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ABSTRAKT 

Ve své diplomové práci se zabývám implementací systému environmentálního manage-

mentu ve společnosti SÚS Valašska s.r.o. Mým cílem je srovnání zavedení tohoto systému 

v souladu s poţadavky normy ČSN EN ISO 14001. Předmětem teoretické části je defino-

vání pojmu systém managementu jakosti, systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a systém environmentálního managementu, dále pak poţadavky normy pro 

jeho zavedení a auditování systému. Praktická část byla vypracována v této společnosti a 

popisuje implementaci systému EMS vrcholovým vedením společnosti. 

Klíčová slova: jakost, EMS, environmentální systémy řízení, cíle, norma ČSN EN ISO 

14001:2005   

 

 

 

ABSTRACT 

His master thesis deals with the implementation of environmental management in the com-

pany SÚS Valašska s.r.o. My goals is to compare the introduction of this system in accor-

dance with the requirements of ČSN EN ISO 14001. The object is to define the theoretical 

concept of quality management system, management system for safety and health at work 

and environmental management systems, as well as standard requirements for its imple-

mentation and auditing system itself. The practical part was developed in this society, and 

describes the implementation of an EMS by senior management. 

Keywords: quality, EMS, environmental management systems, objectives, norm ČSN EN 

ISO 14001:2005 
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ÚVOD 

V dnešní době je pro všechny ekonomické subjekty důleţité pouţívat takové nástroje říze-

ní, které firmám zajistí dobré postavení na trhu. Jedním z těchto nástrojů jsou manaţerské 

systémy řízení jakosti. V současné době existují tři hlavní oblasti, pro něţ jsou manaţerské 

systémy řízení jakosti implementovány. Patří mezi ně management jakosti, který je zamě-

řený na výrobek a jeho jakost neboli kvalitu. Dále je to environmentální management, který 

se zabývá dopadem celého ţivotního cyklu výrobku na ţivotní prostředí, z čehoţ vyplívá, 

ţe tento systém je především zaměřen na proces výroby. Posledním systémem, který patří 

mezi nejmladší z těchto tří systémů, je systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, který se orientuje na zaměstnance firmy. Ve světě se stále častěji uplatňuje systém 

integrovaného managementu, který vznikl integrací tří, jiţ dříve zmíněných, manaţerských 

systémů. Důvody, jeţ vedou společnosti k zavádění tohoto integrovaného managementu, 

jsou především ekonomická výhodnost a zlepšení image firmy. 

V této diplomové práci se především věnuji druhému z uvedených systémů a to je systém 

environmentální managementu a jeho aplikací v konkrétní společnosti, jehoţ cílem by měla 

být úspěšná certifikace podle ČSN EN ISO 14001 a získání certifikátu, který by měl firmě 

zajistit do budoucna nové zakázky a tím i lepší postavení na trhu.  

Neustálé zpřísňování environmentálních zákonů a rozvoj hospodářství tlačí společnosti 

k tomu, aby se snaţili podpořit svůj environmentální profil řízením dopadů svých činností 

výrobků a sluţeb na ţivotní prostředí. V tomto jim můţe pomoci, pokud zavedou a uplat-

nění poţadavky normy ČSN EN ISO 14001 ve svých činnostech. Tato norma specifikuje 

poţadavky na systém řízení péče o ţivotní prostředí. Aplikováním této normy, tedy i sys-

tému environmentálního managementu, musí organizace vhodnými prostředky řídit veške-

ré své chování k ţivotnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů. Norma je apliko-

vatelná ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti a velikosti firmy. 

Cílem zavedení normy ČSN EN ISO 14001 v organizaci je udrţovat a zlepšovat systém 

péče o ţivotní prostředí a především prokázání správného vztahu k ţivotnímu prostředí 

svým zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a v neposlední řadě i veřejnosti.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADY MANAGEMENTU 

V současné době existují různé systémy pro jednotlivé oblasti řízení. Pro některé z těchto 

systémů jiţ byly vytvořeny i formalizované certifikovatelné předpisy. Kaţdý z těchto sys-

témů však zahrnuje pouze část z celkové problematiky řízení firmy a sám o sobě je pro 

firmu nedostačující. Proto v praxi dochází k integraci těchto systémů a vlastní řízení zahr-

nuje jejich vhodnou kombinaci. Jedná se o tyto manaţerské systémy: 

- Systém managementu jakosti (QMS) 

- Systém environmentálního managementu (EMS) 

- Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH/SMS) 

1.1 Definice managementu 

Od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, kterých nemohli dosáhnout 

jako jednotlivci, se stalo řízení nezbytné pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí. 

V současnosti se pojmem management rozumí: 

- Specifická funkce při řízení podniku. V tomto případě se jako management ozna-

čují řídící pracovníci, kteří realizují manaţerské funkce. 

- Určitý způsob vedení lidí. Jedná se o způsob dosahování cílů prostřednictvím ji-

ných. Manaţer neprovádí dané úkoly sám, ale prostřednictvím jiných lidí. 

- Odborná disciplína. Managementem se můţe rozumět i soubor přístupů (názorů, 

doporučení, principů, technik, metod), kterých vyuţívají manaţeři k zvládnutí ma-

naţerských funkcí a tím dosaţení cílů organizace. 

Za tři základní pilíře, na nichţ management stojí, se povaţují: 

- znalosti a dovednosti. 

- myšlení a jeho ovlivňování, 

- zabývání se spolupracovníky.[6] 

2.2 Manaţerské funkce řízení  

Manaţerské funkce vykonávané při řízení podniku lze rozdělit do dvou základních skupin, 

jimiţ jsou:  
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- Sekvenční manaţerské funkce (plánování, organizování, personalistika, vedení a 

kontrolování) 

- Průběţné manaţerské funkce (analýza činností, rozhodování, komunikace) [6] 

2.3 Cíl managementu 

Z přirozených důvodů by měla být ve všech druzích organizací logickým a ţádoucím cílem 

všech manaţerů vytvoření nadhodnoty (zisku). Proto musí manaţeři vytvořit takové pro-

středí, ve kterém mohou lidé dosahovat skupinových cílů při minimální spotřebě času, pe-

něz, materiálů a minimální osobní nespokojenosti, nebo ve kterém mohou dosáhnout co 

nejlépe, pomocí disponibilních zdrojů, ţádoucích cílů. Důleţité je rovněţ nejen zisku do-

sáhnout, ale dosahovat ho dlouhodobě. Zákazníci jsou hlavním důvodem existence obcho-

dování. Sluţby nesmí končit s prodejem výrobku, ale musí pokračovat i dále, a tak dosaho-

vat toho, ţe se zákazník vrací. Proto se za obecné cíle managementu povaţuje: 

- zisk, přiměřený k jmění organizace, 

- vysoká přidaná hodnota produkce, 

- vysoká produktivita,  

- úspěch na trhu.[6] 
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2 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI  

2.1 Pojem „Jakost“ 

Norma ISO 9000:2010 definuje jakost jako „stupeň splnění požadavků souborem inherent-

ních znaků“. Poţadavkem je zde míněna potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, 

obecně se předpokládají nebo jsou závazné. 

2.2 Management jakosti 

Management jakosti je normou ČSN EN ISO 9000:2010 definován jako koordinované 

činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti.[4]  Tyto činnosti se mohou 

členit do čtyř hlavních souborů, označovaných jako plánování, řízení, prokazování a zlep-

šování jakosti (obr.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1. Soubory procesů managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9000 [3] 
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Management jakosti je odpovědností všech úrovní vedení, ale musí být řízen vrcholovým 

vedením. Jeho realizace je věcí všech zaměstnanců organizace. Systém managementu ja-

kosti pak obsahuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci 

managementu jakosti, je navrhován především pro uspokojování interních potřeb vedení 

podniku a je širší neţ poţadavky určitého zákazníka.[6]  

Systém managementu jakosti (QMS) je soubor vzájemně souvisejících prvků, který je 

nedílnou součástí celkového systému řízení organizací a který má garantovat maximální 

spokojenosti a loajality zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů. Jako prvky 

systému přitom chápeme procesy, lidi, materiály, informace i zařízení, kterých v rámci celé 

organizace hospodárně vyuţíváme, aniţ bychom ohrozili schopnost svých produktů plnit 

poţadavky.[3] 

2.3 Základní funkce managementu jakosti 

Mezi základní funkce systému managementu jakosti patří: 

- garance maximální spokojenosti a loajality zainteresovaných stran, 

- podpora při naplňování strategických záměrů, 

- vytváření kultury a podmínek pro neustálé zlepšování a 

- minimalizace nákladů s tím spojených.[3] 

2.4 Principy managementu jakosti 

Základem efektivního systému managementu jakosti podniku je minimálně jedenáct prin-

cipů managementu jakosti a tvrzení: 

1. Princip zaměření na zákazníka – externí zákazníci jsou konečným arbitrem rozho-

dujícím o existenci organizací, ty by měly dělat vše pro trvalé uspokojování poţa-

davků externích zákazníků. 

2. Princip vůdcovství – řídící pracovníci musí být pozitivním příkladem ostatním za-

městnancům organizace svým chováním, postoji a jednáním, které garantuje stálost 

účelu organizace a její strategické směřování. 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 17 

 

 

3. Princip zapojení zaměstnanců – uvolňování potenciálů zaměstnanců prostřednic-

tvím sdílení hodnot a kultury organizace, zaloţené na důvěře a zmocnění zaměst-

nanců, podporuje aktivní zapojení lidí do všech činností organizace. 

4. Princip učení se – systematický rozvoj způsobilosti zaměstnanců, jejich znalostí a 

dovedností je východiskem k budoucím úspěchům organizace. 

5. Princip flexibility  - současný i budoucí úspěch na otevřených trzích vyţaduje tvoři-

vost a schopnost rychle reagovat na všechny podměty a změny. 

6. Princip procesního přístupu – organizace pracuje efektivněji a výsledky jsou dosa-

hovány s vyšší účinností, pokud vzájemně související činnosti jsou chápány a říze-

ny jako procesy. 

7. Princip systémového přístupu k managementu – identifikace, pochopení a řízení 

vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší efektivnosti a účin-

nosti při dosahování cílů organizace. 

8. Princip neustálého zlepšování – všechny organizace mají vţdy dostatek příleţitostí 

k dalšímu zlepšování. Inovace by měly být orientovány na procesy a tvorbu nových 

hodnot pro všechny zainteresované strany. 

9. Princip managementu na základě faktů – efektivní a správná rozhodnutí manaţerů 

by měla být zaloţena na hluboké analýze dat a informací. 

10. Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli – kaţdá organizace pracuje efek-

tivněji, pokud rozvíjí se svými dodavateli vztahy partnerství zaloţené na vzájemné 

důvěře, sdílení znalostí a integraci. Dodavatel musí být partnerem, ne nepřítelem!  

11. Princip společenské odpovědnosti – přijetím etického přístupu a vykonáváním čin-

ností tak, aby se daleko překračovaly minimální rámce legislativních poţadavků, 

organizace poskytující takové sluţby, které jsou v souladu s dlouhodobými zájmy 

nejenom organizace, ale i všech zainteresovaných stran.[3]  

2.5 Poţadavky na zavedení managementu jakosti 

Organizace musí QMS nejen vytvořit, dokumentovat, zavádět a udrţovat, ale také jej trvale 

zlepšovat a zvyšovat jeho efektivnost. 

Společnost, která se dobrovolně rozhodla zavést QMS, musí: 

- určovat procesy potřebné pro QMS, 
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- stanovovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

- určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění účinného fungování a řízení těchto 

procesů, 

- zabezpečovat dostupnost zdrojů a informací, 

- monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy, 

- uplatňovat opatření pro dosaţení naplánovaných výsledků a pro trvalé zlepšování 

těchto procesů. [4] 

2.5.1 Politika a cíle kvality 

Základem QMS jsou správně definované cíle kvality, které vycházejí z politiky kvality 

společnosti. Vedení společnosti musí zajistit, aby politika kvality: 

- odpovídala záměrům společnosti, 

- obsahovala závazek k plnění poţadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti sys-

tému managementu kvality, 

- dávala rámec pro stanovení a revize cílů kvality, 

- byla v organizaci oznamována a pochopena, 

- byla zrevidována z hlediska trvalé vhodnosti. 

Dále je nutné zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně ve společnosti 

vymezeny cíle kvality, včetně cílů potřebných k realizování poţadavků na výrobek. Cíle 

kvality musí být měřitelné a ve shodě s politikou kvality. [4] 

2.5.2 Poţadavky na dokumentaci 

Dokumentace QMS musí obsahovat: 

- dokumentovaná prohlášení o politice kvality a cílech kvality, 

- příručku kvality, 

- dokumentované postupy a záznamy poţadované mezinárodní normou ISO 9001, 

- dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako potřebné k zajištění účinného 

plánování, fungování a řízení procesů.  
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Dokumentované postupy v normě ISO 9001 znamenají, ţe postupy jsou stanoveny, doku-

mentovány, zavedeny a udrţovány. Jeden dokument můţe pokrývat nároky na jeden nebo 

více postupů, přičemţ poţadavek na dokumentovaný postup můţe být pokryt jedním nebo 

více dokumenty. 

Norma ISO 9001 vyţaduje tvorbu celkem šesti dokumentovaných postupů: 

- řízení dokumentů, 

- řízení záznamů, 

- řízení neshodného produktu, 

- interní audit, 

- nápravná opatření, 

- preventivní opatření. [4] 

2.5.3 Příručka kvality 

Tento dokument představuje základní vymezení QMS a obsahuje: 

- oblast pouţití QMS, včetně podrobností o jakýchkoli vyloučeních a jejich zdůvod-

nění, 

- dokumentované postupy vytvořené pro QMS nebo odkazy na tyto postupy, 

- popis vzájemného působení mezi procesy QMS. [4] 

2.5.4 Řízení dokumentů a záznamů 

Tento dokumentovaný postup stanovuje potřebná pravidla pro: 

- schvalování dokumentů, 

- přezkoumávání dokumentů, 

- zajištění identifikace změn dokumentů a aktuální verze dokumentů, 

- zabezpečení dostupnosti dokumentů v místech jejich pouţití, 

- zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikace dokumentů, 

- zajištění identifikace dokumentů externího původu a jejich řízené distribuce, 
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- zabránění neúmyslného pouţívání zastaralých dokumentů.  

Záznamy jsou převáţně určené pro poskytování důkazů o shodě s poţadavky a o efektiv-

ním fungování QMS. Vytvoření dokumentovaného postupu určuje potřebná pravidla pro 

identifikace záznamů, jejich následné ukládání, ochranu a uchovávání, včetně nakládání se 

záznamy. Záznamy musí být neustále čitelné, rychle a snadno identifikovatelné, především 

dohledatelné. [4] 

2.5.5 Přezkoumání systému managementem 

Management společnosti musí v naplánovaných obdobích přezkoumávat systém manage-

mentu kvality, aby byla zabezpečena jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a účinnost. Toto 

přezkoumávání musí obsahovat zhodnocení moţností ke zkvalitnění systému. Musí být 

zhotovovány a uchovávány záznamy o přezkoumávání systému managementu. 

Přezkoumávání QMS musí obsahovat informace o: 

- výsledcích auditu, 

- zpětné vazbě od zákazníka, 

- výkonnosti procesů a shodě výrobku, 

- stavu preventivních a nápravných opatření, 

- následujících postupech vyplývajících z předešlých přezkoumání systému, 

- změnách, které by mohly ovlivnit QMS, 

- doporučeních pro zkvalitnění systému. 

Výstup z přezkoumávání QMS musí obsahovat veškerá rozhodnutí a opatření vztahujících 

se:  

- ke zlepšování účinnosti QMS a jeho procesů, 

- ke zkvalitnění výrobku v souvislosti s poţadavky zákazníků, 

- k nutnosti zdrojů. [4] 
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2.5.6 Interní audit 

Společnost musí realizovat interní audity, aby se zjistilo, zda QMS: 

- splňuje naplánované uspořádání a poţadavky normy ISO 9001, 

- je účinně zaveden a udrţován. 

Plán auditů musí být rozvrţen s ohledem na stav a důleţitost procesů a oblastí, jeţ mají být 

auditu podrobeny. Přesně vymezeny musí být kritéria, předmět, mnoţství a metody auditu. 

Musí být určen dokumentovaný postup pro stanovení odpovědnosti a poţadavků na pláno-

vání a realizaci auditů, tvorbu záznamů a podávání zpráv o výsledcích. O auditech a jejich 

výsledcích musí být vytvářeny a zachovávány záznamy.  

Vedení společnosti musí zajistit, aby byly učiněny jakékoli nezbytné nápravy a byly odstra-

něny zjištěné chyby a jejich příčiny. Mezi navazující činnosti musí být začleněno ověřování 

provedených opatření a předloţení zprávy o výsledcích ověřování. [4] 

2.6 Normy ISO řady 9000 

Doporučení pro systém managementu jakosti jsou uvedena v několika normách ISO. Kaţdá 

z těchto norem má jinou funkci: 

- ČEN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu jakosti – základy, zásady, slov-

ník; jak uţ vyplývá z názvu, obsahuje jednak výklad základů a zásad managementu 

kvality, jednak výklad nejdůleţitějších pojmů týkajících se jakosti a jejího zabezpe-

čování. 

- ČSN EN ISO 9001:2009 – Systém managementu jakosti – poţadavky. Tuto normu 

lze povaţovat za stěţejní. Zpravidla se podle ní provádí zavádění, udrţování a 

zvláště pak auditování implementovaného systému jakosti. Proto je tato norma 

označována také jako norma „závazná“, tzn, ţe její poţadavky musí organizace 

splnit, pokud potřebuje prokázat úspěšné fungování QMS. 

- ČSN EN ISO 9004:2001 – Systémy managementu jakosti – směrnice pro zlepšová-

ní výkonnosti. Účelem této normy je poskytnout doporučení, které můţe organizace 

dále zavést nad rámec poţadavků uvedených v ISO 9001 v zájmu dalšího rozšíření, 

zlepšení systému managementu kvality tak, aby zahrnoval spokojenost nejen zá-
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kazníků, ale i dalších zainteresovaných stran a směřoval ke zvyšování výkonnosti 

organizace. Tato norma není určena jako nástroj certifikace. 

- Podpůrné normy: časem vzniklo několik podpůrných norem rozvíjejících některé 

prvky systému jakosti a několik norem, které rozvádějí přístupy managementu ja-

kosti ve specifikovaných podmínkách. Jsou zařazeny ve skupině norem ISO řady 10 

000. Tyto normy neslouţí jako nástroj certifikace.[5] 

2.7 Přínosy zavedení systému managementu jakosti 

Výhody efektivně zavedeného systému řízení kvality jsou: 

- zaměření na zákazníka,  

- zvýšení důvěryhodnosti firmy, 

- zefektivnění činností firmy při procesním řízení, 

- vyjasnění kompetencí zaměstnanců, 

- sníţení nákladů, 

- snazší přístup ke státním zakázkám. 
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3 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

Pojem systém environmentálního managementu (EMS), je přesně vymezen a normalizo-

ván. Podle mezinárodní definice jde o součást celkového řídícího systému podniku, která 

vyuţívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje 

podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho environmentální politiky. 

Důleţitým znakem EMS je, ţe si jej kterákoliv organizace, bez rozdílu typu, velikosti a 

charakteru můţe sama vytvořit jako součást svého celkového systému řízení. V podstatě je 

EMS řada vzájemně koordinovaných činností, jeţ podnik systematicky a vědomě začleňuje 

do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě sniţovat svůj negativní dopad na ţivotní 

prostředí.[6]  

3.1 Jakost produkce a trvale udrţitelný rozvoj 

V minulosti byla jakost výrobků a sluţeb spojována s hmotnými výstupy výrobních podni-

ků a definována jako souhrn charakteristik a znaků výrobků, které vyjadřují jeho schopnost 

uspokojovat poţadavky zákazníků. V současné době zahrnuje uţivatelský přístup k jakosti 

výrobků i mnoho další aspektů, jako je například: 

- rovnoměrnost jakosti v čase 

- finalita dodávek 

- provozní spolehlivost 

- dostatek informací 

- design 

- snadné vyuţití a údrţba 

- efektivní servis 

- nenáročná likvidace 

- ekologický standard (tzn. schopnost nepoškozovat ţivotní prostředí v průběhu vý-

roby a vyuţívání výrobku)  

V důsledku své veškeré činnosti se lidstvo jako celek dostalo do stavu, kdy si pro svůj 

další ekonomický rozvoj vytvořilo silná ekologická omezení. Chce-li lidstvo přeţít, 

musí korigovat své představy o neomezeném ekonomickém rozvoji opatřeními ve pro-

spěch ekologických potřeb svých i budoucích generací. Tento zásadně nový přístup 
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v rozvoji lidstva, chápaný jako jediná alternativa jeho další existence, je označována 

jako „trvale udrţitelný rozvoj“.  

Trvale udrţitelným rozvojem tedy rozumíme takový rozvoj, který dokáţe naplnit potře-

by současné generace, aniţ by ohrozil naplnění potřeb příštích generací, měl by být za-

loţen na moderních technologiích, na šetření přírodními zdroji, na účinné ochraně 

všech sloţek ţivotního prostředí a přírody.  

Nutnost hledání nástrojů pro zachování trvale udrţitelného rozvoje a potaţmo i ţivota 

je nezbytností, protoţe vznik či další prohlubování nerovnováhy v ţivotním prostředí 

můţe vyvolat deformaci mnohých společenských jevů.[1] 

3.2 Současná podstata podnikového environmentálního systému říze-

ní 

Ochrana prostředí se stává ve vyspělých společnostech jednou ze základních priorit a 

potřeb současnosti. Pozornost se v tomto směru obrací samozřejmě na skutečné i po-

tencionální znečišťovatele.  

Je tedy nezbytné, aby podniky urychleně změnily svůj současný postoj, charakterizova-

ný pouhým dodrţováním právních předpisů pod hrozbou finančních sankcí a řešením 

environmentální problematiky aţ po jejím výskytu, na nový proaktivní postoj, který by 

preventivním způsobem řešil tuto problematiku jiţ před jejím vznikem a inovačním 

přístupem soustavně zlepšoval environmentální chování podniků.  

Z těchto důvodů si mnoho států vytvořilo své nebo i převzalo technické normy na za-

vedení a řízení environmentálního systému podniků, a to na značně obdobném principu 

jako systém řízení jakosti podle norem ISO řady 9000.  

Na základě kladných výsledků řady podniků se systémy řízení jakosti, popř. i se systé-

my environmentálního řízení, byl postupně nastolen poţadavek vytvořit mezinárodní 

normy, které by sjednotily přístupy ke struktuře, implementaci, popř. k posuzování 

(certifikaci) podnikového systému environmentální řízení. V současnosti tak existují 

dokonce dvě linie určující podobu tohoto řízení a formy jeho ověřování: 

1. EMAS (Enviromental Management Audit Scheme) vyplívající z nařízení Rady EHS 

č. 1836/93 
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2. EMS (Enviromental Management System) vyplívající z norem ISO řady 14000 [1] 

3.2.1 Environmentální systémy řízení podle EMAS 

V rámci přijetí do EU musí Česká republika přizpůsobit svoji národní legislativu legislati-

vě Evropské unie a převzít ve všech oblastech plně tzv. acquis communautaire.  

Vláda České republiky schválila svým Usnesením č. 466/98 ze dne 1.7.1998 Národní pro-

gram zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí 

(Program EMAS). Národní program EMAS byl plně kompatibilní s Nařízením 1836/93 a  

v České republice byl pokryt následujícími dokumenty: 

- Pravidla pro zavedení Národního programu EMAS. 

- Metodický pokyn MPA 90-01-98 „Akreditace environmentálních ověřovatelů"  

(MPO – ČIA) na základě postupů plně kompatibilních v EU. 

- Metodický pokyn  MPA 90-02-00 „Dohled nad zahraničními environmentálními 

ověřovateli, působícími na našem území“.  

Vláda ČR dále uloţila Ministerstvu ţivotního prostředí institucionálně zabezpečit fungo-

vání Programu EMAS v ČR, a to zřízením: 

- Rady Programu EMAS 

- Agentury Programu EMAS 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zřídilo Akreditační orgán Programu EMAS v 

oblasti mezinárodní spolupráce a financuje činnost tohoto orgánu z rozpočtové kapitoly 

MPO s tím, ţe náklady na tuto činnost budou hrazeny zájemci o akreditaci.  

V České republice byl jako akreditační orgán pro EMAS pověřen Český institut pro akredi-

taci (ČIA), který provádí akreditační činnost na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technic-

kých poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a navazujícího sdě-

lení MPO č. 238/1997 Sb., o pověření ČIA prováděním akreditace. Zřizovací listina a sta-

tut ČIA byly upraveny rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ze dne 28.5.1997 č. 

91/1997, ve znění rozhodnutí č. 213/1997 o oblast akreditace ověřovatelů stavu ţivotního 

prostředí působících v rámci programu EMAS.  

Český institut pro akreditaci vydal Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditač-

ního orgánu České republiky MPA 90 – 01 – 98 „Akreditace ověřovatelů pro oblast ţivot-
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ního prostředí“. Tyto metodické pokyny vydal ČIA jako výklad k poţadavkům Nařízení 

Rady ES č. 1836/93 pro akreditaci ověřovatelů pro oblast ţivotního prostředí působících v 

rámci Programu EMAS v českém akreditačním systému. Tento metodický pokyn je určen 

pro posuzování způsobilosti ţadatelů o akreditaci k výkonu funkce ověřovatelů pro oblast 

ţivotního prostředí (environmentálních ověřovatelů). V ČIA byl rovněţ vytvořen metodic-

ký pokyn MPA 90 – 02 – 00 pro dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli 

působícími na našem území.  

Agentura EMAS je zřízena v Českém ekologickém ústavu. Plní funkci sekretariátu Rady 

programu EMAS v ČR, zabezpečuje odborné a manaţerské činnosti spojené s tímto pro-

gramem. Spravuje databázi českých podniků registrovaných podle normy EMAS a spolu-

pracuje s Českým akreditačním institutem při notifikaci a prověřování činnosti zahranič-

ních akreditovaných ověřovatelů působících v České republice.  

V červnu 2002 bylo přijato Usnesení vlády č. 651/2002 k Programu EMAS. Na jeho zákla-

dě vznikl "Aktualizovaný program EMAS", "Aktualizovaná pravidla" a „Metodický pokyn 

pro zavedení environmentálního manaţerského účetnictví“, podle nichţ se bude Program 

EMAS II v ČR řídit. Podniky (místa) registrovaná v souladu s původním Národním pro-

gramem (tj. na základě Nařízení č. 1836/93) zůstanou v Registru EMAS i nadále a poţa-

davky aktualizovaného programu (tj. Nařízení č. 761/2001) budou muset splnit při nejbliţší 

revalidaci. Agentura EMAS tak bude zajišťovat registraci organizací se zavedeným EMAS 

i EMAS II. [6] 

3.2.2 Environmentální systémy řízení podle ISO 14001 

Legislativní rámec pro zavádění environmentálních systémů řízení podle ISO 14001 není 

stanoven, protoţe jak vyplývá z uvedeného, systémy environmentálního řízení jsou zavá-

děny podle norem ISO řady 14000, v České republice pak podle souboru norem ČSN EN 

ISO 14000. V ČR zatím pro oblast EMS vyšly tyto normy: 

- ISO 14001:2005 zavedena v ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního ma-

nagementu - Specifikace s návodem pro její pouţití. 

- ISO 14004:2005 zavedena v ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního ma-

nagementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 27 

 

 

- ISO 14010:1997 zavedena v ČSN EN ISO 14010 Směrnice pro provádění environ-

mentálních auditů – Všeobecné zásady. 

- ISO 14011:1997 zavedena v ČSN EN ISO 14011 Směrnice pro provádění environ-

mentálních auditů – Postupy auditu – Provádění auditu systémů environmentálního 

managementu.  

- ISO 14012:1997 zavedena v ČSN EN ISO 14012 Směrnice pro provádění environ-

mentálních auditů – Kvalifikační poţadavky na environmentální auditory. 

- ISO 14 031: 2001 zavedena v ČSN EN ISO 14 031 Environmentální management – 

Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice.  

Všechny uvedené normy jsou součástí technické normalizace v souladu se zákonem č. 

22/1997 Sb., a jako takové jsou pouze doporučené. Legislativně zakotveno v rámci zavá-

dění EMS podle řady norem ISO 14 000 je stejně jako u QMS pouze fungování Národního 

akreditačního orgánu v České republice – Českého institutu pro akreditaci.  

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsaţe-

ných v (ČSN) EN řady 45000 týkajících se akreditace, Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady ES č. 761/2001 (EMAS), na základě příslušných metodických pokynů pro akreditaci 

(MPA) a dokumentů EA (Evropského sdruţení pro akreditaci), které ČIA s ohledem na 

obecnou povahu norem řady ČSN EN 45000 vydává. [6] 

3.2.3 Srovnání systémů ISO 14001 a EMAS 

Pro lepší přehlednost je níţe uvedena srovnávací tabulka (tab.1) pro systém ISO 14001 a 

systém EMAS. 

          Rozsah ISO 14001 EMAS 

Působnost celosvětová 
 

členské země EU 

Platnost všechny typy organizací (prů-

mysl, sluţby, státní správa,...) 

EMAS I průmyslové podni-

ky; v EMAS II stejné moţ-

nosti jako u ISO 14 001 

Zavedení v ekonomicky samostatně 

oddělené části podniku nebo v 

celém podniku 

v ekonomicky samostatně 

oddělené části podniku nebo 

v celém podniku 

Úvodní env. přezkou-

mání (zhodnocení) 

nevyţaduje se, ale doporučuje je vyţadováno 
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          Rozsah ISO 14001 EMAS 

Systém řízení Specifikován v normě v kap. 4 Vyuţívá systému, specifiko-

vaného v normě ISO 14 001 

v kap. 4 

Veřejné dokumenty pouze environmentální politi-

ka 

environmentální politika   

a environmentální prohlášení 

Environmentální pro-

hlášení 

není  je vyţadováno 

Zakončení procesu certifikace ověření (verifikace) systému 

a environmentálního prohlá-

šení, validace dílčích prohlá-

šení mezi externími audity 

Zajištění zakončení 

procesu 

akreditovaná certifikační or-

ganizace 

Akreditovaný environmen-

tální ověřovatel 

Četnost auditu (cyklu 

auditů) 

nestanovena Nejdéle tříletý interval 

Tab.1. Významné rozdíly v požadavcích normy ISO 14001 a EMAS. [6]  

3.3 Zavádění systému environmentálního managementu 

Podstatou zavádění systému environmentálního managementu v organizaci je postupné 

vnášení environmentálních hledisek do jejího řídícího systému na všech jeho úrovních. Pod 

pojmem organizace se přitom rozumí společnost, sdruţení, firma, podnik, úřad nebo insti-

tuce, popř. jejich část nebo kombinace, ať jsou zapsané v rejstříku nebo nejsou, ať jsou 

veřejné nebo soukromé, které však mají vlastní funkce a správu. Oba u nás pouţívané sys-

témy, tj. ISO 14 001 a EMAS mají po revizi EMAS shodné nároky na vlastní systém říze-

ní.  

Při zavádění EMS se organizace musí řídit následujícími zásadami: 

- zavázat se k realizaci EMS a definovat svou environmentální politiku, 

- formulovat plán plnění stanovené environmentální politiky, 

- zavést mechanismy potřebné pro realizaci environmentální politiky, 

- měřit, monitorovat a vyhodnocovat své chování k ţivotnímu prostředí, čili sledovat 

změny svého environmentálního profilu, 

- prověřovat svůj systém environmentálního managementu za účelem jeho neustálého 

zlepšování.  
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V souladu s těmito uvedenými zásadami lze realizaci systému environmentálního ma-

nagementu v podniku rozloţit do pěti etap, přičemţ první, tzv. zahajovací, popř. přípravná 

etapa má zvláštní postavení, neboť se vyskytuje pouze na počátku, kdyţ se organizace roz-

hodne, ţe bude EMS zavádět. Ostatní čtyři etapy, které můţeme pro lepší přehled označit 

jako: plánovací, prováděcí, kontrolní a hodnotící, tvoří cyklický po spirále se stále opakují-

cí proces.[6] Realizace kaţdé z vyjmenovaných etap se opět skládá z řady dílčích kroků, 

které na sebe různě navazují (obr.2). 

  

Obr.2. Neustálé zlepšování systému environmentálního managementu. [6] 

3.3.1 Přípravná etapa 

Tato etapa je zařazena pouze při zavádění systému, při dalším chodu systému uţ se neobje-

vuje. Do přípravné etapy se řadí: 

- rozhodnutí zavést EMS,  

- úvodní environmentální přezkoumání, 

Úvodní přezkoumání, 

environmentální politika 

Plánování 

 Environmentální aspekty 

 Legislativní poţadavky 

 Environmentální cíle 

 Environmentální programy 

Provoz 

 Školení 

 Komunikace 

 Dokumentace 

 Prevence havárií 

Měření 

 Kontrola, monitoring a měření 

 Zajištění shody 

 Záznamy 

 Audity EMS 

Přezkoumání 

 Vyhodnocení politiky 

 Přezkoumání cílů 

 Nálezy z auditů 

 Vyhodnocení efektivnosti 

Neustálé   

zlepšování 

EMS 
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- stanovení environmentální politiky.  

Doporučuje se ustanovit zodpovědného člena vrcholového vedení, tzv. zmocněnce pro 

EMS. V rámci úvodního přezkoumání se dále stanoví „startovní čára“, základní environ-

mentální profil, vůči kterému je pak moţné měřit zlepšení.  

Důleţitým základním dokumentem ukazujícím vůli vedení zlepšovat environmentální pro-

fil podniku a cestu jak toho dosáhnout je environmentální politika. V případě, ţe EMS je 

jiţ zaveden a přípravná etapa odpadá, spadají případné změny environmentální politiky do 

hodnotící etapy (environmentální politika je přezkoumávána a podle potřeby revidována po 

kaţdém interním auditu/auditovém cyklu).[6]  

3.3.2 Plánovací etapa 

Úkolem plánovací etapy je vybrat a naplánovat řešení určitého jiţ zcela konkrétního envi-

ronmentálního problému, tzv. environmentálního cíle, jenţ je charakterizován stanovenými 

cílovými hodnotami. Mezi důleţité kroky této etapy patří: 

- zjišťování environmentálních aspektů a vyhodnocování jejich environmentálních 

dopadů, 

- stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot, 

- vypracování environmentálních programů, tzv. akčního plánu.  

Programy environmentálního managementu napomáhají organizaci zlepšit její environmen-

tální profil. Měly by mít dynamický charakter a být pravidelně prověřovány, aby postihova-

ly změny environmentálních cílů a cílových hodnot organizace. Musí mít také přiděleny 

zdroje pro realizaci, jak finanční tak lidské, termíny (harmonogram) a ukazatele plnění. 

Cíle a cílové hodnoty se určují podle výsledků vyhodnocování významných aspektů a do-

padů a jejich naplňováním dochází ke zlepšování environmentálního profilu organizace.[6]  

3.3.3 Prováděcí etapa 

Úkolem prováděcí etapy je dosáhnout stanovených cílových hodnot postupem dle vypraco-

vaného akčního plánu. Mezi nejdůleţitější kroky patří: 

- zabezpečení potřebných kapacit, 

- přizpůsobení a integrace environmentálního manaţerského systému do řídícího sys-

tému organizace, 
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- stanovení odpovědností a pravomocí, 

- informování a školení pracovníků, zvyšování environmentálního povědomí, 

- zajištění komunikace uvnitř organizace a vůči zainteresovaným stranám, 

- dokumentace EMS, 

- řízení provozu (operativní řízení), 

- příprava na mimořádné okolnosti.[6]  

3.3.4 Kontrolní etapa 

Úkolem kontrolní etapy je zavést taková měřící a kontrolní opatření, která zajistí, aby EMS 

fungoval v souladu se stanoveným programem environmentálního managementu a aby 

oblasti vyţadující nápravnou činnost a opatření byly co nejdříve odhaleny. Mezi nejdůleţi-

tější kroky této etapy patří: 

- monitorování a měření, 

- zavedení nápravných a preventivních opatření, 

- záznamy EMS a řízení informací, 

- provádění auditů EMS.  

Kromě monitorování jednotlivých dopadů na ţivotní prostředí se monitoruje také celkové 

environmentální chování podniku (v rámci plánování, obchodní činnosti, marketingu atd.). 

Zjištěné neshody musí být co nejdříve napraveny. O výsledcích monitoringu musí být ve-

deny záznamy, které jsou součástí dokumentace EMS. Audity zmíněné v této etapě jsou 

audity interní, slouţící zejména jako podklad pro činnost v hodnotící etapě.[6]  

3.3.5 Hodnotící etapa 

Úkolem hodnotící etapy je prověřit a vyhodnotit chod EMS z hlediska zajištění jeho aktu-

álnosti, vhodnosti a účinnosti. Vedení organizace musí v příslušných intervalech provádět 

přezkoumání systému environmentálního managementu, aby zajistilo jeho neustálou aktu-

álnost a efektivnost. Přezkoumání systému environmentálního managementu by mělo být 

dostatečně rozsáhlé, aby postihlo environmentální rozměry všech činností organizace, vý-

robků a sluţeb, včetně jejich vlivu na finanční výsledky a moţné postavení vůči konkuren-

ci.[6]  
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Při pohledu na obr.2 vidíme, ţe po splnění všech pěti etap začíná další kolo, 

s vynecháním přípravné etapy a teoreticky s vyšším environmentálním výkonem (lepším 

environmentálním profilem) organizace. Pro hodnocení environmentálního profilu a jeho 

změn můţe být s úspěchem vyuţito indikátorů podle ISO 14 031. Při prvním průchodu 

cyklu je vhodné uzavřít zavádění systému jeho nezávislým posouzením. Hlavním důvodem 

potřeby nezávislého hodnocení je prokazatelnost environmentálního chování podniku vůči 

zainteresovaným stranám, v tomto případě zejména zákazníkům v obchodním styku. Pokud 

tato potřeba nenastává, podnik můţe zavést systém výhradně z vnitřních důvodů a pak ne-

závislé hodnocení je nadbytečné jak z časového tak finančního hlediska. Způsob posouzení 

se bude lišit podle pouţitého podkladu. U systému zavedeného podle ISO 14001 bude pro 

hodnocení proveden externí certifikační audit nezávislou akreditovanou certifikační orga-

nizací a poté vydán certifikát, stvrzující, ţe systém je zaveden v souladu s poţadavky nor-

my a funkční. Při zavádění EMS podle EMAS bude hodnocení sloţitější, po externím audi-

tu na úrovni certifikačního bude připraveno tzv. ověřitelné environmentální prohlášení, 

které pak ověřuje akreditovaný environmentální ověřovatel. Struktura ověřitelného prohlá-

šení je dána přímo v příloze EMAS. Obojí hodnocení má časově omezenou platnost a musí 

být pravidelně obnovováno.  

3.4 Přínosy zavedení EMS v praxi 

Uplatnění EMS má obecně vést ke zlepšení environmentální funkce. Specifikace je zaloţe-

na na pojetí, ţe podnik bude pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat svůj environmen-

tální systém řízení tak, aby zjistil moţnosti zlepšení a jejich uplatnění. Zlepšení v EMS 

mají podniku postupně umoţnit: 

1. vytvořit si vlastní environmentální politiku; 

2. identifikovat environmentální hlediska z minulé, současné a plánované činnosti 

podniku, jeho výrobků či sluţeb a určit, které z nich mohou mít významné vlivy; 

3. identifikovat poţadavky příslušných zákonů a nařízení; 

4. stanovit priority a vhodné environmentální cíle a cílové hodnoty; 

5. vytvořit strukturu a program pro uskutečnění politiky k dosaţení cílů; 
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6. usnadnit plánování, řízení, sledování, nápravná opatření, provádění prověrek a pře-

zkoumání činností tak, aby byl zajištěn soulad jak s danou environmentální politi-

kou, tak přiměřenost EMS; 

7. způsobilost podle měnících se okolností.  

Z prvních zkušeností podniků se zavedeným EMS vyplývá, ţe uvědomělé řízení péče o 

ţivotní prostředí posiluje vnitřní potenciál podniku (např. úspory energie, optimalizace 

procesů, úspory v oblasti odstraňování odpadů, resp. snaha o jejich druhotné vyuţívání), 

sniţuje nebezpečí rizik v případě ekologických havárií atd. V současnosti je však jiţ moţné 

zmínit celou řadu dalších přínosů, ať jiţ z interního či externího pohledu podniku.  

Moţné interní přínosy: 

- Výrazné zlepšení evidence vzniklých odpadů v místech jejich vzniku. 

- Průhlednost tzv. environmentálních nákladů, úspory na nákladech, ekonomické vy-

uţívání surovin a energií, minimalizace poplatků za znečišťování ţivotního pro-

středí a dalších vyvolaných „skrytých nákladů“. 

- Ochrana a motivování pracovníků (zabránění rizikům, sniţování škodlivých vlivů 

na zdraví zaměstnanců z pracovní činnosti). 

- Omezení emisí a odpadů (zamezení jejich vzniku, sniţování výskytu, recyklace a 

odstraňování odpadů, poplatky za znečišťování vody, půdy a ovzduší). 

- Včasné rozpoznání problémů spojených se ţivotním prostředím (strategické zajiště-

ní existence). 

- Průhlednost nebezpečí, sníţení rizik havárií (zabránění poruchám, omezení vzniku 

poruch s nebezpečnými vlivy na ţivotní prostředí). 

- Systematický řídící nástroj závodu.  

Moţné externí přínosy: 

1. Výhody v oblasti konkurence z hlediska image podniku (tento faktor vlivu 

silně roste). 

2. Výhody v oblasti styku s veřejností (posilování důvěry). 

3. Důvěra zákazníků a úřadů. 

4. Důvěra bank a finančních ústavů (poskytování niţší úrokové míry, poskyto-

vání výhodnějších platebních podmínek, např. delší dobu splatnosti apod.)[1]  
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4 SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

V oblasti bezpečnosti práce je zřejmé, ţe trh je stále citlivější na oblast ochrany zdraví a 

ţivotního prostředí. Výrobce, podnikatel a zaměstnavatel nese odpovědnost za výrobu a 

provoz i výrobky dodávané na trh. Je odpovědný i za to, ţe jeho výroba je bezpečná, neo-

hroţuje zdraví zaměstnanců ani okolního obyvatelstva a ţivotního prostředí. Moderní říze-

ní musí směřovat k integraci celopodnikového řízení, které zajistí kromě zvyšování pro-

dukce i zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků. 

Rizika vyplývající z pracovní činnosti mohou kromě ohroţování vlastních zaměstnanců a 

pracovního prostředí ohroţovat i další osoby, ţivotní prostředí nebo majetek, coţ má opět 

těsnou vazbu na systém řízení jakosti nebo systém environmentálního řízení. Vytváření 

bezpečného prostředí patří k základním povinnostem organizace. 

Firmy mají v podstatě dva zdroje poţadavků určujících podobu zavedeného manaţerského 

systému zaměřeného na BOZP. Jsou jimi: 

- OHSAS 18 001:1999 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

- program „Bezpečný podnik“. 

4.1 Normativní doporučení OHSAS 18 001  

Normativní doporučení OHSAS 18 001 bylo přijato Britským normalizačním institutem 

jako nástroj specifikující poţadavky na manaţerský systém BOZP. Toto normativní dopo-

ručení se postupně stává běţně vyuţívaným v řadě zejména evropských firem jako směro-

datná předloha poţadavků pro zavádění manaţerských systému BOZP. Také většina certi-

fikačních společností nabízí jeho certifikaci buď samostatně, nebo v integraci s QMS a 

EMS. Cílem bylo připravit dokument, který má následující vlastnosti: 

- je strukturou blízkým normám ISO 14 001 a ISO 9001 

- poskytuje návod pro vytvoření, zavedení a udrţování a poţadavky pro prokazování 

shody manaţerských systémů BOZP, 
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- při zavádění a udrţování systému BOZP se vţdy musí zohlednit povaha činností a 

bezpečnostní rizika, 

- předmětem zájmu je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nikoliv bezpečnost vý-

robků a sluţeb, 

- normativní doporučení OHSAS 18 001 je strukturováno v podstatě shodně se struk-

turou normy ISO 14 001.[5] 

4.1.1 Specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 

Ve světě existuje několik národních norem, nicméně značného rozšíření v praxi zatím do-

sáhla specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS s označe-

ním 18 001 a 18 002.  

- OHSAS 18 001:1999 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-

ci - specifikace; jde o „závaznou“ normu, která můţe slouţit pro zavádění, ale 

hlavně následnou certifikaci zavedeného manaţerského systému BOZP, svou struk-

turou je velmi blízká normě ISO 14 001. 

- OHSAS 18 002:2000 – Směrnice pro zavádění OHSAS 18 001. V tomto případě, 

jak vyplývá z názvu, je obsahem směrnice návod pro zavádění BOZP do praxe. 

OHSAS 18001 byla vytvořena společným úsilím národních normalizačních orgánů, certifi-

kačních firem a specialistů v oblasti BOZP. Jejich cílem bylo vytvořit mezinárodní systém, 

který by potlačil oblasti systémů BOZP, která byla způsobena mnoţstvím různých národ-

ních norem a specifikací. Specifikace OHSAS aplikují organizace, které potřebují: 

- zavést systém BOZP k eliminaci nebo minimalizaci pracovních rizik, 

- demonstrovat svůj vztah k bezpečnosti práce svým zákazníků, dodavatelů a veřej-

nosti, 

- udrţovat a zlepšovat systém BOZP, 

- být bezproblémoví vůči kontrolním orgánům.[5] 
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4.1.2 Přínosy zavedení systému managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 

Zavedení systému managementu bezpečnosti práce přinese organizaci řadu přínosů: 

- zavedení pořádku, sniţování pracovní úrazovosti a nemocnosti, 

- zlepšování pracovních podmínek, pracovního prostředí, pracovní pohody, 

- zefektivnění procesu řízení, 

- ekonomicky vyhodnotitelné úspory (sníţení provozních nákladů, sníţení pokut), 

- soulad s legislativními poţadavky, zlepšení image společnost a jejich vztahů se 

státní správou, 

- lepší pozice u zahraničních partnerů, bank a pojišťoven, 

- zvýšení konkurenceschopnosti. 

4.2 Program „Bezpečný podnik“ 

Program „Bezpečný podnik“ vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996. Má 

za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Garantem programu „Bezpečný 

podnik“ je český úřad bezpečnosti práce. Tento program je aktualizován především 

s ohledem na změny legislativy, poznatky z jeho realizace v organizacích a nové trendy 

v oblasti BOZP. 

Program kromě poţadavků na systému řízení BOZP určuje základní systémové poţadavky, 

týkající se ochrany ţivotního prostředí a poţární ochrany. Tato aktualizace programu měla 

téţ za cíl přiblíţit poţadavky na systém BOZP zásadám uplatňovaným v ISO 9001 a ISO 

14 001, takţe by nemělo být obtíţné program integrovat se systémy EMS a QMS. 

Účast na programu „Bezpečný podnik“ je dobrovolná. Při plnění poţadavků programu mo-

hou organizace vyuţít také bezplatné poradenství poskytované územně příslušnými Inspek-

toráty bezpečnosti práce, které pak následně provádějí ověření zavedeného systému.[5]  
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4.2.1 Přínosy zavedení systému managementu bezpečnosti práce dle programu Bez-

pečný podnik 

Realizace programu Bezpečný podnik organizaci umoţní: 

- zavést v organizaci efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

včetně ţivotního prostředí, 

- začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ţivotního prostředí do 

stávajícího systému řízení organizace, 

- minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na ţivotech, 

- minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení moţností vzniku mimořád-

ných událostí, 

- dosáhnou stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana ţivotního pro-

stření bude v rámci provozu organizace zajištěna v souladu s předpisy, 

- dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé organizace, zapojením všech zaměst-

nanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a tím docílit i větší ochrany 

jejich zdraví, 

- zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti, 

- zvýšit úroveň kultury práce, 

- dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního pro-

středí srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie, 

- zvýšit prestiţ organizace a tím i její úspěšnost při obchodních jednáních, snazší zís-

kání zakázek, výhodnější podmínky pro jednání se zahraničními partnery, 

- zvýšit celkovou bezpečnost organizace včetně jejího okolí a tím zlepšit její image 

v očích veřejnosti i obchodních partnerů.[5] 

Obě metodiky pro zavádění systému BOZP mají v podstatě blízkou strukturu poţadavků. 

Nedostatkem druhého přístupu můţe být, ţe nejde o pojem běţný v zahraničí, zatímco 

označení OHSAS 18 001 uznání získává. Na druhé straně díky tomu, ţe program „Bezpeč-

ný podnik“ hodnotí pracovníci Inspektorátu práce, lze předpokládat, ţe zejména dodrţová-

ní legislativních poţadavků v dané organizaci bude pečlivě prověřeno. 
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V obou případech jde o dobrovolnou aktivitu firmy na poli BOZP. Ta můţe pouze zavést a 

udrţovat manaţerský systém BOZP, popř. se rozhodnou pro jeho prověření (certifikaci). 

Vydané ověření (certifikát) platí po dobu tří let.[5] 
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5 INTEGRACE SYSTÉMU MANAGEMENTU 

Významným posunem v nazírání podnikových vedení na jakost je tak rovněţ poznání, ţe 

jakost v jakékoli organizaci je třeba systematicky řídit. Mít fungující systém managementu 

jakosti se stalo nezbytností pro dosaţení potřebné úrovně vyráběných výrobků a poskyto-

vaných sluţeb. Všechny tyto tendence dostaly posléze určitý řád tím, ţe byla na meziná-

rodní úrovni postupně vytvořena pravidla pro tvorbu, realizaci a fungování skutečně mo-

derních systémů managementu jakosti. 

První ucelenou oblastí, se kterou získal management českých průmyslových podniků zku-

šenosti, byl systém managementu jakosti (QMS) podle norem ISO ř.9000. Zkušenosti 

potvrzují, ţe se tyto systémy staly pro velkou část českých exportérů nutnou marketingo-

vou a obchodní podmínkou a elementárním předpokladem prodejnosti jejich výrobků a 

sluţeb.[3] 

Zmíněná, nesčetněkrát probíraná a zvláště na počátku mnohými lidmi odsuzovaná a kriti-

zovaná soustava norem ISO se však neustále rozvíjí a zdokonaluje, a to jak z hlediska šíře 

oblastí, které postihuje (vedle původní oblasti výrobkové i oblast sluţeb a dalších nově 

vzniklých odvětví), tak z hlediska sbliţování s jinými aspekty lidské činnosti, lidských po-

třeb a zájmů (bezpečnost, ochrana ţivota a zdraví, odpovědnost organizací aj.), které 

v současnosti jiţ nelze opomíjet na ţádné úrovni. Jakost, chápána jako otázka přeţití orga-

nizací v ostré konkurenci, se stává významným průřezovým fenoménem řízení i v našem 

českém prostředí. Systém managementu jakosti jako nástroj řízení v organizacích však 

musí být velmi flexibilní, tzn. ţe musí být trvale schopen absorbovat stále nové poţadavky 

a aspekty. Tyto poţadavky se týkají především ochrany ţivotního prostředí, a proto je ma-

ximální snahou i našich podniků tyto poţadavky zabezpečit např. pomocí jiţ známého a 

řadou podniků jiţ ověřeného systému environmentálního managementu (EMS). Dále je 

třeba vzít v úvahu, ţe řada těchto poţadavků, především v oblasti pracovního prostředí, 

ovlivní přímo či nepřímo i vlastní zaměstnance toho kterého podniku. Proto se v našem 

prostředí v posledních letech stále důrazněji hovoří rovněţ o nárocích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci (OH/SMS). Zabezpečení těchto poţadavků autonomními, izo-

lovanými systémy řízení se stává v dnešní sloţité ekonomické situaci pro řadu našich orga-

nizací, zvláště těch malých a středních, příliš nákladným. Proto se do popředí zájmu stále 

výrazněji dostává poţadavek tzv. integrovaný systém managementu (ISM), jimţ zjedno-



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 40 

 

 

dušeně rozumíme integraci systému managementu jakosti, environmentu, bezpečnosti a 

ochrany zdraví (QMS + EMS + OH/SMS). [3] 

Koncepční schéma integrovaného systému managementu představuje (obr.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3. Koncepční schéma integrovaného systému managementu [3] 

 

Tento integrovaný přístup však předpokládá postupnou harmonizaci dokumentů, která by 

měla přinést organizaci řadu výhod. Mezinárodně platné normy by tak měly postupně 

zprůhlednit strukturu nezbytných kroků v organizaci a zjednodušit organizační zajištění 

systému. Navíc u organizací, které jiţ nemají funkční systém managementu jakosti zave-

den, tak není třeba vytvářet systém nový, ale ten jiţ existující lze s přihlédnutím ke společ-

ným procesům ISM pouze rozšířit o nové aspekty a poţadavky.[3] 

5.1 Vztahy mezi systémy managementu jakosti, environmentu a bez-

pečnosti práce 

Je na organizaci, zda se rozhodne tyto tři systémy zavést do praxe, popř. je nechá certifiko-

vat. Pokud se pro ně rozhodne nebo se rozhodne jen pro některé, záleţí téţ na jejím svo-

bodném rozhodnutí, zda je bude koncipovat a provozovat samostatně či společně (integro-
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vaně). Někdy se v této souvislosti pak hovoří o jediném integrovaném (kombinovaném) 

systému (IMS), který v sobě obsahuje všechny tři systémy – tzn. kvality, enviromentu a 

bezpečnosti práce.  

Zejména ekonomické důvody vedou firmy k integrovanému systému. V řadě případů je ve 

firmě určena jedna osoba, která se stává záštitou všech tří manaţerských systémů. Zároveň 

jsou společně realizovány některé poţadavky, které z implementace těchto systémů vyplý-

vají: 

- společná politika (kvality, environmentu, bezpečnosti práce), 

- společný registr aspektů a registr legislativy, 

- společné cíle a programy, 

- společný představitel vedení, 

- zabezpečení způsobilosti pracovníků, výcvik, evidence, 

- společná příručka, další navazující dokumentace, 

- specifikace provozních činností z aspektů Q + E + BOZP, 

- monitoring a měření, metrologie, 

- interní audity, 

- přezkoumání vedením.  

Na druhé straně pak jsou poţadavky jednotlivých norem, které jsou vlastní pouze těmto 

jednotlivým manaţerským systémům. Příkladem v případě QMS mohou být poţadavky na 

monitorování a měření produktů nebo identifikaci a sledovanost. Příkladem přístupů vlast-

ních pouze EMS mohou být poţadavky na havarijní připravenost či poţadavky na komuni-

kaci. Také BOZP má své specifické poţadavky, jakou jsou např. identifikace nebezpečí, 

hodnocení a řízení rizik.[5] 

5.2 Srovnávací tabulka poţadavků jednotlivých systémů řízení 

Poţadavky norem pro QMS a EMS a normativní doporučení OHSAS jsou uvedeny 

v přehledné tabulce (tab.2), ze které vyplývají úzké vazby mezi jednotlivými standarty sys-

tému řízení.  Právě tyto úzké vazby předurčují integraci systémů do jednoho funkčního 

celku v oblasti řízení organizace. 
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ření procesů 

8.2.4 Monitorování a mě-

ření produktu 

4.5.2 Hodnocení souladu 

4.5.3 Neshoda, opatření k 

nápravě a preventivní 

opatření 

8.3 Řízení neshodného 

produktu 

4.5.2 Nehoda, událost, 

neshoda, nápravná a pre-

ventivní opatření 

  8.5.2 Opatření k nápravě   

  8.5.3 Preventivní opatření   

4.5.4 Řízení záznamů 4.2.4 Řízení záznamů 4.5.3 Záznamy a jejich 

řízení 

4.5.5 Interní audit 8.2.2 Interní audit 4.5.4 Audit 

4.6 Přezkoumání vedením 

organizace 5.6 Přezkoumání vedením 4.6 Přezkoumání vedením 

  5.6.1 Všeobecně   

  

5.6.2 Vstup pro přezkou-

mání   

  

5.6.3 Výstup z přezkou-

mání   

  8.5.1 Neustálé zlepšování   

Tab.2. Požadavky jednotlivých systémů řízení. 
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5.3 Přínosy integrace systémů 

Je tedy moţné konstatovat, ţe vývoj v oblasti jakosti, ţivotního prostředí, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jiţ v současnosti směřuje k tvorbě integrovaných systémů ma-

nagementu, coţ ostatně jednoznačně dokumentují i jejich přínosy: 

- úspora finančních prostředků; 

- účinná koordinace aktivit organizace; 

- vytváření vhodného prostředí a nástrojů pro efektivní naplňování strategie organi-

zace a záměrů vrcholového vedení; 

- jasná specifikace odpovědností a pravomocí; 

- pořádek v dokumentaci, její zeštíhlení, zpřehlednění a zpřístupnění; 

- zdokonalování výrobních procesů; 

- sniţování spotřeby energie a surovin; 

- sniţování počtu pracovních úrazů a jejich následků; 

- odhalování chyb v jednotlivých činnostech a jejich včasná a účinná náprava; 

- efektivnější nakládání s odpady; 

- konkrétní a přehledné postupy pro ochranu všech sloţek ţivotního i pracovního 

prostředí; 

- prevence a případná likvidace moţných havárií; 

- garance shody se všemi limity platné legislativy.[3] 
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6 POŢADAVKY NA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO 

MANAGEMENTU PODLE ISO 14001 

Povinností podniků certifikovaných dle normy ISO 14001 je dodrţování poţadavků normy. 

Základní osnova poţadavků normy: 

- vytvoření environmentální politiky přiměřeného rozsahu EMS, 

- za účelem identifikace významných environmentálních aspektů identifikovat 

všechny environmentální aspekty činností, výrobků a sluţeb, které jsou zahrnuty do 

systému EMS, 

- určit poţadavky právních předpisů a jiných poţadavků, které se na organizaci vzta-

hují, 

- identifikovat priority a přiměřené environmentální cíle a jejich cílové hodnoty, 

- vybudovat strukturu a zpracovat programy pro realizaci přijaté politiky a dosaţení 

stanovených cílů, 

- provádět plánování, řízení, monitorování, přezkoumávání, přijímání opatření tak, 

aby byla dosaţena shoda s environmentální politikou a přiměřenost celého systému, 

- systém musí být schopen přizpůsobovat se měnícím podmínkám a změnám.[5] 

Tyto základní pilíře normy jsou blíţe popsány v následujících kapitolách. 

6.1 Všeobecné poţadavky (číslování dle normy 4.1) 

Organizace musí svůj systém péče o ţivotní prostředí vytvořit, dokumentovat, zavést, udr-

ţovat a neustále zlepšovat. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systé-

mu EMS.  

Zavedení systému EMS má vést ke stálému zlepšování environmentálního profilu. Proto je 

systém zaloţen na principu pravidelného přezkoumávání a vyhodnocování systému EMS, 

aby byla nalezena místa pro jeho zlepšení.  

Určení rozsahu systému zahrnuje definování předmětu podnikání – stanovení všech činnos-

tí, výrobků a sluţeb, které společnost provozuje a dále lokalizace, nebo-li místní vymezení 

rozsahu systému. Systém můţe být zaveden i na část organizace, území nebo činnosti.[5] 
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6.2 Environmentální politika (číslování dle normy 4.2) 

Environmentální politika je důleţitý krok pro závazek vedení dané organizace. 

Rozhodne-li se vrcholové vedení společnosti implementovat EMS, musí splnit první 

poţadavek normy, a to zavést environmentální politiku.  

Environmentální politika je písemné prohlášení organizace o tom, jaké přijala zásady envi-

ronmentálního chování a z něho plynoucí záměry.  

Politika by měla shrnovat záměry a zásady, které určilo vrcholové vedení a které jsou roz-

hodující pro chování a jednání všech pracovníků organizace. Politika by měla plnit dvě 

poslání: 

- Interní: všem pracovníkům organizace sdělit důvody, proč se vedení rozhodlo vě-

novat zvýšenou pozornost oblasti environmentu, jaké věci jsou v tomto směru smě-

rodatné a jaké hlavní závazky byly přijaty, 

- Externí: sdělení obchodním partnerům (zejména zákazníkům), ţe se organizace 

rozhodla věnovat oblasti ţivotního prostředí významnou pozornost.[5] 

 

Environmentální politika nesmí být příliš sloţitá a rozsáhlá, aby byla srozumitelná všem 

zaměstnancům.  Schválená environmentální politika musí být přístupná veřejnosti. 

6.3 Plánování (číslování dle normy 4.3) 

Proces plánování je klíčový pro plnění environmentální politiky organizace a pro vybudo-

vání, zavedení a udrţování systému EMS. Prvek plánování spojuje několik poţadavků: 

- určení a vyhodnocení environmentálních aspektů, identifikace významných 

aspektů, 

- zjištění právních a jiných poţadavků, které se na organizaci vztahují, 

- stanovení cílů, určení cílových hodnot a vypracování programů pro realizaci cílů.  

Plánování je soustavný proces. Slouţí nejen pro vytvoření a zavedení prvků systému EMS, 

ale i pro jeho udrţování a rozvoj (neustálé zlepšování). Organizace má v rámci procesu 

plánování stanovit, jak bude měřit a hodnotit svůj environmentální profil v rámci plnění 

své politiky a určených cílů. Toto sledování lze plnit např. na základě změn okolností vstu-

pů a výstupů systému → vytvořit soustavu vhodných indikátorů environmentálního profilu.  



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 47 

 

 

Předpokladem kaţdého plánování je důkladná analýza výchozí situace ţivotního prostředí. 

Zde hraje hlavní úlohu stanovení významných environmentálních aspektů a s tím spojené 

ovlivnění ţivotního prostředí.  

Organizace potřebuje jednoznačně identifikovat jednotlivé poţadavky právních předpisů a 

jiných poţadavků, které se vztahují na její činnost, resp. na organizací zjištěné environmen-

tální aspekty.[5] 

Cíle a cílové hodnoty jsou součástí střednědobého strategického plánu organizace. Z tohoto 

důvodu jsou nejprve stanoveny celkové cíle ve vrcholovém vedení. Poté jsou projednává-

ny, rozpracovány a upřesněny na úrovni středního managementu, aby bylo zaručeno, ţe 

jejich dosaţení je technicky, finančně a organizačně proveditelné. Nakonec jsou specifiko-

vány do jednotlivých úseků s tím, ţe je určena odpovědnost za jejich plnění aţ na úroveň 

jednotlivých pracovních míst. 

6.4 Zavedení a provoz (číslování dle normy 4.4) 

Zavedení systému EMS představuje závazek pro všechny osoby pracující pro organizaci. 

Úkoly a odpovědnosti související s environmentálním systémem nemají pouze pracovníci 

oddělení ochrany ţivotního prostředí, zavedený systém se musí dotýkat v přiměřené míře 

všech pozic. 

Pro zavedení systému musí organizace poskytnout patřičné zdroje, schopnosti a podpůrné 

mechanismy potřebné pro: 

- splnění stanové environmentální politiky, definování cílů a cílových hodnot, 

- plnění poţadavků organizace, 

- komunikování v záleţitostech systému se zainteresovanými stranami, 

- zajištění průběţného fungování a neustálého zlepšování systému EMS s cílem 

vylepšení environmentálního profilu organizace.  

Zavedení EMS nemůţe být záleţitostí jedince. Vrcholové vedení však musí ze svého 

středu jmenovat osobu, která bude koordinátorem zavádění projektu EMS. Ten musí také 

zajistit, aby zavedený systém vyhovoval poţadavkům normy a podávat vedení zprávy o 

jeho vývoji. Úspěšné zavedení a následné fungování EMS se neobejde bez zapojení pra-

covníků na nejrůznějších úrovních řízení. Proto musí organizace stanovit úkoly, odpověd-

nosti a pravomoci pro kaţdou funkci, která má význam pro ochranu ţivotního prostředí.  
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V organizaci můţe docházet k neţádoucím situacím, které mohou mít negativní vliv 

na ţivotní prostředí. Je proto důleţité, aby součástí EMS byl i krizový management. Podnik 

musí pro případy ekologických havárií mít vypracovány poplachové a havarijní plány, 

provádět simulační cvičení a školit pracovníky o bezpečnostních opatřeních souvisejících 

s předcházením ekologických nehod a havárií. 

Pro efektivní fungování systému EMS musí organizace vytvořit a udrţovat odpovídající 

dokumentaci. Účelem této dokumentace je poskytovat potřebné informace pracovníkům a 

dalším zainteresovaným stranám.[5] 

Dokumentace systému EMS musí být řízená.  

6.5 Kontrola (číslování dle normy 4.5) 

Je nutné pravidelně prověřovat funkčnost, efektivnost a adekvátnost EMS. 

Organizace musí provádět monitorování a měření klíčových činností, které mohou mít zá-

vaţný dopad na ţivotní prostředí, aby mohla hodnotit svůj environmentální profil. Měření 

mohou být kvalitativní i kvantitativní.  

Proces monitorování a měření můţe slouţit pro: 

- sledování zlepšování v plnění závazků environmentální politiky, dosahování cílů a 

cílových hodnot, 

- sledování neustálého zlepšování, 

- podpora pro určování významných environmentálních aspektů, 

- poskytování údajů pro podporu a vyhodnocování řízení provozu, 

- poskytování údajů o spotřebách a produkcích (spotřeby surovin, médií, energií, 

produkce odpadů, emisí,…) pro plnění poţadavků právních předpisů nebo za úče-

lem plnění cílů a cílových hodnot, 

- poskytování údajů pro vyhodnocování environmentálního profilu organizace a hod-

nocení výkonnosti systému EMS.  

Pro hodnocení souladu můţe být pouţívána řada metod: audity, záznamy, inspekční zaří-

zení, výsledky měření a zkoušek, kontrol apod. Četnost a metodika hodnocení by měla od-

povídat velikosti, druhu a sloţitosti organizace a jejich procesů. Program hodnocení můţe 

být integrován i s jinými posuzovacími procesy, jako například audity systému EMS.  
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Všechny podstatné skutečnosti, které se týkají systému environmentálního managementu 

musí být zaznamenány. Ze záznamů musí být zřejmé, zda byly zjištěny neshody a následně 

realizována nápravná a preventivní opatření vedoucí ke správnému environmentálnímu 

chování organizace.  

Norma poţaduje vytvoření postupu pro identifikaci, vedení a likvidaci environmentálních 

záznamů. Tyto záznamy mají prokázat shodu s poţadavky normy, systému EMS a dosaţe-

né výsledky. Záznamy tedy poskytují důkaz o průběhu činností a procesů. Efektivní řízení 

záznamů je nezbytné pro úspěšné zavedení systému EMS.[5] 

6.6 Přezkoumání vedením organizace (číslování dle normy 4.6) 

Organizace musí pravidelně přehodnocovat a neustále zlepšovat svůj systém EMS s cílem 

zlepšení svého celkového environmentálního profilu. Neustálé zlepšování je klíčovým ry-

sem efektivního systému EMS. Zlepšování je dosahováno především plněním environmen-

tálních cílů a cílových hodnot a celkovým zlepšením systému EMS a kaţdé z jeho sloţek.  

Podkladem k přezkoumání jsou výsledky auditů, environmentální profil nebo měnící se 

okolnosti v organizaci. Zjištěné skutečnosti jsou vyhodnocovány. Podle potřeby pak můţe 

vedení organizace přehodnotit environmentální politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné 

prvky EMS. Proces přezkoumání vedením organizace musí zajistit, aby byly shromáţděny 

údaje, které umoţní vedení organizace provést hodnocení. Toto přezkoumání musí být do-

kumentováno.[5] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

7.1 Profil společnosti SÚS Valašska s.r.o. 

Společnost Správa a údrţba silnic Valašska s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí, vznik-

la transformací příspěvkové organizace v podnikatelskou v roce 2004. 

Společnost je zaloţena zejména pro účely údrţby a opravy silnic, jejich součástí a příslu-

šenství na území Zlínského kraje, se zaměřením na provádění běţných prohlídek a násled-

né odstraňování zjištěných závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti sil-

nic v zimním období a zabezpečení dispečersko-zpravodajské sluţby. 

Předmětem podnikání je zejména: 

- poskytování technických sluţeb, 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- velkoobchod, 

- nákladní silniční motorová doprava, 

- oprava silničních vozidel, 

- přípravné práce pro stavby, 

- specializovaný maloobchod, 

- skladování zboţí a manipulace s nákladem. 

 

Společnost s hlavním sídlem ve Valašském Meziříčí má další pobočky ve Vsetíně a Pro-

střední Bečvě. 

Ve společnosti je zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a je drţite-

lem certifikátu pro tento systém. 

Firmě byla na základě projektu a ţádosti přidělena dotace v rámci operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "VZDĚLÁNÍM K ROZVOJI SÚS VALAŠSKA". 

Projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) a 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Hlavním cílem projektu je 

zvýšit konkurenceschopnost společnosti při získávání zakázek od investorů, zejména měst-

ských úřadů, obecních úřadů a jiných podniků v regionu prostřednictvím zvýšení znalostí a 

dovedností zaměstnanců a udrţet tak kmenový stav zaměstnanců i v době hospodářské 

krize. 
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7.2 Organizační schéma společnosti 

Organizační schéma společnosti je zobrazeno níţe (obr.4) 

                                   Obr.4. Organizační schéma společnosti 
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8 IMPLEMENTACE EMS VE SPOLEČNOSTI 

V této kapitole se budu zabývat implementací vybraného systému EMS, a to dle ISO 

14 001, ve společnosti SÚS Valašska s.r.o.. 

8.1 Důvody zavedení EMS 

Jelikoţ v současné době sílí tlak na podniky ze strany státu, veřejnosti a stále výrazněji také 

prostřednictvím trhu, aby omezily negativní dopady svých činností, výrobků a sluţeb na 

ţivotní prostředí rozhodlo se vedení firmy zavést systém environmentálního managementu. 

EMS jsme realizovali podle norem řady ISO 14000, reprezentované kmenovou normou 

ČSN EN ISO 14001. 

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast environmentálního managementu a 

je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či cha-

rakter. 

EMS je dobrovolnou aktivitou, která přináší organizaci krátkodobé i dlouhodobé výhody. 

Pro firmu SÚS Valašska s.r.o. lze očekávat tyto přínosy: 

- zvýšení nebo udrţení konkurenceschopnosti na trhu, 

- návaznost na ISO 9001, 

- zkvalitnění systému řízení, 

- sníţení provozních nákladů, úspor energií, materiálů a dalších zdrojů, 

- prevence znečišťování ţivotního prostředí, 

- zlepšení pořádku, zvýšení efektivnosti a disciplíny ve firmě, 

- zlepšení pověsti firmy, veřejného mínění a prestiţe v regionu a posílení dobrých 

vztahů s veřejností, 

- zvýšení informovanosti o kvalitě ţivotního prostředí u všech zaměstnanců organi-

zace, 

- zvýšení důvěry veřejnosti, správních úřadů samosprávy, 

- zařazení mezi přední české organizace s managementem, který si uvědomují vý-

znam nových systémů řízení, 
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- lepší plnění kritérií pro udělování státních zakázek, poskytování úvěrů, investování 

apod. 

Firma ve svých aktivitách bere v úvahu rovnováhu tří důleţitých faktorů, a to zisku firmy, 

uspokojení přání a potřeb zákazníků a celospolečenských cílů. Aby si firma udrţela důleţi-

té zákazníky a získala další, bylo v úmyslu zavést integrovaný systém řízení jakosti a envi-

ronmentálního managementu, který podporuje trvalé zlepšování a vytváří předpoklad pro 

udrţování konkurenceschopnosti. Jeho prostřednictvím se zlepšují obchodní vztahy, sniţují 

environmentální rizika, redukuje mnoţství emisí, odpadů a energií, za které musí podnik 

platit, zvyšuje se environmentální výkonnost procesů, podporuje marketing a v neposlední 

řadě se podnik reprezentuje jako dobrý soused. 

8.2 Aplikace systému 

Pro zavádění systému EMS ve společnosti SÚS Valašska s.r.o. byla vybrána norma ČSN 

EN ISO 14001. Tato norma byla vybrána proto, ţe navazuje na normu ČSN EN ISO 9001, 

která je ve společnosti jiţ zavedena a vţita. 

Jako první pro zavedení systému EMS byl jmenován pracovní tým, který byl sestaven 

z odborníků technického úseku, jejichţ odborná pracovní činnost spadá do oblasti EMS. 

Byla jsem jmenována do tohoto pracovního týmu a podílela jsem se na implementaci sys-

tému ţivotního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 v této firmě. Představitelem 

vedení pro systém EMS byl jmenován manaţer systému jakosti, který je zároveň představi-

telem vedení pro QMS. Byl jmenován z důvodu jiţ nabytých systémových zkušeností se 

zaváděním a udrţováním QMS. Nadřízenost odborníků technického úseku odpovědných za 

zavádění systému EMS, mu byla dána delegováním pravomoci ředitele společnosti 

v oblastech souvisejících se systémem EMS. 

Při zavádění systému jsme vyuţili příručku jakosti pro ISO 9001.  

Mým hlavním úkolem bylo vytvoření nové příručky jakosti a ţivotního prostředí a navrţení 

tabulek registru environmentálních aspektů (příloha P II). Příručka je strukturována podle 

článků normy ČSN EN ISO 9001:2009 s tím, ţe poţadavky normy ČSN EN ISO 

14 001:2005 jsem zapracovala do relevantních kapitol. Články, které nelze přiřadit k vhod-

ným kapitolám, jsem v příručce uvedla samostatně. 
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8.2.1 Všeobecné poţadavky (kap.4.1) 

Organizace identifikovala svoje procesy, a to procesy hlavní, řídící a podpůrné. Tyto proce-

sy jsou v příručce znázorněny graficky. 

Řízení těchto procesů je prováděno pomocí dokumentovaných postupů, ve kterých je 

podrobně specifikován sled činnosti všech zainteresovaných pracovníků. Zdroje a potřebné 

informace pro jejich efektivní fungování zajišťuje vedení organizace řízením těchto proce-

sů, zejména procesů hlavních. 

Kaţdý hlavní proces má stanoveno tzv. měřítko úspěšnosti, které stanovuje konkrétní pa-

rametry, ukazující úroveň procesu. Vlastník procesu tyto parametry sleduje a pravidelně, 

jedenkrát ročně, vyhodnocuje. V případě, ţe parametry ukazují nedostatečnou úroveň prů-

běhu procesu, přijímá vlastník procesu nápravná opatření.      

Jednou ze zásad řízení procesů je princip stálého zlepšování. Kaţdý proces má stanovený 

cíl procesu, pomocí kterého je stálé zlepšování zajištěno. Cíl většinou vychází z měřítka 

úspěšnosti procesu. V některých případech můţe být stanoven i cíl mimořádný, tedy tako-

vý, který povede k jednorázovému zlepšení procesu (nákup zařízení, organizační opatření, 

změna materiálu apod.). 

Kaţdý proces je kaţdoročně hodnocen v rámci přezkoumání vedením, kdy vedení společ-

nosti hodnotí splnění cílů procesu a výsledky monitorování procesu. V případě potřeby 

přijímá nápravná nebo preventivní opatření. 

Při vytváření EMS je nutné provést environmentální přezkoumání, ve kterém se prověří 

stav firmy, a zaznamenávají se případné nedostatky v řízení ochrany ţivotního prostředí v 

návaznosti na legislativní opatření.  

Úvodní environmentální přezkoumání určuje výchozí pozice podniku před vlastním zavá-

děním EMS tím, ţe analyzuje nedostatky v řízení ochrany ţivotního prostředí porovnáním 

s legislativními opatřeními ČR, normami a nařízeními se skutečností. Podle ISO 14001 je 

úvodní přezkoumání doporučené, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o vstupní analýzu před 

stanovením environmentálních cílů, výše uvedené přezkoumání je povaţováno za první 

povinný krok. Jsou identifikovány poţadavky veřejnosti, obchodních partnerů, veřejné 

správy a zájmových skupin. Je posouzena environmentální úroveň stávajících podnikových 
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norem, provozních předpisů a havarijních plánu. Jsou analyzovány mimořádné události 

(havárie), ke kterým došlo při minulé činnosti podniku. 

Analýza na základě úvodního hodnocení stanoví výchozí situaci. Přitom zohlední veškerá 

hlediska činnosti organizace, z čehoţ stanoví silná a slabá místa, rizika i další aspekty jako 

základnu pro výstavbu systému EMS. 

Vstupní analýza popíše klíčové oblasti působení environmentálních aspektů na ţivotní pro-

středí a obsahuje rovněţ vyhodnocení a návrh způsobu řešení nejzávaţnějších negativních 

vlivů na ţivotní prostředí. 

8.2.2 Environmentální politika (kap.4.2) 

V důsledku jiţ zavedeného systému jakosti ISO 9001 jsem se spolu s vedení společnosti 

rozhodla vytvořit integrovanou politiku jakosti a environmentu.  

Spolu s vrcholovým vedením organizace jsme stanovili Politiku kvality a ţivotního pro-

středí (příloha P I). Politika obsahuje základní směry působení organizace v oblasti kvality 

a ţivotního prostředí včetně závazku vedení. V politice identifikujeme organizaci „Správa 

a údrţba silnic s.r.o.“ Valašské Meziříčí a její zákazníky a všeobecně specifikuje jejich 

poţadavky. Tím poskytuje rámec pro činnost vedení a jeho působení v systému řízení kva-

lity a ţivotního prostředí. Politika také obsahuje závazek ochrany a minimalizace dopadů 

na ţivotní prostředí.  

Politika je řízená v souladu s pracovním postupem „Řízení dokumentace a záznamů“. 

Představitel vedení udrţuje seznam všech výtisků a jejich uloţení.  

Kromě výše uvedeného obsahuje politika závazek k udrţování a stálému zlepšování systé-

mu řízení a k dodrţování nadřazených předpisů a poţadavků zákazníků. 

Na základě politiky a pro její naplnění stanovuje vedení organizace cíle kvality a ţivotního 

prostředí pro kaţdý rok.  

Politika je dostupná všem pracovníkům a pro zajištění jejího pochopení jsou všichni pra-

covníci jedenkrát ročně z ní školeni. O školení udrţuje personalista záznamy. V rámci ško-

lení je pracovníkům politika vysvětlena a jsou zodpovězeny případné dotazy. 
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Dostupnost politiky veřejnosti je zajištěna jejím umístěním na internetové stránky společ-

nosti. 

Politika je pravidelně jednou ročně přezkoumávána, zda je pro organizaci stále aktuální a 

vhodná. V případě ţe nikoliv, provede vedení organizace její změnu. O přezkoumání pro-

vede vedení záznam v zápisu z porady.  

8.2.3 Plánování (kap.4.3) 

Celkový proces plánování je rozdělen do tří kapitol, které jsou popsány níţe. 

8.2.3.1 Environmentální aspekty (kap.4.3.1) 

V organizaci jsme stanovili významné environmentální aspekty, stanovení těchto aspektů 

bylo součástí environmentální přezkoumání (kap.4.1). Významné environmentální aspekty 

jsme vzali v úvahu při vytváření, zavádění a udrţování systému EMS. 

Jako výsledek zmapování momentálního environmentálního profilu firmy jsme vypracovali 

registr environmentálních aspektů, coţ je soupis všech environmentálních aspektů, které se 

vztahují k činnosti a vlivu dané organizace, a jejich vyhodnocení (příloha P II). Registr 

musí být průběţně aktualizován z důvodu měnící se ekologické legislativy, pouţívané 

technologie, sluţby, suroviny atd. Norma nestanovuje poţadavky na identifikaci a vyhod-

nocování environmentálních vlivů, proto je registr environmentální aspektů zpracován 

v podobě tabulky. Pracovní tým posoudil kaţdý identifikovaný aspekt podle Stupnice pro 

hodnocení environmentálních aspektů (příloha P III). Výsledek hodnocení a součet dosaţe-

ných bodů se zaznamenal do Registru environmentálních aspektů. 

8.2.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky (kap.4.3.2) 

Dodrţování legislativních a jiných předpisů, které jsou směrodatné pro činnost organizace, 

je pro zavádění a provozování systému kvality a environmentu nutným předpokladem. 

Kromě zákonů a na ně navazujících nařízení vlády či vyhlášek je třeba dále respektovat i 

některé další úřední dokumenty, které vydávají různé orgány místní samosprávy. 

Postupem, jak dostát poţadavku identifikace a zajištění k příslušným právním a jiným po-

ţadavkům, kterým společnost podléhá, bylo provedení inventury všech právních a jiných 

předpisů a vyhodnocení, které jsou pro firmu příslušné. Tyto vhodné legislativní a další 
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poţadavky byly zachyceny do tabulky, která je označována jako registr právních a jiných 

poţadavků. Legislativa podléhá vývoji, jsou přijímány nové zákony, některé právní poţa-

davky jsou rušeny, a proto se tyto skutečnosti odráţí v pravidelné aktualizaci registru práv-

ních a jiných poţadavků.  

Základní dokument systému řízení Politika kvality a ţivotního prostředí stanovuje důsledné 

zaměření organizace na plnění poţadavků zákazníků. Organizace identifikovala svoje zá-

kazníky. Je to především Ředitelství silnic Zlínského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa Zlín, ale jsou to i všichni uţivatelé, kteří silnice pouţívají k vykonávání pracovní 

činnosti, k cestám na pracoviště nebo pro svoje soukromé záleţitosti.  

Organizace, především její vedení, provádí intenzivní komunikaci s oběma smluvními zá-

kazníky, s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa 

Zlín za účelem zjištění jejich poţadavků a záměrů v dalších obdobích. Kromě toho je ko-

munikace zaměřena na současný stav silnic všech I. II. III. tříd a na moţnosti jeho zlepšení. 

Komunikaci vede vedení organizace, zastoupené především ředitelem organizace, případně 

jím pověřeným pracovníkem. O kaţdém jednání provádí ředitel nebo jím pověřený pracov-

ník stručný záznam. V případě poptávky pro výběrová řízení zpracuje odpovědný pracov-

ník nabídku. 

Mimo to udrţuje vedení organizace kontakty se starosty obcí v regionu působnosti organi-

zace.  Pozornost věnuje především jejich poţadavkům na údrţbu místních komunikací 

mimo hlavních průtahových komunikací, zejména zamýšleným poţadavkům na další ob-

dobí.  

Technický náměstek pravidelně sleduje nadřazené předpisy, zejména technické normy, 

technické postupy týkající se komunikací, jejich výstavby a údrţby. Zaměřuje se i na změ-

ny stávajících předpisů. Pokud dojde ke změně kteréhokoliv předpisu, informuje ihned 

vedení společnosti. 

8.2.3.3 Cíle, cílové hodnoty, programy (kap.4.3.3) 

Vedení organizace stanovuje při přezkoumání systému řízení pro kaţdý kalendářní rok cíle 

kvality a ţivotního prostředí. Cíle stanovuje pro všechny hlavní procesy, zaměřené na rea-

lizaci poţadavků zákazníka, a pro plnění záměrů v rámci rozvoje organizace. Cíle pro pro-

cesy stanovuje na základě vyhodnocení jejich měřítek úspěšnosti.  Dbá na to, aby všechny 
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cíle byly měřitelné. Ke kaţdému cíli stanoví termín splnění a funkci zodpovědnou za jeho 

splnění. Pro vybrané cíle z oblasti EMS jsme zpracovali programy, které slouţí jako nástroj 

dosaţení stanovených cílů a cílových hodnot. 

V rámci kaţdoročního přezkoumání systému řízení jakosti přezkoumá vedení i splnění cílů. 

V případě nesplnění stanoví nápravné opatření. 

Cíle jsou dostupné pro pracovníky podle zásad vnitřní komunikace. 

8.2.4 Zavedení a provoz (kap.4.4) 

Tato kapitola, tykající se zavedení systému EMS a jeho provoz je rozdělen do šesti částí, 

které jsou popsány níţe. 

8.2.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc (kap.4.4.1) 

Vedení organizace posuzuje pravidelně kaţdý rok při přezkoumání systému řízení potřebu 

zdrojů pro jeho udrţování a zlepšování. Zaměřuje se zejména na potřebu zdrojů v oblastech 

odborné způsobilosti pracovníků, vybavení pracovišť a provozních místností (kanceláře), 

potřeb technického vybavení se zvláštním zaměření na novinky v oboru, stav provozních a 

administrativních budov, ochrany ŢP apod. Důkladně zdůvodněné návrhy na potřebu zdro-

jů předkládají členové vedení na jednáních vedení. Zdroje přiděluje vedení v souladu 

s finančními moţnostmi organizace. O přezkoumání potřeby zdrojů a jejich přidělení je 

veden záznam v kaţdoroční zprávě z přezkoumání vedením. 

Pro realizaci údrţby silnic zaměstnává organizace kvalifikované pracovníky s dostatečnou 

praxí. Jejich kvalifikace je stanovena ve kvalifikačních poţadavcích, které jsou zpracovány 

pro kaţdou pracovní funkci. Pracovníci v řídících a technických funkcích mají rovněţ spe-

cifikovány poţadavky na vzdělání i praxi. Kvalifikační poţadavky pro všechny řídící a 

technické funkce pravidelně přezkoumává ředitel společnosti (jednou za 3 roky) v rámci 

přezkoumání vedením. Pokud některý pracovník nesplňuje kvalifikační poţadavky, zařadí 

ho personalista do plánu školení. Zdroje na školení a výcvik pracovníků stanovuje kaţdo-

ročně vedení organizace při přezkoumání systému jakosti vedením. 

Organizace zpracovala a vydala Organizační řád, který je schválen vedením organizace a 

ve kterém jsou mimo jiné stanoveny základní povinnosti a pravomoci pro všechny řídící a 

administrativní pracovníky, kvalifikační poţadavky pro všechny pracovníky, způsob řízení 
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organizace a další. Povinnosti a pravomoci jsou rovněţ součástí pracovních smluv pro řídí-

cí a administrativní pracovníky. Organizační řád je dostupný všem pracovníkům organizace 

a je pravidelně přezkoumáván. Za udrţování Organizačního řádu v aktuálním stavu zodpo-

vídá představitel vedení pro kvalitu a ţivotního prostředí.  

Vedení organizace jmenovalo svým rozhodnutím ze svých členů představitele vedení pro 

kvalitu a ţivotní prostředí a určilo jeho povinnosti a pravomoci. 

8.2.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí (kap.4.4.2) 

Pro kaţdou vedoucí, technickou i administrativní funkci stanovuje ředitel společnosti, u 

funkcí dělnických příslušný vedoucí úseku, kvalifikační poţadavky s ohledem na nároky, 

které funkce vyţaduje. Pracovník, který stanovil kvalifikační poţadavky, provede jednou 

za tři roky jejich přezkoumání. Na všechna pracovní místa jsou zpracovány popisy pracov-

ních činností, stanovující hlavní povinnosti, činnosti a pravomoci související s konkrétním 

pracovním místem. Jsou zde i stanoveny hlavní povinnosti v oblasti ţivotního prostředí. 

Nové pracovníky přijímá personalista, který zároveň provede vstupní školení, jehoţ sou-

částí je i seznámení s příručkou kvality a ţivotního prostředí a s politikou kvality a ţivotní-

ho prostředí. O seznámení provede záznam do osobní karty pracovníka. 

Ředitel společnosti nebo přímý nadřízený provádí jednou za dva roky, hodnocení kvalifi-

kace technických a administrativních pracovníků. Zároveň při tom posoudí, zda kvalifikač-

ní poţadavky, stanovené na příslušnou funkci, jsou dostatečné a vhodné. Dále posoudí i 

úroveň dosaţených znalostí a nutnost dalšího nebo opakovaného vzdělávání zejména 

s ohledem na poţadavky zákonů nebo nadřazených předpisů, případně nutnost osvojení 

nových technologií nebo moderních pracovních postupů. Posouzení provádí na základě 

osobních znalostí pracovníků, kvalifikačních dokladů, pohovorem s pracovníky apod. O 

posouzení provede záznam do osobní karty pracovníka. Pokud pracovník nesplňuje zcela 

nebo zčásti některý jiţ stanovený kvalifikační poţadavek, nebo došlo k jejich změně, zařa-

dí ho personalista do „Plánu rozvoje pracovníků“.  

V případě potřeby, např. v případě havarijního nebezpečí nebo havárie, při výskytu mimo-

řádné události, při závaţném porušení ţivotního prostředí nebo změně legislativy, popř. 

jiných poţadavků na ţivotní prostředí, zajišťuje personalista nebo přímý nadřízený přísluš-

ných pracovníků mimořádný aktuální výcvik.  
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8.2.4.3 Komunikace (kap.4.4.3) 

Komunikace je rozdělena na komunikaci vnitřní a vnější a ve firmě je na velmi dobré 

úrovni. 

Vnitřní komunikace zahrnuje zejména vzájemnou komunikaci mezi vedoucími pracovníky 

a jejich podřízenými, mezi jednotlivými útvary, a mezi vedením a pracovníky. Předmětem 

vnitřní komunikace je především výměna informací mezi výše uvedenými subjekty, která 

můţe slouţit např. k vysvětlení strategických záměrů vedení společnosti, ke sdělení vý-

sledků hospodaření, ke znázornění vývoje ztrát za nekvalitní sluţby, ke sdělování problémů 

a úspěchů společnosti, ke změnám v oblasti ţivotního prostředí apod. Prostředky vnitřní 

komunikace jsou pracovní porady na všech stupních řízení, nástěnky v prostorách organi-

zace, schránka pro náměty pracovníků a připomínky i osobní komunikace mezi vedoucími 

pracovníky a zaměstnanci.  

Za předávání informací z oblasti kvality a ţivotního prostředí vedoucím pracovníkům zod-

povídá představitel vedení. 

Organizace má dále zaveden proces komunikace s vnějšími zainteresovanými stranami pro 

případy havarijních situací nebo havárií, které by na ně mohly mít vliv. K metodám externí 

komunikace patří např. internetová stránky, tiskové zprávy, výroční zprávy, zapojení v 

rámci obce apod. 

8.2.4.4 Dokumentace (kap.4.4.4) 

Dokumentace kombinovaného systému řízení písemně a závazně stanovuje způsob prová-

dění všech činností, zahrnutých v systému a zaznamenávání výsledků těchto činností nebo 

jejich provedení. 

Dokumentace kombinovaného systému řízení se skládá z následujících částí: 

- dokumenty 1. úrovně - dokumenty nejvyšší úrovně jsou zákony České republiky, 

vyhlášky vlády České republiky, České státní normy závazného charakteru a naří-

zení místní správy.  Do této skupiny tzv. externí dokumentace také patří i technická 

dokumentace zákazníka, která je pro činnost společnosti závazná a změny lze pro-

vádět pouze s písemným souhlasem zákazníka.  
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- dokumenty 2. úrovně - základním dokumentem kombinovaného systému řízení je 

Příručka kvality a ţivotního prostředí. Příkazem ředitele společnosti je stanovena 

jako závazný dokument pro všechny zaměstnance společnosti. Příručka stručně po-

pisuje v jednotlivých kapitolách zabezpečení všech prvků kombinovaného systému 

řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 14 001:2005 a ČSN EN ISO 9001:2009 

s výjimkou prvku 7.3 (Návrh a vývoj). Tento prvek není v systému jakosti organi-

zace SÚS Valašska s. r.o. pouţíván.  

- dokumenty 3. úrovně – do této úrovně patří Postupy procesů, které stanovují čin-

nosti, prováděné v jednotlivých krocích procesů.  Postupy procesů jsou zpracovány 

jak pro procesy hlavní, tak pro řídící i podpůrné.   

- dokumenty 4. úrovně -  v technologických postupech nebo kontrolních postupech, 

případně ve skladových řádech nebo jiných dokumentech jsou specifikovány čin-

nosti, prováděné konkrétními pracovníky v souvislosti s údrţbou nebo kontrolou 

silnic nebo s jiným postupem. 

- dokumenty 5.úrovně – záznamy jsou doklady o provedení určitých činností nebo o 

splnění stanovených poţadavků. 

Celý systém řízení kvality a ţivotního prostředí jsem stručně popsala v příručce. Příručka 

kvality a ţivotního prostředí je základní dokument systému řízení, ze kterého jsou odvoze-

ny další řídící dokumenty. Příručka kvality a ţivotního prostředí je řízena podle pracovního 

postupu „Řízení dokumentace a záznamů“, který stanovuje její identifikaci a další náleţi-

tosti jejího řízení. Rozhodnutím vedení je závazná pro všechny pracovníky, začleněné 

v kombinovaném systému řízení. 

S příručkou byli prokazatelně seznámeni všichni vedoucí a administrativní pracovníci, kte-

ří zároveň obdrţeli její výtisk podle rozdělovníku, který je uloţen u představitele vedení 

pro kombinovaný systém. Mimo to je dostupná všem pracovníkům společnosti 

v elektronické podobě a pro veřejnost na internetových stránkách firmy. 

Příručka obsahuje seznam dokumentace systému řízení a seznam záznamů o kvalitě a ţi-

votního prostředí. 
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Vzájemné postavení jednotlivých skupin dokumentace je znázorněno níţe (obr.5). 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5. Postavení skupin dokumentace kombinovaného systému řízení 

8.2.4.5 Řízení dokumentů (kap.4.4.5) 

Za veškerou dokumentaci systému řízení kvality a ţivotního prostředí (tvorbu, revize, udr-

ţování v aktuálním stavu, seznámení pracovníků) odpovídá představitel vedení pro kombi-

novaný systém. 

Tvorba veškeré dokumentace systému řízení je prováděna postupem uvedeným v Příručce 

kvality a ţivotního prostředí. Dokumentace je formulována jednoduše, jednoznačně a sro-

zumitelně. Je aktuální, datovaná včetně dat revize, je snadno přístupná a po určenou dobu 

archivovaná. 

8.2.4.6 Řízení provozu (kap.4.4.6) 

Ve firmě jsme identifikovali a plánovali operace a činnosti, které souvisejí se stanovenými 

významnými environmentálními aspekty v souladu s jejich politikou kvality a ţivotního 

prostředí, cíli a cílovými hodnotami. Byly vytvořeny návody, nejčastěji ve formě směrnic, 

které stanovují environmentální přístup v rámci jednotlivých procesů. 
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8.2.4.7 Havarijní připravenost a reakce (kap.4.4.7) 

V pracovním týmu jsme posoudili moţnost vzniku havárií, případně vzniku havarijního 

ohroţení. Jako moţné havárie byly stanoveny zahoření, poţár, pracovní úraz a únik nebez-

pečné kapaliny. 

Pro případ poţáru jsou zpracovány poţární poplachové směrnice a Poţární řád. Za únikový 

východ se povaţují vchodové dveře a okna budovy. Hlavní únikový východ je označen 

viditelnou visačkou. 

Nebezpečné látky (benzin, oleje) jsou uloţeny v malém mnoţství v určených objektech. 

Objekty jsou uzamčené a přístup do nich mají pouze určení pracovníci. Pokud dojde při 

manipulaci s nebezpečnou látkou k havárii (rozlití nebezpečné látky), provede pracovník 

ihned pokrytí nebezpečné látky vhodným absorpční prostředkem.  

Za stav hasicích přístrojů a jejich pravidelné ověřování zodpovídá cestmistr. Proškolení 

pracovníků z činnosti v případě poţáru nebo zahoření menšího rozsahu provádí pravidelně 

specializovaná organizace. 

Pro případ zranění při pracovní činnosti nebo havárii je stanoven traumatologický plán, 

který podrobně informuje pracovníky jak poskytnout první pomoc a jak zajistit přivolání 

záchranné sluţby. O poskytnutí první pomoci a ošetření drobného poranění pracovníků 

musí být prováděny záznamy, které sdělují, kdo byl poraněn, rozsah poranění a jeho ošet-

ření. 

Všichni pracovníci jsou s těmito havarijními předpisy prokazatelně seznámeni. Kromě toho 

jsou všechny havarijní předpisy viditelně uloţeny tak, aby v případě potřeby byly pracovní-

kům k dispozici. Seznámení pracovníků je opakováno 1x ročně. Součástí seznámení je i 

přezkoušení pracovníků a vhodné praktické cvičení nebo ukázka.    

Po kaţdé havárii nebo situaci havarijního ohroţení vedení organizace provede přezkoumá-

ní příslušného havarijního předpisu s hlediska účinnosti a vhodnosti. V případě potřeby 

předpis upraví.  

8.2.5 Kontrola (kap.4.5) 

Kapitola týkající se kontroly je rozdělena do částí, které jsou identifikovány v následujících 

kapitolách. 
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8.2.5.1 Monitorování a měření (kap.4.5.1) 

Spokojenost zákazníků s činností organizace je pravidelně monitorována. Ze závěrů moni-

torování přijímá vedení organizace příslušná opatření. 

Organizace monitoruje pravidelně spokojenost jednak státních organizací a také různých 

vybraných organizací, státních i soukromých, pouţívajících silnice pro svoje účely. 

Pro monitorování pouţívá organizace formulář, který je organizacím předáván písemně. 

Tento formulář obsahuje identifikační údaje organizace, u které je prováděno monitorování 

a soubor námětů, týkajících se jakosti údrţby – zejména oprav silnic, termínů údrţby, udr-

ţování sjízdnosti v zimě, udrţování okolí silnic, udrţování dopravních značek a udrţování 

objektů.  

Za monitorování spokojenosti zákazníků je zodpovědný představitel vedení. Kaţdý rok 

provede po ukončení zimního období výběr organizací tak, aby zahrnoval spektrum organi-

zací, působících v regionu. Věnuje pozornost jak organizacím soukromým, tak i organiza-

cím státním, zejména státní správy. Vybere přibliţně 20 organizací ze všech oblastí regionu 

působnosti a zašle jim formulář, ve kterém vysvětlí cíl monitorování.          

Vyjádření organizací vyhodnocuje představitel vedení jednak individuálně a jednak sou-

hrnně. O individuálním vyhodnocení provede záznam ve zprávě z přezkoumání vedením. 

Vedení organizace přijme v případě potřeby nápravné nebo preventivní opatření.     

Dalším z nástrojů monitorování a měření jsou interní audity slouţící k ověření, zda činnosti 

v oblasti jakosti a ţivotního prostředí a dosaţené výsledky jsou v souladu s plánovanými 

záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosaţení cílů. Provádějí 

je kvalifikovaní auditoři podle plánu auditů. Při zjištění neshody se přijímají nápravná 

opatření. Pro zlepšení činnosti navrhují auditoři preventivní opatření. 

Účelem nástroje monitorování a měření výrobku je posouzení, zda provedené opravy nebo 

údrţba silnic odpovídá jednak poţadavkům příslušných nadřazených předpisů a jednak 

poţadavkům zákazníků. Monitorování a měření provádějí cestmistři, případně určení pra-

covníci. Podkladem pro monitorování jsou technologické postupy, které u kaţdé činnosti 

specifikují i způsob monitorování a měření. Tam, kde je to moţné, jsou postupy zaměřeny 

na měření výsledků údrţby silnic. Pracovníci, provádějící monitorování, provádějí o kaţ-

dém monitorování záznam do kontrolního deníku. V případě, ţe zjistí neshodu, podrobně jí 
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popíší do deníku a stanoví postup pro její odstranění. Za odstranění neshody zodpovídá 

vedoucí pracovní čety, která neshodu způsobila. Kontrolu řádného odstranění provádí 

cestmistr. O kontrole opět provede záznam do kontrolního deníku. 

Cestmistr provede za kaţdý kalendářní rok vyhodnocení zjištěných neshod. Zaměří se na 

počet neshod u jednotlivých pracovních čet, počet neshod stejného typu, počet neshod způ-

sobených vadným materiálem apod. Analýzu předloţí k projednání výrobnímu náměstkovi, 

který přijme příslušná preventivní opatření.  

8.2.5.2 Hodnocení souladu (kap.4.5.2) 

Firma dle poţadavku normy ČSN EN ISO 14001 provádí hodnocení souladu s environ-

mentální legislativou a orientuje se v přepisech ochrany ţivotního prostředí. Hodnocení 

souladu vychází z environmentálních aspektů organizace a příslušných předpisů. 

8.2.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření (kap.4.5.3) 

Neshodným výrobkem je v organizaci jakékoliv porušení platných technologických postu-

pů nebo legislativy týkající se ţivotního prostředí, při kterém dojde ke vzniku výrobku, 

který není shodný s technologickým postupem, českými normami nebo s obecnými zvyk-

lostmi či dojde k porušení legislativy ţivotního prostředí.  

Opatření k nápravě přijímá organizace tehdy, dojde-li ke vzniku neshody. Neshoda je kaţ-

dé nesplnění specifikovaných poţadavků. Můţe být zjištěna zejména zodpovědným pra-

covníkem při kontrolní činnosti, auditorem při vnitřních prověrkách, vedením společnosti 

při přezkoumání systému vedením, při kontrolní činnosti vedoucích pracovníků, můţe vy-

plynout z reklamací nebo stíţností zákazníků, environmentální neshody, havárie nebo 

z analýzy záznamů. Kaţdý vedoucí pracovník, který zjistí neshodu, je povinen neprodleně 

přijmout opatření k nápravě.  Pokud zjistí neshodu kontrolující nebo jiný pracovník, je po-

vinen provést oznámení nadřízenému vedoucímu pracovníkovi nebo vlastníkovi procesu. 

Vedoucí pracovník provede ihned záznam o neshodě do formuláře. Následně přezkoumá 

rozsah neshody a její moţný vliv na jakost výrobků nebo plnění závazků společnosti. Záro-

veň provede podrobnou analýzu neshody za účelem zjištění příčin neshody. Na základě 

provedené analýzy neshody stanoví vedoucí pracovník nebo vlastník procesu vhodné ná-

pravné opatření za účelem zamezení opakovaného výskytu neshody. Zároveň stanoví ter-
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mín realizace a zodpovědného pracovníka. Pokud je nápravné opatření v jeho kompetenci, 

provede jeho realizaci osobně. Pokud nikoliv, stanoví po dohodě příslušného pracovníka. 

Zodpovědný pracovník, určený v záznamu o neshodě, provede ve stanoveném termínu 

opatření k nápravě. O realizaci provede záznam. Vedoucí pracovník nebo vlastník procesu 

provede ve vhodném termínu po realizaci kontrolu účinnosti nápravného opatření. O kont-

role provede záznam.  

Přijetí preventivního opatření můţe vyplynout z řady zdrojů, zejména z analýzy záznamů, 

z interních auditů, přezkoumání vedením, z reklamací zákazníků, z průzkumu trhu, 

z průzkumu spokojenosti zákazníků, a jiných. Preventivní opatření zaznamená představitel 

vedení do formuláře. V případě sloţitějších návrhů stanoví po projednání s vedením orga-

nizace etapy řešení, řešitele a termín pro kaţdou etapu. Stanovený řešitel provede realizaci 

preventivního opatření v určených termínech. Po uplynutí termínu realizace provede před-

stavitel vedení kontrolu účinnosti preventivního opatření. O kontrole provede záznam. 

V případě potřeby zajistí představitel vedení změnu dokumentace a seznámení všech zain-

teresovaných pracovníků s novým dokumentem. 

8.2.5.4 Řízení záznamů (kap. 4.5.4) 

Organizace má stanovené postupy pro řízení záznamů o kvalitě a ţivotním prostředí. Envi-

ronmentální záznamy jsou pro organizaci podkladem pro vyhodnocení účinnosti a efektiv-

nosti systému. Záznamy jsou klíčové pro doloţení naplnění principů systému prevence a 

trvalého zlepšování. Environmentální záznamy tvoří nezbytnou část podkladů pro jednotli-

vé vstupy přezkoumání vedením. 

8.2.5.5 Interní audit (kap. 4.5.5) 

Organizace provádí interní audity za účelem ověření, zda činnosti v oblasti jakosti a ţivot-

ního prostředí a jejich dosaţené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se 

tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosaţení cílů.  

Interní audity provádí organizace podle ročního plánu. Za zpracování plánu auditů zodpo-

vídá představitel vedení. Schvaluje ho ředitel organizace. V plánu pro kaţdý rok jsou zahr-

nuty všechny prvky jakosti norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 

Ke kaţdému auditu přiřadí představitel vedení jednoho nebo více auditorů, kteří zodpoví-
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dají za provedení auditu, zpracování závěrečné zprávy a kontrolu plnění nápravných opat-

ření. 

Auditoři jsou jmenováni ředitelem organizace. Jsou to pracovníci, kteří mají kvalifikaci pro 

provádění auditů, získanou proškolením u kvalifikované organizace. 

Představitel vedení zpracovává roční závěrečnou zprávu o výsledcích interních auditů, kte-

rá slouţí vedení jako jeden z podkladů pro přezkoumání systému jakosti vedením. 

8.2.6 Přezkoumání vedením organizace (kap. 4.6) 

Pravidelné přezkoumání vedením představuje uţitečný nástroj nejen pro hodnocení aktuál-

ního fungování EMS, ale zejména pro vyhodnocování budoucí vhodnosti a přiměřenosti 

EMS ve vztahu k vnějším změnám i změnám v samotném podniku.  

Rozsah přezkoumání má být vţdy úplný, aby postihl environmentální rozměry všech čin-

ností podniku, výrobků a sluţeb, včetně jejich dopadu do ekonomické oblasti a vlivu na 

postavení vůči konkurenci. Všechny sloţky EMS nemusí být přezkoumány zároveň, proces 

hodnocení můţe probíhat během určitého časového období. Zprávy z přezkoumání by měly 

postihovat trend neustálého zlepšování, výsledky auditů, hodnocení souladu s právními a 

jinými poţadavky, komunikaci s externími zainteresovanými stranami, environmentální 

profil organizace, prověření plnění cílů, stav opatření k nápravě a preventivních opatření, 

vhodnost environmentální politiky a doporučení ke zlepšení. 

8.3 Shrnutí implementace systému  

Zavedení systému EMS ve společnosti SÚS Valašska s.r.o. proběhlo bezproblémově.           

Certifikační audit je očekáván s dobrými výsledky. Zavedený systém řízení jakosti pomohl 

při identifikaci environmentální aspektů, která je jedním z důleţitých bodů EMS. Společ-

nost se řídí a dodrţuje legislativu ţivotního prostředí i poţadavky normy ČSN EN ISO 

14001.  

Hlavním motivem společnosti je získání certifikátu EMS podle standardu 14001. Společ-

nost doufá, ţe zavedení systému EMS zvýší konkurenceschopnost a bude mít i jiné další 

přínosy a tím budou náklady na implementaci systému EMS účelně vyuţity. 
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9 PŘÍNOSY ZAVEDENÍ EMS VE SPOLEČNOSTI 

Vyhodnocení konkrétního přínosu zavedení systému EMS ve firmě SÚS Valašska s.r.o. 

bude provedeno rok po jeho zavedení. Firma z implementace EMS očekává tyto přínosy: 

- zkvalitnění systému řízení, 

- sníţení spotřeby energií v celém podniku, 

- sníţení výskytu odpadů, za jejichţ likvidaci, recyklaci a uskladnění jsou placeny 

poplatky, 

- zlepšení třídění odpadů, 

- trvalé zlepšování pracovního prostředí a disciplíny na pracovišti, 

- konkurenceschopnost, 

- image firmy, 

- přístup zaměstnanců k ekologicky pozitivnímu chování nejen v pracovním procesu, 

ale i v jejich běţném občanském ţivotě. 

Uţitek zavedení systému uvidí firma hlavně v marketingové oblasti. Zvýší se konkurence-

schopnost na trhu, přiláká nové zákazníky a odstraní se riziko ztráty hlavních zákazníků. 

Zavedením EMS firma posílí svoji image v očích spotřebitelů a obchodních partnerů, coţ jí 

pomůţe se lépe prosadit na našem trhu. Dalším důsledkem bude omezení negativních vlivů 

činností firmy na ţivotní prostředí vedoucí k úsporám za pokuty a poplatky za znečištění a 

redukci konfliktů s úřady a veřejností a k dalšímu omezení nákladů souvisejících s likvida-

cí odpadů a havárií. 
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ZÁVĚR 

Systém environmentální managementu EMS je významným nástrojem pro zkvalitnění ţi-

votního prostředí a zlepšení procesu výroby. Systém EMS dle ČSN EN ISO 14001 patří 

spolu se systémem managementu jakosti ISO 9001 k nejrozšířenějším systémům, které se 

pouţívají. Mnoho firem si jiţ ţivot bez těchto systému dokáţe jen těţko představit. Jiţ ne-

dávno neplatí, ţe rozhodující je u výrobku či sluţby cena, ale důleţitá je kvalita a v nepo-

slední řadě i pohled na ţivotní prostředí. Z tohoto důvodu mnoho podniků bylo svými od-

běrateli donuceno k zavedení těchto systémů a tím získání certifikátů, o správné aplikaci 

těchto systémů. 

Firma se rozhodla zavést systém environmentálního managementu, jelikoţ v současné době 

sílí tlak na podniky ze strany státu, veřejnosti a stále výrazněji také prostřednictvím trhu, 

aby omezily negativní dopady svých činností, výrobků a sluţeb na ţivotní prostředí. Při 

výběru podoby environmentálního řízení byl brán ohled na jiţ zavedený systém manage-

mentu jakosti dle ISO 9001, proto byl vybrán systém environmentálního managementu dle 

ISO 14001. Při zavádění systému bylo vyuţito vztahů mezi oběma systémy. 

Příručku jakosti pro ISO 9001 jsem přepracovala na integrovanou příručku jakosti a ţivot-

ního prostředí. Příručka je strukturována podle článků normy ČSN EN ISO 9001:2009 

s tím, ţe poţadavky normy ČSN EN ISO 14 001:2005 jsem zapracovala do relevantních 

kapitol. Dodrţováním pravidel a doporučení uvedených v příručce jakosti a ţivotního pro-

středí budou mít aplikované systémy ve firmě bezproblémový chod. 

V době ukončování mé diplomové práce probíhal ve firmě certifikační audit na námi zave-

dený systém ISO 14001. Dle názoru certifikačního auditora probíhal bezproblémově a také 

dle mého očekávání. Firma SÚS Valašska s.r.o. se tedy stala drţitelem dalšího certifikátu 

systému managementu a to certifikátu systému dle ČSN EN ISO 14 001. 

Problém často bývá, ţe majitelé a management firem si myslí, ţe certifikací systém EMS 

končí. S tímto nástrojem je třeba i nadále pracovat. Je potřeba najít finanční, lidské a mate-

riální zdroje pro zdokonalení tohoto systému.  

Systém EMS je ovšem tím správným směrem, kam by se měla firemní kultura ţivotního 

prostředí ubírat. Je ovšem třeba, aby si tento systém nenašel příznivce jen po formální 
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stránce, ale aby tento proces ovlivňující ţivotní prostředí stal plnohodnotným systémem 

pro manaţerské rozhodování ve firmě.  

Mým doporučením pro firmu je zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

dle normy OHSAS 18001, která má také návaznost na oba jiţ zavedené systémy ve firmě. 

Úspěšnou aplikací tohoto třetího systému managementu by se firma mohla pochlubit pou-

ţíváním integrovaného systému managementu, který se stává v současné době v mnoha 

firmách často diskutovaný. Tento integrovaný přístup předpokládá postupnou harmonizaci 

dokumentů, která by měla přinést organizaci řadu výhod, převáţně výhody ekonomické. 

Mezinárodně platné normy by tak měly postupně zprůhlednit strukturu nezbytných kroků 

v organizaci a zjednodušit organizační zajištění systému.  

Závěrem bych chtěla uvést skutečnost, ţe největším kladem, který úspěšná certifikace při-

náší, nebyla a nikdy nebude vyčíslena a často se na ni zapomíná. Jedná se o obyčejnou 

ochranu ţivotního prostředí, za kterou nám poděkují naše budoucí generace. 
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