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Anotace 

 

Předmětem disertační práce je problematika integrovaných systémů řízení 

podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Toto téma bylo zvoleno nejen 

z důvodu stále se zvyšujícího zájmu společností o certifikaci podle první uvedené 

normy ISO 9001, ale zejména s ohledem na rostoucí počet společností 

certifikovaných podle dvou následně uvedených norem.  

 

Hlavním cílem práce je identifikovat zvyklosti firem při zavádění 

integrovaného systému řízení, navrhnout syntézu požadavků norem ISO 9001, ISO 

14001 a OHSAS 18001 a posoudit slučitelnost normy SA 8000 s požadavky 

uvedených norem. Pro dosažení hlavního cíle jsou definovány podpůrné cíle a tři 

výchozí hypotézy. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

nejprve stanoveny hypotézy, cíle a metody práce a poté rozpracována teorie pro 

systémy řízení. V praktické části je proveden výzkum, který se zaměřil na 

zkušenosti firem se zaváděním integrovaného systému řízení a míru plnění 

požadavků normy SA 8000 v českých společnostech. 

 

Na základě podnětů z výzkumu je navržen postup pro zavádění 

integrovaných systémů řízení a provedena integrace požadavků standardů ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V práci je vysloven názor, že v blízké 

budoucnosti bude docházet k rozšiřování integrovaných systémů řízení o další 

standardy. Do popředí pozornosti se dostává standard SA 8000, a proto jsou v práci 

analyzovány požadavky normy SA 8000 z pohledu integrovaného systému řízení. 

 

Výsledkem práce je sumarizace a systematizace získaných poznatků. Za 

přínos lze považovat výsledky provedených výzkumů, navrženou syntézu 

požadavků normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a analýzu slučitelnosti 

těchto standardů s požadavky normy SA 8000. 
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Annotation 

 

 Theme of integrated management system according to standards ISO 9001, 

ISO 14001 and OHSAS 18001 was chosen because of permanently growing interest 

of companies in not only the certification according to the first mentioned standard, 

but mainly considering the growing number of companies certified according to the 

other two standards. 

 

 The main aim of the doctoral thesis is to identify the company practice 

during implementation of integrated management system, to suggest the 

requirements fusion of standards ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and to 

assess the compatibility of standard SA 8000 with the above mentioned standards. 

Supporting targets and three original hypotheses were defined to achieve the main 

target. 

 

 The doctoral thesis is divided into a theoretical and practical part. The 

theoretical part first determines hypotheses, aims and methods and then deals with 

the theory for management systems. The practical part describes the research 

focusing on companies experience with implementation of integrated management 

system and fulfillment ratio of standard SA 8000 requirements in Czech companies. 

 

 Base on research signal is proposed process for implementation of 

integrated management system and there are integrated requirements of standards 

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. In doctoral thesis is pronounced an 

opinion, that in near future will be further development of integrated management 

system and integration will be extended by another standards.  

 

 The result of doctoral thesis is summarization and systemizing of acquired 

knowledge. The results of research, incorporation of ISO 9001, ISO 14001 and 

OHSAS 18001 requirements and analysis of their compatibility with requirements 

of standard SA 8000 can be considered as the contribution of the thesis. 
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Úvod  

 

Téma integrace systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001 bylo vybráno z důvodu zvyšujícího se zájmu společností nejen o certifikaci 

podle první uvedené normy ISO 9001, ale zejména s ohledem na rostoucí počet 

společností certifikovaných podle dvou následně uvedených norem. Tento trend 

naznačuje, že certifikace podle zmíněných norem může být v blízké budoucnosti 

nejen běžným standardem, ale také základem integrovaného systému řízení pro 

všechny úspěšné společnosti. 

 

Rovněž české společnosti integrují požadavky těchto norem a vytváří 

jednotný integrovaný systém řízení pro celý podnik. Integrovaný systém řízení poté 

používají jako podnikový standard, který jim umožňuje řídit podnikové procesy 

nejen podle přání zákazníka, ale i ve shodě s legislativou zohledňující bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí. Další 

výhodou certifikovaného systému řízení je možnost pravidelných hodnocení a 

možnost prokázání plnění definovaných požadavků třetím stranám. 

 

 Nejprve vznikají normy řady ISO 9000, které jsou zaměřeny hlavně na 

vnímání požadavků zákazníka a jeho potřeb ve vztahu ke kvalitě, poté přichází 

normy řady ISO 14000, kde je kladen důraz hlavně na chování firem vůči 

životnímu prostředí a jeho ochranu. V neposlední řadě se do popředí dostávají 

normy řady OHSAS 18000, které jsou zacíleny na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

 

 Zásadní podmínkou při aplikaci požadavků uvedených norem je aktivní 

přístup vrcholového vedení. Pokud vedení pochopí a uzná přínos těchto standardů 

pro řízení společnosti a rozhodne se řídit podnikové procesy podle zmíněných 

norem, poté je nejjednodušším způsobem tyto standardy integrovat. Integrovaný 

systém managementu umožňuje docela nový přístup, pomocí něhož je spojen 

systém kvality, environmentu a bezpečnosti práce v jeden celek. 
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 Tímto spojením je dosaženo synergického efektu, který je podstatně 

efektivnější, než kdyby byly zmíněné systémy řízeny samostatně. Jedné chyby je 

potřeba se vyvarovat. Nesmí se jednat o celek sestavený z jednotlivých 

komponentů, který bude mít pro managery pouze omezené použití. Tento celek 

musí vycházet ze společných principů a pohledů na organizování a řízení 

podnikových procesů, využívání zdrojů, ale i aplikace procesního přístupu v rámci 

jednoho systému řízení. 
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1 Vymezení tématu a formulace cílů práce 
 

1.1 Současný stav řešené problematiky, problémy a příležitosti 

 
Pro současné podnikatelské prostředí je typické, že se neustále zvyšují nároky 

nejen na podnikové produkty, ale i na podmínky pro jejich vytváření. Tyto nároky 

se zvyšují zejména pod tlakem externího prostředí, především zákazníků nebo 

odběratelů, kteří často požadují, aby dodavatel prokázal svou důvěryhodnost např. 

certifikovanými systémy managementu kvality podle normy ISO 9001, 

environmentálního managementu podle normy ISO 14001 nebo managementu 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001.  

 
 Nejen požadavky zákazníků, ale i soustava ISO norem se neustále rozvíjí, a 

proto uplatňování požadavků podle normy ISO 9001 je stále častěji chápáno jako 

základní předpoklad pro prosperitu firmy. Úspěšné firmy musí navíc splňovat i 

požadavky dalších systémů řízení jako např. systému environmentálního 

managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vznikají tak 

integrované systémy řízení založené na standardu ISO 9001, který je považován za 

nejpropracovanější. Firmy taktéž zjišťují, že jim díky zavedení integrovaného 

systému řízení vznikají konkrétní přínosy. Jedná se zejména o: 

 

• úsporu finančních prostředků, snížení spotřeby energie a surovin, pokles 

vzniku odpadů, 

• zpřehlednění dokumentace, lepší specifikaci odpovědností a pravomocí,  

• zdokonalení výrobních procesů a snazší odhalování chyb, 

• snižování počtu pracovních úrazů a prevenci možných havárií, 

• garanci shody s platnou legislativou. 

 

  Vývoj jednotlivých systémů managementu jde dál a do popředí se dostává 

komplexní podniková integrace. Nejedná se už pouze o integraci systémů řízení 

jakosti, environmentu a bezpečnosti práce. Integrovány jsou i další subsystémy jako 
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systém controllingu, managementu znalostí, managementu rizik, managementu 

bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti firem. Dochází i k rozvoji 

systému ERP (Enterprise Resource Planning), který propojuje všechny podnikové 

procesy s účetními a finančními agendami. Ani to však není konečné stadium. 

V zájmu zajištění konkurenceschopnosti by se podnikový management měl zaměřit 

na integraci procesů jako jsou rozvoj dovedností zaměstnanců, povzbuzování lidské 

tvořivosti a kvality znalostí. 

 

 Posledním stále dosti opomíjeným prvkem, který by měl být pevně 

zakomponován do systémů řízení, je etické chování. Objevuje se pojem 

společenská odpovědnost organizací. Jedná se o stanovení etických zásad a 

principů, které většinou překračují požadavky norem i legislativy. Společenská 

odpovědnost firem je trend, který upřednostňuje optimální zisk před ziskem 

maximálním a dokáže organizaci zajistit dlouhodobou prosperitu. Etika by mohla 

být právě tím hledaným základním kamenem a pojítkem pro celopodnikové 

integrované systémy řízení. 

 

 Literatura ve světe i v České republice se zaměřuje hlavně na systém 

managementu kvality. Jednotliví autoři se pak zabývají statistickými metodami 

v řízení kvality, filozofií TQM, přístupem Six Sigma, vyhodnocováním 

spokojenosti zákazníka nebo neustálým zlepšováním. Rovněž oblast BOZP je také 

poměrně podrobně popsána v literatuře i platné legislativě. Nejméně pozornosti je 

věnováno environmentálnímu managementu.  

 

 Integrovanému systému řízení zahrnujícímu systémy řízení kvality, 

životního prostředí a bezpečnosti práce se v domácí literatuře nejčastěji věnují 

Nenadál1 a Veber2. V dostupné světové literatuře je integrovaný systém řízení 

                                                 
1 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2006. 1.sv a 2.sv. 
2 VEBER, J. a kol. Management kvality environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 358 s. 
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popsán v americké směrnici3. K českým autorům orientujícím se na problematiku 

společenské odpovědnosti organizací patří např. Petříková4, Pavlík a Bělík.5 Ze 

zahraničních autorů se jedná o trio Perrini, Poqutz, Tencati6. 

 

 Dle webových stránek7, které spravují seznam certifikovaných společností, 

bylo začátkem roku 2009 certifikováno 6766 společností podle normy ISO 9001, 

1501 společností podle normy ISO 14001 a 583 společností podle normy OHSAS 

18001. Bohužel, není zde sledováno, kolik organizací má certifikovaný integrovaný 

systém řízení, ale lze na tomto serveru vyhledat minimálně 250 společností, které 

mají certifikovány všechny tři systémy řízení. 

 

 Z prostudované literatury vyplývá, že se autoři více zaměřují na systém 

řízení BOZP ve srovnání se systémem řízení environmentu. Nicméně počet 

certifikací ukazuje naprosto opačný zájem firem o zmíněné systémy řízení. Dalším 

rozporem je zejména fakt, že ačkoliv počet certifikovaných společností na 

integrovaný systém řízení dosáhl již počtu 250, dostupné literatury zacílené na 

integrovaný systém řízení je minimálně a nepoměrně méně ve srovnání s literaturou 

pro jednotlivé systémy řízení. 

 

1.2 Cíle disertační práce 
 
 

Účelem disertační práce je napomoci k rozvoji problematiky integrovaných 

systémů řízení, a to hlavně ve fázi implementace a správy integrovaného systému 

řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. S ohledem na rozsáhlost 
                                                 
3 Guidelines for integrating process safety management, environment, safety, health and quality. 
New York: Center for Chemical Process Safety of the  American Institute of Chemical Engineers, 
1996.  
4 PETŘÍKOVÁ, R. Společenská odpovědnost organizace. Ostrava: Dům techniky, 2008. 184 s.  
5 PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ní 
dál. Praha: Grada Publishing, 2010. 169 s. 
6 PERRINI, F., POQUTZ, S., TENCATI, A. Developing corporate responsibility: a European 
respective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006. 250 s. 
7 Zobrazení certifikovaných společností [online]. [cit. 3.května 2009]. Dostupné na World Wide 
Web: http://www.iso.cz/hledat.asp. 
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problematiky se práce zaměřuje především na rozšíření poznatků v rámci 

stanovených cílů.  

 

 Hlavním souhrnným cílem je identifikovat zvyklosti firem při zavádění 

integrovaného systému řízení, navrhnout syntézu požadavků norem ISO 9001, ISO 

14001 a OHSAS 18001 a posoudit slučitelnost normy SA 8000 s požadavky 

uvedených norem. 

 

 Výzkumným cílem této práce je provést průzkum zaměřený na získání 

praktických zkušeností se zaváděním integrovaného systému řízení a identifikovat 

zvyklosti a postup firem při zavádění integrovaného systému řízení. Následně 

provést průzkum zaměřený na stanovení míry plnění požadavků normy SA 8000. 

 

Pedagogickým cílem práce je shromáždit z dostupné literatury a 

provedeného výzkumu poznatky o integrovaných systémech řízení a standardu    

SA 8000, které by mohly sloužit jako podklad pro výuku předmětů zabývajících se 

systémy řízení. 

 

 Praktickým cílem doktorské disertační práce je posoudit požadavky 

českých technických norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 z hlediska jejich 

slučitelnosti a provést syntézu požadavků těchto norem. Následně posoudit 

slučitelnost normy SA 8000 s normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

Výše zmíněné cíle evokovaly úvahy o dané problematice a zároveň ukázaly 

nové náměty k možnému výzkumu. Tyto náměty byly motivací ke stanovení 

hypotéz, které budou následně v disertační práci podrobeny analýze. 

 

Hypotéza 1: Na základě analýzy literatury pro integrované systémy řízení a 

zkušeností z praxe se zaváděním integrovaného systému řízení lze předpokládat, že 

firmy při zavádění integrovaného systému řízení nepostupují standardizovaně a 

mají pro zavedení rozdílné motivy, očekávání, postupy a narážejí na odlišné 
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problémy. Tato hypotéza bude ověřena na základě dotazníkového šetření u 

náhodného vzorku firem, které mají zaveden integrovaný systém řízení. Pro 

vyhodnocení získaných dat bude použito sloupcových grafů a výsledky budou 

seřazeny podle dosažených četností. 

 

Hypotéza 2:  Na základě analýzy požadavků normy SA 8000 a podnikové 

praxe lze předpokládat, že společnosti již některé požadavky normy SA 8000 

naplňují. Pro ověření této hypotézy bude nejprve provedeno dotazníkové šetření, 

které ověří plnění vybraných požadavků. Plnění požadavků bude vyhodnoceno 

pomocí kumulativních četností odpovědí jednotlivých respondentů.  

 

Hypotéza 3: Na základě analýzy požadavků českých technických norem pro 

systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze předpokládat, že integrace 

požadavků jednotlivých norem do jednotného souhrnu je možná.  Pro ověření této 

hypotézy bude nejprve vytvořena jednotná struktura kapitol zmíněných norem a 

poté budou požadavky jednotlivých kapitol metodou syntézy integrovány do 

jednotného celku. 

 

1.3 Použité metody při zpracování tématu 

 

 Pro dosažení definovaných cílů, ověření hypotéz a formulaci závěrů bude 

v disertační práci využito různých metod. Použití metod v průběhu zpracování 

jednotlivých částí nebude jednoznačně předurčeno a bude záviset na konkrétních 

cílech jednotlivých kapitol. Dá se tedy předpokládat, že některé metody se budou 

vyskytovat častěji a jiné naopak ojediněle. Mezi stěžejní metody patří zejména 

metody sociologického výzkumu, logické metody vycházející ze základů formální 

logiky a metody tvůrčího myšlení. 
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Metody sociologického výzkumu byly využity v rámci průzkumu 

zaměřeného na získání zkušeností se zaváděním integrovaného systému řízení a 

průzkumu zaměřeného na stanovení míry plnění požadavků normy SA 8000. Nový 

a Surynek uvádí: „Sociologický výzkum je cílevědomé, systematické a organizované 

získání, zpracování a interpretace informací o sociální dimenzi objektivní reality.“ 8 

Následně Surynek9 rozděluje metody a techniky sociologického výzkumu na: 

 

• dotazování - nejběžnější a nejčastěji používaná metoda, 

• pozorování - zohledňuje interakci člověka s druhými lidmi, 

• experiment -  výzkumník aktivně vstupuje do zkoumaných skutečností, 

• analýza věcných skutečností - zkoumá spontánní skutečnosti i skutečnosti 

zadané jako úkol. 

 

V práci se pracovalo především s metodou dotazování. V rámci této metody 

bylo využito techniky osobního rozhovoru pro získání co nejkonkrétnějších 

informací a techniky písemného dotazování za účelem oslovení co největšího počtu 

respondentů. V dotazníku byly zohledněny zásady, které zmiňuje Surynek10: 

 

• otázky musejí být co nejjednodušší, jasné a srozumitelné, 

• nesmějí být sugestivní, 

• otázky nesmějí umožňovat několikerý výklad, 

• nesmějí být příliš dlouhé, 

• uzavřené otázky nesmějí budit dojem, že některá varianta je žádanější či 

prestižnější, 

• otázky musejí být sociálně přijatelné. 

 

                                                 
8 NOVÝ, I., SURYNEK, A., a kol. Sociologie pro ekonomy a managery. Praha: Grada Publishing, 
2006. 252-257 s. 
9 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R. a KAŠPÁRKOVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. 
Praha: Management Press, 2001. 45-77 s. 
10 Tamtéž, 45-77 s. 
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Navržený dotazník byl tvořen otázkami otevřenými, polootevřenými i 

uzavřenými, aby bylo možno otázky nejen vyhodnocovat, ale aby byl dán 

respondentům i maximální prostor se vyjádřit. Vlastní sociologický výzkum se 

skládal z několika fází: 

 

1. Přípravná fáze – jedná se především o studium odborné literatury a získání co 

největšího množství informací k dané problematice.  

2. Terénní šetření – sběr informací od respondentů pomocí výzkumných technik 

(dotazník, rozhovor, pozorování atd.) a vyřazení neúplných či nepoužitelných 

zdrojů informací. 

3. Statistické zpracování – třídění odpovědí v relativních četnostech, zpracování 

tabulek a grafů, testování hypotéz. 

4. Interpretace výsledků – jedná se o charakteristiku zkoumaného vzorku, 

interpretaci jednotlivých otázek, shrnutí závěrů, návrhů a doporučení, které by 

měly danou situaci zlepšit. 

5. Závěrečná etapa – prezentace a obhajoba výsledků výzkumu. 

 

Logické metody - vycházejí ze základů formální logiky a v disertační práci 

byla využita především analýza a syntéza. Analýza: „znamená rozbor neboli 

metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší.“ 11 Nejprve byly 

analyzovány poznatky z dostupné literatury a v praktické části byla provedena také 

analýza požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 za účelem určení 

jejich slučitelnosti.  

 

Syntéza: „je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí do 

jednoho celku“ 12 a patří k jedné z nejpoužívanějších metod v této doktorské 

disertační práci. Při tvorbě disertační práce bylo analyzováno množství informací a 

dat, které bylo nutné sloučit do logických komplexů. Následně z nich na základě 

syntézy byly formulovány závěry a shrnutí. Syntéza je vhodná i ke kreaci nových 

                                                 
11 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN – Pedagogické nakladatelství, 2005. 23 s. 
12 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN – Pedagogické nakladatelství, 2005. 726 s. 
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celků a pohledů, a proto byla využita i k tvorbě integrovaného souhrnu požadavků 

norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

Metody tvůrčího myšlení přispívají k tvorbě nových námětů a jejich 

hodnocení nejen na základě práce s volnou asociací, ale i následnými 

myšlenkovými kombinacemi. Protože se v týmové práci skrývá obrovský potenciál, 

byla aplikována i metoda brainstormingu. Výsledky úvah brainstormingu byly 

získány především díky osobní účasti autora na poradách managementu 

v nadnárodní výrobní společnosti. K tvůrčím metodám použitým v disertační práci 

patří: 

 

 Metoda kompromisu vybírá prvky nejlepších návrhů a jejich propojením 

se dospívá k nejefektivnějším řešením. V průběhu zpracování disertační práce byly 

získávány informace z internetu, publikací a vědeckých knih, které byly následně 

uspořádány a vyhodnoceny metodou kompromisu. Dále byla aplikována metoda 

odložení, kdy byly nevyřešené problémy po určitém čase znovu přezkoumány  a 

často byl nalezen nový přístup či pohled na daný problém. 
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2 Teoretická východiska integrovaných systémů řízení 

 Kapitola je zaměřena na objasnění základních pojmů z pohledu systémů 

řízení a teorie organizace. Následně je věnována pozornost současným 

manažerským přístupům pro management kvality, environmentu a bezpečnosti 

práce z pohledu jejich historie, základních charakteristik a významu pro jejich 

uživatele. V závěrečné části kapitoly jsou formulovány  principy a pilíře pro 

budování integrovaných systémů řízení a také identifikovány společné principy 

vycházející ze základních principů filozofie TQM. 

2.1 Základní pojmy a východiska 

 

 Jedním z klíčových pojmů pro pochopení systémů řízení je slovo 

„management“, na které lze nahlížet jako na skupinu řídících pracovníků nebo jako 

na určitou množinu činností při řízení organizací. Pojmy „management“ a „řízení“ 

jsou pro účely práce považovány za shodné a vzájemně zaměnitelné. 

 

 Nenadál uvádí: „Management jako souhrn všech činností, které je potřeba 

udělat, aby byly zabezpečeny funkce organizace. Je všeobecně uznávanou 

skutečností, že je to právě úroveň manažerských řídících procesů, která 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje dlouhodobou prosperitu všech typů organizací“13  

Obdobně je tento pojem definován i normou ISO 9000: „Management - 

koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace (skupiny zaměstnanců a 

vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů).“ 14 

 

 Lednický a Bláha specifikují management: „Management je proces 

systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního využití všech 

zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů. Manažerskými funkcemi 

                                                 
13 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 2 díl, 1 s. 
14 ČSN EN ISO 9000:2005, Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: 
Český normalizační institut, 2006. 20 s. 
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je přitom rozuměna činnost plánovací, organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení 

lidí.“ 15 

 

Nenadál16 strukturuje základní řídící procesy na: 

 

• rozhodování - proces řešení problému s více než jednou variantou řešení, 

• plánování - určuje čeho a jak má být v organizaci dosaženo (jedná se 

především o plánování zdrojů, politiky a strategie), 

• organizování - je promyšlená činnost za účelem uspořádání jednotlivých 

prvků systému, tak aby bylo umožněno naplnění stanovených cílů, 

• kontrolu - ověření reality, zda bylo dosaženo shody vůči specifikovaným 

požadavkům, 

• komunikaci - vzájemnou dvoustrannou výměnou informací mezi 

zainteresovanými stranami, 

• motivaci - způsob pozitivního ovlivňování vnitřního stavu člověka, tak aby 

přispíval k naplňování cílů organizace. 

 

 Vyjmenované manažerské procesy v organizaci vytváří určitý systém. 

Systém je pojem především ze systémového inženýrství a je definován jako 

množina popsatelných prvků, propojených navzájem vazbami, která má taktéž 

vazby na okolí. Norma ISO 9000 popisuje pojem systém jako: „Soubor vzájemně 

souvisejících nebo vzájemně působících prvků.“ 17  

 

 Poté co byly přiblíženy pojmy „řízení“ a „systém“, je můžeme spojit v jeden 

výraz a věnovat pozornost pojmu „systém řízení (managementu)“. Nenadál uvádí 

tuto definici systému řízení: „Systém řízení je definován jako struktura procesů a 

                                                 
15 LEDNICKÝ, V. a BLÁHA, J. Příručka základů managementu. Ostrava: Akademie J.A. 
Komenského, 1999. 4 s. 
16 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 2 díl, 2 s. 
17 ČSN EN ISO 9000:2005,   Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: 
Český normalizační institut, 2006. 20-22 s. 



 20 

postupů k zajištění toho, že organizace je schopna plnit všechny úkoly požadované 

pro dosažení svých cílů.“ 18 

 

  Norma ISO 9000 popisuje systém řízení (managementu) jako: „Systém pro 

stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů. Systém managementu může 

obsahovat různé systémy managementu jako např. systém managementu jakosti, 

systém managementu financí nebo systém environmentálního managementu.“ 19 

 

 Systém je obecně definován jako množina popsatelných prvků, propojených 

navzájem vazbami, která má rovněž vazby na okolí. Prvky systému mohou být 

zaměstnanci, stroje, materiál, informace, postupy mezi kterými bývají informační, 

hmotné nebo finanční vazby. Za okolí je považováno vše, co organizaci obklopuje. 

Nenadál20 uvádí, že všechny systémy zařazujeme do dvou základních skupin: 

 

• hmotně energetické systémy (stroje atd.) 

• organizačně řídící systémy (např. systémy řízení jakosti, environmentu, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)21  

 

 Řízením podniku se zabývá i klasická teorie organizace, která říká, že 

systém řízení umožňuje, aby organizace mohla vzniknout a plnit účel, pro který 

byla vybudována. Grublová a kol. uvádí: „Organizace (podnik) je společnost lidí 

vzájemně angažovaných v systematicky cíleném úsilí vytvářet hodnotu. Na 

organizaci působí vnější a vnitřní prostředí. Prostředí determinuje chování 

organizace.“22 K vnějšímu prostředí můžeme zařadit přírodní, sociální, politické, 

ekonomické, technické podmínky a samozřejmě i konkurenci. Naopak do vnitřního 

prostředí patří zdroje lidské, materiálové, finanční a informační. 

 
                                                 
18 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 2 díl, 5 s. 
19 ČSN EN ISO 9000:2005,   Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: 
Český normalizační institut, 2006. 20-22 s. 
20 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 2 díl, 5 s. 
21 Práce se zaměřuje na druhou skupinu – systémy organizačně řídící. 
22 GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 209-210 s. 
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 Z pohledu organizace je potom management proces k dosažení cílů 

organizace. Grublová a kol. uvádí: „Management je permanentní proces plánování, 

organizování, vedení a kontroly uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje 

dosažení stanovených cílů.“ 23  Cíle mohou být zaměřeny na dosažení zisku, rozvoj 

organizace, uspokojení akcionářů, splnění požadavků zákazníků, sociální jistoty 

zákazníků.  

 

 Naopak Nenadál24 dělí manažerské procesy podrobněji na rozhodování, 

plánování, organizování, kontrolu, komunikaci, motivaci. ISO 9000 definuje 

organizaci takto: „Organizace je skupina zaměstnanců a vybavení s uspořádáním 

odpovědností, pravomocí a vztahů.“ 25 Uspořádání organizace je dáno strukturou, 

která vytváří kostru organizace a je tvořena prvky (tzv. organizačními jednotkami) a 

vztahy mezi nimi. Struktura může být: 

 

• procesní – zachycuje dějovou stránku organizace a popisuje strukturu 

procesů probíhajících v organizaci, 

• útvarová – zachycuje kostru organizace, která je tvořena prvky, útvary a 

vztahy. 

 

 Výsledek organizování a uspořádání je potřeba určitým způsobem 

formalizovat (dokumentovat), k tomu slouží: 

 

• organizační normy – jsou pravidla, která určují řešení situací opakovaně se 

vyskytujících (z pohledu integrovaného systému řízení je jedná např. o 

směrnice, metodické pokyny, organizační řád, příručku pro integrovaný 

systém řízení), 

• řídící normy – pravidla, která slouží k řešení jednorázových konkrétních 

situací (patří zde příkaz, opatření, rozhodnutí). 

                                                 
23 GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 211 s. 
24 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 2 díl, 2 s. 
25 ČSN EN ISO 9000:2005,   Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: 
Český normalizační institut, 2006. 20-22 s. 
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 Důležitým krokem, který uzavírá celý cyklus řízení je kontrola. ISO 9000 

uvádí: „Kontrola je hodnocení shody pozorováním a posouzením doplněným podle 

vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním.“ 26 Lednický a Bláha definují 

kontrolu jako: „včasné a hospodárné zjišt´ování, rozbor a přijetí závěrů 

k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem a jeho 

realizací.“ 27 

 

  V předchozím textu jsem se snažil nastínit pohled na řízení nejen z pohledu 

standardů ISO a autorů zabývajícími se systémy řízení, ale i z pohledu autorů, kteří 

rozpracovávají teorii organizace. At´ se však na řízení podíváme z jakéhokoli úhlu 

pohledu, společnou myšlenkou je řízení procesů za účelem dosažení stanovených 

cílů. 

 

2.2 Historie přístupů  managementu kvality, environmentu a 
bezpečnosti práce 

 

Přístupy managementu kvality prošly řadou vývojových stádií, jejichž 

nejvýznamnější charakteristiky budou přiblíženy v následujícím textu. Pojem 

„přístup“ vychází z publikace Vebera,28 který takto sdružuje standardy a jejich 

požadavky pro konkrétní oblasti managementu (např. v rámci přístupů 

managementu kvality sdružuje standardy zaměřující se na oblast kvality). V práci 

jsou upřednostňovány především novější pojmy uváděné normou ISO 9001,29 která 

nahrazuje pojem „jakost“ pojmem „kvalita“. Pro účely disertační práce jsou však 

pojmy „kvalita“ a „jakost“ považovány za totožné. 

 

                                                 
26 ČSN EN ISO 9000:2005,   Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: 
Český normalizační institut, 2006. 30 s. 
27 LEDNICKÝ, V. a BLÁHA, J. Příručka základů managementu. Ostrava: Akademie J.A. 
Komenského, 1999. 104 s. 
28 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 57-80 s. 
29 ČSN EN ISO 9001:2009,   Systémy managementu kvality – Požadavky.  Praha: Český 
normalizační institut, 2009.  



 23 

2.2.1 Historie přístupů managementu kvality 
 

 Historie přístupů managementu kvality prošla v minulosti řadou změn, které 

kopírovaly změny ve složitosti výrobků a organizaci výroby. Nenadál30 definuje 6 

vývojových etap managementu kvality: 

 

 První etapa - v dobách řemeslné výroby musel řemeslník sám najít vhodný 

produkt, navrhnout jej, vyrobit a následně prodat na trhu. Jedná se vlastně o 

integrovaný systém řízení, kdy řemeslník musel zvládnout všechny funkce důležité 

pro přežití v konkurenčním prostředí. 

 

 Druhá etapa - souvisí se vznikem manufaktur v 16. století, kdy dochází 

k dělbě práce a růstu produktivity. Odpovědnost za kvalitu výrobních operací 

přebírá mistr, který jako jediný znal výrobní proces jako celek. Roste význam role 

koordinátora. 

 

 Třetí etapa -  první světová válka zvýšila požadavky na lidské a materiální 

zdroje a hlavně na kvalitu výrobků. Dochází k rozvoji útvarů technické kontroly. 

Kontroloři sami nevyráběli, ale znali technologii, ovládali měřidla a zkušební 

metody. V této etapě bylo zahájeno systematické vytváření nástrojů pro řízení 

kvality. 

 

 Čtvrtá etapa - druhá světová válka opět výrazně zvýšila nároky na výrobu. 

Nedostatek lidských zdrojů způsobil přechod ze stoprocentní technické kontroly na 

statistickou kontrolu. Hovoříme o statistickém řízení kvality, využívají se metody 

regresní a korelační analýzy. Klíčový je poznatek, že kvalita vzniká v procesu a 

kontrola pouze zjišťuje výsledek.  

 

 Pátá etapa - pánem trhu se stává zákazník, který kupuje pouze kvalitní 

výrobky. Nestačí jenom řídit výrobní proces, kvalita se dá dosáhnout pouze řízením 

                                                 
30 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 2 díl, 6-20 s. 
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všech procesů a konečnou kvalitu potvrdí zákazník. Nástroji pro řízení kvality jsou 

statistické metody. Hlavní důraz v řízení procesů je kladen na prevenci. Takový 

přístup byl pojmenován TQM – totální řízení kvality. Normy ISO jsou obdobným 

přístupem, ovšem podaným ve formě normativního dokumentu. 

 

 Šestá etapa  - etapa TQM stále trvá, avšak dochází k posunu směrem ke 

globálnímu řízení kvality. Pozornost se soustřeďuje na bezpečnost výrobků při 

jejich výrobě a používání. Dále na ochranu životního prostředí před riziky 

plynoucími z výroby a používání produkovaných výrobků. Prostředkem k řízení 

kvality zůstává metoda SPC a v rámci mezinárodních norem jsou k dispozici normy 

ISO 14000 a OHSAS 18000. Z pohledu integrovaného systému managementu je 

možno hodnotit šestou etapu managementu kvality jako první etapu pro systém 

integrovaného managementu. 

 

2.2.2 Historie manažerských přístupů k ochranně životního prostředí 
 

Po celá tisíciletí se lidé zabývali činnostmi, které měly zanedbatelný vliv na 

životní prostředí, to se však změnilo s nástupem průmyslové výroby. Podle 

Vebera31 se začíná společnost vypořádávat s ekologickým problémy až v posledním 

půlstoletí a to následujícími postupy: 

 

• 50 až 60. léta – přístupy ředění (budování vysokých komínů, snaha ředit na 

menší koncentrace), 

• 70.léta – zaměření na koncové účinky (technologie zachycující škodliviny 

na konci procesu) 

• 80.léta – recyklace (snaha o opakované využití) 

• 90.léta – prevence, EMS – kladen důraz na prevenci a minimalizaci 

negativních vlivů na životní prostředí. 

 

                                                 
31 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 60 s. 
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2.2.3 Historie manažerských přístupů zaměřených na bezpečnost práce 
 

Při stanovování standardů pro zajištění bezpečnosti práce podniky vycházejí 

především z platné legislativy a také technických či technologických postupů, kde 

je řada legislativních požadavků již zakomponována. Při zajištění bezpečnosti 

práce, vidí Veber32 změnu přístupu při přechodu na tržní ekonomiku, kdy byly 

potlačeny některé direktivní nástroje BOZP a byl zdůrazněn posun ve směru 

odpovědnosti organizací za plnění požadavků BOZP.  

 

2.3 Současné přístupy pro oblast managementu kvality 
 
 

 Oblast managementu kvality zahrnuje systémy řízení, které specifikují 

požadavky pro zajištění kvality v různých oborech výroby či poskytování služeb. 

Většina systémů řízení však vychází z požadavků normy ISO 9001. Proto bude i v 

následujícím textu věnována požadavkům normy ISO 9001 největší pozornost. 

 

2.3.1 Základní charakteristika systému managementu podle normy ISO 9001 
  

  V normě ISO 9001, ze které vychází systémy řízení kvality, jsou 

specifikovány požadavky na systém managementu kvality. Organizace postupuje 

podle této normy zejména v případech, kdy potřebuje prokázat svoji schopnost 

trvale poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné 

požadavky předpisů a kdy má organizace v úmyslu zvyšovat spokojenost 

zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé 

zlepšování. 

 

 Systémy managementu kvality vytvářené na základě normy ISO 9001 jsou 

založeny na soustavě podnikových norem, které stanovují odpovědnost za kvalitu, 

odpovědnost za procesy, předepisují povinné typy dokumentů a záznamů a ukládají 

                                                 
32 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 60 s. 
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povinnost provádět interní audity, preventivní a nápravná opatření. Systém je 

založen na neustálém zlepšování. Hlavní systémové požadavky vycházejí z normy 

ISO 900133 a začínají kapitolou 4. Kapitoly 1 až 3 vysvětlují „předmět normy“, 

„citované normativní dokumenty“, „termíny a definice“ a nejedná se tedy o hlavní 

systémové požadavky, které jsou aplikovány do systémů řízení. 

 

Hlavní systémové požadavky 

 

 Kapitola 4 - Systém managementu kvality se zaměřuje na všeobecné 

požadavky pro řízení dokumentace a definuje dokumenty a záznamy, které musí být 

v dokumentované podobě. Dále specifikuje podrobnosti o příručce kvality a 

způsobu řízení dokumentů a záznamů. 

 

 Kapitola 5 – Povinnost managementu definuje povinnosti, pravomoci a 

odpovědnost managementu v rámci systému řízení kvality. K hlavním povinnostem 

managementu patří vyhlášení politiky kvality, cílů kvality a jmenování představitele 

managementu.  

 

 Kapitola 6 – Management zdrojů zmiňuje povinnost určovat a poskytovat 

zdroje pro uplatňování, udržování a neustálé zlepšování systému managementu 

kvality. Norma vyjmenovává především lidské zdroje, zdroje na rozvoj 

infrastruktury a pracovního prostředí. 

 

 Kapitola 7 – Realizace produktu definuje, že organizace musí plánovat a 

rozvíjet procesy potřebné pro realizaci produktu. Nejprve norma definuje  

požadavky na procesy týkající se zákazníka, návrh a vývoj produktu, poté stanovuje 

požadavky na proces nakupování, výrobu a poskytování služeb a řízení 

monitorovacích a měřících zařízení. 

 

                                                 
33 ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: Český normalizační 

institut, 2009. 16-30 s. 
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 Kapitola 8 – Měření, analýza a zlepšování se zaměřuje na monitorování a 

měření produktu a procesů a stanovuje požadavky na provádění interních auditů. 

Následně definuje postup řízení neshodného produktu a požadavky pro analýzu 

údajů. V závěru kapitoly se hovoří o neustálém zlepšování, které je dosahováno 

pomocí preventivních opatření a opatření k nápravě. 

 

 Nenadál říká: „Norma ISO 9001 není návodem na vytvoření uniformních 

podniků, pouze stanovuje jednotnou osnovu (kritéria), podle níž se popíše existující 

systém managementu daného podniku.“ 34 

 

 Vztah ISO 9001 k ISO 9004 - Norma ISO 9001 specifikuje vztah k ISO 

9004: „V ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu 

kvality, než poskytuje ISO 9001. ISO 9004 se doporučuje jako návod pro 

organizace, jejichž vrcholové vedení chce překročit požadavky ISO 9001 ve snaze 

neustále zlepšovat výkonnost. Norma však není určena pro účely certifikace ani pro 

smluvní účely.“  35 

  

 Normy řady ISO 9000 byly koncipovány pro organizace všech typů a 

velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu kvality. 

Jsou navrženy jako univerzální systémy na bázi dobrovolné aktivity firmy a jsou 

dále rozšiřovány v rámci oborových nadstavbových přístupů. Efektivnost norem je 

podle Nenadála36 udržována díky pravidelnému přezkoumávání technickou komisí 

ISO/TS 176, která je složena z expertů v různých oblastech podnikání. 

V následujícím textu bude věnována pozornost dalším nástavbovým přístupům, 

které navazují nebo rozšiřují normy řady ISO 9000.  

 

 

 

                                                 
34 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 2 část, 2 díl, 4 kap., 11 s. 
35 ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: Český normalizační 
institut, 2009. 13 s. 
36 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 2 část, 2 díl, 4 kap., 21 s. 
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2.3.2 Základní charakteristiky dalších standardů pro management kvality 
 

Jedná se převážně o standardy, které jsou kompatibilní s požadavky normy ISO 

9001 a rozšiřují základní požadavky pro konkrétní oblasti průmyslu nebo výroby. 

 

• AQAP (Allied Quality Assurance Publication) – Veber uvádí: „požadavky 

vychází se standardizačních dohod (STANAG), které upravují podmínky 

vzájemného uznávání a ověřování jakosti.“ 37 Norma AQAP navazuje na normu ISO 

9001 a pomocí malého množství úprav se snaží zajistit, aby systém řízení kvality 

zajistil spolehlivost a kvalitu dodávek pro armády členských států NATO. Norma 

ISO 9001 totiž nepředepisuje vlastní metody interních kontrol a postupy 

nevýrobních procesů, ale ponechává je na vlastní úvaze organizace.  

 

Může tudíž docházet k situaci, kdy firma změkčuje např. požadavky na 

dodavatele s cílem co nejlacinějších nákupů, čímž to dochází k poklesu kvality 

v navazujícím řetězci. První výsledky zavedení požadavků normy AQAP do praxe 

ukazují, že: „systém řízení u dodavatele se tím pro zákazníky výrazně  zprůhlední a 

proto má význam nejen při dodávkách pro armádu, ale i pro velké zákazníky 

s přísnými vnitřními předpisy jako jsou státní orgány a nebo finanční instituce.“ 38 

 

• ISO/TS 16949 – podle Vebera „přináší harmonizaci požadavků 

v automobilovém průmyslu a to požadavků německých výrobců (označovaných jako 

VDA) a amerických výrobců (označovaných jako QS 9000).“ 39 Naopak norma 

ISO/TS 1694940 se profiluje jako mezinárodní norma sdružující požadavky všech 

výrobců automobilů. Společnosti ITC uvádí: „Technická specifikace ISO/TS 16949 

stanovuje požadavky na systém managementu jakosti v organizacích zajišt´ujících 

                                                 
37 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 64 s. 
38 DCIT, Norma AQAP zpřesňuje požadavky ISO 9001 na systém jakosti [online]. [cit. 1.září 2009]. 
Dostupné na World Wide Web: http://www.dcit.cz/files/jakost/ISO_AQAP.pdf. 
39 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 60 s. 
40 Systémy managementu kvality – ISO/TS 16949 - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2009. 
Praha: Český normalizační institut, 2009. 
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sériovou výrobu, servis a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.“ 41  

Tuto technickou specifikaci je možné také aplikovat v celém dodavatelském řetězci 

automobilového průmyslu. 

  

• Standard AS 9100 – specifikuje standardy kvality pro obor letectví, které 

byly vyvinuty v roce 1997 z iniciativy AAQS (American Aerospace Quality 

Group). Norma opět rozšiřuje požadavky ISO 9001 a je určena nejen pro letecké 

přepravce, ale také konstrukční organizace a dodavatele náhradních dílů a servisu 

pro obor letectví.  

 

• Správná laboratorní praxe – SLP (GLP – Good Laboratory Practice) – 

Veber42 zastává názor, že SLP stanovuje postupy pro zabezpečení jakosti 

v laboratorní praxi, zejména ve zkušebních a metrologických laboratořích. 

Požadavky pro systémy SLP vycházejí z norem ISO 17025 – „Systémy 

v laboratořích“ a ISO 15189 – „Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na 

jakost a způsobilost“. Do této kategorie lze zařadit i zásady správné laboratorní 

praxe OECD pro systém práce s testovacími zařízeními. 

 

• Zabezpečování jakosti zdravotnických prostředků – norma ISO 13485 

stanovuje požadavky na systém řízení kvality, který může být organizací použit pro 

návrh, vývoj, výrobu, instalaci a provádění servisu zdravotnických prostředků 

(případně i dodávání služeb). Norma vychází z požadavků normy ISO 9001 a 

požadavky nad rámec této normy jsou psány kurzívou. „Tato mezinárodní norma 

stanovuje požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace 

potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a příslušné 

                                                 
41 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, Principy certifikace podle ISO/TS 16949 
[online]. [cit. 1.září 2009].  Dostupné na World Wide Web: http://www.itczlin.cz/iso-ts-16949.php. 
42 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 62 s. 
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služby, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů vztahujících 

se na zdravotnické prostředky a příslušné služby.“ 43 

 

• Manažerské systémy bezpečnosti potravin (FSMS – Food Safety 

Management System) – Stejně jako léky i potraviny představují riziko. Pro 

bezpečnost potravin byl vyvinut systém rizikové analýzy a řízení kritických bodů 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Veber44 vidí smysl tohoto 

přístupu zejména v zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Hlavní důraz je 

kladen na technologické úseky výroby potravin, kde hrozí největší riziko 

nedodržení zdravotní nezávadnosti. Pro systém managementu HACCP je možno 

získat certifikát.  

 

 V rámci snahy o sladění přístupů HACCP se systémem ISO standardů, 

vzniká norma ISO 22000.  Společnost MBK tuto normu charakterizuje: „Tato 

mezinárodní norma specifikuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, 

které musí být naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Důraz je kladen 

především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní 

opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), 

správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná 

distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP)“. 45  

 

• Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information 

Security Management System). ISMS je dokumentovaný systém, který prokazuje, 

že informační aktiva jsou chráněna, rizika bezpečnosti informací jsou řízena, jsou 

                                                 
43 ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, 
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů [online]. 
[cit. 1.září 2009].  Dostupné na World Wide Web: http://csnonline.unmz.cz/Vysledky.aspx. 
44 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 63 s. 
45 MBK CONSULTING, ČSN EN ISO 22000:2006 [online]. [cit. 17.dubna 2009].  Dostupné na 
World Wide Web: http://www.mbk.cz/csn-en-iso-22000-2006. 
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zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována46. Řešení 

problematiky vychází z norem ISO/IEC 27 001 a 27 002. Systém managementu 

bezpečnosti informací je určen zejména pro organizace, pro které jsou informace a 

informační technologie klíčovou součástí podnikatelských procesů a které chtějí 

tyto strategická data a informace  efektivně zabezpečit. 

 

• Systém managementu služeb IT (Informačních Technologií) – 

požadavky jsou specifikovány v normě ISO/IEC 20000. K hlavním požadavkům 

normy patří neustálé zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snižování nákladů u 

IT procesů. Norma se obsahově řídí ustanoveními ITIL (IT Infrastructure Library), 

kde jsou publikovány nejlepší zkušenosti získané z firem zabývajícími se 

informačními technologiemi. Společnosti CQS uvádí: „Dvojice norem ISO/IEC 

20 000 je prvním mezinárodním standardem, ve kterém jsou shrnuty základní 

postupy ITIL do standardizovaných kritérií, podle kterých lze úroveň služby 

plánovat, zavádět, a také posuzovat, srovnávat, případně i certifikovat.“ 47 

 

• Řízení podnikání na internetu –  Společnost DNV48 (Det norske veritas) 

vydala vlastní normu EBtrust, která stanovuje požadavky na systém řízení 

eBusinessu. Norma definuje požadavky na etiku, bezpečnost, procesy v organizaci, 

internetový marketing a umožňuje tak hodnocení systému řízení eBusinessu a 

následné vydání značky  EBtrust. 

 

• Systém managementu jakosti v procesech svařování - Svařování je 

považováno za specifický proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen 

zkouškami po ukončení práce. Pokud se svařovací procesy provádějí v souladu 

                                                 
46 RAC, ISMS: Zavedení systému řízení bezpečnosti informací [online]. [cit. 16.dubna 2009]. 
Dostupné na World Wide Web: http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/ISMS. 
47 CQS – SDRUŽENÍ PRO CERTIFIKACI SYSTÉMU JAKOSTI, Informační technologie – 
Management služeb [online]. [cit. 1.září 2009].  Dostupné na World Wide Web: 
http://www.cqs.cz/iso20.php. 
48 DET NORSKE VERITAS, EBtrust [online]. [cit. 18.dubna 2009].  Dostupné na World Wide 
Web: http://www.dnv.cz/certifikace/systemova_certifikace/ebusiness/EBtrust.asp. 
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s normou ISO 3834, je kvalita sváru zajišťována v průběhu výroby a svár 

konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria. Společnost CQS uvádí: 

„Certifikace systému managementu jakosti při svařování je obecně určena všem 

organizacím, které vyrábějí svařované výrobky.“ 49 

 

• Systém řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců – standard ISO 28000 

nabízí společnostem operujícím nebo přímo závislým na dodavatelských službám 

rámec, jak identifikovat kritické aspekty dodavatelského řetězce. Společnost LRQA 

doporučuje systém ISO 28000: „Společnostem jakékoliv velikosti, které jsou 

určitým způsobem spojeny s nákupem, výrobou, službami, skladováním, přepravou 

nebo obchodem, a které chtějí implementovat systém řízení bezpečnosti svých 

dodavatelských řetězců.“ 50 

 

• Odborná způsobilost pracovníků51 – certifikace osob ve smyslu 

mezinárodní normy ISO 17024 je proces, jímž nestranný akreditovaný orgán 

ověřuje znalosti žadatelů (zejména praxi a výsledky, znalosti, schopnost aplikace). 

Certifikát, který potvrzuje způsobilost osob vykonávat určitou funkci, je možno 

získat pro různé oblasti jako management jakosti, environmentální management, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpadové hospodářství, požární prostředky a 

zařízení, bezpečnost potravin, bezpečnost informací, atd. Žadatel, který uspěje u 

zkoušky, obdrží doklad způsobilosti, dle něhož je oprávněn a schopen zastávat 

příslušnou funkci. Poznámka: nejedná se o typický standard pro systém 

managementu organizace, nicméně z pohledu integrovaného systému řízení je 

                                                 
49 CQS – SDRUŽENÍ PRO CERTIFIKACI SYSTÉMU JAKOSTI, Certifikace systému 
managementu jakosti v procesech svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006 [online]. [cit. 18.dubna 
2009].  Dostupné na World Wide Web: http://www.cqs.cz/en729.php. 
50 LRQA ČESKÁ REPUBLIKA, Systém řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců [online]. [cit. 
1.září 2009].  Dostupné na World Wide Web: 
http://www.lrqa.cz/aktualni_temata/logistika_a_dodavatelsky_retezec/certifikace/41731-iso-
280002007.aspx. 
51 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, Certifikace osob [online]. [cit. 18.dubna 2009]. 
Dostupné na World Wide Web: http://www.csq-cert.cz/CertifikaceOsob/ZakladniInformace.aspx. 
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vhodné i tento standard aplikovat a integrovat do systému managementu 

organizace. 

 

2.4 Současné přístupy pro oblast environmentálního 
managementu 

 
 

V současné době jsou uplatňovány v Evropě především dva přístupy pro 

oblast environmentálního managementu. Prvním z nich je přístup dle normy ISO 

14001 a druhým přístup vycházející z programu EMAS II. 

 
Základní charakteristika systému řízení podle normy ISO 14001 

 

Jedná se o systémový přístup, který si po formální stránce vzal za vzor 

vývojově starší systém managementu kvality. Pojem environmentální manažerský 

systém neboli EMS je přesně vymezen a normalizován. Norma ISO 14001 říká, že 

jde o „Součást celkového managementu, která zahrnuje organizační strukturu, 

plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, 

zavádění a dosahování, přezkoumání a udržování environmentální politiky.“52 

Novelizovaná norma ISO 1400153 definuje: „Systém environmentálního 

managementu, EMS – součást systému managementu organizace použitá k vyvíjení 

a zavedení její environmentální politiky a řízení jejích environmentální aspektů.“ 54  

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady evropské Unie č.761/2001 (EMAS 

II) definuje EMS takto: „Systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí je ta 

část celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánování 

odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, 

posouzení a podporu politiky životního prostředí.“ 

                                                 
52 ČSN EN ISO 14001:1996, Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem pro 
její použití. Praha: Český normalizační institut, 1997. 8 s. 
53 ČSN EN ISO 14001:2004, Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro 
použití. Praha: Český normalizační institut, 2005. 8 s. 
54 Autor upřednostňuje novelizovanou definici, které je sice obecnější, ale výstižnější. 
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Hlavní systémové požadavky 

 

 Hlavní systémové požadavky jsou definovány v kapitole 4 normy ISO 

1400155 a jedná se o požadavky na stanovení environmentální politiky, cílů, 

programů, postupů pro stanovení a identifikaci environmentálních aspektů a určení 

požadavků právních předpisů. Následně musí organizace stanovit zdroje, 

odpovědnosti a pravomoci a zajistit zaměstnancům odpovídající odbornou 

způsobilost.  

 

 V dalších bodech norma zmiňuje požadavky na řízení dokumentace a 

záznamů. Do kapitoly řízení provozu spadá i havarijní připravenost. V požadavcích 

na kontrolní činnosti se hovoří o hodnocení souladu, postupech pro řešení neshod, 

nápravných a preventivních opatřeních a v závěru nejsou opominuty ani požadavky 

na provádění interních auditů a vypracování zprávy v rámci přezkoumání vedením.

  

Vztah ISO 14001 a EMAS II 

 

 EMAS „Environmental Management and Audit Scheme" - program na bázi 

dobrovolné účasti průmyslových organizací spadající pod Evropské společenství 

pro eko-management a audit. Vyústěním aktivity bylo vydání Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady ES. Základním principem EMAS II je porovnatelnost programu 

EMAS mezi členskými státy. Zatímco EMAS II se zaměřuje hlavně na zavádění 

EMS, tak ISO 14001 zahrnuje i normalizaci některých metod, jako např. hodnocení 

environmentálního profilu podniku atd. Veber vnímá EMAS jako: „úvod pro 

formování národního systému ověřování EMS v členských státech EU.“ 56 

 

 Výkladový slovník EMAS II zmiňuje: „Z hlediska environmentální politiky 

se program EMAS řadí mezi dobrovolné nástroje s regulačním působením, neboť 

                                                 
55 ČSN EN ISO 14001:2004, Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro 
použití. Praha: Český normalizační institut, 2005. 14-21 s. 
56 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 69 s. 
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jeho cílem je podporovat neustálé zlepšování celkového vlivu organizací na životní 

prostředí“57 a to: zaváděním systémů řízení, které kladou důraz na ochranu 

životního prostředí, pravidelným hodnocením těchto systémů, poskytováním 

informací o působení organizace na životní prostředí, aktivním zapojením 

zaměstnanců při snižování odpadu společnosti na životní prostředí. 

 

2.5 Současné přístupy pro oblast managementu bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci 

 

 Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oblastí, kterou by 

vrcholový management v žádném podniku neměl brát na lehkou váhu. Nenadál 

uvádí: „bezpečnost a ochrana zdraví je jedním ze základních atributů činnosti 

člověka v pracovním prostředí.“ 58 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci Veber zmiňuje, že „naše firmy mají v podstatě dva zdroje požadavků.“ 59 

Normu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment series) a 

program „bezpečný podnik“. 

 

Základní charakteristika systémů řízení podle normy OHSAS 18001 

 

 Norma specifikuje požadavky na systém managementu BOZP (Bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci). Cílem normy je podpořit správnou praxi v oblasti 

BOZP. Implementace normy umožní organizaci systémové zavedení cílů a firemní 

politiky, která bude brát na zřetel nejen požadavky platné legislativy, ale i rizika 

v oblasti BOZP. Norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci s ostatními 

systémy řízení např. kvality nebo životního prostředí. 

 

                                                 
57 EMAS [online]. [cit. 1.září 2009].  Dostupné na World Wide Web: 
http://slovnik.ekopolitika.cz/e.shtml#emas. 
58 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 2 část, 2 díl, 21 s. 
59 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 70 s. 
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Hlavní systémové požadavky 

 

Hlavní systémové požadavky jsou definovány v kapitole 4 normy OHSAS 

1800160 a jedná se o požadavky na stanovení politiky, cílů a programů BOZP, 

postupů pro identifikaci nebezpečí včetně hodnocení rizik a určení požadavků 

právních předpisů. Následně musí organizace stanovit zdroje, odpovědnosti a 

pravomoci a zajistit zaměstnancům odpovídající odbornou způsobilost.  

 

V dalších bodech norma zmiňuje požadavky na řízení dokumentace a 

záznamů. Do požadavků řízení provozu spadá i havarijní připravenost a reakce. 

V požadavcích na kontrolní činnosti se hovoří o postupech pro řešení nehod, 

neshod, nápravných a preventivních opatřeních a v závěru nejsou opominuty ani 

požadavky na provádění interních auditů a vypracování zprávy v rámci 

přezkoumání vedením. 

 

Vztah OHSAS 18001 k programu „bezpečný podnik“ 

 

 Program „bezpečný podnik“ vyhlásil ministr práce a sociálních věcí 

v roce 1996 a od té doby byl program několikrát aktualizován. Na rozdíl od OHSAS 

18001 rozšiřuje požadavky i mimo oblast BOZP, a to na oblast ochrany životního 

prostředí a požární ochrany. Účast na programu je dobrovolná a je možno využít 

bezplatného poradenství u inspektorátu bezpečnosti práce, který je zároveň i 

garantem programu. Výhodou programu je úzká spolupráce s Inspektoráty 

bezpečnosti práce, nevýhodou je naopak téměř nulové povědomí o tomto programu 

v zahraničí. 

 

 

 

                                                 
60 ČSN OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2008. 
 



 37

2.6 Ostatní manažerské přístupy, modely a pravidla 
 
 

V této podkapitole jsou charakterizovány další přístupy, modely, metody, 

které se zaměřují na specifické oblasti nebo aspekty fungování organizace. 

 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) – model kvality 

organizace práce určený pro vývojové týmy. Definuje procesní oblasti a cíle, které 

musí být v každé oblasti dosaženy. Zkratka CMMI se dá volně přeložit jako 

Stupňovitý model zralosti, který specifikuje cíle a postupy pro kvalitní plánování a 

řízení prací vývojových týmů. CMMI rozděluje procesní oblasti do 4 hlavních 

skupin (řízení procesů, řízení projektů, návrh a realizace, podpůrné procesy). 

Stupňovitý model CMMI definuje 5 úrovní znalostí, které jsou navrženy tak, aby 

organizace mohly kvalitu svých procesů průběžně rozvíjet podle navržených 

úrovní: 

 

• počáteční - procesy nejsou vykonávány vůbec nebo pouze částečně, 

• řízená  - činnosti jsou plánovány a projekty řízeny, 

• definovaná - postupy jsou definovány, dokumentovány a řízeny, 

• kvantitativní řízení - produkty i procesy jsou řízené kvantitativně, 

• optimalizující - činnosti jsou soustavně optimalizovány. 

 

 Společnost PDQM srovnává model CMMI ve vztahu k ISO 9000 takto: 

„ISO 9000:2009 je srovnáváno se 3. úrovní CMMI. CMMI je podrobný model 

směřovaný na vývoj zatímco ISO 9000 normy jsou generické normy aplikovatelné v 

podstatě v každé oblasti produkce a vývoje. CMMI je proto v mnoha směrech 

mnohem podrobnější a obsahuje řadu specifických požadavků jdoucích daleko za 

rámec požadavků norem řady ISO 9000.“61  

 

                                                 
61 PDQM, CMMI [online]. [cit. 1.května 2010].  Dostupné na World Wide Web: 
http://www.pdqm.cz/Blog/CMMI-FAQ.html#CMMI-A-ISO. 
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  Model CMMI je významnější pro firmy aspirující na dodávky do USA, 

zatímco firmy působící převážně v Evropě dávají přednost jiným standardům. Díky 

globální ekonomice a dominantnímu postavení USA zájem o model CMMI 

nepřetržitě roste. 

 

 Sarbanes-Oxley Act – je zákon, který vznikl ve Spojených státech pro 

společnosti a jejich zahraniční pobočky kótované na americké burze jako 

bezprostřední reakce na krach Enronu. Shoda s požadavky S-O znamená, že firma 

je schopna kdykoli prokázat, že její finanční účetnictví je v pořádku a datové toky 

jsou důvěryhodné a nenarušitelné.  

 

 Důraz je kladen na průběžnou kontrolu, která by se měla provádět přímo 

v místech, kde může k pochybení nejpravděpodobněji dojít. K dalším požadavkům 

patří, aby zpráva o výsledcích interní kontroly byla nedílnou součástí ročního 

finančního výkazu. Díky nárůstu amerických firem kotovaných na Londýnské 

burze, nabývá S-Ox významu i pro EU. Dosažení shody se S-Ox se stává i pro 

evropské společnosti prestižní záležitostí. 

 

 Basel II – společnost Netguard uvádí tuto definici: „Basel II je výsledkem 

práce Basilejského výboru pro bankovní dohled jako nová pravidla kapitálové 

přiměřenosti.“62 Za hlavní cíl si klade posílení stability bezpečnosti bank a 

finančních institucí. Zaměřuje se i na provozní rizika při selhání interních procesů, 

IT systémů nebo lidského faktoru. 

 

 Basel II tvoří tři kapitoly, které se zaměřují nejen na měření a řízení 

úvěrových, tržních a operačních rizik, ale i na aktivity bankovního dohledu a tržní 

disciplínu organizace. Požadavky Basel II jsou povinné pro Českou republiku od 

roku 2007, kdy je ČNB zavádí svou vyhláškou. K základním činnostem pro 

                                                 
62 NETGUARD, Basel II [online]. [cit. 19.dubna 2009].  Dostupné na World Wide Web: 
http://www.netguard.cz/base-2/. 
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prokázání shody s Basel II patří kromě jiného schvalování a vyhodnocovaní zásad 

systému vnitřní kontroly a bezpečnostních zásad pro informační systémy. 

 

Norma SA 800063 (SA - Social Accountability) - vychází z konvencí 

Mezinárodní Organizace Práce (MOP), světové deklarace lidských práv a konvence 

o právech dětí a stanovuje požadavky na sociální odpovědnost firem vůči svým 

zaměstnancům. Do popředí se dostává termín CSR (Corporate Social 

Responsibility) neboli společenská odpovědnost firem. Jednotlivé kapitoly této 

normy specifikují požadavky na pracovní dobu, zdraví a bezpečnost, zamezení 

diskriminace, práci dětí a mladistvých, nucenou práci, svobodu sdružování, 

disciplinární praktiky, odměňování splňující základní potřeby a systém řízení pro 

neustálé zlepšování.  

 

Normu může certifikovat pouze organizace, která dostala akreditaci u 

organizace SAI (Social  Accountability International). Norma je kompatibilní se 

standardy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a společnost ENACON uvádí64, že 

certifikovaných společností v ČR je jen několik a praxe s jejím praktickým 

zaváděním je pouze minimální. Konkurenční standard vypracovala i Mezinárodní 

organizace pro normalizaci (ISO) pod názvem „Návod pro společenskou 

odpovědnost organizací“ - ISO/CD 26000.  

 

Zodpovědné hospodaření v lesích – pro tuto oblast prozatím nebyla 

schválena žádná mezinárodní norma, existují pouze postupy pro trvale udržitelné 

hospodaření v lesích. Odbornou autoritou v této oblasti je PEFC (Pan European 

Forest Certification Council). 

 

                                                 
63 Požadavky normy SA 8000 budou podrobněji analyzovány v kapitole 6. 
64 ENACON, CSR – Společenská odpovědnost firem dle SA 8000 [online]. [cit. 18.dubna 2009]. 
Dostupné na World Wide Web: http://www.enacon.cz/systemy-rizeni/csr-spolecenska-odpovednost-
dle-sa-8000/. 
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Metoda 5S - tuto metodu můžeme charakterizovat jako jeden z přístupů ke 

zlepšování lokálních procesů. V tomto případě se jedná hlavně o zlepšení 

výkonnosti pracoviště. Nicméně i z pohledu integrovaného systému řízení je 

metoda velkým přínosem, protože při využití metody 5S dosáhneme zlepšení jak 

v řízení kvality, životního prostředí, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Metodu 5S popisuje 5 japonských slov, které v překladu zní takto:65 

 

• seiri (pořádek, plán, třídění), 

• seiton (přehlednost, organizování, udělání), 

• seiso (čistota, úklid, vidět), 

• seiketsu (standardizace), 

• shitsuke (školení a disciplína). 

 

2.7 Total Quality Management – TQM 

 
 

Pojem TQM se uplatňuje od šedesátých let dvacátého století pro systémy 

řízení v japonských firmách a jedná se o filozofii moderního řízení jakosti. Ačkoliv 

existuje mnoho různorodých principů k naplňování filozofie TQM, lze najít mnoho 

společných rysů např., že zabezpečování jakosti je realizováno ve všech fázích 

reprodukčního procesu. V současnosti filozofii naplňují různé modely úspěšnosti, 

jejichž vyústěním jsou ceny za kvalitu.  

 

Veber66 vnímá TQM jako manažerský přístup, který je dále možno rozdělit na 

nekodifikované přístupy (reprezentované autory Deming, Juran, Ishikawa) a 

kodifikované přístupy, k nimž patří „Model excelence EFQM“ a „Národní ceny.“ 

Oba přístupy budou podrobněji vysvětleny v následujících podkapitolách. TQM 

                                                 
65 QUIRENZ,  P. Institut svazu průmyslu ČR, 2005. 
66 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 61 s. 
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Blecharz definuje: „TQM je systém aktivit orientovaných na dosažení spokojenosti 

zákazníků, všestranného růstu zaměstnanců, vyšších výnosů a nízkých nákladů.“ 67 

 

Thomas uvádí: „Kvalita může být dosažena díky shromáždění a následnou 

analýzou přesných informací. V mnoha ohledech je toto hlavní myšlenka při 

 celkovém posunu kvality. Kvalita je postavena na jasnosti a přesnosti. Jasnost je 

vymezena požadavky a kvantifikována standardy. Přesnost je zabezpečena tím, že 

tyto požadavky a standardy jsou dosahovány.“ 68  

 

Hans – Ulrich Frehr69 vnímá TQM jako podnikovou strategii, jejíž cílem je 

nepřetržité zdokonalování všech činností podniku, tak aby byla docílena maximální 

spokojenost zákazníků, ale i vlastníků a zaměstnanců. Tohoto cíle se dosahuje 

především snížením nákladů na odstraňování chyb, zlepšením služeb zákazníkům a 

dochází k výrazné racionalizaci procesů, čímž se zvyšuje flexibilita podniku  a 

zkracuje se vznik nového výrobku. Systematické a průběžné uplatňování metod 

total quality management jsou nezbytné předpoklady úspěchu a posílení pozice na 

mezinárodních trzích.  

 

Pro úspěch strategie TQM je nezbytné správné jednání a chování vedoucích 

pracovníků. Přičemž  jedním z  rozhodujících faktorů úspěchu a neúspěchu je 

osobní příklad vedoucích pracovníků. Veber70 zmiňuje tyto základní charakteristiky 

TQM: 

 
• zaměření na zákazníka, 

• leadership (vedení a řízení), 

• zapojení pracovníků, 

• procesní přístup, 

                                                 
67 BLECHARZ, P. Plánování a řízení jakosti. Učební text:1998. 8 s. 
68 THOMAS, B. Total quality training. London: McGraw-Hill Book Company, 1992. 12 s. 
69 FREHR, H.U. Total quality management. Munchen:, Die Deutsche Bibliothek, 1993. 258 s. 
70 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 221-225 s. 
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• systémový přístup, 

• rozhodování na základě faktů, 

• trvalé zlepšování, 

• vzájemně výhodná partnerství. 

 

Taktéž tvůrci norem ISO 9001 vycházeli ze základních charakteristik TQM a 

uvádí v normě ISO 900071 osm zásad managementu – zaměření na zákazníka, 

leadership, zapojení pracovníků, procesní přístup, systémový přístup, rozhodování 

na základě faktů, trvalé zlepšování, vzájemně výhodná partnerství. 

 

2.7.1 TQM – nekodifikované přístupy 
 

Přístupy TQM jsou založeny na doporučeních předních odborníků a 

průkopníků kvality jakou jsou E. Deming, J. Juran, K. Ishikawa, A.V. Feingenbaun. 

Podle Vebera sice „není možné najít přesnou jednotící linii jejich názorů a 

doporučení, ale většina autorů se shoduje na tom, že k typickým rysům dobře 

fungujícího TQM patří:“ 72 

 

• důsledné naplňování pojmů tvořících zkratku TQM, 

• orientace na zákazníka,  

• důraz na prevenci,  

• bezvadnost je samozřejmostí,  

• zaměření na trvalé zlepšování. 

 

 

 

 

 

                                                 
71 ČSN EN ISO 9000:2005, Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: 
Český normalizační institut, 2006.8 s. 
72 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 225-230 s. 
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2.7.2 TQM – kodifikované přístupy  
 
 

Do kodifikovaných přístupů patří dle Vebera73 především modely 

úspěšnosti, které jsou založeny na sebehodnocení podle stanovených kritérií. Dále 

Veber uvádí: „Kodifikované požadavky modelů kvality orientují organizaci ke 

kvalitě jejího celkového fungování a nejsou prioritně zaměřeny na kvalitu její 

produkce.“ 74 Modely úspěšnosti je rovněž možno vnímat jako cestu k excelenci 

organizací, které mají zaveden integrovaný systém  řízení. Z tohoto důvodu se práce 

v dalším textu blíže zaměří na  Model excelence EFQM. 

 
Model excelence EFQM 
 
 Model excelence EFQM vytvořila nezisková organizace EFQM (European 

Foundation for Quality Management), o níž Nenadál uvádí, „že byla založená v 

roce 1988 čtrnácti vedoucími evropskými firmami. Jde tedy o instituci, která vznikla 

přímo z iniciativy průmyslu a nikoliv podnětu státních orgánů.“ 75 EFQM propaguje 

koncepci partnerství s obdobnými národními organizacemi v Evropě s cílem 

prosazovat trvale udržitelnou excelenci v evropských organizacích. Tyto národní 

organizace spolupracují s EFQM při prosazování modelu excelence EFQM. 

Nenadál76 definuje 8 základní principů Excelence následovně: 

 

• orientace na výsledky (koncepce dosahování výsledků, které uspokojí 

všechny zainteresované strany),  

• zaměření na zákazníka (koncepce vytváření trvale udržitelných hodnot pro 

zákazníka), 

• vůdcovství a stálost záměru (koncepce vizionářské a tvůrčí vedení na 

základě stálosti záměrů a cílů), 

                                                 
73 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 230 s. 
74 Tamtéž 
75 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 2 část, 6 díl, 1 kap., 1 s. 
76 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 2 část, 6 díl, 1 kap., 3 s. 
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• řízení na základě procesů a faktů  (koncepce řízení organizace pomocí 

souboru vzájemně závislých a propojených systémů, procesů a faktů), 

• zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj (koncepce maximalizování přínosu 

zaměstnanců prostřednictvím jejich rozvoje a angažovanost)i, 

• trvalé učení se, inovace a zlepšování (koncepce pozitivní kritizování 

současného stavu a provádění změny prostřednictvím vzdělávání s cílem 

vytvářet inovace), 

• vzájemně prospěšné partnerství (koncepce rozvíjení a udržování partnerství, 

které přidávají hodnotu), 

• sociální odpovědnost (koncepce překračování rámce, v němž organizace 

pracuje a úsilí pochopit očekávání svých zainteresovaných stran ve 

společnosti a reagování na ně).  

 

 Model excelence EFQM představuje soubor doporučení podnikatelskému i 

veřejnému sektoru, jejichž aplikace ovlivňuje styl řízení a jejichž výsledkem jsou 

zlepšení, která se projeví jak v ekonomických parametrech, tak ve vztazích se 

zákazníky, zaměstnanci a společností. Modifikací je „Model CAF“, (Common 

Assessment Framework), který dle Vebera77 poskytuje organizacím veřejného 

sektoru všeobecný hodnotící rámec pro posuzování rozsahu implementace principů 

kvality. Model vychází z kritérií modelu EFQM, které následně modifikuje pro 

specifické podmínky veřejného sektoru. 

 

 Model EFQM je rámcem pro stanovení přístupů a metod, jak naplnit 

jednotlivé jeho prvky a charakteristiky. Činitelé determinující chování úspěšné 

organizace jsou členěny do devíti kritérií. První skupina představuje předpoklady a 

druhá skupina faktory hodnocení výsledků (viz. Obrázek 2 – „Kritéria modelu 

EFQM“).  

 

                                                 
77 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 233 s. 
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 Charakteristiky Modelu EFQM jsou formulovány jako doporučení, které 

ponechávají prostor pro vlastní řešení. Nenadál konstatuje: „Logika Modelu 

excelence je poměrně jednoduchá. Vychází z předpokladu, že vynikající výsledky 

organizace mohou být dosaženy pouze za podmínky maximální spokojenosti 

externích zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí.“78 

 

Obrázek 2 – Kritéria modelu EFQM  
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(Zdroj: Veber 79) 
 
 

Ceny za jakost 

 

 Kromě certifikace existují i alternativní způsoby hodnocení výkonnosti 

firmy a tedy i integrovaného systému řízení. Jsou to metody hodnocení, které 

umožňují nejen porovnávat dosaženou úroveň v implementaci integrovaného 

                                                 
78

NENADÁL, J. Inovovaný model EFQM - orientace na výjimečnost. Kvalita. 3-4/1999. 17 – 20 s. 
79 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 232 s. 
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systému řízení, ale také motivovat firmy ke srovnání mezi sebou a soutěžení s těmi 

nejlepšími. Ceny kvality jsou významnými nástroji managementu kvality a 

představují cestu, jak motivovat podnikovou sféru k vyšší výkonnosti, snižování 

nákladů a lepšímu uspokojování potřeb zákazníků. Jsou výrazem snahy po 

sjednocení a kodifikaci přístupů a filosofie TQM – Total Quality Managementu.  

 

Nejznámější Ceny kvality80:  

 

• Demingova cena kvality - Japonsko 1951,  

• Národní cena Malcolma Baldrige - USA 1987, 

• Evropská cena kvality - Evropa 1991, 

 

 Konstrukce Cen kvality vychází z podobných principů a sleduje prakticky 

shodná kritéria a subkritéria jako model EFQM. Liší se hlavně akcenty na 

jednotlivé prvky. Z pohledu českých firem patří k nejvýznamnějším cenám 

„Evropská cena kvality“ a „Národní cena ČR za jakost“.81  

 

2.8 Principy  integrovaných systémů řízení 

 

 Integrované systémy řízení jsou zaváděny a rozvíjeny na základě určitých 

zásad a principů, které se dají velice efektivně aplikovat v organizacích různých 

typů a velikostí. Tyto zásady a principy jsou záměrně zařazeny až po uvedení 

principů filozofie TQM a principů modelů EFQM, protože uvedené principy jsou 

považovány za výchozí principy i pro formulaci principů integrovaného systému 

řízení. Nenadál82 definuje jedenáct základních principů pro efektivní řízení 

organizací: 

                                                 
80 SYSEL, J.  Interní materiál pro školení auditorů, 2008. 
81 Národní cena České republiky je program, který oceňuje efektivní řízení všech činností 
organizace. Program Národní ceny i program Evropské ceny za kvalitu vychází z principů Modelu 
excelence EFQM.  
82 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 2 s. 
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1. Zaměření na zákazníka       

 

 Podstatou tohoto principu je, že externí zákazník je klíčovým faktorem, 

který rozhoduje o existenci organizace. Organizace proto musí s maximální snahou 

dělat vše pro trvalé uspokojení jeho požadavků. Ve vztahu k integrovaným 

systémům řízení je vhodnější rozšířit pojem „externí zákazník“ na pojem 

„zainteresovaná strana“. Zainteresovanou stranou jsou všechny skupiny společnosti, 

na které má dopad činnost organizace a to nejen z pohledu kvality výrobků, ale 

například i z pohledu ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

2. Princip vůdcovství 

 

 Smysl spočívá především v tom, že řídící pracovník musí být pozitivním 

příkladem ostatním zaměstnancům svým chováním, postoji, jednáním při 

naplňování strategie a záměrů organizace. V rámci integrovaného systému řízení se 

jedná hlavně o deklaraci politiky, podnikových cílů a dále se jeho vliv vztahuje na 

procesy přezkoumání systému řízení. 

 

3. Princip zapojení zaměstnanců 

 

 Jedním z hlavních aktiv organizace jsou znalosti zaměstnanců. Organizace 

by se měla zaměřit na uvolňování potenciálu svých zaměstnanců, aktivně 

podporovat trvalé vzdělávání a aktivně zapojovat zaměstnance do všech činností 

organizace. 

 

4. Princip učení se 

 

 Hlavní zásadou je aktivní zapojení zaměstnanců, rozvoj jejich způsobilosti, 

realizace výcviku a dalších forem vzdělávání, stanovení kariérního rozvoje. 

Významná je i podpora proaktivního chování zaměstnanců při odhalování mezer ve 
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výkonnosti. V rámci požadavků daných normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 jsou tyto principy bohužel redukovány pouze na problematiku výcviku 

zaměstnanců, to však není pro výkonný systém řízení dostatečné. 

 

 

5. Princip flexibility 

 

 Jedná se o jeden z nejnáročnějších principů, který spočívá zejména 

v tvořivosti a rychlosti reagovat na všechny podněty a změny. Důraz je kladen na 

zkracování doby návrhu a vývoje, průběžné inovace, dobu dodání a dobu realizace. 

 

6. Princip procesního přístupu 

 

 Procesem se označuje soubor činností, které mění vstupy na výstupy. Pro 

efektivní fungování integrovaného systému řízení je nezbytné definování procesů, 

jejich vlastníků a identifikace faktorů pro monitorování a měření jejich výkonnosti. 

 

7. Princip systémového přístupu k managementu 

 

 Jedná se o identifikaci a řízení vzájemně souvisejících procesů jako 

jednotného systému. V rámci integrovaného systému řízení pak výstupy jednoho 

procesu budou zároveň vstupy do procesu následujícího. 

 

 

8. Princip neustálého zlepšování 

 

 Zlepšováním jsou míněny všechny aktivity, které vedou ke zvýšení 

výkonnosti zaměstnanců, procesů či produktu. Jedná se především o aktivity 

zaměřující se na odhalování slabých stránek, které jsou chápány jako příležitosti ke 

zlepšování. Ve všech standardech definovaných mezinárodními normami se 

objevují požadavky na neustálé zlepšování. 
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9. Princip managementu na základě faktů 

 

 Tento princip vyžaduje, aby rozhodnutí managerů byla založená na analýze 

dat a informací a nikoliv na subjektivních pocitech či názorech. V rámci standardů 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pro systémy řízení se jedná o kapitoly norem 

definující požadavky na interní audity, na měření znaků procesů a na přezkoumání 

vedením. 

 

10. Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli 

   

 Každá organizace je závislá na kvalitních, včasných a spolehlivých 

dodávkách vstupů, služeb a informací. Musí proto rozvíjet partnerské vztahy 

s dodavateli, založené na důvěře, sdílení informací a integraci. Bohužel v tomto 

ohledu normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 nepřispívají k rozvoji 

vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli. Tento princip částečně zahrnuje pouze 

norma ISO 9004. 

 

11. Princip sociální odpovědnosti 

 

 Jedná se o princip, který vyzývá organizace, aby při své činnosti 

překračovaly minimální rámce legislativních požadavků, převzaly osobní 

odpovědnost za vývoj ve svém okolí a přijaly vlastní etický kodex.  

 

 Integrované systémy řízení uplatňují uvedené principy z různou mírou 

efektivity. Jedním z komplexních návodů pro jejich aplikaci doporučovaným 

v evropském prostředí je tzv. EFQM Model Excelence, který byl popsán 

v předchozí podkapitole. Nenadál formuluje ještě další princip o tvorbě a rozvoji 

integrovaných systémů řízení: „Všichni řídící pracovníci organizací a vrcholový 
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management především musí aktivně podporovat trvalý rozvoj a aplikaci těchto 

obecných principů managementu.“ 83 

  

2.9   12 pilířů integrovaného systému řízení 

  

 V rámci této podkapitoly jsou identifikovány společné rysy norem ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Následně jsou stanoveny činnosti, které jsou 

společné pro uvedené systémy managementu a použitelné jako základní pilíře pro 

integrovaný systém řízení. Nezávislost zmíněných systémů řízení je dána především 

skutečností, že pro každý systém řízení je vydáván ucelený systém standardů, podle 

kterých je konkrétní systém řízení posuzován.  

 

 Pro první dva systémy řízení jsou vydávány standardy (ISO 9001, ISO 

14001) mezinárodní organizací pro standardizaci. Pro třetí systém řízení byla 

dlouhou dobu pouze specifikace OHSAS 18001, která byla vytvořena jako odezva 

na naléhání zákazníků požadujících standard, podle něhož by bylo možno 

posuzovat a certifikovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Taktéž z pohledu neodborné veřejnosti byly a někdy ještě jsou zmíněné 

normy chápany jako tři nezávislé standardy. Tento pohled se však postupem času 

stává spíše ojedinělým jevem a dochází i u široké veřejnosti k pochopení 

vzájemných podobností a souvislostí. Při bližším pohledu na strukturu těchto 

norem, je patrné, že jsou navrženy způsobem, aby jejich vzájemná integrace byla 

možná. Nejblíže k sobě mají standardy pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, jejichž členění kapitol je téměř totožné. Norma pro řízení jakosti je 

sice založena na podobných principech a zásadách, které je možno integrovat se 

zmíněnými standardy, ale členění kapitol je zcela odlišné. 

                                                 
83 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 26 s. 
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 Ve zmíněných normách jsou definovány požadavky na systém 

managementu kvality, environmentálního managementu a managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby dle Trčky84 organizaci umožnily: 

 

• zdokonalení orientace managerů v legislativních požadavcích, 

• sjednocení politik a plánování cílů k jejich dosažení, 

• vyjasnění konfliktních vztahů a zlepšení komunikace, 

• rozhodování pomocí stanovení odpovědností a pravomocí, 

• řízení výstupů procesů na základě monitorování vstupů a výstupů, 

• pochopení vzájemných souvislostí pro stanovování priorit zlepšování. 

 

 Požadavky uvedené v normách jsou navrženy tak, aby mohly být aplikovány 

v jakémkoli systému řízení v organizaci. Avšak rozsah jejich uplatnění závisí např. 

na velikosti a typu organizace či povaze činností uvnitř organizace. Postupovat 

podle mezinárodních norem by měly především ty organizace, které si přejí: 

 

• vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení, 

• zajistit soulad s politikou, kterou vyhlásily, 

• prokázat shodu s těmito normami třetím stranám, které o to mají zájem, 

• požádat o certifikaci integrovaného systému řízení třetí stranou. 

 V následujícím přehledu je definováno 12 pilířů, jejichž regulace a 

stanovení pravidel je nutností, abychom byli schopni řídit integrovaný systém 

řízení.85  

1. Delegování odpovědností a pravomocí 

 Jakýkoliv systém řízení nemůže fungovat bez jasně stanovených 

odpovědností a pravomocí, nezbytných pro dosažení stanovených cílů. 

Odpovědnost je pouze jedna strana mince a musí být doprovázena dostatečnými 

                                                 
84 TRČKA, M. Firemní prezentace na integrovaný systém řízení. 2004. 
85 WELSZAR, J., PIRNÍK D. a KUDLÁČEK D. Interní školení pro společnost Sukmano, 2005. 
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pravomocemi. Jedná se o takové pravomoci, které umožní dostát všech povinností a 

úkolů v rámci přidělené odpovědnosti. 

2. Management zdrojů  

 V návaznosti na delegování odpovědností a pravomocí musíme zmínit 

management zdrojů. I v případě jasně delegovaných pravomocí a odpovědností, se 

může stát, že je nelze efektivně vykonávat, protože k tomu chybí nezbytné zdroje. 

Ke zdrojům patří zaměstnanci, infrastruktura, stroje, zařízení, pracovní prostředí, 

know – how atd. Manažeři musí mít pravomoci tyto zdroje řídit. 

3. Komunikování 

 V každé fungující společnosti se musí vytvořit vhodné komunikační kanály 

pro sdělování informací. Rozhodnutí vrcholového vedení by nebyla účinná, pokud 

by nebyla vhodnými komunikačními cestami sdělována prostřednictvím středního 

managementu k samotným zaměstnancům. Taktéž zpětná vazba je velice důležitá a 

tudíž by měly být vytvořeny komunikační cesty, pomocí kterých mohou i řadoví 

zaměstnanci sdělovat své připomínky či náměty směrem k vrcholovému vedení. 

Tyto náměty by se měly brát v úvahu při dalším rozhodování vrcholových 

managerů. 

4. Plánování 

 Plánování je jedna z činností, která nemůže v úspěšně fungujícím podniku 

chybět. Dlouhodobé cíle vycházejí z krátkodobých cílů a všechny cíle jsou 

rozpracovány do sledu postupných kroků, které vedou k jejich naplnění. Sled kroků 

se nazývá program a je nezbytný ke stanovení nejúčinnější cesty k dosažení 

vytýčených cílů. 

5. Dokumentování 

 Aby mohly být činnosti prováděny jednotným a standardizovaným 

způsobem, je nezbytné postupovat podle stejných pravidel a postupů. Pokud je 
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společnost menšího charakteru, mohou být tato pravidla a postupy předávány 

ústním sdělením. V případě větších společností se doporučuje vytvářet 

dokumentované pravidla a postupy, které budou v případě nejasností poskytovat 

přesné vysvětlení. K dokumentaci patří příručky, postupy, směrnice, pracovní 

instrukce, formuláře a další dokumenty, které by měly být standardizovány 

z hlediska jejich tvorby, aktualizace, schvalování, distribuce, správy a skartování. 

6. Operativní management 

 Jedná se o operativní regulování a zasahování do činností či operací 

takovým způsobem, abychom dosáhli splnění požadavků na výsledný výrobek či 

službu. Jinak řečeno, jedná se o každodenní rozhodování a reakce na různé 

problémy a situace. Všechny tyto činnosti by však měly brát zřetel na dlouhodobé 

cíle a záměry společnosti. 

7. Havarijní připravenost a reakce 

 Tento prvek se z velké části překrývá s operativním managementem. 

Především v případech, kdy se nepodaří dosáhnout plánovaných požadavků a 

vznikají neshody. Neshodami (jedná se např. o reklamace, úrazy, havárie) jsou 

označovány nežádoucí stavy či situace. Účelem integrovaného systému řízení je 

připravit se na tyto stavy, předcházet jim a definovat adekvátní reakce pro zmírnění 

jejich dopadů.  

8. Monitorování a měření 

 Dalším společným prvkem pro integrované systémy řízení je monitorování a 

měření podnikových procesů. Každá organizace má určité záměry a cíle, které je 

nutno monitorovat a měřit. Nejprve se provádí sběr informací, jejich 

vyhodnocování a poměřování ve vztahu k podnikové politice, cílům a programům 

anebo legislativě. V případě, že jsou zjištěny odchylky od zadaných kritérií či 

hodnot, je potřeba stanovit opatření k jejich opětovnému dosažení.  
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9. Prověřování – auditování 

 Společným prvkem auditu, ať už se jedná o audit systému kvality, životního 

prostředí či bezpečnosti práce, je prověřit, zda je dosahováno shody. Shodu 

můžeme měřit či porovnávat pomocí různých ukazatelů. V případě auditu systému 

řízení se audit zaměřuje především na porovnání shody s požadavky mezinárodních 

norem, dále pak na dosažení shody s cílovými hodnotami, pracovními procedurami 

či postupy, atd. Výsledkem každého auditu je závěrečná zpráva, v níž by měly být 

popsány nálezy, stanoveny odpovědné osoby a termíny plnění.   

10. Analýza údajů 

 Navazujícím krokem, který by měl následovat po získání údajů z auditování 

nebo z monitorování či měření procesů, je analýza údajů. Smyslem analýzy je 

rozbor informací, jejímž cílem je vyhodnotit nashromážděné informace a využít je 

pro další rozvoj organizace. Při analýze údajů mohou být použity různé metody, 

které jsou opět velice podobné pro všechny systémy řízení (např. FMEA – Failure 

Mode Effect Analysis86 a riziková analýza). 

11. Návrh opatření 

 Informace, které jsou získány z měření či auditování, jsou vyhodnoceny 

v rámci analýzy údajů a pokud jsou definovány příležitosti ke zlepšení, jsou 

stanoveny návrhy opatření k těmto příležitostem. Návrh opatření je často chápán 

jako něco záporného, co by mělo odstranit nežádoucí stav, pokud je však na věc 

nahlíženo z jiného úhlu, můžeme na nápravné opatření pohlížet jako na opatření ke 

zlepšení současného stavu nebo alespoň udržení současné úrovně. 

12. Přezkoumání vedením a stanovení priorit       

 V předem stanovených intervalech je nezbytné přezkoumávat celkovou 

výkonnost systému. Zhodnoceny by měly být všechny důležité oblasti či prvky 

                                                 
86 FMEA v překladu znamená analýzu možností vzniku vad a jejich následků. 
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systému, posouzena jejich funkčnost a efektivnost a rozhodnuto o dalších krocích a 

jejich prioritách. Nesmíme opomenout určení zdrojů k dosažení stanovených priorit. 

 Uvedené činnosti jsou aplikovatelné nejen v rámci integrovaného systému 

managementu, který se pro účely disertační práce zaměřuje na systém 

managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ale i v rámci dalších uvedených manažerských přístupů. Definované činnosti jsou 

navíc strukturovány tak, že je Zemánek87 dokáže implementovat i do modelu pro 

neustálé zlepšování (viz. příloha č.1), který vychází z modelu PDCA.88 Pro srovnání 

je v příloze č.2 znázorněn model pro trvalé (neustálé) zlepšování uvedený v normě 

OHSAS 18001.89 

2.10 Shrnutí  
 

 Vývoj současných a vznik nových standardů pro systém managementu je 

proces, který rozhodně nebude v nejbližší době ukončen a bude docházet k dalšímu 

vývoji a rozvoji. Stále vznikají nové standardy a stávající jsou upravovány tak, aby 

co nejlépe vyhovovaly současným požadavkům a nárokům. Přehled nejznámějších 

systémů managementu definuje částečně Nenadál90 a komplexnější přehled uvádí 

také Veber91, nicméně ani v jedné z uvedených publikací se nejedná (a ani nemůže) 

o konečný výčet všech systémů managementu. 

 

 Předchozí podkapitoly se snaží zpracovat ucelený přehled známých i 

některých vznikajících systémů managementu a zároveň nabídnout i jejich základní 

charakteristiku včetně příslušných standardů a norem. Pro lepší přehlednost byly 

systémy managementu rozděleny do tří skupin a to pro oblast managementu kvality, 

                                                 
87 ZEMÁNEK, S. Interní prezentace společnosti Geomédia s.r.o., 2005. 
88 Demingův model pro trvalé zlepšování - původně „Shewhart cycle“ je znám v Japonsku jako 
Demingův cyklus podle Dr. Deminga, který ho v Japonsku prezentoval. 
89 ČSN OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2008. 9 s. 
90 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. část 2 
91 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 61-71 s. 
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oblast environmentálního managementu a oblast managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Základním kamenem pro zvolené oblasti jsou normy ISO 

9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou dalšími standardy rozšiřovány a 

konkretizovány pro určité odvětví či oblast. 

 

 Členění systémů řízení respektovalo strukturu, kterou uvádí Veber92, ale toto 

členění doznalo drobných změn. Přístupy specifikující požadavky na „společenskou 

odpovědnost firem“ nebo pro „zodpovědné hospodaření v lesích“ byly zařazeny do 

samostatné subkapitoly. Oproti tomu Veber93 uvádí oba standardy v oblasti 

managementu kvality. Limity této práce jsou především v tom, že výčet 

manažerských přístupů není zdaleka konečný z důvodu nově vznikajících 

standardů. V doktorské disertační práci jsou uvedeny především systémy 

managementu, které se dostávají do širšího povědomí a jsou již aplikovány v praxi.  

 

 Vznikají však i nové poměrně ambiciózní standardy např.standard IRIS, 

který je již připraven pro přímé i nepřímé dodavatele v oblasti železničního 

průmyslu. Standard IRIS vychází z normy ISO 9001 a rozšiřuje její požadavky 

o vyhodnocování manažerských systémů v této oblasti podnikání94. Certifikační 

společnost LRQA95 zmiňuje standard TAPA s požadavky na zajištění transitu a 

skladování zboží nebo standard ISO 13816, který je zaměřen na oblast veřejné 

přepravy osob. V současné době není možné posoudit, který z nových standardů má 

potenciál pro větší rozšíření, a proto nejsou předmětem zkoumání této disertační 

práce.  

 

                                                 
92 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 67-80 s. 
93 Tamtéž 
94 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, IRIS [online]. [cit. 1.září 2009].  Dostupné na World 
Wide Web: http://www.bureauveritas.cz. 
95

 LRQA ČESKÁ REPUBLIKA, Standardy a schémata [online]. [cit. 18.dubna 2009].  Dostupné na 
World Wide Web: http://www.lrqa.cz/standardy_a_schemata/standardy_a_schemata/86933-
tapa.aspx. 
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Praxe u nás i ve světě ukazuje, že k rozvoji a tvorbě integrovaných systémů 

řízení dochází především sloučením jednotlivých subsystémů řízení. V první fázi se 

jedná hlavně o integraci systému managementu kvality, environmentálního 

managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Avšak pokud 

chtějí organizace dlouhodobě obstát a zvládnout přechod k tzv. excelenci 

organizací,  nemohou skončit u pouhé integrace těchto tří subsystémů, ale musí do 

svého integrovaného systému řízení zařadit i další subsystémy jako řízení změn, 

řízení sociální odpovědnosti, řízení znalostí, management rizik atd. 

 
Za jeden z rozhodujících milníků pro vývoj manažerských přístupů je 

považován rozvoj filozofie TQM, protože základní principy TQM se dají využít 

nejen pro management kvality, ale i management ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a dalších. Podle Vebera96 jsou tím milníkem šedesátá léta 

dvacátého století, kdy se pojem TQM dostává do širšího povědomí. Bohužel, 

různorodé přístupy a různé poradenské modifikace, zapříčinily výraznou změnu 

původní filozofie. Nabízí se tedy otázka, zda se již filozofie TQM obsahově 

nevyčerpala, a zda díky neustálým modifikacím neztratila svou původní myšlenku, 

která spočívala v hlubším vnímání firemních procesů a využívání informací jako 

cesty pro vyšší přidanou hodnotu produktů ? 

 

Zdá se, že nikoliv. Základní principy filozofie TQM, které uvádí Veber97 jako 

(zaměření na zákazníka, leadership, zapojení pracovníků, procesní přístup, 

systémový přístup, rozhodování na základě faktů, trvalé zlepšování, vzájemně 

výhodná partnerství) jsou zakomponovány i do normy ISO 9000 a jsou tedy i 

doporučovanými principy pro systém managementu kvality.  

 

Z analýzy principů Modelu excelence EFQM, které Nenadál98 definuje jako 

(orientace na výsledky, zaměření na zákazníka, vůdcovství, řízení na základě 

                                                 
96 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 221 s. 
97 Tamtéž 
98 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 2 část, 6 díl, 1 kap., 3 s. 
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procesů a faktů, zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj, trvalé učení, inovace a 

zlepšování, vzájemně prospěšné partnerství a učení se, sociální odpovědnost), je 

zřejmé, že ze základních principů TQM vychází i Model excelence EFQM. Přínos 

Modelu EFQM je možno spatřit např. v obohacení principů o princip sociální 

odpovědnosti. Následně Nenadál99 definuje i principy pro integrovaný systém 

řízení, které opět vycházejí ze základních principů TQM a jsou doplněny o princip 

učení se, princip flexibility a princip sociální odpovědnosti.  

 

Téma sociální odpovědnosti bude podrobeno dalšímu rozboru a v rámci 

praktické části disertační práce bude analyzována norma SA 8000, která definuje 

požadavky pro sociální odpovědnost firem. Cílem bádání bude určit, zda je možné 

sloučit její požadavky s požadavky pro integrovaný systém řízení podle norem ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 2 s. 
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3 Průzkum zavádění integrovaných systémů řízení 
v praxi 

   

3.1 Výchozí podmínky pro průzkum 
 
 
 Průzkumy prováděné v rámci integrovaných systémů řízení se zaměřují 

především na hodnocení přínosů a efektivity z pohledu firmy. Snaží se prokázat, že 

čas, energie a zdroje vložené do vybudování integrovaného systému řízení jsou 

vynaložené účelně, a že v konečném zúčtování převáží výnosy z funkčního systému 

řízení nad náklady do něj vloženými. Jeden z nejpropracovanějších a 

nejobsáhlejších výzkumů je možno nalézt v knize profesora Nenadála100. 

 

 Následný průzkum proto nebyl orientován na prokazování přínosů 

plynoucích z vybudování integrovaného systému řízení, ale byl zaměřen na oblast, 

která prozatím nebyla tolik zkoumána. Průzkum byl zacílen na oblast, respektive na 

časový úsek, počínající rozhodnutím vedení o zavedení integrovaného systému 

řízení až po jeho vlastní certifikaci. Respondenti byli dotazováni především na 

jejich zkušenosti, problémy a postřehy při zavádění integrovaného systému řízení.  

 

 Nejprve bylo potřeba zvolit vhodnou metodu pro sběr informací. Pro 

zamýšlený průzkum se nabízely metody jako např. telefonický rozhovor, osobní 

rozhovor, pozorování, skupinový rozhovor. Nicméně jako nejvhodnější metoda pro 

výzkum byl vybrán dotazník, a to zejména z následujících důvodů: 

 

• finančně nenáročná metoda,  

• jednoduchost zpracování a vyhodnocování, 

• poměrně nízká míra obtěžování respondentů. 

  K hlavním nevýhodám dotazníkové metody patří zejména obtíže se 

získáváním respondentů a zároveň i deficit některých informací, které se pomocí 

                                                 
100 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1.sv a 2.sv. 
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nonverbální komunikace nedají zachytit. Aby bylo možné oslovit co nejvíce 

respondentů, byl dotazník rozeslán emailem. Někteří respondenti byli navštíveni 

osobně za účelem detailnějšího pochopení specifických pohledů či postojů k dané 

problematice. V dotazníku bylo využíváno tří hlavních typů otázek: 

 

• otevřené - umožňující tvorbu volných odpovědí, 

• uzavřené - respondent má na výběr z několika variant, 

• polouzavřené -  kombinace obou předchozích typů. 

 

 V provedeném výzkumu se nejčastěji pracovalo s otázkami polouzavřenými, 

zejména proto, že kombinují výhody jak otevřených, tak i uzavřených otázek. Tento 

typ otázek dovoluje jednoduché označení předem definovaných variant, 

nasměrování respondenta na danou problematiku a snadné zpracování odpovědí. 

Polouzavřené otázky byly doplněny o variantu „jiné“, která umožňovala věrněji 

zachytit odpověď respondenta a zároveň i získat odpověď, která by tvůrce 

dotazníku nemusela napadnout.  

 

 V rámci výzkumu byla ověřována hypotéza č.1, která předpokládá, že firmy 

při zavádění integrovaného systému řízení nepostupují standardizovaně. Cílem 

průzkumu bylo především získání praktických zkušeností při zavádění 

integrovaného systému řízení a následné vyhodnocení problémových míst. Do 

průzkumu byly zařazeny české společnosti, které již mají zaveden integrovaný 

systém managementu. Byly osloveny společnosti mezi 50 až 250 zaměstnanci ze 

všech oblastí průmyslu. 
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3.2 Vlastní průzkum 
 
 
 Na začátku průzkumu byly kontaktovány konzultační nebo certifikační 

společnosti a požádány o podporu zamýšleného výzkumu formou rozeslání 

dotazníku emailem na společnosti s integrovaným systémem řízení, což bylo 

hlavním kritériem pro zařazení společnosti do výzkumu. Originální formát 

dotazníku, který byl rozesílán, je k nahlédnutí v příloze č.3.  

 

 Celkem bylo rozesláno 400 dotazníků, vyplněný dotazník byl vrácen 97 

společnostmi. 33 společností nesplnilo podmínky výzkumu a bylo z výzkumu 

vyřazeno. Nejčastějším důvodem vyřazení byl fakt, že společnosti měly zavedený 

integrovaný systém řízení pouze podle norem ISO 9001 a ISO 14001 a chyběl jim 

systém řízení podle normy OHSAS 18001.  

 

 Finální počet společností, které splňovaly podmínky výzkumu byl 64 a 

jejich výčet je uveden v příloze č.4. Seznam společností uvedený v příloze č.4 není 

úplný, protože některé společnosti si přály zůstat v anonymitě nebo poslaly 

vyplněný dotazník přes konzultační společnost, která kontakty neposkytovala. 

V seznamu se proto nalézají pouze společnosti, které poslaly dotazník přímo 

autorovi disertační práce.  

 

Dotazník byl tvořen 16 otázkami a byl koncipován tak, aby celková doba 

vyplňování nepřesáhla 15 minut. Před vlastním výzkumem byla smysluplnost 

dotazníku testována malou kontrolní skupinou a teprve následně byl proveden ostrý 

výzkum. Otázky byly navrženy tak, aby byly jednoznačné, srozumitelné a přesné. 

 

 Respondenti byli taktéž předem informováni, že všechny získané informace 

budou považovány za důvěrné, a že v žádném případě nebudou shromážděné 

informace spojovány s konkrétní společností. Tímto způsobem byla zajištěna 

maximální otevřenost při výpovědích jednotlivých respondentů. Navíc byla všem 

účastníkům průzkumu dána možnost vyjádřit svůj konkrétní postoj v otevřených 



 62 

otázkách, tak aby nebyly nabídnutými variantami deformovány jejich postoje a 

názory na problematiku. 

 

 Pro vyhodnocení uzavřených otázek bylo použito sloupcových grafů, kde 

byly jednotlivé varianty odpovědí seřazeny podle četností. V některých otázkách 

byla zařazena i volná varianta ve znění „jiné – vypište“, kde respondenti uváděli své 

vlastní názory, které byly poté seřazeny do významově stejných skupin. Pokud 

některá skupina svou četností převyšovala ostatní skupiny, byla zařazena a 

vyhodnocena obdobně jako uzavřené otázky pomocí sloupcových grafů. 

 

 Poslední skupinou byly otázky otevřené. Pro vyhodnocení byly odpovědi 

seřazeny do významově podobných skupin a tyto skupiny byly prezentovány 

v rámci následného vyhodnocení otázky. Jelikož se jednalo o volné otázky, kde 

odpovědi respondentů byly velice rozmanité, nebylo pro vyhodnocení volných 

otázek použito sloupcových grafů. V dalším textu jsou již uvedeny otázky, 

v souslednosti tak, jak byly pokládány respondentům. Při vyplňování otázek mohl 

respondent označit jednu i více variant. Vlastní výzkum byl uveden filtrační 

otázkou. 

 

1. Budujete nebo již má Vaše společnost vybudován integrovaný systém 

managementu fůzí systému managementu kvality (ISO 9001), životního 

prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 

18001)? 

 

a) ano  

b) ne  

 

 Do vlastního průzkumu byly zařazeny pouze společnosti, které odpověděly 

ano. Jednalo se o 64 společností. Jeden respondent zmínil, že mají navíc zaveden 

systém řízení podle ISO 27001. 
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2. Jaké přínosy očekávala Vaše společnost ze zavedení integrovaného systému 

managementu? 

 

a) úsporu finančních prostředků 

b) úsporu spotřeby energie a surovin 

c) zpřehlednění dokumentace 

d) specifikaci odpovědností a pravomocí 

e) zdokonalení výrobních procesů 

f)    snazší odhalování chyb 

g) snižování počtu pracovních úrazů 

h) prevenci případných havárií 

i)    garanci shody s platnou legislativou 

j)    jiné – vypište: 

 
Obrázek 3.1 – Přínosy integrovaného systému řízení 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 Z obrázku 5.2.1 vyplývá, že 65,6% všech respondentů očekává ze zavedení 

integrovaného systému řízení zpřehlednění dokumentace a garanci shody s platnou 

legislativou. Celkem 56,3% respondentů očekává i upřesnění odpovědností a 
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pravomocí. Naopak respondenti vůbec neočekávají, že by zavedení IMS mohlo mít 

nějaký vliv na úsporu finančních prostředků nebo úsporu spotřeby energie a 

surovin. Ve volné možnosti „j“ zmínilo 25% všech respondentů nutnost certifikace 

IMS jako podmínku pro účast ve veřejných soutěžích. K dalším minoritním 

důvodům, uvedených respondenty, patřil požadavek vlastníka na zavedení IMS 

nebo využití certifikátu jako marketingového nástroje. 

 
3. Organizace, před rozhodnutím o zavedení IMS, měla již zaveden a 

certifikován: 

 

a) systém managementu jakosti podle ISO 9001 

b) systém managementu environmentu podle ISO 14001 

c) systém managementu bezpečnosti a ochrany při práci OHSAS 18001 

d) jiný systém managementu – vypište: 

 

Obrázek 3.2 – Vstupní systém managementu 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 78,1% procent organizací nejprve vybuduje systém řízení podle ISO 9001 a 

následně integruje systémy řízení podle ISO 14001 a OHSAS 18001. Pod variantou 

„d“ se skrývá 15,6% společností, které neměly zaveden žádný systém řízení a 
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budovaly rovnou integrovaný systém řízení. Dvě společnosti z celkového vzorku 

vybudovaly integrovaný systém řízení na systému řízení podle  normy ISO/TS 

16949. 

 
4. Důvodem pro zavedení všech tří systémů managementu současně ve 

srovnání s jejich postupným zaváděním je: 

 

a) snížení nákladů na certifikaci 

b) snížení nákladů na konzultační společnost 

c) nižší celková časová náročnost 

         d)   jiné – vypište: 

 
Obrázek 3.3 – Důvod pro zavedení IMS 

50,0%

40,6%

6,3%

65,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Varianta označená respondentem

C
e

lk
o

v
ý

 p
o
č

e
t 

o
d

p
o

v
ě

d
í

c)      nižší celková časová

náročnost

a)      snížení nákladů na

certif ikaci

b)      snížení nákladů na

konzultační společnost

d)   jiné – vypište:

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Obrázek 5.2.3 ukazuje, že nejčastějším motivem pro zavedení všech tří 

systémů řízení současně je nižší časová náročnost (uvedlo 65,6% všech 

respondentů). Častým důvodem je i snaha ušetřit finanční prostředky za certifikační 

audit nebo služby konzultační společnosti. K volné variantě „d“ se vyjádřilo pouze 
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6,3% respondentů a jako nejčastější důvody uváděli respondenti udržení jednotného 

řízení, smysluplnost nebo vývoj ve společnosti. 

 

5. Jaké přínosy očekáváte v návaznosti se zavedením systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? 

 

a) snížení  pracovních úrazů a nehod 

b) identifikaci, řízení a vyhodnocování pracovních rizik 

c) garanci shody s platnou legislativou 

d) prevenci možných havárií 

e) jiný přínos – vypište:  

 
Obrázek 3.4 – Přínosy ze zavedení systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Za hlavní přínos ze zavedení systému řízení BOZP považuje většina 75% 

všech respondentů zabezpečení shody s platnou legislativou. Překvapivě málo 

respondentů naopak očekává, že by došlo ke snížení pracovních úrazů a neshod, což 

by mělo být logickým výsledkem funkčního systému řízení bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci. Ve volné variantě „e“ uvedlo 15,6% respondentů za hlavní přínos 

konkurenční výhodu při získávání zakázek. 2 respondenti z celkového počtu 64 vidí 

přínos ve větším zapojení zaměstnanců do problematiky BOZP. 

 

6. Jaké přínosy očekáváte v návaznosti se zavedením environmentálního 

systému managementu? 

 

a) snížení spotřeby energie a surovin 

b) pokles vzniku odpadů 

c) identifikaci, řízení a vyhodnocování environmentálních aspektů 

d) garanci shody s legislativou 

e) prevenci ekologických havárií 

f) jiné  - vypište:  

 

Obrázek 3.5 – Přínosy ze zavedení environmentálního systému managementu 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

  
 Z obrázku 5.2.5 vyplývá, že 81,3% všech respondentů považuje za hlavní 

přínos ze zavedení systému environmentální managementu v zabezpečení shody 

s platnou legislativou. Zřetelný přínos vidí i v identifikaci, řízení a vyhodnocování 

environmentálních aspektů a v prevenci ekologických havárií. Pouze minimum 
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respondentů uvedlo, že by zavedení environmentálního systému řízení mělo vliv na 

snížení spotřeby energie a surovin nebo poklesu vzniku odpadů. Ve volné variantě 

„f“ 3.1% respondentů zmínilo za přínos konkurenční výhodu při získávání 

veřejných zakázek a jeden respondent ze 64 zmínil větší zapojení zaměstnanců do 

problematiky životního prostředí.  

 

7. Jaké přínosy očekáváte v návaznosti se zavedením systému managementu 

kvality? 

 

a) vyšší kvalitu výrobků 

b) zvýšení odbytu produktů  

c) snížení počtu reklamací 

d) jiné – vypište:  

 

Obrázek 3.6 – Přínosy ze zavedení systému managementu kvality 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 Obrázek 5.6 ukazuje poměrně vyrovnané preference respondentů mezi 

jednotlivými variantami. Přínos po zavedení systému managementu kvality se 

projevil jak ve vyšší kvalitě výrobků, tak i ve zvýšení odbytu produktů a ve snížení 

počtu reklamací. Nezvykle vysoký počet respondentů se vyjádřil i k volné variantě 
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„d“. Vypovídá to zejména o faktu, že existují i další významné přínosy plynoucí ze 

zavedení systému managementu kvality. 25% respondentů ve volné variantě „d“ 

uvedlo za největší přínos konkurenční výhodu při získávání veřejných zakázek a 

zbývající 4 respondenti zmiňují zvýšení kvality procesů a produktů. 

 

8. Jaký byl harmonogram práce zavádění integrovaného systému 

managementu? 

 

a) rozhodnutí vrcholového vedení o zavedení integrovaného systému 

managementu 

b) výběr konzultační společnosti 

c) úvodní jednání s konzultační společností o rozsahu certifikace 

d) výběr certifikačního orgánu 

e) vstupní interní audit pro získání informací o současném stavu 

f) vstupní školení vedoucích zaměstnanců s požadavky norem a postupem 

práce 

g) zpracování návrhu dokumentace a dopracování záznamů 

h) vlastní zavedení integrovaného systému managementu do praxe 

i) školení všech zaměstnanců za účelem seznámení s politikou, cíli a 

dokumentací 

j) interní audit – kontrola zavedení integrovaného systému managementu do 

praxe 

k) certifikace 
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Obrázek 3.7 – Postup práce při zavádění IMS 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obrázek 5.7 zahrnuje pod písmeny „a“ až „k“ 10 kroků, které byly navrženy  

pro zavádění integrovaného systému řízení. Cílem otázky č.8 je zároveň ověřit na 

kolik je tento postup funkční a použitelný v praxi. Sloupce vyjadřují četnost 

provedení jednotlivých kroků v rámci uskutečněného výzkumu. Bližší informace ke 

stanovení tohoto postupu budou rozpracovány v kapitole 5. 

 

Na základě analýzy je možno konstatovat, že téměř 100 % společností 

provedlo kroky „a, g, h, i, j“. Kolem 30 % společností vynechalo kroky „b, c, d“, 

které zmiňují „výběr konzultační společnosti“, „úvodní jednání s konzultační 

společností“, „výběr certifikační společnosti“. Jedná se především o společnosti, 

které již měly certifikován alespoň jeden systém řízení a byly spokojeny jak 

s kvalitou, tak i cenou certifikačních a konzultačních služeb. Zajímavá je poměrně 

nízká četnost varianty „f“, pod kterou se skrývá „ vstupní školení vedoucích 

zaměstnanců s požadavky normy“. Varianta „f“ naznačuje nedostatečný důraz na 
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školení zaměstnanců, což se musí následně projevit i ve znalosti a naplňování 

požadavků norem. 

 

9. Pokud byl stanoven harmonogram práce, ve kterých činnostech došlo 

k největšímu časovému prodlení – vypište: 

 

Jednalo se o volnou otázku, na kterou respondenti mohli odpovědět dle 

vlastních zkušeností. Při vyhodnocování dotazníku se však objevovaly dvě hlavní 

kategorie činností, při kterých došlo k opoždění. Frekventovanou odpovědí rovněž 

bylo, že k žádnému časovému prodlení nedošlo. Pro lepší přehlednost byly 

odpovědi zařazeny do tří kategorií a následně zpracovány formou grafu: 

 

a)  zpracování návrhu dokumentace a dopracování záznamů 

b)  vlastní zavedení integrovaného systému managementu do praxe 

c ) nedošlo k časovému prodlení 

 

Obrázek 3.8 – Činnosti s největší časovou prodlevou 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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K největšímu časovému prodlení došlo u 28,1% společností při zpracování 

návrhu dokumentace a dopracování záznamů. Konkrétně respondenti zmiňovali 

těžkosti při vytvoření registru bezpečnostních rizik a environmentálních aspektů, 

tvorbě příručky pro integrovaný systém řízení nebo zapracování požadavků 

legislativy. Překvapivě u 12,5% společností nedošlo k žádnému časovému prodlení. 

 

10. V jakém rozsahu si organizace objednala služby konzultační společnosti ? 

 

a) vypracování  a revize dokumentace 

b) zpracování registru legislativních požadavků 

c) školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků 

d) interní audity 

e) participace konzultační společnosti při certifikaci 

f) organizace si neobjednala služby konzultační společnosti 

 

Obrázek 3.9 – Rozsah objednaných služeb 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Největší zájem z nabídky služeb konzultačních společností (využilo celkem 

65,6% společností)  je především o „vypracování a revizi dokumentace“ a „interní 
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audit“. 50% společností si objednalo u konzultační společnosti i „školení 

zaměstnanců a vedoucích pracovníků“ a žádalo také o „participaci konzultační 

společnosti při certifikaci“. Pozoruhodná je zejména skutečnost, že 10 společností si 

zavádělo integrovaný systém řízení pouze vlastními silami bez pomoci konzultační 

společnosti a následně prošly úspěšně certifikační auditem. 

 

11. Jak organizace hodnotí spolupráci s konzultační společností (přínosy 

spolupráce, příležitosti pro zlepšení spolupráce, cena služeb) – vypište: 

 

Otázka byla koncipována jako otevřená, aby měli respondenti možnost 

vyjádřit vlastní názor a nebyli ovlivněni nebo limitováni danými variantami. 

Zároveň se jednalo o otázku, ke které se respondenti vyjadřovali nejčastěji a 

nejobsáhleji. Uvedené odpovědi respondentů byly natolik rozdílné, že zpracovaní 

pomocí grafu by nebylo vhodné ani dostatečně vypovídající. Přes 90 % společností 

hodnotí spolupráci s konzultační společností jako velmi dobrou. Téměř polovina 

firem (46,7%) se domnívá, že cena za konzultační služby je příliš vysoká. I přes 

vyšší cenu však pokračují ve spolupráci pokud jsou s úrovní poskytovaných služeb 

spokojeni. Mezi hlavní přínosy spolupráce, které se objevily v různých 

modifikacích alespoň u 5% respondentů, patří: 

 

• zpracování dokumentace, 

• školení zaměstnanců, 

• vyjasnění „neznámých“ problémů, 

• realizace „na klíč“ s minimální zátěží vedení společnosti, 

• vysvětlení požadavků obou norem (14001 a OHSAS 18001), 

•  nestranný pohled při interních auditech, 

•  podpora při dozorových a recertifikačních auditech, 

• orientace v legislativních požadavcích a zpracování souladu s legislativou. 
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12. Která kritéria byla rozhodující pro výběr certifikační společnosti ? 

 

a) cena certifikace 

b) akreditace certifikační společnosti 

c) doporučení od již certifikovaných společností 

d) doba platnosti certifikátu 

e) jiné – vypište:  

 

Obrázek 3.10 – Kritéria pro výběr certifikační společnosti 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Rozhodující vliv na výběr certifikační společnosti mělo především 

doporučení od konzultační společnosti nebo již certifikovaných společností, kterým 

se řídilo 53,1% všech respondentů. Nepotvrdilo se, že doba platnosti certifikátu se 

může u různých akreditačních společností lišit. Obvyklá platnost certifikátu je tři 

roky a proto doba platnosti certifikátu neměla na rozhodování společností žádný 

vliv. Ve volné variantě „e“ 40,6% všech respondentů uvedlo, že pokračovali u 

stejné společnosti, se kterou již v minulosti spolupracovali na certifikaci. K dalším 
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kritériím, které byly zmíněny ve volné variantě „e“, patřilo zejména renomé 

certifikační společnosti v oboru, vstřícnost auditorů a také dostupnost termínu. 

 

13. Jaké rozdíly jste zaznamenali při provádění certifikačního auditu ve 

srovnání s interním auditem? 

 

a) vyšší odbornost certifikačních auditorů 

b) zjištěné nálezy 

c) rozdílný postup práce 

d) jiné – vypište: 

 

Obrázek 3.11 – Srovnání certifikačního a interního auditu 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 
 50 % respondentů je přesvědčeno, že certifikační auditoři mají vyšší 

kvalifikaci než specialisté konzultačních firem. Vyšší odbornost certifikačních 

auditorů se projevila hlavně ve zjištěných nálezech. V menší míře se rozdíly 

ukázaly i v postupu práce. Volná varianta „d“, na kterou odpovědělo 9,4% 

z celkového počtu respondentů, objasnila odpověď na otázku, v čem jsou hlavní 
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rozdíly u zjištěných nálezů. Jedná se především o specifický postoj certifikačních 

auditorů, kteří se zaměřují především na kontrolu plnění požadavků mezinárodních 

norem, zatímco interní auditoři se více zajímají o zdroje neshod a návrhy 

nápravných opatření. 

 

14. Ukázal Vám certifikační audit nějaká nová slabá místa, o kterých jste 

nevěděli? 

 

a) ano  50% respondentů 

b) ne  6,3% respondentů 

c) částečně  43,7% respondentů 

 
 Z otázky č.14 vyplývá, že 50% všech respondentů považuje certifikační 

audit za nástroj k odhalení slabých míst. 43,7% respondentů je částečně spokojeno 

s provedením auditu a 6,3% respondentů jsou nespokojeni. 

 

15. S jakými problémy jste se při zavádění integrovaného systému nejčastěji 
setkávali? 

 
 
 Patnáctá otázka byla opět koncipována jako volná, aby dovolila 

respondentům vyjádřit vlastní zkušenost na danou problematiku. Proto i pro 

vyhodnocení této otázky byla místo grafu zvolena přehledná sumarizace 

nejčastějších odpovědí. K tématu se vyjádřilo přes 90% všech dotázaných 

respondentů. 10% společností odpovědělo, že žádné zvláštní problémy 

nezaznamenaly. K nejčastějším problémům, které respondenti uváděli, patřily tyto : 

 

• zvýšená administrativní zátěž při tvorbě dokumentace  (12,5%)101, 

• vzájemná  integrace jednotlivých systémů (12,5%),              

• nedostatečná orientace v požadavcích jednotlivých směrnic (10,9%), 

• neochota zaměstnanců důsledně plnit požadavky směrnic (7,8%), 

                                                 
101 Celkový počet odpovědí jednotlivých respondentů uvedený v procentech. 
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• přesvědčit zaměstnance i na vedoucích místech, že jsou postupy a procesy, 

které musí být definovány, aby firma fungovala i bez certifikace (7,8%), 

• dosáhnout odstraňování neshod ve stanovených termínech (6,2%), 

• akceptovat nové požadavky, nové povinnosti, nové odpovědnosti (< 5%), 

• sladit nové předpisy s potřebami společnosti (< 5%). 

 

16. Uvedˇte prosím v jakém oboru Vaše firma působí a kolik máte 

zaměstnanců? 

 
 Poslední otázka byla zařazena hlavně pro upřesnění počtu zaměstnanců a 

oboru, ve kterém oslovené společnosti působí. Ze získaných dat vyplynulo, že 

výzkumu se účastnily pouze společnosti o velikosti 50 až 250 zaměstnanců. Nejvíce 

byly zastoupeny firmy podnikající ve  stavebnictví (16), strojírenství (8), 

elektromontáži (6), ve službách (6), IT oborech (4). Výzkumu se účastnily i 

společnosti podnikající v energetice, odpadovém hospodářství, vodním 

hospodářství a lesnictví. 

 

3.3 Shrnutí 
 
 
 Provedený průzkum ukázal nejen přínosy plynoucí ze zavádění 

integrovaného systému řízení, ale i různě závažné problémy, na které organizace při 

zavádění integrovaného systému řízení narážejí. Za hlavní přínosy, které 

společnosti uvádějí, patří především zpřehlednění dokumentace, jasnější specifikace 

odpovědností a pravomocí a garance shody s platnou legislativou. Dalším důvodem 

pro zavedení systému řízení, který vyplynul z výzkumu, je i snazší přístup 

k veřejným zakázkám. 
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 Z výzkumu vyplynuly i problémy, se kterými se respondenti potýkali při 

zavádění integrovaného systému řízení. K nejzávažnějším problémům patřily: 

 

• zvýšená administrativní zátěž při tvorbě dokumentace, 

• vzájemná  integrace jednotlivých systémů,              

• nedostatečná orientace v požadavcích jednotlivých směrnic. 

 

 Výše uvedené problémy jsou řešeny v další části práce. V následujících 

kapitolách je proto provedena integrace požadavků jednotlivých směrnic s cílem 

zjednodušit orientaci v požadavcích na integrovaný systém řízení. Z navržené 

sumarizace požadavků na integrovaný systém řízení mohou profitovat zejména 

vedoucí pracovníci odpovědní za implementaci, rozvoj a zlepšování integrovaného 

systému řízení. 

 

 Ačkoliv respondenti poukazovali na vysokou cenu konzultačních služeb, 

výsledky průzkumu naznačily, že při výběru konzultační nebo certifikační 

společnosti, je kladen hlavní důraz na odbornost a kvalitu poskytovaných služeb. 

Pokud docházelo ke snížení ceny konzultačních nebo certifikačních služeb, tak se 

jednalo především o objemové slevy na poradenství nebo certifikaci integrovaného 

systému řízení jako celku. 

  

 Ve výzkumné otázce č.8 byl navržen jednoduchý postup pro zavádění 

integrovaného systému řízení, který byl zahrnut do provedeného průzkumu. 

Hlavním záměrem bylo zjistit, zda navržené kroky pro zavádění integrovaného 

systému řízení jsou použitelné i v praxi. Ačkoliv se u některých společností objevily 

drobné odchylky, většina společností postupovala při cestě za certifikací ve shodě 

s navrženým harmonogramem. Tímto postupem bylo ověřeno, že navržený sled 

kroků je použitelný v praxi. Uvedený postup pro zavádění integrovaných systémů 

řízení bude podrobněji rozpracován v páté kapitole. 
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 Následující obrázek 3.12 ukazuje míru shody odpovědí respondentů v rámci 

jednotlivých otázek. Míra shody byla hodnocena pouze u uzavřených otázek, 

protože otázky otevřené byly koncipovány hlavně pro získání otevřených odpovědí 

a nebyly vhodné k procentuálnímu zpracování. Výsledná míra shody všech otázek 

dosáhla pouze 34,97% celkové shody a potvrdila tak hypotézu č.1, která 

vycházela z předpokladu, že firmy při zavádění integrovaného systému řízení 

nepostupují standardizovaně. 

 

Obrázek 3.12 – Míra shody  

Otázka Typ otázky Míra shody 
1 Filtrační - nehodnocena - 
2 Uzavřená - hodnocena 33,1% 
3 Uzavřená - hodnocena 29,7% 

4 Uzavřená - hodnocena 40,6% 

5 Uzavřená - hodnocena 38,1% 

6 Uzavřená - hodnocena 32,6% 

7 Uzavřená - hodnocena 34,38% 

8 Uzavřená - hodnocena 84,9% 

9 Otevřená  - nehodnocena - 
10 Uzavřená - hodnocena 49,0% 

11 Otevřená - nehodnocena - 
12 Uzavřená - hodnocena 31,3% 

13 Uzavřená - hodnocena 28,9% 

14 Uzavřená - hodnocena 32% 

15 Otevřená - nehodnocena - 
16 Otevřená - nehodnocena - 
Suma Celková shoda 34,97% 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 Zároveň průzkum poskytnul důležité informace pro společnosti rozhodující 

se nejen o zavedení integrovaného systému řízení, ale také pro společnosti, které již 

učinily rozhodnutí o zavedení integrovaného systému řízení a připravují se na 

vlastní certifikaci. Zejména tyto společnosti najdou v provedeném výzkumu nové 

poznatky a zkušenosti, které jim mohou napomoci v rozhodování o přípravě a 

postupu práce směřujícím k vlastní certifikaci. 
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4 Průzkum míry plnění požadavků normy SA 8000 
 

4.1 Postup při provádění průzkumu 
 

Průzkum míry plnění požadavků normy SA 8000 navazoval na „Průzkum 

zavádění integrovaných systémů managementu v praxi,“ popsaný v předchozí 

kapitole. Cílem této části výzkumu bylo zjistit současný stav poznatků a úroveň 

plnění požadavků normy SA 8000. Integraci požadavků normy SA 8000 do již 

zavedených podnikových systémů řízení lze považovat za přirozených vývoj, 

kterému se společnosti v rámci udržení konkurenceschopnosti v blízké budoucnosti 

nevyhnou. Dá se tedy předpokládat, že snahou firem bude standard SA 8000 

integrovat se standardy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

 

Aby bylo možné zjistit, jak je náročné pro české podniky tyto požadavky 

naplnit a následně integrovat, byl proveden průzkum v praxi. Předmětem zkoumání 

bylo i ověření nebo vyvrácení hypotézy č.2, která předpokládá, že společnosti již 

některé prvky normy SA 8000 naplňují. Do výzkumu byly zařazeny výhradně české 

společnosti, které nejsou ještě na požadavky normy SA 8000 certifikovány, ale mají 

již zaveden integrovaný systém řízení. 

 
 Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy bylo zapotřebí získat informace 

přímo z organizací, které mají zaveden systém managementu. Jako nejvhodnější 

metoda průzkumu pro získání informací byl rovněž zvolen dotazník. Hlavní 

výhodou dotazníkové metody byla možnost oslovit velké množství respondentů.  

 

 V provedeném průzkumu se opět pracovalo s otázkami uzavřenými, kde má 

respondent na výběr z několika variant. Důvodem byla především nižší časová 

zátěž pro respondenty a zároveň i cílenější nasměrování respondenta na danou 

problematiku. V ojedinělých případech byla zvolena otázka polouzavřená, která 

sice dávala respondentovi na výběr z několika variant, ale zároveň mu umožňovala 

ve variantě  „vysvětlete“ formulovat vlastní názor či postoj na danou problematiku. 
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4.2 Vlastní průzkum 
 
 
 V první etapě byly kontaktovány konzultační nebo certifikační společnosti a 

byly požádány o podporu zamýšleného průzkumu formou rozeslání dotazníku na 

společnosti s integrovaným systémem managementu podle norem ISO 9001, ISO 

14001 a OHSAS 18001. Originální formát dotazníku, který byl rozesílán, je 

k nahlédnutí v příloze č.5.  

 

 Celkem  bylo osloveno 400 společností a zpracovaný dotazník byl vrácen 97 

společnostmi, ze kterých bylo vybráno 66 kompletně vyplněných dotazníků pro 

vlastní výzkum. Dotazník byl rozesílán společnostem mezi 50 až 250 zaměstnanci 

ze všech oblastí průmyslu. Jejich výčet je uveden v příloze č.4. Seznam společností 

uvedený v této příloze není úplný, protože některé společnosti si přály zůstat 

v anonymitě nebo poslaly vyplněný dotazník přes konzultační společnost, která 

kontakty neposkytovala. V seznamu se proto nalézají pouze společnosti, které 

v dotazníku nebo emailu uvedly své identifikační údaje. 

 

 Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně jednoduchý dotazník, který se 

zaměřoval výhradně na plnění požadavků normy SA 8000 formou odpovědí „ano“ 

nebo „ne“, bylo vyhodnocení provedeno kumulativním součtem odpovědí 

jednotlivých variant. Absolutní hodnoty byly pro lepší srozumitelnost uvedeny i v 

procentech. Dotazník byl tvořen celkem 12 otázkami tak, aby celková doba 

vyplňování dotazníku nepřesáhla 10 minut. První tři otázky se zaměřily především 

na zjištění povědomí respondentů o standardu SA 8000. Otázky č.4 až č.12 

zkoumaly plnění konkrétních požadavků na sociální odpovědnost, které norma SA 

8000 stanovuje v „kapitole 4 odstavci 1 až 8“.  

 

Výzkum si nekladl za cíl provést audit plnění všech požadavků stanovených 

pro systém managementu podle normy SA 8000, ale byl zaměřen vždy na jeden 

konkrétní reprezentativní požadavek definovaný jednotlivými odstavci kapitoly 4 

normy SA 8000. Podrobnější charakteristiku jednotlivých požadavků normy SA 
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8000 je možno nalézt v kapitole 6. V následujícím textu je vždy uvedena otázka s 

příslušnými variantami a celkovým počtem respondentů, kteří na danou variantu 

odpověděli kladně.  

 

1. Setkali jste se již  při své  práci s normou SA 8000?  

 

a) ano 12 respondentů  (18,2%) 

b) ne 54 respondentů  (81,8%) 

 

2. Uplatňujete ve Vaší společnosti požadavky normy SA 8000? 

 

a) ano 4 respondenti (6,1%)   

b) ne 62 respondentů (93,9%) 

 

3. Pokud ji neuplatňujete, uvažujete o zavedení systému řízení podle této normy?  

 

a) ano 6 respondentů (9,1%)   

b) ne 60 respondentů (90,9%) 

 

4. Minimální věk pro přijetí zaměstnance do pracovního poměru je? 

 

a) 15 let        14 respondentů (21,2%)          

b) 16 let  6 respondentů (9,1%)   

c) 18 let  46 respondentů (69,7%) 

 

5. Nastala ve Vaší firmě situace, v níž bylo zaměstnanci zabráněno ukončit 

pracovní poměr?  

 

a) ano  

b) ne 66 respondentů (100%) 

c) pokud ano, vysvětlete: 
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6. Stalo se, že byl zaměstnanci zadržen plat?  

 

a) ano 0 respondentů 

b) ne 66 respondentů (100%) 

c) pokud ano, vysvětlete: 

 

7. Jaké kroky podniká společnost ke snížení pracovních rizik pro zaměstnance?102 

 

a) je jmenována odpovědná osoba pro BOZP 50 respondentů 

(75,8%) 

b) jsou vytvořeny pracovní instrukce 44 respondentů 

(66,7%)  

c) organizace vyhodnocuje a snižuje pracovní rizika 56 respondentů 

(84,8%) 

 

8. Jsou zaměstnanci sdruženi v odborové organizaci nebo jmenovali svého 

zástupce pro hájení jejich pracovních práv a požadavků? 

 

a) ano 24 respondentů (36,4%)  

b) ne 42 respondentů (63,6%) 

 

9. Diferencujete ve Vaší společnosti zaměstnance na skupiny např. podle věku, 

pohlaví, náboženství nebo etnické příslušnosti a jsou pro tyto skupiny  

stanoveny  zvláštní pravidla či pracovní  podmínky? 

 

a) ano 0 respondentů 

b) ne 66 respondentů (100%) 

 c) pokud ano - vysvětlete:  

 

 

                                                 
102 Pouze u této otázky mohl respondent uvést více než jednu kladnou odpověď. 
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10. Stává se v mimořádných situacích, že přesčasy přesahují 12 hodin za týden? 

 

a) ano 12 respondentů  (18,2%) 

b) ne 54 respondentů  (81,8%) 

 

 

11. Mohou být uvedeny  v pracovních smlouvách  výjimky či dodatky, které by 

zpřísnily  pracovní podmínky zaměstnanců vzhledem k  platné legislativě? 

 

a) ano 8 respondentů (12,1%)  

b) ne 58 respondentů   (87,9%) 

 

12. Jsou písemné dokumenty organizace dostupné zaměstnancům  v českém  jazyce?  

 

a) ano  62 respondentů (93,9%) 

b) ne 4 respondenti    (6,1%)  

 

4.3 Shrnutí 
 
 
 První tři otázky se zaměřily na zjištění informovanosti o normě SA 8000 a 

možnostech jejího uplatnění ve firmách. Více než 80 % respondentů nemělo vůbec 

povědomí o existenci normy SA 8000 a pouze v ojedinělých případech jsou ve 

společnostech uplatňovány její požadavky nebo uvažují o zavedení požadavků 

normy  SA 8000 do praxe.  

 

 Rozporuplný výsledek ukázala otázka číslo 4, ve které 21,2% respondentů 

uvedlo, že minimální věk pro přijetí zaměstnance je 15 let. Podle platné legislativy 

je však minimální věk pro přijetí zaměstnance 16 let. Nicméně ani tato odpověď 

není v rozporu s normou SA 8000, která zakazuje pouze zaměstnávání dětí na úkor 
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jejich školní docházky,103 avšak i podle normy SA 8000 se musí vycházet z platné 

legislativy daného státu. 

 

 Otázka číslo 5 a 6 zjišťovala, zda bylo zaměstnanci někdy zabráněno 

ukončit pracovní poměr nebo mu byl zadržen plat. V obou případech se tak u 

sledovaných firem nikdy nestalo. V otázce číslo 7 uvedlo 75,8% respondentů, že 

jmenovali odpovědnou osobu pro oblast BOZP a pouze 66,7% respondentů má 

zpracováno kompletní pracovní instrukce. Tato skutečnost je v rozporu s požadavky 

normy SA 8000. 

 

 Výsledky otázky číslo 8 dopadly ještě hůře. Výzkum zjistil, že u 63,6% 

firem nejsou zaměstnanci sdruženi v odborové organizaci nebo nemají zvoleného 

zástupce pro hájení svých pracovních práv. I tato skutečnost je v rozporu s normou 

SA 8000. Dle otázky číslo 9 nedochází v českých firmách k diskriminaci podle 

pohlaví, věku nebo barvy pleti. V další otázce ale v rozporu s normou SA 8000 

přesahují u 18,2 % dotázaných firem přesčasy zaměstnanců v mimořádných 

situacích 12 hodin za týden. 

 

 12,1% respondentů uvedlo v otázce číslo 11, že pracovní smlouvy mohou 

obsahovat dodatky, které zpřísňují pracovní podmínky oproti platné legislativě. 

Odvolávají se však na předpis 628/2004 Sb. § 29,104 díky kterému lze v pracovní 

smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají účastníci zájem. Norma SA 

8000 požaduje, aby byla dodržena platná legislativa. V otázce číslo 12 pouze 6,1% 

respondentů uvádí, že mají firemní dokumenty v jiném než českém jazyce. Norma 

SA 8000 požaduje, aby tyto dokumenty byly v jazyce, kterému zaměstnanci 

rozumějí. 

  

 Výsledky průzkumu jsou překvapující a nutí k zamyšlení, jaké jsou hlavní 

příčiny tak nízkého povědomí o normě SA 8000 a především takto nízké motivace 
                                                 
103 SA 8000:2008, Social Accountability 8000. New York, Social accountability international, 2008. 
5 s. 
104 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 628/2004 Sb. 
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k uplatnění zásad společenské odpovědnosti firem. Vždyť právě zaměstnanci jsou 

tím hlavním faktorem, který určuje kvalitu výrobků a úspěšnost firmy.  

 

 Lze se domnívat, že jedním z faktorů, který může snižovat zájem o 

standardy SA 8000 je „Zákoník práce“. V tomto zákoně jsou zakotvena práva 

zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů a tudíž do jisté míry suplují standardy SA 

8000. Je nutno říci, že je však zásadní rozdíl mezi zákonem a standardy. 

Společnosti jsou sice povinny zákon respektovat, nicméně hledají cesty, jak zákon 

obejít a ulehčit si vlastní situaci. Standard je do jisté míry dobrovolná aktivita firem 

uplatňovat nějaké principy a zásady. Dá se tedy předpokládat, že standardy jsou 

naplňovány podstatně efektivněji a v souladu s duchem těchto zásad. 

 

 To je i myšlenkou a přínosem provedeného výzkumu, který ukazuje, že 

firmy ještě nedozrály do fáze pochopení a podpory zásad společenské 

odpovědnosti. Jednou z možností na zlepšení tohoto nepříznivého trendu, by mohl 

být větší tlak odborů na zavedení standardů SA 8000. Bohužel výzkum ukázal, že 

největší neshodou oproti požadavkům normy SA 8000 je, že ve společnostech 

nejsou zřízeny odborové organizace a ani zaměstnanci nevolí svého zástupce, který 

by místo chybějící odborové organizace hájil jejich pracovní práva. 

 

 Standard SA 8000 by si jistě zasloužil i větší podporu ze strany státu , ať už 

formou informační kampaně nebo formou aktivní podpory např. zohledněním firem 

s certifikovaným systémem řízení podle normy SA 8000 u veřejných zakázek. 

Vždyť právě pro zaměstnance, potažmo občany Českého státu, plynou největší 

výhody ze zavedení tohoto systému řízení. 

 

 Obrázek 4 ukazuje celkovou míru plnění požadavků normy SA 8000 

oslovenými respondenty. Otázky č.1 až č.3 nebyly zacíleny na konkrétní požadavky 

a proto nebyly do hodnocení zahrnuty. V otázce č.4 byly sečteny varianty a + b, 

které obě splňovaly požadavky standardu. Naopak v otázce č.7 byla každá z variant 

zaměřena na konkrétní požadavek a tudíž byly hodnoceny varianty jednotlivě. 
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Celkové plnění definovaných požadavků jednotlivými respondenty dosáhlo 

84,85% a byla tak potvrzena hypotéza č.2, která předpokládá, že společnosti 

již některé prvky normy SA 8000 naplňují. 

 

Obrázek  4 – Míra plnění požadavků 

Otázka Poznámka Míra plnění požadavku 
1 Nehodnocena - 
2 Nehodnocena - 
3 Nehodnocena - 
4 Hodnocena (součet a + b) 78,8% 
5 Hodnocena 100% 
6 Hodnocena 100% 
7a Hodnocena jednotlivá varianta 75,8% 
7b Hodnocena jednotlivá varianta 66,7% 
7c Hodnocena jednotlivá varianta 84,8% 
8 Hodnocena 63,6% 
9 Hodnocena 100% 
10 Hodnocena 81,8% 
11 Hodnocena 87,9% 
12 Hodnocena 93,9% 
Suma Celkové plnění 84,85% 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 I přes potvrzení hypotézy č.2 lze hodnotit výsledky provedeného výzkumu 

za alarmující zejména z následujících důvodů: 

 

• pouze tři požadavky normy SA 8000 byly uplatněny ve všech firmách bez 

výhrad,  

• v žádné společnosti nebyly akceptovány všechny požadavky beze zbytku, 

• většina požadavků byla akceptována v méně než dvou třetinách oslovených 

firem,  

• v současné době nemá většina oslovených firem zájem o certifikaci podle 

normy SA 8000, i když by splnění požadavků této normy nebylo náročné.  

 

Neochota k zavádění systému managementu podle této normy 

pravděpodobně pramení z nedostatečné znalosti normy SA 8000 a nepochopení 
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přínosů zavedení těchto standardů pro konkurenceschopnost společnosti. Zároveň 

však průzkum naznačil, že uplatnění standardů společenské odpovědnosti firem je 

v českých podmínkách realizovatelné a tudíž je možná i jejich následná 

implementace do integrovaného systému řízení. 
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5 Integrace požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 

 
 

V rámci této kapitoly je navržen rámcový postup pro zavedení integrovaného 

systému řízení, provedena syntéza požadavků systémových standardů ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001 a ověřena platnost hypotézy č.3, která předpokládá, že 

integrace požadavků jednotlivých norem do jednotného souhrnu je možná. 

 

5.1 Návrh rámcového postupu pro zavádění integrovaného 
systému řízení 

 
 
 Důvodem pro rozpracování otázky výzkumu č.8 – „Jaký byl harmonogram 

práce pro zavádění integrovaného systému řízení“ z  kapitoly 3 do samostatné 

subkapitoly byla především skutečnost, že odborná literatura, popisující systémy 

řízení, se zaměřuje především na implementaci, rozvoj a zlepšování integrovaných 

systémů řízení. Jedná se o fázi po zavedení a certifikaci integrovaného systému 

řízení. Této fázi však předchází přípravná fáze, která zahrnuje rozhodování a 

přípravu na vlastní certifikaci a v dostupné literatuře je jí věnována spíše okrajová 

pozornost.  

 

 V této podkapitole jsou definovány kroky, které by organizace měla provést 

v rámci přípravné fáze. Navržená posloupnost kroků vychází z publikace Vebera105, 

však tato posloupnost byla doplněna o některé další kroky, které Veber neuvádí. 

Jedná se zejména o kroky spojené s výběrem konzultační a certifikační společnosti. 

Smysluplnost jednotlivých kroků a jejich posloupnost byla již ověřena v praxi 

provedeným průzkumem, a proto bude pozornost zaměřena především na 

rozpracování jednotlivých kroků. Ověření navržené posloupnosti kroků bylo 

                                                 
105 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 77-79 s. 
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provedeno u následujících společností.106 Navržený rámcový postup zahrnuje 10 

kroků (v textu označených písmeny „a až k“): 

 
a) rozhodnutí vrcholového vedení o zavedení integrovaného systému 

managementu, 

 

Základním výchozím krokem pro zavedení systému řízení je rozhodnutí 

vrcholového vedení, které zároveň určí termíny, zdroje, odpovědnosti a cíle pro 

zavedení systému řízení. Zavedení a údržba integrovaného systému řízení bude 

klást zvýšené nároky na zdroje. Podle Vebera107 se jedná především o: 

 

finanční zdroje – dodržování platné legislativy je základním požadavkem 

norem ISO 14001 a OHSAS 18001. Do životního prostředí a ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce bývají investovány nemalé finanční prostředky, které však mají 

téměř nulový efekt ve zvýšení výnosů nebo v nárůstu zisku firmy. Druhou skupinou 

nových nákladů, jsou náklady na konzultační společnost a certifikační audit. 

 

personální zdroje – zavedení integrovaného systému řízení nevyžaduje 

přehnané speciální nároky na personál. Je potřeba jmenovat představitele vedení. 

Jedná se zpravidla o člena vrcholového vedení, který ke své současné funkci obdrží 

i odpovědnosti za implementaci a údržbu integrovaného systému řízení. Dále je 

nezbytné jmenovat a vyškolit interní auditory, kteří provádějí audity v rámci 

rozšíření pracovní náplně. Vhodné je z vedoucích pracovníků sestavit pracovní 

skupinu, která se bude podílet na přípravě a zavádění integrovaného systému řízení. 

Vrcholové vedení musí schválit harmonogram zavádění a určit odpovědnosti pro 

jednotlivé kroky a činnosti. 

 

                                                 
106 Seznam společností participujících na výzkumu je uveden v příloze č.4. 
107 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 79 s. 
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Ačkoliv normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 se spokojují pouze 

s vyhlášením příslušné politiky a cílů,  Nenadál108 zdůrazňuje nutnost deklarovat 

vizi, misi a hodnoty organizace, které také model EFQM považuje za 

bezpodmínečně nutnou podmínku úspěšného dlouhodobého fungování jakékoli 

organizace.  

 

b) výběr konzultační společnosti, 

 

Jedná se o poměrně zásadní rozhodnutí, protože kvalita konzultační 

společnosti bude významně ovlivňovat i kvalitu zavedení integrovaného systému 

řízení. Proto se doporučuje nevybírat konzultační společnost podle ceny, ale 

zejména podle referencí prestiže a odbornosti konzultační společnosti. 

 

c) úvodní jednání s konzultační společností o rozsahu certifikace, 

 

Následuje úvodní jednání s konzultační společností, kde se dohodne 

především rozsah spolupráce při zavádění integrovaného systému řízení a časový 

harmonogram realizace. Zavedení integrovaného systému řízení je potřeba chápat 

jako poměrně rozsáhlý projekt, a proto je vhodné v této fázi zpracovat projekt pro 

zavádění integrovaného systému řízení a odsouhlasit ho s konzultační společností. 

Nenadál109 uvádí, že takový projekt by měl obsahat např. (údaje o všech etapách 

realizace, kontrolních bodech, určených odpovědnostech, finanční analýze,  školení 

zaměstnanců, prověřování a plnění jednotlivých fází projektu). 

 

d) výběr certifikačního orgánu, 

 

Ačkoliv je certifikace až posledním bodem uvedeného postupu, je vhodné si  

vybrat kvalitní certifikační orgán již v této fázi, vyjednat přijatelnou cenu, domluvit 

                                                 
108 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 3 kap., 1-4 
s. 
109 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 3 kap., 22-
25 s. 
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se na předběžném termínu certifikace a vyjasnit si podmínky dané certifikačním 

orgánem pro vlastní certifikaci. 

 

e) vstupní interní audit pro získání informací o současném stavu, 

 

Dalším přirozeným krokem je analýza současného stavu systému 

managementu organizace. Nejčastěji aplikovaným přístupem, pro analýzu 

současného stavu a posouzení jak organizace plní požadavky systémových 

standardů, je interní audit. Nenadál110 uvádí i další možné přístupy pro posouzení 

současného stavu jako benchmarking, metodu sebehodnocení nebo posouzení stavu 

externí organizací. 

 

f) vstupní školení vedoucích zaměstnanců s požadavky norem a postupem 

práce,  

 

Pro snazší zavedení integrovaného systému řízení a lepší pochopení 

požadavků normy je vhodné proškolit vedoucí pracovníky nejen na požadavky 

norem, ale i na požadavky související legislativy. Veber uvádí111 - pro dobrou 

orientaci bývá účelné zorganizovat informativní školení pro vrcholové vedení 

formou „in company“ v rozsahu cca 2-3 hod. 

 

g) zpracování návrhu dokumentace a dopracování záznamů, 

 

Návrh dokumentace pro integrovaný systém řízení zahrnuje především 

vypracování registru související legislativy, registru environmentálních aspektů, 

bezpečnostních rizik a určení požadavků zákazníků. Dále stanovení politiky, cílů, 

                                                 
110 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 3 kap., 19-
21 s. 
111 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 77-79 s. 
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vypracování nové, popřípadě doplnění dosavadní dokumentace a následně 

kompletaci příručky pro integrovaný systém řízení.  

 

h) vlastní zavedení integrovaného systému managementu do praxe, 

 

Zpracování dokumentace a záznamů však automaticky neznamená, že 

integrovaný systém řízení bude efektivně fungovat. Doporučuje se perioda tří 

měsíčního fungování zavedených systémů řízení a následné provedení kontrolního 

nebo kontrolních auditů.  

 

i) školení všech zaměstnanců za účelem seznámení s politikou, cíli a 

dokumentací, 

 

Jedná se o krok, který by měl následovat po zpracování dokumentace 

záznamů a paralelně probíhat s krokem vlastního zavedení integrovaného systému 

řízení do praxe. 

 

j) interní audit – kontrola zavedení integrovaného systému managementu 

do praxe, 

 

Smyslem interního auditu je porovnání současného stavu s požadavky norem 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Veber112 doporučuje provést takovýto audit 

nejpozději tři měsíce před certifikačním auditem. Nenadál113 navíc zmiňuje 

možnost hodnotit efektivnost implementace integrovaného systému řízení kromě 

interních auditů i pomocí metody benchmarkingu nebo metody sebehodnocení. 

 

 

 

                                                 
112 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 77-79 s. 
113 NENADÁL, J. Integrovaný systém řízení. Praha: Verlag Dashofer, 2008. 3 část, 3 díl, 3 kap., 26-
28 s. 
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k) certifikace. 

 

Certifikace je zakončením procesu implementace integrovaného systému 

řízení a jedná se o nezávislé posouzení zavedení systému managementu 

certifikačním orgánem. Běžná perioda pro dohledy nad fungováním integrovaného 

systému řízení je jeden rok a společnost by měla zároveň prokázat i zlepšení 

funkčnosti systému řízení nad již dosaženou úroveň. 

 

Komentář: Tento rámcový postup byl navržen jako univerzální pro organizace 

všech velikostí a typů a jeho funkčnost byla ověřena v rámci předchozího výzkumu. 

Nicméně je především na aktuálních potřebách organizace, zda změní posloupnost 

těchto definovaných kroků nebo některé kroky dokonce vynechá. Pro přehlednější 

orientaci se doporučuje rozpracovat jednotlivé kroky do dílčích činností a zakotvit 

je do časového harmonogramu (příklad možného časového harmonogramu je 

uveden v  příloze č. 6).  

 

Provedený výzkum z hlediska rozsahu nebyl schopen pokrýt celou škálu 

možných dotazů týkajících se zavedení integrovaného systému řízení, a proto byly 

některé další aspekty upřesněny pomocí osobních rozhovorů. Bylo zjištěno, že 

oslovení respondenti dávají přednost zavedení jedné příručky a jmenování jednoho  

představitele vedení  pro integrovaný systém řízení před třemi příručkami nebo 

třemi představiteli vedení. Žádný z oslovených respondentů nemá ambice uplatnit 

prvky některých rozšiřujících systémů řízení např. požadavky normy ISO 9004 nebo 

metody sebehodnocení. 

 

5.2 Analýza požadavků pro integrovaný systém řízení 
 

 Opodstatnění a potřebu integrace požadavků mezinárodních norem pro praxi 

ukázal zejména provedený průzkum. V otázce č.15 respondenti na otázku „S jakými 

problémy jste se při zavádění integrovaného systému řízení nejčastěji setkávali?“ 

uvedli, že se vzájemnou integrací jednotlivých systémů. Podobný problém 
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naznačila i otázka č.9, ve které respondenti zmínili, že k největšímu prodlení došlo 

při zpracování návrhu dokumentace a při vlastním zavedení integrovaného systému 

řízení do praxe. Práci na těchto činnostech může výrazně urychlit jednotný souhrn 

požadavků všech tří norem, který bude k dispozici odpovědným pracovníkům. Pro 

vytvoření takového souhrnu je potřeba požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 nejprve analyzovat a poté rozhodnout, zda je integrace proveditelná. 

Následně tyto požadavky integrovat tak, aby výstup integrace byl použitelný pro 

praxi. 

  

 Prvním krokem k integraci požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001 je vytvoření převodní tabulky. Tento krok je důležitý zejména proto, 

že každá ze zmíněných norem má vlastní strukturu a číslování jednotlivých 

paragrafů. Pro syntézu požadavků všech tří norem je nezbytné vytvořit společnou 

strukturu a číslování, na jejichž základech bude vytvořen souhrn požadavků pro 

integrovaný systém řízení.  

 

 Inspirací k vytvoření převodní tabulky byla publikace od Nenadála,114 kde je 

integrace provedena podle struktury normy ISO 9001, nicméně je upraveno 

číslování kapitol ISO 9001 podle norem ISO 14001, OHSAS 18001. Dalším 

pramenem byla příloha normy ISO 9001, která bohužel definuje vztahy pouze mezi 

normou ISO 9001 a ISO 14001. Příloha normy OHSAS 18001 sice popisuje vztahy 

mezi normou OHSAS 18001, ISO 14001 a ISO 9001, stejně jako převodní tabulka, 

kterou v roce 2005 zpracoval pro integrovaný systém řízení Štruncl115 ve spolupráci 

s Českým normalizačním institutem, ale obě tabulky jsou strukturovány podle 

normy OHSAS 18001 a nejsou tudíž pro záměry disertační práce vhodné. 

Pravděpodobným důvodem je, že většina podniků nejprve zavádí standard ISO 

                                                 
114 NENADÁL, J., PETŘÍKOVÁ, R. a SCHUPKEOVÁ, L. Systémy integrovaného managementu. 
Ostrava: Dům techniky, 1999. 110 s. 
115 ŠTRUNCL, J. a KUDLÁK, D. Integrovaný systém managementu – požadavky podle norem ISO 
9001, ISO 14001 a BSI OHSAS 18001. Praha: Česká společnost pro jakost, 2005. 24-25 s. 
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9001 a následně do něj integruje standardy ISO 14001 a OHSAS 18001. Tento 

princip bude respektován i v disertační práci. 

 

 Výsledná struktura převodní tabulky vychází z poznatků získaných v příloze 

normy ISO 9001 a jsou do ní integrovány požadavky normy ISO 14001 a OHSAS 

18001. Jedná se o nový pohled, který není v této podobně publikován. Kompletní 

integraci těchto norem provedl kromě Nenadála116 i Štruncl117, který však vytvořil 

vlastní strukturu, skládající se pouze z pěti kapitol – „všeobecné požadavky, 

politika ISM, plánování, zavedení a provoz, kontrola a opatření k nápravě“. V práci 

je respektována standardní strukturu normy ISO 9001. 

 

 Norma ISO 9001 a ISO 14001 je vydávána Evropským výborem pro 

normalizaci a norma OHSAS 18001 Britským normalizační institutem. Snaha 

Evropského výboru pro normalizaci o usnadnění integrace mezi normami ISO 9001 

a ISO 14001 je pochopitelná a logická. Otázkou je, zda je Evropský výbor pro 

normalizaci ochoten podporovat začlenění konkurenční normy OHSAS 18001 do 

skupiny svých vzájemně kompatibilních norem. 

 

 Naopak snahou Britského normalizačního institutu je umožnit firmám, které 

již mají zaveden systém řízení podle normy ISO 9001 nebo ISO 14001 co 

nejsnadnější integraci s požadavky normy OHSAS 18001, a proto jako jediný 

popsal vztahy mezi všemi třemi normami, nicméně z pohledu normy OHSAS 

18001. Do budoucna se nepředpokládá změna tohoto postoje, a proto provedená 

syntéza požadavků všech tří norem nabývá na významu zejména pro firmy, které již 

mají zaveden systém řízení kvality a rády by s ním integrovaly systém řízení 

životního prostředí a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

                                                 
116 NENADÁL, J., PETŘÍKOVÁ, R. a SCHUPKEOVÁ, L. Systémy integrovaného managementu. 
Ostrava: Dům techniky, 1999. 110 s. 
117 ŠTRUNCL, J. a KUDLÁK, D. Integrovaný systém managementu – požadavky podle norem ISO 
9001, ISO 14001 a BSI OHSAS 18001. Praha: Česká společnost pro jakost, 2005. 3 s. 
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5.3 Převodní tabulka   
 
 
 Základní osnovou převodní tabulky je členění kapitol podle normy ISO 

9001, podle níž se řídí i členění kapitol norem ISO 14001 a OHSAS 18001. Pouze 

ve výjimečných případech je nutné ustanovit dodatečnou kapitolu nebo subkapitolu 

pro konkrétní požadavky integrovaných norem. Často dochází i k situaci, že pro 

určité požadavky normy ISO 9001 nemají dvě zbylé normy ekvivalentní požadavek.  

 
 Obsahová náplň některých subkapitol norem ISO 14001 a OHSAS 18001 

není stoprocentně identická s obsahem přiřazených subkapitol normy ISO 9001. 

Není výjimkou, že požadavky uvedené v subkapitole jedné normy mají ekvivalentní  

požadavky v několika subkapitolách druhé normy a naopak. To je i důvodem, proč 

v převodní tabulce jsou některé subkapitoly norem ISO 14001 a OHSAS 18001 

uvedeny vícekrát.  

 

 Pro následnou syntézu bude nezbytné duplikace odstranit. Pro lepší 

přehlednost byla struktura převodní tabulky bez duplikací použitá pro syntézu 

požadavků zvýrazněna podtržením. Ostatní požadavky, které nebyly zvýrazněny 

podržením jsou pouze duplikacemi a nebudou dále rozpracovávány. 

 
 
Obrázek 5.1 – převodní tabulka 
 

ISO 9001 Subk. ISO 14001 Subk. OHSAS 18001 Subk. 
Úvod 
Obecně 
Procesní přístup 
Vztah k ISO 9004 
Kompatibilita s jinými systémy 
managementu 

 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 

Úvod - Úvod - 

Předmět  
Obecně 
Aplikace 

1 
1.1 
1.2 

Předmět normy  1 Předmět normy 1 
 

Citované normativní 
dokumenty 

2 Normativní odkazy 2 Citované publikace 2 

Termíny  a definice 3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 3 
Systém managementu kvality 4 Požadavky na systém 

environmentálního managementu 
4 Požadavky na systém 

managementu BOZP 
4 

Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 4.1. Všeobecné požadavky 4.1. 
Požadavky na dokumentaci 
Obecně 
Příručka kvality 
Řízení dokumentů 
Řízení záznamů 

4.2. 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

 
Dokumentace  
 
Řízení dokumentů 
Řízení záznamů 

 
4.4.4 
 
4.4.5 
4.5.4 

 
Dokumentace 
 
Řízení dokumentů 
Řízení záznamů 

 
4.4.4 
 
4.4.5 
4.5.4 

Odpovědnost managementu 5     
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Angažovanost a aktivita 
managementu 

5.1 Environmentální politika  
Zdroje, úlohy, odpovědnost a 
pravomoc 

4.2 
4.4.1 

Politika BOZP 
Zdroje, úlohy, odpovědnost, 
povinnost a pravomoc 

4.2 
4.4.1 

Zaměření na zákazníka 5.2 Environmentální aspekty 
Požadavky právních předpisů a 
jiné požadavky  

4.3.1 
 
4.3.2 

Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a určení 
způsobu řízení 
Požadavky právních předpisů 
a jiné požadavky 

 
 
4.3.1 
 
4.3.2 

Politika kvality 5.3 Environmentální politika 4.2. Politika BOZP 4.2 
Plánování 5.4 Plánování 4.3 Plánování 4.3 
Cíle kvality 5.4.1 Cíle, cílové hodnoty a programy 4.3.3 Cíle a programy 4.3.3 
Plánování systému 
managementu  kvality 

 
5.4.2 

 
Cíle, cílové hodnoty a programy 

 
4.3.3 

 
Cíle a programy 

 
4.3.3 

Odpovědnost, pravomoc a 
komunikace 

5.5     

Odpovědnost a pravomoc 
Představitel managementu 

5.5.1 
5.5.2 

Všeobecné požadavky 
Zdroje, úlohy, odpovědnost a 
pravomoc 

4.1 
 
4.4.1 

Všeobecné požadavky 
Zdroje, úlohy, odpovědnost, 
povinnost a pravomoc 

4.1 
 
4.4.1 

Interní komunikace 5.5.3 Komunikace 4.4.3 Komunikace, spoluúčast a 
konzultace 

4.4.3 

Přezkoumání systému 
managementu 
Obecně 
Vstup pro přezkoumání 
Výstup z přezkoumání 

5.6 
 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

Přezkoumání vedením  
 
 

4.6 
 
 

Přezkoumání systému 
managementu 

4.6 

Management zdrojů 
Poskytování zdrojů 
Lidské zdroje  
Obecně 

6 
6.1 
6.2 
6.2.1 

Zdroje, úlohy, odpovědnost a 
pravomoc 
Odborná způsobilost, výcvik a 
povědomí 

4.4.1 
 
 
4.4.2 

Zdroje, úlohy, odpovědnost, 
povinnost a pravomoc 
Odborná způsobilost, výcvik 
a povědomí 

4.4.1 
 
4.4.2 

Kompetence, výcvik a vědomí 
závažnosti 

6.2.2 Odborná způsobilost, výcvik a 
povědomí 

4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik 
a povědomí 

4.4.2 

Infrastruktura 
Pracovní prostředí 

6.3 
6.4 

Zdroje, úlohy, odpovědnost a 
pravomoc 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, 
povinnost a pravomoc 

4.4.1 

Realizace produktu 7 Zavedení a provoz 4.4. Implementace a provoz 4.4 
Plánování realizace produktu 
Procesy  týkající se zákazníka 

7.1 
7.2 

Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 

Určování požadavků týkajících 
se produktu 

7.2.1 Environmentální aspekty 
 
 
Požadavky právních předpisů a 
jiné požadavky 
Řízení provozu 

4.3.1 
 
 
 
4.3.2 
4.4.6 

Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a určení 
způsobu řízení 
Požadavky právních předpisů 
a jiné požadavky 
Řízení provozu 

4.3.1 
 
 
4.3.2 
4.4.6 

Přezkoumání požadavků 
týkajících se produktu 

7.2.2 Řízení provozu 
Environmentální aspekty 

4.4.6 
4.3.1 

Řízení provozu 
Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a určení 
způsobu řízení 

4.4.6 
4.3.1 
 
 

Komunikace se zákazníkem 7.2.3 Komunikace 4.4.3 Komunikace, spoluúčast a 
konzultace 

4.4.3 

Návrh a vývoj 
Plánování návrhu a vývoje 
Vstupy pro návrh a vývoj 
Výstupy z návrhu a vývoje 
Přezkoumání návrhu a vývoje 
Ověřování návrhu a vývoje 
Validace návrhu a vývoje 
Řízení změn návrhu a vývoje 
Nákup 
Proces nákupu 
Informace pro nákup 
Ověřování nakupovaného 
produktu 
Výroba a poskytování služeb 
Řízení výroby a poskytování 
služeb 
Validace procesů výroby a 
poskytování služeb 
Identifikace a sledovatelnost 
Majetek zákazníka 
Uchovávání produktu 

7.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
 
7.5 
7.5.1 
 
7.5.2 
 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 

 
Řízení provozu 
 
 
 
 
 
 
Řízení provozu 
 
 
 
 
Řízení provozu 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.6 
 
 
 
 
 
 
4.4.6 
 
 
 
 
4.4.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řízení provozu 
 
 
 
 
 
 
Řízení provozu 
 
 
 
 
Řízení provozu 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.6 
 
 
 
 
 
 
4.4.6 
 
 
 
 
4.4.6 
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Řízení monitorovacího a 
měřicího zařízení 

 
7.6 

 
Monitorování a měření 

 
4.5.1 

Měření a monitorování 
výkonnosti 

 
4.5.1 

Měření, analýza a zlepšování 8 Kontrola  4.5 Kontrola  4.5 
Obecně 
Monitorování a měření 
Spokojenost zákazníka 

8.1 
8.2 
8.2.1 

Monitorování a měření 
 
Hodnocení souladu 

4.5.1 
 
4.5.2 

Měření a monitorování 
výkonnosti 
Hodnocení souladu 

4.5.1 
 
4.5.2 

Interní audit 8.2.2 Interní audit 4.5.5 Interní audit 4.5.5 
Monitorování a měření procesů 
Monitorování a měření 
produktu 

8.2.3 
8.2.4 

Monitorování a měření 
 
 

4.5.1 
 
 

Monitorování a měření 
výkonnosti 
 

4.5.1 
 
 

Řízení neshodného produktu 8.3 Neshoda, opatření k nápravě a 
preventivní opatření 
 
Havarijní připravenost a reakce 

4.5.3 
 
 
4.4.7 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná a 
preventivní opatření 
Havarijní připravenost a 
reakce 

4.5.3 
 
 
4.4.7 

Analýza  dat 8.4. Monitorování a měření 4.5.1 Monitorování a měření 
výkonnosti 

4.5.1 

Zlepšování 8.5     
Neustálé zlepšování 8.5.1 Environmentální politika 

Přezkoumání vedením 
4.2 
4.6 

Politika BOZP 
Přezkoumání systému 
managementu 

4.2 
4.6 

Opatření k nápravě 
Preventivní opatření 

8.5.2 
8.5.3 

Neshoda, opatření k nápravě a 
preventivní opatření 
 

 
4.5.3 

Vyšetřování incidentu, 
neshody, nápravná a 
preventivní opatření 

 
 
4.5.2 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Za základ struktury převodní tabulky byla zvolena norma ISO 9001. 

Důvodem pro zvolení zmíněné normy jako základního kamene je především fakt, 

že norma ISO 9001 je nejobsáhlejší a nejstarší ze všech tří norem a zároveň bývá 

také první normou, pro jejíž certifikaci se firma rozhodne v případě, že nemá zájem 

o certifikaci podle dalších norem. Převodní tabulka je zároveň použitelná i pro 

organizace, které jsou certifikovány pouze podle normy ISO 9001 a následně se 

rozhodnou pro certifikaci podle dalších standardů. Na číslování převodní tabulky je 

možno si povšimnout, že struktura norem je velice blízká. Hlavní rozdíl je 

především v tom, že norma ISO 9001 je obsáhlejší a má více kapitol než norma ISO 

14001 a OHSAS 18001.  

 

 To byla také hlavní disproporce, kterou bylo nutné vyřešit.  Rozdíl je vidět u 

subkapitol „7.3“ až „7.5“ normy ISO 9001, které definují 18 požadavků, zatímco u 

normy ISO 14001 a OHSAS 18001 odpovídá těmto subkapitolám pouze jediný 

požadavek. Ve výsledné struktuře je norma ISO 9001 v jednotlivých kapitolách 

zastoupena výrazně vyšším podílem subkapitol než norma ISO 14001 a OHSAS 

18001. 
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 Všechny odlišnosti se podařilo sladit do jednoho celku a do navržené 

převodní tabulky byly implementovány všechny subkapitoly analyzovaných norem 

beze zbytku. To znamená, že struktura převodní tabulky je plně použitelná pro 

syntézu požadavků pro integrovaný systém řízení. 

 

5.4 Návrh syntézy  požadavků pro integrovaný systém řízení 
 
  

 Po provedené analýze slučitelnosti požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 a vytvoření převodní tabulky je možno provést syntézu požadavků 

jednotlivých norem. Jedním z problémů, který bylo nutno překonat, je rozdílné 

členění kapitol a samozřejmě i specifické požadavky jednotlivých standardů. 

V práci je zvolena metoda nejpřísnější verze, což znamená, že jako základ pro 

integrovaný souhrn požadavků je vybrán nejnáročnější požadavek ze zmíněných 

norem.  

 

 Tento přístup má své výhody i nevýhody. K výhodám patří zejména to, že 

integrovaný systém je postaven na požadavcích, které jsou tou nepřísnější variantou 

požadavků jednotlivých norem. Organizace, která takový standard přijme, může 

tudíž konstatovat, že se řídí přísnějšími, ekologičtějšími a bezpečnějšími kritérii než 

organizace, které postaví svůj systém řízení na jednotlivých systémech řízení 

odděleně.  

 

 Zmíněná přednost je zároveň i nevýhodou. Integrovaný systém řízení, který 

je postaven na těchto přísnějších požadavcích, je sice ekologičtější a bezpečnější, 

ale zároveň naplnění takovýchto požadavků klade i větší nároky na finance a čas. 

Nicméně je nutno konstatovat, že současný trend je nasměrován k přísnější ochraně 

zdraví zaměstnanců a životního prostředí, a to je také důvod, proč se v práci pracuje 

s touto variantou. 
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 Záměrem integrace je, aby výsledný přehled požadavků byl užitečným a 

přehledným pomocníkem pro pochopení všech požadavků, který kompletuje 

v jednom celku požadavky zmíněných norem. Tomuto záměru je podřízeno i 

členění, které vychází z převodní tabulky podle normy ISO 9001. Pro přehlednost je 

zachováno číslování pro navrženou syntézu požadavků podle normy ISO 9001. 

 

 Pro vytvoření souhrnu požadavků norem pro integrovaný systém řízení je 

použita metoda syntézy. Pomocí této metody jsou požadavky jednotlivých norem 

slučovány do logických celků, a proto výsledný souhrn přehledně ukazuje v každé 

kapitole požadavky všech tří systémů pro danou oblast. Za základ navržené 

integrace jsou zvoleny požadavky normy ISO 9001, do které jsou integrovány 

požadavky  norem ISO 14001 a OHSAS 18001. Požadavky norem ISO 14001 a 

OHSAS 18001, které jsou nad rámec požadavků normy ISO 9001, jsou zvýrazněny 

tučným písmem. Kurzívou je následně označen komentář autora k provedené 

integraci. Základní definice a pojmy, se kterými se pracuje v rámci integrace 

požadavků uvedených norem, jsou uvedeny v příloze č. 7. 

 

 V současném systému tří standardů, kde jsou obdobné požadavky  

specifikovány na třech různých místech, je orientace velice náročná. Celková 

sumarizace integruje tyto separátně specifikované požadavky vždy pod jeden 

požadavek. Přínos integrace lze spatřit především ve výrazném zjednodušení 

hledání požadavků pro všechny tři systémy a v podstatném urychlení práce. 

V následující části již lze nalézt praktický výstup integrace požadavků, kde jsou 

požadavky integrovány do logických celků.  

 

5.5 Integrace požadavků  - Předmět, odkazy a definice (kap. 1-3) 
 
 

V této podkapitole jsou integrovány požadavky prvních tří kapitol norem 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Pro lepší přehlednost je v práci zachováno 

číslovaní kapitol a požadavků podle těchto norem. 
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1 Předmět118 

 

 V mezinárodních normách jsou specifikovány požadavky na systém jakosti, 

environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak aby 

organizaci umožnila: 

 

• zavést politiku, 

• stanovit cíle, 

• respektovat požadavky právních předpisů, 

• zvyšovat spokojenost zákazníka, 

• neustále zlepšovat procesy. 

 

 Požadavky uvedené v těchto mezinárodních normách jsou navrženy tak, aby 

mohly být včleněny do jakéhokoli systému managementu. Avšak rozsah jejich 

uplatnění závisí např. na velikosti a typu organizace či povaze činností uvnitř 

organizace. Podle normy ISO 9001 jsou navíc umožněna i vyloučení některých 

kapitol, která se však nevztahují na požadavky kapitoly 7.  

 

Postupovat podle mezinárodních norem by měly především organizace, které 

si přejí: 

 

• vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení, 

• zajistit soulad s politikou, kterou vyhlásily, 

• prokázat shodu s normami třetím stranám, které o to mají zájem, 

• požádat o certifikaci systému řízení třetí stranou. 

 

 Komentář: Požadavky mezinárodních norem jsou pro tuto kapitolu velice 

obdobné. Normy ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou ve svých výkladech obsáhlejší. 

                                                 
118 ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2004, ČSN OHSAS 18001:2007 – z těchto norem 
jsou čerpány požadavky pro integrovaný systém řízení a následně provedena jejich syntéza. Pro lepší 
přehlednost je zachováno původní číslování podle normy ISO 9001. 
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Pro rozlišení jsou jejich požadavky přesahující požadavky normy ISO 9001 

zvýrazněny tučně. 

 

2 Normativní odkazy 

 

 V kapitole jsou uváděny normativní dokumenty, na které se odkazují části 

textu analyzovaných mezinárodních norem. Jedná se o nedatované odkazy a 

předpokládá se, že uživatel bude pracovat vždy s aktuální verzí normativního 

dokumentu, na níž se mezinárodní normy odkazují. 

 

3 Termíny a definice 

 

 Termíny a definice specifikují „názvosloví“, které je použito pro účely 

mezinárodních norem. Normy ISO 14001 a OHSAS 18001 uvádějí termíny a 

definice přímo ve zmíněných normách, zatímco norma ISO 9001 odkazuje 

v kapitole „termíny a definice“ na normu ISO 9000.   

 

 Komentář: Norma ISO 9001 uvádí, že pokud se v textu vyskytne slovo 

„produkt“, může to znamenat „výrobek“ nebo „službu“. 

 

5.6 Integrace požadavků - Požadavky (kap. 4) 
 

Podkapitola se zaměřuje na požadavky čtvrté kapitoly normy ISO  9001 a v 

práci je zachováno číslování podle normy ISO 9001. Do jednotlivých požadavků 

normy ISO 9001 jsou integrovány příslušné požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 

18001. 
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4.1 Všeobecné požadavky  

 

 Požadavkem kapitoly je, že organizace musí v souladu s požadavky 

mezinárodních norem vytvořit, dokumentovat, zavést, uplatňovat a udržovat systém 

řízení a neustále zlepšovat jeho efektivnost. 

 

 Komentář: Norma  ISO 9001 nad rámec ostatních norem stanovuje, že 

organizace musí: 

 

• identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality, 

• určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

• určovat metody a kritéria pro fungování a řízení procesů, 

• zajišťovat dostupnost zdrojů, 

• monitorovat, měřit, analyzovat a neustále zlepšovat tyto procesy, 

• zajistit řízení a kontrolu procesů při využití externího zdroje, který ovlivňuje 

shodu produktu s požadavky. 

 

4.2  Požadavky na dokumentaci 

4.2.1 Obecně 

 

 Kapitola specifikuje rozsah dokumentace, který musí zahrnovat: 

 

• dokumentovaná prohlášení o politice a cílech, 

• příručku systému řízení včetně definování rozsahu systému řízení (ISO 

9001), 

• popis hlavních prvků a procesů systému managementu a jejich vzájemné 

součinnosti a působení a odkaz na navazující dokumentaci (ISO 14001, 

OHSAS 18001), 

• dokumentované postupy a záznamy požadované mezinárodními normami, 

• dokumenty, včetně záznamů, určené organizací k zajištění plánování, 

provozování a řízení svých procesů. 
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 Komentář: Podle ISO 9001 se rozsah dokumentace může lišit s ohledem na 

velikost organizace či složitost procesů a organizace rovněž zvolí vhodný typ média 

jako nosič dokumentace. 4.2.2 – „Příručka kvality“ nabízí bližší informace 

k obsahu příručky kvality, které jsou v rámci normy ISO 14001 a OHSAS 18001 

konkrétněji rozepsány pod třetí odrážkou kapitoly 4.2. 

 

4.2.3 Řízení dokumentace 

 

 Dokumentace systému managementu musí být řízena a musí být vytvořen 

dokumentovaný postup pro: 

 

• schvalování, přezkoumávání a opakované schvalování dokumentů, 

• zajištění identifikace změn a stavu revize dokumentů, 

• zajištění dostupnosti relevantní verze příslušných dokumentů a jejich 

čitelnosti a vhodné identifikovatelnosti, 

• zajištění identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce, 

• zabránění neúmyslnému použití zastaralých dokumentů a jejich vhodného 

označení, pokud zůstávají zachovány pro jakékoli účely. 

 

 Komentář: Požadavky na řízení dokumentace jsou z pohledu všech tří norem 

obdobné, norma ISO 9001 požaduje pro řízení dokumentace dokumentovaný 

postup, zatímco normy ISO 14001 a OHSAS 18001 požadují pouze vytvoření 

postupu pro řízení dokumentace. 

 

4.2.4 Řízení záznamů 

 

 Organizace musí vytvořit a udržovat záznamy nezbytné pro prokázání shody 

s požadavky mezinárodních norem, vlastního systému managementu a k prokázání 

dosažených výsledků. Záznamy musí zůstat čitelné a snadno identifikovatelné. 

Musí se vypracovat dokumentovaný postup, který stanoví nástroje potřebné 
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k identifikaci, ukládání, ochraně, vyhledávání, stanovení doby uchování a 

vypořádání záznamů.  

 

 Komentář: Normy ISO 14001 a OHSAS 18001 sice nevyžadují přímo 

dokumentovaný postup (stačí pouze vytvořit funkční postup), ale oproti normě ISO 

9001 požadují, aby byl v postupu pro řízení záznamů zahrnut i postup pro skartaci 

záznamů. 

 

5.7 Integrace požadavků - Odpovědnost managementu (kap. 5) 
 

Požadavky na „Odpovědnost managementu“ jsou specifikovány v páté 

kapitole normy ISO 9001. Opět je zachováno číslování požadavků podle normy 

ISO 9001 a jsou zde integrovány požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001. 

 

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu  

5.2 Zaměření na zákazníka 

 

 K požadavkům kapitoly patří, že vrcholové vedení musí poskytovat důkazy 

o své osobní angažovanosti, rozvíjením, uplatňováním a neustálém zlepšování 

systému managementu a to zejména: 

 

• plněním požadavků zákazníka a zákonných požadavků, 

• stanovováním politiky  a cílů systému managementu, 

• prováděním přezkoumání managementu, 

• zajišťováním dostupnosti zdrojů. 

• stanovením požadavků zákazníka, tak aby byly plněny s cílem zvyšování 

jeho spokojenosti. 

 

 Komentář: Pouze norma ISO 9001 má samostatný paragraf, kde zmiňuje  

požadavky na vrcholové vedení v rámci systému managementu kvality. Normy ISO 
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14001 a OHSAS 18001 konkretizují požadavky na vrcholové vedení v kapitole 

„Struktura a odpovědnost“. 

 

5.3 Politika 

 

 Organizace vypracuje politiku systému managementu autorizovanou 

vrcholovým vedením, tak aby: 

 

• odpovídala záměrům organizace, povaze a rozsahu environmentálních 

dopadů a rizik BOZP, 

• obsahovala závazek k neustálému zlepšování, prevenci znečištění a úrazů, 

• obsahovala závazek souladu s požadavky právních předpisů a jiných 

požadavků, ke kterým se organizace zavázala, 

• poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů, 

• byla dokumentována, implementována, udržována a přezkoumávána 

z hlediska vhodnosti a přiměřenosti, 

• byla sdělována a pochopena zaměstnanci, 

• byla dostupná všem zainteresovaným stranám včetně veřejnosti. 

 

Komentář: Požadavky všech tří norem jsou téměř totožné, liší se pouze 

zaměřením na příslušnou oblast, kterou daná norma popisuje. Normy ISO 14001 a 

OHSAS 18001 kladou důraz na shodu s právními předpisy a dostupnosti politiky 

veřejnosti. 

 

5.4 Plánování,   

5.4.1 Cíle, cílové hodnoty a programy 

 

 Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky 

a úrovně v organizaci vytvořeny, zavedeny a udržovány dokumentované cíle a 

cílové hodnoty, které jsou v souladu s politikou pro systém managementu.  
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Při stanovování cílů musí organizace brát v úvahu: 

 

• splnění požadavků na produkt, závazků týkajících se prevence úrazů a 

poškozování zdraví a environmentální aspekty, 

• plnění právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se organizace 

zavázala, 

• závazek neustálého zlepšování, 

• technologické a finanční možnosti. 

 

 Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat programy pro dosahování 

svých cílů a cílových hodnot. Programy musí obsahovat: 

 

• určení odpovědnosti a pravomoci pro dosažení cílů a cílových hodnot, 

• měřitelnost, prostředky a časový rámec. 

 

Komentář: Norma ISO 9001 rozpracovává požadavky na stanovení cílů 

velice obecně a požaduje, aby byly v souladu s politikou, v souladu s požadavky na 

produkt, a aby byly měřitelné. Oproti tomu normy ISO 14001 a OHSAS 18001 

uvádí další požadavky, které organizace musí brát úvahu a stanovuje konkrétní 

požadavky na programy pro dosahování cílů. Tyto požadavky jsou zvýrazněny 

tučným písmem. 

 

5.4.2 Plánování systému managementu kvality119 

 

 Vrcholové vedení musí zajistit, aby plánování systému managementu 

kvality bylo prováděno v souladu s požadavky uvedené ve 4.1 a aby byla neustále 

udržována integrita celého systému managementu.  

 

 

 
                                                 
119 Požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
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5.4.3 Environmentální aspekty120 

 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy k: 

 

• identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v 

rámci definovaného rozsahu environmentálního managementu, které může 

řídit a těch environmentálních aspektů, na které může mít určitý vliv, 

• k určení významných aspektů, které mají nebo mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

 Organizace musí tyto informace dokumentovat a průběžně aktualizovat. 

Také musí zajistit, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu při 

vytváření, zavádění a udržování systému environmentálního managementu. Jedná 

se výhradně o požadavek normy ISO 14001. 

 

5.4.4 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení121 

 

 Organizace zavede a bude udržovat postupy pro průběžnou identifikaci 

nebezpečí, hodnocení rizik a zavedení nezbytných opatření k jejich řízení. Tento 

postup musí brát v úvahu: 

 

• běžné a mimořádné události, 

• činnosti všech pracovníků majících přístup na pracoviště, 

• nebezpečí v okolí či mimo pracoviště, 

• zařízení, vybavení a materiál na pracovišti poskytnutý organizací nebo 

jinými subjekty, 

• změny v systému managementu BOZP nebo změnami v organizaci, 

• požadavky právních předpisů. 

 

                                                 
120 Požadavek normy ČSN EN ISO 14001:2004. 
121 Požadavek normy OHSAS 18001:2008. 
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 Organizace musí zajistit, aby výsledky tohoto hodnocení byly brány v úvahu 

při stanovování cílů BOZP. Organizace musí udržovat tyto informace v aktuálním 

stavu. Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizika musí: 

 

• být definována s ohledem na jejich rozsah, charakter a časovou souvislost, 

aby byla spíše proaktivní než reaktivní, 

• zajistit klasifikaci rizik a identifikaci těch, které musí být omezovány nebo 

řízeny opatřeními, 

• identifikovat a posuzovat nebezpečí a rizika spojená se změnami 

v organizaci nebo systému managementu BOZP, 

• pro snižování rizik použít následující hierarchii (odstranění, nahrazení, 

technické opatření, značení, osobní ochranné prostředky), 

• organizace musí dokumentovat a udržovat výsledky identifikace nebezpečí a 

posuzování rizik. 

 

 Komentář: Norma ISO 18001:2008 oproti předchozí verzi konkrétněji a 

detailněji popisuje management změny a určuje hierarchii pro snižování rizik. 

Ačkoliv je subkapitola 8.4.2, požadavkem normy ISO 9001, subkapitola 8.4.3 

požadavkem normy ISO 14001 a 8.4.4 požadavkem normy OHSAS 18001 jsou si 

svou podstatou velice blízké. Všechny se zaměřují v rámci plánování na oblast, 

která má pro systém řízení z pohledu zmíněných norem klíčový význam. 

 

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

5.5.1 Struktura, odpovědnost a pravomoc 

5.5.2 Představitel managementu 

 

 Vrcholové vedení má hlavní zodpovědnost za systém managementu a svou 

osobní angažovanost prokazuje zajištěním zdrojů a stanovením odpovědností a 

pravomocí všech pracovníků, kteří řídí, provádějí či ověřují činnosti, které mají vliv 

na systém managementu. Úlohy, odpovědnosti a pravomoci musí být definovány, 

dokumentovány a komunikovány. Vrcholové vedení organizace musí jmenovat 
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zástupce vedení, který bez ohledu na jiné odpovědnosti musí mít odpovědnost a 

pravomoc zahrnující: 

 

• zajištění, vytvoření, zavedení a udržovaní systému managementu ve shodě 

s požadavky mezinárodních norem, 

• předkládání zpráv o výkonnosti systému managementu k přezkoumání, 

včetně doporučení pro jeho zlepšování. 

 

 Všichni zaměstnanci s řídící odpovědností musí demonstrovat svůj 

závazek k trvalému zlepšování systému managementu. Všichni zaměstnanci 

musí být informováni, kdo je představitelem  vrcholového vedení pro oblast 

BOZP. 

 

 Komentář: Text zvýrazněný tučným písmem představuje požadavky norem 

ISO 14001 a OHSAS 18001, které přesahují rozsah normy ISO 9001. Navíc norma 

ISO 9001 pro tuto oblast definuje požadavky ve dvou subkapitolách, zatímco 

zbývající normy přehledně popisují požadavky pouze v jedné subkapitole. 

 

5.5.3 Interní komunikace 

 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro:  

 

• interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi,  

• komunikaci se smluvními partnery a cizími pracovníky na pracovišti, 

• přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích 

zainteresovaných stran. 

 

 Podle ISO 14001 musí organizace rozhodnout, zda bude externě 

komunikovat o svých environmentálních aspektech a musí zaznamenat 

rozhodnutí o této věci. Jestliže se rozhodne komunikovat, musí vytvořit a 
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zavést metody pro externí komunikaci. OHSAS 18001 navíc zavádí 

subkapitolu „Spoluúčast a konzultace“, který říká, že zaměstnanci musí být: 

 

• zapojeni do procesu identifikace nebezpečí, posuzování rizik, 

vyšetřování incidentu, tvorby politiky a cílů, 

• konzultováni, jestliže dochází ke změnám, které ovlivní BOZP na 

pracovišti, 

• zastupováni v záležitostech BOZP, 

• informováni o zástupcích zaměstnanců pro BOZP a o představiteli 

vedení. 

 

V opodstatněných případech organizace konzultuje otázky BOZP 

s externími zainteresovanými stranami. 

 

Komentář: ISO 9001 požaduje pouze funkční komunikační cesty pro 

zajištění efektivnosti systému managementu kvality. Požadavky norem ISO 14001 a 

OHSAS 18001, které přesahují požadavky normy ISO 9001 jsou zvýrazněny tučným 

písmem. 

 

5.6 Přezkoumání systému managementu 

5.6.1 Obecně 

 

 Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém 

managementu tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a 

efektivnost. Přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšení a 

potřebu změn v politice, cílech a cílových hodnotách. Záznamy o přezkoumání 

managementu se musí udržovat. 

 

 

 

 



 113 

5.6.2 Vstup pro přezkoumání 

 

Vstup pro přezkoumání vedením musí obsahovat: 

 

• výsledky auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a 

jinými požadavky, které se na organizaci vztahují, 

• zpětnou vazbu od zákazníka a ostatních externích zainteresovaných stran, 

výsledky spoluúčasti a konzultace, 

• výkonnosti procesů, výkonnost systému managementu a shodu produktu, 

• environmentální profil organizace, 

• rozsah plnění cílů a cílových hodnot, 

• stav opatření k nápravě a stav preventivních opatření, 

• následná opatření z předchozího přezkoumání managementu, 

• změněné okolnosti, včetně vývoje požadavků právních předpisů a ostatních 

požadavků, které by mohly ovlivnit systém managementu (management 

jakosti, environmentální aspekty, řízení rizik), 

• doporučení pro zlepšování. 

 

5.6.3 Výstup z přezkoumání 

 

Výstup z přezkoumání musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se: 

 

• ke zlepšování systému managementu a jeho procesů, 

• ke změně politiky, cílů a cílových hodnot, 

• ke zlepšování produktu ve vztahu k zákazníkům (ISO 9001), 

• k potřebám zdrojů. 

 

 Komentář: ISO 14001 a OHSAS 18001 popisují vstupy i výstupy v rámci 

jedné subkapitoly, na rozdíl od normy ISO 9001, která zavádí subkapitoly tři. 

Požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou rozdílné oproti 

požadavkům normy ISO 9001, jsou zvýrazněny tučným písmem. Navíc norma 
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OHSAS 18001 požaduje, aby výstupy z přezkoumání vedením byly dostupné pro 

užití v rámci 4.4.3 - „komunikace, spoluúčast a konzultace“. 

 

5.8 Integrace požadavků - Management zdrojů (kap. 6) 
 

V této podkapitole jsou sloučeny požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001 pro management zdrojů. Číslování integrovaných požadavků 

vychází z normy ISO 9001, která definuje požadavky na management zdrojů v šesté 

kapitole. 

 

6.1 Poskytování zdrojů  

 

Organizace musí určovat a poskytovat zdroje nezbytné pro zavedení, udržování, 

neustálé zlepšování systému managementu a zvyšování spokojenosti zákazníka. 

Mezi zdroje patří: 

 

• lidské zdroje a specializované dovednosti, 

• infrastruktura organizace, 

• technologie a finanční zdroje, 

• pracovní prostředí. 

 

 Komentář: Normy ISO 14001 a OHSAS 18001 nemají samostatnou kapitolu 

pro poskytování zdrojů a poskytování zdrojů konkretizují v paragrafu „Zdroje, 

úlohy, odpovědnost a pravomoc“. 

 

6.2 Lidské zdroje 

6.2.1 Obecně, 6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

 

 Organizace musí určit (ISO 9001), zajistit (ISO 14001, OHSAS 18001) 

nezbytnou odbornou způsobilost pro zaměstnance, kteří provádějí práce, ovlivňující 

kvalitu produktů, environmentální aspekty či oblast BOZP. Odborná způsobilost 
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musí být stanovena na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. 

Organizace musí uchovávat související záznamy. Poskytovat výcvik nebo provádět 

jiná opatření pro splnění těchto potřeb v rámci odborné způsobilosti a hodnotit 

efektivnost provedených opatření a udržovat vhodné záznamy (ISO 9001). 

 

 Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy, které osoby 

pracující pro ni nebo z jejího pověření poučí o: 

 

• důležitosti shody s politikou, cíli a postupy systému managementu, 

• aktuálních a potenciálních důsledcích jejich pracovních činností a 

přínosů ve zlepšené osobní výkonnosti, 

• jejich úlohách a odpovědnostech při dosahování shody s požadavky 

systému managementu, 

• potenciálních důsledcích v případě nedodržení stanovených postupů. 

 

 Postupy pro výcvik musí brát v úvahu rozdílnost odpovědností, 

schopností, gramotnosti (ISO 14001, OHSAS 18001) a rizik (OHSAS 18001). 

  

 Komentář: Text označený tučným písmem opět ukazuje požadavky norem 

ISO 14001 a OHSAS 18001 nad rámec normy ISO 9001, která sice rozdělila 

požadavky do dvou subkapitol, nicméně nespecifikuje požadavky tak detailně jako 

zbývající dvě normy. 

 

6.3 Infrastruktura  

 

 Požadavky na infrastrukturu jsou definovány podle normy ISO 9001, která 

uvádí, že organizace musí poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro 

dosažení shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje, je-li to vhodné: 

 

• budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, 

• zařízení pro procesy (hardware i software), podpůrné služby. 
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6.4 Pracovní prostředí  

 

 Organizace musí určit a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody 

s požadavky mezinárodních norem (ISO 9001). 

 

5.9 Integrace požadavků  - Realizace produktu (kap. 7) 
 

 Požadavky na realizaci produktu jsou specifikovány v sedmé kapitole normy 

ISO 9001 a podle této normy je také zachováno číslování souhrnných požadavků 

pro integrovaný systém řízení. 

 

7.1 Plánování, realizace produktu a řízení provozu  

7.1.1 Plánování a realizace produktu 

 

 Organizace musí plánovat a rozvíjet procesy potřebné pro realizaci 

produktu. Plánování a realizace musí být v souladu s ostatními požadavky systému 

managementu kvality. Při plánování realizace produktu musí organizace určit, je-li 

to vhodné: 

 

• cíle kvality a požadavky na produkt, 

• potřebu vytvořit procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, které jsou 

specifické pro produkt, 

• požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a 

zkoušení, které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu, 

• záznamy potřebné pro poskytnutí důkazů, že realizační procesy a výsledný 

produkt splňují požadavky. 

 

 Výstup z tohoto přezkoumání musí být ve formě, která je vhodná pro 

fungování organizace.  

 



 117 

7.1.2 Řízení provozu 

 

 Organizace musí plánovat a určit ty operace a činnosti, které souvisejí 

s jejími environmentálními aspekty, identifikovanými riziky, politikou, cíli a 

cílovými hodnotami, tak aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek. Ty 

musí zahrnovat i management změny122 a to: 

 

• vytvořením, zavedením a udržováním dokumentovaných postupů pro řízení 

situací, pokud by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od politiky, 

cílů či cílových hodnot, 

• definováním provozních kritérií v těchto postupech, 

• vytvořením, zavedením a udržováním postupů pro identifikované 

environmentální aspekty a rizika pro zboží, zařízení či služby a sdělením 

příslušných postupů a požadavků dodavatelům, včetně smluvních partnerů. 

• stanovením a udržováním postupů pro vývoj pracoviště, procesu, zařízení, 

strojů, pracovních instrukcí a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení 

lidským schopnostem za účelem eliminace nebo snížení rizik BOZP. 

 

 Komentář: Požadavky na „plánování, realizaci produktu a řízení provozu 

byly natolik odlišné, že pro lepší přehlednost byly rozděleny do dvou subkapitol. 

Subkapitola 7.1.1 specifikuje požadavky normy ISO 9001 a subkapitola 7.1.2 

shrnuje požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001. Zvláštností je, že pouze 

norma ISO 14001 požaduje dokumentovaný postup pro řízení provozu. 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 
122 Požadavek aktualizované normy ČSN OHSAS 18001:2007. 
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7.2 Procesy týkající se zákazníka 

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 

 

Organizace musí určit: 

 

• požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při 

dodání a po dodání, 

• požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro 

specifikované nebo zamýšlené použití, 

• zákonné požadavky a požadavky týkající se produktu, 

• jakékoli doplňující požadavky určené organizací. 

 

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

 

 Organizace musí přezkoumat požadavky týkající se produktu. Toto 

přezkoumání musí být provedeno před přijetím závazku organizace dodat produkt 

zákazníkovi (před předložením nabídek, objednávek či při jejich změnách) a musí 

zajistit aby: 

 

• byly stanoveny požadavky na produkt a byly vyřešeny požadavky smlouvy, 

které se liší od dříve vyjádřených požadavků, 

• organizace byla schopna plnit stanovené požadavky. 

 

 Záznamy o výsledcích přezkoumání a opatřeních vyplývajících 

z přezkoumání musí být udržovány. V případě, že zákazník neposkytne 

dokumentované vyjádření požadavků, musí být požadavky zákazníka organizací 

potvrzeny dříve, než je organizace přijme. V případě, že se změní požadavky na 

produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty, a aby 

příslušní zaměstnanci byli o změněných požadavcích informováni. 
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7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

 

 Organizace musí určit a uplatňovat efektivní způsoby pro komunikování se 

zákazníky s ohledem na: 

 

• informace o produktu, 

• vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn, 

• zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností zákazníka. 

 

7.2.4 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

 

 Organizace musí vytvářet postupy k identifikaci právních předpisů a jiných 

požadavků v oblasti BOZP a v souvislosti s jejími environmentálními aspekty. 

Organizace musí zajistit, aby: 

 

• požadavky právních předpisů a jiné předpisy byly brány v úvahu při 

vytváření a udržování integrovaného systému řízení, 

• byly průběžně aktualizovány, 

• byly sdělovány odpovědným osobám a zainteresovaným stranám. 

 

 Komentář: Subkapitola  7.2 - „Procesy týkající se zákazníka“ definuje 

požadavky dané normou ISO 9001. Normy ISO 14001 a OHSAS 18001 nespecifikují 

pro tuto oblast žádné konkrétní požadavky. Z důvodů integrace požadavků naposled 

jmenovaných norem do jednoho celku byla přidána subkapitola  7.2.4, která se 

zabývá požadavky právních předpisů. Požadavky právních předpisů jsou 

specifikovány výhradně normami ISO 14001 a OHSAS 18001. 
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7.3 Návrh a vývoj 

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje 

 

 Organizace musí plánovat a řídit návrh a vývoj produktu. V průběhu 

plánování návrhu a vývoje produktu musí organizace určit: 

 

• etapy návrhu a vývoje, 

• přezkoumání, ověřování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu 

návrhu a vývoje, 

• odpovědnost a pravomoci při návrhu a vývoji. 

 

 Organizace musí řídit rozhraní mezi různými skupinami zapojenými do 

návrhu a vývoje, aby byla zajištěna efektivní komunikace a jasné přidělení 

odpovědností. Výstup z plánování, je-li to vhodné, se musí podle skutečného 

průběhu návrhu a vývoje aktualizovat. 

 

7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj 

 

 Vstupy týkající se požadavků na produkt musí být určeny a záznamy musí 

být udržovány. Tyto vstupy musí zahrnovat: 

 

• požadavky na funkčnost a provedení, 

• aplikovatelné zákonné požadavky a požadavky předpisů, 

• v případě, že je to vhodné, informace odvozené z předchozích podrobných 

návrhů, 

• další požadavky, které jsou podstatné pro návrh a vývoj. 

 

 Tyto vstupy musí být přezkoumány z hlediska přiměřenosti. Požadavky 

musí být úplné, jednoznačné a nesmějí být ve vzájemném rozporu. 
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7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje 

 

 Výstupy z návrhu a vývoje musí být poskytnuty v takové formě, která 

umožňuje ověřování ve vztahu ke vstupům pro návrh a vývoj. Výstupy musí být 

před uvolněním schváleny. Výstupy z návrhu a vývoje musí: 

 

• splňovat vstupní požadavky na návrh a vývoj, 

• poskytovat vhodné informace pro nakupování, výrobu a poskytování služeb, 

• obsahovat přejímací kritéria pro produkt nebo na ně musí odkazovat, 

• specifikovat znaky produktu, které jsou nezbytné pro jeho bezpečné a 

správné používání. 

 

7.3.4. Přezkoumání návrhu a vývoje 

 

 Ve vhodných etapách se musí v souladu s plánovanými činnostmi (viz. 

7.3.1) provádět systematická přezkoumání návrhu a vývoje, aby se:  

 

• vyhodnotila schopnost návrhu a vývoje plnit požadavky, 

• identifikovaly všechny problémy, aby byla navržena nezbytná opatření. 

 

 Mezi účastníky těchto přezkoumání musí být představitelé organizačních 

jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy přezkoumávaného návrhu a vývoje. 

Musí se udržovat záznamy o výsledcích přezkoumání a všech nezbytných 

opatřeních (viz. 4.2.4.) 

 

7.3.5. Ověřování návrhu a vývoje 

 

 Ověřování se musí provádět v souladu s plánovanými činnostmi (viz. 4.2.4.) 

tak, aby se zajistilo, že výstupy z návrhu a vývoje splňují vstupní požadavky na 

návrh a vývoj. Musí se udržovat záznamy o výsledcích ověřování a o všech 

nezbytných opatřeních (viz. 4.2.4) 
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7.3.6. Validace návrhu a vývoje 

 

 Validace návrhu a vývoje se musí provádět v souladu s plánovanými 

činnostmi, aby zajistila, že výsledný produkt je způsobilý plnit požadavky 

specifikovaného nebo zamýšleného použití, pokud jsou tyto známy. V případě, že je 

to možné, musí být validace dokončena před jeho dodáním nebo uplatněním. O 

výsledcích validace a všech nezbytných opatřeních se musí udržovat záznamy (viz. 

4.2.4.) 

 

7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje 

 

 Změny návrhu a vývoje se musí identifikovat a musí se o tom udržovat 

záznamy. Změny musí být přezkoumány, ověřeny, popřípadě validovány a před 

uplatněním schváleny. Přezkoumání změn návrhu a vývoje musí zahrnovat 

vyhodnocení vlivu změn na základní součásti a na produkt, který byl již dodán. 

Musí se udržovat záznamy o výsledcích přezkoumání změn a o všech nezbytných 

opatřeních (viz. 4.2.4.) 

 

 Komentář: Subkapitola  7.3 zahrnuje pouze požadavky normy ISO 9001. 

Normy ISO 14001 a OHSAS 18001 nemají ekvivalentní subkapitolu. Obsahově 

blízká subkapitola „řízení provozu“  byla  již popsána v předchozím textu. 

 

7.4 Nákup 

7.4.1 Proces nákupu 

 

 Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifickým 

požadavkům na nakupování. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele a na 

nakupovaný produkt musí být závislý na vlivu nakupovaného produktu na 

následnou realizaci produktu nebo na konečný produkt. Organizace musí hodnotit a 

vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky 

organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované 
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hodnocení. Musí se udržovat záznamy o výsledcích hodnocení a o všech 

nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení (viz. 4.2.4.). 

 

7.4.2 Informace pro nákup 

 

 Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který se má nakoupit a 

je-li to vhodné, včetně: 

 

• požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, 

• požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, 

• požadavků na systém managementu kvality.  

 

 Organizace musí zajišťovat přiměřenost specifikovaných požadavků pro 

nakupování dříve, než je sdělí dodavateli. 

 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

 

 Organizace musí stanovovat nebo uplatňovat kontrolní nebo jiné činnosti 

nezbytné pro zajištění, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky 

nakupování. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování 

u dodavatele, musí organizace v informacích o nakupování uvést zamýšlený průběh 

uvolnění produktu. 

 

7.5 Výroba a poskytování služeb,  

7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

 

 Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za 

řízených podmínek. Řízené podmínky podle vhodnosti zahrnují: 

 

• dostupnost informací, které popisují znaky produktu, 

• dostupnost pracovních instrukcí, jsou-li zapotřebí, 
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• použití vhodného zařízení, 

• dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení, 

• uplatňování monitorování a měření, 

• uplatňování činností po dodávání a po dodání. 

 

7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

 

 Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb 

v případě, že nelze následným monitorováním a měřením ověřovat výsledný 

výstup. Zahrnuje to všechny procesy, jejichž nedostatky se objeví až poté, co se 

produkt používá nebo byla poskytnuta služba. Validací se musí prokázat schopnost 

těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy musí organizace 

stanovit mechanismy, je-li to vhodné, včetně: 

 

• stanovených kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, 

• schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců, 

• použití specifických metod a postupů, 

• požadavků na záznamy (viz. 4.2.4) a  

• opakované validace. 

 

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

 

 Je-li to vhodné, musí organizace během realizace produktu vhodnými 

prostředky produkt identifikovat. Organizace musí identifikovat status produktu 

s ohledem na požadavky na monitorování a měření. V případě, že je požadována 

sledovatelnost, musí organizace řídit a zaznamenat jednoznačnou identifikaci 

produktu (viz. 4.2.4). 
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7.5.4 Majetek zákazníka 

 

 Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud jej organizace řídí 

nebo používá. Zároveň musí identifikovat, ověřovat, chránit a zabezpečovat 

majetek zákazníka poskytnutý k používání nebo k začlenění do produktu. Jestliže se 

jakýkoli majetek ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí se to 

oznámit zákazníkovi a musí se o tom udržovat záznamy (viz. 4.2.4). 

 

7.5.5 Uchovávání produktu 

 

 Organizace musí zachovávat shodu produktu v průběhu interního 

zpracování a dodání do zamýšleného místa určení. Toto zachování shody musí 

zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody 

platí i pro základní části produktu. 

 

Komentář: Subkapitola  7.5  a 7.6  je výhradně požadavkem normy ISO 9001. 

 

7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení123 

 

 Organizace musí určit monitorování a měření, která se mají provádět, 

monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu 

s určenými požadavky (viz. 7.2.1). Organizace musí vytvořit procesy pro zajištění, 

že lze monitorování a měření provádět, a že se provádí způsobem, který je 

v souladu s požadavky na monitorování a měření. V případě, že je nezbytné zajistit 

platné výsledky, měřící zařízení musí být: 

 

• ve specifických intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno 

podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; v případě, 

že takové etalony neexistují, musí se základ použitý pro kalibraci nebo 

ověřování zaznamenat, 

                                                 
123 Požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
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• justováno nebo podle potřeby opakovaně justováno, 

• identifikováno tak, aby bylo možné určit stav kalibrace, 

• zabezpečeno před takovými seřízeními, která by zrušila platnost výsledku 

měření, 

• chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby 

a skladování. 

 

 Kromě toho musí organizace posoudit a zaznamenat platnost předchozích 

výsledků měření, když se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům. Organizace 

musí u dotčeného zařízení a každého dotčeného produktu přijmout příslušná 

opatření. Musí se udržovat záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování (viz. 4.2.4). 

Jestliže se při monitorování a měření specifikovaných požadavků používá 

počítačový software, musí být potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlenou aplikaci. 

Toto potvrzení musí být provedeno před počátečním použitím a podle potřeby se 

musí opakovat. 

 

5.10  Integrace požadavků - Měření, analýza a zlepšování (kap. 8) 
 
 

Poslední kapitolou normy ISO 9001 je kapitola osm, která specifikuje 

požadavky na měření, analýzu a zlepšování. Také v podkapitole 5.10 je zachováno 

číslování požadavků podle normy ISO 9001 a jsou zde integrovány  požadavky 

všech tří norem. 

 

8.1 Obecně  

 

 Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, 

analýzy a zlepšování, které jsou potřebné: 

 

• pro prokázání shody produktu, 
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• pro zajištění shody systému managementu kvality, životního prostředí a 

bezpečnosti práce, 

• pro neustálé zlepšování těchto systémů. 

 

 Zároveň musí vytvořit, zavést a udržovat postupy na monitorování a 

měření, které mohou mít významný environmentální dopad nebo vliv na rizika 

BOZP. Postupy musí umožnit: 

 

• monitorování dosažení cílů, 

• provedení proaktivních opatření na odchylky od programů, cílových 

hodnot, provozních kritérií nebo požadavků zákonů a předpisů, 

• provedení proaktivních opatření v návaznosti na nehody, nemoci, 

nežádoucí události, skoronehody, 

• dostatečné zaznamenávání výsledků z monitorování a měření. 

 

 Pro monitorování a měření musí organizace zajistit, aby používala a 

udržovala měřící zařízení, které je kalibrované nebo ověřené a musí uchovávat 

související záznamy. 

 

 Komentář: Norma ISO 9001 definuje pouze obecné zásady pro 

monitorování  a měření v subkapitole 8.1., zatímco normy ISO 14001 a OHSAS 

18001 specifikují konkrétnější požadavky a povinnosti pro monitorování a měření, 

které jsou pro přehlednost zvýrazněny tučným písmem. 

 

8.2 Monitorování a měření  

8.2.1 Spokojenost zákazníka a hodnocení souladu 

 

 Organizace musí, jako jedno z měření výkonnosti systému managementu, 

monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho 

požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací se musí určit. 
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 Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro periodické 

hodnocení souladu s požadavky právních předpisů. Organizace musí udržovat 

záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení. Organizace musí hodnotit 

soulad s ostatními předpisy, které se na ni vztahují a musí o těchto 

hodnoceních udržovat záznamy. 

 

 Komentář: Požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001 nad rámec normy 

ISO 9001 jsou opět zvýrazněny tučným písmem. Jedná se především o hodnocení 

souladu s právními a jinými předpisy pro oblast životního prostředí a bezpečnosti 

práce. 

 

8.2.2 Interní audit 

 

  Organizace musí stanovit a udržovat postupy pro provádění pravidelných 

auditů managementu kvality, životního prostředí a BOZP, které musí být prováděny 

za účelem: 

 

• stanovení, že systém managementu odpovídá plánovaným opatřením 

systému managementu, včetně požadavků mezinárodních norem, že je 

správně zaveden a udržován, a že je efektivní v plnění politiky a cílů 

organizace, 

• přezkoumání výsledků předchozích auditů, 

• poskytnutí informací o výsledcích auditu vedení organizace. 

 

Program auditů se musí plánovat s ohledem na: 

 

• důležitost procesů a oblastí, které se mají podrobit auditu,  

• výsledky předchozích auditů. 

 

 Kritéria auditu, předmět auditu, četnost auditu musí být stanoveny. Volba 

auditorů a provádění auditu musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. 
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Auditoři nesmějí provádět audit své vlastní práce.V dokumentovaném postupu musí 

být stanoveny odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na 

předkládání zpráv o výsledcích a udržování záznamů (viz. 4.2.4). Management 

odpovědný za auditovanou oblast musí zajistit, aby byla bez zbytečných průtahů 

provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Mezi následné 

činnosti se musí zahrnout ověřování provedených opatření a předložení zprávy o 

výsledcích ověřování (viz. 8.5.2). 

 

 Komentář: Norma ISO 9001 požaduje navíc vytvořit pro audit 

dokumentovaný postup a uchovávat záznamy z interních auditů. Navíc definuje 

odpovědnost managementu bez zbytečných průtahů provést nápravná a preventivní 

opatření a zajistit ověření jejich efektivnosti. 

 

8.2.3 Monitorování a měření procesů124  

8.2.4 Monitorování a měření produktu125 

 

 Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a je-li to vhodné, 

měření procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokázat 

schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky. Ne-ní li plánovaných výsledků 

dosaženo, musí se učinit náprava a provést opatření k nápravě, aby se zajistila shoda 

produktu. 

 

 Organizace musí monitorovat a měřit znaky produktu, aby si ověřila, zda 

byly požadavky na produkt splněny. To se musí provádět v příslušných etapách 

procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi (viz. 7.1). Musí se 

udržovat důkazy o shodě s přejímacími kritérii.  

 

 V záznamech musí být uvedena osoba (osoby) schvalující uvolnění 

produktu (viz. 4.2.4). Uvolnění produktu a dodání služby nesmí pokračovat, dokud 

                                                 
124 Požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
125 Požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
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nejsou uspokojivě ukončeny plánované činnosti (viz. 7.1), ledaže by to příslušný 

orgán, popřípadě zákazník, schválil jinak. 

 

 Komentář: Požadavky subkapitol 8.2.3 a 8.2.4  jsou definovány  výhradně 

normou ISO 9001. 

 

8.3.1 Řízení neshodného produktu126 

 

 Organizace musí zajišťovat, že produkt, který není ve shodě s požadavky na 

produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo 

dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení 

s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu. 

Organizace musí nakládat s neshodným produktem jedním nebo několika z těchto 

způsobů: 

 

• přijetím opatření k odstranění zjištěné neshody, 

• schválením jeho používání, uvolněním nebo přijetím s výjimkou udělenou 

příslušným orgánem a je-li to vhodné, zákazníkem, 

• přijetím opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému použití nebo 

aplikaci. 

 

 Musí se udržovat (viz.4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech 

provedených následných opatřeních, včetně uvedených výjimek. Je-li neshodný 

produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování, aby se prokázala 

shoda s požadavky. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo po zahájení 

jeho používání, musí organizace provést opatření odpovídající důsledkům neshody 

nebo potenciálním důsledkům neshody. 

 

 

 

                                                 
126 Požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009 
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8.3.2 Havarijní připravenost a reakce127 

 

 Organizace vytvoří a bude udržovat postupy k identifikaci možností vzniků 

havarijních situací a reakci na ně. Dále bude předcházet vzniku negativních 

důsledků následkem havarijních situací na životní prostředí nebo v oblasti BOZP. 

Organizace musí periodicky přezkoumávat, a tam kde je to zapotřebí revidovat své 

havarijní plány a postupy reakcí na ně, a to především poté, co se havárie nebo 

situace havarijního ohrožení udály. Organizace musí rovněž tam, kde je to možné, 

tyto postupy pravidelně přezkušovat. Při plánování reakce musí organizace vzít 

v úvahu i potřeby zainteresovaných stran. 

 

 Komentář: Požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001 nemají 

ekvivalentní požadavky v normě ISO 9001, proto byla v rámci integrovaného 

systému řízení  pro tyto požadavky vytvořená samostatná subkapitola 8.3.2, jejíž 

požadavky se vztahují výhradně na systém managementu životního prostředí a 

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

8.4 Analýza údajů 

 

 Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality, a 

aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti, musí 

organizace určovat a analyzovat vhodné údaje. To musí zahrnovat údaje získané 

jako výsledek monitorování a měření a údaje z jiných odpovídajících zdrojů.  

Analýza údajů musí poskytnout informace týkající se:  

 

• spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1),shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1), 

• znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní 

opatření a informace týkající se dodavatelů. 

 

Komentář: Subkapitola  8.4  je výhradně  požadavkem normy ISO 9001. 

                                                 
127 Požadavek normy ČSN EN ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2007 
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8.5 Zlepšování 

8.5.1 Neustálé zlepšování 

 

 Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu, a to 

využíváním politiky a cílů, výsledků auditů, analýzy údajů, nápravných a 

preventivních opatření a přezkoumání managementu. 

 

8.5.2 Opatření k nápravě a preventivní opatření, neshody, nehody, incidenty 

 

 Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované postupy pro 

řešení skutečných nebo potenciálních neshod a pro přijetí opatření k nápravě a 

preventivních opatření.  

Tyto postupy musí definovat požadavky pro: 

 

• identifikování neshody (např. nehody, skoronehody, neshodný produkt) a 

pro přijetí opatření ke zmírnění jejich dopadů na zákazníka, životní prostředí 

nebo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

• zkoumání neshody, určování jejich příčin a přijímání opatření v zájmu 

zabránění jejich opakování, 

• vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení neshody a zavádění 

vhodných opatření pro zamezení jejich výskytu, 

• zaznamenávání výsledků přijatých opatření k nápravě a preventivních 

opatření, 

• přezkoumání efektivnosti přijatého opatření k nápravě a preventivního 

opatření. 

 

 Podniknutá opatření musí být přiměřená k rozsahu problémů. Organizace 

musí zajistit, aby byly provedeny všechny potřebné změny v dokumentaci systému 

řízení. 
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 Komentář: Norma ISO 9001 zavádí nad rámec norem ISO 14001 a OHSAS 

18001 požadavek na dokumentovaný postup pro nápravná a preventivní opatření. 

Nicméně požadavky všech tří norem pro nápravná a preventivní opatření jsou 

velice obdobné. Výjimkou je požadavek normy OHSAS 18001, která jako jediná 

požaduje postup pro vyšetřování incidentu za účelem stanovení zásadních 

nedostatků v oblasti BOZP, jejich  identifikaci pro preventivní opatření, pro 

nápravné opatření a pro trvalé zlepšování. Výsledky vyšetřování incidentů musí být 

dokumentovány, udržovány a  komunikovány. 

 

5.11 Shrnutí   

 

 Základem pro integraci požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001 do jednotného celku, který zahrnuje souhrnné požadavky pro budování 

integrovaného systému řízení, se stala převodní tabulka, která vychází ze struktury 

normy ISO 9001. I přes rozdílnost zpracovávaných norem se podařilo při integraci 

zachovat základní strukturu navržené převodní tabulky a pouze ve výjimečných 

případech bylo nutno strukturu měnit např. přidáním nové subkapitoly. Výsledná 

struktura provedené integrace je znázorněna v tabulce 5.2. 

 

 Tabulka 5.2 ukazuje v prvních dvou sloupcích zleva výslednou strukturu 

provedené integrace včetně číselného označení subkapitoly. V následujících 

sloupcích jsou pomocí písmena „x“ označeny normy, jejichž požadavky jsou do 

příslušné subkapitoly integrovány. V posledním sloupci je hodnocena míra 

integrace požadavků jednotlivých norem. V případě hodnocení integrace „úplná“ 

jsou integrovány v rámci subkapitoly požadavky všech tří norem.  

  

 Druhým typem hodnocení integrace je  „částečná“ integrace. Tohoto typu 

integrace se využívá v subkapitole 7.2.1 – řízení provozu, subkapitole 7.2.4 - 

požadavky právních předpisů a jiné požadavky a subkapitole 8.3.2 – havarijní 

připravenost a reakce. Částečná integrace znamená, že jsou sloučeny pouze 
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požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001. Požadavky těchto norem jsou 

natolik rozdílné od požadavků normy ISO 9001, že pro ně musela být vytvořena 

samostatná subkapitola. 

 

 Třetím typem hodnocení integrace je „žádná“ integrace. Jedná se zejména o 

požadavky normy ISO 9001, které nemají ekvivalent v požadavcích norem ISO 

14001 a OHSAS 18001. Navíc musely být vytvořeny i dvě nové subkapitoly (5.4.3 

– environmentální aspekty, 5.4.4 – identifikace nebezpečí, posuzování rizika a 

určení způsobů řízení). Jedná se požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001, 

které nemají ekvivalent v požadavcích normy ISO 9001 ani mezi sebou navzájem. 

V ostatních případech se nemuselo zasahovat do základní struktury normy ISO 

9001. 

 

Tabulka 5.2 – Struktura integrace 

Integrovaná struktura Subk. ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Hodnocení typu integrace 
      
Předmět  1 X X X Úplná 
Normativní odkazy 2 X X X  
Termíny  a definice 3 X X X  
Systémové požadavky  4    Nadpis 
Všeobecné požadavky 4.1 X X X Úplná 
Požadavky na dokumentaci 
Obecně 
Příručka kvality 
Řízení dokumentů 
Řízení záznamů 

4.2. 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

X 
 
X 
X 
X 

X 
 
 
X 
X 

X 
 
 
X 
X 

Úplná, sloučeny subk. 4.2 a 4.2.1 
 
Žádna, požadavek normy ISO 9001 
Úplná 
Úplná 

Odpovědnost managementu 5    Nadpis 
Angažovanost a aktivita 
managementu 

5.1 X   Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 

Zaměření na zákazníka 5.2 X   Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Politika  5.3 X X X Úplná 
Plánování 5.4    Nadpis 
Cíle, cílové hodnoty a 
programy 

5.4.1 X X  X Úplná,  

Plánování systému 
managementu  kvality 

 
5.4.2 

X   Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 

Environmentální aspekty 5.4.3  X  Žádná, požadavek normy ISO 
14001 

Identifikace nebezpečí, 
posuzování rizika a určení 
způsobu řízení 

5.4.4   X Žádná, požadavek normy OHSAS 
18001 

Odpovědnost, pravomoc a 
komunikace 
Odpovědnost a pravomoc 
Představitel managementu 
Interní komunikace 

5.5 
 
5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

Nadpis 
 
Úplná, přiřazena subkapitola 5.5.2 
normy ISO 9001 
Úplná 

Přezkoumání systému 
managementu 
Obecně 
Vstup pro přezkoumání 
Výstup z přezkoumání 

5.6 
 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

X 
 
 
X 
X 

X 
 
 
X 
X 

X 
 
 
X 
X 

Úplná, sloučeny subkapitoly 5.6 a 
5.6.1 
 
Úplná 
Úplná 
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Management zdrojů 
Poskytování zdrojů 
Lidské zdroje  
Obecně 
Kompetence, výcvik a vědomí 
závažnosti 

6 
6.1 
6.2 
6.2.1 
 
6.2.2 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

Nadpis 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Úplná, sloučeny subkapitoly 6.2, 
6.2.1 a 6.2.2 

Infrastruktura 
Pracovní prostředí 

6.3 
6.4 

X 
X 

  Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 

Realizace produktu 7    Nadpis 
Plánování realizace produktu a 
řízení provozu 
Plánování a realizace produktu 
Řízení provozu 
Procesy  týkající se zákazníka 
Určování požadavků týkajících 
se produktu 
Přezkoumání požadavků 
týkajících se produktu 
Komunikace se zákazníkem 
Požadavky právních předpisů a  
jiné požadavky 

7.1 
 
7.1.1 
7.1.2 
7.2 
7.2.1 
 
7.2.2 
 
7.2.3 
 
7.2.4 

X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Úplná, integrovány subkapitoly 
7.1.1 a 7.1.2 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Částečná 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Částečná 

Návrh a vývoj 
Plánování návrhu a vývoje 
Vstupy pro návrh a vývoj 
Výstupy z návrhu a vývoje 
Přezkoumání návrhu a vývoje 
Ověřování návrhu a vývoje 
Validace návrhu a vývoje 
Řízení změn návrhu a vývoje 
Nákup 
Proces nákupu 
Informace pro nákup 
Ověřování nakupovaného 
produktu 
Výroba a poskytování služeb 
Řízení výroby a poskytování 
služeb 
Validace procesů výroby a 
poskytování služeb 
Identifikace a sledovatelnost 
Majetek zákazníka 
Uchovávání produktu 
Řízení monitorovacího a 
měřicího zařízení 

7.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
 
7.5 
7.5.1 
 
7.5.2 
 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 
 
7.6 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 

  Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 

Měření, analýza a zlepšování 8    Nadpis 
Obecně 
Monitorování a měření 
Spokojenost zákazníka a 
hodnocení souladu 

8.1 
8.2 
8.2.1 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Úplná 
Úplná, sloučeny subkapitoly 8.2. a 
8.2.1 

Interní audit 8.2.2 X X X Úplná 
Monitorování a měření procesů 
Monitorování a měření 
produktu 

8.2.3 
8.2.4 

X 
X 

  Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Žádná, požadavek normy ISO 9001 
 

Řízení neshodného produktu 
Havarijní připravenost a reakce 

8.3.1 
8.3.2 

X  
X 

 
X 

Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Částečná 

Analýza  dat 8.4. X   Žádná, požadavek normy ISO 9001 
Zlepšování 
Neustálé zlepšování 

8.5 
8.5.1 

X X X Úplná, sloučeny požadavky 8.5 a 
8.5.1 

Opatření k nápravě a 
preventivní opatření, neshody, 
nehody, incidenty 

8.5.2 
 

X X X Úplná 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Tabulka 5.2 ukazuje, že všechny požadavky norem 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001 se podařilo integrovat do jednotné struktury a potvrdila se tedy 
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hypotéza č.3, která předpokládá, že integrace požadavků jednotlivých norem 

do jednotného souhrnu je možná.   

 

 Z pohledu dostupné literatury je provedená syntéza všech požadavků novým 

pohledem, který tímto způsobem nebyl zpracován. Z toho pramenily i počáteční 

těžkosti. Často bylo potřeba se spolehnout pouze na vlastní intuici a úsudek bez 

možnosti ověření správné cesty. Z těchto důvodu není možné provedenou integraci 

porovnat s obdobným dílem a zhodnotit její silné a slabé stránky. Zde se nachází i 

prostor pro další rozpracování problematiky. I přes tyto skutečnosti se lze domnívat, 

že navržený souhrn přehledným způsobem integruje požadavky norem ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001 a může být užitečným pomocníkem při zavádění, 

správě a zlepšování integrovaného systému řízení.  
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6 Rozvoj integrovaných systémů řízení 
 

6.1 Teoretická východiska 
 
 
 Přestože byly předchozí kapitoly zaměřeny výhradně na integraci 

požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, která je nyní pro firmy 

nejaktuálnější a nejpotřebnější, není integrace těchto standardů zdaleka považována 

za konečnou. Jestliže má integrovaný systém řízení vytvářet co nejvyšší pozitivní 

synergii, která je dosahována součinností různých podnikových aktivit, potom je 

potřeba do systému managementu integrovat i požadavky dalších standardů, zákonů 

nebo postupů.  

 

 Macurová a Bazala128 zmiňují, že kromě standardů z oblasti jakosti, 

životního prostředí a bezpečnosti práce je potřeba integrovat i další požadavky 

zaměřující se např. na oblast logistickou, finanční, účetní, personální. Zvláště 

v oblasti personální je systémově málo zvládnuto řízení lidských zdrojů, 

odměňování a stranou pozornosti stále zůstává i řízení znalostí. Do integrovaného 

systému řízení mohou být s úspěchem včleněny i požadavky na uplatňování 

metodiky samohodnocení podle Modelu úspěšnosti EFQM. 

 

 V rámci rozvoje integrovaného systému řízení je práce zaměřena na 

požadavky pro společenskou odpovědnost firem podle normy SA 8000.  Toto téma 

se stává aktuální zejména na základě rostoucího zájmu firem o certifikaci podle této 

normy. Standard SA 8000 je dle společnosti Bureau veritas129 prvním 

auditovatelným souborem požadavků v oblasti společenské odpovědnosti. Tento 

standard je mimo jiné založen na konvenci mezinárodní organizace práce (ILO), 

                                                 
128 MACUROVÁ, P a BAZALA, J. Řízení podniku: mnoho aspektů – jeden systém. Ekonomická 
revue, 2001, roč. 4, č.1. 
129

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, SA 8000 [online]. [cit. 10.ledna 2010].  Dostupné na 
World Wide Web: 
http://www.bureauveritas.cz/wps/wcm/DownloadServiceSheetFile?p=U1NBX2ZpbGVOYW1lPVw
zOTc1XEJWX1NBODAwMC5wZGY=. 
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světové deklaraci lidských práv a konvenci UN o právech dětí. Společnosti 

uplatňující dobrovolně požadavky normy SA 8000 vycházejí z následujících 

principů: 

 

• budování dobrých vztahů se zákazníky, spotřebiteli, zaměstnanci a 

dodavateli, 

• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti svých pracovníků, 

• umožnění rozvoje svých zaměstnanců, 

• respektování etického chování, 

• boje proti porušování lidských práv nebo dětské práci. 

  

 A jaká je dostupnost požadavků normy SA 8000 pro české uživatele? 

V práci se vychází z anglické verze normy SA 8000, která je volně ke stažení na 

stránkách nevládní organizace Social Accountability International (SAI).130 

Organizace SAI propaguje prostřednictvím těchto dobrovolných standardů 

přiměřené pracovní podmínky, nezpochybnitelná práva zaměstnanců a sociální 

odpovědnost firem vůči svým zaměstnancům.  Organizace SAI přeložila požadavky 

normy SA 8000 pouze do některých vybraných jazyků, mezi kterými není čeština, 

takže v práci se vychází z anglické verze normy SA 8000. 

 

 V následující podkapitole jsou nejprve analyzovány požadavky a struktura 

normy SA 8000 a následně je porovnána kompatibilita požadavků normy SA 8000 s 

požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 pro integrovaný systém 

řízení. Jednotlivé kapitoly normy SA 8000 jsou doplněny o komentář, ve kterém 

jsou hodnoceny možnosti integrace normy SA 8000 do integrovaného systému 

řízení. V komentáři se vychází z číslování kapitol, které je použito v předchozí 

kapitole pro integrovaný systém managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001. 

                                                 
130 Social Accountability International [online]. [cit. 1.ledna 2010].  Dostupné na World Wide Web: 

http://www.sa-intl.org/. 
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6.2  Požadavky normy SA 8000 
 
 
 Na základě analýzy struktury normy SA 8000 lze konstatovat, že norma SA 

8000 má obdobnou strukturu jako normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, 

což je prvotním předpokladem pro integraci požadavků této normy s požadavky pro 

integrované systémy řízení. Struktura normy SA 8000 má následující členění 

kapitol: 

 

I. ÚČEL A ROZSAH 

II. ZÁKLADNÍ NORMATIVNÍ PRVKY 

III. DEFINICE 

IV. POŽADAVKY NA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

 

I. ÚČEL A ROZSAH 

 
 Záměrem normy je poskytnout standard, který je postaven především na 

respektování lidských a pracovních práv za účelem posílení ochrany zaměstnanců 

společnosti, dodavatelů, subdodavatelů i externích zaměstnanců. Standardy jsou 

aplikovatelné ve společnostech všech velikostí bez ohledu na jejich geografickou 

polohu nebo odvětví působení.Uplatnění požadavků tohoto standardu umožňuje 

společnosti vytvořit, spravovat a prosadit politiku a procedury pro řízení oblastí, 

které může svým jednáním ovlivnit, ale i důvěryhodně demonstrovat 

zainteresovaným stranám, že je ve shodě s tímto standardem. 

 

 Komentář: Obdobně jako norma SA 8000 i normy ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001 v kapitole 1 - „Předmět“ specifikují co je záměrem normy, rozsah 

její aplikovatelnosti a co lze dosáhnout zavedením příslušných požadavků. 
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II. ZÁKLADNÍ NORMATIVNÍ PRVKY 

 

 Společnosti mají být ve shodě s příslušnou národní legislativou, 

průmyslovými standardy, ostatními standardy a tímto standardem. V případě shody 

nebo rozporu požadavků v rámci jmenovaných standardů se společnost řídí těmi 

požadavky, které jsou výhodnější pro zaměstnance. Dále jsou vyjmenovány 

instrumenty a směrnice, kterými by se měly společnosti řídit. 

 
 Komentář: Taktéž normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 uvádějí 

v kapitole dva další normativní dokumenty, které jsou nezbytné pro správné použití 

uvedených standardů. 

 

III. DEFINICE 

 

V této kapitole je uvedeno 18 termínů a definic, které jsou platné pro tento standard. 
 

 Komentář: Struktura kapitol je stejná i pro normy ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001. V třetí kapitole těchto norem termíny a definice, které jsou nezbytné 

pro správné použití těchto norem. Norma ISO 9001 neuvádí termíny a definice 

přímo, ale odkazuje  na ISO 9000 – Systém managementu kvality – Základní 

principy a slovník. 

 

IV. POŽADAVKY NA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

 

1. Práce dětí 
2. Nucená a nedobrovolná práce 
 
 Kapitola IV v bodě 1 specifikuje požadavky na práci dětí. Za dítě je 

považována osoba mladší 15 let, popřípadě se může jednat i o vyšší věk, pokud je 

takto stanoveno v místních předpisech. Následně jsou stanoveny i požadavky na 

práci mladistvých, za mladistvé jsou považovány osoby mezi 15 až 18 rokem. 
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 Kapitola IV v bodě 2 stanovuje požadavky na nucenou a nedobrovolnou 

práci, požadavky vychází z  ILO konvence 29. Hlavní myšlenkou je, že společnosti 

nesmí zaměstnancům zadržovat plat nebo pracovní dokumenty, aby je donutili 

k práci. Zároveň musí pracovníkům umožnit volný odchod po dokončení 

pracovního úkolu či pracovní doby. 

 
 Komentář: Oba tyto požadavky specifikují konkrétní požadavky na pracovní 

vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a nemají ekvivalentní požadavky 

v normách ISO 9001, ISO 14001 nebo OHSAS 18001. Nicméně v rámci 

integrovaného systému řízení subkapitola 6.2. „Lidské zdroje“ stanovuje obecné 

požadavky na lidské zdroje, kompetenci pracovníků a jejich výcvik a je vhodná pro 

integraci požadavků normy SA 8000 na práci dětí a nucenou a nedobrovolnou 

práci. 

 

3. Zdraví a bezpečnost 

 
 Bod 3 kapitoly 4 požaduje, aby společnost poskytovala bezpečné a zdravé 

pracovní prostředí a měla by podniknout takové kroky, aby předešla případným 

nehodám nebo zranění svých zaměstnanců. Zároveň musí snižovat příčiny rizik, 

které jsou spojené s pracovním prostředím a při snižování rizik musí brát v úvahu 

současnou úroveň znalostí o specifických rizicích pro dané odvětví průmyslu. Dále 

jsou zde stanoveny požadavky např. na představitele vedení pro bezpečnost práce, 

pracovní instrukce, záznamy o nehodách, pracovní pomůcky, snižování pracovních 

rizik atd. 

 

 Komentář: Jedná se o téměř identické požadavky, které specifikuje norma 

OHSAS 18001. Pokud je správně zaveden a uplatňován systém řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tak jsou požadavky bodu 3 normy SA 8000 naplňovány a 

není potřeba podniknout nějaké nadstandardní kroky. Pokud je systém řízení podle 

normy OHSAS 18001 správně uplatňován, tak společnost jmenuje představitele 

vedení pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádí rizikovou analýzu 

za účelem identifikace a snížení pracovních rizik, poskytuje pracovní pomůcky, 
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zpracovává pracovní instrukce,  dělá záznamy o nehodách a podniká nápravná 

opatření. 

 

4. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

 

 Všichni zaměstnanci mají právo na svobodné sdružování a kolektivní 

vyjednávání. Zároveň společnost musí respektovat toto právo, informovat 

zaměstnance o právu se organizovat a nesmí podnikat žádné kroky, kterými by jim 

toto právo znemožňovala. 

 

5. Diskriminace 

 

 Společnost se nesmí sama angažovat nebo podporovat diskriminaci v náboru 

pracovníků, odměňování, povyšování nebo rozvázání pracovního poměru 

v důsledku rozdílnosti sociálního původu, věku, náboženství, invalidity, pohlaví, 

sexuální orientace, rodinného stavu, politického názoru nebo jiných důvodů, které 

by mohly dát podnět k diskriminaci. Společnost zároveň nesmí ani takové chování 

tolerovat. 

 

6. Disciplinární jednání 

 

 Společnost má trestat zaměstnance tak, aby se nedotkla jejich důstojnosti. 

Společnost nesmí na zaměstnancích uplatňovat fyzické tresty nebo vykonávat 

fyzický či duševní nátlak. 

 

7. Pracovní doba 

 

 Společnost by měla být ve shodě s platnými zákony a obvyklými 

průmyslovými standardy pro pracovní dobu a státní svátky. Za normální pracovní 

týden se považuje 48 hodin a zaměstnanci by měli mít alespoň jeden den volna po 
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šesti po sobě jdoucích pracovních dnech. Jsou zde zároveň uvedeny výjimky, za 

jakých může být pracovní doba nebo přesčasy změněny. 

 

8. Odměňování 

 

 Společnost musí respektovat právo zaměstnanců na mzdu, jejíž výše 

přinejmenším odpovídá platné legislativě nebo minimálním standardům běžným 

v daném odvětví. K snížení platu může společnost přistoupit pouze v souladu s 

platnou legislativou a po dohodě s odbory. Dále jsou zde stanoveny požadavky na 

vyplácení mezd a přesčasy. 

 

 Komentář: Požadavky čtyři až osm normy SA 8000  jsou zaměřeny na 

definování konkrétních práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatelů. Z pohledu 

integrovaného systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 mohou tyto požadavky rozšiřovat subkapitolu 6.2 „Lidské zdroje“, která 

stanovuje obecné požadavky na lidské zdroje, kompetenci pracovníků a jejich 

výcvik.  

 

9. Systém managementu 

 

9.1 – Politika 

 

 Vrcholový management musí definovat písemnou formou a v rodném jazyce 

zaměstnanců politiku, ve které deklaruje závazek být ve shodě s legislativou a 

požadavky normy SA 8000. Tato politika musí být pravidelně revidována, 

dokumentována, spravována, komunikována a srozumitelná nejen pro všechny 

zaměstnance, ale i externí pracovníky. Musí být dostupná i pro třetí strany. 

 

 Komentář: Taktéž integrovaný systém řízení má obdobné požadavky na 

politiku, které jsou uvedeny v podkapitole 5.3 - „Politika“, jsou kompatibilní 
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s požadavky normy SA 8000 a tudíž integrace s požadavky norem ISO 9001, ISO 

14001 a OHSAS 18001 je možná. 

 

9.2 – 9.4 – Představitel vedení, Zástupce zaměstnanců, Přezkoumání vedením 

 

 Společnost musí jmenovat zástupce vedení, který zajistí, že jsou naplňovány 

požadavky normy SA 8000. Pro usnadnění komunikace s představitelem vedení si 

mohou odbory nebo přímo zaměstnanci volit svého zástupce, který je bude 

zastupovat v sociálních otázkách. V rámci přezkoumání vedením by měl 

management periodicky přezkoumávat vhodnost, efektivitu a trvalé zlepšování 

politiky, postupů a plnění požadavků definovaných tímto standardem. 

 

 Komentář: Opět se jedná o požadavky, které jsou kompatibilní s požadavky 

pro integrovaný systém managementu, který tyto požadavky specifikuje 

v subkapitole 5.2 – „Odpovědnost, pravomoc a komunikace“. V rámci této 

subkapitoly jsou definovány konkrétní požadavky na představitele vedení a 

komunikaci uvnitř firmy a obsahuje mimo jiné i požadavky na komunikaci mezi 

zaměstnanci a vedením. Požadavky týkající se přezkoumání managementu pro 

integrovaný systém managementu stanovuje subkapitola 5.6 – „Přezkoumání 

systému managementu“. 

 

9.5 – Plánování a realizace 

 

 Společnost by měla zajistit, že požadavky tohoto standardu jsou 

srozumitelné a jsou realizovány na všech úrovních organizace. A to zejména 

prostřednictvím jasné specifikace odpovědností a pravomocí, školením nových i 

stávajících zaměstnanců a monitorováním celkové efektivity systému managementu 

podle normy SA 8000. 

 

 Komentář: Požadavky definované normou SA 8000 pro plánování a 

realizaci jsou pouze minimálním výčtem požadavků na plánování a realizaci 
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specifikovaných normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pro integrovaný 

systém managementu. Jsou tedy již obsaženy a plně kompatibilní s požadavky na 

integrovaný systém managementu uvedenými  v kapitole 6 – „Management zdrojů“ 

a kapitole 7 „Realizace produktu“. 

 

9.7 – 9.10 – Kontrola dodavatelů a subdodavatelů 

 

 Společnost by měla vést záznamy o závazku svých dodavatelů, být ve shodě 

s požadavky normy SA 8000, včetně závazku přijímat preventivní a nápravná 

opatření pro neshody  s požadavky normy SA 8000. Zároveň by společnost měla 

vyvíjet úsilí na své dodavatele na plnění těchto požadavků a měla by i hodnotit 

jejich výsledky při naplňování normy SA 8000. Dále jsou zde stanoveny požadavky 

na podmínky sociálního chování společnosti vůči externím pracovníkům (zejména 

pracovníkům pracujícím z domova), ke kterým by se společnost měla chovat ve 

shodě s tímto standardem. 

 

 Komentář: Norma SA 8000 stanovuje poměrně detailní požadavky na 

kontrolu dodavatelů a subdodavatelů, které nejsou v takovémto rozsahu normami 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pro integrovaný systém managementu 

definovány. Nejobsáhleji jsou požadavky na nákup a tedy i výběr dodavatelů  

popsány v normě ISO 9001, která tyto požadavky specifikuje v subkapitole 7.4 –

„Nákup“. To je zároveň i nejvhodnější subkapitola, která by se dala rozšířit o 

požadavky normy SA 8000 na kontrolu dodavatelů a subdodavatelů. 

 

9.11 – 9.12 – Adresné obavy a provedení nápravných opatření 

 

 Společnost by měla zřídit diskrétní cesty pro sdělení informací o neshodách 

proti tomuto standardu a zdržet se postihů vůči personálu, který takovéto informace 

poskytnul. Následně musí být identifikována příčina problému a promptně 

provedeno nápravné opatření. 
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 Komentář: Z pohledu integrovaného systému managementu jsou obdobné 

požadavky stanoveny v subkapitole 8.5 – „Zlepšování“, která specifikuje i 

požadavky na nápravná a preventivní opatření. Norma SA 8000  vlastně nastiňuje 

podmínky pro zjištění neshod s normou SA 8000 a následné vyřešení těchto neshod. 

 

9.13 – 9.14  - Externí komunikace a závazky vůči partnerům 

 

 Jsou zde specifikovány požadavky na komunikaci společnosti vůči 

zainteresovaným stranám o své schopnosti být ve shodě s požadavky normy SA 

8000 a demonstrovat ochotu zůstat trvale ve shodě s tímto standardem.  

 

 Komentář: Integrovaný systém managamentu specifikuje obdobné  

požadavky na komunikaci v subkapitole 5.5.3 – „Interní komunikace“. Jedná se 

hlavně o požadavky na interní komunikaci a pouze okrajově se dotýká externí 

komunikace. Tudíž může být tato subkapitola 5.5.3  rozšířena i o požadavky na 

externí komunikaci, které jsou specifikované normou SA 8000. 

 

9.15 – Přístup k ověřování, 9.16 – Záznamy 

 

 Jsou zde specifikovány požadavky na zpřístupnění prostor a příslušných 

informací k provedení plánovaných i neplánovaných auditů a vedení záznamů pro 

demonstraci dosažení shody s tímto standardem. 

 

 Komentář: V rámci integrovaného systému managementu jsou obdobné 

požadavky definovány v subkapitole 8.2 - „Monitorování a měření“, kde jsou 

specifikovány požadavky na provádění auditů a udržování souvisejících záznamů. 

Požadavky normy SA 8000 jsou kompatibilní s požadavky na integrovaný systém 

managementu. 
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6.3 Shrnutí 
 
 

Normy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000 jsou postavené na 

obdobné struktuře. To umožňuje včlenit požadavky normy SA 8000 do 

integrovaných systémů managamentu a následně budovat integrovaný systém 

managementu, který bude pro všechny zainteresované strany jasným důkazem o 

závazcích organizace v oblastech kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a 

společenské odpovědnosti. Za hlavní přínosy plynoucí z certifikace normy SA 8000 

a začlenění jejich požadavků do integrovaného systému managementu jsou 

považovány zejména:  

 

• zvýšení důvěryhodnosti společnosti, 

• zlepšení image společnosti, 

• zvýšení loajality zaměstnanců, 

• snížení rizika bojkotů a stávek, 

• odlišení se od konkurence, 

• zlepšení komunikačních kanálů a lepší informovanosti zaměstnanců, 

• zlepšení vztahů s případnými investory, 

• zlepšení vztahů se státním sektorem. 

 
 
 V předchozím textu byly analyzovány všechny požadavky normy SA 8000 a 

z analýzy vyplynulo, že jsou kompatibilní s požadavky pro integrovaný systém 

managementu. Dále jsou v práci určeny subkapitoly integrovaného systému 

managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou pro 

integraci požadavků normy SA 8000 nejvhodnější. Lze tedy konstatovat, že 

zařazení požadavků normy SA 8000 do integrovaných systémů managementu 

a podnikové praxe je realizovatelné.  

 

 Předchozí výzkum provedený ve čtvrté kapitole byl zaměřen zejména na 

prokázání hypotézy, že některé požadavky normy SA 8000 jsou již v českých 

společnostech uplatňovány. Tato hypotéza byla výzkumem potvrzena. Tato kapitola 
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navíc prokázala, že také integrace ostatních požadavků normy SA 8000, které 

prozatím  nejsou uplatňovány, je realizovatelná. Z těchto dat lze vyvodit, že 

certifikace systémů managementu podle normy SA 8000 a její integrace 

s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 je dalším logickým 

krokem v rozvoji integrovaných systémů managementu.  

 

 Tento předpoklad byl potvrzen i na základě informací od společnosti CQS131 

(Sdružení pro certifikaci systémů řízení jakosti), která na konci roku 2009 

certifikovala na Ostravsku první společnost na požadavky normy SA 8000. Dle 

společnosti CQS je akreditace certifikačního orgánu velmi drahá záležitost, a proto 

se členové IQNet132 (mezinárodní sít´ certifikačních orgánů, které je CQS členem) 

domluvili a vytvořili certifikační orgán IQNet, který postoupil tuto akreditaci.  

 

 Členové IQNet (tedy i CQS), kteří mají odsouhlasené a vycvičené auditory, 

mohou vykonávat audit přímo pro IQNet. Společnost CQS začátkem roku 2010 

připravuje certifikaci již druhé firmy, která sídlí v Praze. Společnost CQS si 

zároveň uvědomuje nízké povědomí o této normě a snaží se ji formou propagace na 

zákaznických dnech  i v tisku dostat do povědomí firem. 

 

  Z těchto informací lze vyvodit závěr, že byla překonána první překážka ve 

smyslu schopnosti českých certifikačních orgánů získat akreditaci pro certifikaci 

firem podle požadavků normy SA 8000. Díky tomu je nyní zajištěna dostupnost 

certifikace systémů managementu podle normy SA 8000 pro všechny potenciální 

zájemce a již nic nebrání masovému rozšíření certifikací dle normy SA 8000. 

 

 

 

                                                 
131 CQS - Sdružení pro certifikaci systémů řízení jakosti - http://www.cqs.cz/. 
132 IQNet je síť nejvýznamnějších certifikačních orgánů pro certifikaci systémů řízení, v níž jsou 
zapojeny certifikační organizace z více než 35 zemí celého světa. 
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Závěrečné shrnutí výsledků disertační práce 
 
  

 Doktorská disertační práce se zabývala problematikou integrovaného 

systému řízení, který integruje požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 

18001. Záměrem práce bylo shromáždit z literatury dostupné informace o 

integrovaných systémech řízení, získat nové poznatky na základě uskutečněného 

výzkumu a následně tato data zpracovat tak, aby byla využitelná nejen pro 

společnosti, které již mají zaveden integrovaný systém řízení, ale i pro společnosti 

připravující se na vlastní certifikaci. V textu byly také prezentovány návrhy pro 

efektivnější zavedení a  řízení integrovaných systémů řízení. 

 

 Disertační práce byla rozdělena do 6 kapitol. Teoretická část se skládala ze 

dvou kapitol. První kapitola se zaměřila na vymezení tématu a formulaci cílů. 

Druhá kapitola je uvedena definováním základních pojmů a východisek pro 

systémy managementu a přiblížením historie přístupů managementu kvality, 

životního prostředí a bezpečnosti práce. 

 

 Druhá kapitola rovněž nabízí poměrně rozsáhlý výčet dostupných standardů 

pro systémy řízení. Standardy byly seskupeny do tří oblastí – kvality, životního 

prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě již známých standardů 

uváděných v literatuře, zde byly zařazeny i nově vznikající standardy, které jsou 

často nabízeny v rámci konzultačních nebo certifikačních služeb. Účelem disertační 

práce nebylo analyzovat, který z uvedených standardů má potenciál být žádaný 

z pohledu firmy, ale především poskytnout základní informace o dostupných 

standardech. 

 

 Úspěšnost připravovaných či aktualizovaných standardů je hodnocena 

v konečném důsledku až koncovým zákazníkem. Je to především firma, která na 

jedné straně porovnává zvýšené náklady na zavedení nového standardu a na druhé 

straně benefity jako vyšší konkurenceschopnost, výnosy plynoucí ze zavedení 
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standardu, lepší image společnosti atd. Je to překvapivě efektivní selekce, kdy o 

úspěšnosti standardu rozhoduje převaha benefitů nad náklady a naopak.  

 

 V druhé kapitole není opomenut ani pojem TQM jako výchozí prvek pro 

systémy řízení a je zde přiblížena modifikace TQM do modelů úspěšnosti jako např. 

EFQM. V modelu EFQM je zmíněn i princip sociální odpovědnosti, který byl 

inspirací pro praktickou část disertační práce, ve které byla analyzována norma SA 

8000 z pohledu dalšího rozvoje integrovaných systémů managementu. Druhá 

kapitola je zakončena definováním všeobecných principů pro tvorbu integrovaných 

systémů řízení a vymezením průnikových oblastí a společných prvků pro 

vybudování a integraci systémů řízení. 

 

 Třetí kapitola je zaměřena na zjištění poznatků týkajících se zavádění 

integrovaných systémů řízení, které byly v rámci provedeného průzkumu získány 

přímo z praxe. Tato data jsou následně vyhodnocena v rámci sloupcových grafů a 

jsou navrženy i kroky pro zavádění integrovaného systému řízení. Některá data z 

výzkumu jsou využívána i v praktické části disertační práce. Výsledná míra shody 

odpovědí jednotlivých respondentů u stanovených otázek dosáhla pouze 34,97% 

celkové shody a touto hodnotou byla potvrzena platnost hypotézy č.1. 

 

 Na základě provedeného průzkumu a dostupných informací je integrovaný 

systém řízení nutno vnímat jako způsob řízení, který umožňuje optimalizovat 

procesy a stanovit způsob jejich monitorování a měření. Úspěch integrovaného 

systému řízení v oblasti kvality je posuzován organizací za pomoci ukazatelů jako 

snížení počtu vadných produktů, snížení počtu reklamací a na druhé straně zvýšení 

spokojenosti zákazníků, jejich trvalou loajalitou a důvěrou v nabízené služby či 

produkty. Častým motivem pro zavedení systému řízení kvality, který vyplynul 

z výzkumu, je získání konkurenční výhody při veřejných zakázkách. 

 

 Ukazatelem úspěšnosti integrovaného systému řízení v oblasti životního 

prostředí je efektivní využívání zdrojů, zanedbatelné dopady podnikání na životní 
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prostředí a dodržování platných legislativních požadavků. V oblasti bezpečnosti 

práce se jedná o předcházení nebo snížení pracovních rizik, která ohrožují 

zaměstnance společnosti a dodržování platných legislativních požadavků. 

 

Nosným tématem průzkumu bylo získání praktických zkušeností při 

zavádění integrovaného systému řízení a následně i určení přínosu ze zavedení 

integrovaného systému řízení. Motivem pro zaměření výzkumu tímto směrem byl 

také poznatek z praxe, že pokusy o vyjádření přínosu v měřitelných jednotkách 

často končí na hypotézách podložených hlavně spekulacemi či nedostatkem 

měřitelných dat. Provedený výzkum tedy nebyl postaven na měřitelných datech, ale 

na zkušenostech odpovědných pracovníků pro integrovaný systém řízení. Výzkum 

proto přinesl poznatky a informace, které se pomocí měřitelných metod obtížně 

získávají a nabídnul nový pohled na integrovaný systém řízení přímo z praxe. 

 

 Čtvrtá kapitola se zaměřila na standard SA 8000, o kterém se sice hodně 

mluví, nicméně v praxi je aplikován pouze minimálně. Cílem provedeného 

průzkumu bylo zjistit nejen povědomí o tomto standardu, ale hlavně do jaké míry 

jsou již požadavky tohoto standardu v českých podmínkách uplatňovány. Výzkum 

se taktéž snažil zjistit potenciál a uplatnění standardu u českých firem. V návaznosti 

na výsledky průzkumu je nutno pohlížet na současnou situaci při aplikaci normy SA 

8000  poměrně kriticky, a proto jsou v práci uvedeny možnosti, jak tento nepříznivý 

stav změnit.   

 

 Průzkum plnění požadavků normy SA 8000 zároveň otevřel téma sociální 

odpovědnosti firem, které je podrobněji rozpracováno v šesté kapitole. Provedený 

výzkum potvrdil hypotézu č.2 a stanovil míru plnění požadavků normy SA 8000 na 

85%. Míra plnění je překvapivě vysoká s ohledem na skutečnost, že české 

společnosti jsou z požadavků této normy certifikovány pouze výjimečně. 

 

 Pátá kapitola nejprve rozpracovává návrh postupu pro zavádění 

integrovaných systémů řízení, který byl navržen a ověřen v rámci předchozího 
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průzkumu cíleného na získání poznatků při zavádění integrovaných systémů řízení. 

Následně byly analyzovány požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 a integrovány do jednotné struktury. Pro integraci požadavků těchto norem 

byla vytvořena převodní tabulka, která vychází ze struktury normy ISO 9001. Jedná 

se o nový útvar, který v takovéto podobě žádná ze zmíněných norem neuvádí. 

 

 V druhé části páté kapitoly jsou integrovány požadavky všech tří 

analyzovaných standardů, přičemž se vychází ze struktury převodní tabulky. 

Výstupem integrace je komplexní souhrn všech požadavků standardů ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001 do jednotného celku. Zpracovaný souhrn ulehčuje 

vyhledávání požadavků pro integrovaný systém řízení a napomáhá při pochopení 

souvislostí a vztahů mezi jednotlivými systémy. Syntéza požadavků pro 

integrovaný systém řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

představuje odlišný pohled, který se sice logicky nabízí, ale v současnosti neexistuje 

standard, který by požadavky těchto norem integroval a bylo možno podle něj 

společnosti certifikovat. Výsledná syntéza integruje požadavky všech standardů do 

jednotného celku a  potvrzuje platnost hypotézy č.3. 

 

 Šestá kapitola otevírá téma sociální odpovědnosti firem. Problematika 

sociální odpovědnosti firem navazuje na výzkum, který byl rozpracován ve čtvrté 

kapitole. Záměrem šesté kapitoly bylo analyzovat jednotlivé požadavky normy SA 

8000 a následně navrhnout jejich syntézu s požadavky pro integrovaný systém 

managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Na základě 

analýzy normy SA 8000 lze hodnotit požadavky normy SA 8000 jako plně 

integrovatelné s požadavky všech uvedených norem. Je nutno říci, že u normy SA 

8000 byl podkladem pouze anglický originál normy, protože český překlad není na 

stránkách organizace SAI (Social accountability international) publikován133. 

 

                                                 
133 Social Accountability International [online]. [cit. 1.ledna 2010].  Dostupné na World Wide Web: 
http://www.sa-intl.org/. Organizace SAI je tvůrcem normy SA 8000. 
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 Závěrem je nutno konstatovat, že zpracovaná problematika je poměrně 

obsáhlá, a proto další rozvíjení tématu lze spatřit například v analýze nově 

vznikajících standardů a jejich potenciálu pro řízení firem, ověření navržené 

integrace požadavků z pohledu uživatelské přívětivosti, podrobnější ověření 

použitelnosti standardu SA 8000 pro praxi a rozvinutí integrovaných systémů 

managementu o další standardy. 

 

Přínosy a využití disertační práce  

 

 Přínosy práce jsou především naplněním tří dílčích cílů, které byly 

stanoveny v úvodu práce.  

 

 V oblasti vědecko-výzkumné je to především sumarizace informací o 

známých, ale i nových standardech, modelech a přístupech k systémům řízení. Dále 

pak integrace požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 do jednoho 

kompaktního celku, který stanovuje pro všechny tři standardy jednotnou strukturu, 

založenou na číslování normy ISO 9001. Nové poznatky vyplynuly i z provedeného 

průzkumu na společenskou odpovědnost firem dle normy SA 8000. Následně byl 

prezentován návrh integrace požadavků definovaných standardem SA 8000 

s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pro integrovaný systém 

řízení. 

  

 V oblasti didaktické mohou zpracované informace využít zejména 

bakalářské a magisterské studijní programy, ve kterých jsou vyučovány předměty se 

zaměřením na systémy řízení. V disertační práci studenti naleznou nové poznatky 

vyplývající z provedených průzkumů a také sumarizované informace 

z analyzovaných literárních zdrojů. 

 

 V oblasti praktické může disertační práce sloužit vedoucím pracovníkům 

odpovědným za funkčnost integrovaného systému řízení, kteří mají zájem získat 

z jednoho zdroje informace o souhrnných požadavcích na integrovaný systém řízení 
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podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Provedený průzkum podává 

informace nejen o postupu práce, ale také o překážkách při zavádění integrovaného 

systému řízení. Výstupem ze získaných dat je také návrh postupu pro zavádění 

integrovaného systému řízení. Firmy chystající se rozšířit podnikový systém řízení 

o požadavky normy SA 8000 naleznou v disertační práci návrh, jak integrovat 

požadavky normy SA 8000 do již zavedeného integrovaného systému řízení. 

 
 Na základě průzkumu a analyzovaných literárních pramenů vyplynuly 

následující benefity, které získají společnosti ze zavedení integrovaného systému 

řízení: 

 

• sjednocení politik a integrované plánování cílů k jejich dosažení, 

• vyjasnění konfliktních vztahů a zlepšení komunikace, 

• snížení nákladů na výcvik a osobní rozvoj zaměstnanců, 

• zjednodušené rozhodování pomocí stanovení odpovědností a pravomocí, 

• výstupy z procesů jsou řízeny na základě společného monitorování vstupů a 

výstupů, 

• pochopení vzájemných souvislostí pro stanovování priorit zlepšování, 

• zdokonalení orientace managerů v legislativních požadavcích. 

 

 Úspěšné zavedení integrovaného systému řízení a jeho uznání všemi 

zaměstnanci vychází ze zdůrazňování přínosu tohoto systému pro zvýšení efektivity 

podnikových procesů. Další nezbytnou podmínkou je stanovení odpovědností a 

pravomocí. Zejména by měla být vyzdvižena klíčová role vedoucích pracovníků. Je 

nutno konstatovat, že pokud je podpora vedení slabá nebo pouze předstíraná, 

jakýkoliv systém řízení je už předem odsouzen k nezdaru. Tato situace může nastat, 

pokud snaha získat certifikát pramení např. pouze z nutnosti získat certifikát pro 

snazší přístup k obchodním zakázkám. 

 

 V takovém případě se jedná především o správu dokumentace, která pro 

společnost má pouze minimální význam. Ani důsledné uplatňování požadavků 
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norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 nemusí být zárukou vynikajících 

ekonomických výsledků. Veber konstatuje:134 Zavedení integrovaného systému 

řízení je pouze vstupenkou, ne však místenkou na konkurenceschopnost na 

náročných domácích i zahraničních trzích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management 
Press, 2006. 358 s. 
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Seznam zkratek 
    
AAQS   American Aerospace Quality Group 

AQAP   Allied Quality Assurance Publication 

BOZP  Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 

CAF    Common Assessment Framework 

CMMI   Capability Maturity Model Integration 

CSR    Corporate Social Responsibility 

EFQM   European Foundation for Quality Management 

EMAS  Environmental Management and Audit Scheme 

EMS  Environmental Management System 

EQA   European Quality Award 

ERP  Enterprise Resource Planning 

EU  European Union 

FSMS   Food Safety Management Systém 

GLP  Good Laboratory Practice 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point 

ISMS   Information Security Management System 

ISO   International Organization for Standardization 

IT   Informační Technologie 

ITIL   IT Infrastructure Library 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

PEFC    Pan European Forest Certification Council 

SA    Social Accountability 

SAI    Social  Accountability International 

SLP  Správná Laboratorní Praxe 

TQM  Total Quality Management 
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Příloha č.1 –  Model neustálého zlepšování  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: Zemánek135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Prezentace Slavoj Zemánek, 2005, Geomédia s.r.o. 
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Příloha č. 2 – Model pro trvalé zlepšování 
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(Zdroj: OHSAS 18001136) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
136 ČSN OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2008. str. 9 
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Příloha č.3 – Výzkumný dotazník – Integrovaný systém řízení 
 

 
 
 

Výzkumný dotazník 
 
Vážená paní, pane,  
dovolte mi, abych Vás požádal o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem výzkumu je získat 
informace a zkušenosti firem se zaváděním integrovaného systému managementu a navrhnout 
optimalizaci procesu zavádění. Tento výzkum provádím v rámci doktorandského studia na VŠB – 
TU Ostrava.  
Dotazník je anonymní a Vaše informace jsou důvěrné. Zodpovězení otázek není náročné a nebude 
trvat déle než 10 až 15 minut. Na každou otázku můžete vybrat jednu nebo více možností a tyto 
zvýrazněte červenou barvou. Za Vaši ochotu a pravdivé odpovědi Vám moc děkuji.  
 
 
1. Budujete nebo již má Vaše společnost vybudován integrovaný systém managementu fůzí 

systému managementu jakosti (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) ? 

 
c) ano 
d) ne  

 
2. Jaké přínosy očekávala Vaše společnost ze zavedení integrovaného systému managementu 

(ISM) ? 
 

k) úsporu finančních prostředků 
l) úsporu spotřeby energie a surovin 
m) zpřehlednění dokumentace 
n) specifikaci odpovědností a pravomocí 
o) zdokonalení výrobních procesů 
p) snazší odhalování chyb 
q) snižování počtu pracovních úrazů 
r) prevenci případných havárií 
s) garanci shody s platnou legislativou 
t) jiné – vypište: 

 
3. Organizace, před rozhodnutím o zavedení ISM, měla již zaveden a certifikován: 
 

e) systém managementu jakosti podle ISO 9001 
f) systém managementu environmentu podle ISO 14001 
g) systém managementu bezpečnosti a ochrany při práci OHSAS 18001 
h) jiný systém managementu – vypište: 

 
4. Důvodem pro zavedení všech tří systémů managementu současně ve srovnání s jejich 

postupným zaváděním bylo: 
 

d) snížení nákladů na certifikaci 
e) snížení nákladů na konzultační společnost 
f) nižší celková časová náročnost 
g) jiné – vypište:  
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5. Jaké přínosy očekáváte v návaznosti se zavedením systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci? 
 

f) snížení  pracovních úrazů a nehod 
g) identifikaci, řízení a vyhodnocování pracovních rizik 
h) garanci shody s platnou legislativou 
i) prevenci možných havárií 
j) jiný přínos – vypište: 
 

6. Jaké přínosy očekáváte v návaznosti se zavedením environmentálního systému 
managementu? 
 

g) snížení spotřeby energie a surovin 
h) pokles vzniku odpadů 
i) identifikaci, řízení a vyhodnocování environmentálních aspektů 
j) garanci shody s legislativou 
k) prevenci ekologických havárií 
l) jiné  - vypište: 

 
7. Jaké přínosy očekáváte v návaznosti se zavedením systému managementu kvality? 

 
e) vyšší kvalitu výrobků 
f) zvýšení odbytu produktů  
g) snížení počtu reklamací 
h) jiné – vypište: 

 
8. Jaký byl harmonogram práce zavádění integrovaného systému managementu? 

(Zvýrazněte činnosti, které společnost provedla) 
 

l) rozhodnutí vrcholového vedení o zavedení integrovaného systému managementu 
m) výběr konzultační společnosti 
n) úvodní jednání s konzultační společností o rozsahu certifikace 
o) výběr certifikačního orgánu 
p) vstupní interní audit pro získání informací o současném stavu 
q) vstupní školení vedoucích zaměstnanců s požadavky norem a postupem práce 
r) zpracování návrhu dokumentace a dopracování záznamů 
s) vlastní zavedení integrovaného systému managementu do praxe 
t) školení všech zaměstnanců za účelem seznámení s politikou, cíli a dokumentací 
u) interní audit – kontrola zavedení integrovaného systému managementu do praxe 
v) certifikace 

Pokud jste realizovali činnosti v jiném pořadí vypište pomocí písmen „a - j“: 
 
9. Pokud byl stanoven harmonogram práce, ve kterých činnostech došlo k největšímu 

časovému prodlení – vypište: 
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10. V jakém rozsahu si organizace objednala služby konzultační společnosti ? 
 

g) vypracování  a revize dokumentace 
h) zpracování registru legislativních požadavků 
i) školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků 
j) interní audity 
k) participace konzultační společnosti při certifikaci 
l) organizace si neobjednala služby konzultační společnosti 
 

11. Jak organizace hodnotí spolupráci s konzultační společností (přínosy spolupráce, 
příležitosti pro zlepšení spolupráce, cena služeb) – vypište: 

 
 
 
 
 

12. Která kritéria byla rozhodující pro výběr certifikační společnosti ? 
 

f) cena certifikace 
g) akreditace certifikační společnosti 
h) doporučení od již certifikovaných společností 
i) doba platnosti certifikátu 
j) jiné – vypište: 

 
13. Jaké rozdíly jste zaznamenali při provádění certifikačního auditu ve srovnání s interním 

auditem ? 
 

e) vyšší odbornost certifikačních auditorů 
f) zjištěné nálezy 
g) rozdílný postup práce 
h) jiné – vypište: 

 
14. Ukázal Vám certifikační audit nějaká nová slabá místa, o kterých jste nevěděli ? 
 

d) ano 
e) ne 
f) částečně 

 
15. S jakými problémy jste se při zavádění integrovaného systému nejčastěji setkávali ? 
 
 
 
 
 
 
16.  Uvedˇte prosím v jakém oboru Vaše firma působí a kolik máte zaměstnanců? 
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Příloha č.4 – Seznam společností participujících na výzkumu 
 
 
 

1. ELKO EP, s.r.o. 

2. AMETEK elektroměry, s.r.o. 

3. ELEKTROMONT BRNO, a.s. 

4. RECIFA, a.s. 

5. PURUM, s.r.o. 

6. ENERGOSPOL, s.r.o. 

7. INELSEV, s.r.o. 

8. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s.r.o. 

9. HOMOLA, a.s. 

10. SM 7, a.s. 

11. AGOS STAVEBNÍ, a.s. 

12. 1. SčV, a.s. 

13. ELIMON, a.s. 

14. KOMIX, s.r.o.         

15. MONZAS, spol. s.r.o. 

16. PRVNÍ SIGNÁLNÍ, a.s. 

17. TINT, s.r.o 

18. IVITAS, a.s. 

19. ELTODO dopravní systémy, a.s. 

20. KOMAS, spol. s.r.o. 

21. AK SIGNAL BRNO, a.s. 

22. ODAS ODPADY, s.r.o. 

23. G-CONSULT, spol. s.r.o. 

 

  Seznam společností není úplný, protože některé společnosti si přály zůstat 

v anonymitě nebo poslaly vyplněný dotazník přes konzultační společnost, která 

kontakty neposkytovala. V seznamu se proto nalézají pouze společnosti, které 

poslaly dotazník přímo autorovi doktorské disertační práce. 
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Příloha č.4 –  Výzkumný dotazník – Společenská odpovědnost 
firem 

 
 
 
 

SA 8000 – Společenská odpovědnost firem  - 2.část 
Cílem této části výzkumu je zjistit současný stav poznatků a úroveň plnění požadavků normy SA 

8000. 

 

1. Setkali jste se již  při své  práci s normou SA 8000 ?  

a) ano b) ne 

 

2. Uplatňujete ve Vaší společnosti požadavky normy SA 8000 ? 

a) ano b) ne 

 

3. Pokud ji neuplatňujete, uvažujete o zavedení systému řízení podle této normy ?  

a) ano b) ne 

 

4. Minimální věk pro přijetí zaměstnance do pracovního poměru je ? 

a) 15 let              b) 16 let  c) 18 let 

 

5. Nastala ve Vaší firmě situace, v níž bylo zaměstnanci zabráněno ukončit pracovní poměr ?  

a) ano b) ne 

c) pokud ano, vysvětlete: 

 

6. Stalo se, že byl zaměstnanci zadržen plat ?  

a) ano b) ne 

c) pokud ano, vysvětlete: 

 

7. Jaké kroky podniká společnost ke snížení pracovních rizik pro zaměstnance ? 

d) je jmenována odpovědná osoba pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

e) jsou vytvořeny pracovní instrukce 

f) organizace vyhodnocuje a snižuje pracovní rizika 

 

8. Jsou zaměstnanci sdruženi v odborové organizaci nebo jmenovali svého zástupce pro 

hájení jejich pracovních práv a požadavků ? 

a) ano b) ne 
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9. Diferencujete ve Vaší společnosti zaměstnance na skupiny např. podle věku, pohlaví, 

náboženství nebo etnické příslušnosti a jsou pro tyto skupiny  stanoveny  zvláštní pravidla 

či pracovní  podmínky ? 

a) ano b) ne 

 c) pokud ano - vysvětlete:  

 

10. Stává se v mimořádných situacích, že přesčasy přesahují 12 hodin za týden ? 

a) ano b) ne 

 

11. Mohou být uvedeny  v pracovních smlouvách  výjimky či dodatky, které by zpřísnily  

pracovní podmínky zaměstnanců vzhledem k  platné legislativě ? 

a) ano b) ne 

 

12. Jsou písemné dokumenty organizace dostupné zaměstnancům  v českém  jazyce ?  

a) ano b) ne 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost. 
 
Michal Štěpán  
VŠB - TU Ostrava 
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Příloha č. 6 – Časový harmonogram 
 
 
 
 

Harmonogram pro certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a periodického auditu pro systém managementu jakosti a 

životního prostředí 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 
 
 
 
 

Aktivita Časový plán Poznámka 
Zavedení a údržba 
integrovaného 
systému řízení 

12.01.05 – 
12.10.05 

• Přezkoumání současné a tvorba nové 
dokumentace pro integrovaný systém řízení 

 
• Přezkoumání a stanovení odpovědností a 

pravomocí pro integrovaný systém řízení 
 
• Aktualizace příručky pro integrovaný systém 
řízení 

 
• Přezkoumání stávajících a nových legislativních 

požadavků 
 
• Přezkoumání a tvorba dokumentace, cílů, 

politiky atd. 
 

Školení požadavků na 
integrovaný systém 
řízení 

01.08.04 – 15.9.05 • Management 
 
• Interní auditoři 
 
• Ostatní zaměstnanci 
 

Interní audit 15.09.05 – 
15.10.05 

• Ověření shody s požadavky norem ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 

 
Přezkoumání 
vedením 

15.10.05 - 
31.10.05 

• Ohodnocení funkčnosti integrovaného systému 
řízení a rozhodnutí o zlepšeních 

 
Certifikační audit 30.11.05 – 

15.12.05 
• Provedení certifikačního auditu společností 
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Příloha č.7  - Definice a pojmy 

 

Audit  - Systematický, nezávislý, dokumentovaný proces pro získání důkazů a pro 

jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria 

(soubor dílčích politik, postupů, používaných jako základ). Interní audity, někdy 

nazývané jako audity prováděné první stranou, provádí pro účely organizace sama 

organizace nebo jsou vedeny z jejího pověření. Tyto audity mohou být základem 

pro vlastní prohlášení organizace o shodě. 

 

Certifikační společnost - Certifikační společnost (nezávislá třetí strana) je 

společnost, která posoudí shodu vybudovaného systému řízení s požadavky normy. 

K provádění certifikační činnosti je potřeba získat akreditaci od národního 

akreditačního orgánu (v případě České Republiky je to Český institut pro 

akreditaci). Certifikační organizace musí být nezávislá na společnosti, která systém 

řízení vybudovala. 

 

Efektivnost - Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány. 

 

Environmentální aspekt - Prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který 

může ovlivňovat životní prostředí. 

 

Hodnocení rizik - Celkový proces posouzení rizika a rozhodnutí, zda je riziko 

tolerovatelné či nikoliv. 

 

Incident - Událost, která je příčinou nehody nebo by mohla potenciálně k nehodě 

vést. 

 

ISO - ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization neboli 

Mezinárodní organizace pro standardizaci, která je celosvětovou federací národních 

normalizačních orgánů. Tyto orgány jsou zároveň jejími členy. Mezinárodní normy 

obvykle připravují technické komise ISO, případně vládní a nevládní mezinárodní 
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organizace. Nové návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se 

rozesílají členským orgánům k hlasování. Představitelem českého členského orgánu 

je Český normalizační institut. 

 

Konzultační společnost - Konzultační společnost je firma, která působí jako 

poradce při zavádění nebo zdokonalování systému řízení.  

 

Kritéria auditu - Soubor dílčích politik, postupů nebo požadavků používaných 

jako základ pro audit. 

 

Management - Koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace. 

 

Organizace - Skupina zaměstnanců a vybavení s uspořádáním odpovědností, 

pravomocí a vztahů. Uspořádání je obecně systematické a organizace může být 

soukromá nebo veřejná. Např. společnost, sdružení, firma, instituce, charita, atd. 

 

Politika - Celkové záměry a zaměření organizace oficiálně vyjádřené vrcholovým 

vedením. 

 

Požadavek - Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají jako závazné. 

 

Proces - Je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. 

 

Program auditu - Jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro 

určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel. 

 

Nebezpečí - Zdroj nebo situace s potenciálem způsobit úraz nebo onemocnění osob, 

škodu na majetku nebo pracovním prostředí nebo jejich kombinace. 
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Riziko - Kombinace pravděpodobnosti a důsledků vyskytujících se nebezpečných 

událostí. 

 

Systém managementu - Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

prvků pro stanovení politiky a cílů a dosažení těchto cílů. 

 

Záznam - Dokument v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se 

poskytují důkazy o provedených činnostech. 

 

Životní prostředí - Prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a 

zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich 

vzájemné vztahy. 

 


