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ABSTRAKT  

 Předmětem diplomové práce „Ekonomické vyhodnocení implementace Integrovaného 

manažerského systému řízení ve vybraném podniku“ je zhodnocení přínosů a nákladů na 

zavedený systém managementu kvality, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce 

praktické.  

Teoretická část se zabývá poznatky z oblasti manažerského systému a jeho jednotlivými 

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

a klíčovými pojmy pro zpracování analytické části. Tato část obsahuje charakteristiku  

a specifikaci teoretických východisek k danému tématu.  

V druhé, praktické části, je již samotný popis vybraného podniku XY. Vyhodnocení 

nákladů a výnosů již zavedeného manažerského systému řízení QMS, analýza nákladovosti  

a možných ekonomických přínosů zavedení EMS a OHSAS, respektive Integrovaného 

manažerského systému. 

Klíčová slova: manažerský systém; kvalita; měření; proces; efektivnost 

 

ABSTRACT  

 

 The subject of the thesis „Economic Evaluation of Integrated Management  System in  

Selected company” is evaluations of the contributions and costs of the system introduced. The 

topic is describe both in terms of theoretical and also practical site.  

The theoretical part of this thesis deals with the knowledge from the area of 

management systém and with it is individual systems from the areas of quality management 

system, environment, safety and health protection at work (occupational health and safety 

management system) and key concepts for the processing of the analytical part. This part is 

devoted to theoretical solutions background to the topic.  

The main point of second part is analyze of selected company. Evaluation of costs and 

benefits of the already established management system QMS management, cost analysis and 

the potential economic benefits of implementing EMS and OHSAS, respectively, the 

Integrated Management System. 

 

Keywords: management system; quality; measurement; process; efficiency. 
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ÚVOD 

Kvalita výrobků či služeb je základní kámen úspěchu podniku. V dnešní době je ve 

velké míře prosazován pohled na jakost jako na požadavek neustálého zlepšování. Dále je 

v podnicích kladen důraz na chování firem vůči životnímu prostředí a na prevenci v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Aby bylo těchto cílů dosaženo, je třeba mít dobře 

zaveden systém řízení organizace. Podniky čím dál tím více přistupují k integraci těchto tří 

systémů. Velká část požadavků, které vyplývají z ISO norem (v oblasti BOZP z britského 

standardu BS OHSAS), je totiž pro jednotlivé systémy společná. Je proto pro podnik výhodné 

tyto systémy spojit do Integrovaného systému řízení.  Každá z oblastí, která je prvkem 

Integrovaného manažerského systému, má některá svá vlastní specifika. Tyto už vyplývají  

z formulací základních pojmů. Například Systém životního prostředí vymezuje pojmy 

Environmentální aspekt a Systém bezpečnost a ochrany zdraví při práci pojednává 

 o riziku nebo nebezpečí. Je tedy nutné najít společnou množinu těchto požadavků, aby 

vytvořený Integrovaný manažerský systém mohl efektivněji své procesy řídit a byl pro podnik 

přínosem. IMS se snaží minimalizovat rozsah dokumentace, zvyšovat její přehlednost  

a snižovat náklady potřebné na správu systému. Další výhodou certifikovaného systému řízení 

jsou pravidelná hodnocení a možnost prokázání plnění definovaných požadavků třetím 

stranám. Systém poskytuje možnost řídit procesy v podniku dle přání zákazníka ve shodě 

s platnou legislativou zahrnující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního 

prostředí, ochranu spotřebitele a také požární ochranu. 

 

V teoretické části budou objasněny základní a klíčové pojmy všech tří výše již zmíněných 

systémů (QMS, EMS, OHSAS) a Integrovaného manažerského systému řízení. Podrobněji 

bude věnována pozornost charakteristice těchto systémů z hlediska jejich zavádění a etap, 

dále také jejich přínosům pro podnik. Nakonec budou vymezeny podnikové náklady 

týkajících se QMS, EMS a BOZP a náklady na samotnou certifikaci.   

 

V praktické části práce bude představena společnost XY, kde je uvedená problematika 

řešena. Dále bude zhodnocen současný stav manažerského systému řízení QMS  

a možnost zavedení EMS a OHSAS v podniku, respektive Integrovaného manažerského 

systému řízení. Jako další bod bude analyzován potenciál firmy, konkurenční prostředí, dále 

pak náklady samotné realizace IMS a náklady na jeho udržování. Na závěr budou shrnuty 

ekonomické výnosy a celkové přínosy, které firma získá zavedením IMS.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA IMPLEMENTACE 

INTEGROVANÉHO MANAŽERSKÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

V PODNIKU  

 

1.1 Systém managementu kvality (QMS) 

„Slovo „kvalita", jehož současným synonymem je i výraz „jakost", se používalo již ve 

starověku, což nepochybně souviselo s tím, že lidé se vždy zajímali o to, jak jim slouží 

výrobky, které směňovali na trhu. Nejstarší definice pojmu „kvalita" je přisuzována 

Aristotelovi a lze se s ní setkat i v moderních filozofických slovnících. Pro využití 

v ekonomice je však nevhodná. Stejně tak není možné přijmout ani na první pohled velmi 

srozumitelný slogan typu „jakost je naprostá spokojenost zákazníka", jelikož se zde směšují 

rozdílné kategorie [14]. 

 

Pro praxi a řízení firem definici určuje norma ČSN EN ISO 9001, která pojem definuje 

jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků, tj. soubor trvalých znaků 

produktu [2]. Pojem kvalita si můžeme vyložit i jinak: Kvalita je zjevná. Poznáte ji. Ale 

nemůžete ji definovat. Kvalita spočívá ve vnímání spotřebitele. Co je skvělé pro jednoho, 

nemusí být dost dobré pro druhého [12]. 

 

V dějinách ručil za kvalitu výrobku určený řemeslník, který kontroloval celý proces 

výroby počínaje výběrem materiálu, jeho zpracováním a dále pak i finálním výrobkem. Tento 

přístup ale narušila průmyslová revoluce, protože v sériové výrobě se osobní odpovědnost 

k výrobě a výrobku vytratila. Nástupem 20. století přišla etapa vědeckého řízení a kontroly 

kvality (assurance). Cílem bylo zabezpečit, aby se k zákazníkům nedostaly ty produkty, které 

neodpovídaly určeným specifikacím. Tento postup identifikuje a snaží se vyřadit vadné 

produkty až na konci výrobního cyklu. Další krok na cestě ke kvalitě produktů a ekonomicky 

výhodnější strategií bylo řízení kvality (quality management), již od počátku, kdy se 

odpovědnost za produkt vrací zpět k jeho tvůrci. Jde o změnu způsobu v organizaci činnosti 

lidí, jejímž cílem bylo neustálé zlepšování procesů v organizaci. Řízení kvality také výrazným 

způsobem mění vztah mezi vedoucími a výkonnými pracovníky. Je kladen větší důraz na 

osobnostní růst a rozvoj zaměstnanců, kteří jsou bráni jako rozhodující konkurenční faktor. 

Dále pak přichází řízení celkové kvality (total quality management). Podstatou komplexního 
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řízení kvality je zaměření na zákazníka, který je arbitrem kvality finálního produktu. 

Pozornost se věnuje neustálému zlepšování kvality jednotlivých procesů, dále pak definování 

cílů a způsobů, jak je měřit a hodnotit. Velký důraz je kladen na vzdělávání pracovníků 

a využití těchto nově získaných poznatků k dalšímu zlepšování.  

 

Prosperující systém řízení celkové kvality je podmíněn dodržováním osmi principů řízení 

kvality: orientace na zákazníka, vedení, zapojení pracovníků, procesního přístupu, 

systémového přístupu managementu, neustálého zlepšování, efektivního rozhodování 

a vzájemně prospěšného vztahu s dodavateli a partnery [14]. 

 

1.1.1 Proces – procesní přístup  

Řízení kvality v podniku je založeno na procesech, respektive procesním přístupu. Proces 

je možno chápat jako soubor dílčích činností, měnících vstupy na výstupy za spotřeby 

určitých zdrojů v regulovaných podmínkách [2]. 

 

Organizace pracují mnohem efektivněji, pokud to, co dělají, chápou a řídí jako procesy. 

Kvalita procesů je upřednostňována před kvalitou produktů. Organizace musí identifikovat  

a řídit všechny procesy a zejména vztahy mezi nimi a snažit se o optimalizaci průběhu 

procesu. Musí definovat rozhraní mezi funkcemi, stanovit jasné odpovědnosti a pravomoci 

pro řízení, identifikovat zákazníka, dodavatele i ostatní účastníky procesu. Důležitá je zde 

zpětná vazba [4].  

 

Rozhodující jsou procesy, které výrobě a poskytování služeb předcházejí. Normou ČSN 

EN ISO 9001:2008 je proces definován jako koordinované činnosti pro vedení  

a řízení organizace, pokud se týče kvality. Těchto činností je celá řada a mohou se členit do 

čtyř hlavních souborů, označovaných jako plánování, řízení, prokazování a zlepšování kvality 

(viz. Obr. 1) [14].  



 

4 

 

   

Obr. 1 Soubory procesů managementu jakosti [14] 

 

1.1.2 Nástroje analýzy a zpracování dat v managementu kvality   

Sedm základních nástrojů managementu kvality 

Významnou oblast metod a nástrojů managementu kvality v organizaci tvoří sedm 

základních nástrojů managementu jakosti, které byly rozvinuty v Japonsku zejména  

K. Ishikawou a W. E. Demingem. Tyto nástroje se používají zejména při řešení problémů 

operativního řízení kvality a při zlepšování kvality. Mezi tyto nástroje patří: 

 

 Vývojový (postupový) diagram 

Vývojový diagram slouží ke grafickému zobrazení posloupnosti a vzájemné návaznosti 

všech kroků daného procesu. Jeho zpracování je důležitým východiskem zlepšování procesů, 

a tedy i kvality. Lze ho využít k popisu jakéhokoliv procesu, přičemž se může jednat jak  

o existující, tak o teprve navrhovaný proces. 
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 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti) 

Diagram příčin a následků je důležitým grafickým nástrojem, který analyzuje všechny 

příčiny určitého následku (problém s kvalitou). Jeho použití představuje systémový přístup  

k řešení problému, který dokumentuje všechny myšlenky a náměty. Diagram příčin  

a následků by měl být jeden z prvních kroků řešení všech problémů, které mohou být 

vyvolány více příčinami. Zpracování diagramu není složité, což umožňuje zapojit širší okruh 

zaměstnanců do řešení problému. Aplikace diagramu často přináší náměty, které vedou  

k novým, neobvyklým řešením. 

 

 Kontrolní tabulky 

Kontrolní tabulky jsou určeny k systematickému shromažďování údajů rozhodujícím  

v řízení a zlepšování kvality. Shromážděné údaje jsou hlavní složkou při vyhodnocení 

stávajícího stavu procesů a pro určení směrů dalšího zlepšování. 

 

 Paretův diagram 

Paretův diagram je důležitým nástrojem manažerského rozhodování, protože umožňuje 

stanovit priority při řešení problémů s kvalitou tak, aby bylo při vhodném využívání zdrojů 

dosaženo maximálního efektu. Je také velice vhodný pro názornou ukázku problému. Využívá 

principu 80:20 (80% problémů je tvořeno 20% příčin). 

 

 Histogram 

Histogram je sloupcový diagram, který znázorňuje rozdělení četnosti hodnot ve vhodně 

zvolených intervalech a je považován za základní grafický nástroj hodnocení shromážděných 

údajů. Zpracovávají se jím obvykle data získaná formuláři pro sběr údajů. 

 

 Bodový diagram 

Bodový diagram je grafickou metodou pro zkoumání vztahů mezi dvěma proměnnými. 

Pomocí bodového diagramu posuzujeme vzájemnou souvislost mezi dvěma znaky jakosti 

výrobku, souvislosti mezi určitým znakem jakosti výrobku a jednotlivými parametry procesu. 
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 Regulační diagram 

Regulační diagram je základním grafickým nástrojem, který umožňuje odlišit variabilitu 

procesu vyvolanou vymezitelnými (zvláštními) příčinami od variability vyvolané náhodnými 

příčinami. To je velice důležité pro objevení vhodných aktivit zlepšování kvality. 

 

 Sedm “nových“  nástrojů managementu kvality 

Pro oblast plánování kvality se doporučuje využití sedmi „nových“ nástrojů managementu 

kvality. Označení sedm „nových“ nástrojů se používá proto, aby se tato skupina nástrojů 

odlišila od sedmi základních nástrojů managementu kvality. Zatímco sedm základních 

nástrojů se používá zejména pro řešení problémů operativního řízení kvality, sedm „nových“ 

nástrojů nachází své uplatnění zejména při plánování kvality,  

v rámci něhož je potřeba zpracovávat různorodé informace, definovat cíle kvality  

a stanovit nové postupy a metody k jejich dosažení. Mezi sedm „nových“ nástrojů kvality 

patří: 

 

 Afinitní diagram 

Afinitní diagram, někdy také označovaný jako diagram příbuznosti či shlukový diagram 

je vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání velkého množství informací týkající se 

určitého problému. Afinitní diagram pomáhá tyto informace uspořádat do přirozených skupin, 

a tak objasnit strukturu řešených problémů. Ukazuje se jako velice účinný zejména tam, kde 

tradiční postupy nevedou k požadovanému cíli. 

 

 Diagram vzájemných vztahů 

Diagram vzájemných vztahů, také někdy označovaný jako relační diagram, umožňuje 

identifikovat logické nebo příčinné souvislosti mezi jednotlivými náměty, jež se vztahují  

k řešení problému. Tento nástroj se uplatňuje zejména tehdy, když studovaný problém je 

charakterizován složitými logickými nebo příčinnými vazbami a vyžaduje jejich dokonalé 

pochopení. 

 
 Systematický (stromový) diagram 

Systematický diagram, někdy také označovaný jako stromový diagram, je názorným 

zobrazením systematické dekompozice určitého celku na jednotlivé dílčí části. Používá se 
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například k rozložení problému na dílčí problémy, k vytvoření plánu řešení problému,  

k zobrazení struktury příčin problému apod. Například v případě zobrazení skupiny příčin 

problému systematický diagram může sloužit k přehlednému přepisu informací zpracovaných 

v diagramu příčin a následků. 

 

 Maticový diagram 

Maticový diagram se používá k posouzení vzájemných souvislostí mezi dvěma nebo více 

oblastmi problému. Jeho použití pomáhá lokalizovat a odstranit „bílá místa“  

v informační bázi vztahující se k problému, identifikovat nejdůležitější prvky jednotlivých 

oblastí a optimalizovat jejich hodnoty. 

 

 Maticová tabulka 

Analýza údajů v matici se zaměřuje zejména na porovnání různých položek 

(vícerozměrných proměnných) charakterizovaných řadou prvků. Příslušnými položkami 

mohou být jednotlivé výrobky, jednotlivé varianty návrhu, suroviny z různých lokalit, 

jednotliví dodavatelé apod. Toto zkoumání již vyžaduje shromáždění číselných údajů  

o prvcích posuzovaných proměnných. Pro analýzu údajů v matici se využívají například tyto 

metody: 

- analýza hlavních komponent, 

- stanovení „vzdálenosti“ mezi vícerozměrnými proměnnými, 

- mapa (vjemová mapa, poziční mapa), 

- plošný diagram. 

 

 Diagram PDPC – rozhodovací diagram 

Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart) je nástroj, pomocí něhož se 

identifikují možné problémy, které mohou nastat při realizaci plánovaných činností  

a navrhují se vhodná protiopatření. Jeho použitím lze minimalizovat riziko výskytu problémů 

při provádění plánovaných činností.  

 

 

 



 

8 

 

 Síťový diagram 

Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu průběhu 

projektu skládajícího se z řady činností a jejich následné monitorování. Zpracováním 

síťového grafu se získají důležité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení 

celkové doby trvání projektu, pro rychlé posouzení vlivu zpoždění jednotlivých činností na 

časový harmonogram, pro operativní úpravy harmonogramu v případě jakýchkoliv změn dob 

trvání činností apod. Jeho užitečnost narůstá s počtem dílčích činností, které je potřeba pro 

dosažení konečného cíle provést. Nejznámější a nejpoužívanější metodou, využívající síťový 

graf je metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Metod) [17]. 

 

1.2. Environmentální systém managementu (EMS) 

Všechny organizace působí svými produkty na životní prostředí. Mezi dva důležité 

systémy environmentu patří: 

 EMAS - základním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady  

č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému 

Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu, tzv. EMAS III. 

 Environmentální systém řízení podle mezinárodní normy ISO 14001. 

 

1.2.1 Přístupy k ochraně životního prostředí  

Přístup podniku k problematice ŽP je důležitý, protože stanoví strategii, kterou podnik 

v praxi využije. Jsou stanoveny 4 základní typy přístupů podniku k ochraně životního 

prostředí: 

 Pasivní přístup – podnik se o životní prostředí téměř nestará.  

 Reaktivní přístup - přístup zaměřený na dosažení standardních požadavků týkajících se 

ochrany životního prostředí. Podnik sám nehledá cesty, jak by mohl předejít negativnímu 

ovlivňování životního prostředí [25]. 

 Preventivní přístup – podnik se snaží předcházet znečišťování životního prostředí  

a vzniku havarijních situací. 

 Proaktivní přístup – podnik účinně hledá cesty, kterými by negativní vliv na ŽP 

snižoval. 
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1.2.2 Environmentální aspekty  

Jsou to prvky činností, výrobků nebo služeb podniku, které mohou ovlivňovat životní 

prostředí. Významný environmentální aspekt má nebo může mít významný environmentální 

dopad. Přehled všech identifikovaných environmentálních aspektů  

a dopadů, které vznikají při realizaci výroby podniku, se nazývá Registr environmentálních 

aspektů. Součástí registru je dále pak vyhodnocení váhy jednotlivých aspektů [3].  

V návaznosti na environmentální aspekty můžeme uvést tyto env. dopady: úbytek/ 

čerpání přírodních zdrojů, znečištění vod, poškození sluchu pracovníků, riziko poškození 

zdraví při kontaktu s chemickou látkou apod. [23]. 

 

1.2.3 Environmentální politika 

Environmentální politika je prohlášení podniku o jeho záměrech a zásadách, 

vztahujících se k jeho celkovému environmentálnímu profilu. Politika poskytuje rámec pro 

činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. Je stanovena na 

období 3-5 let. Příklady nástrojů Environmentální politiky jsou uvedeny na obrázku 2. 

 

Korekce 
nedostatku 
informací 

  
Strategie 

založené na 
informacích 

           Společenské ocenění a uznání

 
           Veřejná informace a výchova

 
           Analýza životního cyklu

 
           Environmentální účetnictví a informatika

  
  

           Ekologické audity

  
  

           Ekologické audity
  

  
           Právo na informace

  
  

           Environmentální dohody
  

  
           Řízení strany poptávky

  
  

           Reforma předpisů
  

  
           Pravidla odpovědnosti

  
  

           Odstranění environmentálně 
                 Kontraproduktivních subvencí

   
 

Stimulace 
změn 

  
Nástroje 
založené na 
stimulaci 

           Obchodovatelná povolení

 
           Ekologické daně/reforma daň. systému

 
           EIA

             Obchodní omezení

   
    

Předepsané 
specifické 
chování 

  
Administrativní 
regulace 

           Emisní limity

 
           Licence a povolení

             Zákazy

Obr. 2 Nástroje politiky životního prostředí [11] 
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1.2.4 Programy environmentálního managementu 

Podnik musí vytvořit a dodržovat programy EMS, aby dosáhl svých cílů a cílových 

hodnot. Splnění cílů je možné dosáhnout několika řešeními. Prvním krokem je objevit 

všechny možnosti pro dosažení cílové hodnoty. Při vzájemném posouzení variant je nutné 

zvážit veškeré realizační náklady (vnější i vnitřní zdroje). Přednost mají řešení, která zvyšují 

efektivnost s krátkodobou návratností vložených prostředků [7]. 

Programy by měli obsahovat základní informace o EMS a popis programu EMS: 

 proces, kterého se program týká (případně část společnosti, místo apod.), 

 oblast ŽP (vody, odpady, média, havárie), 

 cíl, cílová hodnota, 

 termín realizace, 

 odpovědní pracovníci (stanovení odpovědnosti), 

 harmonogram plnění dílčích úkolů, 

 ekonomické zhodnocení (očekávaný výsledek, náklady apod.). 

 

1.2.5 Monitorování a měření 

Podnik musí vytvořit a udržovat dokumentované postupy pravidelného monitorování  

a měření významných ukazatelů a klíčových znaků svého provozu a činností, které mohou mít 

významný dopad na životní prostředí. Při periodických kontrolách se zjišťuje, zda společnost 

naplňuje požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k její činnosti. 

 

Postupy monitorování/měření musí zahrnovat: 

 záznam o informacích, které sledují konkrétní činnosti, 

 shodu s cíli a cílovými hodnotami organizace, 

 stanovení vhodných měřidel, které musí být kalibrovány a udržovány, 

 dokumentovaný postup pro periodické vyhodnocování shody s příslušnými právními 

požadavky, 

 záznamy o zrealizovaném monitorování/měření. 
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1.2.6 Přínosy EMS 14001 

 konkurenční výhoda, 

 zamezení ukládání pokut za nedodržování environmentální legislativy, 

 redukce provozních nákladů, úspora energií, surovin a dalších zdrojů, 

 snížení rizika environmentálních havárií, za které podnik nese odpovědnost, 

 zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, 

 rozšíření možností v exportní oblasti (obzvláště v EU), 

 posílení vztahů s veřejností, 

 dosažení souladu s právními požadavky. 

 

1.3. Systém Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (OHSAS) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se v právních požadavcích zakládá na principu 

prevence ohrožení života a zdraví při práci. Certifikační norma OHSAS 18001 stanoví 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby 

odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců [15]. 

Efektivní řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je záležitost: 

 vytváření politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

 posuzování rizik, kdy se rozpoznávají nebezpečí a odhadují se rizika s nimi spojená, 

 provádění auditu a inspekcí zaměřených na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, 

 prevence nehod a úrazů, 

 měření charakteristik ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

 informování o nezbytných postupech směřujících k odpovídající ochraně zdraví  

a bezpečnosti při práci  

 vzdělávání zaměřené na tyto postupy, 

 organizování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci [1]. 

 

1.3.1 Politika BOZP  

Je to písemné prohlášení managementu organizace o svém závazku, záměrech a zásadách 

týkajících se dosažení vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto prohlášení 

vytváří rámec pro činnost organizace a pro stanovení jejích cílů a úkolů na úseku bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci. Politika BOZP je zveřejněna jak interně  

v organizaci, tak i externě mimo organizaci a musí být přezkoumávána a aktivně podporována 

vrcholovým vedením organizace.  

 

1.3.2 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení  

Je to souhrn preventivních činností sloužících k poznání, ocenění a minimalizaci rizik  

v podnikové praxi. Proces managementu rizik porovnává výsledky analýzy rizika s kritérii 

přijatelnosti (sociální, ekonomická, politická, legislativní). Posuzuje možná řešení, rozhoduje 

a realizuje opatření ke snížení rizika a sleduje jejich účinnost.  

Celý systém managementu rizik je tvořen třemi základními částmi a to: vyhledáváním 

rizik, hodnocení rizik, stanovením opatření. 

Všechny tyto části na sebe navazují a zároveň působí jako samostatný celek, který 

využívá specifických metod a předpokládá samostatné zpětné vazby [4]. Příklad hodnocení 

rizik je uveden v tabulce 1. 
 

Tab. 1 Hodnocení rizik [21] 

PRAVDĚPODNOBNOST 
ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ 

Mírné škody Střední škody Vysoké škody 

Vysoce nepravděpodobné malá malá střední 

Pravděpodobné malá střední vysoká 

Vysoce pravděpodobné střední vysoká vysoká 
 

 

1.3.3 Program, plán BOZP  

V programu BOZP jsou podle pořadí důležitosti pro organizaci uvedeny specifické 

činnosti zajišťující plnění cílů a cílových hodnot. U každé činnosti musí být specifikováno, 

kdo zodpovídá za její plnění, do kdy má být splněna, popř. časový harmonogram jejího 

plnění. Je výhodné uvést i způsob, jakým bude plnění prověřováno. Programy BOZP musí být 

pravidelně prověřovány, aby postihovaly případné změny cílů a cílových hodnot.  
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1.3.4 Kontrola – měření a monitorování 

Organizace musí vytvořit podmínky a udržovat dokumentované postupy pravidelného 

monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP svých provozů a činností, které mohou mít 

významný dopad na pracovní prostředí. Vhodný je Registr monitorování a měření, ve kterém 

je jasná oblast, četnost a odpovědnost. Je nutno periodicky kontrolovat, zda společnost 

naplňuje požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují na činnost 

organizace. 

 

1.3.5 Přínosy OHSAS 18001 

Náklady, které podnik investuje do zavedení Systému OHSAS 18001 se přemění v zisk 

plynoucí: 

 z minimalizování nákladů na úhradu případných následků poškození zdraví. 

 z omezení rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

 ze zamezení ukládání pokut za nedodržování legislativních předpisů pro bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci, 

 ze zlepšení pracovněprávních vztahů. 

 

 

1.4. Integrovaný manažerský systém 

Integrovaný systém řízení vzniká postupným slučováním a harmonizací procesů určitých 

subsystémů řízení. Těmito subsystémy jsou systém managementu kvality, systém 

environmentálního managementu a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [13]. 

Postup pro zavádění výše již zmíněných systémů je z hlediska dokumentace obdobný,  

a proto je jejich sloučení založeno na známém cyklu PDCA podle W.E. Deminga. Avšak 

jeden podstatný rozdíl mezi standardy tu je: Standard ISO 9001 je orientován zákaznicky  

a standardy ISO 14001 a BS OHSAS 18001 jsou zaměřeny celospolečensky.  

Na obrázku 3 je uvedeno rozdělení jednotlivých manažerských systémů a jejich 

standardy. 
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Obr. 3 Zaměření jednotlivých manažerských systémů, jejich standardy [22] 

 

 

Velká část požadavků vyplývajících z ISO norem pro jednotlivé systémy je společná (viz 

Obr. 4). Je tedy výhodné tyto systémy spojit do Integrovaného manažerského systému a najít 

společnou množinu požadavků. Každý podnik, který má zavedený ISM může lépe  

a efektivněji řídit své procesy.  

 

 

 

      QMS      EMS  QMS – kvalita 

        EMS – životní prostředí 

OHSAS - bezpečnost práce  

a ochrany zdraví 

                     OHSAS 

 

   

                 Obr. 4 Trend ISO k integraci systému managementu [16]  
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1.5. Vymezení podnikových nákladů 

Podnikové náklady, které se vztahují k jednotlivým systémům lze rozdělit takto: 

 

 Náklady týkající se QMS 

- sankce zákazníků za nekvalitní dodávky a náklady na nejakostní výrobky, 

- vícenáklady na opravy,  

- náklady na reklamace, 

- náklady na vzdělávání, 

- náklady na certifikaci systému, náklady na udržování systému. 

 

 

 Náklady týkající se EMS (podle environmentálních aspektů) 

- náklady vynaložené na ochranu životního prostředí (zneškodňování vzniklých odpadů, 

resp. nebezpečných odpadů, odpadních vod, poplatky za znečišťování ovzduší, 

produkce obalů), 

- náklady související s poškozováním životního prostředí (náklady na „vyplýtvaný“ 

materiál a „vyplýtvané“ pracovní síly a výrobní zařízení, pokuty, penále a náhrady 

škod) [8], 

- náklady na certifikaci systému, příp. náklady na udržování systému. 

 

 

 Náklady týkající se BOZP (podle hodnocení rizik) 

- přímé a nepřímé náklady plynoucích z nehod, nemocí a jiných faktorů, 

- náklady na externí poradenské firmy, 

- náklady na prevenci (osobní ochranné pracovní prostředky, pitný režim, revize  

a inspekce), 

- náklady na certifikaci systému, příp. náklady na udržování systému. 
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1.6. Vymezení nákladů na certifikaci systému 

 

1.6.1. Náklady vnitropodnikové     

Jsou to náklady, které musí podnik vynaložit před samotnou certifikací nebo na 

pravidelné udržování systému. Spadají zde náklady spojené s případnými změnami 

v managementu a dále pak: 

 Výcvik zaměstnanců: 

- školení a kurzy zaměstnanců nebo managementu firmy, aby byly splněny požadavky 

normy,  

- periodická školení (interní, externí). 

 Infrastruktura:  

- hmotné zabezpečení požadavků certifikace, 

- odborná literatura a normy, 

- náklady na metrologii (kalibrování, ověřování měřidel), 

- revize a kontroly (plynových, elektrických zařízení a budov), 

- inspekce a kontroly v podniku. 

 Interní audit, přezkoumání vedením (interní audit provádí proškolený pracovník)  

 

 

1.6.2. Náklady na externí poradenské služby      

Při zpracování dokumentace a tvorbě směrnic potřebuje podnik pomoc externí firmy. 

Firma komplexně nastaví systém podniku tak, aby došlo ke zvýšení efektivnosti všech 

činností. Zvýšením efektivnosti se dosáhne především precizním popsáním všech procesů, 

jejich vzájemnou koordinací, stanovením optimálního řešení a v neposlední řadě pak snížením 

nákladů (neshody, nekvalitní výrobky, opravy apod.). Firma pak dále pomáhá podniku při 

auditech (certifikačních nebo i interních).  
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1.6.3. Náklady na certifikační organizaci      

Tento náklad se týká přímo certifikačního orgánu. Je to vlastně nezávislé posouzení 

schopnosti organizace plnit požadavky určené normy, ke které se vztahuje certifikace. Na výši 

těchto nákladů má vliv velikost společnosti, resp. počet zaměstnanců a rozsah výroby. 

Náklady na vstupní certifikaci jsou vyšší než následné dozorové a recertifikační audity. 

 

1.6.4. Náklady personální     

Personální náklady jsou náklady na mzdy zaměstnanců podniku v administrativě. Tito 

zaměstnanci se aktivně podílejí při přípravě na certifikační, popř. dozorový či recertifikační 

audit. Ohodnocení zaměstnanců je formou prémií a odměn ke mzdě či jinou formou určenou 

ekonomickým ředitelem (bonusy či benefity ke mzdě). 

 

1.6.5. Náklady na certifikaci pomocí poměrových ukazatelů 

 Určení vstupní ceny: 

Abychom zjistili nákladové zatížení podniku, musíme určit vstupní cenu certifikace (viz 

vzorec 1). Cena je charakterizována jako celkový součet všech nákladů na certifikaci. 

Zahrnuje vnitropodnikové náklady, náklady na externí poradenské firmy, personální náklady 

a náklady na certifikační organizaci [19]. 

Vc =     =                               (1) 

Vc  -  Vstupní cena 

NC  -   Náklady certifikace 

NV  - Náklady vnitropodnikové  

NEP  -  Náklady na externí poradenské firmy 

NP  -  Náklady personální  

NCO  -  Náklady na certifikační organizaci 
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 Vyjádření poměru mezi náklady a tržbami podniku: 

Tímto výpočtem (viz vzorec 2) vyjádříme ekonomické zatížení podniku v roce certifikace 

nebo v letech dozorových auditů. Výsledek vyjadřuje, kolik % z tržeb je vynaloženo na 

zavedení a udržování systému. 

 

Cnc =  
          

             
                       (2) 

Cnc  -  Celková nákladovost na certifikaci nebo udržování systému 

NC  -  Náklady certifikace 

 

 

 

 Stanovení nákladů na zaměstnance: 

Vzorec 3 nám udává, jaký je vstupní náklad na jednoho pracovníka v podniku. 

 

NCnZ =  
          

                 
                  (3) 

NCnZ     -  Celkové náklady na zaměstnance 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE SPOLEČNOSTI  

2.1 Historie společnosti XY 
 

Společnost XY zahájila svou činnost v únoru roku 1991 a zabývá se rekonstrukcemi  

a modernizacemi stavebních objektů, výstavbou bytových a průmyslových objektů vč. 

vybavení těchto objektů, generálními opravami a rekonstrukcemi veškerých zařízení 

ústředního topení včetně horkovodů a parovodů, výměnou zdravotechniky klasickou 

technologií v pozinkovaném potrubí, v plastových materiálech tuzemské  

i zahraniční výroby, rozvody zdravotechniky v měděném potrubí, kanalizací v litinovém nebo 

plastovém potrubí. Dále provádí rozvody plynových zařízení do 50 kW a nad 50 kW bez 

omezení výkonu včetně průmyslových plynovodů, zemní a výkopové práce, rekonstrukce 

kanalizace, dodávku a pokládku zámkové dlažby u rodinných a firemních domů, veřejných 

komunikací jako jsou chodníky, příjezdové cesty, parkovací stání, schody, nájezdy a dále také 

projektovou a inženýrskou činností. 

 

Ve snaze nabídnout zákazníkům širší portfolio služeb firma v roce 2014 rozšířila 

aktivity o výrobu hliníkových systémů. Jedná se o druhy hliníkových systémů např. hliníková 

okna, hliníkové dveře interiérové a exteriérové, hliníkové prosklené stěny, sanitární příčky, 

WC kabiny, zasklení balkónů, lodžií, prosklené fasády apod. 

 

Firma XY má zavedený systém QMS a byla certifikována dle ISO 9001 dne 

14.6.2012. V současné době probíhají přípravy na recertifikační audit systému QMS. Firma 

zvažuje zavedení systému EMS a BOZP, resp. Integrovaného manažerského systému IMS. 

 

Důvody, proč chce podnik XY zavést Integrovaný manažerský systém, jsou tyto: 

 Vyhovět požadavkům firem, které certifikaci vyžadují (zejména velké zahraniční 

společnosti). 

 Při získávání některých veřejných zakázek může být systém IMS (certifikát  QMS, EMS, 

OHSAS) požadován. 

 Zkvalitnění dosavadního manažerského systému 

 Zajištění shody se zákony a předpisy a zabránit tím sankcím státních institucí. 

 Zvýšení důvěryhodnosti pro investory i zákazníky. 

 Konkurenční výhoda oproti ostatním podnikům, které certifikáty nemají. 

http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikova-okna.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikova-okna.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-dvere-interierove.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-dvere-exterierove.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-prosklene-steny.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/sanitarni-pricky-wc-kabiny.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/sanitarni-pricky-wc-kabiny.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/zaskleni-balkonu-lodzii.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/prosklene-fasady.html
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2.2 Organizační schéma podniku  XY 

Organizační schéma podniku (viz Obr. 5) je součástí směrnice SM Ř01.02  
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Obr. 5 Organizační schéma podniku XY [18] 
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2.3 Politika podniku 

Cílem podniku XY je zásada: „Vždy chceme a budeme našim zákazníkům spolehlivě  

a k jejich spokojenosti dodávat služby našich zaměstnanců a přitom budeme vstřícní 

k životnímu prostředí a budeme dodržovat pravidla bezpečnosti práce.“ 

Politika podniku je realizována na základě těchto principů osobní angažovanosti vedení 

společnosti v oblasti plnění závazků, vyplývající ze systému kvality a zlepšování jeho 

efektivnosti ve společnosti i pro zákazníka, zlepšování činností ovlivňujících kvalitu 

poskytovaných služeb, jako je: 

- důraz na kázeň a produktivitu svých zaměstnanců, 

- pečlivě a průběžné sledování kvality provedených prací, 

- stálý růst odbornosti a spokojenosti zaměstnanců společnosti, 

- plnění firemních cílů ve prospěch zákazníka. 

- dodržování souladu pracovních činností s příslušnými požadavky právních předpisů 

a jinými požadavky, 

- informování zaměstnanců, zainteresovaných stran a veřejnosti o Politice. 
 

Vedení společnosti pravidelně přezkoumává Politiku společnosti ve snaze zajistit její 

vhodnost a přiměřenost ve vztahu k prováděným činnostem. 

  

2.4 Zhodnocení zavedeného systému QMS v podniku XY 

Certifikát systému managementu kvality ISO 9001 je požadován největším okruhem 

zákazníků i investorů. Tento systém má firma XY efektivně zaveden a díky němu získala 

mnoho zakázek.  

 

2.4.1 Vstupní údaje podniku 

Hlavní činností podniku je stavební výroba. Vývoj tržeb je znázorněn na obrázku 6. 

Společnost v roce 2012 dosáhla celkových tržeb ve výši 47 300 tis. Kč. V dalším roce 2013 se 

bohužel firmě nepodařilo získat klíčové zakázky a tržby mírně klesly a byly ve výši  

42 800 tis. Kč. V roce 2014, díky rozšíření aktivit firmy, tržby stouply na 56 700 tis. Kč. 
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Předpokládané tržby se v roce 2015 budou podle ekonomického ředitele podniku XY 

pohybovat na podobné úrovni a dosáhnou výše 53 000 tis. Kč. Na plánovanou certifikaci IMS 

si podnik nebude brát úvěr, náklady pokryje z vlastních zdrojů. 

 

Obr. 6 Tržby z prodeje služeb za období 2012 – 2014 

 

Jak je zřejmé z obrázku 7, počet pracovníků v jednotlivých letech mírně kolísá. V roce 

2012 pracovalo v podniku 86 zaměstnanců. Během roku 2013 byli 3 pracovníci propuštěni  

a jejich počet na konci roku byl tedy 83. V následujícím roce 2014 rozšířil podnik své aktivity 

o výrobu hliníkových oken a přijal 6 dalších pracovníků. V letošním roce 2015 má podnik 87 

zaměstnanců a je možné, že pokud se firma rozhodne zavést certifikovaný IMS, bude přijat 

další pracovník. 

 

         

Obr. 7 Počet pracovníků v období 2012 – 2014 
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Na obrázku 8 je znázorněn vývoj vnitropodnikových nákladů. Je patrné, že tyto náklady 

byly v roce certifikace QMS, v roce 2012, nejvyšší a v následujících letech měly klesající 

charakter, protože již byly nutné náklady jen na udržování systému. Mezi vnitropodnikové 

náklady potřebné na certifikaci a udržování manažerského systému řadíme náklady na výcvik 

zaměstnanců, náklady na infrastrukturu a interní audity. 

 

    
 

Obr. 8 Vnitropodnikové náklady za období 2012 – 2014 

 

Náklady na externí poradenské firmy se v jednotlivých letech chodu podniku XY také liší 

(viz Obr. 9). Největší náklady jsou opět v roce certifikace QMS, a to 60 tis. Kč. Poradenská 

firma pomohla v tomto roce podniku XY s vydáním dokumentace a popsáním veškerých 

firemních procesů dle požadavku normy. Dále pak provedla interní audit v podniku, protože 

zde ještě nebyl kompetentní pracovník. Cena za služby poradenských firem se samozřejmě 

liší. Podnik XY si nechal vypracovat cenové nabídky několika poradenských firem, ze 

kterých si následně vybíral. Nevybíral pouze na základě ceny, ale také dle referencí z okolí. 

Nejlevnější poradenská firma nemusí být vždy nejlepší. Poradenská firma i v následujících 

letech pomáhá podniku, vyhledává rizikové faktory, stanoví vhodná nápravná opatření, 

provádí dozorové audity, přezkoumání apod.  
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Obr. 9 Náklady na externí poradenské firmy za období 2012 – 2014 

 

Na obrázku 10 jsou vyčísleny personální náklady, které vyjadřují mzdy administrativních 

zaměstnanců podílejících se při přípravě na certifikační či dozorový audit. Na tuto práci 

nebyla vytvořena nová pracovní místa, ale provádí ji stávající pracovníci, kteří jsou 

ohodnoceni formou prémií ke mzdě. Jsou to tzv. kumulované pracovní funkce. Jedná se 

například o pozici metrologa, kterou vykonává výkonný ředitel atd. Během roku pak dále 

spolupracují s poradenskou firmou, reagují na změny v legislativě a v normách, aktualizují 

podnikové směrnice a procesy apod.  

 

 
 

Obr. 10 Personální náklady v období 2012 – 2014  
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Náklad na certifikační organizaci jsou také velmi rozdílné. Vedení podniku XY 

kontaktovalo referenční organizace vybraných společností a na tomto základě si 

společnost vybrala. Cena certifikace je stanovena na základě počtu zaměstnanců podniku, 

počtu systémů, které mají být certifikovány a rozsahem dokumentace  

a procesů k certifikaci Náklady v jednotlivých letech jsou uvedeny na obrázku 11. 

 
 

Obr. 11 Náklady na certifikační organizaci v období 2012 – 2014 

 

2.4.2 Určení vstupní ceny – nákladů certifikace (NC) 

Vzorcem 1 bylo zjištěno nákladové zatížení podniku certifikací a udržováním certifikátu 

ISO 9001. Byly sečteny všechny vnitropodnikové náklady, náklady na externí poradenské 

firmy, personální náklady a náklady na certifikační organizaci. V roce 2012 proběhl 

certifikační audit v podniku a celkové náklady byly 220 tis. Kč. V následujících dvou letech 

probíhaly dozorové audity, tudíž byly náklady nižší, jak vyplývá z obrázku 12.  

        

Obr. 12 Určení vstupní ceny na certifikaci a udržování systému za období 2012 – 2014 
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2.4.3 Celkové shrnutí nákladů za období 2012 – 2014 

Jak vyplývá z celkového shrnutí (viz Obr. 13) v roce certifikačního auditu ISO 9001, 

v roce 2012, bylo zatížení firmy náklady na certifikaci největší. V dalších probíhaly dále 

dozorové audity QMS a náklady mírně klesly. Náklady na externí poradenské služby se 

snížily, protože poradenská firma pomáhala pouze s udržováním systému a procesů. Ostatní 

náklady (vnitropodnikové, personální, na certifikační organizaci) se měnili dle počtu 

pracovníků ve firmě a s náklady s nimi spojenými.  

 

Obr. 13 Celkové shrnutí nákladů za období 2012 – 2014 

2.4.4 Porovnání ekonomického zatížení podniku  

Použitím vzorce 2 bylo vyjádřeno kolik % z tržeb je vynaloženo na zavedení  

a udržování systému QMS. Je to poměr nákladů certifikace či udržování systému a tržeb 

podniku. Je zřetelné, že je toto zatížení v jednotlivých letech rozdílné. Příčiny jsou kolísající 

počet zaměstnanců v podniku a objem tržeb. 

 

Tab. 2 Procentuální vyjádření poměru nákladů na certifikaci a tržeb 

Rok Cnc - celková nákladovost certifikace a udržování systému 

2012 0,50% 

2013 0,42% 

2014 0,26% 
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2.4.5 Stanovení nákladů na zaměstnance  

Z výpočtů dle vzorce 3 vyplývá, že v roce certifikace byl vstupní náklad na jednoho 

pracovníka v podniku největší, a to 2790,- Kč, protože certifikační audit je finančně 

nejnáročnější. Dále je klesající tendence finanční náročnosti na pracovníka v souvislosti 

s náklady na udržování systému a počtem zaměstnanců. 

Tab. 3 Náklad na zaměstnance 

Rok NCnZ - celkové vstupní náklady na jednoho zaměstnance 

2012 2 790 Kč 

2013 2 200 Kč 

2014 2 000 Kč 

 

2.5 Targeting trhu – zacílení služeb 

Podnik XY nabízí veškeré stavební práce. Cílem každého úspěšného podniku, tudíž  

i podniku XY, je nabízet takové služby, které budou v dané tržní situaci přinášet co největší 

možný efekt, tedy zisk. Okruh stavebních prací, které firma provádí, je velmi široký. Dle 

odběratelů jej lze rozdělit na 4 segmenty, kterými jsou veřejný sektor (státní zakázky - školy, 

úřady, veřejné objekty), dále pak soukromý sektor (výstavba, rekonstrukce a opravy 

rodinných domů), dále podnik poskytuje subdodávky pro větší firmy (zemní práce, 

instalatérské práce apod.) a v neposlední řadě je jeden z oborů podniku XY projektová  

a inženýrská činnost. 

 

Protože se stavební trh neustále mění a roste, je pro další plánování nutné zaměřit se na 

jednotlivé části a vyhodnotit situaci na trhu pro každou část zvlášť. 

 

Pro zhodnocení byl použit jeden ze základních portfoliových nástrojů - Bostonská matice 

(viz Obr. 14). Pomocí tohoto nástroje lze posoudit situaci na trhu a vyhodnotit potenciál firmy 

[20]. 
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Obr. 14 BCG matice 

- Veřejný sektor (státní zakázky - školy, úřady, veřejné objekty)   

- Soukromý sektor (výstavba, rekonstrukce a opravy rodinných domů) 

- Subdodávky pro větší firmy (zemní práce, instalatérské práce apod.) 

- Projektová a inženýrská činnost 

 

Na základě BCG matice byla provedena analýza s těmito závěry: 

 Veřejný sektor 

Z vyhodnocení BCG matice vyplývá, že veřejný sektor zaujímá nejvýznamnější část 

z celkového portfolia podniku XY. V tomto sektoru firma získává zakázky ve výběrovém 

řízení. Výhledově lze předpokládat, že tento segment bude i v budoucnu zaujímat největší část 

zakázek podniku. Je ale nutné zavést certifikovaný systém EMS a BOZP, resp. Integrovaný 

manažerský systém. Při výběrových řízeních na krajské či obecní úrovni je certifikace těchto 

systémů vyžadována. Na základě novely č. 40/2015 Sb. Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách zadavatel bude moci posuzovat jednotlivé nabídky nejen podle nejnižší finanční 

nabídky, ale vyhodnotit i ostatní kritéria podniku [26]. V tomto podnik XY ve většině případů 

zaostává za konkurencí, protože má certifikován pouze systém QMS.  

http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=40/2015%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=137/2006%20Sb.
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Obr. 15 Vývoj českého stavebnictví v letech 2007 – 2016 [10] 

 

 
Na obrázku 15 je uveden vývoj českého stavebnictví v letech 2007 – 2016. Vyplývá 

z něj, že v roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky  

z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil 

 o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám  

k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč  

a meziročně vzrostla o 18,7 % [10] 

 

 

 Soukromý sektor 

Jak je vidět, soukromý sektor také zaujímá poměrně velký podíl zakázek podniku. Zde 

očekáváme mírný růst tohoto sektoru, protože dle výše uvedených prognóz se očekává, že se 

ve stavebnictví prolomila 5 let trvající krize a bude tendence vzestupu i v nové výstavbě na 

míru. 

 

 Subdodávky pro větší firmy 

Ty zaujímají menší část z celkového výrobního programu firmy. Do budoucna můžeme 

ale předpokládat, že spolupráce s většími podniky bude i nadále pokračovat díky smluvnímu 
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zajištění prací v roce 2015 a 2016. Objem zakázek ale není zdaleka tak vysoký, aby tato 

oblast byla přesunuta do segmentu hvězd.   

 

 Projektová a inženýrská činnost 

Tento sektor podniku zajišťuje dokumentaci a legislativu k vydání potřebných stavebních 

povolení výhradně pro potřeby firmy. Zaměstnanci spolupracují pouze na zakázkách firmy. 

Tady má podnik značný prostor na rozvoj projektových prací a to získáním zakázek v tomto 

oboru. 

 

 

 

2.6 Analýza konkurence 
 

 

2.6.1 Konkurenční prostředí 

Dle průzkumu ve stavebních firmách uvedeného v tabulce 4, věří v překonání konkurence 

v roce 2015 více než polovina stavebních společností. V listopadu 2014 to bylo jen 39 %. 

Třetina firem předpokládá svůj tržní podíl na stejné úrovni jako v minulém roce a pouze jedna 

z deseti firem očekává pokles svého postavení na trhu. [10] 

 

 

Tab. 4 Předpokládaný vývoj tržního podílu v roce 2015 [10] 

Vývoj tržního podílu z pohledu jednotlivých segmentů 

odpovědi v % Růst Beze změny Pokles 

Velké společnosti 57 36 7 

Střední/malé firmy 53 36 11 

Pozemní stavitelství 55 38 7 

Inženýrské stavitelství 50 31 19 
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Konkurenční boj a rivalita mezi firmami ale nadále přetrvává. Mezi největší konkurenty 

podniku XY v okolí patří: SSKA Karviná, STAVO-ČESTAV s.r.o., JANKOSTAV s.r.o., 

ALVAC s.r.o., ERVO spol. s r.o., HAOSPOL s.r.o. V tabulce 5 je srovnání šesti 

konkurenčních firem v okolí. Bylo zjištěno, že dvě firmy mají zaveden Integrovaný 

manažerský systém, tři podniky mají certifikován více než 1 systém manažerského řízení  

a 1 firma má pouze jednu certifikaci.  

 

Tab. 5 Srovnání konkurenčních firem 

  SSKA a.s. 
HAOSPOL 

s.r.o. 

STAVO-
ČESTAV 

s.r.o. 

JANKOSTAV 
s.r.o. 

ERVO spol. 
s r.o. 

ALVAC 
s.r.o. 

ISO 9001 X X X X X X 

ISO 14001 X X   X X   

ISO 18001 X   X X     

Integrovaný 
manažerský 

systém 
X     X     

  

 

2.6.2 Konkurenční výhoda 

Na stavebním trhu přetrvává nelítostný konkurenční boj. Záleží na každém podniku, 

jak využije současného prostředí na trhu k zesílení své pozice. Do výběrového řízení se 

přihlašuje více firem. Dříve se hlásilo maximálně 5 firem, v současnosti  

o zakázky soutěží i 15 podniků. Konkurenční výhodu může podnik získat efektivnějším 

využití zdrojů, efektivním řízením subdodávek, novými technologiemi a inovacemi, dále pak 

možností zavést koncepci Lean managementu (viz Obr. 16). Tento koncept lze uplatnit 

v podnikových procesech, jako jsou zpracování nabídek a příprava zakázky, nakupování, 

logistika, zajištění bezpečnosti práce apod.  
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Systém Lean management 

Benchmarking 

 
 

Plánování, analyzování, výroba 

Management procesů 

 

Zavádění zlepšení ve výrobě 

 

Monitorování 

Stupně zlepšení 

Vzorkování 

Klíčové ukazatele 

 

Zvýšení produktivity 

Dřívější ukončení zakázek 

Zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci 

Menší environmentální zátěž/méně odpadů 

Udržitelný rozvoj 

Nižší náklady 

Zlepšování kvality 

Vyšší mzdy 

Lepší pozice na trhu 
 

 

Obr. 16 Manažerský systém s aplikovanou koncepcí Lean managementu [7] 
 

 

Na základě průzkumu trhu a konkurence vedení podniku vyhodnotilo, že je certifikace 

dalších systémů ISO nutná. Jedná se konkrétně o certifikáty ČSN EN 14001 a ČSN EN 

18001, tedy EMS a OHSAS, respektive IMS.  

 

 

2.7 Realizace Integrovaného manažerského systému 

 

Zavádění IMS probíhá v těchto zásadních krocích: 

 Zveřejnění politiky, která je jednotná pro všechny systémy. 

 Stanovení cílů podniku a jmenování odpovědné osoby. 
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 Vytvoření dokumentace společné pro všechny systém, resp. Integrovaný manažerský 

systém. 

 Analýza a identifikace rizikových oblastí  

- v oblasti EMS jsou to analýzy vlivů na životní prostředí s významným dopadem, 

- v oblasti BOZP pak vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

- v oblasti QMS jsou v oblasti plánování vyhodnocovány rizika, která mohou pomoci 

odhalit slabá místa podniku. 

 Respektování právních požadavků, respektive vytvoření registrů právních předpisů, které 

specifikují požadavky všech systémů s ohledem na činnost a výstupy podniku [7]. 

 

 
 

2.8 Změny v podniku po zavedení IMS 

 

2.8.1 Určení nových pracovních funkcí 

Se zavedením IMS a s procesy s ním souvisejícími, je nutné vytvořit nové pracovní 

funkce dle požadavku jednotlivých norem. Mohou to být kumulované funkce, které může 

zastávat jeden pracovník, není tedy nutné přijímat nové zaměstnance. Pravomoci  

a zodpovědnosti budou specifikovány v organizačním řádu podniku.  

 

 Představitel managementu IMS 

Posláním představitele managementu IMS je zavést a koordinovat systém IMS 

v podniku, rozvíjet a racionalizovat řízení podniku, zajišťovat zavádění a rozvoj 

manažerských nástrojů řízení, sledovat jejich vývoj a doporučovat systémová opatření. 

Odpovídá za vnitřní legislativu firmy, systém vnitřní informatiky z pohledu řízené 

dokumentace firmy, tvorbu a koordinaci zpracování základních norem. Organizuje provádění 

interních auditů. Koordinuje a udržuje kontinuitu IMS v organizaci. 

 

 Bezpečnostní technik OZO BOZP a technik OZO PO  

Tato pracovní funkce může být zajišťována externím pracovníkem. Jeho odpovědností je 

zajišťování bezpečnosti práce v činnostech, které v podniku probíhají. Zpracovává 
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vnitropodnikové předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, sleduje změny legislativy 

BOZP a PO. 

 

 Zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Spolupracuje s bezpečnostním technikem na prověrkách BOZP. Komunikuje mezi 

vedením podniku a zaměstnanci ve věcech, které ovlivňují BOZP na pracovišti 

 

 Interní auditor  

Interní auditor má zodpovědnost za interní audity v podniku a tím související 

administrativou. Identifikuje jednotlivé procesy a potencionální rizika, sleduje  

a vyhodnocuje nápravná a preventivní opatření, spolupracuje při tvorbě dokumentace  

 

 Ekolog – odpadový hospodář 

Tato pracovní funkce spočívá ve sledování změn ovlivňující životní prostředí v podniku. 

Provádí inspekční činnost na zakázkách, vyhodnocuje působení negativních vlivů na životní 

prostředí. Dále pak spolupracuje při tvorbě dokumentů a záznamů v oblasti životního 

prostředí. Funkce je většinou zajišťována externě.  

 

 

Na  obrázku 17 jsem navrhla změny v organizační struktuře podniku XY. Tyto změny 

jsou vyznačeny červeně. Jedná se o kumulované pracovní funkce, které byly vytvořeny  

a vyplývají z jednotlivých norem. Dále byl vytvořen nový úsek Mistr výroby a montáže 

hliníkových systémů a vedoucí zakázek, protože podnik XY v roce 2014 rozšířil své aktivity 

o výrobu hliníkových systémů. Tato změna je ve schématu také zaznamenána. 
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Obr. 17 Organizační struktura podniku po zavedení IMS 
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2.8.2 Zavedení nových dokumentů a směrnic v podniku XY 

Dále je nezbytné zavedení a vydání nových směrnic a dokumentů: 

 Politika Integrovaného manažerského systému 

 

Je to dokument, kterým vrcholové vedení stanovuje politiku podniku. Politika obsahuje 

celkové záměry a směr působení organizace v oblasti kvality, ochrany životního prostředí  

a bezpečnosti práce. Stávající politika podniku bude rozšířena právě oblast EMS a BOZP. 

 

 Příručka Integrovaného manažerského systému 

 

Vrcholový dokument vedení firmy stanovující a popisující integrovaný systém řízení 

(kvalita, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci) ve společnosti. 
 

 

 Mapa procesů 
 

Nástroj pro orientaci a řízení procesů společnosti. Definuje procesy, jejich provázanost, 

ale také odpovědnosti ve společnosti. Mapa procesů je názorné a přehledné schéma procesů 

řízených ve firmě. Mapa definuje provázanost procesů systému kvality v rámci podniku  

a základní informace o systému kvality, environmentu a bezpečnosti práce.  Návrh mapy 

procesů IMS je uveden v příloze č. 1. 

 

 Matice zodpovědnosti 

Popis odpovědností k daným bodům procesů. Matice je zpracována ve formě přehledné 

tabulky, která obsahuje názvy prováděných činností a kdo za ně zodpovídá. Návrh matice 

zodpovědnosti je v příloze č. 2. 

 

 Hodnocení rizik 

Směrnice, ve které je specifikována problematika identifikace a hodnocení rizik BOZP, 

včetně jejich řízení, seznamování zaměstnanců a smluvních partnerů. Cílem je stanovit postup 

hodnocení rizik z hlediska BOZP a určit jejich významnost podle stanovených kritérií. 

Účelem je definovat míru rizika, které vymezuje naléhavost realizace nápravných opatření. 

Stanovená významná míra rizika jsou základem pro stanovení cílů  
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a programů BOZP, jejichž realizace má za cíl snižovat, resp. potlačovat nebezpečí a možné 

mimořádné stavy v oblasti bezpečnosti práce. Součástí je Registr havarijních rizik  

a Registr environmentálních aspektů, ve kterém jsou rizika identifikována a ohodnocena dle 

stupně nebezpečí.  

 

 Identifikační listy NO 

Jedná se o údaje identifikující nebezpečný odpad včetně dalších údajů stran bezpečné 

manipulace s nimi, ochrany apod. Kopie identifikačního listu příslušného nebezpečného 

odpadu musí být umístěna v místě jeho shromažďování.  

 

 Pravidla pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a látkami vysoce 

toxickými 

Pravidla musí být na pracovišti v písemné formě, musí být projednány se zástupci KHS  

a zaměstnanci s nimi musí být prokazatelně seznámeni.  

 

 Programy BOZP a EMS 

Programy by měli obsahovat základní informace o EMS a BOZP. Informace o procesu, 

kterého se program týká, oblast životního prostředí a bezpečnosti práce, cíl, cílová hodnota, 

termín realizace, odpovědní pracovníci, harmonogram plnění dílčích úkolů, případně 

ekonomické zhodnocení (očekávaný výsledek, náklady apod.). Návrh programu viz příloha  

č. 3 

 

 Hodnocení souladu 

Záznam o periodickém hodnocení souladu dodržování právních a jiných požadavků 

v oblasti životního prostřední a bezpečnosti práce. Návrh hodnocení souladu je uvedení 

v příloze 4. 
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 Registr environmentálních aspektů 

Předmětem tohoto dokumentu je oblast identifikace, hodnocení a řízení 

environmentálních aspektů s ohledem na jejich významnost, včetně vyhodnocení a řízení 

havarijních rizik a zpracování havarijních postupů. Cílem je vytvořit a dokumentovat 

environmentální aspekty, včetně vymezení významných aspektů, které mohou mít dopad do 

životního prostředí a zhodnotit možnost vzniku havarijní situace, včetně její významnosti. 

Návrh dokumentu Registr environmentálních aspektů je v příloze 5. 

 

 Registr právních a jiných požadavků 

Je to úplný seznam platných právních a jiných požadavků, který zahrnuje oblast ochrany 

životního prostředí, oblast bezpečnosti práce a oblast požární ochrany. Jednotlivé oblasti 

zahrnují konkrétní požadavky, které jsou uplatnitelné v podmínkách společnosti. 

 

 Zpráva o přezkoumání vedením´ 

Hodnocení stavu IMS, provedené vrcholovým vedením ve vztahu k Politice, cílům, 

výsledkům předchozích auditů, programům, environmentálním aspektům, rizikům BOZP, 

havarijní připravenosti, interním auditům, legislativním požadavkům, výkonnosti procesů, 

komunikaci s externími zainteresovanými stranami, opatření k nápravě a preventivním 

opatřením, nákladům na neshody a řešení neshod, rozsahu a způsobu zabezpečení zdrojů  

a ostatním závazkům v oblasti IMS.  

 

2.9 Náklady na zavedení Integrovaný manažerský systém v roce 2015 

 

2.9.1 Zavedení a certifikace IMS v roce 2015 

Zavedení a následná certifikace IMS je samozřejmě časově i finančně náročné. Odhad 

nákladů na zavedení a certifikaci IMS (viz Tab. 6) je stanoven v rámci diskuze  

s ekonomickým ředitelem podniku XY:  
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Tab. 6 Očekávané náklady na zavedení IMS v podniku XY 

Náklady na zavedení a certifikaci systému IMS 
Náklad Popis Co ovlivňuje cenu Cena 

Poradenství externí 

firmy  

Zpracování dokumentace, 

příprava na certifikaci, 

provedení interního auditu, 

přezkoumání systémů IMS 

Rozsah poskytnutých 

služeb, délka konzultací 
85 000 Kč 

Výcvik zaměstnanců  

Odborná školení, interní 

školení, seznámení s 

požadavky norem 

Počet školených 

pracovníků, typ, délka a 

kvalita školení 

70 000 Kč 

Odborná literatura a 

normy 

Normy týkající se systémů 

9001, 14001, 18001; 

technické normy a přepisy, 

odborné publikace 

Nutnost zakoupení 

norem, případná možnost 

získání volně dostupné 

literatury 

5 000 Kč 

Ostatní 

vnitropodnikové 

náklady 

Revize a kontroly, OOPP, 

kalibrace měřidel, odpadové 

nádoby atd. 

Revizní kontroly 

v pravidelných 

periodách, nákup nových 

OOPP, nutnost další 

kalibrace, nákup 

odpadových nádob 

25 000 Kč 

Ohodnocení 

zaměstnanců 

Kumulace pracovních 

funkcí, další pracovní 

povinnosti zaměstnanců, 

nově vytvořené pracovní 

pozice. 

Doba strávená přípravou, 

čas strávený na školení 
75 000 Kč 

Samotná certifikace 
Certifikace externí 

organizací 

Velikost podniku - počet 

zaměstnanců, počet 

certifikovaných systémů 

200 000 Kč 

CELKOVÝ 

NÁKLAD 
Celkové odhadované náklady na zavedení IMS 460 000 Kč 

 

Specifikace jednotlivých položek: 

 Poradenství externí firmy 

Poradenská firma pomáhá podniku se zpracováním příslušné dokumentace, která 

analyzuje veškeré procesy v podniku. Pomáhá s implementací požadavků norem, provádí 

nebo spolupracuje na auditech, vyhledává rizikové faktory a stanoví vhodná nápravná 

opatření apod. Cena poradenských firem se liší podle velikosti firmy a předmětu podnikání. 

Ve výrobním podniku, který je náročnější na požadavky a dokumentaci je implementace 

dražší než u podniku obchodního. 
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 Výcvik zaměstnanců  

Personální referent vypracovává „Roční plán výcviku“. Výcvik zaměstnanců v podniku 

XY je rozdělen takto: 

 

Externí vzdělávání povinné: 

- Školení řidičů motorových vozidel, svářečů, strojníků, obsluhy zdvihacích zařízení 

(školení jeřábníků, školení vazačů), obsluhy plynových zařízení a školení z právních  

a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
 

Externí vzdělávání nepovinné: 

- Semináře a školení účetních, odborné školení mistrů stavební výroby, vedoucí MTZ, 

školení vedení společnosti sloužící k rozvoji manažerských dovedností. 

- Ostatní školení (výuka angličtiny, zdokonalování na PC apod.).   
 

Interní vzdělávání 

- Školení QMS, EMS (problematiky spojená se Systémem řízení kvality a ochrany 

životního prostředí. 

 

 

Výcvik přináší zaměstnancům, potažmo podniku vyšší produktivitu a kvalitu pracovníků, 

větší míru přizpůsobivosti a adaptaci novým metodám, nižší potřebu úzké kontroly, méně 

nehodovosti, větší spokojenost zaměstnanců projevující se vyšším pracovním nasazením a tím 

i menšími absencemi. [6]  

 

Na níže uvedeném obrázku 18 je přehled výcviku plánovaného v roce 2015, který byl 

vypracován ve spolupráci s personálním referentem. Na tato školení je plánovaná investice ve 

výši 70 tis. Kč 
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Obr. 18 Přehled výcviku plánovaného v roce 2015 

 

 Odborná literatura a normy 

Podnik může zakoupit potřebné normy v tištěné formě na ÚNMZ nebo prostřednictvím 

webového portálu ČSN online na stránce www.unmz.cz. 

 

 Ostatní vnitropodnikové náklady  

 

Mezi tyto náklady řadíme náklady na metrologii, revize a kontroly, inspekce  

a kontroly v podniku a interní audit. Dle IMS pak dále náklady na nové sběrné odpadové 

nádoby, osobní ochranné pracovní pomůcky, pitný režim apod. 

 
 

 

 Ohodnocení zaměstnanců  
 

Zaměstnanci, kteří se aktivně podílí na přípravě na certifikační audit, jsou ohodnoceni 

formou prémií a odměn ke mzdě dle rozsahu provedené práce. Odměny určuje ekonomický 

ředitel. 

THP pracovníci 
27 500 Kč 

Řidiči 
8 500 Kč 

BOZP  
7 500 Kč 

Strojníci, jeřábníci, 
vazači   6 000 Kč 

Svářeči 
9 500 Kč 

Obsluha plyn. 
zařízení 

11 000 Kč 

Přehled výcviku plánovaného v roce 2015 

http://www.unmz.cz/
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2.9.2 Srovnání nákladů na certifikaci QMS a certifikaci IMS 

Na základě podkladů z podniku XY a odborného odhadu ekonomického ředitele 

můžeme srovnat náklady, které byly na zavedení systému QMS a které vyplynou z certifikace 

IMS. Tyto rozdíly jsou patrné z obrázku 19. Při srovnání nákladů na certifikaci QMS v roce 

2012 a plánu nákladů na certifikaci IMS v roce 2015 je zřetelné, že náklady v roce 2015 

stoupnou skoro dvojnásobně.   
 

 

 

Obr. 19 Srovnání nákladů na certifikaci QMS a certifikaci IMS 
 

 

2.9.3 Porovnání ekonomického zatížení na certifikaci QMS a IMS 

Výsledky v tabulce 7 ukazují, že na pokrytí nákladů na zavedení Integrovaného 

manažerského systému bude vynaloženo 0,9 % z tržeb. Hodnoty byly zjištěny dle vzorce 2. 

 

Tab. 7 Porovnání ekonomického zatížení certifikací 

Rok Cnc - celkové náklady certifikace 

2012 0,50 %  

2015 0,90 % 
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2.9.4 Stanovení nákladů na zaměstnance  

Vzorcem 3 bylo zjištěno, jak se liší náklad na jednoho zaměstnance v podniku XY v roce 

certifikace QMS a v roce certifikace IMS. Vstupní náklad na zaměstnance je v roce 2015  

o 211% vyšší než v roce 2012. Je to dáno úbytkem zaměstnanců a vyššími náklady na 

zavedení IMS.  
 

Tab. 8 Vstupní náklad na zaměstnance 

Rok NCnZ celkové náklady na zaměstnance 

2012 2 790 Kč 

2015 5 900 Kč 

 

 

 

2.10 Náklady na udržování IMS  

 

Výše uvedené náklady však nejsou zdaleka všechny vynaložené náklady spojené 

s Integrovaným manažerským systémem. Systém a procesy je zapotřebí udržovat funkční, je 

nutné implementovat změny legislativy, technických a ISO norem a systém stále zlepšovat. 

Možnost neustálého zlepšování je základ funkčního systému a jeden z důvodů, proč se 

systémy podle ISO norem ve firmách zavádějí. 

 

Průběžné náklady nutné na udržování na udržování systému jsou uvedeny v tabulce 9. 

Odhad nákladů na udržování systému IMS jsem stanovila na základě odborného odhadu 

ekonomického ředitele podniku XY.  

 

 Tab. 9 Náklady na udržování IMS 

Náklady na udržování systému IMS v roce 2016 
Náklad Popis Co ovlivňuje cenu Cena 

Poradenství externí 

firmy  

Interní audit, přezkoumání 

systémů IMS 

Rozsah poskytnutých 

služeb, délka konzultací 
55 000 Kč 

Výcvik zaměstnanců  Odborná a interní školení 
Počet školených pracovníků, 

typ, délka a kvalita školení 
45 000 Kč 

Odborná literatura a 

normy 
Aktualizace norem 

Aktualizace na 

www.unmz.cz 
3 500 Kč 
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Ostatní 

vnitropodnikové 

náklady 

Revize a kontroly, OOPP, 

kalibrace měřidel, odpadové 

nádoby atd. 

Revizní kontroly 

v pravidelných periodách, 

obnova OOPP, kalibrace, 

odpadových nádob 

20 000 Kč 

Ohodnocení 

zaměstnanců 

Kumulace pracovní funkce - 

prémie ke mzdě dle rozsahu 

práce 

Doba strávená přípravou, 

čas strávený na školení 
45 000 Kč 

Dozorový audit 
Certifikace externí 

organizací 

Počet zaměstnanců, počet 

certifikovaných systémů 
90 000 Kč 

CELKOVÝ 

NÁKLAD 
Celkové odhadované náklady na zavedení IMS 258 500 Kč 

 

 

 

 

2.11 Ekonomické výnosy a celkové přínosy zavedení Integrovaného 

manažerského systému 

 

2.11.1 Ekonomické výnosy  

 

Pojmem výnosy je v ekonomice myšleno zvětšení ekonomického prospěchu během 

účetního období, a to jednak ve formě přírůstku peněžního, případně i nepeněžního, a dále pak 

ve formě specifických případů snížení či zániku závazku (např. prominutí nebo úhrady) 

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

o zisk, převyšují-li náklady, jde o ztrátu [9].  

 

Vyhodnocení ekonomických přínosů zavedení IMS je velmi obtížné. Musely by být 

vyčísleny tržby od zákazníků, kteří nakupují služby podniku XY výhradně proto, že je zde 

zaveden certifikovaný systém IMS a pokud by podnik systém zaveden neměl, využily by 

služby u konkurence. Dále bychom museli vyhodnotit růst tržeb, které souvisí se zavedeným 

systém a to se nedá podle finančního ředitele podniku XY vůbec odhadovat. 

  

2.11.2 Celkové přínosy podniku XY 

Přesná specifikace jednotlivých přínosů podniku XY je velmi složitá, protože systém 

ještě není zaveden a všechny klady, které z tohoto vyplynou, můžeme vyhodnotit až po 

určitém období.  
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Jeden z hlavních přínosů, který jsme schopni určit, a který certifikace integrovaného 

manažerského systému přinese, je velká příležitost podniku XY získat zakázky většího 

objemu. Jsou to státní zakázky a zakázky u zahraničních společností, které jsou náročnější na 

kvalitu a kde je kladen důraz na životní prostředí a bezpečnost práce. Podnik získá 

konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům, které certifikáty nemají. 

Systém IMS identifikuje a odstraní rezervy ve znalostech a dovednostech zaměstnanců, 

čímž dojde ke zkvalitnění jejich práce. Pracovníci budou schopni rychleji reagovat na 

požadavky zákazníků, což bude mít za následek minimalizaci reklamací a další finanční 

úsporu podniku spojenou s jejich řešením. Počet reklamací, a vícenáklady s nimi spojené se 

sníží také díky přísnějšímu dodržování předpisů a plánovaných kontrol.  

 

Díky Integrovanému manažerskému systému řízení se zvýší důvěryhodnost podniku XY 

u zákazníků, investorů, peněžní ústavů, pojišťoven, veřejné správy. Podnik získá systematický 

přehled všech legislativních požadavků v oblasti ŽP, čímž sníží riziko sankcí ze strany 

státních institucí. Dále také bude moci pružně reagovat na případné legislativní změny. Díky 

většímu důrazu na prevenci, vyplývajícímu z normy, dojde ke snížení rizika ekologických  

a jiných havárií, za které nese zodpovědnost.  
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3 ZÁVĚR  

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit implementaci Integrovaného manažerského 

systému ve vybraném podniku XY, identifikovat přínosy a náklady, které z implementace 

plynou. Při vypracování práce jsem vycházela z interních materiálů firmy XY. 

Z teoretického hlediska byla problematika podrobně popsána v první části. Byly zde 

definovány požadavky norem ISO, dále byly vymezeny základní pojmy z oblasti řízení 

kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato část obsahuje 

charakteristiku a specifikaci teoretických východisek k danému tématu.  

V druhé, praktické části jsem blíže představila podnik XY, jeho historii a organizační 

strukturu. Podnik má v současné době zaveden systém QMS a v letošním roce zvažuje 

zavedení dalších systémů EMS 14001 a OHSAS 18001, respektive Integrovaného 

manažerského systému řízení. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že IMS 

poskytne podniku řadu výhod, což vyplynulo i z analýzy. Hlavní důvod je zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku, a tím pak možnost získání větších zakázek, i mimo náš 

region. Na základě interních zdrojů byly vyčísleny náklady na certifikaci již zmíněného 

systému QMS a na jeho udržování. Rozdělila jsem tyto náklady dle potřeby podniku na 

náklady vnitropodnikové, na externí poradenství, certifikační organizaci a náklady personální. 

Určila jsem vstupní cenu certifikace a dále vyjádřila poměr mezi náklady  

a tržbami podniku v jednotlivých letech.  

Mezi změny, které zavedení IMS přinese, patří vytvoření nových kumulovaných 

pracovních pozic a vydání několika nových dokumentů a směrnic a k nim vztahujících se 

procesů. Novou a zásadní pracovní pozicí pro řízení podle norem ISO se stane Představitel 

managementu IMS. Nově vydanou směrnicí bude Příručka IMS, která popisuje celý 

integrovaný systém, a jeho procesy, a stane se tak vrcholovým dokumentem podniku. 

Další část byla věnována vyčíslení nákladů na zavedení IMS a porovnání s náklady, 

které podnik vynaložil při certifikaci ISO 9001 v roce 2012. Bylo zjištěno, že nárůst nákladů 

na certifikace IMS je skoro dvojnásobný, stejně jako u nákladů na zaměstnance. 

Dále jsem se snažila identifikovat ekonomické výnosy a přínosy, které plynou ze 

zavedení IMS. Jak již bylo v práci uvedeno, je vyhodnocení ekonomických přínosů zavedení 

IMS velmi obtížné a nedá se vůbec odhadovat. Přínosem jsou pro podnik nové příležitosti 
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zakázek, zvýšení důvěryhodnosti podniku, konkurenční výhoda, zkvalitnění znalostí  

a flexibility pracovníků, možnost rychle určit a pružně reagovat na legislativní změny  

a v neposlední řadě snížení počtu reklamací. Tohle je pro podnik tohoto typu největší 

vypovídající hodnota, která svědčí o kvalitě prováděných prací a samozřejmě  

i o kvalitních zaměstnancích, kteří jsou schopni podporovat organizaci v jejím dalším rozvoji. 
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TQM  Total quality management 

ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii, zkušebnictví 

VZ  Vedoucí zakázky 
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Příloha č. 1 - NÁVRH MAPY PROCESŮ IMS 
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Příloha č. 2 – NÁVRH MATICE ZODPOVĚDNOSTI 

 

VSTUP:  Produkovaný odpad 

Číslo 

činn. 
Zodpovědnost 

Činnost 
VZ ZAM   OH/E Záznam 

5.1.1 Sledování vzniku odpadu Z S - - 

5.1.2 Identifikace nového odpadu. Zajištění Identifikačního listu 

odpadu nebezpečného odpadu 

S - Z Identifikační list  nebezpečného odpadu 

5.1.3 Zajištění potřebných správních rozhodnutí   Z Souhlas pro nakládání s NO, Upuštění od třídění 

5.1.4 Shromažďování odpadu Z S -  

 Označení odpadů Z S - Dle určeného popisu  

 Třídění odpadů  Z   

5.1.5 Zajištění oprávněné osoby na odstranění nebo recyklaci  

předání na skládku nebo k využití 

  Z Objednávka, smlouva, koncese/ŽL, Rozhodnutí 

KrÚ, Provozní řád 

5.1.6 Zajištění základních popisů odpadů a předání odpadovým 

společnostem 

  Z Formulář  - Základní popis odpadů 

5.1.7 Průběžná evidence odpadů S - Z 
Formulář o průběžné evidenci  

 Hlášení o odpadech-roční evidence, případně Statistické 

hlášení dle požadavků statistického úřadu 

S - Z 
Formulář o roční produkci odpadů 

5.1.8 Kontrola plnění povinností v odpadech Z   
 

 

VÝSTUP: Uložení nebo využití odpadu; Dokumentace oprávněných firem; Průběžná evidence odpadů; Hlášení o odpadech; Popis odpadu
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Příloha č. 3 – NÁVRH PROGRAMU IMS 

 

   PROGRAM IMS č. 1    

 

Základní informace  Popis programu - část EMS 

Části společnosti, kterých se program týká Zámečnická dílna 

Oblast pracovního prostředí  Produkce nebezpečných odpadů 

Současný negativní (pozitivní) vliv -  

pracovní prostředí   
Možnost úniku NO, možnost ohrožení ŽP a 

pracovního prostředí 

Cíle, cílová hodnota Snížení významnost EA 

K = 9 

Program: Regulace 

Očekávaný výsledek Minimální nakládání s nebezpečnými odpady 

Termín realizace  

Hlavní zodpovědný pracovník  

Předpokládané náklady  

Stav realizace  

Další řešitelé Odpadový hospodář 

Hodnocení programu EMS  

 

 

Datum, podpis řešitele  

Datum převzetí dokumentace, podpis PM  

 

 

Úkoly, stav realizace 
 

číslo úkol zodpovídá termín splněno 

(datum) 

poznámka 

1. Vyhodnocení spotřeb OH    

2. Bezpečná manipulace dělníci    

3. Havarijní připravenost - 

soupravy 

Vedoucí 

infrastruktury 

   

4. Minimalizace produkce zaměstnanci    

5. Vyhodnocení spotřeb OH    

6.      

7.      

8.       

 

 

Zpracoval:  

 

Schválil:   

 

Datum:   
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Příloha č. 4 – NÁVRH HODNOCENÍ SOULADU 

 

Zákon č. ……………. v platném znění 

 

paragraf prováděcí 

předpis 

Vnitřní předpis Hodnocení souladu provedeno dne: 

2015 soulad 2016 soulad 2017 soulad 
§ ….Předcházení ohrožení zdraví --- směrnice č. S 01.05 10.6.2015 ano / ne     
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Příloha č. 5 – NÁVRH REGISTRU ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ 

 
RE 01.01 Registr environmentálních aspektů  

Výroba hliníkových systémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces, 

pracoviště 

 

Činnost  

(výrobek, produkt, služba) 

 

Environmentální  

aspekt 

 

Environmentální 

 dopad 
H

A
V

Á
R

IE
 

O
b

la
st  

R
P

P
 

3.1  

3.2 kriteria hodnocení 

  A B  C  D     
4 E 5 P 5.1 K 

 

Řezání profilů, frézování, lisování, 

protlačování otvorů  S 

hluk 

produkce odpadů 

spotřeba nerostných surovin 

emise do ovzduší 

pracovní prostředí 

ŽP - půdy 

Spotřeba přírodních zdrojů 

ŽP - ovzduší 

M 5 

1 

 

3,5 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

 9 

8 

5 

6 

Výměna chladicí kapaliny S 

 

spotřeba nerostných surovin Spotřeba přírodních zdrojů 

 
M  2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 8 

 

Montáž a kompletace S produkce odpadů 

 

ŽP- voda, půdy 

 
M 1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 8 

 

 
Legenda 1:     
 
A – legislativa  
B - živ.prostředí  
C – ekonomika  
D – technologie  
E - sociální dopady 
P- pozitivní dopad na ŽP „+“ 

Legenda 2 : Hodnocení  dopadu 

 
3 - velmi významný 
2 - významný 
1 - málo významný 
S – činnost prováděna vlastními zaměstnanci 
SUB – činnost zajištěna subdodavatelsky 

kritický faktor: 
 

K = A+B+C+D+E 

 
RPP – registr právních požadavků 

/RE 01.02/ 

  K< 7 ..................... malý význam 
  K <7-9> ................. významný 
  K > 9 ..................... velmi významný   
 
M – malé riziko havárie 
S – střední riziko havárie 
V – velké riziko havárie 

 
 

Zpracoval/dne:           

Schválil/dn 


