organizace zavedly jeden manažerský systém řízení, bez požadavku na budování 

   dalších systémů řízení,  

-  1  jedna organizace (4) zavedla tři manažerské systémy řízení se současným   

   požadavkem na jejich integraci. 
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Tabulka 29: Posloupnost zaváděných komponentů IMS 

Obchodní jméno 

organizace 

Způsob 

zavedení  

systému  

řízení 

Posloupnost zavádění 

systémů řízení 

 

 

Požadavek 

integrace 

Zavedení dalšího 

systému řízení 

s požadavkem na 

integraci 

1. Prima Tech separátně QMS + EMS + OHSAS Ano  

2. Ecological Consul.  separátně QMS + EMS + OHSAS Ano 
3. Renogum separátně QMS + EMS + OHSAS Ano 
4. STOW ČR integrovaná QMS + EMS + OHSAS - 
5. U.S. STEEL separátně QMS + EMS + OHSAS Ano 
6. Domov důchodců separátně QMS - 

7. EK TRADE separátně QMS - 

8. IBISERVIS separátně QMS - 

9. Jazyková škola separátně QMS - 

10. Pavel EKL-IN separátně QMS + EMS  Ano 

11. MOLEX Slovakia  separátně QMS + EMS  OHSAS Ano 

12. EKO-TERM separátně QMS EMS Ano 

13. Neuvedeno separátně QMS EMS Ano 

 

4. Analýza kroků zavádění integrovaného systému řízení  

Cílem tohoto kroku bylo zjistit analytické údaje o jednotlivých krocích budování 

integrovaného systému řízení. Pro tyto účely byly zkoumány postupy uplatněné 

u organizací 1-5, 10-13,  protože u těchto organizací proběhla integrace standardizovaných 

manažerských systémů řízení. Analýzou bylo zjištěno, že organizace v procesu budování 

integrovaných systémů řízení uplatňovaly podobnou posloupnost kroků. Nutné je 

zdůraznit, že kritérium velikost organizace, co do počtu zaměstnaců, nemá vliv na 

posloupnost kroků zavádění integrovaného systému řízení, což porvrdila analýza 

zkoumaných subjektů. Syntéza analýzou získaných informací umožnila vytvořit všeobecný 

model posloupností kroků budování integrovaného systému řízení, který byl uplatněn 

u všech vybraných organizací bez ohledu na jejich velikost a předmět činnosti.  

Obrázek 27 zobrazuje obecný model v podobě všeobecného schématu modelu budování 

integrovaného systému řízení aplikovatelný v podmínkách vybraných organizací. 

Budování integrovaného systému řízení je možné rozdělit do tří fází: 

I. fáze  Příprava: rozhodnutí vedení budovat IMS, plánování záměru - vymezení  

    rozsahu, analýza a hodnocení rizika stavu organizace.  

II. fáze  Realizace:  definování politiky systému řízení, modelování procesů, vývoj  

    IMS, plánování a implementace zadokumentovaného. 

III. fáze  Kontrola: interní audit, přezkoumání managementem, realizace nápravných  

    a preventivních opatření, certifikace, pravidelná hodnocení a přezkoumání. 



99 

 

 

  I. fáze 

   

 

 

 

     II. fáze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  III. fáze 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27:  Schéma všeobecného modelu budování IMS aplikovatelný v podmínkách organizace 
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7.2.2 Schéma všeobecného modelu budování systému řízení integrované bezpečnosti 

Postupy a závěry učiněné v kapitole 6 Integrace bezpečnosti byly převedeny do podoby 

schématu, které jsou obsahem Přílohy K: Schéma všeobecného modelu budování systému 

řízení integrované bezpečnosti. Jedná se o doporučený algoritmus posloupnosti kroků, jak 

v organizaci zavádět systém řízení integrované bezpečnosti, který respektuje zásady 

budování integrovaného systému řízení popsaného v kapitole 7.2.1 a názorného na obrázku 

27. 

Budování systému řízení integrované bezpečnosti je rozděleno do tří fází: 

1. fáze Příprava: 

- rozhodnutí vedení o zavedení systému řízení integrované bezpečnosti,  plánování 

 záměru.  

2. fáze Realizace: 

- vymezení nestandardizovaných oblastí bezpečnosti, popis stavu safety design, proces 

 odstraňování duplicit v činnostech bezpečnosti, úprava odpovědností a pravomocí, 

 analýza a hodnocení rizika, příručka systému řízení integrované bezpečnosti, 

 implementace zadokumentované systému řízení. 

3. fáze Kontrola:  

- audit, přezkoumání managementem, realizace nápravných a preventivních opatření, 

 posouzení efektivity systému, pravidelné přezkoumání a vyhodnocování. 

7.2.3 Dílčí závěr 

Schéma všeobecného modelu systému řízení integrované bezpečnosti respektuje existenci 

všeobecného modelu budování integrovaného systému řízení, je s modelem kompatibilní a 

umožňuje jeho včlenění do zavedeného integrovaného systému řízení, což dokládá 

následující:  

-  v první fázi budování systému řízení integrované bezpečnosti se nevznáší požadavek na 

 prvotní analýzu a hodnocení rizika stavu bezpečnosti organizace, na rozdíl od 

 všeobecného modelu budování integrovaného systému řízení, protože výsledky analýzy 

 a hodnocení rizika jsou k dispozici z IMS;  

- ve druhé fázi budování systému řízení integrované bezpečnosti je popis safety design 

 a popis bezpečnostní dokumentace omezen jen na nestandardizované oblasti 

 bezpečnosti, protože oblasti bezpečnosti tvořící komponenty IMS jsou již popsány 
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 v rámci tohoto systému; nástroj na minimalizaci duplicitních činností v činnostech 

 bezpečnosti je uplatněn vůči všem oblastem bezpečnosti a nese  sebou požadavek na 

 úpravu odpovědnosti a pravomoci za výkon činností bezpečnosti; v rámci IMS již došlo 

 k úpravě rolí a odpovědnosti, a proto formou korekce dojde k úpravě tohoto požadavku; 

 analýzou a hodnocením rizika se ověří stav bezpečnosti organizace za podmínek 

 systému řízení integrované bezpečnosti; podle  pravidel IMS se zpracuje bezpečnostní 

 dokumentace do podoby příručky systému řízení  integrované bezpečnosti; 

- fáze třetí jsou identické.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup uvedený v kapitole 7. naplnil přijatou pracovní hypotézu 2.1 

z praktických analytických výsledků získaných v reálných podnicích je možné 

vytvořit všeobecný algoritmus posloupnosti kroků pro zavádění integrovaného 

systému řízení v organizaci, jehož součástí bude systém řízení integrované 

bezpečnosti. 

Hypotézu potvrzuje: 

-  schéma všeobecného modelu budování integrovaného systému řízení (obr. 

 27), které vychází z praktických zkušeností získaných v reálných organizacích a 

 je aplikovatelný v každé organizaci bez ohledu na její velikost a předmět 

 činnosti,  

-  schéma všeobecného modelu budování systému řízení integrované 

 bezpečnosti (příloha K), který je kompatibilní s modelem budování 

 integrovaného systému řízení, který je funkční a vychází z praktických 

 zkušeností organizací.  

Závěry uvedené v kapitole 7. naplnily druhý dílčí cíl disertační práce  

- vytvořit posloupnost kroků budování integrované bezpečnosti.  
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8 Diskuse 

Cílem disertační práce bylo vytvořit integrovaný model, který bude efektivně řešit 

bezpečnost. Naplnění cíle práce je založeno na principu, že integrace procesů bezpečnosti 

v organizaci je předpokladem pro budování efektivní bezpečnosti, která bude nedílnou 

součástí komplexní podnikové integrace. Integrovaný systém řízení je účinný nástroj 

managementu, který je aktivně zapojen do systému řízení organizace a je založen na 

existenci mezinárodních norem. Minimalizace duplicit v činnostech bezpečnosti je 

předpokladem pro odstranění duplicit v řízení a snížení nákladů na řízení. 

První dílčí cíl disertační práce byl naplněn vytvořením nástroje pro minimalizaci 

duplicitních činností v činnostech bezpečnosti, který duplicity zjistí, pojmenuje 

a minimalizuje. Proces zjištění a pojmenování duplicitních činností dokumentují přílohy 

A až E. Tabulka 11 sumarizuje obecná vstupní data o počtu možných duplicitních činností 

a umožňuje určit oblasti bezpečnosti, kterým je třeba věnovat prioritní pozornost. Tabulky 

14 a 15 sumarizují konkrétní údaje o počtech zjištěných duplicit a podobnostech 

v činnostech bezpečnosti, které je nutné podrobit procesu minimalizace duplicitních 

činností. Proces minimalizace duplicitních činností dokumentuje příloha F a návrh 

doporučeného stavu dokumentuje příloha G. Nástroj pro minimalizaci duplicitních činností 

v činnostech bezpečnosti je aplikován na podmínky fyzické bezpečnosti, protože výstupní 

údaje z tabulky 11 označily tuto oblast bezpečnosti za oblast, které je vhodné věnovat 

prioritní pozornost. Nástroj pro minimalizaci duplicitních činností v činnostech 

bezpečnosti odstranil 12 zjištěných duplicit jejich přiřazením k výkonu konkrétním 

oblastem bezpečnosti. V procesu zjišťování a minimalizace duplicitních činností 

v činnostech bezpečnosti se jako problematická jevila nejednotnost terminologie pojmů 

a stejně tak se problematicky jeví i metoda brainstormingu, která je uplatňovaná v procesu 

zjišťování a minimalizace duplicit. Metoda brainstormingu je založena na profesionálním, 

aktivním a korektním přístupu všech zúčastněných stran, v opačném případě výstupy 

z procesu zjišťování a odstraňování duplicit budou zkreslené.  

Druhý dílčí cíl disertační práce byl naplněn vytvořením algoritmu kroků budování 

integrované bezpečnosti. Integrovaný systém řízení jednotlivé komponenty systému řízení 

propojuje na základě zobecněných podmínek a systémových nástrojů integrace, včetně 

respektování společných principů řízení. Důkazem platnosti tohoto tvrzení je obrázek 27, 
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který znázorňuje schéma všeobecného modelu budování integrovaného systému řízení 

aplikovatelného v podmínkách organizace, který vychází z praktických zkušeností 

získaných v organizacích s budováním integrovaného systému řízení. Model má 

univerzální platnost bez ohledu na velikost organizace a předmět její činnosti. Model 

budování systému řízení integrované bezpečnosti je znázorněn v příloze K a je postaven na 

identických zásadách a principech jako všeobecný model budování integrované 

bezpečnosti. Model potvrzuje obecnou platnost podmínek integrace a systémových 

nástrojů integrace uplatňovaných v procesu budování integrovaného systému řízení a je 

důkazem jejich aplikovatelnosti na oblasti bezpečnosti, na které nedosahují mezinárodní 

normy upravující jejich systémy řízení. Respektováním uvedených zásad a principů byl 

vytvořen univerzální model systému řízení integrované bezpečnosti, který má podobu 

algoritmu posloupnosti kroků budování integrované bezpečnosti. Jeho charakteristickým 

znakem je jeho včlenitelnost do již zavedených standardizovaných systémů řízení.  

Přínosem pro vědu je vytvoření nového nástroje pro minimalizaci duplicit v činnostech 

bezpečnosti, včetně vytvoření nového algoritmu kroků budování integrované bezpečnosti 

a univerzálnost obou přístupů, která umožňuje jejich aplikaci na jakékoliv oblasti 

bezpečnosti, v podmínkách jakékoliv organizace, bez ohledu na její velikost a předmět 

činnosti.  

Přínosem pro praxi je, že organizace v procesu budování integrované bezpečnosti 

prostřednictvím algoritmu kroků budování integrované bezpečnosti rozvíjí identické 

zásady a principy, kterých bylo využito k zavedení integrovaného systému řízení. Nástroj 

pro minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti dokáže objevit skryté 

rezervy a to nejen u oblastí bezpečnosti, jejichž systém řízení není standardizován, ale 

i u oblastí bezpečnosti, jejichž systémy řízení již jsou standardizovány. Praxe se aplikací 

navrženého postupu více přiblíží k naplnění obecného cíle, kterým je efektivní přístup 

k procesu integrace systému řízení organizace.  
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9 Závěr 

Práce je zaměřena na oblast bezpečnosti se zaměřením na její efektivitu v kontextu s jejím 

dopadem na hospodárný provoz organizace. Cílem práce bylo zjistit, zda řízení 

bezpečnosti je v organizaci zatíženo duplicitními činnostmi, které ovlivňují hospodárný 

provoz organizace, zda tyto duplicity jsou zjistitelné, odstranitelné a navrhnout nástroj pro 

jejich minimalizaci a vytvořit algoritmus kroků budování integrované bezpečnosti.  

Pro naplnění cíle práce byla provedena analýza informací z oblasti práva, teorie 

bezpečnosti a jejího řízení, z oblasti efektivity posuzování systémů řízení, která potvrdila, 

že řízení bezpečnosti je zatíženo duplicitními činnostmi. Analýzou bylo zjištěno, že 

předpoklady pro vznik duplicit jsou dány celou řadou faktorů, které působí současně. Na 

vzniku duplicitních činností se výrazně podílí například četnost, různorodost 

a neprovázanost zákonů, vyhlášek a norem, které způsobují, že unikají vazby a souvislosti 

mezi jednotlivými oblastmi bezpečnosti, nejednoznačná vymezenost některých oblastí 

bezpečnosti, vzájemná neprovázanost oblastí bezpečnosti nebo individuální přístup 

k řešení bezpečnosti, což znamená, že každá organizace má bezpečnost řešenou v jiném 

rozsahu, včetně požadované dokumentace. 

Pro proces zjišťování a odstraňování duplicit byl vytvořen nástroj vedoucí k minimalizaci 

duplicitních činností v oblasti bezpečnosti, prostřednictvím kterého za využití vzájemného 

porovnávání jednotlivých činností oblastí bezpečnosti, maticového diagramu a binárního 

porovnání bylo zjištěno, že duplicity jsou zjistitelné, pojmenovatelné, popsatelné, 

vyhodnotitelné a odstranitelné. Nástroj pro minimalizaci duplicitních činnosti je nástrojem 

univerzálním, což znamená, že je aplikovatelný pro jakoukoliv oblast bezpečnosti 

v organizaci.  

Efektivita bezpečnosti bezprostředně souvisí se systémem řízení bezpečnostního systému 

a systémem řízení organizace jako celku. Oba systémy jsou propojené obecnými principy 

řízení, které vždy zůstávají totožné. Zásad společných principů řízení bylo využito 

k založení integrovaného přístupu k procesu řízení bezpečnosti, jehož cílem je odstranění 

duplicit v řízení bezpečnosti a snížení nákladů na řízení bezpečnosti. Předpokladem pro 

vytvoření modelu posloupnosti kroků budování integrovaného systému řízení bezpečnosti 

bylo ověřit, zda principy a zásady standardizovaných manažerských systémů řízení jsou 

aplikovatelné na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti. Bylo ověřeno, že 
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jak podmínky pro integraci procesů, tak systémové nástroje pro integraci procesů jsou 

nejen dány, ale mají i obecnou platnost, což umožní propojit management 

nestandardizovaných oblastí řízení bezpečnosti mezi sebou navzájem s napojením na 

standardizované systémy řízení, čímž je dán předpoklad pro odstranění duplicit 

v manažerských systémech řízení nestandardizovaných oblastí bezpečnosti. Všeobecný 

algoritmus posloupnosti kroků pro zavádění integrovaného systému řízení v organizaci 

vychází z praktických analytických výsledků získaných v reálných podnicích. Je 

aplikovatelný v každé organizaci bez ohledu na její velikost a předmět podnikání a jeho 

součástí je všeobecný model budování systému řízení integrované bezpečnosti, který je 

kompatibilní s modelem budování integrovaného systému řízení, je funkční a vychází 

z praktických zkušeností organizací.  

Práce přispívá k poznání v oblasti řízení bezpečnosti, včetně její efektivity. Potvrzuje nejen 

existenci duplicitních činnosti v činnostech bezpečnosti, které jsou zjistitelné 

a odstranitelné, ale i univerzálnost zavedených standardizovaných manažerských systémů 

řízení, kdy za dodržení podmínek integrace a respektování systémových nástrojů je možné 

kompatibilní propojení těchto systému s nestandardizovanými systémy řízení, čímž 

přispívá ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu systému řízení bezpečnosti.   
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Conclusion  

Work is bent on region safeness with a view to her effectiveness in the context with her 

impact on economical operation organization. Aim work was find out, whether drive 

safeness is in organization heavy - laden duplicate activities that the work economical 

operation organization, whether these duplicity are ascertainable, removable and suggest 

tool for their minimisation and create algorithm steps construction integrated safeness.  

To fulfil aim work was effected analysis information of areas law, theory safeness and her 

drive, from areas effectiveness under consideration management system that the 

confirmed, that the drive safeness is heavy - laden duplicate activities. Analysis was 

ascertained, that the prerequisite to rise duplicities are given whole row factors that the 

functions at the same time. On rise duplicate activity espressivo partake for example 

percent occurrence, difference and no cohesion laws, public notice and norms that the 

implicate, that the run out bindings and connection between single regions safeness, 

ambiguous some region safeness, mutual no cohesion region safeness or particular access 

to solving safeness, which means, that every organization has safeness buckthorn in any 

other range, inclusive requisite documentation. 

To suit recognition and stripping duplicities be created tool leading to the minimisation 

duplicate activity in the area safeness, through whose behind usage mutual collation single 

activity region safeness, matrix diagram and dichotomous comparison was ascertained, that 

the duplicity are ascertainable, nameable, describable and removable. Tool for 

minimisation duplicate activities is tool universal, which means, that the is applicable for 

region safeness in organization.  

Effectiveness safeness on the instant bears management system security system and 

management system organization entire. Both systems are connected common principles 

drive that the always continue to be identical. Basics common principles drive was used to 

turn integrated access to of the process drive safeness, whose aim be out duplicity in drive 

safeness and decrease management cost safety. Prerequisite to creation mock - up series of 

steps construction integrated management system safeness was verify, whether principles 

and fundamentals standardized managerial management system are applicable on 

standardized routes process control safeness. Was tested, that the how conditions for 

integration suits, so system tools for integration suits be not only given, but have and 
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common force, which will enable put through management standardized region drive 

safeness with one another mutually with attached to standardized management system, 

whereby is given prerequisite to ablation duplicity in managerial management system 

standardized region safeness. Universal algorithm succession steps to loading integrated 

management system in organization start from practical analytical results gained in real 

companies. Is applicable in every organization regardless of her size and subject of 

enterprise and his part of is universal mock - up construction management system 

integrated safeness, that is of compatible with mock - up construction integrated 

management system, be functional and start from practical experience organization.  

Work make for knowledge in the area drive safeness, inclusive her effectiveness. 

Acknowledges not only existence duplicate activities in operation safeness, that are 

ascertainable and removable, but also catholicity established standardized managerial 

management system, when behind meeting the conditions integration and authority system 

tools it is possible compatible connection these system with standardized management 

system, whereby administer to to superior and efficient management system safeness.   
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