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Příloha č. 1 

Kompatibilita ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:20041 

 

9001:2008 

 

14001:2004 

 

Název kapitoly Číslo 

kapitoly 

Číslo 

kapitoly 

Název kapitoly 

Úvod (pouze nadpis)   Úvod 

Obecně 0.1   

Procesní přístup 0.2   

Vztah k ISO 9004 0.3   

Kompatibilita s jinými systémy 

managementu 

0.4   

Předmět (pouze nadpis) 1 1 Předmět normy 

Obecně 1.1   

Aplikace 1.2   

Citované normativní dokumenty 2 2 Normativní odkazy 

Termíny a definice 3 3 Termíny a definice 

Systém managementu kvality 

(pouze nadpis) 

4 4 Požadavky na systém 

environmentálního managementu 

(pouze nadpis) 

Všeobecné požadavky 4.1 4.1 Všeobecné požadavky 

Požadavky na dokumentaci 

(pouze nadpis) 

4.2   

Obecně 4.2.1 4.4.4 Dokumentace 

Příručka kvality 4.2.2   

Řízení dokumentů 4.2.3 4.4.5 Řízení dokumentů 

Řízení záznamů 4.2.4 4.5.4 Řízení záznamů 

                                                 
1
 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ČSN EN ISO 9001:2008, Systém 

managementu kvality – Požadavky, 2009. 56 s. 



Odpovědnost managementu 5   

Angažovanost a aktivita 

managementu 

5.1 4.2 Environmentální politika 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

Zaměření na zákazníka 5.2 4.3.1 Environmentální aspekty 

4.3.2 Požadavky právních předpisů a 

jiné požadavky  

4.6 Přezkoumání vedením 

Politika kvality 5.3 4.2 Environmentální politika  

Plánování (pouze nadpis) 5.4 4.3 Plánování (pouze nadpis) 

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

Plánování systému 

managementu kvality 

5.4.2 4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(-y) 

Odpovědnost, pravomoc a 

komunikace (pouze nadpis) 

5.5   

Odpovědnost a pravomoc 5.5.1 4.1 Všeobecné požadavky 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

Představitel managementu 5.5.2 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

Interní komunikace 5.5.3 4.4.3 Komunikace 

Přezkoumání systému 

managementu (pouze nadpis) 

5.6 4.6 Přezkoumání vedením  

Obecně 5.6.1 4.6 Přezkoumání vedením 

Vstup pro přezkoumání 5.6.2 4.6 Přezkoumání vedením 

Výstup z přezkoumání 5.6.3 4.6 Přezkoumání vedením 

Management zdrojů (pouze 

nadpis) 

6    

Poskytování zdrojů 6.1 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 



Lidské zdroje (pouze nadpis) 6.2   

Obecně 6.2.1 4.42 Odborná způsobilost, výcvik a 

povědomí 

Kompetence, výcvik a vědomí 

závažnosti 

6.2.2 4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a 

povědomí 

Infrastruktura 6.3 4.41 Zdroje, úlohy, odpovědnost a 

pravomoc 

Pracovní prostředí 6.4   

Realizace produktu (pouze 

nadpis) 

7 4.4 Zavedení a provoz (pouze 

nadpis) 

Plánování realizace produktu 7.1 4.4.6 Řízení provozu 

Procesy týkající se zákazníka 

(pouze nadpis) 

7.2   

Určování požadavků týkající se 

produktu 

7.2.1 4.3.1 Environmentální aspekty 

  4.3.2 Požadavky právních předpisů a 

jiné požadavky 

  4.4.6 Řízení provozu 

Přezkoumání požadavků týkající 

se produktu 

7.2.2 4.3.1 Environmentální aspekty 

Komunikace se zákazníkem 7.2.3 4.4.6 Řízení provozu 

Návrh a vývoj (pouze nadpis) 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 

Nákup (pouze nadpis)  7.4   



Proces nákupu 7.4.1 4.4.6 Řízení provozu 

Informace pro nákup 7.4.2 4.4.6 Řízení provozu 

Ověřování nakupovaného 

produktu 

7.4.5 4.4.6 Řízení provozu 

Výroba a poskytování služeb 

(pouze nadpis)  

7.5   

Řízení výroby a poskytování 

služeb 

7.5.1 4.4.6 Řízení provozu 

Validace procesů výroby a 

poskytování služeb 

7.5.2 4.4.6 Řízení provozu 

Identifikace a sledovatelnost 7.5.3   

Majetek zákazníka 7.5.4   

Uchování produktu 7.5.5 4.4.6 Řízení provozu 

Řízení monitorovacího a 

měřicího zařízení 

7.6 4.5.1 Monitorování a měření 

Měření, analýza a zlepšování 

(pouze nadpis) 

8 4.5 Kontrola  (pouze nadpis) 

Obecně 8.1 4.5.1 Monitorování a měření 

Monitorování a měření (pouze 

nadpis) 

8.2   

Spokojenost zákazníka 8.2.1   

Interní audit 8.2.2 4.5.5 Interní audit 

Monitorování a měření procesů  8.2.3 4.5.1 Monitorování a měření 

  4.5.2 Hodnocení souladu 

Monitorování a měření produktu 8.2.4 4.5.1 Monitorování a měření 

  4.5.2 Hodnocení souladu 

Řízení neshodného produktu 8.3 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

  4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

Analýza dat 8.4 4.5.1 Monitorování a měření 



Zlepšování (pouze nadpis) 8.5   

Neustálé zlepšování  8.5.1 4.2 Environmentální politika 

  4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(-y) 

  4.6 Přezkoumání vedením  

Nápravná opatření 8.5.2 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

Preventivní opatření  8.5.3 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

 

 

 



Příloha č. 2 

Vztahy mezi OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 a ISO 9001:20002 

 

 

OHSAS 18001:2007 

 

ISO 14001:2004 

 

ISO 9001:2000 

Č.  

Kap. 

Název kapitoly 

 

 

Č.  

Kap. 

Název kapitoly 

 

 

Č.  

Kap. 

Název kapitoly 

 

 

-- Úvod -- Úvod  Úvod 

    0.1 Obecně 

    0.2 Procesní přístup 

    0.3 Vztah k ISO 9004 

    0.4 Kompatibilita s jinými 

systémy managementu 

1 Předmět normy 1 Předmět normy 1 Předmět normy 

    1.1 Všeobecně 

    1.2 Aplikace 

2 Citované publikace 2 Normativní odkazy 2 Normativní odkazy 

3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 3 Termíny a definice 

4 Požadavky na 

systém 

managementu BOZP 

(pouze nadpis) 

4 Požadavky na 

systém 

environmentálního 

managementu 

(pouze nadpis) 

4 Systém managementu kvality 

(pouze nadpis) 

4.1 Všeobecné 

požadavky 

4.1 Všeobecné 

požadavky 

4.1 Všeobecné požadavky 

    5.5 Odpovědnost, pravomoc a 

komunikace 

    5.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

4.2 Politika BOZP 4.2 Environmentální 

politika 

5.1 Osobní angažovanost a 

aktivita managementu 

                                                 
2
 ČSN OHSAS 18001:2007 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  Požadavky, březen 

2008 



    5.3 Politika kvality 

    8.5.1 Neustálé zlepšování 

4.3 Plánování (pouze 

nadpis) 

4.3 Plánování (pouze 

nadpis) 

5.4 Plánování (pouze nadpis) 

4.3.1 Identifikace 

nebezpečí, 

posuzování rizika a 

určení způsobu 

řízení 

4.3.1 Environmentální 

aspekty 

5.2 Zaměření na zákazníka 

    7.2.1 Určování požadavků 

týkajících se produktu 

    7.2.2 Přezkoumání požadavků 

týkajících se produktu  

4.3.2 Požadavky právních 

předpisů a jiné 

požadavky 

4.3.2 Požadavky právních 

předpisů a jiné 

požadavky 

5.2 Zaměření na zákazníka 

    7.2.1 Určování požadavků 

týkajících se produktu 

4.3.3 Cíle a programy 4.3.3 Cíle, cílové hodnoty 

a program(-y) 

5.4.1 Cíle kvality 

    5.4.2 Plánování systému 

managementu kvality  

    8.5.1 Neustálé zlepšování 

4.4 Implementace a 

provoz 

4.4 Zavedení a provoz 7 Realizace produktu (pouze 

nadpis) 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost, 

povinnost a 

pravomoc 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 

odpovědnost a 

pravomoc 

5.1 Osobní angažovanost a 

aktivita managementu 

    5.5.1 Odpovědnost a pravomoc 

    5.5.2 Představitel managementu 

    6.1 Poskytování zdrojů 

    6.3 Infrastruktura 



4.4.2 Odborná způsobilost, 

výcvik a povědomí 

4.4.2 Odborná 

způsobilost, výcvik a 

povědomí 

6.2.1 (Lidské zdroje) Všeobecně 

    6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí 

závažnosti a výcvik 

4.4.3 Komunikace, 

spoluúčast a 

konzultace 

4.4.3 Komunikace 5.5.3 Interní komunikace 

    7.2.3 Komunikace se zákazníkem  

4.4.4 Dokumentace 4.4.4 Dokumentace 4.2.1 (Požadavky na dokumentaci) 

Všeobecně 

4.4.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů 4.2.3 Řízení dokumentů 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 7.1 Plánování realizace produktu 

    7.2 Procesy týkající se zákazníka  

    7.2.1 Určování požadavků týkající 

se produktu 

    7.2.2 Přezkoumání požadavků 

týkající se produktu 

    7.3.1 Plánování návrhu a vývoje 

    7.3.2 Vstup pro návrh a vývoj 

    7.3.3 Výstup z návrhu a vývoje 

    7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

    7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje 

    7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

    7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje 

    7.4.1 Proces nakupování 

    7.4.2 Informace pro nakupování 

    7.4.3 Ověřování nakupovaného 

produktu 

    7.5 Výroba a poskytování služeb  

    7.5.1 Řízení výroby a poskytování 

služeb 

    7.5.2 Validace procesů a 



poskytování služeb 

    7.5.5 Ochrana produktu 

4.4.7 Havarijní 

připravenost a 

reakce 

4.4.7 Havarijní 

připravenost a 

reakce 

8.3 Řízení neshodného produktu 

4.5 Kontrola (pouze 

nadpis) 

4.5 Kontrola (pouze 

nadpis) 

8 Měření, analýza a zlepšování 

(pouze nadpis) 

4.5.1 Měření a 

monitorování 

výkonnosti 

4.5.1 Monitorování a 

měření 

7.6 Řízení monitorovacích a 

měřicích zařízení (Měření, 

analýza a zlepšování) 

    8.1 Všeobecně 

    8.2.3 Monitorování a měření 

procesů 

    8.2.4 Monitorování a měření 

produktu 

    8.4 Analýza údajů 

4.5.2 Hodnocení souladu 4.5.2 Hodnocení souladu 8.2.3 Monitorování a měření 

procesů 

    8.2.4 Monitorování a měření 

produktu 

4.5.3 Vyšetřování 

incidentu, neshody, 

nápravná opatření a 

preventivní opatření 

(pouze nadpis) 

-- -- -- -- 

4.5.3.1 Vyšetřování 

incidentu 

-- -- -- -- 

4.5.3.2 Neshody, nápravná 

opatření a 

preventivní opatření  

4.5.3 Neshody, nápravná 

opatření a 

preventivní opatření 

8.3 Řízení neshodného produktu 

    8.4 Analýza údajů 

    8.5.2 Opatření k nápravě 

    8.5.3 Preventivní opatření  



4.5.4 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 4.2.4 Řízení záznamů 

4.5.5 Interní audit 4.5.5 Interní audit 8.2.2 Interní audit 

4.6 Přezkoumání 

systému 

managementu  

4.6 Přezkoumání 

vedením 

5.1 Osobní angažovanost a 

aktivita managementu 

    5.6 Přezkoumání systému 

managementu (pouze 

nadpis) 

    5.6.1 Všeobecně 

    5.6.2 Vstup pro přezkoumání 

    5.6.3 Výstup z přezkoumání 

    8.5.1 Neustálé zlepšování 



Příloha č. 3  

Termíny a definice dle ČSN EN ISO 9000 3 

 

Kvalita, Jakost – stupeň splnění požadavků souborem inherentních (existující v 

něčem, zejména jako trvalá charakteristika) charakteristik 

Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné 

Spokojenost zákazníka - vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho 

požadavků 

Odborná způsobilost – prokázaná schopnost aplikovat předepsané znalosti a 

dovednosti  

Systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků 

Systém managementu – pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů 

Systém managementu kvality – systém managementu pro vedení a řízení 

organizace pokud se týče kvality 

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

oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením 

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

Management -  koordinované činnosti k vedení  a řízení organizace 

Vrcholové vedení – osoba nebo skupina osob, která na nejvyšší úrovni vede a řídí 

organizaci 

Management kvality – koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud 

se týče kvality 

Plánování kvality – část managementu kvality zaměřená na stanovení cílů kvality 

na specifikování procesů nezbytných pro provoz  a souvisejících zdrojů pro splnění 

cílů kvality 

Řízení kvality – část managementu kvality zaměřená na plnění požadavků na kvalitu 

Prokazování kvality – část managementu kvality zaměřená na poskytování důvěry, 

že požadavky na kvalitu budou splněny  

                                                 
3
 Český normalizační institut, 2006, Česká technická norma ČSN EN ISO 9000 



Zlepšování kvality – část managementu kvality zaměřená na zvyšování schopnosti 

plnit požadavky na kvalitu  

Neustálé zlepšování – opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit 

požadavky 

Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy  

Sledovatelnost – schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je 

předmětem úvah  

Shoda – splnění požadavku 

Neshoda – nesplnění požadavku 

Vada – nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému 

použití  

Preventivní opatření – opatření k odstranění příčin potenciální neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální situace  

Opatření k nápravě – opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné 

nežádoucí situace 

Náprava – opatření k odstranění zjištěné neshody 

Příručka kvality – dokument, v němž je specifikován systém managementu kvality 

organizace  

Plán kvality – dokument, v němž je specifikováno, které postupy  a souvisejíc zdroje 

se musí pro specifický projekt, produkt, proces, nebo smlouvu použít, kdo je používá 

a kdy se používají 

Záznam – dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se 

poskytují důkazy o provedených činnostech  

Ověřování – potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že 

specifikované požadavky byly splněny  

Validace – potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky 

na specifické zamýšlené použití nebo pacifickou aplikaci byly splněny  

Přezkoumání – činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti 

předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů 



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

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

kritéria auditu  

Program auditu – jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý 

časový rámec a zaměřených na specifický účel  

Důkaz z auditu – záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které 

souvisejí s kriterii auditu a jsou ověřitelné  

Zjištění z auditu – výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle 

kriterií auditů 

Závěr z auditu – výstup z auditu poskytnutých týmem auditorů po zvážení cílů auditu 

a všech zjištění z auditu  

Auditor – osoba s prokázaným osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí k 

provádění auditu  

Technický expert – osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo 

odborné posudky 

Systém managementu měření – soubor vzájemně souvisejících vzájemně 

působících prvků potřebných k dosažení metrologické konfirmace a neustálé řízení 

procesů měření  

Metrologická konfirmace – soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby 

měřicí vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití  

Metrologická funkce – funkce s administrativní a technickou odpovědností za 

stanovování a uplatňování systému managementu měření 

 



Příloha č. 4 

Termíny a definice dle ČSN EN ISO 14001 4 

 

Životní prostředí, environment – prostředí, ve kterém organizace provozuje svou 

činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a 

jejich vzájemné vztahy 

Environmentální aspekt – prvek činností nebo výrobků nebo služeb organizace, 

který může ovlivňovat životní prostředí 

Environmentální dopad – jakákoli změna životního prostředí, ať příznivá, která 

zcela nebo částečně vyplývá z environmentálního aspektů organizace 

Systém environmentálního managementu, EMS – součást systému 

managementu organizace použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky 

a řízení jejích environmentálních aspektů  

Environmentální cíl – celkový environmentální záměr, který je v souladu s 

environmentální politikou, a jehož dosažení si organizace sama stanoví 

Environmentální profil, environmentální výkonnost – měřitelné výsledky řízení 

svých environmentálních aspektů samotnou organizací 

Environmentální politika – celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k 

jejímu environmentálnímu profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením 

Zainteresovaná strana – osoba nebo skupina, která se zajímá o environmentální 

profil organizace nebo je jím ovlivněna 
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Příloha č. 5  

Termíny a definice dle ČSN OHSAS 180015 

 

Přijatelné riziko – riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace 

tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP 

Nebezpečí – zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 

člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci 

Identifikace nebezpečí – proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho 

charakteristik 

Poškození zdraví – identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav 

způsobený a/nebo zhoršující se pracovní činností a/nebo situací spojenou s prací 

Incident – událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, 

poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – podmínky a faktory, které ovlivňují 

nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob na 

pracovišti 

Systém managementu BOZP – část systému managementu organizace, která se 

používá k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti 

BOZP 

Cíl BOZP – záměr BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jehož dosažení si 

organizace stanoví  

Výkonnost v oblasti BOZP – měřitelné výsledky managementu rizika v oblasti 

BOZP samotnou organizací 

Politika BOZP – celkové záměry a směřování organizace ve vztahu k výkonnosti v 

oblasti BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 

závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo 

expozicí jejímu vlivu 
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Posuzování rizika – proces hodnocení rizika vyplývající ho z nebezpečí, vzhledem k 

přiměřenosti jakékoliv existujícího opatření  a rozhodnutí, zda riziko je nebo není 

přijatelné 



Příloha č. 6  

Seznam certifikátů firmy Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

 

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 

Certifikát dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 

Certifikát dle normy CFCS 1004:2006 rev. 3 

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů (CFCS 1002:2006) 

 

 



 



 



 



 



 


