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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je analýza problematiky integrovaných systémů řízení. Práce 

poskytuje ucelený návod pro zavádění IMS, jenž zároveň zahrnuje konkrétní kroky nezbytné 

pro realizaci implementace. V rámci předloženého textu byl na základě analýzy vybraných 

systémových norem navržen rámcový postup pro implementaci integrovaného systému řízení 

a také model pro zavedení IMS, který je součástí zmíněného postupu. Prezentovaný model je 

založen na PDCA cyklu a je plně kompatibilní se systémovými ISO normami. Součástí práce 

jsou rovněž vývojové diagramy a názorné příklady, jak při realizaci jednotlivých činností 

postupovat. V diplomové práci je pracováno s normativní základnou aktuální k datu 31. 12. 

2018. 

 

Klíčová slova: systém managementu, integrovaný systém managementu, ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001, ISO 50001, kontext organizace, posouzení rizik 

 

Abstract 

The aim of the thesis is an analysis of integrated management systems. A 

comprehensive guide for IMS implementation, which also includes the steps necessary for its 

realization is provided. Based on the analysis of selected system standards, the framework 

procedure for the implementation of the integrated management system and also the model 

for the implementation of IMS, which is a part of the mentioned procedure, were proposed. 

The presented model is based on the PDCA cycle and is fully compatible with the ISO system 

standards. The flowcharts and illustrative examples of how to proceed during implementation 

of individual activities are also included. The diploma thesis is written according to the 

standards which were up to date by 31. 12. 2018. 

 

Keywords: management system, integrated management system, ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001, ISO 50001, context of organization, risk management 
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Úvod 

V dnešní době působí organizace v globálním prostředí, jehož charakteristickým 

znakem je mimo jiné intenzivní hospodářská soutěž. Aby v takovém prostředí společnosti 

přežily, potažmo aby se mohly dále udržitelně rozvíjet, je nezbytné, aby byly schopny plnit na 

požadované úrovni potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran. Uvedené přitom 

zahrnuje mnoho aktivit – od naplňování požadavků zákazníků, zvažování dopadů činností 

organizace na životní prostředí až po aktivity neustálého zlepšování. Zmíněné pak umožňuje 

získat podnikům konkurenční výhodu, která jim dále dává možnost vytvořit přidanou 

hodnotu, a v konsekvenci s tím se kontinuálně a udržitelně rozvíjet [1, 2, 3]. 

Se záměrem naplnit výše uvedené předpoklady, zavádějí organizace systémy 

managementu, přičemž mezi nejpopulárnější z nich patří systém managementu kvality – QMS 

(ISO 9001), environmentálního managementu – EMS (ISO 14001) a managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SMS (ISO 45001).  Má-li však být systém řízení 

společnosti funkční a efektivní, je nebytné, aby byl konsistentní, což není možné, pokud 

v organizaci funguje více systémů paralelně. Z tohoto důvodu je tyto nezbytné integrovat [2, 

4]. 

Výše naznačený trend kopíruje také současný přístup k rozvoji mezinárodních 

standardů. V roce 2012 vytvořila Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) Annex SL. 

Tento dokument ukládá, aby všechny předpisy pro systémy managementu byly v souladu s 

přílohou č. 2. Tato příloha stanovuje pro všechny systémové normy povinnou společnou 

„vyšší strukturu“, základní text a jednotnou terminologii. To by mělo přispět ke zjednodušení 

systémů managementu organizací a v konsekvenci s tím usnadnit jejich integraci. Zatímco 

část norem (jako např. ISO 9001, ISO 14001) je již v souladu s Annexem SL, další jsou se 

teprve revidovány a jejich aktuální vydání se připravují [5]. 

Cílem předložené diplomové práce je osvětlit problematiku integrovaných systémů 

řízení a na základě analýzy stávajících přístupů k integraci systémů řízení navrhnout jednotný 

rámec pro implementaci integrovaného systému managementu (IMS). Účelem navrženého 

rámce je poskytnout organizacím ucelený návod pro zavádění IMS, jenž zároveň zahrnuje 

konkrétní kroky nezbytné pro realizaci implementace. Tento návod by měl taktéž přispět 

k časové i finanční úspoře při zavádění systémů managementu jako jsou systémy řízení 

kvality, životního prostředí nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V diplomové práci je 

pracováno s normativní základnou aktuální k datu 31. 12. 2018. 
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1. Integrovaný systém managementu – Pojem a význam 

Z hlediska pojmosloví lze integrovaný systém managementu vymezit jakožto „systém 

managementu integrující všechny systémy organizace a její procesy na základě jednotného 

rámce, umožňujíce organizaci fungovat jakožto jeden celek a na základě jednotných cílů“ [6]. 

Správně fungující IMS je tedy nejen holou kombinací různých subsystémů managementu (viz 

Obr. 1), ale zároveň umožňuje přenést do praxe všechny dotčené standardy prostřednictvím 

jednoho systému, který tyto dílčí subsystémy „zastřešuje“. Tzv. integrovaný systém řízení tak 

může pokrývat mnoho oblastí (viz Obr. 1), a proto je vždy velmi důležité identifikovat 

všechny prvky, které jsou v IMS zahrnuty. Nejčastěji je integrovaný systém řízení definován 

jakožto kombinace QMS, EMS a SMS. S ohledem na současný rozvoj podnikatelského 

prostředí a společnosti obecně, je však zřejmé, že kromě uvedených tří odvětví je nutno vzít 

v potaz také další oblasti jako je např. bezpečnost informací, společenská odpovědnost, 

hospodaření s energií apod. [1, 2, 4]. 

 

Obr. 1 Příklady oblasti potencionálně spadajících pod IMS [4]  

V tomto kontextu se nabízí otázka, co je tedy hlavním cílem integrace systémů řízení. 

Mnoho vědeckých studií již prokázalo, že je pro organizaci mnohem výhodnější její systémy 

managementu sjednotit, než je zavádět, popřípadě udržovat odděleně - viz např. [7, 8, 9]. 

Z generálního pohledu lze v této souvislosti hovořit o dosažení tzv. synergického efektu, který 

je možné ve vztahu k problematice IMS vysvětlit následovně: Integrace různých prvků 

jednotlivých systémů do jednoho umožní využít výhod každého prvku lépe, než kdyby tyto 

...a další 

QMS  

(ISO 9001) 

EMS  

(ISO 14001) 

SMS  

(ISO 45001) 

ISMS  

(ISO 27001) 

CSR 

(ISO 26000) 
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byly zavedeny paralelně. Neboli zjednodušeně: Celek je více než prostý součet jeho částí. 

Z tohoto faktu plynou také přínosy a bariéry implementace IMS [10, 11]. 

V níže citované literatuře lze nalézt mnoho odborných publikací, zabývajících se touto 

problematikou. Není však smyslem této práce se tímto tématem podrobně zabývat. Z tohoto 

důvodu jsou níže prezentované výhody i nevýhody integrace systémů managementu uvedeny 

pouze příkladově. V uvedeném kontextu pak lze mezi hlavní přínosy IMS zařadit především 

snížení nákladů, eliminaci zbytečných, či duplicitních činností, snížení byrokracie a rozporů 

mezi systémy. To vše bezpochyby rovněž vede k úspoře času i ostatních zdrojů. IMS taktéž 

umožňuje systematicky zabezpečit soulad s platnou legislativou. V neposlední řadě 

představuje výborný nástroj pro zajištění systémového přístupu k řízení rizik, podporuje 

externí a interní komunikaci a přispívá ke zvýšení výkonnosti organizací [12]. 

Na druhou stranu mezi nevýhody spojené s touto problematikou náleží mimo jiné 

absence jednoznačného a uceleného návodu pro implementaci IMS, neschopnost práce 

v týmu, absence podpory vrcholového vedení, nedostatek zdrojů, nedostatečná motivace 

zaměstnanců i vedení a mnoho dalších. Často pozorovaným trendem je také skutečnost, že 

rozsah integrace systémů managementu v organizacích úzce souvisí s tím, do jaké míry byla 

daná společnost úspěšná v rámci implementace prvního ze systémových standardů. Toto je 

bezpochyby jedna z důležitých interních překážek, které organizace musí na cestě k úspěšné a 

úplné integraci systémů řízení vyřešit. V konsekvenci s výše uvedeným tedy není 

překvapením, že úspěšnost implementace prvního ze systémů taktéž ovlivňuje ochotu 

vrcholového vedení zavádět další systémy, popřípadě tyto integrovat [13]. 

Jak je naznačeno v úvodu práce, základním smyslem integrace jednotlivých systémů 

řízení, je eliminovat zbytečné a duplicitní činnosti prostřednictvím využití báze prvků 

společných pro všechny jednotlivé systémy a zabezpečit tak efektivnější a účinnější 

fungování systému managementu v organizaci. To je možné především z toho důvodu, že i 

přes jistá specifika vyžadovaná ve vztahu ke konkrétnímu systému, jsou všechny systémy 

řízení charakteristické souborem společných prvků, mezi které náleží např. [1, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22]: 

 Identifikace kontextu organizace, 

 vymezení rozsahu systému a jeho aplikovatelnost, 

 definování politiky a cílů, 

 vymezení rolí, odpovědností a pravomocí, 

 posuzování rizik, 
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 identifikace a přidělování zdrojů, 

 řízení dokumentovaných informací, 

 interní a externí komunikace, 

 řízení neshod, 

 monitorování a měření výkonnosti procesů, 

 interní audity, 

 přezkoumání systému managementu, 

 neustálé zlepšování, 

 atd. 

Z uvedeného předpokladu vychází rovněž již zmiňovaný Annex SL, jež umožňuje bližší 

provázanost systémových norem prostřednictvím společné níže naznačené „vyšší struktury“ 

[23]: 

 0 Úvod 

 1 Rozsah 

 2 Normativní reference 

 3 Termíny a definice 

 4 Kontext organizace 

 5 Vedení 

 6 Plánování 

 7 Podpora 

 8 Provoz 

 9 Hodnocení výkonnosti 

 10 Zlepšování. 

Rovněž je obecně známým faktem, že všechny systémové ISO jsou z procesního 

pohledu založeny na PDCA cyklu. Ve vztahu k výše uvedenému je tedy možné společnou 

bázi všech systémů managementu vyjádřit v souladu s Obr. 2. Jelikož je tato společná báze, 

jak již bylo zmíněno, základním stavebním kamenem IMS, lze v konsekvenci s předchozím 

textem konstatovat, že na tomto principu je v konečném důsledku rovněž založen celý 

integrovaný systém řízení. Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že se jedná o jeden 

z možných přístupů k IMS, v tomto případě lze hovořit o modelu vycházejícím de facto 

z koncepce ISO norem. Samozřejmě existuje mnoho dalších přístupů k této problematice - viz 

např. [12, 13, 24, 25], nicméně vzhledem k popularitě norem ISO je tento přístup 

pravděpodobně organizacím nejbližší [26]. 
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Obr. 2 Struktura IMS v souladu s koncepcí ISO a PDCA cyklem [23, 27] 

1.1 Základní typy integrace 

Obecně lze rozlišit čtyři typy integrace [4]: 

 Dodatečná integrace požadavků speciálních výrobních odvětví, 

 přirozená integrace zvláštních požadavků vybraných výrobních odvětví, 

 integrované systémy managementu, 

 komplexní podniková integrace/celopodnikové řízení. 

První „úroveň“ představuje dodatečné včlenění speciálních požadavků vybraných 

výrobních odvětví (potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl) do už existujících 

systémů managementu kvality. Přirozenou integraci zvláštních požadavků vybraných 

výrobních odvětví lze vysvětlit jakožto provedení speciálních požadavků výrobních odvětví, 

kdy si významní představitelé těchto odvětví tyto vlastní požadavky zakotvili do 

mezinárodních standardů (AQAP, VDA, QS 9000 atd.), jež tak musí být dodržovány všemi 

dodavateli. Význam pojmu integrovaných systémů řízení byl již naznačen výše. Konečně 

komplexní podniková integrace umožňuje propojit izolované systémy a subsystémy 

organizace v jeden celek a tento navázat na celý hodnotový řetězec – od dodavatele po 

zákazníka [4]. 

•9. Hodnocení 
výkonnosti 

•10. Zlepšování 

•8. Provoz •4. Kontext 
organizace 

•5. Vedení 

•6. Plánování 

•7. Podpora 

Plánuj Dělej 

Kontroluj Jednej 
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1.2 Normativní základna 

Jak ostatně bylo zmíněno v předcházejícím textu, IMS může zahrnovat mnoho oblastí 

(viz Obr. 1). Následující podkapitola se tak zabývá detailněji systémy, které může IMS 

organizací pokrývat ve vztahu k vybraným relevantním systémovým normám. Uvedené je 

koneckonců patrné z Tab. 1, které rovněž uvádí stručnou charakteristiku dotčených oblastí 

[4]. 

Tab. 1 Vybrané subsystémy integrovaného systému managementu [4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22] 

Systém řízení 
Certifikační 

norma 
Popis 

Management kvality 
ČSN EN ISO 

9001:2016 

Systém managementu kvality umožňuje 

organizacím utvářet důvěru v její produkty 

a služby, a to na základě dlouhodobé 

schopnosti plnit požadavky jak zákazníků, 

tak dalších zainteresovaných stran. 

Environmentální 

management 

ČSN EN ISO 

14001:2016 

Uplatnění systému environmentálního 

managementu umožňuje organizacím 

systematicky přistupovat k plnění 

požadavků ve vztahu k životnímu 

prostředí, a to zejména prostřednictvím 

prevence, popřípadě zmírnění negativního 

dopadů jejich činností na životní prostředí. 

Management 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

ČSN EN ISO 

45001:2018 

SMS poskytuje rámec pro plnění 

požadavků (včetně legislativních) pro 

oblast BOZP, a to zejména ve vztahu 

k rizikům a příležitostem souvisejícími 

s BOZP pracovníků i dalších 

zainteresovaných stran.  

Management 

bezpečnosti informací 

ČSN EN ISO/IEC 

27001:2014 

ISMS umožňuje zabezpečení důvěrnosti, 

integrity, dostupnosti, autentičnosti a 

spolehlivosti informací, a to 

prostřednictvím systematického přístupu 

k posuzování rizik v oblasti bezpečnosti 

informací. 

Management 

hospodaření s energií 

ČSN EN ISO 

50001:2012 

Uplatnění EnMS umožňuje společnostem 

prostřednictvím systematického přístupu 

optimalizovat energetickou náročnost, 

spotřebu energií a zlepšovat jejich 

energetickou účinnost. 

Management kontinuity 

podnikání 

ČSN EN ISO 

22301:2013 

Cílem systému managementu kontinuity 

podnikání je zabezpečit „odolnost“ 

společnosti vůči nepříznivým incidentům, 

a to jednak prostřednictvím minimalizace 

pravděpodobnosti jejich a výskytu a dále 

také zajištěním připravenosti organizace 
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Systém řízení 
Certifikační 

norma 
Popis 

v případě, že takováto událost nastane. 

Společenská 

odpovědnost organizací 
ČSN 010391:2013 

Smyslem systému společenské 

odpovědnosti organizací je dobrovolný 

závazek společnosti převzít odpovědnost 

za dopady, které má její činnost uvnitř 

organizace i v jejím okolí. 

Management služeb 
ČSN ISO/IEC 

20000-1:2012 

Předmětem tohoto systému je směřování, 

monitorování a řízení činností spojených 

se systémem managementu poskytovatele 

služeb, přičemž jeho hlavním smyslem je 

zvýšení efektivnosti a účinnosti systému i 

poskytovaných služeb. 

Management 

bezpečnosti potravin 

ČSN EN ISO 

22000:2006 

Tento systém umožňuje zabezpečit 

bezpečnost potravin v rámci celého 

potravinářského řetězce – až do okamžiku 

jejich konzumace. 

Management 

bezpečnosti 

dodavatelských řetězců 

ČSN EN ISO 

28000:2010 

Management bezpečnosti dodavatelských 

řetězců souvisí s řadou aspektů řízení 

obchodních činností. Jedná se především o 

ty aktivity, které organizace realizuje, řídí, 

a které mají vliv na bezpečnost 

dodavatelského řetězce. Cílem tohoto 

systému managementu je pak těmto 

dopadům předcházet nebo je alespoň 

minimalizovat. 

Bližší popis vybraných systémů managementu lze nalézt v následující podkapitole. 

1.3 Vybrané systémy managementu a jejich charakteristika 

Na tomto místě je potřeba poznamenat, že není záměrem této práce dopodrobna 

popisovat všechny možné systémy managementu, nicméně vzhledem ke studované 

problematice se zdá být účelné vysvětlit alespoň základní podstatu některých vybraných 

systémů. 

1.3.1 Systém managementu kvality 

Je obecně známou skutečností, že kvalita doprovází produkty (i služby) v průběhu jejich 

celého životního cyklu – od jejich návrhu a vývoje, až po ukončení provozu a případnou 

likvidaci. V tomto ohledu je možné systém managementu kvality chápat jako „soubor 

vzájemně souvisejících prvků, který je nedílnou součástí celkového systému řízení organizací, 

a který má garantovat maximalizaci spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při 

minimální spotřebě zdrojů“ [4]. V tomto kontextu jsou prvky systému reprezentovány 

procesy, materiály, zařízením, informacemi a lidmi, které mají být ve společnosti užívány 
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s péčí řádného hospodáře tak, aby nedošlo k ohrožení schopnosti organizace plnit požadavky 

na produkty a služby [4]. 

Dle normy ČSN EN ISO 9000:2016 představuje management kvality „koordinované 

činnosti k zaměření a řízení organizace, týkající se kvality“ [28]. Management kvality tedy 

zahrnuje celou řadu aktivit, které lze obecně rozdělit do čtyř hlavních procesů, jež jsou 

uvedeny na Obr. 3 [4, 27, 28]. 

 

Obr. 3 Procesy managementu kvality v souladu s ISO 9000 [4, 27, 28] 

Všechny tyto čtyři procesy zobrazené na Obr. 3, jsou v organizacích koordinovány a 

řízeny prostřednictvím zmíněných systémů managementu kvality. Tyto pak ve společnostech 

plní zejména níže uvedené funkce [29]: 

 Identifikace zákazníků a jejich potřeb, 

 vymezení politiky organizace za účelem uspokojování potřeb zákazníků,  

 vývoj produktů a služeb naplňujících požadavky zákazníků, 

 realizace a dodávání těchto produktů a služeb zákazníkům, 

 poskytování poprodejní podpory zákazníkům,  

 zjišťování spokojenosti zákazníků,  
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 uplatňování principu zpětné vazby. 

V současné době je možné se setkat se třemi základními koncepcemi systémů 

managementu kvality [4]: 

 Koncepce odvětvových standardů, 

 koncepce ISO, 

 koncepce TQM. 

Problematika výše uvedených koncepcí je pak blíže osvětlena např. v [4, 29]. Mezi 

základní přínosy implementace QMS pak náleží zejména [4, 29]: 

 Přispívá k stabilnímu ekonomickému růstu společností, 

 ochrana před ztrátami trhů, 

 nástroj pro uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje, 

 pozitivně ovlivňuje makroekonomické ukazatele, 

 apod.  

1.3.2 Systém environmentálního managementu 

V souvislosti s rostoucím zájmem společnosti o problematiku tzv. udržitelného rozvoje, 

musí organizace velmi rychle reagovat na neustále měnící se podmínky v oblasti požadavků 

nejen legislativy, ale také zákazníků a dalších zainteresovaných stran, jejichž potřeby a 

očekávání naznačený trend reflektují. V současné době si však již i organizace uvědomují 

dopady své činnosti na životní prostředí a snaží se tuto problematiku aktivně řešit. V tomto 

ohledu tedy organizace hledají nástroje, jak v takovémto prostředí jednat odpovědně 

vzhledem k životnímu prostředí a zároveň realizovat kvalitní produkty a služby. A jsou to 

právě systémy environmentálního managementu, které nabízejí vhodné řešení tohoto 

problému [4]. 

V souladu s ISO 14001 lze EMS chápat jakožto „soubor vzájemně provázaných nebo 

vzájemně se ovlivňujících prvků organizace používan[ý] k řízení environmentálních aspektů, 

k dodržování závazných povinností a k řešení rizik a příležitostí“ [30]. V této souvislosti 

environmentální aspekt přestavuje prvek činností, produktů, či služeb, jenž ovlivňuje nebo 

může ovlivňovat životní prostředí. Tzv. environmentální aspekty mohou být příčinou ať už 

pozitivních, nebo negativních dopadů (změn) v životním prostředí. V uvedeném kontextu 

tedy environmentální aspekty mohou být představovány např. vypouštěním emisí, produkcí 

nebezpečných odpadů, spotřebou neobnovitelných zdrojů atd. Mezi negativními dopady na 

životní prostředí pak patří např. změny klimatu, znečištění vody, půdní eroze apod. [4, 30]. 
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Jaká pozitiva tedy může EMS organizacím přinést? Z hlediska interních procesů ve 

společnostech se jedná zejména o [4]: 

 Úsporu energií,  

 optimalizaci procesu nakládání s odpady, nebezpečnými látkami a směsmi, 

popřípadě umožnění jejich druhotného využívání, 

 snížení rizik v souvislosti s ekologickými haváriemi, 

 zdokonalení evidence vyprodukovaných odpadů v místě vzniku, 

 úspory environmentálních nákladů, 

 minimalizace sankcí za nedodržování legislativy, 

 minimalizace odpadů a emisí, 

 atd.  

Z hlediska externích výhod se pak jedná především o [4]: 

 Zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku zvýšení zlepšení image organizace, 

 zvýšení důvěryhodností v očích veřejnosti zákazníků i finančních institucí apod.  

1.3.3 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Realizace činností, které organizace provádí je bezpodmínečně spojena s jejími 

zaměstnanci.  Je však také obecně známým faktem, že velká část těchto činností je spjata 

s nebezpečími spojenými s poraněním nebo poškozením zdraví. Ať už jsou tato nebezpečí 

spjata s ohrožením duševního nebo fyzického zdraví, má každá společnost morální i 

zákonnou povinnost (v ČR je tato reprezentována především zákoníkem práce) zajistit 

bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí. Jedním z nástrojů, jak výše zmínění 

zabezpečit je zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

ISO 45001. Dle této normy představuje SMS tu část systému managementu organizaci, která 

umožňuje organizaci dosáhnout cílů stanovených v politice BOZP. V konsekvenci s výše 

uvedeným je zřejmé, že tato oblast je založená zejména na preventivním přístupu k BOZP. 

Jaké výhody spojené s implementací tohoto sytému může tedy daná společnost očekávat? Ve 

vztahu k interním přínosům se jedná především o [4, 16, 31]: 

 Zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 minimalizace výskytu pracovních úrazu a nemocí z povolání, 

 snížení nákladů s pojených s předchozím bodem, 

 systematický přístup k řízení rizik v oblasti BOZP, 

 usnadnění plnění legislativních požadavků. 
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Z hlediska externích přínosů jsou tyto shodné s těmi, uvedenými v souvislosti 

s problematikou EMS [4, 16, 31]. 

1.3.4 Systém managementu hospodaření s energií 

V souvislosti s problémy již zmíněnými ve vztahu k EMS, tj. zabezpečení udržitelného 

rozvoje organizací, souvisí taktéž systém hospodaření s energií. Ve vztahu k standardům ISO 

upravuje požadavky na tento systém řízení norma ISO 50001. Tato definuje EnMS jako 

soubor vzájemně propojených nebo působících prvků, na jejichž základě vytváří organizace 

energetickou politiku, cíle, procesy a postupy k dosahování vytyčených cílů. V konsekvenci 

s výše uvedeným je zde taktéž velice patrná vazba na EMS, což také dokazuje příkladový 

výčet výhod, jež ve spojení se zavedením EnMS mohou společnosti očekávat. Mezi tyto lze 

zařadit především [17, 32]: 

 Optimalizaci využívání zdrojů energie, 

 snížení emisí skleníkových plynů, 

 minimalizace dopadů činnosti organizace na životní prostředí, 

 snížení nákladů spojených se spotřebou energií 

 apod. 

Ve spojení s externími výhodami je možné se opět odkázat na body uvedené u 

problematiky EMS. 

1.3.5 Společenská odpovědnost organizací 

Existuje mnoho možností, jak koncepci společenské odpovědnosti vysvětlit. K účelům 

této práce však postačí vymezit CSR tak, jak již bylo naznačeno v souvislosti s normativní 

základnou. V tomto kontextu společenská odpovědnost organizací představuje dobrovolné 

převzetí odpovědnosti za dopady (pozitivní i negativní), které s sebou přináší činnosti 

realizované společnostmi, a to jak interně (v rámci organizace), tak externě (okolní prostředí 

společnosti). Zároveň je nutné na tomto místě rovněž zmínit, že o společensky odpovědné 

chování se nejedná, pokud se organizace omezuje pouze na plnění legislativních limitů. 

V tomto ohledu tedy musí daná společnost plnit požadavky, ať už z oblasti ekonomické, 

sociální nebo environmentální, nad rámec legislativy. Z generálního pohledu je tato koncepce 

postavena na třech pilířích [4, 11]: 

 Ekonomickém (inovace, sdílení nejlepších praktik, maximální výnos pro 

akcionáře apod.), 
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 sociálním (podpora propuštěných zaměstnanců, aktivity přínosné pro komunitu 

atd.), 

 environmentálním (šetrné nakládání se zdroji, používání ekologických materiálů 

apod.). 

Ve vztahu k CSR se lze setkat především s následujícími standardy: SA 8000, ISO 

26000 a ČSN 010391. Certifikovat CSR však lze pouze podle dvou z nich – SA 8000, 

zahraničního standardu, který je jednak svou strukturou poměrně složitý a obsahuje z velké 

části pro české organizace irelevantní požadavky, neboť jsou tyto z velké části upraveny 

příslušnou legislativou, anebo podle ČSN 010391, jejíž struktura je v souladu s výše 

naznačenou strukturou ISO norem, a tudíž je snazší její implementace. Mezi tradiční výhody, 

které jsou se zavedením CSR spojeny, patří především [4, 11, 22]: 

 Růst konkurenceschopnosti, 

 zvýšení přitažlivosti pro investory, 

 navýšení spokojenosti a loajality zákazníků, 

 zvýšení prestiže společnosti, 

 zlepšení vztahů s obyvateli okolních obcí i s orgány státní správy a samosprávy. 

I přes uvedené výhody však není CSR v ČR populární. Mezi hlavní příčiny se obvykle 

uvádí nízká veřejná podpora, nedostatek financí a poměrně vysoká úroveň korupce, kdy 

nepoctivé chování společnosti je předem veřejností i firmami očekáváno [4, 11]. 

1.4 Přístupy k integraci systémů managementu 

Pro integraci systémů managementu bylo vyvinuto jak akademickou obcí, tak 

samotnými certifikačními orgány, několik metodologií založených jednak na integraci 

jednotlivých prvků systémů řízení (cíle, procesy, zdroje), anebo na složených modelech [24, 

25].  

Obecně neexistuje mezinárodně uznávaná norma podávající ucelený návod na to, jak 

jednotlivé systémy řízení integrovat a podle které by bylo zároveň možné vytvořený 

integrovaný systém managementu (IMS) certifikovat. Na národní úrovni však již existují 

standardy, jež tuto problematiku upravují. Mezi tyto náleží například španělský standard UNE 

66177:2005 Integración Sistemas de Gestión anebo britský PAS 99, který je blíže popsán 

v následující podkapitole [24, 25].  
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1.4.1 Integrace systémů řízení v souladu s metodikou PAS 99 

Britský PAS 99 patří mezi první standardy zaměřené na integraci systémů řízení. Byl 

vytvořen v souladu se strukturou ISO norem, je tedy rovněž plně kompatibilní s výše 

zmíněným Annexem SL. Umožňuje tak organizacím zavést IMS, aniž by se odklonily od 

kterýchkoliv z požadavků na některý ze subsystémů. Dle této normy by měl být proces 

integrace systémů plánovaný a probíhat dle stanovené struktury. Implementační rámec 

prezentovaný v citovaném standardu je založen na Demingově PDCA cyklu a jeho schéma je 

uvedeno na Obr. 4. V souladu s PAS 99 by prvním krokem při integraci vždy měla být 

identifikace potřeb organizací. Tento krok pak umožňuje vrcholovému vedení získat 

představu nejen o potřebách organizace, ale rovněž může sloužit jako podnět k integraci, 

neboť na základě identifikace potřeb podniku se stanou výhody, které s sebou integrace 

systémů managementu přináší, zřetelnější [4, 6].  

Obr. 4 Rámec pro implementaci systémů managementu na základě PAS 99 [6] 
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2. Návrh rámcového postupu pro implementaci IMS 

Problematika IMS, analyzovaná v předložené diplomové práci, byla řešena v rámci 

projektu č. SP2018/97 „Rozvoj vybraných oblastí moderních systémů managementu kvality“ 

na VŠB-TUO, FMT. Na základě analýzy odborné literatury a vlastního uvážení, byl nejprve 

navržen vývojový diagram rámcového postupu pro implementaci IMS, který je uveden 

v příloze č. 1. Jak je z vývojového diagramu patrné, implementace IMS musí vždy začínat u 

vrcholového vedení dané organizace. Je to právě top management společnosti, který udává 

její strategické směřování, a tudíž je to právě tento subjekt, jenž si musí jako první uvědomit 

potřebu společnosti integrovat její systémy řízení. Vrcholové vedení disponuje potřebnými 

pravomocemi a odpovědnostmi pro realizaci projektu implementace IMS (včetně např. 

zajištění potřebných zdrojů) a bez jeho podpory a přímé účasti by tento projekt nebylo možné 

realizovat a posléze již vybudovaný IMS dále udržovat a rozvíjet [4, 33]. 

Jestliže finální podoba IMS nemá být pouze „formální“, tedy má-li systém fungovat 

reálně, což se projeví například v podobě efektivně řízených procesů v organizaci, vyžaduje 

proces implementace nejen pečlivé plánování a řízení všech činností, ale musí být také jasně 

vymezeny cíle implementace – tedy čeho chce daná společnost prostřednictvím implementace 

IMS dosáhnout. Příklady možných cílů implementace IMS uvádí Tab. 2 [34]. 

Realizace popsaných aktivit vyžaduje i vzhledem k rozsahu všech nezbytných činností 

týmovou spolupráci. Sestavený tým by měl být interdisciplinárního charakteru, přičemž jeho 

členové by měli reprezentovat klíčové útvary společnosti (např. útvary Ekologie, Bezpečnost, 

Nákup, Výroba, Kontrola kvality apod.). Rovněž by měl přítomen odborník na systémy řízení 

(může se jednat například o představitele vedení pro již zavedený systém řízení), který 

poskytne potřebné rady pro návrh, vývoj a implementaci IMS. Tým by neměl být příliš 

rozsáhlý, aby byla umožněna efektivní komunikace a zároveň by měl být dostatečně početný 

na to, aby bylo umožněno zastoupení všech klíčových zájmů společnosti, reprezentovaných 

většinou příslušnými organizačními jednotkami (útvary) [34]. 

Tab. 2 Příklady cílů implementace IMS [34, 35, 36]. 

Poř. Cíl 

1 Odstranění duplicit/nadbytečných úprav 

 Sjednocení procesu řízení dokumentovaných informací pro všechny systémy řízení 

2 Zabezpečení souladu s požadavky legislativy jako jsou např. evropské právní předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví (EU-OSHA) 

3 Zabezpečení souladu s mezinárodními standardy (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) 

4 Vyjasnění odpovědností a pravomocí v rámci jednotlivých procesů 

5 Maximalizace efektivnosti (optimalizace vztahu mezi vynaloženými náklady a dosaženými výsledky) 

6 Zvýšení agility organizace za účelem usnadnit proces neustálého zlepšování 
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 Jak patrné z vývojového diagramu, analýza přínosů a bariér je nezbytnou součástí 

zavádění IMS, neboť jednotlivé bariéry představují pro organizaci rizika, která je nutno 

ošetřit. Čtvrtou činnost v prezentovaném diagramu představuje „Identifikace standardů a 

legislativy aplikovatelné pro danou organizaci“. Tento krok úzce souvisí s odpovědí na 

otázku, jaký bude rozsah IMS společnosti, tedy kolik subsystémů bude IMS pokrývat a kolik 

organizačních jednotek, produktů a služeb bude zahrnovat. V současné době se jako 

nejčastější jeví varianta kombinace systémů řízení kvality – QMS (ISO 9001), životního 

prostředí – EMS (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SMS (ISO 45001) 

[14, 15, 16, 37, 38]. 

V návaznosti na výše uvedené je dalším nezbytným krokem směrem k implementaci 

identifikace standardů a legislativy aplikovatelných pro danou organizaci. Rozsah legislativy 

a norem, včetně jejich předmětu úpravy, přitom bude přímo vycházet z dříve stanoveného 

rozsahu IMS. V konsekvenci s předchozím textem tedy v tomto kroku organizace nesmí 

opomenout, jak legislativu ČR (daňové zákony, zákony upravující pravidla fungování 

obchodních korporaci atd.), tak příslušné normy. Například pokud se společnost rozhodne 

implementovat systém na bázi kombinace QMS, EMS a SMS budou jistě mezi nezbytně 

nutné předpisy mimo jiné patřit ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Bližší informace 

k systémovým standardům lze nalézt v teoretické části této práce. 

Jakmile je identifikována relevantní legislativa (právní předpisy i příslušné standardy), 

je nezbytné zabezpečit, aby s ní zaměstnanci organizace byli vhodný způsobem seznámeni, 

jinými slovy, aby jí byli schopni porozumět a posléze aplikovat příslušné požadavky 

jednotlivých předpisů. Získané znalosti o relevantních předpisech pak umožní snáze 

identifikovat všechny požadavky kladené na budoucí IMS organizace [37]. 

Na výše popsaný proces úzce navazuje analýza současného stavu systému. V jejím 

průběhu má organizace za úkol zjistit, do jaké míry za stávajících podmínek splňuje 

požadavky systémových norem a dalších předpisů v těch oblastech, jež má budoucí IMS 

„zastřešovat“. K realizaci tohoto kroku lze využít například následující metody [37]: 

 Interní audity, 

 sebehodnocení, 

 posouzení stavu systému managementu externí organizací, 

 benchmarking. 

V případě, že má společnost certifikován alespoň jeden ze systémových standardů, jeví 

se interní audit jako nejjednodušší varianta, jelikož požadavek na realizaci tohoto procesu 
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obsahují všechny požadavkové normy a v konsekvenci s tímto také musí mít každá taková 

organizace zpracován pro interní audity dokumentovaný postup. V takovéto situaci pak 

postačí, když bude program auditů rozšířen o dotčené systémy, procesy a prvky. Zároveň je 

však nezbytné mít k dispozici dostatečný počet interních auditorů pro všechny oblasti, jež má 

budoucí IMS zahrnovat. Co se týče metodiky, je za tímto účelem možné využít ISO 

19011:2019, který slouží jako návod pro plánování i realizaci interních auditů [37, 39]. 

Ve srovnání s interními audity je sebehodnocení mnohem náročnějším procesem. 

Dochází zde totiž k hodnocení všech činností, jež v dané organizaci probíhají, včetně 

výsledků, kterých organizace dosahuje v jednotlivých oblastech. Naproti tomu v rámci 

interních auditů je zjišťován soulad pouze s požadavky kladenými na systém příslušnými 

normami. Existuje vícero metodik sebehodnocení – dle EFQM Modelu excelence, dle ISO 

9004 nebo v oblasti veřejné správy lze rovněž aplikovat metodiku CAF [11, 40, 41]. 

Varianta posouzení stavu systému externím subjektem se jeví jako reálná v případě, že 

organizace ještě nemá vyškoleny vlastní odborně způsobilé pracovníky. V takovém případě je 

vhodné požádat o odbornou konzultaci poradenskou společnost. Jedná se však o poměrně 

finančně náročnou záležitost, a proto je nutné s touto možností počítat v rámci plánování 

financí na daný rok [37]. 

Benchmarking z obecného pohledu představuje nástroj, jehož prostřednictvím mohou 

organizace jednak porovnat svou výkonnost se společnostmi, jež jsou lídry v daném oboru a 

dále jim umožňuje poznat, jak tyto organizace své výkonnosti dosáhly. Ve spojení s danou 

problematikou může benchmarking sloužit především k prvotnímu poznání, jak si organizace 

vede v porovnání s organizacemi, které již mají IMS implementován, nebo které při jeho 

rozvoji dosáhly významného posunu [37, 40, 41]. 

Na základě analýzy současného stavu systému řízení tak dostane vrcholové vedení 

přehled nejen o mezerách v rámci požadavků na systém a aktuálním stavu jejich plnění, ale 

taktéž například o neplatných dokumentech, popřípadě o dokumentovaných informacích, jež 

už jsou obsolentní nebo, které se vztahují k témuž subjektu (duplicity). Výstupem analýzy 

současného stavu je tedy v zásadě výčet nedostatků, které je potřeba odstranit. V souladu se 

zjištěními z provedené analýzy je pak možné sestavit model pro implementaci [34]. 

Jestliže již má organizace v souladu s analýzou současného stavu systému 

managementu implementován jeden nebo více ze subsystémů budoucího IMS, je vhodné, 

pokud je to možné, tento systém využít jakožto bázi pro implementaci dalších oblastí. 

Realizaci tohoto postupu usnadňuje i skutečnost, že nově revidované ISO byly vytvořeny 
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v souladu s přílohou č. 2 Annex SL, jenž nařizuje pro všechny systémy řízení společnou 

strukturu, základní text, jednotné definice a pojmosloví [27]. 

Vhodnost využití stávajícího systému lze posoudit na základě analýzy procesů a jejich 

vazeb. V zásadě je potřeba vyřešit jednak otázku, zda jsou procesy v souladu s požadavky 

norem, a dále vyhovují-li také z hlediska své výkonnosti. V systému společnosti se například 

mohou vyskytovat duplicitní činnosti, procesy nepřinášející hodnotu nebo mohou být 

nevhodně zvolena rozhraní. K této problematice blíže viz kap. 3.2 a 3.4. V konsekvenci s výše 

uvedeným textem, by však v případě, že je správně zaveden jeden ze subsystémů, neměl být 

problém na jeho bázi vystavět zbývající část IMS. Jelikož je dnes velká část ISO norem 

postavená na stejné struktuře, postačí identifikovat společné prvky, pro které budou 

sjednoceny všechny relevantní postupy a tento společný základ posléze doplnit o speciální 

požadavky jednotlivých norem. Ostatně na tomto principu je též postaven v této práci 

navrhovaný model implementace IMS [4, 40, 42]. 

Pokud organizace ještě nemá žádný systém řízení zaveden, nebo je-li stávající systém 

pro budování IMS nevyhovující, je nutné navrhnout na základě analýzy současného stavu 

rámec a strukturu modelu, na jehož základě bude IMS plánován a implementován. Organizace 

si může vytvořit vlastní rámec a strukturu, nebo může mimo jiné využít model prezentovaný 

v této práci (viz příloha č. 2). 

Jakmile jsou realizovány výše uvedené činnosti, může organizace naplánovat a 

realizovat projekt implementace, jehož nedílnou součástí bude časový harmonogram 

jednotlivých činností, spolu s přidělenými odpovědnými osobami a včetně nákladů [43]. 

Před samotnou certifikací IMS musí organizace ještě ověřit, zda byly všechny procesy 

správně a efektivně implementovány. Proto je nezbytné, aby byly všechny procesy prověřeny 

z hlediska vhodnosti, efektivnosti, přiměřenosti a výkonnosti. To lze realizovat například 

prostřednictvím interních auditů nebo sebehodnocení. Certifikace však není posledním 

krokem, neboť je nezbytné zajistit udržitelnost vybudovaného IMS. Tedy to, aby systém byl 

funkční i v budoucnosti. Uvedené je zabezpečeno prostřednictvím procesu neustálého 

zlepšování [34]. 

Na základě analýzy údajů získaných prostřednictvím monitorování a měření je totiž 

možné získat nejen informace o aktuálním stavu systému, ale také lze zjistit, zda v procesech 

nemůže docházet, nebo již nedochází k nežádoucím odchylkám. V souladu s těmito zjištěními 

pak společnost musí přijmout adekvátní preventivní nebo nápravná opatření. Z uvedeného je 

zřejmé, že návrh a implementace IMS je jen prvním krokem k vybudování efektivně 

fungujícího integrovaného systému řízení, neboť, má-li organizace v úmyslu se dále úspěšně 
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rozvíjet, musí svůj systém řízení nejen zavést, ale také jej udržovat. Tento krok je nezbytnou a 

zároveň nejtěžší částí budování IMS, neboť ve své podstatě představuje neustále opakující se 

proces plánování, realizace, kontroly a zlepšování. 

3. Návrh modelu pro implementaci IMS 

Na základě analýzy požadavků vybraných ISO norem (viz příloha č. 16 - na CD) byl 

navržen model pro implementaci integrovaného systému řízení, jehož schéma je vyobrazeno 

v příloze č. 2. Rámec prezentovaného modelu je založen na PDCA cyklu, přičemž jednotlivé 

fáze tohoto cyklu jsou ve schématu barevně odlišeny následujícím způsobem: 

1) Fáze „Plánuj“ – modře, 

2) fáze „Dělej“ – červeně, 

3) fáze „Kontrolu“ – žlutě, 

4) fáze „Jednej“ – zeleně. 

Jak je patrné z přílohy č. 2, každá z PDCA fází v sobě zahrnuje skupinu procesů (viz bílé 

rámečky), jež je nutné v průběhu dané fáze realizovat. Zároveň posloupnost fází „Plánuj“, 

„Dělej“, „Kontroluj“, „Jednej“ by měla respektovat směr naznačený černými šipkami. 

Struktura jednotlivých procesů, které je potřeba na cestě k úspěšné implementaci 

realizovat, je prezentována pořadovými čísly uvedenými v bílých rámečcích vždy před 

názvem dotčeného procesu. Vývojový diagram rámcového modelu je uveden v příloze č. 3. 

Vzhledem ke skutečnosti, že systémové ISO normy jsou rovněž založeny na PDCA 

cyklu, přičemž jej lze aplikovat jak na systém, tak na jednotlivé procesy, je navržený model 

zcela kompatibilní se strukturou stávajících ISO norem, jak je ostatně naznačeno v příloze č. 

4. Model je tak možné využít bez obav, že by došlo k jeho „kolizi“ se strukturou systémů 

řízení navrhovanou ISO normami. 

Ze schématu v příloze č. 2 je taktéž patrné, že některé procesy nelze jednoznačně 

zařadit mezi zmíněné čtyři fáze. Ve vztahu k problematice „Řízení změn“ je zřejmé, že 

změny, ať už zamýšlené, či nikoliv musí být nejen plánovány, ale musí být rovněž zajištěno, 

že budou před schválením řádně ověřeny, že bude monitorována jejich účinnost a v případě 

potřeby realizována příslušná patření (blíže viz kap. 3.6). 

Podobně u „Podpůrných procesů“ nestačí, aby zdroje pro zabezpečení procesů 

v organizaci byly pouze plánovány, nýbrž musí být taktéž reálně poskytovány. Stejně tak 

infrastruktura nezbytná pro bezproblémové fungování procesů musí být nejen určena, ale také 

udržována v provozuschopném stavu. Podobně například v případě řízení dokumentovaných 

informací musí být všechny nezbytné dokumentované postupy udržovány v aktuálním stavu a 
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jejich případné změny musí být řízeny (viz kap. 3.7 a dále [4, 44]). Nezbytnou součástí řízení 

provozu je také plánování, jak ostatně napovídá nejen název v pořadí osmého procesu 

v modelu „Plánování a řízení provozu“, ale také jeho implicitní vazba na „Řízení procesů“ 

(viz kap 3.4). V neposlední řadě také například „Řízení neshod“ má ze své podstaty vazbu na 

„Preventivní a nápravná opatření“. Zmíněná problematika je taktéž promítnuta do modelu, a 

to barevným zvýrazněním pravých dolních rohů bílých obdélníků u těch procesů, u kterých se 

tato nejednoznačnost projevuje nejvýrazněji. V souvislosti s PDCA cyklem je rovněž nutné 

poznamenat, že tento je taktéž součástí každého jednotlivého procesu, neboť každý proces 

vyžaduje všechny čtyři zmíněné fáze. V následujících podkapitolách jsou blíže popsány 

jednotlivé prvky modelu, v tom pořadí, v jakém by rovněž měly být realizovány při 

implementaci IMS [4, 44, 45]. 

3.1 Kontext organizace 

3.1.1 Zainteresované strany a jejich potřeby a očekávání 

Hlavní kategorie zainteresovaných stran většinou zůstávají napříč jednotlivými systémy 

zachovány. Naopak lišit se mohou jejich potřeby a očekávání, a to v závislosti na dotčeném 

systému řízení. Uvedené ovšem nevylučuje, že jednotlivé zainteresované strany budou mít 

podobné nebo i shodné potřeby a očekávání (viz Tab. 3). Je nasnadě, že nestačí pouze určit 

zainteresované strany a jejich požadavky, organizace rovněž musí vymezit, jakým způsobem 

s nimi bude komunikovat a definovat, kdo konkrétně je za komunikaci s daným subjektem 

odpovědný. Detailní postup pro určování kontextu organizace lze nalézt např. v [27]. 

Tab. 3 Příklady zainteresovaných stran a jejich potřeb a očekávání ve vztahu k dotčené 

požadavkové normě [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27] 

Zainteresovaná 

strana 
Potřeby a očekávání Dotčená norma 

Zákazníci 

Požadovaná kvalita produktů a služeb 
ISO 9001, ISO 20000-1, 

ISO 22000 

Očekávání, že organizace vybírá společensky odpovědné 

dodavatele 
ČSN 010391 

Očekávání, že citlivé informace týkající se zákazníka jsou 

chráněny před zneužitím 
ISO 27001 

Očekávání, že organizace řídí rizika spojená s bezpečností 

dodavatelského řetězce (ztráta funkčnosti zařízení, 

úmyslná poškození, nedodržení legislativy 

ISO 28000 

Očekávání, že společnost nakládá šetrně a odpovědně se 

surovinami a energií 
ISO 50001 

Zaměstnanci 

Jasně vymezené kompetence, vzdělávání ISO 9001 

Bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí ISO 14001, ISO 18001 

Nabídka zaměstnaneckých benefitů (příspěvky na 

stravování, ozdravné pobyty…) 
ČSN 010391 
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Zainteresovaná 

strana 
Potřeby a očekávání Dotčená norma 

Zaměstnanci 

(pokračování) 

Očekávání, že organizace zachovává při podnikání etická 

pravidla (potírání korupce, dodržování pravidel 

hospodářské soutěže apod.) 

ČSN 010391 

Očekávání, že osobní údaje zaměstnance nebudou zneužity ISO 27001 

Vlastníci a 

vrcholové vedení 

Zhodnocení vynaložených prostředků prostřednictvím 

uspokojení potřeb zákazníků 
ISO 9001 

Dobrá image společnosti ČSN 010391 

Zájem na tom, aby organizace byla zachovat svou 

podnikatelskou činnost i při neočekávaných událostech 
ISO 22301 

Očekávání, že je know-how společnosti chráněno před 

zneužitím 
ISO 27001 

Očekávání, že společnost nakládá šetrně a efektivně se 

surovinami a energií 
ISO 50001 

Dodavatelé (externí 

poskytovatelé) 

Očekávání, že organizace dostatečně konkretizuje 

objednávku 
ISO 9001 

Očekávání, že dodávka bude včas zaplacena ISO 9001 

Očekávání, že organizace zachovává při podnikání etická 

pravidla (potírání korupce, dodržování pravidel 

hospodářské soutěže apod.) 

ČSN 010391 

Okolní obce a jejich 

občané, regionální a 

nevládní organizace 

Zdravé životní prostředí ISO 14001 

Zájem na kvalitnějším životě v okolí - 

Orgány státní správy Očekávání, že budou poskytnuty důkazy o dodržování 

příslušné legislativy 
- 

Investoři 

Zájem na tom, aby organizace měla ošetřena rizika ve 

vztahu k investicím 

ISO 9001, ISO 22301, 

ISO 28000 

Zájem na tom, aby organizace byla zachovat svou 

podnikatelskou činnost i při neočekávaných událostech 
ISO 22301 

Očekávání, že organizace zachovává při podnikání etická 

pravidla (potírání korupce, dodržování pravidel 

hospodářské soutěže apod.) 

ČSN 010391 

3.1.2 Identifikace interních a externích aspektů 

Jak je patrné z přílohy č. 16 (CD), mezi základní požadavky systémových norem náleží 

povinnost určit všechny interní a externí aspekty, které mohou ovlivnit nebo ovlivňují 

fungování organizace. Tyto aspekty však společnosti musí nejen stanovit, ale dále je rovněž 

nutné význam jednotlivých aspektů ohodnotit. Uvedené lze realizovat například na základě 

stupnice „malý“, „střední“ a „vysoký“, přičemž stupeň „malý“ označuje nízkou způsobilost 

daného aspektu ovlivnit fungování IMS organizace, „střední“ vyjadřuje skutečnost, že 

takovýto aspekt ovlivňuje schopnost organizace dosahovat stanovených cílů, nicméně 

nikterak závažným způsobem. Konečně stupněm „vysoký“ mohou být ohodnoceny 

nejvýznamnější aspekty společnosti, tedy ty, které mohou zásadním způsobem ovlivnit 

fungování společnosti a její schopnost dosahovat zamýšlených výstupů. Je zřejmé, že 

hodnocení významu bude závislé především na konkrétní situaci a prostředí, v kterém se 

organizace nachází. Místo slovního hodnocení je také možné určené aspekty klasifikovat na 
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základě číselné stupnice - např. 1 až 3 – kdy 1 představuje aspekt nejméně významný, naopak 

3 zase aspekt, který má nejvyšší význam z hlediska jeho schopnosti ovlivnit fungování IMS 

dané společnosti. Ohodnocení významu může být realizováno prostřednictvím hodnocení 

dopadů jednotlivých aspektů provedené v rámci posuzování rizik. Možná podoba formuláře 

pro identifikaci aspektů a posouzení jejich významu, je uvedena v Tab. 4. Příklady 

jednotlivých aspektů určených v návaznosti na Tab. 3, včetně možných dopadů na IMS jsou 

uvedeny v Tab. 5 [24]. 

Tab. 4 Formulář pro identifikaci interních a externích a aspektů, včetně hodnocení jejich 

významu [27] 

Aspekt 
Externí 

(E)/Interní (I) 
Dopad na IMS Význam 

Odpovědné 

pracoviště 

     

Tab. 5 Příklady interních a externích aspektů [27] 

Aspekt 
Externí 

(E)/Interní (I) 
Dopad na IMS 

Zákazníci E 

Nesplnění požadavků zákazníků a s tím spojená ztráta zákazníků 

Zvyšující se úroveň požadavků zákazníků (požadavky na 

certifikace výrobků a služeb, způsobilost procesů…) 

Dostupnost 

pracovníků 
E 

Ohrožení plnění požadavků zákazníků včas z důvodu nedostatku 

pracovníků 

Ovlivnění možností rozšíření výrobních kapacit v důsledku 

(ne)dostatku kvalifikované pracovní síly 

Znalosti a dovednosti 

pracovníků 
I 

Zvýšení/snížení nákladů na vzdělávání zaměstnanců 

(Ne)dostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

Zvýšení/snížení výskytu neshod 

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 
I 

Náklady spojené s řízením bezpečnostních rizik v organizaci 

Ovlivnění image společnosti 

Podniková kultura I Ovlivnění image společnosti 

Stav informačních 

systémů 
I 

Zneužití informací třetí stranou 

Ztráta dat 

Ovlivnění možnosti řídit výrobní procesy 

Úroveň technologií v 

organizaci 
I 

Ohrožení konkurenceschopnosti v důsledku zastaralých 

technologií 

Vlastníci a vrcholové 

vedení 
I 

(Ne)dostatek zdrojů, zejména finančních, pro plnění cílů 

organizace 

Dodavatelé (externí 

poskytovatelé) 
E 

Ovlivnění kvality produktů a služeb organizace 

Dopad na včasné plnění požadavků zákazníků („výpadky“ výroby 

v dodavatelském řetězci apod.) 

Dostupnost 

přírodních zdrojů a 

surovin pro výrobu 

E 

Ohrožení výroby v důsledku nedostatku přírodních zdrojů 

potřebných pro výrobu 

Dopady na ŽP 

Energetické sítě E Ohrožení dodávek energie (blackout) 

Konkurence E 
Ztráta zákazníků v důsledku nižších cen, vyšší kvality výrobků a 

služeb 

Okolní obce a jejich 

občané, regionální a 

nevládní organizace 

E 

Možnosti spolupráce na společných projektech 

Spolupráce v oblasti vzdělávání 

Legislativa E 
Sankce v souvislosti s nedodržením legislativy 

Náklady spojené s plněním požadavků právních předpisů a norem 
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Aspekt 
Externí 

(E)/Interní (I) 
Dopad na IMS 

Investoři E Ovlivnění finanční podpory 

Média E Ovlivnění image organizace 

Klimatické změny E 
Ohrožení možnosti realizovat podnikatelskou (např. zemědělskou) 

činnost na daném území (záplavy, požáry apod.) 

3.2 Určení rozsahu a aplikovatelnosti IMS 

Požadavek na určení rozsahu a aplikovatelnosti systémů řízení je obsažen napříč 

jednotlivými systémovými normami. Představuje jeden z prvních úkonů, které musí 

organizace na cestě k implementaci IMS učinit. Jedná se o zcela logický krok, neboť jestliže 

nemá vrcholové vedení vyjasněnou působnost a předmět řízení, nemůže danou činnosti ani 

efektivně a účinně vykonávat [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

K tomu, aby systém řízení mohl být efektivně a účinně řízen je tedy nezbytné, aby 

každá organizace vymezila hranice svého systému řízení. Tyto mohou být představovány 

nejen organizací jakožto celkem, ale taktéž například pouze částí organizačních jednotek 

společnosti (závodu, provozovny apod.). Rozsah IMS by měla organizace vymezit 

v návaznosti na obor daného systému řízení (životní prostředí, bezpečnost práce, bezpečnost 

informací) a v souvislosti s požadavky norem i zainteresovaných stran na daný systém. 

Hranice IMS by měly být tvořeny (v souladu s principem procesního přístupu) rozhraními 

mezi jednotlivými procesy, tedy na místech přenosu informací mezi organizací a 

jejími zákazníky nebo externími poskytovateli (dodavateli). V konsekvenci s výše uvedeným 

zde tedy existuje vazba na jeden z následujících kroků, konkrétně „Určení procesů a jejich 

vazeb“. Na tomto místě je dále nutné poznamenat, že při určování rozsahu IMS by se 

organizace měla brát v potaz požadavky zainteresovaných stran a v souvislosti s tímto také 

interní a externí aspekty, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat její fungování. V souladu 

s přílohou č. 2 tedy v této etapě musí společnost vycházet z kontextu organizace [6, 44]. 

Při identifikaci požadavků relevantních pro systém managementu organizace, by měl 

daný subjekt vycházet z pravidla, že by měly být aplikovány všechny požadavky, které 

aplikovat lze. V konsekvenci s výše uvedeným je tak možné doporučit, aby organizace určila 

hranice IMS v závislosti na tom systému řízení, na něhož jsou kladeny nejpřísnější požadavky 

ve vztahu k rozsahu a možnostem případných omezení (vypuštění) některých požadavkových 

ustanovení. Případné vyloučení některých požadavků musí organizace řádně odůvodnit, 

přičemž tento krok by se měl promítnout do procesu „Posuzování rizik“ (jakožto vstup) a 

dále také zpětně do procesu „Kontext organizace“ jako součást aspektů ovlivňujících 

fungování organizace. Rozsah IMS je povinnou dokumentovanou informací. Jako typický 
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příklad požadavku, který lze v určitých případech vyloučit z rozsahu se uvádí ve vztahu ke 

QMS požadavky na návrh a vývoj produktu. Je to především z toho důvodu, že ne každá 

organizace musí nutně tento proces realizovat [44]. 

3.3 Definování mise, vize, hodnot, politiky, strategie a cílů 

Na rozdíl od Modelu excelence EFQM, nepožadují žádné z citovaných ISO norem 

vytvoření mise, vize, či hodnot a ve většině případů tak organizacím postačuje vytvořit 

politiku a cíle. Nicméně přesto normy s existencí všech výše zmíněných položek do určité 

míry počítají např. čl. 5.2.1 ISO 9001. Na druhou stranu z dlouhodobého hlediska by si 

organizace měly být vědomy, proč existují, potažmo, kam směřují, což ostatně potvrzuje též 

ISO 9004. Tato norma má sice pouze doporučující charakter, nicméně misi, vizi i hodnoty 

považuje jako jedny z předpokladů pro udržitelný úspěch organizací [4, 41].  

Při vytváření mise, vize hodnot, politiky a strategie by měla daná společnost vycházet 

z vymezeného kontextu organizace. Své hodnoty přitom může vyjádřit také v rámci 

samostatných dokumentů – v podobě etických kodexů, „politik jednání“ apod. [4, 14, 41]. 

3.3.1 Politika 

V závislosti na oboru zaměření, existuje mnoho druhů politik (kvality, BOZP, životního 

prostředí), které je možné v případě IMS sloučit do jednoho dokumentu jako např. v případě 

„Politiky integrovaného systému řízení“ společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s., kterou lze 

nalézt na citovaných webových stránkách [46]. 

V souladu s příslušnými ISO normami má politika z obecného hlediska naplňovat 

následující požadavky [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]: 

a) Reflektuje kontext organizace, 

b) podporuje její strategické zaměření, 

c) obsahuje závazek plnit příslušné požadavky (legislativa a další povinnosti, ke 

kterým se daná organizace zavázala),  

d) zahrnuje závazek k neustálému zlepšování, 

e) poskytuje rámec pro stanovení cílů a cílových hodnot. 

Politika by měla být dokumentována, komunikována uvnitř organizace i s dalšími 

zainteresovanými stranami. Musí být dostupná všem zainteresovaným stranám a pravidelně 

přezkoumávána a aktualizována. V souvislosti s bodem c) může být v závislosti na předmětu 

úpravy dané systémové normy tento požadavek dále konkretizován – např. dle ISO 14001 se 

jedná o závazek k ochraně životního prostředí, dle ISO 45001 se zase jedná o požadavek na 
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komunikaci se zaměstnanci a jejich zástupci (odborové organizace apod.). V neposlední řadě 

pak ISO 50001 zmiňuje závazek ke snižování energetické náročnosti. Je samozřejmé a 

logické, že jednotlivé body politiky IMS si nesmí odporovat a musí být v souladu se všemi 

požadavky aplikovanými v rámci daného integrovaného systému řízení [14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22]. 

3.3.2 Stanovení cílů 

Jak již napovídá předcházející podkapitola, stanovení cílů slouží ke splnění závazků 

stanovených v rámci politiky. Z obecného hlediska by měly být cíle tzv. SMART – 

specifické, měřitelné, dosažitelné, reálné a termínované. Zároveň ke každému z nich musí být 

alokovány zdroje a přiřazena odpovědná osoba. Cíle by měly být určovány vrcholovým 

vedením. To musí v rámci tohoto procesu zohlednit v zásadě především kontext organizace a 

výsledky analýzy rizik. Pokud je však v organizaci implementován některý ze subsystémů, u 

něhož norma stanovuje povinnost určit tzv. závazné povinnosti neboli právní a jiné 

požadavky, (ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, ISO 50001) musí být brány v potaz i tyto. 

Cíle mohou být stanoveny obecně a posléze rozpracovány na jednotlivé úkoly, anebo je 

možné je stanovit přímo v podobě konkrétních ukazatelů výkonnosti. 

Možnou podobu formuláře pro stanovení cílů je možné pozorovat v Tab. 6. Příklad, 

jakým způsobem mohou být cíle organizace určeny, uvádíTab. 7 až Tab. 10. Na tomto místě 

je vhodné poznamenat, že se jedná o povinně dokumentované informace [30, 47, 48]. 

Je samozřejmé, že způsob, jakým budou přiděleny odpovědnosti a pravomoci 

v konkrétní organizaci bude záviset především na její organizační struktuře a v konsekvenci 

s tím na jejím organizačním řádu. V každém případě by však stanovená odpovědná osoba (její 

funkce) měla byt relevantní vzhledem k danému cíli. Ve vztahu k definování zdrojů jsou 

těmito myšleny nejen zdroje finanční, ale taktéž personální, infrastrukturu apod. V souvislosti 

s definováním jejich potřeby je pak vhodné uvést, že požadavky na konkrétní zdroj a jeho 

množství (v případě finančních zdrojů např. požadavek na konkrétní částku) je vhodné tento 

k danému cíli uvést v případě, jedná-li se o požadavek „nadstandartní“, tedy takový, který 

není zahrnut v rámci běžných „provozních“ zdrojů. V opačném případě je možné k danému 

cíli pouze uvést, stejně jako ve výše uvedeném příkladu, že zdroje „nejsou požadovány“. 

Některé normy požadují detailnější rozpracování cílů. To je například případ ISO 

28000, která požaduje v rámci Programů managementu bezpečnosti stanovit význam cílů a 

nákladově-efektivní způsob jejich zavedení. Podobně také ISO 50001 klade důraz na 
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stanovení metod ověřování a snižování energetické náročnosti v rámci akčních plánů [14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Tab. 6 Formulář pro stanovení cílů 

Cíle a úkoly pro oblast: 

Cíl č.:  

 Úkol č.:  

  Termín:   

  Odpovědnost:   

  Zdroje:   

Tab. 7 Příklady cílů pro oblast QMS 

Cíle a úkoly pro oblast QMS 

Cíl č. 1: Zabezpečit plnění potřeb a očekávání zákazníků nabídkou a včasným dodáním výrobků 

požadované úrovně kvality 

 Úkol č. 1/1 Realizovat měření a hodnocení spokojenosti zákazníků 

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru IMS 

  Zdroje:  nejsou požadovány 

 Úkol č. 2/1 Dosáhnout úrovně spokojenosti zákazníků minimálně 90 % 

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru IMS 

  Zdroje:  nejsou požadovány 

 Úkol č. 3/1 Zabezpečit, aby ukazatel včasného dodávání – (objednávky 

realizované/objednávky doručené)*100 dosáhl minimálně 95 %.  

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru Výroba 

  Zdroje:  nejsou požadovány 

Tab. 8 Příklady cílů pro oblast EMS 

Cíle a úkoly pro oblast EMS 

Cíl č. 2: Zabezpečit plnění emisních limitů stanovených v rámci IPPC na 100 %. 

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru Ekologie 

  Zdroje:  nejsou požadovány 

Cíl č. 3: Snížit spotřebu kancelářského papíru o 50 % 

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru Nákup 

  Zdroje:  nejsou požadovány 

Cíl č. 4: Zabezpečit údržbu zeleně v areálu podniku. 

  Termín:  průběžně 

  Odpovědnost:  Vedoucí útvaru Údržba 

  Zdroje:  nejsou požadovány 
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Tab. 9 Příklady cílů pro oblast SMS 

Cíle a úkoly pro oblast BOZP 

Cíl č. 5: Zabezpečit nulový výskyt smrtelných úrazů. 

  Termín:  průběžně 

  Odpovědnost:  Vedoucí jednotlivých útvarů 

  Zdroje: nejsou požadovány 

Cíl č. 6: Prověřit havarijní připravenost realizací min. 4 cvičení. 

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru Bezpečnost 

  Zdroje: nejsou požadovány 

Cíl č. 7: Stát se nekuřáckou společností. 

  Termín:  31. 12. 2019 

  Odpovědnost:  Ředitel společnosti 

  Zdroje: nejsou požadovány 

Tab. 10 Příklady cílů pro oblast EnMS 

Cíle a úkoly pro oblast EnMS 

Cíl č. 8: Snížit spotřebu elektrické energie na tunu hotových výrobků o 15 % 

  Termín:  31. 12. 2020 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru Výroba 

  Zdroje:  

Cíl č. 9: Snížit spotřebu zemního plynu na tunu hotových výrobků o 15 % 

  Termín:  31. 12. 2020 

  Odpovědnost:  vedoucí útvaru Výroba 

  Zdroje:  

3.4 Řízení procesů 

Má-li budoucí IMS reálně fungovat a nezůstat pouze „na papíře“, je nezbytné, aby 

vrcholové vedení určilo všechny procesy nezbytné pro naplňování cílů organizace včetně 

vazeb mezi nimi. Procesy by přitom měly odrážet celkové strategické zaměření organizace, 

které bylo v souvislosti s prezentovaným modelem definováno prostřednictvím kroků 1 - 

„Kontext organizace“, 2 – „Určení rozsahu a aplikovatelnost IMS“ a 3 „Definování mise, 

vize, hodnot, politiky, strategie a cílů“. V konsekvenci s výše uvedeným by tedy finální 

struktura procesů měla odpovídat zaměření organizace, její velikosti a v neposlední řadě 

taktéž organizační struktuře společnosti. Primárně by tak procesy neměly odrážet požadavky 

norem, ale měly by pro zákazníka a potažmo pro organizaci přinášet hodnotu - viz Obr. 5 

[40]. 
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Obr. 5 Analýza hodnoty procesů [40] 

Jestliže proces nepřináší hodnotu ani zákazníkovi a ani nepřispívá k realizaci ostatních 

procesů, pak v organizaci existuje pouze jako důsledek špatného fungování systému a je 

potřeba jej eliminovat. Jak by tedy organizace měla postupovat? Nejprve je nutné 

identifikovat všechny procesy (např. pomocí brainstormingu) a jejich vazby (např. pomocí 

matice vazeb). V níže uvedeném příkladu bylo na základě studia literatury a požadavků 

norem vydefinováno níže uvedených 13 procesů, přičemž i v tomto případě se jedná o pouhý 

nástin a při realizaci tohoto kroku je vždy potřeba brát v úvahu konkrétní prostředí dané 

organizace [29]: 

1. Management IMS 

2. Management ochrany ŽP 

3. Management BOZP 

4. Management hospodaření s energiemi 

5. Řízení finančních zdrojů 

6. Řízení lidských zdrojů 

7. Plánování výroby 

8. Realizace produktů 

9. Marketing a prodej 

10. Návrh a vývoj produktů 

11. Údržba 

12. Nakupování 

13. Zkoušení 

Procesy 

Procesy přispívající ke 
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Procesy poskytující 
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Dále je nutno poznamenat, že výše uvedený výčet procesů nepředstavuje úplný seznam 

všech možných procesů, které mohou v organizaci existovat. Například v tomto konkrétním 

příkladu nejsou výslovně uvedeny některé z důležitých procesů, jako je řízení rizik, 

monitorování a měření, interní audit, řízení neshod nebo neustálé zlepšování. V tomto 

konkrétním případě se však má za to, že jsou tyto součástí makroprocesů s označením 1 až 4. 

Jak již tedy bylo uvedeno výše, záleží pouze na organizaci, jaký počet, charakter a strukturu 

procesů zvolí, nicméně vždy by měla vycházet z prostředí, v němž realizuje svou činnost [29]. 

Na základě výše popsaného postupu, pak bylo možné sestrojit matici vztahů uvedenou 

v příloze č. 5. Uvedená matice nejenže umožňuje určit vztahy mezi procesy, ale lze podle ní 

rovněž vyhodnotit počet procesů vstupujících a vystupujících, a to prostřednictvím součtu 

symbolů „>“a „<“. Konkrétně počet procesů dodávajících vstupy do daného procesu je možné 

získat jako součet symbolů „<“ v daném řádku a „>“ v příslušném sloupci matice. Podobně se 

postupuje při zjišťování počtu vystupujících procesů, a to na základě součtu symbolů „>“ 

v příslušném řádku a „<“ v daném sloupci. Na základě těchto součtů pak lze sestrojit 

následující přehledovou tabulku, jejíž příklad je uveden v Tab. 11 [29]. 

Výsledkem výše uvedených činností by měla být mapa procesů, která graficky 

znázorňuje systému řízení jakožto soubor navazujících procesů. Příklad, jak může procesní 

mapa vypadat, je v kontextu uvedeného příkladu prezentován v příloze č. 6. Tímto však ještě 

tento krok nekončí. Poté je ještě potřeba určit pro všechny definované procesy vstupy a 

výstupy. To lze učinit jednak prostřednictvím tzv. ptačí perspektivy nebo pomocí její obdoby 

– tabulky, jejíž příklad pro proces „Management ŽP“ je uveden níže (viz Tab. 12 a Tab. 13) 

[29].  

Tab. 11 Příklad počtů vstupujících a vystupujících procesů [29] 

Ozn. 

procesu 

Název procesu Počet procesů 

vstupujících 

Počet procesů 

vystupujících 

P1 Management IMS 12 12 

P2 Management ochrany ŽP 8 8 

P3 Management BOZP 9 10 

P4 Management hospodaření s energiemi 8 8 

P5 Řízení finančních zdrojů 12 12 

P6 Řízení lidských zdrojů 12 12 

P7 Plánování výroby 12 12 

P8 Realizace produktů 12 11 

P9 Marketing a prodej 10 9 

P10 Návrh a vývoj produktů 12 11 

P11 Údržba 11 11 

P12 Nakupování 10 10 

P13 Zkoušení 8 10 
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Tab. 12 Vstupy a jejich charakteristika pro proces „Management ŽP" [29] 

Označení procesů poskytujících vstupy  Charakter vstupu 

P1 Požadavky legislativy a norem 

P1 Rozhodnutí a orgánů státní správy 

P5 Přidělení finančních prostředků 

P6 Kompetentní zaměstnanci pro realizaci procesu 

P7, P8, P11, P13  Záznamy analýzy emisí a produkce odpadů 

P10 Výstupy z návrhu a vývoje 

Tab. 13 Výstupy a jejich charakteristika pro proces „Management ŽP" [29] 

Označení procesu, který je zákazníkem Charakter výstupu 

P1 Kontrola dodržování předepsaných limitů emisí 

P5 Požadavky na přidělení finančních prostředků 

P6 Požadavky na kompetentní zaměstnance 

P7, P8, P10, P11, P13 Stanovené limity pro emise a spotřeby odpadů pro 

procesy 

Posléze je nutné určit rozhraní, tedy místo, kde budou výstupy z každého procesu 

předány k dalšímu zpracování – tedy jakožto vstupy do procesu následujícího. Zde je potřeba 

zabezpečit řádný, ať už informační nebo materiálový, tok, což se neobejde bez jasného 

vymezení odpovědností a pravomocí. 

Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že každý proces v organizaci by měl být řádně 

popsán, přičemž k tomuto lze využít například vývojového diagramu. Tento je možné 

pozorovat pro proces „Určování kontextu organizace“ v příloze č. 7. K popsání procesu se 

využívá tzv. karty procesu, která by kromě samotného popisu procesu měla obsahovat alespoň 

následující informace: název a označení procesu, vlastníka procesu, seznam předcházejících 

procesů, požadavky na vstupy a jejich dodavatele, výstupy, zdroje, závaznou legislativu, 

kontrolní body a příslušné ukazatele, definovaná rozhraní, seznam navazujících procesů, 

seznam dodavatelů a zákazníků. K uvedené problematice blíže viz např. [4, 29, 48]. Příklad, 

jak může karta procesu vypadat, je uveden v příloze č. 8 [4, 27, 48]. 

Dále musí být určeny odpovědnosti a pravomoci nejen vlastníků procesů, ale rovněž je 

nutné přiřadit odpovědné osoby ke všem činnostem, jež každý proces zahrnuje. K tomuto lze 

využít matice odpovědností, jejíž příklad je pro proces „Určování kontextu organizace“ je 

uveden v Tab. 14.  
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Tab. 14 Matice odpovědností – adaptováno z [27] 

 Pracovník – Funkční místo 

Představitel 

vedení pro IMS 

Odborní ředitelé Ředitelé závodů Generální 

ředitel 

Č
in

n
o

st
 

Identifikace 

zainteresovaných stran 

O S, I S, I S, I 

Identifikace interních, 

externích aspektů 

O S, I S, I S, I 

Hodnocení dopadů jedn. 

aspektů na společnost 

O S, I S, I S, I 

Hodnocení významu 

jedn. aspektů  

O S, I S, I S, I 

Zpracování informací  O S, I S, I S, I 

Přezkum kontextu 

organizace  

O S, I S, I S, I 

 O – odpovídá S – spolupracuje I – informuje 

3.5 Posouzení rizik 

Systémové ISO normy sice vyžadují, aby rizika byla řízena, nicméně již neuvádí, jakým 

způsobem by daná společnost měla uvedené realizovat. Posouzení rizik přitom musí vycházet 

z kontextu organizace, jak je též patrné z příkladu uvedeného v příloze č. 8. Stejně jako u 

kontextu organizace i zde platí, že musí být identifikována všechna rizika, která souvisí 

s daným zaměřením systému řízení. Nicméně v konsekvenci s výše uvedeným, je-li správně 

určen kontext organizace, nemělo by se stát, že by nějaká oblast byla opomenuta. Rizika 

samozřejmě také vyplývají ze závazných povinností, a to např. v podobě rizika nesplnění 

požadavků obecně závazných předpisů. V souladu s postupem dle ISO 31000 a v souvislosti 

s prezentovaným modelem – viz příloha č. 2, lze při posuzování rizik postupovat například 

níže uvedeným způsobem [51]. 

3.5.1 Identifikace a analýza rizik a příležitostí 

Nejprve je nutné na základě stanoveného kontextu organizace (viz kap 3.1), požadavků 

právních předpisů a jiných požadavků, výsledků výkonnosti procesů, identifikovat rizika a 

příležitosti – tato lze vztáhnout k již určenému kontextu organizace (kap. 3.1) – například 

způsobem uvedeným v příloze č. 9. Posléze je možné provést hodnocení pravděpodobnosti 

výskytu rizika/příležitosti, a to například v souladu s klasifikací pravděpodobnosti uvedenou 

v Tab. 15, potažmo Tab. 16 [40, 49, 50, 51]. 
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Tab. 15 Úroveň pravděpodobnost výskytu rizika [Mp] – adaptováno z [40, 49, 51] 

Úroveň 

Klasifikace 

pravděpodobnosti 

výskytu rizika 

Kritérium 

 

Charakteristika Popis 

5 Velmi vysoká Vyskytne se téměř vždy Výskyt častěji než 1x za rok 

4 Vysoká Pravděpodobně se vyskytne Výskyt cca 1x za rok 

3 Střední 
Může nastat, výskyt je málo 

pravděpodobný 
Výskyt cca 1x za 3 roky 

2 Nízká 
Může nastat ve výjimečných 

případech, výskyt nelze vyloučit 
Výskyt cca 1x za 5 let 

1 Velmi nízká 
Může teoreticky nastat, výskyt téměř 

vyloučen 
Výskyt méně než 1x za 5 let 

Tab. 16 Úroveň pravděpodobnost výskytu příležitosti [Mp] – adaptováno z [40, 49] 

Úroveň 

Klasifikace 

pravděpodobnosti 

výskytu příležitosti 

Kritérium 

 

Charakteristika Popis 

5 Velmi nízká 
Může teoreticky nastat, výskyt téměř 

vyloučen 
Výskyt méně než 1x za 5 let 

4 Nízká 
Může nastat ve výjimečných 

případech, výskyt nelze vyloučit 
Výskyt cca 1x za 5 let 

3 Střední 
Může nastat, výskyt je málo 

pravděpodobný 
Výskyt cca 1x za 3 roky 

2 Vysoká Pravděpodobně se vyskytne Výskyt cca 1x za rok 

1 Velmi vysoká Vyskytne se téměř vždy Výskyt častěji než 1x za rok 

Následně po hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik (příležitostí) lze ohodnotit jejich 

dopady například dle  Tab. 17. 

Tab. 17 Příklad klasifikace důsledků výskytu rizika a příležitosti [Md] – adaptováno z [40, 

49] 

Úroveň 
Klasifikace 

dopadu rizika 
Kritérium Ztráta/Výnos 

5 Kritický 
Dopad při výskytu zásadně ovlivňuje 

existenci společnosti 

Nad 1000 000 Kč 

4 Velmi významný 
Případný výskyt rizika může zásadním 

způsobem ovlivnit činnost společnosti 

V rozmezí 500 000 – 1000 000 Kč 

3 Významný 

Případný výskyt rizika může 

potencionálně ovlivnit činnost 

organizace, dopad by však neměl 

ohrozit její fungování  

V rozmezí 100 000 – 500 000 Kč 

2 Nízký 

Dopad při výskytu rizika je pro 

organizaci nikoliv nepatrný, ale je 

minimální 

V rozmezí 30 000–100 000 Kč 

1 Nepatrný 
Dopad při výskytu rizika je pro 

organizaci nepatrný 

Do 30 000 Kč 
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3.5.2 Hodnocení rizik a příležitostí 

Na základě výše uvedených kritérií je poté možné vyhodnotit úroveň rizika (příležitosti) R, a 

to dle vztahu [40]: 

R = Mp x Md 

Kde Mp je míra pravděpodobnosti výskytu rizika a Md představuje míru dopadu rizika 

[40]. 

Všechny hodnoty R, které je možné v rámci dříve stanovených kritérií získat, je vhodné 

převést do tzv. matice rizik, jejíž příklad je uveden v Tab. 18. Na základě vypočtené úrovně R 

pro jednotlivá rizika (příležitosti) lze poté tato ohodnotit například dle Tab. 19 a Tab. 20 [40]. 

Tab. 18 Příklad matice rizik [49] 

 
Klasifikace pravděpodobnosti výskytu 

1 2 3 4 5 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Tab. 19 Hodnocení rizik [49] 

Hodnota R Popis rizika Opatření 

15–25 Velmi vysoké Vyžadováno přijetí okamžitého opatření k nápravě 

10–14 Vysoké Přijetí nápravného opatření do 3 měsíců 

5–9 Mírné Nutné zvážit přijetí opatření k nápravě 

1–4 Přijatelné 
Není vyžadováno opatření k nápravě – riziko je 

přijatelné  

Tab. 20 Hodnocení příležitostí 

Hodnota R Popis příležitosti Popis reakce 

15–25 Jedinečná  Příležitost je nutné využít 

10–14 Vzácná Příležitost je žádoucí využít 

5–9 Občasná 
Využití příležitosti je potřeba zvážit na základě 

analýzy přínosů a bariér 

1–4 Opominutelná Příležitost není nutné momentálně využít 

Výstup procesu „Posouzení rizik“ by měl být zaznamenán např. v podobě v Registru rizik 

a příležitostí, který je příkladově uveden v příloze č. 9. Na tomto místě je vhodné zmínit, že 
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výstupy procesu posuzování rizik náleží podle některých systémových norem mezi povinně 

dokumentované informace (ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 v rámci Programů nezbytných 

předpokladů, ISO 27001).  

3.6 Řízení změn 

Řízení změn je rozsáhlou problematikou a není účelem této práce se touto dopodrobna 

zabývat, ale jen poskytnout obecné „vodítko“, jak je možné k této problematice přistupovat. 

Pro detailnější informace je proto nutné se obrátit například na níže citovanou literaturu. 

Z obecného hlediska se změny v organizaci dotýkají, jak je také patrné z prezentovaného 

modelu, všech oblastí IMS, zejména pak [6, 44]: 

 Změny v kontextu organizace (interních a externích aspektech),  

 změny v procesech realizované za účelem zabezpečení splnění příslušných cílů, 

 změny v dokumentovaných informacích, 

 změny ve vztahu k plánování a řízení provozu, 

 změny v souvislosti s výskytem neshod a incidentů, 

 změny ve vztahu ke zlepšování IMS. 

Změny plánované i nezamýšlené by však měly být řízené. Na tomto místě je nutné 

poznamenat, že v případě nezamýšlených změn je nezbytné se zaměřit na ošetření rizik s nimi 

spojených (např. namísto řešení prostojů strojů v důsledku poruchy se lze zaměřit na proces 

plánování oprav). Neexistuje žádný závazný postup pro realizaci managementu změn. Záleží 

na organizaci, zda vyčlení tuto oblast jakožto samostatný proces, jenž bude určovat postupy, 

jak řídit změnu, pro všechny procesy v organizaci najednou, anebo zda řízení změn zahrne do 

jednotlivých procesů jakožto jeden z jejich subprocesů. Zvolený rámec pro řízení změn se 

bude rovněž odvíjet od velikosti organizace, její organizační struktury a charakteru jejich 

procesů. V literatuře existuje mnoho návodů, jak při řízení změn postupovat. Tyto však nelze 

z výše zmíněných důvodů prezentovat podrobně. Vzhledem k rozsahu práce a rozmanitosti 

organizací je proto níže naznačený postup řízení změn sestaven pouze z kroků, které by daná 

společnost neměla při plánování a případné implementaci změny opominout, přičemž se jedná 

zejména o následující činnosti [52, 53]: 

 Identifikace změny a její hodnocení ve vztahu k rizikům, 

 schválení změny, 

 implementace změny, 

 monitorování změny, 

 neustálé zlepšování. 
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3.6.1 Identifikace změny a její hodnocení ve vztahu k rizikům 

Identifikace změny představuje především určení předmětu změny (návrh a vývoj 

nového výrobků, zavádění nových technologií, změny v zacházení s nebezpečnými 

chemickými látkami apod.).  Přitom je ovšem nutné také vzít v potaz rozsah změny (nároky 

na přepracování ve vztahu k nákladům, časovým nárokům, lidských zdrojům, ovlivnění toku 

běžných provozních operací), a její zamýšlený účel vzhledem k času. Tzn., zda má změna 

působit ve vztahu k řešené problematice jako preventivní opatření, nebo jako opatření 

nápravné. Existuje zde tak zřetelná návaznost na prvotní příčinu, kvůli které byla daná změna 

iniciována. Na základě analýzy rozsahu, příčiny, účelu změny lze posléze vyhodnotit její 

dopady. Přesněji řečeno, v tomto kroku je nutné dotčenou změnu vyhodnotit ve vztahu 

k rizikům, která s sebou může přinést. K tomuto lze využít postup pro hodnocení rizik 

uvedený v kap. 3.5. Na tomto místě je rovněž vhodné poznamenat, že o zamýšlených 

změnách by měly být včas informovány všechny relevantní strany jako je např. zákazník nebo 

dodavatel [52]. 

3.6.2  Schválení změny 

V návaznosti na předchozí činnosti lze poté danou změnu postoupit k schválení. 

V tomto kroku je tak nutné rozhodnout, zda vrcholové vedení má změnu přijmout nebo 

nikoliv. Zde je rovněž nutno poznamenat, že změna by měla být schválena všemi dotčenými 

stranami, což mohou být kromě vedení a zákazníka také například dodavatelé. Účelem je 

předejít potížím spojeným s nechtěným vyvoláním případných problému a navazujících 

změn. Obecně je pak možné na základě zvážení všech aspektů změnu: schválit, schválit 

s výhradou, či zamítnout [52]. 

3.6.3 Implementace změny, její monitorování a neustálé zlepšování 

Implementace změny je nejdůležitějším krokem, který však často nebývá dotažen 

dokonce a změna tak někdy zůstává pouze „na papíře“. Proto je potřeba tomuto kroku 

věnovat náležitou pozornost. Monitorování změny pak slouží k tomu, aby v případě výskytu 

odchylky mohlo dojít k její adekvátní korekci. K tomuto kroku je však nezbytná existence 

řádné dokumentace celého změnového řízení. O problémech spojených s implementací změn 

se lze blíže informovat v citované literatuře [52, 53]. 

 Mezi základní principy řízení změn patří poučení se z chyb, které změnu způsobily. 

Z tohoto důvodu je zejména nutné realizovat kořenovou analýzu příčin chyb, aby tyto mohly 

být systematicky odstraněny a již se do budoucna neopakovaly [52, 53]. 
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3.7 Podpůrné procesy 

V souladu s prezentovaným modelem implementace zahrnuje tato fáze tři oblasti: 

„Řízení zdrojů a lidí“, „Komunikace a informační systémy“ a konečně oblast „Řízení 

dokumentovaných informací“. Ve vztahu k prvním dvěma zmíněným oblastem je možné 

konstatovat, že požadavky ISO norem jsou téměř shodné a všeobecně známé. Jedinou 

„anomálií“ je zde požadavek na řízení znalostí obsažený v ISO 9001. Tento požadavek ukládá 

organizacím povinnost stanovit postupy pro identifikaci znalostí důležitých pro podnik, jejich 

získávání a uchovávání, včetně plánování jejich budoucích potřeb. Obvyklým nástrojem, 

kterým lze toto realizovat jsou znalostní účty a znalostní mapy. Jedná se však o poměrně 

rozsáhlou problematiku, kterou nelze vzhledem k rozsahu práce detailně analyzovat, nicméně 

případné další informace lze nalézt například v [44, 54]. 

V konsekvenci s výše uvedeným se následující část práce zaměřuje na problematiku 

řízení dokumentovaných informací. V tomto ohledu musí každá organizace provést analýzu 

požadavků na řízení dokumentů a záznamů v relevantních systémových standardech. Tuto 

může realizovat například pomocí srovnávací tabulky, která je pro normy ISO 9001, 140001, 

45001 a 50001 uvedena v příloze č. 10. Na základě takovéto tabulky pak lze zjistit, které 

dokumenty a záznamy jsou pro všechny relevantní systémy společné, a tyto oblasti pak lze 

integrovat např. do jednoho dokumentu (záznamu) společného pro všechny subsystémy. 

Například ze srovnávací tabulky uvedené v příloze č. 10 se jedná o následující společné 

požadavky na dokumentované informace: 

 Rozsah, 

 politika, 

 cíle, 

 prokázání kompetencí zaměstnanců, 

 výsledky analýz jakožto vstupů pro přezkoumání vedením, 

 evidence výsledků interních auditů a záznamy o implementaci programu, 

 záznamy z přezkoumání systému managementu, 

 záznamy o neshodách a přijatých preventivních a nápravných opatřeních. 

Z tabulky lze rovněž zjistit požadavky společné pouze částečně. To je také případ 

záznamů o závazných povinnostech, které patří v tomto kontextu mezi povinné 

dokumentované informace v rámci SMS a EMS, nikoliv však již v rámci QMS. Podobně 

záznamy týkající se komunikace společnosti jsou povinné pro QMS, EMS, SMS, ale ne již 

v rámci EnMS. 
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Při realizaci této analýzy je možné rozšířit danou tabulku o sloupec, kde organizace 

přiřadí k daným požadavkům svou vlastní, již existující, interní dokumentaci. Získá takto 

snadno přehled o mezerách ve své řízené dokumentaci. 

3.8 Plánování a řízení provozu 

Tento, v pořadí osmý krok, představuje úzkou vazbu na proces 4. „Řízení procesů“ 

(kap. 3.4). Co se týče této oblasti, jedná se o problematiku, která je specifická pro každý 

z jednotlivých subsystémů IMS, neboť právě zde jsou zařazeny procesy jedinečné pro daný 

systém managementu. Tyto si organizace v závislosti jednak na oblasti, které jsou pro danou 

společnost relevantní a dále také na charakteru subjektu (velikost, předmět činnosti apod.) 

musí nastavit samostatně, v souladu se zásadami uvedenými v již zmíněném kroku 4. „Řízení 

procesů“ (viz kap 3.4). Pro plánování a řízení provozu lze využít mnoho nástrojů. V rámci 

řízení procesů lze např. aplikovat tzv. sedm základních nástrojů managementu kvality 

(vývojový diagram, bodový diagram, Ishikawův diagram, Paretův diagram, histogram, 

kontrolní tabulky a záznamníky). Na druhou stranu v oblasti plánování je možné použít tzv. 

sedm nových nástrojů managementu kvality (afinitní diagram, diagram vzájemných vztahů, 

stromový diagram, maticový diagram, diagram PDPC, analýza údajů v matici a síťový graf). 

Z „modernějších“ přístupů je pak možné zmínit např. ERP systémy nebo systémy hromadné 

obsluhy a mnoho dalších [4, 7]. 

3.9 Řízení neshod, havarijní připravenost a reakce 

Podstatou tohoto, v pořadí již devátého kroku, je v zásadě, jak již název napovídá, 

určení způsobu, jakým se organizace vypořádá s nežádoucí situací, pokud tato nastane. Je zde 

tak velmi patrná vazba jednak na plánování (oblast řízení rizik) a zejména na opatření 

k nápravě, a to hlavně na opatření preventivní. 

Zmíněnou nežádoucí situací, nebo lépe, neshodou ve vztahu k danému systému 

managementu, nemusí být nutně jen vypořádání s neshodným produktem, v rámci výrobního 

procesu, což je mimochodem typická nežádoucí situace ve spojení s QMS. Tento krok 

zahrnuje vypořádání se všemi druhy neshod (nesplnění požadavku) ve vztahu k danému 

systému a řízení neshodného produktu takto představuje jen jednu z variant, která je v tomto 

případě spojena s QMS. Vazba na opatření k nápravě je zde velmi zřetelná. Oproti opatřením 

k nápravě však tento krok řeší otázku, jak bude organizace reagovat při výskytu nežádoucí 

situace ve vztahu danému systému – například v případě řízení neshodného produktu v rámci 

QMS bude tento označen, separován, přeřazen nebo přepracován. Na druhou stranu opatření k 
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nápravě mají zabránit, aby daná situace vznikla, nebo se opakovala. V případě vzniku 

neshodného produktu tak může dojít k rozhodnutí o preventivní výměně nástroje každé čtyři 

směny. 

3.9.1 Řízení neshod 

 Samotný proces řízení neshod zahrnuje v souladu s citovanou literaturou následujících 

8 kroků [4]: 

1. Odhalení neshody, 

2. označení neshody stanoveným identifikačním znakem a její separace, popřípadě 

ohraničení zasaženého prostoru (v závislosti na charakteru neshody), 

3. záznam o neshodě, 

4. posouzení neshody, 

5. vypořádání neshody, 

6. kalkulace nákladů a ztrát, 

7. řešení škod, 

8. rozbory neshod, 

9. realizace opatření k nápravě. 

Neshoda může být odhalena nejen v průběhu kontrolních operací, ale například také 

přímo během výrobního procesu. Ať už je však neshodný výrobek odhalen v jakékoliv fázi, je 

vždy nezbytné, aby byli o jeho odhalení informováni odpovědní pracovníci, např. v případě 

výskytu neshodného produktu se může jednat o pracovníky technické kontroly. Co nejdříve 

po nalezení neshody je posléze potřeba ji náležitě označit (v případě neshodného výrobku lze 

tento označit barvou), provést záznam o neshodě a neshodu separovat tak, aby nedošlo 

k jejímu dalšímu šíření nebo konkrétně ve vztahu k neshodnému produktu k jeho dalšímu 

neúmyslnému použití. Pro tyto účely by měly v organizaci existovat vyhrazené, jasně 

vyznačené plochy, popřípadě (v závislosti na charakteru neshody) by měly být stanoveny 

postupy pro izolaci prostoru, kde se neshoda nachází. Záznam o neshodě pak slouží jako 

podklad pro analýzu příčin vzniku neshody, a kromě jejího popisu by měl obsahovat také 

datum a čas jejího výskytu [7]. 

V rámci posouzení neshody je pak nutné identifikovat pravděpodobné příčiny jejího 

vzniku, tyto zaznamenat a rozhodnout o způsobu jejího vypořádání, tedy o opatřeních 

vedoucích k vyřešení neshody (v případě neshodného produktu se typicky jedná o 

přepracování a opravu, přeřazení na jiné použití, fyzickou likvidaci atd.) a stanovit příslušné 

odpovědnosti a pravomoci za jejich realizaci. V rámci hledání vhodných opatření je rovněž 
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nutné vzít v úvahu ztráty a náklady na realizaci jednotlivých variant vypořádání a zvolit tu 

verzi, které přinese minimální negativní dopady. V konsekvenci s předchozím textem pak 

vypořádání neshody představuje realizaci výše zmíněného rozhodnutí o opatřeních vedoucích 

k vyřešení [7]. 

Kalkulace nákladů a ztrát představuje vícenáklady spojené s vícepracemi (přepracování, 

opravy), ztrátami spojenými s prodejem za nižší cenu, náklady na likvidaci apod. Tyto 

informace pak slouží jako zdroj pro stanovení nákladů na kvalitu, pro analýzu výskytu neshod 

nebo nepřímo jako podklad pro stanovení opatření k nápravě, respektive preventivních 

opatření [7]. 

Řešení škod pak zahrnuje mimo jiné škody na zařízení (stroje, vybavení), ale také, 

nikoliv však primárně, posouzení míry zavinění konkrétního pracovníka ve spojení se 

vznikem neshody. Je však nutno mít na paměti, že není primárně cílem sankcionovat viníky, 

ale identifikovat příčiny vzniku neshod. K sankcím by organizace měla přistupovat pouze 

v případech úmyslného porušení pravidel nebo nedbalosti. V neposlední řadě je nutné 

v pravidelných intervalech (měsíčně) realizovat rozbory neshod a jejich příčin za účelem 

přijetí opatření k nápravě, respektive preventivních opatření. Tato je posléze nutno nejen 

realizovat, ale také kontrolovat jejich účinnost. Blíže k této problematice viz kap. 3.14. 

Možnou podobu záznamu o neshodě je možné nalézt v příloze č. 11 [7]. 

3.9.2 Havarijní připravenost a reakce 

V kontextu integrovaných systémů řízení a norem ISO je pak ve velké většině případů 

v rámci tohoto kroku kladen důraz na zabezpečení tzv. havarijní připravenosti a reakce na 

incident (ISO 14001, 22 000, 28000, 45001). Organizace tak musí určit postupy pro 

identifikaci možností vzniku havarijních situací a pro reakci na ně s cílem minimalizovat 

případné negativní důsledky. To se děje prostřednictvím vypracování příslušných havarijních 

plánů, povodňových plánů, požárních řádů apod. Je zřejmé, že potenciální havarijní situace 

budou vyplývat z dříve provedené analýzy rizik (viz kap. 3.5). 

Plány reakce na havarijní situace často úzce souvisí s výrobně-technologickými 

operacemi, které daná společnost realizuje a kde může docházet k úniku emisí a dalších látek 

v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými látkami, likvidací odpadů. Dále se tyto postupy 

mohou uplatnit například v souvislosti s prostory, kde dochází k výrobě energie. V rámci 

definování postupů pro havarijní připravenost a reakci musí organizace brát v potaz příčiny 

vzniku možných havarijních situací. Mezi tyto mohou náležet: lidský faktor, selhání techniky 

(porucha), neplnění povinností cizích subjektů apod. Kromě vnitřních možností příčin vzniků 
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havárií je nutné také brát v potaz vnější faktory, jako jsou povodně, výbuch cisterny apod. Od 

zmíněných příčin se následně taktéž odvíjí jejich možné dopady (úraz, poškození zdraví, 

poškození ŽP, požár, materiální škody apod.). 

Organizace musí nejen stanovené postupy ve vhodných intervalech přezkoumávat, 

například prostřednictvím požárních cvičení a v případě potřeby tyto revidovat, ale také musí 

při plánování havarijní připravenosti vzít v úvahu potřeby relevantních zainteresovaných stran 

(integrovaný záchranný systém, okolí) a určit způsob a rozsah komunikace s nimi. Uvedené 

lze realizovat například prostřednictvím níže uvedené tabulky (Tab. 21).  

Tab. 21 Havarijní připravenost - Přehled informací a jejich komunikace [55] 

Zainteresovaná strana Charakter informace Potřeba výcviku 

Zaměstnanci Podrobné informace – vstupní a 

periodická školení, nácvik hav. sit. 

Ano 

Externě spolupracující 

subjekty 

Přiměřené informace a pokyny - podle 

míry pohybu v areálu 

Podle míry pohybu v areálu 

Orgány státní zprávy Překročení emisních limitů, úniky 

nebezpečných látek smrtelné úrazy apod. 

Ne 

Návštěvníci Informace ve vztahu k pohybu v areálu 

firmy, únikové východy, evakuační 

shromaždiště 

Ne 

3.10 Monitorování a měření procesů 

S požadavkem na monitorování a měření procesů se lze setkat napříč všemi 

systémovými ISO normami. Je nezbytným předpokladem pro hodnocení výkonnosti celé 

organizace a odrazem procesního přístupu. Klíčovým krokem, který zde musí být učiněn je 

stanovení rozsahu monitorování a měření. Je tedy nutné rozhodnout, kdy bude stačit pouhé 

monitorování (dohled) nad daným procesem, a kdy bude nutné realizovat kontrolu pomocí 

zkoušení a měření, tedy činnosti směřující k určení konkrétní hodnoty sledovaného parametru 

procesu. S tímto rozhodnutím posléze souvisí volba vhodných metod monitorování, měření, 

popřípadě zkoušení, jejichž metodika by měla být popsána konkrétními činnostmi 

v kontrolních bodech. Uvedené rozhodování by přitom mělo být realizováno ve vazbě na 

posouzení rizik jednotlivých procesů [40, 44]. 

Ať už bude organizace realizovat pouze monitorování, nebo i měření, musí si vždy 

zvolit, co bude měřit (dle vlastního uvážení, popřípadě z povinnosti ve vztahu k závazným 

povinnostem), příslušný ukazatel, metodu, kdy se musí monitorování a měření realizovat a 

vyhodnocovat. Jak výše uvedené stanovit, uvádí následující tabulka Tab. 22. Ve vztahu 

k příkladu uvedenému v Tab. 22 je však nutné mít na paměti, že ukazatelé i jejich limity vždy 

budou závislé na konkrétním prostředí, ve kterém organizace vykonává svou podnikatelskou 
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činnost. Na tomto místě je rovněž vhodné připomenout, že výsledky analýz musí být 

uchovávány ve vhodné podobě jako dokumentované informace (záznamy). 

Tab. 22 Příklady ukazatelů výkonnosti pro jednotlivé procesy 

Proces Ukazatel Metoda Termín Záznam Limit 

Management 

IMS 

(Počet realizovaných 

auditů/počet plánovaných 

auditů) *100 

1 x za rok z podkladů 

– Program interních 

auditů, zprávy z 

auditu 

ročně 

Program 

interních 

auditů, 

zprávy z 

auditu 

100 % 

Management 

ochrany ŽP 

Plnění požadavků 

integrovaného povolení 

pro vypouštění emisí 

Průběžně z podkladů 

– záznam měřícího 

zařízení 

měsíčně 
Evidence v 

počítači 
Dle IPPC 

Pokuty a sankce 

Průběžně dle 

rozhodnutí správních 

orgánů a soudů 

čtvrtletně 
Evidence v 

počítači 
50000 Kč 

Management 

BOZP 
Četnost úrazů 

Průběžně z podkladů 

– „Hlášení o úrazu“ 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 
0 

Management 

hospodaření 

s energiemi 

Spotřeba elektrické energie 

na výrobní jednotku 
Průběžně z podkladů měsíčně 

Evidence v 

počítači 

Klesající 

nebo 

setrvalý 

trend 

Řízení 

finančních 

zdrojů 

(náklady/plán)*100 
Business plán, účetní 

záznamy 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 

Max. 100 

% 

Řízení 

lidských 

zdrojů 

(Počet proškolených 

zaměstnanců/Plánovaný 

počet proškolených 

zaměstnanců) *100 

Průběžně z podkladů 

– Prezenční listiny 
ročně 

Evidence v 

počítači 
100 % 

(počet přijatých 

zaměst./počet požadavků 

na volné prac. pozice)*100 

Průběžně z podkladů 

–plán, záznamy o 

počtech zaměstnanců 

čtvrtletně 
Evidence v 

počítači 
Min. 85 % 

Plánování 

výroby 

(Počet expedovaných 

objednávek/Počet 

objednávek) *100 

Průběžně z podkladů 

– objednávky, 

expediční záznamy 

měsíčně 
Evidence v 

počítači 
Min. 98 % 

Realizace 

produktů 

(Množství vyrobených 

produktu (tuny)/plán 

výroby)*100 

Průběžně z podkladů 

– záznamy z výroby 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 
100 % 

Trendy v objemu výroby 
Průběžně z podkladů 

– záznamy z výroby 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 

Setrvalý, 

rostoucí 

trend 

Marketing a 

prodej 

Výdaje na marketingové 

akce a podporu 

prodeje/období 

Průběžně z podkladů 

– Evidence nákladů 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 

Vzrůstající 

nebo 

setrvalý 

trend 

Návrh a vývoj 

produktů 

(Počet vyřešených 

úkolů/počet zadaných 

úkolů) *100 

1 x za rok - 

z podkladů – „Zpráva 

o řešení výzkumného 

úkolu“) 

ročně 
Evidence v 

počítači 
Min. 90 % 

Průměrná doba uvedení 

nových produktů na trh 

Průběžně z podkladů 

– záznamy z návrhu a 

vývoje 

čtvrtletně 
Evidence v 

počítači 

Max. 12 

měsíců 

Údržba 

(čas prostojů v důsledku 

poruch/čas chodu 

linky)*100 

Průběžně – ze 

záznamů o chodu 

linky 

měsíčně 
Evidence v 

počítači 
100 % 
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Proces Ukazatel Metoda Termín Záznam Limit 

Nakupování 

(počet zpracovaných 

požadavků/celkový počet 

požadavků) *100 

1 x za měsíc – 

z evidence SAP 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 
Min. 98 % 

(počet reklamovaných 

výrobků/počet 

nakoupených)*100 

1 x za měsíc – 

z evidence SAP 
měsíčně 

Evidence v 

počítači 
Max. 5 % 

Zkoušení 

(počet úspěšně 

absolvovaných MPZ/Počet 

účastí v MPZ) *100 

Zpráva o hodnocení 

v rámci 

mezilaboratorního 

srovnávání 

pololetně 
Evidence v 

počítači 
100 % 

Zde je rovněž nutno vzít v úvahu, že ISO normy často ukládají výslovnou povinnost, 

kromě celkového hodnocení výkonnosti efektivnosti, vyhodnocovat některé konkrétní oblasti. 

Například pro oblasti QMS, EMS, SMS a EnMS tyto zahrnují především [14, 15, 16, 17]:  

 Hodnocení naplnění cílů (úkolů) IMS – například pomocí třístupňového 

bodového hodnocení (0 – nesplněn, 1 - částečně splněn, 2 – splněn) 

 hodnocení výkonnosti procesů, 

 hodnocení plnění závazných povinností, 

 hodnocení shody produktů a služeb, 

 spokojenost zákazníka, 

 výkonnost externích poskytovatelů, 

 hodnocení energetické náročnosti (EnPI),   

 hodnocení spotřeb energií (a další výstupy z přezkoumání spotřeby energií), 

včetně srovnání skutečné spotřeby se spotřebou očekávanou, 

 apod. 

Ačkoliv normy často uvádějí jakési nezbytné minimum, je vždy potřeba určit počet 

ukazatelů a jejich charakter tak, aby tyto odrážely skutečnou výkonnost IMS. Plnění 

zákonných, potažmo normativních požadavků na tyto ukazatele je sice nezbytným, nicméně 

ne nejdůležitějším faktorem. Pro celkové hodnocení výkonnosti IMS je pak vhodné výše 

uvedené přepracovat v duchu tabulky uvedené v příloze č. 12. 

3.11 Interní audity 

V tomto kroku musí organizace z obecného pohledu realizovat v pravidelných 

intervalech interní audity za účelem zjištění, zda IMS odpovídá jednak požadavkům, které má 

na systém samotná organizace a dále požadavkům relevantní normativní základny. Konečně 

je potřeba rovněž ověřit, zda samotný proces je efektivně zaveden a udržován. Za tímto 

účelem musí každá společnost [6]: 
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 Plánovat, implementovat a udržovat program auditů, 

 vymezit kritéria auditu (normy, závazné povinnosti, požadavky interní 

dokumentace), 

  předmět auditu (výrobek, proces, systém), 

 zabezpečit výběr auditorů a realizovat audity tak, aby byla zajištěna objektivita a 

nestrannost procesu, 

 zabezpečit report výsledků z auditu příslušným odpovědným osobám, 

 realizovat navazující nápravná opatření, 

 uchovat příslušné dokumentované informace. 

Obecné požadavky na audity jsou průřezové, a jakožto vodítko realizace tohoto procesu 

lze použít taktéž ISO 19011. Co se bude lišit, bude, v závislosti na rozsahu IMS, je rozsah 

auditů, potažmo kritéria, přičemž obě tyto položky jsou nezbytnou součástí programu auditů. 

Možná podoba programu auditů je uvedena v příloze č. 13, nástin plánu auditu a zprávy 

z auditu je pak možné pozorovat v příloze 14, respektive 15 [39]. 

3.12 Přezkoumání IMS 

Přezkoumání IMS představuje ve své podstatě pravidelné vyhodnocování vhodnosti 

(schopnost IMS minimálně udržet svou výkonnost), přiměřenosti (schopnost IMS plnit 

požadavky zainteresovaných stran) a efektivnosti. Existuje zde tedy velmi úzká návaznost na 

krok 10. – „Monitorování a měření procesů“. Stejně jako v 10. kroku, i v tomto případě 

normy definují minimální požadavky na vstupy do tohoto procesu. Tyto by měly vycházet 

především z [6, 40]: 

 Změn v kontextu organizace, rizicích a příležitostech, závazných povinnostech, 

 výsledků monitorování a měření procesů, zejména těch, které jsou sledovány 

povinně (viz výčet uvedené v kapitole 2.10),  

 výsledků z auditů, 

 přiměřenosti zdrojů, 

 zpětné vazby zainteresovaných stran, 

 neshod a nápravných opatření, 

 stavu opatření vycházejících z předchozích přezkoumání IMS, 

 doporučení ke zlepšování. 
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Výstupem z tohoto procesu by mělo být již zmíněné vyhodnocení vhodnosti, 

přiměřenosti a efektivnosti IMS. Přezkoumání by rovněž mělo zahrnovat vyhodnocení 

příležitostí ke zlepšování, potřeb změn, včetně změn v politice a cílech.  

V návaznosti na krok č. 10 lze k celkovému hodnocení výkonnosti dodat následující. 

Hodnocení účinnosti IMS z hlediska naplňování stanovených cílů (viz kap. 3.3.2) je možné 

vztáhnout například vzhledem k plnění jednotlivých úkolů, a to tak, že míra splnění 

jednotlivých bude bodově odhodnocena např. prostřednictvím již výše zmíněné stupnice 0 – 

nesplněn, 1 – splněn částečně, 2 – splněn (viz kap. 3.10). Posléze pak lze využít například 

následující vztah: 

Účinnost IMS = 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧í𝑠𝑘𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑧𝑎 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣ý𝑐ℎ ú𝑘𝑜𝑙ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů,𝑘𝑡𝑒𝑟ý 𝑏𝑦𝑙𝑜 𝑚𝑜ž𝑛é 𝑧í𝑠𝑘𝑎𝑡
∙ 100 

Poté, na základě stanoveného limitu (např. 80 %), který musí být naplněn, může 

organizace konstatovat, zda je její IMS účinný, či nikoliv. Obdobně lze postupovat při 

hodnocení účinnosti procesů v rámci IMS. Zde na základě hodnocení ukazatelů, jejichž 

příklad je uveden v Tab. 22, lze v souladu stanoveným limitem pro průměr plnění 

jednotlivých ukazatelů vyjádřeným v procentech (např. min. 80 %) konstatovat, zda je IMS 

účinný, či nikoliv.  Z hlediska přiměřenosti vynaložených zdrojů ve vztahu k fungování IMS 

pak lze uvedené hodnotit například porovnáním zdrojů skutečně potřebných na daný proces a 

zdrojů plánovaných na danou činnost.  

Změny, které by mohly ovlivnit nebo již ovlivnily fungování IMS (změny v legislativě, 

organizační struktuře, ve výrobních technologiích) obvykle monitorují jednotlivé útvary. Tyto 

útvary pak v rámci přezkoumání vedením mohou v případě potřeby toto hodnocení doplnit o 

hodnocení dopadů daných změn a o možný způsob jejich řešení. Zde se tedy objevuje zpětná 

vazba na „Řízení změn“, a v souvislosti s tím na „Posouzení rizik“. Na tomto místě je 

konečně potřeba zdůraznit, že z tohoto procesu rovněž organizace musí uchovávat 

dokumentované informace. 

3.13 Preventivní a nápravná opatření 

Jak již ostatně bylo zmíněno v kapitole 3.10, existuje zde úzká provázanost mezi tzv. 

opatřeními k nápravě a monitorováním a měřením. Příčinou je skutečnost, že monitorování a 

měření je důležitým předpokladem jednak pro identifikaci potřeby realizovat nápravné 

opatření a dále také z důvodu nutnosti ověřit účinnost přijatých opatření. Hlavním důvodem, 

proč tento krok zůstává vyčleněn samostatně a není podřazen pod neustálé zlepšování, je 

především jeho charakter nebo, lépe řečeno, účel. Zatímco smyslem opatření k nápravě je 

vyřešit „akutní“ situaci, neustále zlepšování je zaměřeno na systematické zvyšování 
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výkonnosti organizace. Zatímco tedy nápravná opatření slouží spíše k udržení současného 

stavu a zabránění odchylky od tohoto stavu, cílem neustálého zlepšování je systematický růst 

organizace [40]. 

V tomto kontextu je tedy povinností každé organizace, v případě, že dojde k výskytu 

neshody, nebo její výskyt hrozí, na tuto situaci reagovat a vypořádat se s následky. Nedílnou 

součástí tohoto procesu je analýza neshody, včetně jejích kořenových příčin a zabránění 

výskytu (preventivní opatření), popřípadě opětovného výskytu neshody (nápravná opatření) 

[6]. 

Dále zde nesmí být opominuta vazba na krok „Posouzení rizik“ (viz kap. 3.5), neboť 

právě zde musí být identifikována rizika vzniku neshod. Z tohoto důvodu lze také evidenci 

rizik organizace, např. v podobě již zmíněného Registru, považovat jakožto jeden ze zdrojů 

pro preventivní opatření. Dalšími takovými zdroji mohou být například: 

 Zprávy o výsledcích hospodářské činnosti; 

 zprávy z přezkoumání IMS; 

 zprávy o haváriích, 

 zprávy z auditů, 

 stížnosti odběratelů, reklamace, 

 apod. 

V tomto ohledu je taktéž nutné určit odpovědnosti a pravomoci spojené jednak 

s povinností sledovat výskyt neshod, včetně těch potencionálních a rovněž pravomoci a 

odpovědnosti spojené s oprávněním ukládat opatření k nápravě. 

3.14 Neustálé zlepšování  

Poslední krok, který je nutné realizovat v rámci prezentovaného modelu, je 

implementovat proces neustálého zlepšování. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, tento 

proces má vést k systematickému růstu výkonnosti celé organizace, což je také vlastně 

smyslem existence systémů managementu. Existuje mnoho nástrojů sloužících k realizaci 

tohoto procesu od výzkumných úkolů až po 8 D Report nebo Quality Journal. Není však 

cílem této práce o těchto nástrojích hovořit. Existuje však mnoho publikací zabývajících se 

touto problematikou. [40]. 

V tomto kroku se organizace musí především opírat o politiku i cíle a o všechny její 

analýzy – zejména o posouzení rizik a příležitostí, hodnocení výkonnosti, jež zahrnuje 

výsledky auditů a také přezkoumání IMS, prostřednictvím kterých posléze může identifikovat 

příležitosti ke svému zlepšování. Rovněž by zde měla být brána v potaz preventivní a 
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nápravná opatření. Jako u všech procesů, i v tomto případě platí, že i zde je potřeba alokovat 

příslušné zdroje a přidělit odpovědnosti a pravomoci. Konečně je potřeba si taktéž uvědomit, 

že neustálé zlepšování je stále opakujícím se, nikdy nekončícím procesem. To ostatně odráží 

také jeden z nástrojů určených pro zlepšování - PDCA cyklus, na kterém je postaven jednak 

v této práci prezentovaný model a také všechny standardy ISO [6]. 
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4. Vyhodnocení a závěr 

Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešní době působí organizace v globálním 

prostředí s intenzivní hospodářskou soutěží, zavádějí společnosti za účelem získání 

konkurenční výhody a zabezpečení jejich udržitelného rozvoje systémy managementu 

zahrnující různorodé oblasti (viz Obr. 1). Aby však byl systém řízení společnosti funkční a 

efektivní, je nebytné, aby byl konsistentní, což nelze zajistit, pokud v organizaci funguje více 

systémů paralelně. Z tohoto důvodu je nezbytné tyto integrovat [2, 4]. 

Z výše naznačeného trendu také vychází předložená diplomová práce, v jejímž rámci 

byl navržen postup pro implementaci integrovaného systému řízení a také model pro zavedení 

IMS, který je součástí zmíněného postupu (viz kap. 2). Navržený rámcový postup pro 

implementaci se sestává z celkem 15 kroků (včetně rozhodování) a pro přehlednost byl 

graficky znázorněn do podoby vývojového diagramu prezentovaného v příloze č. 1. Jeho 

základním předpokladem je rozhodnutí vrcholového vedení o integraci a jeho plná podpora 

tohoto procesu (blíže viz níže). 

V souladu s výše uvedeným je součástí práce také implementační model prezentovaný 

v příloze č. 2, který je součástí zmíněného postupu (blíže viz kap. 2). Tento byl vypracován na 

základě analýzy požadavků systémových ISO norem a odborné literatury. Prezentovaný 

model je z důvodu větší srozumitelnosti a zabezpečení co nejvyšší kompatibility s ISO 

normami založen na PDCA cyklu, přičemž pro jeho naplnění je potřeba realizovat celkem 14 

procesů – blíže viz kap 3. 

V souladu s úvodem práce je hlavním cílem navrženého postupu, potažmo modelu, 

poskytnout organizacím ucelený návod pro zavádění IMS zahrnující konkrétní kroky 

nezbytné pro realizaci implementace. Tento návod by měl přispět k časové i finanční úspoře, 

eliminovat zbytečné a duplicitní činnosti a zabezpečit takto efektivnější a účinnější fungování 

systému managementu v organizaci. Je zřejmé, že organizace budou muset být v rámci 

implementace IMS schopné ošetřit rizika spojená s výše zmíněnými bariérami zaváděcího 

procesu, mezi které mimo jiné patří nedostatečná podpora vrcholového vedení, nedostatek 

zdrojů, absence týmové spolupráce apod. Uvedené bariéry často souvisí s neochotou 

vrcholového vedení se dostatečně angažovat v daném procesu, a proto je i v navrženém 

postupu jako první krok „Rozhodnutí vrcholového vedení o integraci systémů řízení“, neboť 

je to právě top management, na němž z velké části závisí úspěšnost nejen samotné 

implementace, ale také udržení fungujícího systému v dané společnosti.  



 

 47  

Zmíněné přínosy stanoveného rámce se především odvíjejí ze skutečnosti, že jsou 

všechny systémy řízení založeny na množině společných prvků (viz kap. 1). V konsekvenci 

s tím a s realizovanou analýzou vybraných systémových norem (viz příloha č. 16 - na CD) lze 

konstatovat, že velká část požadavků na systémy managementu jsou de facto součástí 

společných prvků a specifických požadavků se zde vyskytuje menšina. Z tohoto pohledu lze 

tedy říci, že pro většinu procesů lze za předpokladu správného rozlišení výstupů vytvořit 

jednotné postupy. V konsekvenci s výše uvedeným je tedy vhodné nejprve realizovat 

požadavky společné a posléze se až zabývat specifiky jednotlivých systémů. Z tohoto 

předpokladu také vychází navržený model pro implementaci, který je, jak již bylo uvedeno, 

založen na právě společných prvcích (kontext organizace, rozsah, politika, cíle atd.). 

 Jak je patrné z implementačního modelu, základním stavebním kamenem této koncepce 

je určení všech interních a externích aspektů, které organizaci ovlivňují nebo mohou ovlivnit. 

Na základě kontextu organizace totiž organizace určuje své strategické směřování a z něho 

vycházející procesy, s nimiž souvisí určitá rizika, která je nutno posoudit. Plánování je 

stěžejní fází všech lidských činností a není překvapením, že i v tomto modelu hraje zásadní 

roli. Bez této fáze, včetně naplánování potřeb příslušných zdrojů by nemohly být realizovány 

činnosti, jež společnosti přinášejí zisk, a to je realizace produktu a služeb. Kontrola pak 

představuje určitou zpětnou vazbu, kdy výstupy kontroly se opět promítnou prostřednictvím 

opatření k nápravě a neustálého zlepšování do fáze plánování, a tedy opět i do kontextu 

organizace a souvisejících procesů, mezi které bezpochyby patří také management rizik. 

Jak již bylo naznačeno v předchozí části práce, organizace nemusí nutně využít 

navržený implementační model, pokud však takto učiní, je nezbytné, aby bylo rovněž 

dodrženo pořadí jednotlivých činností. To však nevylučuje, že některé oblasti se mohou 

vzájemně prolínat. Zároveň je nutné poznamenat, že očekávané přínosy postupu a modelu 

nebylo možné prokázat, neboť tento nebyl ověřen v praxi. Z tohoto důvodu by proto bylo 

vhodné v rámci další výzkumné činnosti toto ověření realizovat. Z obecného pohledu je však i 

v daném okamžiku možné konstatovat, že cca 90 % integrovaného systému řízení je možné 

vybudovat bez ohledu na charakter jednotlivých subsystémů managementu. Závěrem je nutné 

podotknout, že návrh a implementace IMS je jen prvním krokem k vybudování efektivně 

fungujícího IMS, neboť základem úspěšného rozvoje musí společnost svůj systém řízení 

nejen zavést, ale také jej udržovat. Tento krok je nezbytnou a zároveň nejtěžší fází budování 

IMS, neboť ve své podstatě představuje neustále opakující se proces plánování, realizace, 

kontroly a zlepšování. 
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Příloha č. 4 – Model pro implementaci IMS v souladu s procesním 
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Příloha č. 5 – Matice vztahů 

Ozn. 

procesu 

Ozn. procesu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Název procesu 

P1 Management IMS   > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < 

P2 Management 

ochrany ŽP 

        > < > < > < > <   > < > <   > < 

P3 Management BOZP         > < > < > < > < >  > < > < > < > < 

P4 Management 

hospodaření 

s energiemi 

        > < > < > < > <   > < > < > <   

P5 Řízení finančních 

zdrojů 

          > < > < > < > < > < > < > < > < 

P6 Řízení lidských 

zdrojů 

            > < > < > < > < > < > < > < 

P7 Plánování výroby               > < > < > < > < > < > < 

P8 Realizace produktů                 > < > < > <  < > < 

P9 Marketing a prodej                   > < > < > < > < 

P10 Návrh a vývoj 

produktů 

                    > < > <  < 

P11 Údržba                       > <   

P12 Nakupování                          < 

P13 Zkoušení                           

Legenda [29] 

Ozn. 

procesu 

Ozn. procesu P5 P6 P7  

Název procesu  

1  >      Proces P1 poskytuje vstupy pro proces P5 

2     <   Proces P6 poskytuje vstupy pro proces P2 

3      > < Proces P3 poskytuje vstupy pro proces P7 a přijímá vstupy 

z procesu P7 
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Příloha č. 6 – Procesní mapa 
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Příloha č. 7 – Vývojový diagram pro proces určování kontextu 

organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace 

zainteresovaných stran 

Z 

Identifikace interních, 

externích aspektů 

Hodnocení dopadů jedn. 

aspektů na společnost 

Hodnocení významu jedn. 

aspektů  

Zpracování informací  

Přezkum kontextu 

organizace  

Je stávající 

úprava 

dostačující? 

Ponechání stávající úpravy 

Registr 

zainteresovaných stran 

SWOT, PEST 

analýza 

Kontext organizace 

AMO a.s. 

Hodnocení IMS 

K 

ANO 

NE 
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Příloha č. 8 – Karta procesu 

Proces: P2 - Management ŽP 

Vlastník 

procesu 

Vedoucí útvaru Ekologie 

Popis procesu Prostřednictvím tohoto procesu je zabezpečován soulad s legislativou a 

normativní základnou v oblasti ochrany ŽP a nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a směsmi. 

Cíl procesu Minimalizace sankcí z důvodu neplnění legislativních požadavků. 

Minimalizace dopadů činností společnosti na ŽP. 

Zlepšení image společnosti. 

Usnadnění komunikace s orgány státní správy v oblasti problematiky 

ochrany ŽP. 

 

Dodavatelé: P1, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P13 

Vstupy: Požadavky legislativy a norem 

Rozhodnutí a orgánů státní správy 

Přidělené finanční prostředky 

Kompetentní zaměstnanci pro realizaci procesu 

Záznamy analýzy emisí a produkce odpadů 

Výstupy z návrhu a vývoje 

Zákazníci P1, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P13 

Výstupy Kontrola dodržování předepsaných limitů emisí 

Požadavky na přidělení finančních prostředků 

Požadavky na kompetentní zaměstnance 

Stanovené limity pro emisí a spotřeby odpadů pro procesy 

Regulátory Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  

Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. 

ČSN EN ISO 14001:2016 

Zdroje Lidé: Kvalifikovaní zaměstnanci 

Finance: Finanční plán 

Informační zdroje: legislativa, odb. literatura, školení 

Infrastruktura: PC, měřící přístroje 

Předcházející 

procesy 

P1 

Navazující 

procesy 

P2 - P14 

Kritéria 

hodnocení 

Plnění limitů stanovených legislativou 

Náklady na sankce za neplnění legislativy 
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Příloha č. 9 – Registr rizik 

Registr rizik a příležitostí pro rok 2 . . . 

Aspekt 

Externí 

(E)/ 

Interní(I) 

Riziko/Příležitost 

Stávající stav Doporučení 

Stávající opatření 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
ý

sk
y

tu
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 

H
o

d
n

o
ta

 R
 

Opatření 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
ý

sk
y

tu
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 

H
o

d
n

o
ta

 R
 

Zákazníci E Vysoký počet reklamací 
Podnikové zkušebny a 

laboratoř 
4 3 12 

Zavedení SPC do 

procesů 
3 3 9 

Dostupnost 

pracovníků 
E 

Ohrožení plnění 

požadavků zákazníků včas 

z důvodu nedostatku 

pracovníků 

Nábor zaměstnanců z 

ciziny 
5 2 10 

Zavedení náborového 

příspěvku 
4 2 8 

Znalosti a dovednosti 

pracovníků 
I 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

zaměstnanců 

Plán vzdělávání 

zaměstnanců 
4 3 12 

Nábor čerstvých 

absolventů 
3 3 9 

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 
I 

Poškození image 

v důsledku vysoké 

pracovní úrazovosti 

Pravidelná školení 

zaměstnanců v oblasti 

BOZP, nákup 

kvalitnějších OOPP 

2 4 8     

Podniková kultura I 

Poškození pověsti 

v důsledku neetického 

chování zaměstnanců 

Prezentace hodnot 

společnosti 

prostřednictvím 

„Etického kodexu“ 

zaměstnancům 

(nástěnky, intranet) i 

veřejnosti (webové 

stránky) 

2 3 6     
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Registr rizik a příležitostí pro rok 2 . . . 

Aspekt 

Externí 

(E)/ 

Interní(I) 

Riziko/Příležitost 

Stávající stav Doporučení 

Stávající opatření 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
ý

sk
y

tu
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 

H
o

d
n

o
ta

 R
 

Opatření 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
ý

sk
y

tu
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 

H
o

d
n

o
ta

 R
 

Stav informačních 

systémů 
I 

Zneužití informací třetí 

stranou 

Smlouvy o 

mlčenlivosti, 

zabezpečení IT 

prostřednictvím 

antivirových programů 

2 5 10 
Zákaz používání 

vlastních PC  
1 5 5 

Úroveň technologií v 

organizaci 
I 

Ohrožení 

konkurenceschopnosti 

v důsledku zastaralých 

technologií 

Nákup nové výrobní 

linky 
2 4 8     

Vlastníci a vrcholové 

vedení 
I 

Nedostatek finančních 

prostředků 
Bankovní úvěry 2 5 10 

Pojištění pohledávek, 

navýšení rezerv 
2 4 8 

Dodavatelé (externí 

poskytovatelé) 
E 

„Výpadky“ výroby 

klíčových součástí 

v dodavatelském řetězci 

Zabezpečení 

dostatečné pojistné 

zásoby 

3 3 9     

Dostupnost 

přírodních zdrojů a 

surovin pro výrobu 

E 

Ohrožení výroby 

v důsledku nedostatku 

kvalitní Fe rudy 

 3 3 9     

Energetické sítě E 
Ohrožení dodávek energie 

(blackout) 
Vlastní elektrárna 2 4 8     

Konkurence E 
Ztráta zákazníků 

v důsledku nižších cen 
 3 4 12 

Nabídka produktů 

s vyšší přidanou 

hodnotou, slevy stálým 

zákazníkům 

2 4 8 

Okolní obce a jejich E Spolupráce s místní VŠ Nabídky stáží pro 4 4 16 Nabídky na spolupráci 4 4 16 
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Registr rizik a příležitostí pro rok 2 . . . 

Aspekt 

Externí 

(E)/ 

Interní(I) 

Riziko/Příležitost 

Stávající stav Doporučení 

Stávající opatření 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
ý

sk
y

tu
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 

H
o

d
n

o
ta

 R
 

Opatření 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
ý

sk
y

tu
 

K
la

si
fi

k
a

ce
 d

o
p

a
d

u
 

H
o

d
n

o
ta

 R
 

občané, regionální a 

nevládní organizace 

studenty v oblasti vývoje 

nových produktů 

Legislativa E 
Sankce v souvislosti 

s nedodržením legislativy 

Vlastní právní 

oddělení společnosti 
2 3 6     

Investoři E Ztráta finanční podpory  2 4 8     

Média E 

Špatná pověst v důsledku 

nedostatečné komunikace 

s veřejností 

Pracovní pozice 

„Tisková mluvčí“ 

3 3 9     

Klimatické změny E Ohrožení záplavami  1 4 4     
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Příloha č. 10 – Analýza požadavků na dokumentované informace 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 

4.3 Rozsah 4.3 Rozsah 4.3 Rozsah 4.1 Rozsah 

4.4 záznamy o tom, že procesy 

probíhají dle plánu 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

4.4.2.2 Informace nezbytné pro 

fungování procesů 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

5.2 Politika kvality 5.2 Environmentální politika 5.2 Politika BOZP 4.3 Energetická politika. 

⎻ ⎻ 6.1.1 Dokumentace týkající 

informací o rizicích a 

příležitostech, dokumentace o 

procesech nezbytných pro 

řízení rizik a příležitostí 

6.1.1  Dokumentace o procesech 

nezbytných pro řízení rizik a 

příležitostí, záznamy o 

rizicích a příležitostech, 

včetně reakce na ně 

4.4.1 Energetické plánování. 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 6.1.2.2 Dokumentace upravující 

metodologií a kritéria pro 

řízení rizik BOZP 

4.4.3 Dokumentovaná metodika a 

kritéria pro přezkoumání 

spotřeby energie, Záznamy o 

přezkoumání spotřeby energie 

⎻ ⎻ 6.1.2 Dokumentace kritérií pro 

hodnocení významných 

environmentálních aspektů, 

dokumentované 

environmentální aspekty a 

související dopady, 

dokumentace o významných 

environmentálních aspektech 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 4.4.4 Záznamy o výchozích stavech 

spotřeby energie 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 4.4.5 Metodika určení a 

aktualizování EnPI 
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ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 

⎻ ⎻ 6.1.3 Záznamy o závazných 

povinnostech 

6.1.3 Záznamy o závazných 

povinnostech 

    

6.2.1 Cíle kvality a plánování jejich 

dosažení 

6.2 Environmetální cíle 6.2.2 Cíle BOZP a plánování jejich 

dosažení 

4.4.6 Energetické cíle a cílové 

hodnoty a akční plány 

7.1.5.1 Záznamy o přiměřenosti 

zdrojů ve vztahu k 

monitorování a měření 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

7.1.5.2 Záznamy o návaznosti měřidel ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

7.2 prokázaní kompetencí 

zaměstnanců 

7.2 prokázaní kompetencí 

zaměstnanců 

7.2 prokázaní kompetencí 

zaměstnanců 

4.5.2 prokázaní kompetencí 

zaměstnanců 

⎻ ⎻ 7.4.1 Záznamy o sděleních v rámci 

externí komunikace 

7.4.1 Záznamy o komunikaci 4.5.3 Dokumentace týkající se 

rozhodnutí o externí 

komunikaci 

8.1 Informace nezbytné pro chod 

a fungování procesů 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

⎻ ⎻ 8.1 Záznamy o řízení procesů 

(provoz) 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

⎻ ⎻ 8.1 Záznamy o řízení procesů - 

havarijní připravenost a 

reakce 

8.2 Dokumentace upravující 

proces zabezpečující havarijní 

připravenost organizace a 

reakci na havarijní situaci, 

plány havarijní připravenosti a 

reakce 

⎻ ⎻ 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 4.5.7 Dokument - Specifikace pro 

nakupování energie s cílem 

dosahovat efektivního užití 

energie 
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8.2.3 výsledky přezkumu 

požadavků zákazníka, včetně 

výsl. Přezkoumání změn 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.3.2 Důkazy o tom, že byly 

splněny požadavky na návrh a 

vývoj 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 4.5.6 Záznamy o výsledcích  

činností v rámci návrhu 

8.3.2 Záznamy ohledně vstupů do 

návrhu a vývoje 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.3.4 Záznamy z kontrol a 

přezkumu ověřování a 

validace 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.3.6 Záznamy o změnách v 

průběhu návrhu a vývoje, 

včetně výsledků a 

schvalovacího procesu 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.4.1 Výsllekdy hodnocení 

dodavatelů 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.5.2 Záznamy o sledovatelnosti, 

pokud je tato požadována 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.5.3 Záznamy o majetku zákazníka 

a dodavatelů 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.5.6 Záznamy o změnách v 

organizaci 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.6 Záznamy o uvolňování 

produktů a služeb 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 

8.7 Záznamy o neshodách a jejich 

vypořádání 
⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 
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9.1.1 Výsledky analýz jakožto 

vstupů pro přezkoumání 

vedením 

9.1.1  Záznamy o výsledcích z 

monitorování a měření 

9.1.1  Záznamy o výsledcích z 

monitorování a měření, 

záznamy o údržbě, kalibraci a 

ověření měřidel 

4.6.1 Záznamy o výsledcích 

monitorování a měření 

klíčových charakteristik, 

Záznamy o kalibraci nebo 

jiných způsobech zajišťování 

přesnosti a opakovatelnosti, 

Evidence výsledků zkoumání 

významných odchylek 

v energetické náročnosti 

⎻ ⎻ 9.1.2 Hodnocení souladu 9.1.2 Hodnocení souladu 4.6.2 Záznamy o výsledcích 

hodnocení shody s právními a 

jinými požadavky 

9.2.2 Evidence výsledků interních 

auditů a záznamy o 

implementaci programu 

9.2.2 Evidence výsledků interních 

auditů a záznamy o 

implementaci programu 

9.2.2 Evidence výsledků interních 

auditů a záznamy o 

implementaci programu 

4.6.3 Plán a časový rozvrh interního 

auditu, záznamy o výsledcích 

interních auditů 

9.3.3 Záznamy z přezkoumání 

systému managementu 

9.3 Záznamy z přezkoumání 

systému managementu 

9.3 Záznamy z přezkoumání 

systému managementu 

4.7.1 Záznamy z přezkoumání 

systému managementu 

10.2.2  Záznamy o neshodách a 

přijatých preventivních a 

nápravných opatřeních 

10.2 Záznamy o neshodách a 

přijatých preventivních a 

nápravných opatřeních 

10.2 Záznamy o incidentech, 

neshodách a reakcích na ně, 

včetně hodnocení jejich 

účinnosti 

4.6.4 Záznamy o nápravných a 

preventivních opatřeních. 

⎻ ⎻ ⎻ ⎻ 10.3 Záznamy o výsledcích 

neustálého zlepšování 
⎻ ⎻ 
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Příloha č. 11 – Záznam o neshodě 

Záznam o neshodě 

Zadal: Datum: 

Směna: Zakázka: 

Identifikovaná neshoda:  

Popis neshody 

 

Okamžité opatření Odpovědnost Datum realizace 

   

Příčiny neshody 

 

Způsob vypořádání neshody Náklady Odpovědnost Datum realizace 

    

Nápravná/preventivní opatření Odpovědnost Datum realizace 

   

   

   

   

   

Ověření účinnosti stanovených opatření/úkolů: 

Kontrolní metody Datum ověření 

 

Vypracoval: Schválil: Datum: 
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Příloha č. 12 – Tabulka pro hodnocení výkonnosti IMS 

 Měsíční hodnocení ukazatelů výkonnosti   

Ukazatel 1. 2. 3: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rok Limit 
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Příloha č. 13 – Program interních auditů 

PROGRAM INTERNÍCH AUDITŮ PRO ROK………. 

Předmět auditu 

Proces 

Organiz. 

jednotka 

Tým auditorů 
Prověřovaná oblast: 

 
Měsíc 

Ukončeno 

dne 

Vedoucí 

auditor/auditoři: 

a) ČSN EN ISO 9001:2016 

b) ČSN EN ISO 14001:2016 

c) ČSN EN ISO 45001:2018 

d) ČSN EN ISO 50001:2012 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Management IMS 

Řízení 

IMS 

 a) 4, 6, 7.1.1, 7.1.6,  

b) 4, 6, 7.1,  

c) 4, 6, 7.1 

d) 4.4.1 

 

X 

           

Management ochrany 

ŽP 

                

Management BOZP 
                

Management 

hospodaření 

s energiemi 

                

Řízení finančních 

zdrojů 

                

Řízení lidských zdrojů                 

Plánování výroby                 

Realizace produktů                 

Marketing a prodej 
                

Návrh a vývoj 

produktů 

                

Údržba                 

Nakupování                 

Zkoušení                 

Zpracoval: 

Schválil: Datum: Podpis:
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Příloha č. 14 – Plán auditu 

 

Datum:  

 

Vypracoval: 

 

Podpis vedoucího auditora: 

 

Podpis vedení organizace:

Číslo auditu/rok:  
 

Cíl auditu:  

1. Ověření shody realizovaných činností s požadavky příslušných 

norem. 

2. Ověření plnění stanovených cílů IMS. 

3. Identifikace příležitostí ke zlepšování. 

Předmět 

auditu:  

Auditovaný útvar:  
 

Proces:  
 

Kritéria 

/rozsah 

auditu:  

ČSN EN ISO 9001:2016 
 

ČSN EN ISO 

14001:2016  

ČSN EN ISO 

45001:2018  

ČSN EN ISO 

50001:2012  

Vedoucí prověřované org. jednotky:  

Auditoři:  

Vedoucí auditor:   

Podpis/datum:  

Rozdělovník:  

   
Datum  Od - do Místo konání Činnost 
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Příloha č. 15 – Zpráva z auditu 

Zpráva z interního auditu č. Strana 1 

z 

Datum auditu: Datum vydání: 

Prověřovaný proces/organizační jednotka: 

Prověřovaná oblast: 

 

Vedoucí auditor: 
 

Auditoři: 

 

 

 

Za prověřovaný org. útvar: 
 

Cíle auditu:  

1. Ověření shody realizovaných činností s požadavky příslušných norem. 

2. Ověření plnění stanovených cílů IMS. 

3. Identifikace příležitostí ke zlepšování. 

Výsledky auditu: 

Prověřované systémy 

[%]: 

QMS:  EMS:  SMS:  EnMS:  

Celkové hodnocení IMS [%]: 

Výsledky předchozího auditu: 

Prověřované systémy 

[%]: 

QMS:  EMS:  SMS:  EnMS:  

Celkové hodnocení IMS [%]: 

Zjištění: 

 

Závěr: 

 

        

 vedoucí auditor   vedoucí prověřovaného útvaru  

      

 auditoři   
 


