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1.  Úvod 

Ze všech stran neustále slýcháváme o kvalitě. Pojem kvalita je základním 

stavebním prvkem úspěchu firmy, která chce obstát na trhu. Pokud si firma přeje 

udrţet svou pozici na trhu mezi širokou konkurencí, musí sledovat zájem ostatních 

subjektů, především zájem zákazníků.  

Význam kvality roste v celosvětovém měřítku neuvěřitelným tempem. Firmy jiţ 

nepůsobí v regionálním rozměru, ale jsou čím dál tím více vtahovány do mnohokrát 

skloňované globalizace. Globalizace postihuje, ať chceme či ne, nás všechny. 

Spočívá v propojení různých světů jak demograficky, kulturně, tak v oblasti 

konkurence. Globalizaci můţeme chápat jako abstraktní jev a také jako nerovný 

souboj zúčastněných subjektů. V důsledku globalizace se některé části světa 

přibliţují, ovšem jiné se oddalují a to vše můţeme sledovat bez ohledu na 

geografickou vzdálenost. Vše je dáno rychlostí přenosu informací, neboť informace 

jsou v dnešním světě povaţovány za základní prvek úspěšnosti. Velký důraz při 

posilování pozice na trhu je kladen právě na kvalitu. Firma, která má zájem udrţet se 

na předních místech pomyslného ţebříčku na trhu, jenţ je velmi konkurenční, musí 

odběratele přesvědčit o tom, ţe právě jejich produkt je vysoce kvalitní. Kvalitu firma 

můţe také prokázat tím, ţe bude mít vybudovaný systém řízení. Systém řízení by 

měl být certifikovaný dle uznávaných mezinárodních  standardů, aby zákazníkovi 

poskytla důkaz o tom, ţe produkt nabízený firmou je kvalitním.  

Systém řízení je základem dobrého vedení firmy a její konkurenceschopnosti na 

trhu.  

Pojem kvalita byl z dlouhodobého hlediska chápán jako „něco“, co je přeci 

normální a co ani není moţno řídit. Jeho význam neustále roste, všechny subjekty na 

trhu si ţádají kvalitní výrobky a pokud firma není schopna dokázat, ţe právě její 

produkty takovými jsou, ztrácí pomyslné body na trhu. Kvalitu si ţádají jak zákazníci, 

tak odběratelé, výrobci nebo poskytovatelé sluţeb, či distributoři. 

Firmy pochopily nutnost systém kvality řídit a přistoupily k prokázání shody tím, 

ţe se nechaly certifikovat dle mezinárodní normy řady ISO a tím podaly důkaz 

souladu s poţadavky referenčních norem.  
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I v dnešní době se některé firmy domnívají, ţe postačí mít certifikovaný systém 

pouze v oblasti kvality, toto mínění jiţ neplatí. Vše se neustále vyvíjí a mnohdy 

raketovým tempem. Firmy, jeţ chtějí být konkurenceschopné, musí sledovat trendy a 

hledat stále nové, inovativní způsoby jak se od ostatních odlišit, či je dokonce předčit. 

Kvalita jiţ zdaleka není jedinou oblastí, která se dá řídit a certifikovat. Dalšími 

neméně důleţitými oblastmi jsou ţivotní prostředí a také bezpečnost práce. Je 

logické, ţe kaţdé odvětví má i jiné standardy, které jsou aplikovatelné na konkrétní 

činnosti a oblasti, ve kterých firma podniká. Kvalita, ţivotní prostředí a bezpečnost 

práce se ovšem týkají kaţdého subjektu ať podniká v jakékoli oblasti, na jakémkoli 

trhu. Firmy mají moţnost zmíněné oblasti certifikovat komplexně jako celek 

propojených poţadavků norem, tzn. integrovaně.  

  

Cílem diplomové práce je na základě analýzy prověřit stávající integrovaný 

systém řízení v konkrétní firmě, která tento systém má vybudován jiţ několikátým 

rokem. Mou snahou bude na základě zjištěných poznatků porovnat systém řízení 

s poţadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Firma očekává 

v nadcházejících dnech prověření shody dle poţadavků výše zmíněných 

referenčních norem na základě recertifikačního auditu a analýza bude nápomocna 

zjištění stavu systému řízení. Pokud bude zjištěno, ţe systém vykazuje nesoulad, 

navrhnu náměty a doporučení vedoucí ke zlepšení integrovaného systému řízení.  
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2.   Charakteristika vybrané společnosti  

 

2. 1 Historie a vývoj společnosti  

Firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se zabývá především činností 

v oblasti lesnictví, údrţby zeleně a dřevařské výroby.  

Historie firmy sahá do počátku 20. století, kdy se magistrát města Moravské 

Ostravy rozhodl podporovat vodohospodářské funkce lesů. V prostoru Hulvák a Nové 

Vsi, v ochranném obvodu městského vodovodu, byly zaloţeny první lesní porosty 

s hygienickou ochrannou funkcí. S tímto záměrem město koupilo lesní velkostatek 

Stará Bělá. V roce 1948 bylo městu přiděleno polesí Bobrovníky a tímto krokem 

došlo k následnému rozšíření lesního majetku dr. A. Rotschilda. Během dalších dvou 

let byl lesní majetek Ostravy převeden do správy Státních lesů. Po dalších důleţitých 

organizačních změnách se roku 1965 stal součástí Účelového lesního závodu 

Šenov.  

Jakmile došlo k navrácení historického majetku městu na základě zákona č. 

172/1991 Sb., byla v roce 1992 zřízena příspěvková organizace Ostravské městské 

lesy, která byla 1.1.1999 přetransformována na firmu Ostravské městské lesy, s.r.o. 

Tato firma provozovala pouze jedno středisko, a to středisko lesní výroby 

zabývající se převáţně lesnickou činností (pěstební a těţební činnost) a v menší 

míře téţ sluţbami pro cizí subjekty. 

V roce 2000 vzniklo další středisko – středisko údržby zeleně, které pečuje 

v převáţné míře o parkové lesy na městských lesních pozemcích a provádí také 

práce pro cizí subjekty, jako je údrţba zeleně, výsadba stromů, keřů a záhonů, 

realizace parkové a zahradnické výsadby, apod. 

V roce 2001 byla zprovozněna nová stolařská dílna a tímto vzniklo středisko 

přidružené dřevařské výroby, které se zaměřuje především na výrobu rekreačních 

prvků (lavičky, altány, cvičební prvky) do parkových lesů, ale vyrábí i jiné výrobky ze 

dřeva pro ostatní odběratele.  

V roce 2002 byla v budově sídla firmy otevřena lesní škola pro environmentální 

vzdělávání dětí z Ostravy a blízkého okolí. Vhodnou propagací si lesní škola našla 
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velký okruh zájemců (škol) o zmíněný okruh vzdělávání. Jedná se o názornou výuku 

o lesním prostředí, prováděnou zábavnou, nenásilnou formou.  

V dnešních dnech jiţ firma funguje pod dalším názvem. Z tehdejšího názvu 

nebylo na první pohled zřejmé, ţe firma se ve větší míře zabývá také údrţbou zeleně 

a tudíţ nápad, jak tuto činnost zanést do názvu byl realizován. Firma byla nazvána 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. a pod tímto názvem vystupuje od poloviny 

roku 2010. 

 

2.2  Předmět podnikání 

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle 

C, vloţka 18357. Její základní kapitál představuje 100 000,- Kč. Stoprocentním 

vlastníkem je statutární město Ostrava. 

Sídlo firmy je na ulici A. Broţe 2/3124  v Ostravě – Zábřehu. 

 

Předmětem podnikání firmy je: 

 Poskytování sluţeb pro zemědělství a lesnictví a údrţba veřejné zeleně 

 Lesnictví, těţba dřeva, obnova lesních porostů 

 Výroba dřevěných výrobků a tesařství 

 Nákup a prodej zboţí  

 Silniční motorová doprava nákladní 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

2.3  Produkty a služby 

Firma podniká v oblasti lesnictví, údrţby zeleně a dřevařské výrobě.  

 

Středisko lesní výroby hospodaří v převáţné míře v lesích zvláštního určení 

s rekreační funkcí na městských lesních pozemcích a provádí také práce pro cizí 
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subjekty, počínaje obnovou lesa přes veškeré lesnické práce aţ po těţbu, včetně 

kácení ve ztíţených podmínkách.  Z jednotlivých  činností můţeme jmenovat: 

- kácení stromů na lesních pozemcích s kompletní výrobou (manipulace a 

druhování dle poţadavků odběratele), včetně výchovných zásahů 

(probírky, prořezávky) 

- manipulace dřeva na odvozním místě 

- přibliţování dřeva traktorovým navijákem 

- odvoz dříví traktorovou vlečkou, nebo nákladními auty s hydraulickou 

rukou 

- štípání dřeva mechanickým štípačem 

- výsadby lesních porostů dle poţadavků, moţnost odborné konzultace z 

hlediska vhodnosti pouţití druhů lesních dřevin pro uplatnění dotací Mze 

ČR na hospodaření v lesích 

- péče o lesní kultury (individuální ochrana sazenic, ochrana proti buřeni a 

zvěři mechanická i chemická) 

- stavba lesních oplocenek a jednoduchých staveb pro zpřístupnění porostů 

(mostky, lávky) 

- čištění ploch (pasek) od zbytků klestu, jako příprava pro výsadby 

- chemická ochrana proti hmyzím škůdcům 

- přihnojování mladých porostů tabletovým hnojivem 

- výsek neţádoucích dřevin 

- drcení větví mechanickým drtičem, odvoz štěpky 

- kácení stromů v obtíţných podmínkách (u budov, elektrického vedení, 

cest, vodotečí apod.) 

- frézování pařezů traktorovou frézou 

- zimní údrţba komunikací 

- převozy materiálu  

- výseky travin, křovin a ruderálních porostů křovinořezy 
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Středisko údržby zeleně provádí práce v parkových lesích zaměřené na 

zlepšování mimoprodukčních funkcí v příměstských lesích. Realizuje rovněţ výsadbu 

stromů, keřů a záhonů apod., můţeme jmenovat tyto činnosti: 

- zakládání trávníků a záhonů 

- úpravy terénů 

- výsadba rostlinného materiálu (letničky, trvalky, keře) 

- výsadba vzrostlé zeleně 

- celoroční údrţba trávníků: kosení, vyhrabání trávníků, odplevelení 

- kosení ruderálních porostů a neudrţovaných ploch 

- údrţba keřových skupin: zmlazování, průklest, odplevelení 

- řez ţivých plotů a stěn  

- řez a zmlazení stromů a keřů 

- kácení a ořez stromů 

- frézování pařezů 

- drcení větví 

- údrţba komunikací  

- produkce a prodej vánočních stromků 

- prodej ozdobného klestu 

 

Středisko přidružené dřevařské výroby provádí a zajišťuje pořez 

méněhodnotného dříví (výrobu řeziva), svůj provoz zaměřuje především na výrobu 

rekreačních prvků (lavičky, altány, cvičební a herní prvky) do parkových lesů. Dle 

poţadavků zajistí výrobu produktů ze dřeva i pro ostatní odběratele a zpracování 

méněhodnotného dříví pro výrobu prokladů. 
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Ředitelství 
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2.4  Struktura společnosti   

Firma je rozdělena na několik samostatně fungujících středisek. Jedná se o pět 

základních středisek: 

 Středisko lesní výroby 

 Středisko údrţby zeleně 

 Středisko přidruţené dřevařské výroby 

 Ředitelství 

 Lesní škola 

 

Na schématu č. 2.4 je vidět, jak je firma organizačně uspořádána. Lesní škola 

(environmentální výuka) je přímo podřízena řediteli, tak jako výrobní, ekonomický a 

administrativní úsek. SLV, SÚZ a PDV spadají pod vedení výrobnímu náměstkovi.  

 

Schéma č. 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní data firmy  
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Struktura podniku je zvolena tak, aby z ní jasně vyplývaly odpovědnosti plynoucí 

z činností jednotlivých středisek. Rozdělení středisek vyhovuje vedení firmy. Jsou 

zde zřetelně identifikovatelné výsledky hospodaření a dosahování zisku či ztráty 

konkrétního střediska.  

Ne všechna střediska jsou zisková a přímo se nepodílejí na tvoření zisku firmy.  

Tři střediska jsou schopna samostatně hospodařit, a tudíţ i vytvářet zisk, další 

dvě střediska nejsou sama schopna vytvářet zisk, v jejich reţii je především 

administrativní činnost. Středisko ředitelství je zaměřeno na vedení firmy a na 

administrativu. Vrcholový management je součástí tohoto střediska a další pracovníci 

vykonávající běţnou administrativní činnost. Z účetního hlediska středisko vykazuje 

pouze náklady, ţádné výnosy. Také lesní škola nevytváří svou činností zisk, je 

zaměřeno pouze na environmentální vzdělávání školní mládeţe a tím přispívá 

k vylepšení jména firmy.  

  

Střediska podílející se na tvoření zisku jsou: 

 středisko lesní výroby (SLV) 

 středisko údrţby zeleně (SÚZ) 

 středisko přidruţené dřevařské výroby (PDV) 

 

Střediska nepodílející se přímo na zisku: 

 ředitelství (Ř) 

 lesní škola (LŠ) 

 

 

2.5  Lidské zdroje 

Odpovědností ředitele firmy je zajistit personální obsazení všech funkcí 

kvalifikovanými a spolehlivými pracovníky. Pro tyto pracovníky poté zajišťuje 

dlouhodobý růst jejich odborné úrovně. Zahrnuje všechny činnosti související s 

přijímáním nových pracovníků, jejich vzděláváním, školením a hodnocením.  
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Ve firmě je zaměstnáno v průměru 15 pracovníků, kteří představují TOP 

management, střední management a THP. A dále přibliţně 22 pracovníků dělnických 

profesí. Další potřebné činnosti pro chod firmy jsou zařizovány dodavatelskými 

partnery, některé formou outsourcingu. Počet pracovníků dělnických profesí je 

v průběhu roku proměnlivý, coţ je dáno sezónností prací.  

 

Firma je personálně rozdělena do 4 úrovní: 

 TOP management  

 Střední management 

 THP 

 Dělníci  

 

TOP management 

Tuto organizačně nejvyšší úroveň pracovníků tvoří ředitel firmy, ekonomický 

náměstek a výrobního náměstek. 

 

Střední management 

Střední linie řízení je tvořena vedoucími středisek a to konkrétně vedoucí 

střediska lesní výroby, údrţby zeleně, dřevařské výroby. 

 

THP 

Technicko-hospodářští pracovníci jsou řazeni do poslední úrovně řídících 

pracovníků. Jsou zde revírníci svých svěřených revírů, pedagog v lesní škole, účetní 

a administrativní pracovnice. 

 

Dělnické profese 

Dělnickými profesemi jsou především dřevorubci, pracovníci v pěstební činnosti 

a také pracovníci v údrţbě zeleně.  
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V grafu č. 2.5 je znázorněno personální obsazení a rozděleno dle jednotlivých 

středisek v procentuálním vyjádření. Nejvyšší počet pracovníků má středisko lesní 

výroby, následuje středisko údrţby zeleně, poté ředitelství, přidruţená dřevařská 

výroba a lesní škola.  

 

Graf č. 2.5 

 

Zdroj: interní data firmy  

 

 

2.6  Strategie a koncepce 

Firma kaţdoročně sestavuje podnikatelský plán na další roční období 

s výhledem na 5 let. Některé plány se s ohledem na neustálý vývoj podnikatelského 

prostředí musí upravovat, případně přesunout na pozdější období, či dokonce 

vypustit. Investiční záměry jsou závislé na rozhodnutí vlastníka firmy, kterým je 

město Ostrava. 

 

Z dlouhodobého hlediska lze jako strategii označit: 

 Soustavně zlepšovat stav lesa, a to realizací principů trvale udrţitelného 

obhospodařování a ochranou biodiverzity lesních společenstev. 

Pokračovat v přeměně lesních porostů na porosty vyhovující přírodním 

podmínkám. 
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 Zajišťovat vodohospodářské funkce lesů ve vyhlášených pásmech 

hygienické ochrany vodních zdrojů, a to péčí o drobné vodoteče 

v městských lesích, budováním a údrţbou studánek a pramenů, obnovou a 

zřizováním vodních nádrţí v lesích. 

 Všestranně poskytovat sluţby pro obyvatele města a návštěvníky 

městských lesů úpravou porostního prostředí (budováním výhledů a 

drobných odpočinkových ploch, vytvářením estetických palouků a zákoutí), 

rekreačními úpravami cestní sítě (údrţbou stezek, pěšin a chodníků), 

zřizováním drobných objektů rekreační vybavenosti (laviček, stolů a 

drobných přístřešků), zřizováním terénního a informačního systému 

(budováním a údrţbou naučných stezek, informačních a odborných 

poutačů). 

 Zvýšit úroveň vzdělávací a osvětové činnosti vybudováním informačního 

systému o městských lesích a pokračováním v programu práce s mládeţí 

ve spolupráci se školami a středisky ekologické výchovy. 

 Přeměna jehličnatých porostů dlouhodobě postiţených imisemi je hlavním 

úkolem lesních hospodářů na Ostravsku. V uplynulých letech se podařilo 

výrazně zvýšit zastoupení listnatých dřevin vyhovujících přírodním 

podmínkám. 

 

 

2.7  Finanční analýza společnosti  

Firma funguje na trhu jako společnost s ručením omezeným jiţ třináctým rokem. 

Je moţno se tedy ohlédnout několik období zpět a provést hodnocení či analýzu 

v různých oblastech. Jak v oblasti ekonomické, či finanční, tak v oblasti systému 

řízení. Z grafu č. 2.7.1 zjistíme, jak se vyvíjel obrat firmy a z grafu č. 2.7.2 také hrubý 

zisk firmy. Hrubý zisk je zisk před zdaněním.  
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Graf č. 2.7.1 

Obrat firmy za období 2002 - 2010 v mil Kč
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Zdroj: interní data firmy 

 

Graf č. 2.7.2 

Hrubý zisk firmy za období 2002 - 2010
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Zdroj: interní data firmy 

 

Dalo by se očekávat, ţe hrubý zisk se bude vyvíjet v návaznosti na velikosti 

obratu firmy. Z grafu č. 2.7.2 lze vyčíst, ţe tomu vţdy tak nebylo. Podstatným 

kriteriem je pro firmu tvorba rezervního fondu na pěstební činnost. Pěstební činnost 
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je spojena s hospodařením v lesích a do fondu se ročně ukládá značná finanční 

částka v závislosti na výsledku hospodaření firmy. 

Výsledek hospodaření bývá ovlivňován různými vlivy. Ve větší míře jej ovlivňují 

různé nečekané faktory, jakými mohou být větrné kalamity, napadení stromů škůdci, 

nejčastěji to bývá lýkoţrout smrkový (kůrovec). Tyto aspekty způsobují, ţe je nutné 

vytěţit větší mnoţství dřevní hmoty a proto je to spojeno s nárůstem nákladů na 

těţbu a následné zalesnění, avšak také s nárůstem trţeb z prodeje dřevní hmoty. 

Náklady na zalesnění ploch se neprojeví v tom roce, kdy je porost vytěţen, ale aţ 

v následujících letech. Lhůty pro zalesnění jsou upraveny platnou legislativou.  

Dále budou v několika větách shrnuty základní milníky ovlivňující hospodaření 

firmy. Hodnocení vývoje firmy z hlediska výše hospodářského výsledku a výše obratu 

bude provedeno od roku 2002  do roku 2010. Slovní komentář bude proveden 

podrobněji od roku 2004. V letech 2002 a 2003 výše obratu a hospodářského 

výsledu (zisku) byla vţdy na posledním místě pomyslného ţebříčku.  

 

Rok 2004 byl rokem kalamit. Přetrvávala kůrovcová kalamita z roku 2003 a na 

podzim roku 2004 zasáhla lesy vichřice. Roční etát těţby dříví byl dle Lesního 

hospodářského plánu cca 6 000 m3. V roce 2004 byl nárůst vytěţeného dříví o cca 

4000 m3, coţ představuje zhruba 67 % z celkového plánu. Z grafu č. 2.7.1 lze zjistit, 

ţe rok 2004 vykazoval vysoké výnosy, druhé nejvyšší ze sledovaného období. 

Hospodářský výsledek tak vysoký jiţ nebyl, byla tvořena rezerva na pěstební činnost, 

aby byly pokryty vysoké náklady na zajištění potřebných nákladů způsobených 

zvýšenou těţbou dříví.  

 

Rok 2005 firma získala certifikát dle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001 a vedení 

předpokládá, ţe firma zvyšuje svou hodnotu na trhu zejména při získávání zakázek 

v oblasti údrţby zeleně, náhradních výsadeb, rekultivačních prací, apod. Z hlediska 

výše hospodářského výsledku a obratu tento rok nebyl výjimečným.  

 

Rok 2006 nepřinesl výrazné výkyvy činností ovlivňující v hospodaření firmy, i 

přesto výše sledovaných parametrů patřila k těm příznivým údajům.   
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V roce 2007 na počátku roku postihla ČR větrná kalamita - orkán Kirill. U firmy 

byl nárůst těţeb dříví o 5000 m3. Tato výše představuje 83 % z předepsaného 

decenálního předpisu dle LHP. V grafu č. 2.7.2 pozorujeme, ţe tento negativní jev 

významně ovlivnil  hospodářský výsledek, jenţ byl nejvyšší za sledované období. 

 

Ani rok 2008 se neobešel bez zásahu přírody. V tomto roce řádila vichřice 

Emma. V předešlých letech jsou lesy dlouhodobě postihovány kůrovcovou kalamitou, 

v neposledních letech také jinou ţivelnou kalamitou (orkán Kirill, vichřice Emma), je 

moţno předpokládat pokles těţeb dříví v dalších letech a nárůst pěstební činnosti. 

Firma musí svou činnost zaměřit na další oblasti podnikání. V této souvislosti se 

nabízí podnikání orientováno především na činnosti v oblasti údrţby zeleně.  

 

Rok  2009 se lesy po mnoha letech obešly bez výraznějších faktorů v podobě 

kůrovcové či jiné kalamitě. V tomto roce byl stav v hospodaření tzv. normální. Ovšem 

byl zaznamenán dopad celosvětové hospodářské krize, coţ je představováno 

zejména propadem cen při prodeji surového dříví.  

 

Rok 2010 byl z hlediska hospodaření velmi úspěšný. Dá se tvrdit, ţe 

v porovnání s roky předešlými nejúspěšnější. Je to dáno tím, ţe v předešlých letech 

byly téměř vţdy naplněny těţby oproti plánované výši. V tomto roce nebyl plánovaný 

objem těţeb ani zdaleka naplněn, byl naplněn ze 75 %, a firma dokázala vytvořit 

obrat z jiné činnosti. V tomto roce firma získala zakázku u státního podniku, kterou 

úspěšně zvládla a touto zakázkou byl také ovlivněn jak obrat, tak i hospodářský zisk 

firmy. Obrat firmy byl ze sledovaného období nejvyšším. 
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Následující text bude  věnován finanční analýze za období od roku 2008  do 

roku 2010. Vyuţití finanční analýzy můţeme shrnout do tří vzájemně propojených 

úkolů:1 

1. Rozpoznávat pozitivní a negativní trendy firmy, poskytovat zpětnou vazbu o 

naplňování strategických cílů především vrcholovému vedení. Toto 

zjišťování se odvíjí ve dvou propojených rovinách: předešlého a příštího 

vývoje. Důraz je kladen na budoucí úspěchy.   

2. Odhalit příčiny negativního či pozitivního vývoje, neboť samotný výpočet 

ukazatelů nabízí pouze jeho symptomy.  

3. Stanovit činnosti, jeţ podpoří pozitivní vývoj a ovlivní neţádoucí výsledky.  

 

Prvním krokem je výběr hodnocení a interpretace finančních dat, jeţ slouţí ke 

zjištění vývoje trendů. Data potřebná pro finanční analýzu získáme ze statických 

výkazů, jako je rozvaha, výsledovka. Statický proto, ţe výkaz je sestaven k určitému 

datu. Také z výkazu cash flow a z finančního rozpočtu.  

Finanční analýza poskytuje představu  o ekonomickém stavu podniku, je to 

rozbor finanční situace podniku. Primárním posláním finanční analýzy je 

vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku.  

 

Metodické postupy pro rozbor ekonomické situace podniku jsou dva základní: 

1. procentní – jsou podíly jednotlivé poloţky v rozvaze ku celkovým aktivům, 

případně pasivům. 

2. poměrové ukazatele – zjišťují se poměrem jednoho nebo několika údajů 

k jiné poloţce případně skupině poloţek. Jsou uváděny buď v poměru, 

případně v procentech.  

 

Pro finanční analýzu ve vybrané firmě vyuţiji některé z poměrových ukazatelů. 

 

 

                                                 
1
  VOSOBA P.  a kolektiv. Řízení firemních financí. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o.. 1998. 214 s. 

ISBN 80-86119-05-X. 
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Ukazatele výnosnosti (rentability) 

Pokládá se za podstatné kritérium rentability, jelikoţ poměřuje zisk s celkovými 

aktivity vloţených do podnikání bez zřetele na zdroj financování.  

1. rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROA – Return On Assets) – udává 

celkovou výnosnost disponibilních zdrojů podniku  

2. rentabilita trţeb (ROS – Return On Sale) – ukazatel vyjadřuje efekt  

dlouhodobých investic financovaných vlastním kapitálem   

 

Ukazatel aktivity  

Ukazatel se pouţívá pro měření rychlosti, jakou různé účty směřují do pokladny.  

1. doba obratu zásob – sleduje dynamiku vyuţívání provozního kapitálu jako 

celku a poskytuje přehled o tom, kolikrát se obrací pracovní kapitál 

2. doba obratu pohledávek – ukazatel pomáhá zjišťovat, jak jsou dosahovány 

cíle v oblasti krátkodobého financování 

3. doba obratu závazků – ukazatel zahrnuje pouze náklady spojené s nákupem 

surovin a sluţeb 

 

Ukazatele výnosnosti (rentability)   
    
I. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA)  
ROA = (UHV : celkový vloţený kapitál) x 100   
UHV = provozní HV - trţby z prodeje majetku a materiálu + zůstatková cena DHM) 
Celkový vloţený kapitál = celková aktiva (netto) 
  

   
 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

provozní HV 358 -769 1 145 
trţby z prodeje DHM a materiálu 178 197 153 
zůstatková cena DHM a materiálu 1 987 1 831 226 

UHV 2 167 865 1 218 
    
Celkový vloţený kapitál 45 555 49 815 50 508 
    

ROA 4,8 % 1,7 % 2,4 % 
 

Poznámka:  ve všech výpočtech, kde nejsou uvedeny jednotky, jsou údaje v tisících Kč. 
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Celkovou výnosnost disponibilních zdrojů firmy lze interpretovat jako výši zisku 

připadajícího na jednu korunu majetku. Z výsledků výše tedy vidíme, ţe celková 

výnosnost za sledované poslední 3 roky byla nejvyšší v roce 2008, v roce 2009 

klesla podstatně a v roce 2010 se opět navýšila. Rozdíl mezi rokem 2008 a 2009 byl 

pokles o 63 % a rok 2010 představuje nárůst o 34 % oproti roku 2009.  

 

II. Rentabilita tržeb (ROS)   
ROS = (UHV : trţby) x 100   
Trţby = veškeré trţby, které tvoří HV   
 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

UHV 2 167 865 1 218 
    
trţby z prodeje výrobků a sluţeb 26 124 31 669 47 503 
trţby z prodeje DHM a materiálu 178 197 153 

Trţby 26 302 31 866 47 656 
    

ROS  8,2 % 2,7 % 2,6 % 

 

Rentabilita trţeb ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu trţeb, 

neboli jaká je faktická celková marţe firmy, po zváţení všech jejích nákladů na cizí 

kapitál, zaměstnance, provoz, atd.  V roce 2008 byla rentabilita trţeb nejvyšší, 

představovala 8,2 %. Pokles v 2009 oproti roku 2008 byl o 67 % a v roce 2010 byl 

pokles oproti roku 2009 zanedbatelný.  

 

Ukazatele aktivity    
    
III. Doba obratu zásob   
Doba obratu zásob = (zásoby : trţby) x 365  
Trţby = trţby za vlastní výrobky, zboţí a materiál  
 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

    
Zásoby 1 046 724 1 190 
    
trţby za vlastní výrobky 15 277 14 801 21 354 
trţby za zboţí 0 0 0 
trţby z prodeje materiálu 94 196 85 

Trţby 15 371 14 997 21 439 
    

Doba obratu zásob 25 dní  18 dní 21 dní 
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Doba obratu zásob říká, jaký je průměrný počet dnů, po které je majetek v 

podniku vázán aţ do fáze spotřeby nebo prodeje. Obecně platí, ţe kratší doba obratu 

bývá pro podnikatele výhodnější.  

Hodnoty jsou zaokrouhleny na celé dny směrem nahoru.  

Z výsledků zjistíme, ţe v roce 2009 byl pokles oproti předešlému roku o 28 %, 

ovšem v roce 2010 oproti roku 2009 nárůst o cca 17 %.  

 

IV. Doba obratu pohledávek   
Doba obratu pohledávek = (pohledávky : trţby) x 365  
    
 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

    
Pohledávky celkem 2 705 3 489 5 690 
    

Doba obratu pohledávek 65 dní 85 dní 97 dní 

 

Doba obratu pohledávek představuje dobu ve dnech, jak dlouho trvá splacení. 

Výsledná hodnota by měla odpovídat hodnotě odpovídající průměrné době splatnosti 

faktur.  

Z výsledků vidíme, ţe hodnota doby obratu pohledávek má stoupající trend. Je 

to zřejmě dáno tím, jak velké podnikatelské subjekty navyšují délku splatnosti faktur.  

Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na celé dny směrem nahoru. V roce 2009 

byla nárůst oproti roku 2008 o cca 31 % a v roce 2010 oproti předešlému roku nárůst 

o 14 %.  

 

V. Doba obratu závazků   
Doba obratu závazků = (závazky : trţby) x 365  
    
 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

    
Závazky celkem 2 477 7 937 6 239 
    

Doba obratu závazků 59 dní 194 dní 107 dní 

 

Doba obratu závazků říká, jak rychle se daří podniku splácet své závazky. 

V roce 2009 byl nárůst oproti předešlému roku markantní. O celých 229 %. Bylo to 
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způsobeno zřejmě nárůstem výkonů díky získané zakázce u státního podniku. V roce 

2010 byl pokles o 45 %.  

Pro zajištění bezproblémového krátkodobého financování by měl ukazatel doby 

obratu závazků dosahovat vyšších hodnot (hodnoty jsou uvedeny ve dnech), neţ 

doba obratu pohledávek. Z tohoto pohledu pozorujeme, ţe: 

 

 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Doba obratu pohledávek 
 

65  85 97 

Doba obratu závazků 
 

59 194 107 

 

S výjimkou hodnoty v roce 2008 je toto pravidlo naplněno.  
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3.  Teoretická východiska 

3.1 Vývoj managementu 

Systém řízení není ani zdaleka něčím novým a uţ vůbec ne něčím neznámým. 

Všechny subjekty, které se v podnikatelském prostředí pohybují se jiţ s tímto 

pojmem setkaly. A mnohé firmy na českém trhu mají jiţ systém řízení zaveden a 

certifikován. 

Mnozí ale jiţ nevědí, kde sahá historie vývoje systému řízení. První zmínky o 

kvalitě byly zaznamenány jiţ v Aristotelově (384 – 322 př. n. l.) definici kvality. 

Ovšem aţ ve dvacátém století prošly systémy kvality velkým rozvojem.  

Několik odlišných stádií  zachytil ve své publikaci  Jaroslav Nenadál: 2 

 

Typ modelu Roky  Charakteristika 

Model řemeslné výroby 1900 

 

Dělník 

Model výrobního procesu s technickou 

kontrolou 

1920 

 

Technická kontrola 

Model výrobního procesu s výběrovou 

kontrolou 

1940 

 

Statistické metody technické 

kontroly 

Model s regulací výrobních procesů 1960 

 

CWQC 

Model výrobních procesů s koncepcí 

TQM 

1975 

 

TQM 

Model dokumentovaných procesů 1987 

 

Normy ISO řady 9000 

 2000 

 

GQM 

CWQC – Company Wide Quality Control 

TQM – Total Quality Management 

GQM – Global Quality Management 

Ve třicátých letech se zásluhou Američanů Rominga a Shewarta začaly 

objevovat první statistické metody kontroly. Významným příjemcem bylo Japonsko, 

                                                 
2
  NENADÁL J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA, J. TOŠENOVSKÝ, Moderní systémy 

řízení jakosti, str. 21, obr. 2.1 



 

 - 21 -      

které po druhé světové válce v masivní míře zavádělo statistické regulace a 

statistické přejímky. Japonci statistické řízení procesů rozšířili i do dalších oblastí. 

Poloţili základ moderních systémů kvality – Company Wide Quality Control. 

Pokračovali výrazným propracováním systémů a vznikal totální managament kvality 

(TQM). 

Dalším velkým milníkem v oblasti managementu kvality byl rok 1987, kdy byly 

Mezinárodní organizací pro normy ISO vydány první normy kvality ISO řady 9000, 

jejichţ snahou byla obsáhlá dokumentace podnikových procesů. Tyto normy byly a 

jsou obecné, jejich cílem je aplikace v podnicích různého zaměření. Není rozlišován 

podnik nabízející konkrétní produkt, ale i podnik v oblasti sluţeb se můţe řídit tímto 

standardem.  

ISO normy a další standardy nejsou statickými dokumenty, ale ryze 

dynamickými. Firmy, které chtějí obstát v konkurenčním prostředí musí neustále 

sledovat vývoj těchto standardů a přizpůsobovat se jim. V oblasti kvality (a nejen 

v této oblasti) jsou neustále vyvíjeny nové přístupy, nové metody a zdokonalovány 

stávající. Je důleţité být vţdy o krok v předstihu neţ je naše konkurence. 

 

3.2  Základní pojmy v oblasti řízení systému 

V oblasti systému řízení se setkáváme s různými pojmy, které ne vţdy musí být 

všem ihned zřejmé. V přílohách č. 3, č. 4 a č. 5 je uveden výčet pojmů týkajících se 

systému řízení, jenţ jsou vypsány ze tří základním norem – ČSN EN ISO 9001, ČSN 

EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Nyní jsou vybrány a komentovány alespoň 

základní pojmy: 

 

Norma 

Norma, téţ standard, je:3 

- dobrovolný a všeobecně prospěšný dokument vytvořený na základě 

potřeby trhu 

- řešení, jenţ je na základě dohody všech zainteresovaných stran 

povaţováno v daných podmínkách za nejvhodnější 

- uváděná řešení nejsou striktně stanovena jako jediná moţná  

Předmětem standardizace jsou – výrobky, sluţby, procesy, materiály, systémy 

                                                 
3
 http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/standard.htm 
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Cílem standardizace je: 

- kvalita 

- bezpečnost 

- kompatibilita 

- interoperabilita – schopnost zařízení či softwaru od různých výrobců spolu 

komunikovat 

- portabilita 

- znovupouţitelnost 

Kvalita; jakost4 - stupeň splnění poţadavků souborem inherentních 

charakteristik (pojem jakost se dle normy ČSN EN ISO 9001 jiţ neuţívá)  

Spokojenost zákazníka - vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho 

poţadavků 

Systém - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků 

Politika kvality - celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě 

oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením  

Cíl kvality - něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě  

Management - koordinované činnosti k vedení a řízení organizace 

Neustálé zlepšování - opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit 

poţadavky  

Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt  

Proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 

které přeměňují vstupy na výstupy 

Produkt - výsledek procesu. Existují čtyři generické kategorie produktů a sice: 

–  sluţby (např. přeprava); 

–  software (např. počítačový program, slovník); 

– hardware (např. mechanická část motoru); 

– zpracované materiály (např. mazivo). 

Sledovatelnost - schopnost vysledovat historii, pouţití nebo umístění toho, co 

je předmětem úvah 

Shoda - splnění poţadavku 

Neshoda - nesplnění poţadavku 

                                                 
4
 ČSN EN ISO 9000, Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 
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Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné 

Příručka kvality - dokument, v němţ je specifikován systém managementu 

kvality organizace 

Ověřování - potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, ţe 

specifikované poţadavky byly splněny 

Přezkoumání - činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a 

efektivnosti předmětu přezkoumání k dosaţení stanovených cílů 

Audit - systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z 

auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němţ jsou splněna 

kritéria auditu 

Integrovaný systém – jednotný způsob vedení a řízení organizace, který 

splňuje poţadavky pro řízení kvality, environmentu, případně také bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci i informační bezpečnosti. 

 
 
 

3.3 Tvorba norem v ČR 

Tvorbu a vydávání norem v ČR zajišťuje od 1.1.2009 Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  

Úřad vykonává působnost státu v následujících oblastech:5 

 technická normalizace  

 metrologie  

 zkušebnictví  

 harmonizace technických předpisů  

Působnost Úřadu je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu 

státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, 

dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, zákonem č. 

505/1990 Sb., o metrologii a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a 

mezinárodních smluv, jimiţ je Česká republika vázána. 

 

 

                                                 
5
 http://www.unmz.cz/urad/urad-vykonava-pusobnost-statu-v-nasledujicich-oblastech 
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Výčet norem (standardů), které patří k stěžejním a základním: 

 

 Pro oblast kvality: 

- ČSN EN ISO 9000 – Systém managementu jakosti – Základní principy a 

slovník. Norma obsahuje interpretaci základních pojmů a základů 

managementu jakosti.  

- ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality – Poţadavky.  

- ČSN EN ISO 9004 – Systémy managementu jakosti - Směrnice pro 

zlepšování výkonnosti 

 

 Pro oblast životního prostředí: 

- ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu - 

Poţadavky s návrhem pro pouţití 

- ČSN EN ISO 14004 – Systémy environmentálního managementu - 

Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

 

 Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

- ČSN OHSAS 18001 –  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci – Poţadavky 

 

Související normy z dalších oblastí: 

- ČSN EN ISO 19011 – Směrnice pro auditování systému managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního managementu 

- ČSN EN ISO 13485 – Zdravotnické prostředky - Systémy managementu 

jakosti - Poţadavky pro účely předpisů 

- ISO/IEC 27000 – řada norem upravující poţadavky pro řízení bezpečnosti 

informací (základní poţadavkovou normou řady je ISO/IEC 27001) 

 
 

3.4  Charakteristika kvality a řízení 

Kvalita je definována v normě ČSN EN ISO 9000 jako stupeň splnění 

poţadavků souborem inherentních charakteristik. 

Řízení, čili management lze charakterizovat jako souhrn všech činností, které je 

zapotřebí učinit, aby byla zajištěna funkce organizace. Podstata pojmu vychází z 
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latinského slova „manus“ (ruka a z anglického překladu „to manage“ – řídit, vést, 

spravovat, vládnout, ovládat, zvládat, uspět, dosáhnout. Pojmem management se 

označuje především řízení celé organizační jednotky, ale také řízení ucelených 

organizačních činností (finanční management, management lidských zdrojů). 

Management představuje pro kaţdou organizační jednotku bezesporu 

nezastupitelný prvek při dalším vývoji organizace.  Organizace je vnímána jako ţivý 

organizmus a ten se neustále vyvíjí a mění. Mezinárodní systémové standardy 

můţeme chápat jako návod jak aplikovat, udrţovat a neustále zlepšovat 

management ve specifických oblastech. Jednoduše řečeno, být v souladu 

s poţadavky, které deklarují tyto normy. Mezi hlavní standardy řadíme normy 

popisující systém managementu kvality, ţivotního prostředí (environmentu) a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Normy jsou uznávány v celosvětovém 

měřítku a nemalým zájmem je, aby byly poţadavky těchto norem integrovány a ve 

firmě zaváděny a udrţovány celistvě a navzájem propojeně.  

 

3.5  Kvalita, environment a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tyto tři oblasti patří k nejčastěji certifikovaným okruhům. Jsou důleţitým prvkem 

v kaţdé organizaci ať je její struktura řízení jakákoli. Firma se můţe pohybovat v 

kterémkoli oboru na trhu, avšak kvalita, environment a bezpečnost práce se bude 

týkat kaţdé.  

Aby firma mohla být certifikována v uvedených oblastech, musí prokázat shodu 

s poţadovanými referenčními normami. 

Základní normou v oblasti kvality je norma ČSN EN ISO 9001, v oblasti 

environmentu ČSN EN ISO 14001 a v oblasti bezpečnosti práce OHSAS 18001. 

 

Proč právě tyto oblasti jsou preferovanými pro dokazování shody?  

 

Kvalita proto, ţe všichni zákazníci i odběratelé si přejí za své finance obdrţet 

ten náleţitý produkt (výrobek, či sluţba). Pod pojmem kvalita si můţe kdokoli 

představovat cokoli. Nejčastěji ovšem bude řeč o produktu, který zaručuje 

bezvadnost. Bezvadností je míněn nabízený produkt nemající ţádnou vadu. Vada 

nemusí nutně znamenat produkt vadný, ale i ten, který neodpovídá představám a 

poţadavkům zákazníka. Známka kvalitního produktu je i to, ţe výrobce, či distributor 
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garantuje k produktu i patřičné a očekávané doprovodné sluţby, např. sluţbu 

zaručující poradenství při kompletaci výrobku, při obsluze, dostupnosti náhradních 

dílů či jiných doprovodných komponentů, tak i sluţby spojené se servisní činností, 

záručním či dokonce pozáručním uţíváním.  

Kvalitu produktu lze prokázat různými způsoby. Od splňujících očekávání 

zákazníka, přes spokojeného zákazníka aţ po prokazování shody s mezinárodním 

standardem, který je v našem prostředí nejznámější, a to je norma ČSN EN ISO 

9001.  

 

Environment (ţivotní prostředí) proto, ţe v dnešní době je nutností a přímo 

odpovědností všech lidí na této planetě věnovat ţivotnímu prostředí zvýšenou 

pozornost. Ze všech stran slýcháváme o globálním oteplování. Zda je toto tvrzení 

pravdou a na kolik je věrohodně podloţeno, není podkladem pro řešení v této práci. 

Jisté ale je, ţe s ţivotním prostředím něco není v pořádku a pokud se do jeho 

ochrany nezapojíme všichni, následky mohou být katastrofální. Všechny subjekty, jak 

fyzické, tak právnické osoby, ke svému ţivotu ţivotní prostřed potřebují a je nutné 

toto brát v úvahu a k němu s nejlepším svědomím přistupovat. Právnické osoby jsou 

vázány ve své činnosti platnou legislativou vztahující se k ţivotnímu prostředí – 

zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se okruhu:6 

- ţivotní prostředí všeobecně (např. zákon o ţivotním prostředí) 

- vodní hospodářství (vodní zákon) 

- odpadové hospodářství (zákon o odpadech) 

- ochrana ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) 

- ochrana přírody (zákon o ochraně přírody a krajiny)  

- ochrana půdního fondu a lesního hospodářství (lesní zákon)  

- geologie a hornictví (zákon o geologických pracích) 

- územní plánování a stavební řád (stavební zákon) 

- posuzování vlivů na ţivotní prostředí (zákon o posuzování vlivu na ŢP) 

- nakládání s chemickými látkami (zákon o chemických látkách a 

chemických přípravcích)  

- prevence závaţných havárií  

                                                 
6
 http://www.mzp.cz/cz/legislativa 
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- geneticky modifikované organismy (zákon o nakládání s GMO a 

genetickými produkty) 

- integrovaná prevence znečišťování  

- energetika (zákon o hospodaření s energií)  

- hluk 

- ochrana klimatu (zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů)  

 

Z výčtu výše uvedených oblastí můţeme konstatovat, ţe problematika přístupu 

k ţivotnímu prostředí se opravdu dotýká všech odvětví, či oborů na trhu. Kaţdý 

subjekt ve své činnosti více, či méně zatěţuje ţivotní prostředí a je nutné, aby ţivotní 

prostředí bylo zatěţováno v co nejmenší míře.  

Velký důraz je kladen na tvoření a likvidaci odpadů. Odpady jsou velkou 

ekologickou zátěţí a proto je nutné přistupovat k problematice zodpovědně a hlásit 

se k politice, která nakládání s odpady řeší. Odpad můţe být běţný komunální a 

nebezpečný. Nebezpečným odpadem je vše, co poškozuje ţivotní prostředí a zdraví 

lidí nebo zvířat.  

Nebezpečným odpadem je takový odpad, jenţ vykazuje některou z vlastností:  

- výbušnost 

- oxidaci 

- nebezpečná hořlavost 

- dráţdivost 

- ţíravost 

- toxicita 

- karcinogenita 

- infekčnost 

- a další. 

 

V rámci ţivotního prostředí a prokazování shody s normou ČSN EN ISO 14001 

je kladen také velký důraz především na prevenci. Firmy musejí přistupovat ve své 

činnosti k ţivotnímu prostředí tak, aby předcházely vzniku havárie, která by mohla 

ţivotní prostředí zasáhnout. Firmy musejí mít vypracovány především havarijní plány 

a mít zpracovány způsob, jak postupovat při případném vzniku havárie.  
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V rámci problematiky přístupu k ţivotnímu prostředí se setkáváme s pojmem 

trvale udrţitelný rozvoj. Je to rozvoj lidské společnosti takovým způsobem, který je 

v souladu s hospodářským a společenským pokrokem a plnohodnotným zachováním 

ţivotního prostředí. Hlavním posláním trvale udrţitelného rozvoje je zachování 

ţivotního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Definice dle 

Evropského parlamentu je: zlepšování ţivotní úrovně a blahobytu lidí v mezích 

kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro 

současné a příští generace.  

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci proto, ţe na světě není nic cennějšího 

neţ lidský ţivot a je nutné všem pracovníkům zajistit takové podmínky pro práci, aby 

ţivot ţádného z pracovníků nebyl ohroţen. Kvalitní podmínky pro zajištění 

bezpečnosti práce jsou známkou vyspělosti státu. V dnešní době je běţné, ţe 

v zemích, které nepatří k těm vyspělejším, není v oblasti bezpečnosti práce 

zajišťováno to, co je nutné a potřebné. I z tohoto hlediska si lze vyloţit, proč právě 

v těchto zemích je levnější pracovní síla. Legislativa není na pokročilé úrovni a příliš 

nechrání pracovníky a těţko domýšlet, v jakých pracovních podmínkách musejí 

pracovat. 

Ve vyspělých státech je bezpečnost práce postavena na vysokou úroveň a jsou 

zřízeny instituce, jeţ dohlíţejí na plnění předepsaných pravidel. Pokud firma má 

zájem o to, aby plnění podmínek ohledně bezpečnosti práce byly jasně viditelné, 

můţe se nechat certifikovat v této oblasti. Jako u problematiky přístupu k ţivotnímu 

prostředí, tak i v bezpečnosti práce je kladen důraz především na prevenci. Jsou 

stanoveny takové postupy při práci, aby bylo v co největší míře zabráněno vzniku 

pracovního úrazu způsobující v lepším případě pracovní neschopnost, v horším 

případě vzniku nemoci z povolání, případně smrt.  

 

3.6  Mezinárodní instituty 

Česká republika je členem ISO. Normy jsou vydávány institucemi a mezi 

nejdůleţitější mezinárodní normalizační instituty, v jejichţ gesci je vydávání norem 

patří: 

1. ISO – International Organization for Standardization – Mezinárodní 

organizace pro standardizaci 
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2. IEC – International Electrotechnical Comission – Mezinárodní 

elektrotechnická komise 

 

1.  Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO -  International 

Organization for Standardization) 

Mezinárodní organizace pro standardizaci (normalizaci) – označována jako 

ISO. Mylně je mnohdy povaţováno označení ISO za zkratku. Nejedná se o zkratku, 

ale vzhledem k různým cizojazyčným označením bylo vybráno řecké slovo „isos“ – 

znamená „stejný“. ISO Je nevládní organizace - celosvětová federace národních 

normalizačních institucí - členů ISO.  V této organizaci je sdruţeno více neţ 100 

států. Sídlo organizace je v Ţenevě a byla zaloţena v roce 1947. 

Organizace především vydává technické normy ze všech oblastí s výjimkou 

elektrotechniky a elektroniky.  Návrhy mezinárodních norem se rozesílají členům ISO 

k hlasování. Rozhodnutí k vydání mezinárodní normy musí představovat souhlas 

alespoň 75 % z hlasujících členů. Na mezinárodních normách obvykle pracují 

technické komise ISO.  

Členy ISO jsou národní normalizační organizace zastupující normalizaci v dané 

zemi. Mezi prvotní povinnosti členů organizace patří informovat orgány a organizace 

na svém území o nových normalizačních aktivitách, zajišťovat za danou zemi 

jednotné stanovisko k předkládaným dokumentům a finančně podporovat činnost 

ISO. Členové ISO jsou oprávněni účastnit se prací v jakékoliv technické komisi a 

vykonávat veškerá hlasovací práva, mohou být zvoleni do Rady ISO a jsou 

zastoupeni na Generálním zasedání ISO. 

Členové se dělí na: 

- řádné 

- korespondenční  

- kandidáty na členství 

Korespondenční člen je obvykle organizace v zemi, ve které ještě není plně 

rozvinuta národní normalizační činnost. Korespondenční člen se aktivně nepodílí na 

technických a strategických pracích, ovšem je oprávněn být informován o pracích, o 

které má zájem. 

Kandidát na členství je určen pro země s velmi malou ekonomikou. Tito 

kandidáti na členství platí sníţené poplatky. 
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2. Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC - International 

Electrotechnical Comission) 

Mezinárodní elektrotechnická komise, zaloţena v roce 1904 je vládní 

organizace fungující na půdě OSN. V IEC je sdruţeno přibliţně 50 států.  

Připravuje a vydává standardy z oboru elektrotechniky a elektroniky a příbuzné 

obory. Posláním IEC je prostřednictvím národních organizačních výborů propagovat, 

šířit a podporovat mezinárodní spolupráci ve oblasti normalizace elektrotechniky a 

příbuzné problematiky.  

Evropské normalizační instituce: 

CEN – Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for 

Standardization) 

Je to nezisková asociace vědecké a technické povahy. Tato asociace je 

registrovaná dle belgické legislativy zabývající se tvorbou evropských norem (EN), 

technických zpráv (CR) a také pracovních dohod (CWA). 

CENELEC – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (European 

Committee for Electrotechnical Standardization) 

Tento výbor sídlí v Bruselu. V jeho kompetenci je tvorba evropských norem 

(EN), evropských specifikací (ES), harmonizačních dokumentů (HD), technických 

zpráv (TR), specifikací CECC. 

ETSI – Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (European 

Telecommunications Standards Institute)  

Nezisková organizace ETSI sídlí v Sophia Antipolis ve Francii. Jejím posláním 

je vypracovávat normy ETSI EN (telekomunikační řady), normy ETSI ES (normy niţší 

úrovně), technické specifikace (ETSI TS), technické zprávy (ETSI TR), zvláštní 

zprávy (ETSI SR) a další dokumenty v oblasti telekomunikací a elektronických 

komunikací. 

IEEE – Standards Association (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  

Instituce sídlí v New Jersey (USA). Je producentem norem z oblasti energetiky, 

medicíny, informačních technologií, telekomunikací, dopravy, elektroniky a 

elektrotechniky.  
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3.7 Akreditace7 

Akreditace představuje oficiální uznání, ţe subjekt akreditace je způsobilý 

provádět specifické činnosti (zkoušky, kalibrace, certifikace, inspekce apod.). 

Subjektem akreditace je: 

 Certifikační orgán  

 Inspekční orgán 

 Ověřovatel EMAS 

 Organizátor programů zkoušení způsobilosti  

 Zkušební nebo kalibrační laboratoř  

 

Zákazník, který má zájem si koupit jakýkoli výrobek, či sluţbu, je mnohdy 

ujišťován o kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti, výkonnosti 

výrobku. Prokázáním těchto ujištění lze zajistit několika způsoby. Buď tím, ţe 

výrobce bude mít systém certifikovaný, nebo prohlášením výrobce o splnění všech 

poţadovaných předpisů. Certifikáty mohou vydávat firmy, které jsou akreditovány 

k této činnosti. Akreditace slouţí k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti 

orgánů. Toto prokazování nemůţe poskytovat kterákoli firma. V České republice 

musí mít firma akreditaci vydanou Českým institutem pro akreditaci a je neustále 

podrobována kontrole prokazování souladu s poţadavky pro udělování certifikátů a 

jiných dokumentů pro prokazování shody.  

Vznik akreditace v ČR je datován do roku 1988, kdy byly shromaţďovány, 

zpracovávány a vyhodnocovány v odboru státního zkušebnictví Federálního úřadu 

pro normalizaci a měření (FÚNM). V průběhu roku 1990 se objevuje zpracování 

první směrnice pro akreditaci a navazující metodické pomůcky s akreditačními 

kritérii a pravidly navazující na mezinárodně uznávané a vyuţívané dokumenty.  

Samostatný odbor akreditace byl vytvořen 1.2.1991, který za oblast 

akreditace nesl odpovědnost a vydával metodické pokyny k zabezpečení procesu 

akreditace.  

Český institut pro akreditaci (příspěvková organizace) byl zřízen 

Ministerstvem hospodářství ČR k 1.1.1993.  

                                                 
7
 http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/pr01-cz.htm 
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3.7.1  Český institut pro akreditaci, o.p.s 8 

Firmy, které si chtějí svůj systém řízení certifikovat dle vybraných norem, 

osloví firmu, jeţ má akreditaci pro udělování certifikátů. Na trhu existuje mnoho 

firem zabývající se touto činností a zákazník tedy má moţnost, vybrat si jakou 

firmou se nechá certifikovat. Firmy, jeţ mohou vydávat certifikát, musí mít souhlas 

pro provádění certifikace udělený Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  

Český institut pro akreditaci (zkráceně ČIA) je obecně prospěšná společnost, 

zaloţená vládou ČR jako Národní akreditační orgán. ČIA nabízí své sluţby 

v oblastech akreditace jak státním, tak soukromým subjektům. ČIA provádí 

nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) pro:  

 Zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, ČSN EN ISO 

15189:2007 – speciálně pro zdravotnické laboratoře)  

 Kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)  

 Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů kvality, systémů 

environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, 

systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale 

udrţitelného hospodaření v lesích (ČSN EN ISO/IEC 17021:2007)  

 Certifikační orgány certifikující produkty vč. procesů a sluţeb (ČSN EN 

45011:1998) Ověřovatelé emisí skleníkových plynů (ČSN EN 45011:1998, 

zákon č. 695/2004 Sb. a vyhláška č. 12/2009 Sb.)   

 Certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 

17024:2003)  

 Inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2005)  

 Poskytovatele zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 17043)   

 Environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad zahraničními 

environmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 1221/2009).  

 

                                                 
8
 http://www.cia.cz/ 
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3.8  Certifikace systému řízení  

Firma, mající zájem o certifikovaný systém řízení, si můţe vybrat na trhu, kde 

je v dnešní době jiţ velké mnoţství akreditovaných firem, nabízející sluţby v této 

oblasti. Mnohdy je to běh na dlouhou trať. Firmy, jeţ chtějí být certifikovány, musí 

prokázat shodu s poţadavky vybraných norem. Firmy, které certifikát udělují, 

realizují předcertifikační audit, a na základě zjištění z auditu vyhodnotí stav 

systému, zda je schopen vyhovět poţadavkům či nikoli. Firmy, jeţ chtějí být 

certifikovány, ve většině případů musejí vyuţít sluţeb, které nabízejí poradenské 

firmy při zavádění a následném udrţení systému řízení. Rovněţ firmy, jeţ 

certifikovány jiţ jsou, nemohou díky svým kaţdodenním pracovním povinnostem 

svých pracovníků sledovat změny, které jsou následně nutné zapracovat do jiţ 

vybudovaného systému. Z toho důvodu jsou na trhu poradenské firmy poskytující 

důleţité informace a jsou schopny prověřit stávající stav ve firmě, zda vyhovuje či 

nikoli poţadavkům referenční normy.  

 

3.9  Audit 

Audit, česky kontrola, či prověření stavu, je velmi důleţitým aspektem 

prověření shody s poţadavky normy. Pro auditování systému je vydána norma 

ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti 

a/nebo systému environmentálního managementu. Tato směrnice prochází četnou 

úpravou, jiţ je schválená nová podoba a směrnice bude vydána v průběhu roku 

2011 pod názvem ISO/DIS 19011:2010. Směrnice poskytuje návod pro vedení 

programů auditů, provádění interních auditů a  také externích auditů systému 

managementu kvality a systému environmentálního managementu. Rovněţ dává 

návod odborné způsobilosti a hodnocení auditorů. 

Smyslem auditů je posuzovat prověřovaný subjekt auditu s cílem zjistit zda a 

jak jsou kriteria kontroly naplněna.   

 

Členění auditu: 

 Externí 

 Interní 
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Rozdělení auditů není stanoveno dle parametru, kdo audit realizuje, ale dle 

toho, komu jsou výsledky auditu určeny. Externí audit provádí zákazník, tento je 

tudíţ zákaznický, nebo jej uskuteční certifikační firma. Interní audit je určen pro 

vnitřní potřebu firmy.  

 

Certifikační firma provádí audit: 

 Předcertifikační 

 Certifikační 

 Dozorový 

 Recertifikační 

 

Předcertifikační audit probíhá před vlastní certifikací, pokud to norma 

poţaduje, a je nutné rozpoznat, kde má firma ještě rezervy a případné neshody do 

dalšího auditu musí odstranit.  

Certifikační audit zjišťuje, zda byly neshody odstraněny a pokud je vše 

v pořádku a v souladu s poţadavky normy, certifikační firma udělí ţadateli 

certifikát. Certifikát má platnost po dobu tří let. Neznamená to ovšem, ţe 

certifikační firma dorazí na audit po celých třech letech.  

Kaţdým rokem je firma prověřována certifikační firmou, jeţ certifikát udělila a 

tento audit se nazývá dozorový. Je důleţité, aby nebyly shledány závaţné 

neshody, představovalo by to odejmutí certifikátu.  

Po třech letech od udělení certifikátu firma provádí recertifikační audit a 

pokud není shledána ţádná závaţná neshoda, platnost certifikátu se prodluţuje o 

další tři roky. 

Bývá pravidlem, ţe před očekávaným auditem certifikační firmy proběhne v 

prověřované firmě interní audit. Audit je plánován jednou za rok a je stanoven 

program auditu s časovým určením průběhu a vymezením prověřovaného úseku. 

Interní audit můţe provádět pracovník firmy, ale bývá zvykem, ţe je přizvána 

poradenská firma. Auditor by měl být nestranný a nezávislý, nemůţe auditovat 

svou vlastní práci. Auditorem můţe být pouze osoba, která má pro tuto činnost 

povolení, vlastní osvědčení (certifikát) a je vyškolen.  
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4.  Analýza integrovaného systému řízení ve vybrané společnosti  

 

4.1  Systém řízení ve vybrané společnosti všeobecně  

 

Firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. je certifikována a drţitelem 

certifikátů dle norem: 

 ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu jakosti – Poţadavky 

 ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu - 

Poţadavky s návrhem pro pouţití 

 ČSN OHSAS 18001 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci – Poţadavky 

 CFCS 1004:2006, revize 3 Spotřebitelský řetězec lesních produktů - 

Poţadavky 

 Certifikát lesů dle systému PEFC (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes)  

 

Firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. (OMLaZ) zahájila budování 

systému řízení managementu v roce 2004. Tehdy vedení firmy rozhodlo, ţe si nechá 

systém řízení certifikovat dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. 

Zavádění systémů dle těchto norem bylo pojato integrovaně. Systém řízení byl jiţ 

proto od počátku nazýván integrovaným. 

Bylo nutné oslovit poradenskou firmu, která firmu připraví na certifikaci. 

Samotný výběr poradenské firmy a poté i certifikační proběhl na základě doporučení 

firmy, která podniká ve stejném oboru jako OMLaZ, měla jiţ s těmito firmami 

zkušenosti a doporučila vyuţít jejich sluţeb.  

V březnu 2004 proběhla první schůzka s konzultantem poradenské firmy. Na 

první schůzce byl zmapován stav systému řízení v OMLaZ. Na základě prvního 

posouzení byla poradenskou firmou vyhotovena Zpráva z úvodního posouzení 

integrovaného systému řízení.  

 

Předcertifikační audit proběhl ve dnech 31.1. – 1.2. 2005. Firma obdrţela 

zprávu z auditu 1. stupně systému environmentálního managementu podle ČSN EN 

ISO 14001:1997, kdy byly zjištěny 2 závaţné neshody a 2 nedostatky. Protokol o 
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předcertifikačním auditu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 

9001:2001 obsahoval 2 neshody a 3 nedostatky. Firma musela tyto neshody a 

nedostatky odstranit do příštího auditu.  

 

Certifikační audit systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001  

a systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2004 proběhl 

ve dnech 30.5. a 31.5.2005. Certifikačního auditu se zúčastnili celkem tři auditoři – 

vedoucí auditor, auditor a technický expert. Přítomen byl také poradce konzultační 

firmy, který celý integrovaný systém pomáhal ve firmě vybudovat. Auditoři prověřovali 

jednotlivé poţadavky norem buď společně, nebo i jednotlivě podle toho, jakou si 

prověřování vyţadovalo náročnost a specializaci. Auditorům po celé dva dny byli 

k dispozici především vedoucí pracovníci, ale také všichni ostatní pracovníci firmy.  

Závěry certifikačního auditu byly kladné, nebyly shledány ţádné neshody a 

tudíţ mohly být firmě uděleny certifikáty dle prověřovaných norem.  

Certifikáty jsou vydávány s platností na 3 roky. Platnost prvního certifikátu byla 

od června 2005 do června 2008. Kaţdým rokem byla a stále je firma podrobována 

recertifikačním auditům a kaţdým třetím rokem, vţdy kdyţ končí tříletá platnost 

certifikátu, recertifikačnímu auditu.  

Po další úspěšné recertifikaci v roce 2008 firma obhájila tyto certifikáty a jejich 

platnost byla prodlouţena do června 2011. V současných dnech probíhají přípravy 

na obhajobu certifikátu dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a firma 

drţení certifikátu bude obhajovat, aby platnost byla prodlouţena o další tři roky, tedy 

do června 2014.  

Firma, aby byla úspěšná při výběrových řízeních, kterých se hodlala účastnit, 

byla nucena získat další certifikát dle normy ČSN OHSAS 18001. Certifikát dle této 

normy obdrţela po úspěšném auditu v říjnu 2008. V letošním roce bude probíhat 

recertifikace, jelikoţ platnost certifikátu je po dobu tří let, tudíţ do října 2011. Systém 

dle této normy nebyl integrován k jiţ stávajícímu systému řízení, ovšem některé 

kroky se daří částečně integrovat. Prvky, které jsou prováděny integrovaně budou 

popsány v konkrétní analýze.  
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V roce 2009 proběhla certifikace dle dalšího poţadavku normy CFCS 

1004:2006, revize 3 a firma je drţitelem certifikátu dle této normy. Norma je 

specifická pro obor lesnictví. Zákazníky v tomto oboru je vyţadováno drţení 

certifikátu dle výše zmíněné normy. Firma je díky tomuto certifikátu zařazena do 

systému certifikovaného řetězce dříví. Podstatou této certifikace je především 

skutečnost, ţe firma dodává svým zákazníkům dříví z nekontroverzních zdrojů. 

Kontroverzním dřívím je v této souvislosti myšleno dříví pocházející z nelegálních 

těţeb či obchodů.  

 

4.2 Analýza integrovaného systému řízení ve vybrané společnosti konkrétně 

Tato subkapitola bude věnována analýze integrovaného systému řízení ve 

vybrané firmě.  

Analýza bude provedena slovně, kde to bude moţné a budou k dispozici 

číselné údaje, provedu analýzu i graficky, případně početně.  

Postup analýzy bude proveden dle jednotlivých kapitol normy ČSN EN ISO 

9001:2008. Soulad této normy s normou ČSN EN ISO 14001:2004 je uveden 

v příloze č. 1 a v textu kapitol bude v případě moţnosti a nutnosti komentována i 

kapitola normy ČSN EN ISO 14001. 

Vlastní analýza bude provedena aţ od kapitoly č. 4 normy ČSN EN ISO 9001, 

jelikoţ předchozí kapitoly jsou všeobecně informativní a popisující.   

Jednotlivé kapitoly normy budou viditelně označeny a v případě, ţe se systém 

řízení bude v některém bodě odlišovat, bude navrţeno řešení v kapitole č. 5 - návrhy 

a doporučení.  

Pro přehlednost a lepší orientaci bude před kaţdou kapitolou, která bude 

popisována dle normy ČSN EN ISO 9001:2008, v tabulce uveden název kapitoly dle 

této normy a v dalším sloupci její kompatibilní kapitola normy ČSN EN ISO 

14001:2004.  
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Kapitola č. 4  

normy ČSN EN ISO 9001:20089 popisuje především nutnost, aby firma určila 

procesy a stanovila, jak budou v rámci firmy aplikovány, udrţovány a neustále 

zlepšovány. Také stanovuje, které dokumenty musí firma zahrnovat a jak má tyto 

dokumenty a rovněţ záznamy řídit. 

V prvním sloupci tabulky jsou vyjmenovány podkapitoly kapitoly č. 4 normy ČSN 

EN ISO 9001:2008 a v posledním sloupci kompatibilní kapitoly normy ČSN EN ISO 

14001:2004. 

 

Kapitola č. 4 Systém managementu kvality  

Kapitola č. 4.1 Všeobecné požadavky 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Systém managementu kvality 4 4 Poţadavky na systém 

environmentálního managementu 

Všeobecné poţadavky 4.1 4.1 Všeobecné poţadavky 

 

Ve vybrané firmě jsou procesy vybudovány jiţ před certifikací, kdy procesy 

pomohl ve firmě zavést externí poradce, který pomáhal systém vybudovat. Procesy 

byly ve firmě v prvních letech budování systému celkem tři: 

 nákup 

 realizace sluţby 

 prodej 

 

Kaţdý proces má svého garanta, který je zodpovědný za stanovení parametrů 

procesu, za sledování plnění parametrů, následného vyhodnocení a také za 

stanovení případného opatření k nápravě, pokud parametry procesu nebyly 

naplněny. Výsledky a plnění parametrů jednotlivých procesů jsou vţdy 

                                                 
9
   Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ČSN EN ISO 9001:2008, Systém 

managementu kvality – Požadavky, 2009. 56 s. 
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okomentovány ve Zprávě o přezkoumání ISŘ, kterou provádí jednou za rok manaţer 

integrovaného systému řízení (ISŘ).  

Procesy nastavené v roce 2004 byly v nezměněné podobě pouţívány aţ do 

roku 2007, kdy vedení firmy a také garanti procesu potvrdili nutnost změny. Jak jsem 

jiţ v představení firmy uváděla, je firma rozdělena na samostatně fungující střediska. 

Proto byly procesy zvoleny tak, aby kaţdé středisko mělo svůj proces a kaţdý 

vedoucí střediska byl jeho garantem. Parametry procesů stanoveny zvoleny tak, aby 

vyhovovaly vedoucím střediska a také vedení firmy. Procesy tedy nebyly jiţ tři, nýbrţ 

šest: 

 realizace zakázky 

 školkařská výroba + náhradní výsadby 

 lesní výroba 

 dřevařská výroba 

 lesní škola (lesní pedagogika) 

 prodej 

 

V návaznosti na změnu procesů musela být provedena revize Příručky ISŘ. 

Poté bylo vedením firmy rozhodnuto o zrušení školkařské výroby, proces školkařská 

výroba + náhradní výsadby byl  ponechán pouze pro náhradní výsadby.  

 

Kapitola č. 4.2  Požadavky na dokumentaci 

Kapitola č. 4.2.1 Obecně 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Poţadavky na dokumentaci 4.2 -- -- 

Všeobecné poţadavky 4.2.1 4.4.4 Dokumentace 

 

Firma má vybudovaný systém řízení vyhovující poţadavkům norem. Ve firmě je 

vydávána a pravidelně revidována potřebná dokumentace. Dokumentována je 

Politika kvality a environmentu, Příručka ISŘ a také Řády a směrnice firmy, v případě 

potřeby i Příkazy ředitele a jiná potřebná dokumentace.  
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Politika integrovaného 

systému řízení 

ISŘ je ve firmě zabezpečován dle modelu na obrázku č. 4.2 vycházejícího z 

dynamického cyklického procesu plánování, provádění, kontroly a přehodnocování. 

 
Obrázek č. 4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní data firmy 
 

 

Kapitola č. 4.2.2  Příručka kvality 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Příručka kvality 4.2.2 -- -- 

 

Příručka ISŘ je základním dokumentem integrovaného systému řízení QMS a 

EMS, ve kterém jsou obsaţeny všechny náleţité postupy potřebné pro úspěšné 

fungování tj. udrţování a zlepšování obou částí systému. Příručka obsahuje a rovněţ 

popisuje všechny prvky systému a struktura odpovídá normě ČSN EN ISO 9001 a 

Plánování 

Realizace politiky integrovaného 

systému řízení (QMS a EMS) 

Monitorování, měření a opatření 

k nápravě 

Přezkoumání vedením firmy 
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ČSN EN ISO 14001. Příručce kvality je v normě ČSN EN ISO 9001 věnována 

kapitola č. 4.2.2, v normě ČSN EN ISO 14001 jí není věnována samostatná kapitola. 

Ve firmě je Příručka ISŘ vypracována tak, aby byla shodná především s normou 

ČSN EN ISO 9001, ale také zahrnovala důleţité poţadavky normy ČSN EN ISO 

14001, jeţ jsou touto normou předepsány. 

 

Příručka slouţí pro: 

- popisování a uplatňování integrovaného systému 

- zajišťování dokumentace pro prověřování QMS i EMS a prokazování shody 

s poţadavky uvedených ISO norem.      

 

Příručka ISŘ je vydávána v jednom originálním výtisku, který je uloţen u 

manaţera ISŘ. Kopie jsou číslovány a předávány pouze pracovníkům firmy. Jiné 

kopie mohou být předávány jiným osobám pouze se souhlasem ředitele. Za 

zpracování, správu, distribuci, provádění změn a aktualizaci Příručky ISŘ je 

odpovědný manaţer ISŘ. Její aktualizaci, změnu a kaţdé vydání schvaluje výhradně 

ředitel firmy. V případě změny takové, která neovlivnila číslování stránek, je tato 

změna uvedena pouze ve změnovém listě, v opačném případě je nutné provést 

změnu celé Příručky.  

První vydání Příručky ISŘ proběhlo v roce 2004. Od té doby byla Příručka 

revidována a vydána jiţ v sedmém vytištění. Nové vydání si ve většině případů 

vyţádalo nějakou zásadní změnou, která byla nutná pro vydání celé Příručky. 

Aktuálnost je neustále sledována a minimálně jednou ročně podrobena kontrole při 

interním auditu. Je ovšem povinností všech pracovníků sledovat její aktuálnost a 

v případě potřeby změny oznámit tuto skutečnost manaţerovi ISŘ. 

V případě nezbytnosti vydání aktualizované Příručky je postupováno dle bodu 

4.2.3 Řízení dokumentů. Kopii výtisku obdrţí vţdy všichni TH pracovníci, aby s ní 

mohli prokazatelně seznámit své přímé podřízené pracovníky a aby výtisk byl 

k dispozici u vedoucích pracovníků k nahlédnutí jimi podřízenými pracovníky.  
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Kapitola č. 4.2.3  Řízení dokumentů 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Řízení dokumentů 4.2.3 4.4.5 Řízení dokumentů 

 

Účelem řízení dokumentů je zabezpečit, aby byly správné a platné dokumenty 

na správném místě vţdy k dispozici a se správně vedenými záznamy bylo moţno 

prokázat naplnění poţadavků norem i jejich funkci.  

Řízení dokumentů ve firmě probíhá  dle poţadavků norem. Dokumenty jsou 

v poţadované lhůtě vydány s účinností, která začíná běţet po 14 dnech od vydání. 

Dokumenty jsou vypracovány pověřenými pracovníky a schvalovány ředitelem firmy. 

Nově vydané, či revidované dokumenty jsou označeny tak, aby bylo hned z první 

strany jasně identifikovatelné o jaký dokument se jedná, kdo jej vypracoval a kdo 

schválil.  Dále kdy začíná běţet jeho účinnost, také číslo vydání dokumentu a 

dokument je také označen počtem stran a názvem vydavatele (firmy).  

Kaţdý dokument tedy obsahuje: 

- titulní stranu s názvem dokumentu 

- jméno a podpis pracovníka, který dokument vypracoval a schválil 

- datum vypracování a nabytí účinnosti dokumentu 

- číslování stran 

- číslo změny (revize)  

Pokud je nějaký dokument aktualizován, je předešlý dokument jasně označen 

tím, ţe se jedná o dokument neplatný. Ve firmě je zaveden postup pro distribuci 

dokumentů takový, aby bylo jednoznačně prokázáno, ţe dokument byl pověřenému 

pracovníkovi předán a to svým podpisem na rozdělovníku. Vedoucí pracovník, který 

má s dokumentem seznámit své přímé podřízené, provede toto bez zbytečného 

odkladu. Přílohou Příručky ISŘ je vzor potvrzení o převzetí, či seznámení 

s dokumentem. Na tomto potvrzení pracovník svým podpisem stvrdí, ţe 

s dokumentem byl buď seznámen, či jej převzal.   
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Příklad řízené dokumentace ve firmě: 

 Příručka integrovaného systému řízení (ISŘ) 

 Cíle a programy společnosti 

 Organizační normy (směrnice, popisy pracovních činností) 

 Řídící normy (příkazy ředitele) 

 Procesy firmy a karty procesů 

 Organizační schéma firmy 

 Kalibrační listy 

 Registr environmentálních aspektů 

 Registr právních a jiných poţadavků 

 Havarijní plán 

 Identifikační listy nebezpečného odpadu 

 Technologické postupy 

 Návody k obsluze strojů a zařízení  

 a další 

 

Kapitola č. 4.2.4  Řízení záznamů  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Řízení záznamů 4.2.4 4.5.4 Řízení záznamů 

 

Záznam je dokument, který prokazuje a ověřuje: 

- průběh činnosti nebo výsledek činnosti  

- shodu nebo neshodu se stanovenými poţadavky 

- efektivnost systémů, dosaţení a splnění cílů, programů EMS a 

plánovaných záměrů 

- hodnotu dokumentující kvalitu a poţadavky a výsledky ISŘ 

- splnění sjednaných skutečností (parametrů) se zákazníkem  
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Záznamem jsou: 

- Neshody z interního auditu 

- Protokoly o neshodě a reklamaci 

- Hodnocení dodavatelů 

- Plány školení 

- apod.  

 

Řízení záznamů je zaloţeno v podstatě na stejném principu jako řízení 

dokumentů – viz kapitola výše. S tím rozdílem, ţe záznamy jsou v podstatě 

formuláře, které jsou předmětem zaznamenávání jisté skutečnosti.  

Záznamy jsou ve firmě řízeny dle poţadavků normy. Vyplněné záznamy jsou 

v případě potřeby předávány pracovníkům, kterých se záznam týká, ovšem ve 

většině případů jsou záznamy uloţeny u manaţera ISŘ a ten s nimi dále pracuje, 

pokud je potřeba.  

 

 

 

Kapitola č. 5  

normy ČSN EN ISO 9001 stanoví poţadavky na odpovědnost managementu ve 

všech směrech systému řízení. Odpovědnost managementu je především dána 

povinností vydávat a schvalovat dokumenty stanovené v normě. Dále je 

specifikována konkrétní povinnost představitele managementu, jak má probíhat 

komunikace mezi jednotlivými pracovníky jak horizontálně, tak vertikálně 

v organizaci. Neméně důleţitým aspektem, dokonce si dovolím tvrdit, ţe je 

nejdůleţitějším bodem celého systému a tím je přezkoumání systému managementu. 

Na celém systému řízení je především nutná zpětná vazba, kontrola systému, zda 

plní svou úlohu, zda jej dodrţují všichni pracovníci a zda je systém neustále 

zlepšován. Právě na základě přezkoumání systému lze odhalit nedostatky, případně 

prostor pro zlepšení.  
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Kapitola č. 5  Odpovědnost managementu 

Kapitola č. 5.1  Angažovanost a aktivita managementu  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Odpovědnost managementu 5 -- -- 

Angaţovanost a aktivita 

managementu 

5.1 4.2 Environmentální politika 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

 

Angaţovanost ve firmě je dána odpovědností osob a tím je zajištěn účinný 

provoz integrovaného systému řízení. Konkrétní odpovědnosti a pravomoci jsou 

specifikovány jak ve směrnicích firmy, tak v Příručce ISŘ. Aktivita managementu je 

dána především tím, ţe vedení firmy se aktivně podílí na tvoření klíčových 

dokumentů a dohlíţí také na jejich aktuálnost, plnění a dodrţování.  

Ředitel firmy především: 

- stanovuje a zveřejňuje politiku a cíle ISŘ a ty také vyhodnocuje 

- vytváří zdroje pro provozování ISŘ 

- je pověřen spoluprací s externími firmami v otázce kvality a s orgány státní 

správy v oblasti ţivotního prostředí  

Manaţer ISŘ: 

- odpovídá za zavedení, provozování a vyhodnocování účinnosti ISŘ pro 

vedení firmy 

- připravuje podklady k přezkoumání účinnosti ISŘ  

- v rámci svých pravomocí a pověření sděluje svým spolupracovníkům 

nutnost plnit poţadavky zákazníka, včetně jejich očekávání 
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Kapitola č. 5.2  Zaměření na zákazníka  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Zaměření na zákazníka 5.2 4.3.1 Environmentální aspekty 

4.3.2 Poţadavky právních předpisů a 

jiné poţadavky  

4.6 Přezkoumání vedením 

 

Výsledkem podnikání firmy je spokojenost a plnění poţadavků zákazníka. 

Všichni pracovníci firmy přistupují k plnění jeho poţadavků co nejzodpovědněji, 

především proto, aby byl zákazník spokojen a opět se vrátil. Splnění očekávání 

zákazníka se pracovníci firmy snaţí plnit ve všech směrech. Některá kriteria pro 

prokazování shody se splněním očekávání jsou stanovena v procesech a také 

v cílech firmy.  

Nejlepším způsobem, jak zajistit spokojenost zákazníka je prostřednictvím 

dotazníku. Toto je zabezpečováno kaţdoročním sledováním a následně 

vyhodnocováno. Spokojenosti zákazníka je věnována samostatná kapitola č. 8.2.1 

normy ČSN EN ISO 9001, zde bude toto téma podrobně prozkoumáno.  

Ekvivalentní kapitolou dle ČSN EN ISO 14001 jsou environmentální aspekty a 

také poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky a přezkoumání vedení, bude 

komentováno v kapitole č. 7.2.1 dle normy ČSN EN ISO 9001. 

 

Kapitola č. 5.3 Politika kvality  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Politika kvality 5.3 4.2 Environmentální politika  

 

Politika kvality byla prvně stanovena při zavádění systému řízení. Politika kvality 

je stanovena také v rámci environmentu, proto je nazvána Politikou ISŘ – 
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integrovaného systému řízení. Politika ISŘ byla revidována pouze jednou a to 

v návaznosti na obdrţení certifikátu dle normy ČSN OHSAS 18001 a CFCS 

1004:2006, rev. 3. Originál Politiky ISŘ je vyvěšen v sídle firmy a také na všech 

pracovištích, která jsou soustředěna  mimo sídlo firmy. Norma ukládá povinnost mít 

tuto politiku také přístupnou veřejnosti, je proto umístěna na webových stránkách 

firmy. Kaţdým rokem při přezkoumávání systému je Politika podrobována analýze, 

zda v tomto znění vyhovuje poţadavkům normy a také charakteru činností ve firmě.  

 

Kapitola č. 5.4  Plánování 

Kapitola č. 5.4.1 Cíle kvality  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Plánování 5.4 4.3 Plánování 

Cíle kvality 5.4.1 4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(y) 

 

Cíle kvality z normy ČSN EN ISO 9001 jsou kompatibilní s článkem 4.3.3 Cíle, 

cílové hodnoty a program(y). Ve firmě jsou cíle kvality nazvány jako Cíle a programy 

společnosti s uvedením konkrétního roku. Struktura tohoto dokumentu je postavena 

tak, aby cíle byly v zastoupení jak pro oblast kvality, tak pro oblast ţivotního 

prostředí, coţ předepisují obě referenční normy. Dle potřeb firmy jsou cíle a 

programy stanoveny buď na ten rok, na který byly cíle plánovány, nebo mohou být 

rozloţeny na více období. Kaţdým rokem jsou cíle stanovovány na začátku 

kalendářního roku a v rámci přezkoumávání systému je plnění cílů a programů 

vyhodnocováno. Pokud se některá kriteria nepodařila naplnit, je od odpovědných 

osob vyţadováno písemné zdůvodnění zároveň s navrţením postupu, zda a proč 

parametr přesunout do dalšího období, anebo by bylo vhodnějším od něj upustit. Ať 

bude parametr přesunut, či zcela vypuštěn, musí být tato skutečnost komentována.  

Stanovené cíle a programy jsou ve firmě distribuovány všem vedoucím 

pracovníkům a to proti podpisu. Tak lze jednoznačně prokázat, ţe všichni 

zainteresovaní byli s těmito stanovenými cíli a programy seznámeni.  
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Kapitola č. 5.4.2  Plánování systému managementu kvality 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Plánování systému 

managementu kvality 

5.4.2 4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(y) 

 

Činnost plánování zahrnuje všechny činnosti související s vypracováním a 

vyhodnocením plánu ISŘ od zjištění potřeby vzniku plánu aţ po jeho vyhodnocení. 

 

Činnosti Vstup Výstup 

Plánování ISŘ - cíl  kvality 

- nové  produkty 

- environmentální aspekty, 

cíle a cílové hodnoty, 

programy 

- noví dodavatelé 

Plán ISŘ a jeho 

vyhodnocení 

 

Pro environmentální aspekty, které mohou mít významný dopad na ţivotní 

prostředí,  jsou vţdy přijímány cíle, cílové hodnoty a programy. Pro málo a středně 

významný aspekt posoudí manaţer ISŘ ve spolupráci s ředitelem firmy vedoucími 

úseků a vedoucími středisek konkrétní případy a rozhodnou o potřebě vypracovat 

zadání pro tvorbu a vypracování programů EMS.  

Programy EMS jsou vydávány na jeden rok rozhodnutím ředitele firmy.  

V místě sídla firmy je program dán úsporami energií a medií nutných  k chodu 

firmy. 

 

 

 

 

 

 



 

 - 49 -      

Kapitola č. 5.5  Odpovědnost, pravomoc a komunikace  

Kapitola č. 5.5.1  Odpovědnost a pravomoc 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Odpovědnost, pravomoc a 

komunikace 

5.5 -- -- 

Odpovědnost a pravomoc 5.5.1 4.1 Všeobecné poţadavky 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

 

Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků jsou stanoveny v popisech 

pracovních činností, v Příručce ISŘ, technologických postupech a směrnicích firmy. 

Zde bych viděla a navrhovala sestavit tzv. matici odpovědností a pravomocí, 

jelikoţ jako ucelený dokument ve firmě schází. Matice odpovědností a pravomocí by 

měla být zahrnuta v Příručce ISŘ, kde by ji kaţdý pracovník měl ihned k dispozici.  

 

Kapitola č. 5.5.2  Představitel managementu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Představitel managementu 5.5.2 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

 

Ředitel firmy jmenoval představitele manaţera ISŘ jiţ na počátku zavádění 

systému řízení a tento představitel zůstal po celou dobu fungování systému 

nezměněn a má pravomoci potřebné pro výkon své funkce. Manaţer ISŘ především 

zajišťuje, aby procesy byly ve firmě pracovníky pochopeny, uplatňovány a udrţovány. 

Podporuje vědomí pracovníků o respektování oprávněných poţadavků zákazníků, 

včetně jejich očekávání. V rámci přezkoumávání systému, které se provádí 
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kaţdoročně, manaţer ISŘ předkládá na poradě vstupní materiály pro přezkoumání 

systému. 

Manaţer ISŘ je také odpovědný za styk s externími zákazníky v otázkách 

kvality a environmentu firmy.  

 

Kapitola č. 5.5.3  Interní komunikace 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Interní komunikace 5.5.3 4.4.3 Komunikace 

 

Interní komunikace je prostředkem řízení v rámci firmy a je takto i vyuţívána.  

Postihuje všechny oblasti firmy a vyuţívá jak systém písemných dokumentů a 

záznamů, tak i počítačovou síť firmy, včetně Internetu.   

Vzhledem k velikosti firmy, probíhá interní komunikace neformálně při plnění 

pracovních úkolů. Ředitel firmy seznamuje ostatní pracovníky ve zvolených 

intervalech s aktuálním stavem systémů, případných problémech, změnách ve 

stanovených cílech, programech EMS a dalšími informacemi formou pracovních 

porad.  

Účelem komunikace je informovat pracovníky o záměrech firmy, pracovních 

úkolech, potřebách praktikovat šetrné chování k pracovnímu a ţivotnímu prostředí v 

rozsahu pracovních činností kaţdého pracovníka. 

Formou komunikace je běţný pracovní styk, počítačová síť, týmová spolupráce 

při zajišťování konkrétních zakázek a plnění úkolů.  
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Kapitola č. 5.6  Přezkoumání systému managementu 

Kapitola č. 5.6.1  Obecně 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Přezkoumání systému 

managementu 

5.6 4.6 Přezkoumání vedením  

Obecně 5.6.1 4.6 Přezkoumání vedením 

 

Přezkoumání integrovaného systému ve firmě provádí vedení jednou ročně na 

základě zprávy pro přezkoumání ISŘ zpracované manaţerem ISŘ. Z jednání je 

pořízen záznam s určením úkolů, termínů plnění a odpovědností. Záznam je uloţen 

u manaţera ISŘ. Odpovědnost za provedení přezkoumání mají ředitel firmy a 

manaţer ISŘ. 

Přezkoumání systému probíhá integrovaně. Po získání certifikátů dle normy 

ČSN OHSAS 18001 je přezkoumání systému realizováno rovněţ v rámci této normy 

a zpráva o přezkoumání obsahuje i kapitoly z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Zde bych viděla první kroky rozšiřování stávajícího ISŘ tuto oblast. Do 

budoucna bych navrhovala, aby byl vybudován integrovaný systém řízení, který by 

zahrnoval jak oblast kvality a environmentu, tak oblast bezpečnosti práce.  

 

Kapitola č. 5.6.2  Vstup pro přezkoumání 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Vstup pro přezkoumání 5.6.2 4.6 Přezkoumání vedením 

 

Vstup pro přezkoumání sytému řízení je dán normou a ve firmě je struktura 

podkladů následující: 

 přehled auditů (rozbor) – počet neshod, přijatá opatření k nápravě, stav 

jejich realizace a efektivity 
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 zpětné informace od důleţitých zákazníků – na základě vyhodnocení 

dotazníků zaslaných zpět firmě, počty reklamací, stíţností a neshod od 

zákazníků zjištěných při pracovním styku, jejich závaţnost 

 komplexnost a účelnost dokumentace 

 hodnocení procesů  

 neshody z dozorových auditů 

 naplnění plánu zvyšování odborné způsobilosti pracovníků 

 postup při realizaci úkolů z minulého přezkoumání 

 aktuálnost Politiky ISŘ včetně přijatých cílů a plnění programů EMS 

 podstatné změny, které by mohly v budoucnu ovlivnit systém, zejména 

připravované legislativní změny, především v oblasti EMS, vyhodnocení 

souladu s právními předpisy, kterým organizace podléhá, informace o 

komunikaci s orgány státní správy, externí kontroly, měření, hlášení apod. 

 hodnocení EMS, včetně hodnocení environmentálních aspektů a 

environmentálního profilu: 

- spotřeba vody 

- spotřeba energií 

- spotřeba pohonných hmot 

 doporučení o zlepšování systému nebo jeho segmentů 

 

Vedení firmy přezkoumá ve stanoveném termínu ISŘ, pro zajištění jeho trvalé 

vhodnosti, účinnosti a adekvátnosti. Přezkoumání spočívá ve shromáţdění 

rozhodných informací a jejich vyhodnocení vedením firmy. Zprávu pro přezkoumání 

systémů vedením připravuje manaţer ISŘ na základě získaných informací 

z podkladů pro vstup přezkoumání.  

 

Kapitola č. 5.6.3  Výstup z přezkoumání  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Výstup z přezkoumání 5.6.3 4.6 Přezkoumání vedením 
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Výstup z přezkoumání je v podobě zprávy o přezkoumání ISŘ a tato zpráva je 

předávána v písemné podobě všem TH pracovníkům proti podpisu. Zpráva o 

přezkoumání hodnotí celkově systém ISŘ za celý předešlý kalendářní rok.  

Struktura zprávy o přezkoumání ISŘ je následující: 

0.   Úvod   

1.1  Audity 

1.2   Zpětné vazby od zainteresovaných stran 

1.3    Kompletnost a účelnost dokumentace 

1.4    Výkonnost hlavních procesů a míra shody produktů 

1.5    Status preventivních opatření a opatření k nápravě 

1.6    Naplnění plánu zvyšování odborné způsobilosti 

1.7 Aktuálnost politiky, cílů a programů ISŘ 

1.8 Změny ovlivňující ISŘ (legislativní poţadavky) a hodnocení souladu 

s právními poţadavky  

1.9 Hodnocení EMS 

1.10  Hodnocení dodavatelů 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Vyhodnocení plánu školení zaměstnanců společnosti za 

prověřovaný rok  

Příloha č. 2 – Plán školení na další rok 

Příloha č. 3 – Seznam dodavatelů na další rok 

Příloha č. 4 – Cíle a programy společnosti na další rok  

Příloha č. 5 – Environmentální profil (spotřeba energií) za prověřovaný rok  

 

U environmentálního profilu firmy bych se zastavila a více jej analyzovala. Tento 

aspekt je z hlediska ţivotního prostředí kaţdoročně sledován a vyhodnocován. Nelze 

jednoznačně říci, ţe firma vykazuje sniţování ve spotřebě energií, či zvyšování. Je to 

ovlivněno i jinými faktory, jako je nárůst výkonů firmy. V roce 2010 se vedení firmy 

rozhodlo usilovat o zakázky, které v minulých letech nebylo zapotřebí a pro 

dosahování zisku postačily činnosti, které byly prováděny doposud. V minulých 

letech byly porosty postiţeny různými ţivelnými pohromami a proto jiţ firma nemůţe 

dále spoléhat na stávající podnikatelský potenciál. Firma musí být 

konkurenceschopná a musí nacházet i jiné podnikatelské příleţitosti, jejichţ směrem 
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se musí dále ubírat. Provedla jsem analýzu environmentálního profilu za rok 2005 aţ 

2010 a v následujících grafech jsou výsledky: 

 

Graf č. 4.2.1 
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Zdroj: interní data firmy 

 

Z grafu č. 4.2.1 lze vyčíst, ţe v letech 2008 a 2009 bylo dosaţeno postupného 

sniţování spotřeby vody. V roce 2010 byl ovšem opět nárůst spotřeby vody, coţ bylo 

zapříčiněno zřejmě havárií vodovodní trubky u jednoho objektu, která byla zjištěna 

poměrně pozdě.  

 

Graf č. 4.2.2 
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Zdroj: interní data firmy 
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Ve spotřebě elektrické energie se podařilo v roce 2010 dosáhnout vysoké 

úspory a tím i sníţení nákladů na tuto energii. Této úspory ovšem bylo s největší 

pravděpodobností dosaţeno tím, ţe v tomto roce bylo ukončena jedna činnost na 

středisku dřevařské výroby, kde je vysoká spotřeba elektrické energie. Je to 

způsobeno vysokým odběrem energie stroji zpracovávající dřevní hmotu k výrobě 

dřevařských produktů. 

 

Graf č. 4.2.3 
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Zdroj: interní data firmy 

 

 

Spotřeba plynu vykazuje postupně klesající hodnoty. Velkým skokem ve 

sníţení spotřeby plynu byl rok 2008 a další roky představují klesající trend.  
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Graf č. 4.2.4 

Spotřeba PHM v l za období 2005-2010
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Zdroj: interní data firmy 

 

Spotřeba PHM (pohonné hmoty – benzin a nafta) vykazuje stoupající trend. 

Pouze v roce 2007 bylo dosaţeno niţší spotřeby oproti předešlému období. V roce 

2010 byl nárůst spotřeby vysoký, celkem o téměř 10 000 l, coţ představuje nárůst o 

cca 44 %. Tento nárůst byl z důvodu toho, ţe firma v roce 2010 získala zakázku u 

státního podniku na revíru, který byl vzdálen cca 50 km a téměř denní doprava 

pracovníků, kteří revír měli ve správě si vyţádala i větší spotřebu pohonných hmot.  

 

 

Kapitola č. 6  

normy ČSN EN ISO 9001 stanoví firmě určování a poskytování zdrojů 

potřebných pro:10  

- implementaci a udrţování systému managementu kvality a neustálé 

zvyšování jeho efektivnosti 

- zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho poţadavků 

 

 

 

                                                 
10

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ČSN EN ISO 9001:2008, Systém 

managementu kvality – Požadavky, 2009. 56 s. 
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Kapitola č. 6 Management zdrojů 

Kapitola č. 6.1 Poskytování zdrojů  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Management zdrojů 6    

Poskytování zdrojů 6.1 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

 

Základním dokumentem informujícím o zdrojích pro udrţování a zlepšování 

činností  souvisejících s ISŘ je finanční plán firmy na příslušný  kalendářní rok, který 

zpracovává  ředitel firmy spolu s ekonomickým a výrobním náměstkem. Finanční 

plán schvaluje ředitel firmy. 

Zdroje potřebné na fungování ISŘ jsou rozděleny do následujících poloţek: 

náklady na poradenství 

náklady na audity (externí, interní) 

náklady na školení, výcvik, vzdělávání,  

náklady na provoz (auta, traktory, budovy, telefony), 

náklady na trvalé provozování ISŘ 

Hodnocení stavu dostatečných zdrojů pro zabezpečení funkčního ISŘ je 

součástí  přezkoumání systému vedením.   

Firma disponuje potřebným materiálně – technickým zabezpečením a 

kvalifikovanými  pracovníky zaručujícími nezávislé a objektivní posuzování kvality, 

včetně klasifikace negativních dopadů na ţivotní prostředí. Monitorováním 

poţadavků zákazníka má firma přehled o jeho očekávání. 

Firma zabezpečuje systematický odborný výcvik a vzdělávání pracovníků. 

V případě pouţití externích pracovníků nebo firem, dbá na jejich odbornou zdatnost a 

kvalitu odvedené práce. 
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Kapitola č. 6.2 Lidské zdroje 

Kapitola č. 6.2.1  Obecně 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Lidské zdroje 6.2   

Obecně 6.2.1 4.42 Odborná způsobilost, výcvik a 

povědomí 

 

Smyslem procedury řízení lidských zdrojů je odpovědnost ředitele zajistit 

personální obsazení všech funkcí kvalifikovanými a spolehlivými pracovníky. Pro tyto 

pracovníky je zajišťován dlouhodobý růst jejich odborné úrovně. Zahrnuje všechny 

činnosti související s přijímáním nových pracovníků, jejich vzděláváním, školením a 

hodnocením. Zásady a postupy zde uvedené se vztahují na všechny zaměstnance 

firmy. 

Firma má vypracovaný formulář Popisu pracovních činností a zde jsou uvedeny 

i poţadavky na jednotlivé pracovníky s případnými výjimkami ze vzdělání a jiných. 

Výjimky se většinou týkají dělnických profesí, kde není nutné mít poţadovaná 

vzdělání a jiná osvědčení potřebná pro určitou práci.  

Stávající pracovníci jsou vysílání na různá školení týkající se změn, případně 

doplňující školení pokud to vyţaduje povaha pracovního místa.  

 

Kapitola č. 6.2.2  Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Kompetence, výcvik a vědomí 

závaţnosti 

6.2.2 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a 

povědomí 
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Příjem nových zaměstnanců 

Kaţdý nový zaměstnanec je přijímán dle tohoto postupu: 

Při podpisu pracovní smlouvy je kaţdý zaměstnanec proškolen přímým 

nadřízeným: 

- o obecných legislativních předpisech  (BOZP, PO), 

- o politice ISŘ firmy, 

- o úloze zaměstnance v rámci ISŘ. 

Kaţdý nový zaměstnanec firmy obdrţí pracovní smlouvu a popis pracovní 

činnosti. Podepsaná kopie popisu pracovní činnosti je ukládána v osobním spisu. 

Schvaluje ředitel firmy, nebo odpovědný pracovník. 

 

Vzdělávání a školení zaměstnanců  

Pro zabezpečení vzdělávání a školení zaměstnanců je zpracován Plán 

vzdělávání, který respektuje: 

- poţadavky obecně závazných právních předpisů související s ISŘ 

- poţadavky vyplývajících z pracovního zařazení jednotlivých zaměstnanců 

- poţadavky vedení firmy 

V průběhu roku mohou vedoucí pracovníci  a ředitel firmy podávat návrhy na 

zabezpečení neplánovaného školení, které vyplývá z nabídky vzdělávacích agentur, 

zahraničních firem a aktuálních potřeb firmy. 

Roční plán školení na příslušný rok je zpracováván a schvalován pověřeným 

pracovníkem na základě  poţadavků vedoucích úseků a  vedoucích středisek. Tento 

plán je zpravidla doplňován a konkretizován dle poţadavků v průběhu roku. Je 

součástí plánu vzdělávání. Za vysílání pracovníka na školení odpovídá jeho 

nadřízený.  

 

Kapitola č. 6.3  Infrastruktura 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Infrastruktura 6.3 4.41 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 
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Infrastruktura firmy slouţí k dosaţení kvality a umoţňuje minimalizovat negativní 

dopad na ţivotní prostředí.  

Kanceláře a pracoviště jsou umístěna ve vyhovujících prostorách. Firma eviduje 

spotřeby surovin a energií, které slouţí k provozu budov. Jedná se o spotřebu vody, 

plynu a elektrické energie. Spotřeba těchto energií je kaţdoročně sledována a 

vyhodnocována – viz výše kapitola č. 5.6.3 dle normy ČSN EN ISO 9001.  

Firma vlastní osobní, dodávková a nákladní a speciální vozidla. Za provedení 

údrţby jednotlivých vozidel je odpovědný pracovník, který je k tomu určený buď v 

evidenci hmotných odpovědností nebo v identifikačním listu zařízení. Evidence 

prohlídek je zaznamenávána v servisní knize vozidla. Pokud není u vozidla servisní 

kniha, je toto evidováno v identifikačním listu zařízení. Evidenci prohlídek a s tím 

souvisejících nákladů sleduje vedoucí střediska. Pro ostatní stroje a zařízení je 

zpracován identifikační list zařízení, který obsahuje také plány údrţby, případně 

kalibrace nebo ověření. 

 

Kapitola č. 6.4  Pracovní prostředí  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Pracovní prostředí 6.4 -- -- 

 

Cílem je  zabezpečit takové pracovní prostředí a podmínky, které zajistí plnění 

všech pracovních úkonů ve vysoké kvalitě s ohledem na sociální potřeby 

zaměstnanců. V prostorách kanceláří jsou prováděny obchodně-technické a 

administrativní činnosti.  Na venkovních pracovištích je zajišťováno obhospodařování 

lesů respektive údrţba veřejné a parkové zeleně. V objektech střediska přidruţené 

dřevařské výroby je uskutečňován pořez dříví, případně následné zpracování 

vyrobeného řeziva. Přidělování osobních ochranných pracovních prostředků 

potřebných k vykonávání jednotlivých pracovních činností jsou uvedeny ve směrnici, 

jeţ je v souladu s platnou legislativou. 

 



 

 - 61 -      

Kapitola č. 711  

normy ČSN EN ISO 9001 stanoví povinnost plánování a vytváření procesů 

potřebných pro realizaci produktu.  

Při plánování je nutné určovat: 

a) cíle kvality a poţadavky na produkt 

b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou 

specifické pro produkt 

c) poţadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole 

a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a také kriteria pro přijetí 

produktu 

d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, ţe realizační procesy a 

výsledný produkt splňují poţadavky 

 

Kapitola č. 7 Realizace produktu  

Kapitola č. 7.1 Plánování realizace produktu  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Realizace produktu 7 4.4 Zavedení a provoz 

Plánování realizace produktu 7.1 4.4.6 Řízení provozu 

 

Plánování je ve firmě nastaveno tak, ţe se týká obou částí systému a zahrnuje 

činnosti nutné pro fungování ISŘ. 

Firma, pokud chce obstát v konkurenčním podnikatelském prostředí, musí 

kaţdoročně stanovit plány a jak tyto plány bude realizovat. Plánování můţe být 

vymezeno formou stanovení cílů a programů firmy. Vedení firmy taktéţ sestavuje 

kaţdoročně podnikatelský plán s výhledem na 5 let, kde jsou uvedeny i další vize a 

strategie firmy.  
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 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ČSN EN ISO 9001:2008, Systém 

managementu kvality – Požadavky, 2009. 56 s. 
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Kapitola č. 7.2  Procesy týkající se zákazníka 

Kapitola č. 7.2.1 Určování požadavků týkající se produktu  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Procesy týkající se zákazníka 7.2   

Určování poţadavků týkající se 

produktu 

7.2.1 4.3.1 Environmentální aspekty 

  4.3.2 Poţadavky právních předpisů a 

jiné poţadavky 

  4.4.6 Řízení provozu 

 

Ve firmě je součástí Příručky ISŘ postup realizace zakázek, jsou to zásady a 

postupy řízení jednotlivých činností, které stanovil ředitel firmy. Tento postup vytváří 

předpoklady pro splnění poţadavků zákazníka a předání produktu zákazníkovi. 

Jedná se o komplexní zmapování procesů výrobně obchodních činností, tzn. od 

poţadavků zákazníka přes veškeré vstupy a spoluvytvářející činnosti mající vliv na 

kvalitu této sluţby aţ po finální stav předání produktu zákazníkovi.  

Odpovědnost za celkové řízení mají vedoucí středisek, ti jsou vybaveni 

potřebnými pravomocemi, jeţ odpovídají jak Příručce ISŘ, tak organizačnímu řádu 

firmy.  

Některé obchodní činnosti jsou oprávněni provádět i revírníci, týká se to prodeje 

dříví, případně vánočních stromků.  

V normě  ČSN EN ISO 14001 je kompatibilní kapitolou – environmentální 

aspekty, poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky. 

Environmentální aspekty jsou kaţdoročně vyhodnocovány a přepracovávány 

odpovědným pracovníkem. Aspekty jsou v přehledné formě zpracovány 

v dokumentu, který se nazývá Registr environmentálních aspektů. V dokumentu jsou 

sledovány prvky činností, výrobků nebo sluţeb firmy, který můţe ovlivňovat ţivotní 

prostředí. V registru jsou aspekty rozděleny dle kriteria významnosti. Významný 

environmentální aspekt je environmentální aspekt, který má nebo můţe mít 
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významný environmentální dopad. S kaţdoročně aktualizovaným registrem jsou 

pracovníci seznamováni na začátku roku a registr je jim předáván proti podpisu.  

Rovněţ je ve firmě manaţerem ISŘ zpracováván Registr právních a jiných 

poţadavků. Registr obsahuje závaznou platnou legislativu vyplývající z povahy 

činnosti firmy. Tento je kaţdoročně aktualizován a jsou s ním všichni TH pracovníci 

seznamováni.  

 

Kapitola č. 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Přezkoumání poţadavků 

týkajících se produktu 

7.2.2 4.3.1 Environmentální aspekty 

  4.4.6 Řízení provozu 

 

Kaţdý poţadavek zákazníka nebo objednávka je přezkoumána ředitelem nebo 

jiným pověřeným pracovníkem z hlediska:  

- termínu (moţnosti výrobce) 

- technické specifikace 

- finančních moţností (platební schopnost zákazníka) 

- materiálového provedení. 

Záznam o přezkoumání je na dokumentu ve formě parafy, kterou ředitel firmy 

určí zpracovatele dokumentu. 

Výsledkem je ředitelem firmy podepsaná a potvrzená objednávka, smlouva či 

nabídka, případně písemná informace zákazníkovi o nerealizovatelnosti poţadavku 

firmy. 

Přezkoumání nabídky je prováděno  z následujících hledisek: 

- kompletnosti 

- technického řešení  

- termínu   realizace 

- ceny 

- platebních podmínek. 
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Výsledkem tohoto přezkoumání je vypracování nabídky, jako výsledného 

dokumentu o přezkoumání uvedených kriterií.   

 

Kapitola č. 7.2.3 Komunikace se zákazníkem  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Komunikace se zákazníkem 7.2.3 4.4.3 Komunikace 

 

Komunikace se zákazníkem probíhá ve všech fázích realizace produktu, včetně 

všech činností předcházejících. Se zákazníkem komunikuje především vedoucí 

střediska, ale i všichni zaměstnanci, kteří v rámci svých pracovních vztahů s ním 

jednají. 

Kapitola č. 7.3 Návrh a vývoj 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Návrh a vývoj 7.3 -- -- 

Plánování návrhu a vývoje 7.3.1 4.4.6 Řízení provozu 

Vstup pro návrh a vývoj 7.3.2 4.4.6 Řízení provozu 

Výstup z návrhu a vývoje 7.3.3 4.4.6 Řízení provozu 

Přezkoumání návrhu a vývoje 7.3.4 4.4.6 Řízení provozu 

Ověřování návrhu a vývoje 7.3.5 4.4.6 Řízení provozu 

Validace návrhu a vývoje 7.3.6 4.4.6 Řízení provozu 

Řízení změn návrhu a vývoje 7.3.7 4.4.6 Řízení provozu 

 

Firma nevyvíjí nové produkty, proto tento prvek není ve firmě aplikován a je 

udělena výjimka certifikačním orgánem.  
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Kapitola č. 7.4 Nákup 

Kapitola č. 7.4.1 Proces nákupu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Nákup 7.4 -- -- 

Proces nákupu 7.4.1 4.4.6 Řízení provozu 

 

Proces zahrnuje všechny činnosti související s uzavřením  kupní smlouvy  na 

dodávku zboţí  nebo sluţby včetně potvrzení objednávky.  

Povinnosti a pravomoci dodavatelů sluţeb a prací vzhledem k zajištění šetrného 

přístupu k ŢP jsou uvedeny v Havarijním plánu. 

Součástí procesu nakupování je také hodnocení dodavatelů. Hodnocení 

dodavatelů je prováděno odpovědným pracovníkem vţdy v kaţdoročním intervalu dle 

kriterií vypracovaných manaţerem ISŘ a následně schválených ředitelem firmy. 

S hodnocením dodavatelů jsou pracovníci seznamováni v rámci přezkoumání 

systému, kdy seznam schválených dodavatelů je přílohou Zprávy o přezkoumání 

ISŘ.  

Ve firmě jsou vedeny záznamy o dodavatelích ohledně jejich připravenosti ke 

kvalitě, obchodovaným produktům a zařízením, vykonávaným pracím a sluţbám a 

šetrnému vztahu k ţivotnímu prostředí a dosaţeným výsledkům ve spolupráci s 

firmou. 

Ostatní dodavatelé, tj. dodavatelé sluţeb, drobného materiálu a zařízení 

potřebných pro chod a reţii firmy nemající přímý vliv na kvalitu dodávaných produktů 

jsou téţ postupně evidováni prostřednictvím seznamu schválených dodavatelů. Jsou 

vyhodnocováni dle stanovených kritérií stupni A, B, C, na základě formuláře 

hodnocení dodavatele, na jehoţ základě je za pouţití formulářem stanoveného 

algoritmu dodavatel zařazen do jedné z těchto skupin. Tyto záznamy jsou ukládány 

společně se seznamem schválených dodavatelů u manaţera ISŘ. 
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Kapitola č. 7.4.2  Informace pro nákup  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Informace pro nákup 7.4.2 4.4.6 Řízení provozu 

 

Výběr dodavatele je prováděn dle hodnocení dodavatelů, kteří jsou hodnoceni 

na základě nastavených kriterií ve firmě.  

Pro výběr dodavatele jsou podstatná tato kritéria: 

- schopnost dodavatele splnit dodávku (termín, kvalita, kompletnost) 

- přístup dodavatele k řešení neshod z jiţ proběhlých  dodávek 

- cena 

- systém kvality dodavatele 

- přístup dodavatele na speciální poţadavky firmy. 

 

Kapitola č. 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Ověřování nakupovaného 

produktu 

7.4.3 4.4.6 Řízení provozu 

 

Dodané zboţí je ve firmě přejímáno vedoucím střediska, nebo jiným pověřeným 

pracovníkem. Přejímající pracovník zkontroluje dodávku podle dodacího listu, 

především kvalitu a mnoţství zboţí nebo materiálu. Teprve po ověření lze zboţí 

umístit na stanovené místo a označit, případně pouţít přímo na zakázku. 

Pokud je zjištěno mnoţstevní nebo kvalitní neshoda, je dodané zboţí uloţeno 

v prostoru pro neshodné dodávky. Prostor je označen a vymezen pro tento účel. 

Neshodná dodávka je řádně označena a přejímací pracovník vystaví protokol o 

neshodě a reklamaci a je zahájeno s dodavatelem reklamační řízení. Průběh a 
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výsledek reklamačního řízení je zaznamenán v protokolu o neshodě a reklamaci. Po 

vypořádání reklamace je protokol o neshodě a reklamaci uloţen u manaţera ISŘ. 

 

 

Kapitola č. 7.5 Výroba a poskytování služeb 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Výroba a poskytování sluţeb  7.5 -- -- 

 

Proces zahrnuje všechny činnosti související s přípravou realizace zakázky, aţ 

po vlastní realizaci zakázky  a výstupní kontrolu produktu.  Pro realizaci zakázky jsou 

výrobní procesy zabezpečeny: 

- dokumentovanými postupy definujícími produkt (postupy prací, 

technologické postupy) 

- vhodným technologickým zařízením 

- sledováním parametrů procesu výroby 

- údrţbou pouţívaného zařízení 

- dodrţováním právních předpisů. 

 

Kapitola č. 7.5.1  Řízení výroby a poskytování služeb 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Řízení výroby a poskytování 

sluţeb 

7.5.1 4.4.6 Řízení provozu 

 

Na základě objednávky zákazníka provádí vedoucí střediska přezkoumání 

objednávky na dodávku. V návaznosti na rozsah prací připraví vedoucí střediska 

podklady k návrhu smlouvy nebo objednávky. 

Pověřený pracovník vypracuje objednávku na materiál potřebný pro realizaci 

zakázky a předá k podpisu řediteli. Pokud je materiál dodán dle objednávky, je dále 
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zakázka prováděna dle předchozí dohody, pokud není, je nutno vyhotovit dodatek ke 

smlouvě, pokud to zákazník vyţaduje. Průběh zakázky je zaznamenáván ve 

stavebním deníku, vyţaduje-li to povaha zakázky, nebo v jiné provozní evidenci. O 

průběhu zakázky jsou nadřízeni informováni buď neprodleně, nebo na poradách 

vedení.  Z průběhu porad jsou pořizovány zápisy. Po ukončení prací je pověřeným 

pracovníkem prověřována kvalita dodávky dle specifikace rozsahu prací a poté je 

dán písemný pokyn do účtárny pro vyhotovení faktury. Veškerá dokumentace o 

zakázce je uloţena do spisu u pověřeného pracovníka.  

Firma je rozdělena do jednotlivých útvarů. Toto rozdělení je jiţ popsáno v úvodu 

této práce s identifikací sluţeb, které jednotlivá střediska poskytují. Činnosti středisek 

jsou dány a kaţdé středisko (vedoucí střediska) zodpovídá za poskytnutí sluţby od 

počáteční objednávky aţ po závěrečné předání díla a předání podkladů pro fakturaci.  

 

Kapitola č. 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Validace procesů výroby a 

poskytování sluţeb 

7.5.2 4.4.6 Řízení provozu 

 

Firma neprovozuje procesy, které by vyţadovaly validaci. 

 

Kapitola č. 7.5.3  Identifikace a sledovatelnost 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Identifikace a sledovatelnost 7.5.3 -- -- 

 

Typy pouţívaných materiálů jsou specifikovány v objednávce, projektové 

dokumentaci nebo specifikaci rozsahu prací. Kaţdý materiál je značen. Pokud je 

materiál objednáván na konkrétní zakázku, je uloţen ve skladu resp. ihned dán do 

spotřeby na zakázku. Dodací list materiálu je uloţen po odsouhlasení přebírajícím 

materiálu u pověřeného pracovníka, nebo přiloţen u faktury, které jsou uloţeny 
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v účtárně firmy. Materiál ve skladu je uloţen a označen dle jednotlivých druhů. 

Produkty nehmotné, jsou identifikovatelné pouze dokumenty a to jak listinné tak i 

elektronické. 

Písemné dokumenty jsou identifikovány vzhledem k objektu nebo zařízení, na 

kterém je produkt realizován. Kaţdý listinný dokument je označen datem vzniku nebo 

datem, ke kterému se vztahuje. U elektronických dokumentů je identifikace daná 

umístěním v adresáři a datem vzniku nebo revize. 

 

Kapitola č. 7.5.4  Majetek zákazníka 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Majetek zákazníka 7.5.4 -- -- 

 

Dodávky produktů firmy (zejména prací) jsou ve velké většině prováděny 

s majetkem zákazníka jak hmotným (zařízení nebo pozemek), tak i nehmotným 

(projektová dokumentace). Při přebírání majetku od zákazníka, pokud je to ţádoucí, 

je zpracován písemný předávací protokol podepsaný vedoucím pracovníkem za 

dodavatele a zákazníkem.  

Drţitel dokumentu zákazníka se o něj stará vţdy tak, aby nemohlo dojít k jeho 

ztrátě, zničení, poškození nebo zneuţití nepovolanou osobou. Způsob naloţení s 

dokumentací po skončení práce na zakázce je se zákazníkem dohodnut písemnou 

formou. Pokud jsou dokumenty zákazníkovi vráceny, vracejí se se seznamem proti 

podpisu přebírajícího. Pokud dokumenty zůstávají v drţení firmy, je s nimi nakládáno 

jako s ostatními dokumenty firmy dle platné legislativy.  

 

Kapitola č. 7.5.5 Uchování produktu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Uchování produktu 7.5.5 4.4.6 Řízení provozu 
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Materiál je uloţen v zabezpečeném skladu, resp. pokud je objednán na 

konkrétní zakázku, můţe být dle dohody se zákazníkem uloţen u objednatele ve 

vyhrazeném prostoru. Ostrahu zařízení zákazníka zajišťuje zákazník. 

 

Kapitola č. 7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Řízení monitorovacího a 

měřicího zařízení 

7.6 4.5.1 Monitorování a měření 

 

Při prodeji produktů a sluţeb jsou pouţívána jak stanovená, tak i pracovní a 

informativní měřidla, jejichţ kalibraci a ověřování zajišťuje smluvní firma. Ve firmě je 

za měřící zařízení zodpovědný pověřený metrolog, který vede evidenci měřidel – typ 

měřidla, číslo, umístění, účel a pouţití měřidla, poţadovaná přesnost, datum 

poslední kalibrace a datum další stanovené kalibrace. Metrolog se vyjadřuje 

k nákupům veškerých nových měřidel (odsouhlasuje poţadavek na objednávku na 

nové měřidlo).  

Měřidla ve firmě jsou členěna do těchto kategorií: 

- stanovená měřidla – podléhají úřednímu ověření  

- pracovní měřidla – podléhají kalibraci  

- informativní měřidla – nejsou periodicky kalibrována, pouze je 

kontrolována jejich funkčnost  

Metrolog odpovídá za správné označení jednotlivých měřidel a u stanovených a 

pracovních měřidel za  vyznačení platnosti úředního ověření resp. kalibrace.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 71 -      

Kapitola č. 8 

normy ČSN EN ISO 9001 je zaměřena především na monitorování, měření a 

provádění analýzy vedoucí ke zlepšování. V této kapitole můţeme hovořit především 

o zpětné vazbě při poskytování produktu, či sluţeb. Z provedených monitorování a 

měření firma získává důleţité poznatky k dalšímu rozvoji svých činností, případě 

zlepšení stávajících.   

 

Kapitola č. 8  Měření, analýza a zlepšování  

Kapitola č. 8.1  Obecně 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Měření, analýza a zlepšování 8 4.5 Kontrola  

Obecně 8.1 4.5.1 Monitorování a měření 

 

Firma si je vědoma důleţitosti zpětné reakce zákazníků a ostatních 

zainteresovaných stran na poskytované sluţby, soustavné zlepšování kvality 

poskytovaných dodávek, zlepšování hlavních procesů i všech podpůrných činností a 

vztah firmy k ţivotnímu prostředí. Proto je vypracován systém hodnocení a sledování 

kvality hlavních procesů, produktů a systém evidence a hodnocení 

environmentálních aspektů. Všechny tyto činnosti jsou pravidelně přezkoumávány na 

poradách vedení firmy. 

 

Kapitola č. 8.2 Monitorování a měření 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Monitorování a měření 8.2 -- -- 
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Účelem měření (kontroly) je zjistit úroveň kvality produktů (potvrzení shody 

poţadavků zákazníka a předpisů). Vyřadit neshodné produkty, případně provést 

vypořádání neshodných produktů.  

K monitorování a měření klíčových parametrů ţivotního a pracovního prostředí 

a hygieny práce slouţí měření externí. Výsledky jsou srovnávány s limity 

stanovenými příslušnými předpisy s cílem jejich zlepšování, případně přijímání 

opatření k nápravě a řešení případného nesouladu.  

 

Kapitola č. 8.2.1 Spokojenost zákazníka  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Spokojenost zákazníka 8.2.1 -- -- 

 

Spokojenost zákazníků s poskytovanými sluţbami je zjišťována v kaţdoročním 

intervalu rozesláním dotazníku o spokojenosti zákazníka manaţerem ISŘ, který je 

také u sebe soustřeďuje, dále sumarizuje a vyhodnocuje. Všichni pracovníci jsou 

s výsledky z dotazníků seznamováni na poradě, kdy manaţer ISŘ vyhotoví přehled 

vyhodnocených dotazníků. Výsledky z dotazníků o spokojenosti zákazníka jsou také 

součástí přezkoumání systému řízení, jsou tudíţ zahrnuty do zprávy o přezkoumání. 

Jsou podkladem pro zlepšování systému kvality, jeho případné změny, rozšíření 

sortimentu nebo změny v poskytování sluţeb.  

Manaţer ISŘ vţdy na začátku kalendářního roku rozešle všem 

zainteresovaným zákazníkům dotazník.  

V  tabulce č. 4.2.1 lze vidět, kolik dotazníků bylo celkem rozesláno, kolik se jich 

vrátilo zpět vyplněných a v posledním řádku je vyhodnoceno procentuální vyjádření 

návratnosti rozeslaných dotazníků. Data jsou zpracována od roku 2005 do roku 

2010.  
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Tabulka č. 4.2.1 

 

Dotazníky o spokojenosti zákazníka  

 

Rok   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rozesláno dotazníků  26 24 34 29 39 47 

Vráceno dotazníků  19 16 20 12 23 23 

Procentní podíl vrácených 73% 67% 59% 41% 59% 49% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je zřejmé, ţe zákazníci k tomu, aby vyjádřili svou spokojenost, dotazník 

vyuţívají. Je moţno takto usuzovat dle uspokojivého procentuálního vyjádření při 

navrácení rozeslaných dotazníků. Nejvyšší návratnost byla v prvním roce, kde firma 

byla certifikována. Můţe to být způsobeno tím, ţe firma má víceméně stabilní 

portfolio zákazníků a tudíţ si osloveni zákazníci mohou myslet, ţe kaţdoroční 

hodnocení jejich spokojenosti je zbytečné. Zvlášť, kdyţ jsou se sluţbami 

poskytovanými firmou spokojeni.  

 

Dotazník o spokojenosti zákazníka jak byl nastaven v roce 2004, tak prozatím 

nebyl měněn a otázky, které zákazníci hodnotí jsou stejné. Je moţno je proto 

analyzovat a následně vyhodnotit.  

 

Otázky, které mohou zákazníci hodnotit jsou následující: 

Otázka (bod) č.: 

1. Jak hodnotíte námi nabízené sluţby? 

2. Kvalita produktu? 

3. jak se vám líbí jednání našich pracovníků? 

4. Vyhovují vám naše cenové relace? 

5. jak hodnotíte naši spolehlivost? 
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V rekapitulaci níţe v tabulkách můţeme sledovat, jaký je průměr pro jednotlivé 

hodnocené body (otázky). Body jsou číslovány a pod kaţdým bodem je jeho průměr 

dle hodnocení zákazníků. Hodnocení je v rozmezí od 1 do 4, s tím, ţe stupnice 

hodnocení je: 

1 – výborné  

2 – celkem uspokojivé 

3 – málo uspokojivé  

4 – neuspokojivé  

 

Tabulka č. 4.2.2 

                

  Průměr v roce   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkový průměr 

Bod č.              za bod 

1. 1,58 1,24 1,45 1,17 1,30 1,45 1,37 

2. 1,63 1,35 1,31 1,33 1,52 1,55 1,45 

3. 1,16 1,24 1,20 1,17 1,13 1,18 1,18 

4. 1,79 1,82 1,80 1,75 1,61 1,95 1,79 

5. 1,37 1,24 1,45 1,00 1,22 1,36 1,27 

Celkový průměr             

za rok  1,51 1,38 1,44 1,28 1,36 1,50  

                

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2005 hodnotilo 19 zákazníků, v roce 2006 16 zákazníků, v roce 2007 20 

zákazníků, v roce 2008 12 zákazníků, v roce 2009 23 zákazníků a v roce 2010 také 

23 zákazníků.  

 

Většina zákazníků hodnotí sluţby poskytované firmou kladně. V některých 

případech je hodnocení méně uspokojivé, ale jedná se o výjimky. Vedoucí pracovníci 

mají snahu vyvarovat se činností, na které zákazník upozornil negativním 

hodnocením, případně slovním komentářem v připomínkách a námětech.  

Z tabulky lze vyčíst, ţe nejvyšší průměr za sledované období má bod č. 4, coţ 

je otázka ohledně cenové relace. Hodnocení ohledně ceny lze v této výši očekávat, 
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ba naopak by mohlo být i vyšší. Pokud by byl zákazník spokojen s cenovou výší, lze 

předpokládat, ţe něco není v pořádku a cena by se mohla i navýšit.  

Hodnocení dalších bodů pro firmu dopadlo dobře a zákazníci hodnotí 

poskytované sluţby velmi pozitivně.  

V dotazníku je rovněţ prostor pro náměty a připomínky a i těm je věnována 

pozornost.  

 

Kapitola č. 8.2.2  Interní audit 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Interní audit 8.2.2 4.5.5 Interní audit 

 

Interní audit systémů zahrnuje všechny činnosti související s prováděním 

interních auditů systémů od vypracování programu interních auditů aţ po 

vypracování zprávy pro přezkoumání  systémů vedením. 

 

Roční program interních auditů zpracovává manaţer ISŘ v prvním čtvrtletí 

kalendářního roku s tím, ţe: 

- program  schvaluje  ředitel firmy 

- kaţdý prvek kvality a environmentu dle normy  ČSN EN ISO 9001 a ČSN 

EN ISO 14001 musí být alespoň jednou v roce prověřen  

- problémové oblasti ISŘ jsou zařazeny na  začátek plánovaného období a 

jsou  prověřovány v kratším období 

- podklady pro určení problémových oblastí jsou: 

 záznamy o přezkoumání  systémů vedením, 

 záznamy o neshodě,  

 opatření k nápravě a preventivní opatření,  

 reklamační protokoly. 

 

Pokud jsou shledány neshody z interního auditu, jsou klasifikovány následovně: 

- systémová neshoda – ohroţuje funkčnost ISŘ nebo prvek není vůbec 

zaveden  
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- závaţná neshoda – neovlivňuje zásadně funkčnost ISŘ nebo jsou 

nedokonale zavedeny některé prvky normy   

- nedostatek – drobný nedostatek, nedodrţení dílčího postupu  

Po provedeném interním auditu je vypracován protokol z auditu nejpozději do 

14 dnů od provedení auditu. S výsledky auditu je seznámen pracovník, kterého se 

audit týkal. Záznamy z interního auditu v písemné podobě jsou zaloţeny u manaţera 

ISŘ a jsou podkladem pro přezkoumání systému řízení.  

Ve firmě mohou být provedeny i mimořádné interní audity. Tato moţnost ještě 

nebyla nikým vyuţita.  

Účelem prováděných auditů je: 

a) prověřit, zda zavedený systém odpovídá poţadavkům norem  ČSN EN 

ISO 9001 a  ČSN EN ISO 14001, je správně zaveden, udrţován a je 

efektivní 

b) prověřit, zda prováděné činnosti, týkající se ISŘ včetně dosahovaných 

výsledků jsou v souladu s plánovanými záměry 

c) poskytnout vedení firmy informace o výsledcích auditů. 

 

Interní audity jsou prováděny pro systém kvality, environmentu a také pro 

systém bezpečnosti práce. Zde můţeme identifikovat první kroky k integraci systému 

bezpečnosti práce do jiţ stávajícího integrovaného systému.  

 

Kapitola č. 8.2.3 Monitorování a měření procesů  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Monitorování a měření procesů  8.2.3 4.5.1 Monitorování a měření 

  4.5.2 Hodnocení souladu 

 

Způsob měření a monitorování procesů ve firmě je uveden na dalším obrázku č. 

4.2.2 – Mapa procesů.  

Postup pro identifikaci právních předpisů vztahujících se k činnosti firmy je 

uveden v kapitole 5.1 normy ČSN EN ISO 9001. 



 

 - 77 -      

Zdroje znečištění jsou ve firmě identifikovány. Pro minimalizaci dopadů 

významných environmentálních aspektů je zpracován havarijní plán, případná 

havárie nebo poškození ţivotního prostředí je zaznamenáno ve stavebním deníku 

nebo na tiskopise pro řízení neshod. 

Hodnocení souladu činností firmy s obecně závaznými právními předpisy, s 

poţadavky systému dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 001 a případně jinými 

poţadavky je prováděno ročně při přezkoumání systému vedením firmy. Výsledek 

hodnocení je zahrnut do roční Zprávy o přezkoumání ISŘ. Výsledky hodnocení jsou 

uváděny v zápise z porady. 



 

 - 78 -      

Obrázek č. 4.2.2 Mapa procesů ve firmě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdroj: Interní data firmy 
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Kapitola č. 8.2.4 Monitorování a měření produktu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Monitorování a měření produktu 8.2.4 4.5.1 Monitorování a měření 

  4.5.2 Hodnocení souladu 

 

U produktů jsou sledována a vyhodnocována tato kriteria: 

 počty reklamací zákazníků 

 počet zakázek po termínu 

 počet zakázek 

 dodrţení stanovených limitů a dopadů na ŢP 

 počet neshod 

 

Kapitola č. 8.3 Řízení neshodného produktu 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Řízení neshodného produktu 8.3 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

  4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

 

Stav produktu po kontrole a zkouškách  musí být dle poţadavků normy ČSN EN 

ISO 9001 jasně identifikován vhodnými prostředky, které označují v případě firmy 

pouze neshodu produktu s ohledem na provedené kontroly a zkoušky. 

Proti moţnému předání zákazníkovi je produkt viditelně označen jako 

„NESHODA“ na viditelném místě obalu produktu, u produktu bez obalu upevněním 

štítku na viditelné místo produktu. Poté  je vyhotovena průvodní dokumentace  a dle 

povahy neshody je s produktem postupováno jako u procesu reklamace. Veškeré 
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stíţnosti, odvolání, námitky, reklamace (dále jen stíţnosti), externí i interní, jsou 

přijímány  od stěţovatele v písemné i ústní formě a bývají zaloţeny jako příloha u 

Protokolu o neshodě a reklamaci.         

Řešení stíţnosti bývá realizováno příslušným vedoucím střediska, který 

zpracovává Protokol o neshodě a reklamaci, včetně způsobu vyřešení neshody nebo 

reklamace. Vyplněný protokol o neshodě předá k evidenci manaţeru ISŘ, který vede 

centrální evidenci neshod a reklamací. Byl – li neshodou poškozen zákazník, 

projedná způsob vyřešení se zákazníkem ředitel firmy.  

Dle normy ČSN EN ISO 14001 má firma zpracovanou dokumentaci pro 

havarijní připravenost a reakci. Firma pravidelně přezkoumává a aktualizuje havarijní 

připravenost, plány a postupy zásahu. Proškoluje zaměstnance ze zásad poţárně-

bezpečnostních předpisů, provádí poţární revize a kontroly a má smluvně ošetřeno 

poskytování sluţeb externího bezpečnostního technika. Na kaţdém pracovišti jsou, 

pro případ nehod a nebezpečných situací, hasící přístroje.  

V jednotlivých objektech jsou k dispozici Poţární poplachové směrnice a také 

telefonní čísla, pro případ nahlášení nehod a nebezpečných situací. 

Při zasaţení chemickými látkami mají pracovníci osobní ochranné pracovní 

pomůcky na příslušných a označených místech. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni 

pro případ pouţití těchto prostředků a na pracovišti jsou k dispozici pokyny pro 

poskytnutí první pomoci. 

Firma má k dispozici na svých pracovištích také havarijní soupravy. Ty jsou 

v rámci interních auditů prověřovány, zda jsou kompletní, aby mohly plnit svůj účel 

v případě potřeby.  

 

Kapitola č. 8.4 Analýza dat 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Analýza dat 8.4 4.5.1 Monitorování a měření 
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Data jsou analyzována z údajů, která jsou dostupná z měření a monitorování 

systému s cílem získávání výsledků prokazující činnost podle předepsaného postupu 

a shodu produktu s poţadavky zákazníka a právních předpisů.  

Shromáţděné údaje o procesech manaţer ISŘ analyzuje s cílem vyuţívání dat 

pro účely rozhodování, sledování trendů, posuzování výstupů k cílům, limitům a 

předpisům. Převáţně jsou vyuţívány metody popisné statistiky, tabulky, grafická 

signalizace, sloupcové diagramy, koláčové grafy apod. Jejich prostřednictvím lze 

dokladovat výkonnost ISŘ. 

Analýza údajů se týká zejména: 

a) spokojenosti zákazníka 

b) shody s poţadavky na produkt 

c) znaků a trendů procesů a produktů včetně příleţitosti pro preventivní 

opatření 

d) dodavatelů 

d) ohroţení nebo poškození ŢP  

e) přínosu ISŘ ke zlepšení ŢP 

 

Součástí analýz je rovněţ hodnocení environmentálního profilu - spotřeby 

energií (elektrická energie, plyn, voda, PHM). 

 

Kapitola č. 8.5. Zlepšování 

Kapitola č. 8.5.1 Neustálé zlepšování  

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Zlepšování  8.5 -- -- 

Neustálé zlepšování  8.5.1 4.2 Environmentální politika 

  4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(y) 

  4.6 Přezkoumání vedením  
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Soustavné zlepšování ISŘ, dodávaných produktů, včetně sluţeb je trvalým 

cílem firmy. Základním předpokladem je práce s výstupy z analýzy údajů. Firma 

analyzuje technické, ekonomické a obchodní údaje, na výstupy navazují opatření 

k nápravě a preventivní opatření. Při zlepšování firma vychází z politiky a cílů ISŘ, 

které obsahují cíle v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce, výsledků 

interních auditů. Zlepšování je součástí přezkoumání vedením. 

V případě, kdy některý z pracovníků firmy zjistí, ţe nastala situace, která by 

mohla vést k ohroţení postavení firmy na trhu, případně ke ztrátě důvěry zákazníků, 

je povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu střediska, případně řediteli. 

 

Kapitola č. 8.5.2 Nápravná opatření 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Nápravná opatření 8.5.2 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

 

Opatření k nápravě jsou ukládána v případě zjištění neshody.  

Jsou rozlišovány tři typy neshod: 

a) neshody externí povahy 

- reklamace dodaného produktu 

- reklamace realizace zakázky (vady a nedodělky na zakázce) 

- nedodrţení environmentálních poţadavků a limitů účastníky na 

zakázce 

b) neshody interní povahy 

- neshody vyplývající z přezkoumání ISŘ vedením, nedostatky zjištěné 

pracovníky firmy.  

c) neshody z externích nebo interních auditů 

Auditor postupuje dle ustanovení bodu - Interní audity. 
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Pokud je zjištěna neshoda, či nedostatek, je odpovědným pracovníkem 

vystaven protokol o neshodě a reklamaci, který stanoví mimo jiné i moţnost 

stanovení nápravného opatření. V případě, ţe je to nutné a ţádoucí, je nápravné 

opatření stanoveno, pokud není nutné, je neshoda vyřešena a uzavřena bez 

stanovení nápravného opatření.  

Někteří pracovníci mohou být přesvědčeni, ţe pokud protokol o neshodě vyplní, 

dokazuje to skutečnost, ţe svou práci neodvedli dobře. Proto se leckdy k neshodě, 

případně nedostatku ani „nepřiznají“. Zde bych viděla prostor pro zlepšení. Svědčí o 

tom i fakt, ţe ve zprávě o přezkoumání ISŘ se v posledních přibliţně dvou letech 

nevyskytují zjištěné neshody či nedostatky.  

Protokoly o neshodě a reklamaci jsou uloţeny u manaţera ISŘ po vyřešení celé 

neshody. Pokud je v protokolu stanoveno nápravné či preventivní opatření je nutné, 

aby toto bylo poté prověřeno.  

 

Kapitola č. 8.5.3 Preventivní opatření 

 

ČSN EN ISO 9001:2008 ČSN EN ISO 14001:2004 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Preventivní opatření  8.5.3 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

 

Preventivní opatření jsou přijímána na základě rozboru informací o procesech, 

produktech, systému, zařízení nebo pracovnících a spokojenosti zákazníka, s cílem 

předcházet vzniku neshod. Mezi preventivní opatření patří mimo jiné preventivní 

údrţba a periodické proškolování pracovníků. 

Preventivní opatření mohou být rovněţ přijímána ze zjištěných neshod, které 

jsou zaznamenány v protokolech o neshodě a reklamaci. O těchto protokolech je 

hovořeno v kapitole výše.  
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4.3   Shrnutí analýzy integrovaného systému řízení ve vybrané společnosti 

V předchozí analýze byla provedena slovní či grafickou, případně početní 

analýza integrovaného systému řízení ve vybrané firmě.  

V návrzích a doporučeních budou interpretovány skutečnosti, které byly 

provedenou analýzou zjištěny.  

V následující tabulce č. 4.3 bude uvedeno, zda analýza integrovaného systému 

řízení ve vybrané firmě vykazuje shodu s normami ČSN EN ISO 9001 a tím pádem i 

s ČSN EN ISO 14001, jelikoţ je systém dle těchto norem certifikován integrovaně. 

V tabulce budou uvedeny kapitoly normy ČSN EN ISO 9001 s tím, ţe vzájemná 

kompatibilita s normou ČSN EN ISO 14001 je uvedena jak v příloze č. 1 pro lepší 

přehlednost, tak také pod kaţdou kapitolou popisovanou v kapitole č. 4.2 této práce. 

V tabulce č. 4.3 jsou shrnuty všechny poznatky, které jsem v kapitole č. 4 zjistila.  

Bude zjišťována shoda systému řízení s kapitolou normy ČSN EN ISO 9001 a 

tato shoda bude vyhodnocena buď A, či N s tím, ţe A = ano, NE =  ne. A také 

poznámka, zda integrovaný systém řízení vykazuje ve firmě „něco“ navíc, či naopak 

něco schází s tím, ţe S = schází, NA = navíc. 

 

Tabulka č. 4.3 

ČSN EN ISO 9001:2008 Shoda Poznám

ka 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly A 

 

NE S NA 

4 Systém managementu kvality X    

4.1 Všeobecné poţadavky X    

4.2 Poţadavky na dokumentaci X    

4.2.1 Obecně X    

4.2.2 Příručka kvality X    

4.2.3 Řízení dokumentů X    

4.2.4 Řízení záznamů X    

5 Odpovědnost managementu X    
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5.1 Angaţovanost a aktivita managementu X   X   

5.2 Zaměření na zákazníka X    X  

5.3 Politika kvality X    X  

5.4 Plánování X     

5.4.1 Cíle kvality X    X  

5.4.2 Plánování systému managementu kvality X     

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace  X   X   

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc X   X   

5.5.2 Představitel managementu X    X  

5.5.3 Interní komunikace X     

5.6 Přezkoumání systému managementu X     

5.6.1 Obecně X     

5.6.2 Vstup pro přezkoumání X    X  

5.6.3 Výstup z přezkoumání X    X  

6  Management zdrojů  X     

6.1 Poskytování zdrojů X     

6.2 Lidské zdroje X     

6.2.1 Obecně X     

6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závaţnosti X     

6.3 Infrastruktura X     

6.4 Pracovní prostředí X     

7 Realizace produktu X     

7.1 Plánování realizace produktu X    X  

7.2 Procesy týkající se zákazníka X     

7.2.1 Určování poţadavků týkající se produktu X     

7.2.2 Přezkoumání poţadavků týkající se produktu X     

7.2.3 Komunikace se zákazníkem X     

7.3 Návrh a vývoj  Udělena výjimka 

7.4 Nákup  X     

7.4.1 Proces nákupu X     
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7.4.2 Informace pro nákup X     

7.4.5 Ověřování nakupovaného produktu X     

7.5 Výroba a poskytování sluţeb  X     

7.5.1 Řízení výroby a poskytování sluţeb X     

7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování sluţeb ISŘ nevyţaduje  

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost X     

7.5.4 Majetek zákazníka X     

7.5.5 Uchování produktu X     

7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení X     

8 Měření, analýza a zlepšování X     

8.1 Obecně X     

8.2 Monitorování a měření X     

8.2.1 Spokojenost zákazníka X    X  

8.2.2 Interní audit X    X  

8.2.3 Monitorování a měření procesů  X     

8.2.4 Monitorování a měření produktu X     

8.3 Řízení neshodného produktu X   X   

8.4 Analýza dat X     

8.5 Zlepšování X     

8.5.1 Neustálé zlepšování  X     

8.5.2 Nápravná opatření X   X   

8.5.3 Preventivní opatření  X   X   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle provedené analýzy, která je komentována v kapitole č. 4 této práce je 

výsledek následující: 

Číslem jsou označeny kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2008, poté název 

kapitoly a slovní komentář stavu systému ve firmě. Slovní komentář se týká 

skutečnosti, zda na základě provedené analýzy vykazuje systém prvky navíc oproti 
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předepsaným poţadavkům, či naopak má systém řízení prostor pro důkladnější 

propracování.  

 

5.1. Angažovanost a aktivita managementu – prostor pro vypracování matice 

odpovědnosti. 

5.2. Zaměření na zákazníka – sytém vykazuje navíc oproti poţadavkům  

podrobnější vyhodnocování dotazníků se sledováním trendu spokojenosti, coţ 

představuje zpětnou vazbu zákazníků.  

5.3. Politika kvality – systém řízení ve firmě má politiku kvality nazvanou jako 

politiku ISŘ v návaznosti na integrovaný systém v oblasti kvality a ţivotního prostředí 

a zahrnuje také body týkající se bezpečnosti práce, coţ spatřuji jako jeden z kroků při 

rozšiřování integrovaného systému řízení k jiţ stávajícímu ISŘ. 

5.4.1 Cíle kvality – viz bod č. 5.3, cíle obsahují také prvky týkající se 

bezpečnosti práce. 

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc – matice odpovědnosti, viz bod 5.1. 

5.5.2 Představitel managementu – zde spatřuji výhodu ve skutečnosti, ţe 

představitel vedení pro ISŘ je po celou dobu od zavádění systému aţ po současnost 

nezměněn. Lze říci, ţe má o ISŘ kvalitní přehled a můţe snáz vyhodnotit situaci v 

případě jakéhokoli nedostatku, či neshody. Toto na druhou stranu můţe být ovšem 

také nevýhodou – „provozní slepota“. 

5.6.2 Vstup pro přezkoumání – viz bod č. 5.3, cíle obsahují také prvky týkající 

se bezpečnosti práce. 

5.6.3 Výstup z přezkoumání – viz bod č. 5.3, cíle obsahují prvky týkající se 

bezpečnosti práce a také kroky při hodnocení EMS – sledování trendu vývoje 

spotřeby energií - vody, el. energie, plynu, PHM. 

7.1. Plánování a realizace produktu – firma vyhotovuje podnikatelský plán s 

výhledem na 5 let.  

8.2.1 Spokojenost zákazníka – viz bod 5.2. 

8.2.2 Interní audit – představitel managementu ISŘ vţdy kladl důraz na kvalitní 

provádění prověřování shody při interních auditech a toto bylo vţdy firmou 

provádějící dozorový či recertifikační audit velmi pozitivně hodnoceno. 
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8.3 Řízení neshodného produktu – prostor pro zlepšení při identifikaci neshody 

na předepsaných formulářích, především z důvodu nízkého počtu identifikovaných 

neshod. 

8.5.2 Nápravná opatření – viz bod 8.3. 

8.5.3 Preventivní opatření – viz bod 8.3. 
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5. Návrhy a doporučení 

V kapitole č. 4 této práce byla provedena analýza, jejíţ souhrnné výsledky jsou 

v tabulce č. 4.3.  

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, ţe ISŘ ve firmě vykazuje shodu 

s referenčními normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. 

Systém řízení ve firmě vykazuje také prvky, kdy se systém nachází oproti 

předepsaným normám v lepším stavu a můţe se prokázat také „něčím“ navíc. Je zde 

ovšem také prostor pro zlepšení systému řízení.  

I kdyţ jako celek systém řízení vykazuje shodu a na základě provedené analýzy 

nebyly zjištěny závaţné nedostatky, případně neshody, neznamená to, ţe firma 

můţe být s tímto výsledkem i nadále spokojena. Základem úspěšného fungování 

systému řízení je neustálá analýza a kontrola, důleţitým aspektem je rovněţ zpětná 

vazba jak od zákazníků, tak pracovníků firmy. 

V rámci provedené analýzy není nutné navrhovat, případně doporučovat 

zásadní rozhodnutí. Systém vykazuje shodu.  

V období, kdy byl systém ve firmě zaváděn, byl nazván integrovaným systémem 

řízení a v tomto systému zahrnoval oblast kvality a environmentu. Systémy řízení 

jsou dynamickou oblastí a neustále se vyvíjejí pro naplňování poslání neustálého 

zlepšování systému. V dnešním období integrovaný systém řízení představuje 

integraci v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Bylo by tedy ţádoucí, 

aby se stávající integrovaný systém rozšířil o poslední zmiňovanou oblast – 

bezpečnost práce. Z provedené analýzy byly mimo jiné zjištěny také první náznaky 

integrace bezpečnosti práce do jiţ zavedeného systému řízení. Navrhovala bych 

proto oslovit poradenskou firmu, která jiţ ve firmě působí jako odborný poradce 

v rámci systému řízení, aby ve firmě pomohla systém řízení o bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci rozšířit.  

Dalším doporučením je vyhotovit matici odpovědností a pravomocí pro 

jednotlivé úkony ve firmě a koncentrovat vše na jednom místě, nejlépe v Příručce 

ISŘ.  Odpovědnosti a pravomoci jsou ve firmě specifikovány, jsou ovšem uvedeny 

v interní předepsané dokumentaci roztříštěně a schází zde jasná přehlednost a 

ucelenost v jednom dokumentu.  
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6. Závěr  

Firma, jeţ byla předmětem analýzy integrovaného systému řízení má 

vybudovaný tento systém jiţ od roku 2004 a shodu s poţadovanými normami 

prokázala úspěšnou obhajobou před certifikační firmou a následným obdrţením 

certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Tímto aktem 

pochopitelně nebylo ani zdaleka nic uzavřeno. Aby firma dokázala nastavený systém 

řízení v této úrovni udrţet, je nezbytně nutné tento systém analyzovat, udrţovat a 

neustále zlepšovat. Firma, jeţ má zájem mít svou nezastupitelnou roli na trhu a 

v jejím zájmu je být konkurenceschopnou, musí se chovat dynamicky, sledovat vše 

co se v podnikatelském prostředí, které jej obklopuje, děje. Udrţování integrovaného 

systému řízení v nastavených parametrech je také impulsem být účastníkem dění na 

trhu. Sledování stávajících  poţadavků a nutnost neustálého zlepšování donutí firmy 

udrţet krok s konkurencí. To, ţe vybudovaný integrovaný systém řízení je ve firmě 

efektivní, prokazuje rovněţ skutečnost, ţe jej firma kaţdým rokem obhájí při 

dozorovém auditu a kaţdým třetím rokem při recertifikačním auditu.  

Integrovaný systém řízení ve vybrané firmě byl shledán, na základě provedené 

analýzy, vyhovující a na základě zjištění není nutno provádět zásadní intervence ve 

větším rozsahu.  

Mým názorem je, ţe závěry v návrzích a doporučeních budou pro praktickou 

stránku firmy zcela jistě přínosem.  

Závěrem této práce mohu konstatovat, ţe provedení analýzy integrovaného 

systému řízení mělo své opodstatnění a analýza bude nápomocna k úspěšné 

obhajobě při recertifikačním auditu, který ve firmě proběhne v nadcházejícím období.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
A ano 

atd. a tak dále  

apod. a podobně 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CEN Evropský výbor pro normalizaci 

CENELEC  Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

CR technická zpráva 

CWA pracovní dohody 

ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

č. číslo 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

ES evropské společenství 

EN  evropská norma 

ETSI Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích 

EMAS systém řízení organizací a auditů z hlediska ţivotního prostředí (Eco-

Management and Audit Scheme) 

EMS environment management system – systém environmentálního 

managementu  

FÚNM  Federálního úřadu pro normalizaci a měření 

GMO geneticky modifikované organizmy 

HV hospodářský výsledek 

ISO  mezinárodní organizace pro standardizaci 

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise 

IEEE Standards Association (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers 

ISŘ Integrovaný systém řízení  

Km kilometr 

l litr 

LHP lesní hospodářský plán 



 

  

LŠ lesní škola 

MZe Ministerstvo zemědělství 

např. například  

N ne 

NA navíc 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series - Systém řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

o.p.s.  obecně prospěšná společnost  

OMLaZ Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 

PO poţární ochrana 

PHM pohonné hmoty 

př.n.l. před naším letopočtem 

PDV přidruţená dřevařská výroba 

QMS quality management system - systém managementu kvality 

ROA Return On Assets - rentabilita celkového vloţeného kapitálu 

ROS Return On Sale - rentabilita trţeb 

Ř ředitelství  

S schází 

Sb.  Sbírka 

SLV středisko lesní výroby 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SÚZ středisko údrţby zeleně 

TH technicko - hospodářský 

THP  technicko hospodářský pracovník 

TQM Total quality management  

UHV upravený hospodářský výsledek 

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  

ŢP ţivotní prostředí 

% procento 
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