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Abstract: Implementation of an integrated management system in a small 
company  

The purpose of this contribution is to implement the requirements of standards 
(ISO 9001, ISO 14001 and ISO 18001) for integrated management system in a 
selected company as a need of follow-up certification. The contribution presents 
management systems of quality, environment, health and security at work, 
approaches to these systems and their requirements, use and contribution of their 
implementation in an organization. Practical part describes stages concerning 
implementation of an integrated system in a small company: management 
decisions, expectations related to the certification, insuring of necessary 
resources, analysis of the initial stage with regard to fulfilling the requirements of 
standards, solutions of an implemented system. The conclusion assesses the 
implemented system, including problematic parts and benefits for the company.  
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ÚVOD 

Na soudobém trhu existují společně velké nadnárodní společnosti, malé a 
střední podniky, veřejná správa, poskytovatelé služeb i drobní řemeslníci. 
Mnohotvárnost činností, zvyšování produktivity práce, růst složitosti produktů, 
zvyšování konkurenčního prostředí a další atributy vyvolaly ve světě rostoucí 
zájem o manažerské přístupy. Zároveň nároky na kvalitu, péči o zákazníky a 
životní prostředí, bezpečnost zaměstnanců včetně ochrany zdraví při práci a s 
tím spojené dodržování legislativních požadavků přivádí společnosti k 
zamyšlení se nad výhodami integrovaných systémů managementu. 

Cílem tohoto příspěvku je výstižně popsat průběh implementace požadavků 
norem pro integrovaný systém managementu (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 
18001) v malé společnosti pro potřebu následné certifikace. 
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PŘÍSTUPY K ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY, ENVIRONMENTU A 
BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Zabezpečování kvality, environmentu a bezpečnosti práce ve společnostech lze 
provádět pomocí řady přístupů. V poslední době zaznamenáváme nárůst tzv. 
odvětvových standardů, kde jsou požadavky zaneseny do norem uplatňujících 
se v určitých daných odvětvích. Mezi základní znaky spojující tyto odvětvové 
standardy můžeme zařadit: struktura požadavků respektuje normu ISO 9001, 
zároveň jednotlivé standardy vymezují speciální požadavky typické pro danou 
oblast použití, standardy se liší v postupech certifikace systémů, pro svou 
náročnost bývají respektovány i v jiných odvětvích a krom požadavků na kvalitu 
zahrnují některé i péči o životní prostředí a bezpečnost při práci. Mezi nejstarší 
odvětvové přístupy lze zařadit postupy správné výrobní praxe GMP (Good 
Manufacturing Practice), postupy správné laboratorní praxe GLP (Good 
Laboratory Practice) a systém HACP (Hazard Analysis Control Point).  

Nejpoužívanějšími přístupy pro uplatňování a efektivní provozování systémů 
managementu kvality v obchodních vztazích po celém světě jsou normy ISO 
řady 9000. Mají univerzální charakter, shrnují veškeré praktiky a doporučení pro 
zabezpečování kvality jak ve výrobních provozech, tak v podnicích služeb, ve 
veřejném sektoru a dalších organizacích, nehledě na jejich velikost. Tyto normy 
mají pouze charakter doporučení. Závazné se stávají až ve chvíli, kdy se 
dodavatel zaváže odběrateli, že ve své firmě aplikuje systém dle těchto norem. 
Důkazem se pak stává certifikát vydaný nezávislým akreditovaným 
certifikačním orgánem. 

EMS (Environmental Management System) je systém dobrovolných nástrojů 
environmentální politiky, pomocí kterých organizace pečují o životní prostředí. 
Subjekty, sídlící v České republice, si mohou zavést EMS podle mezinárodní 
normy ISO 14001 nebo podle EMAS – Nařízení Rady ES. Zavedené systémy 
environmentálního managementu pomáhají organizacím respektovat 
environmentální zájmy všech zainteresovaných stran, respektovat legislativní 
předpisy a vztahy organizace k životnímu prostředí v okolí firmy, k zákazníkům i 
ke svým pracovníkům zároveň. 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci HSMS (Health and Safety 
Management System) zajišťuje hned několik přístupů, které si organizace 
mohou zavést a provozovat obdobným způsobem jako v případě 
zabezpečování kvality a environmentu. Např. ČSN OHSAS 18001:2008, 
Bezpečný podnik či britská norma BS 8800. 
 
 

INTEGROVANÉ SYSTÉMY MANAGEMENTU (ISM), JEJICH 
UPLATNĚNÍ A SOUČASNÉ PŘÍNOSY 

Společnosti, které by se rády zaměřily nejen na zvyšování kvality, péči o životní 
prostředí, ale současně i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mohou zvolit 
zavedení integrovaného systému managementu. Systém integrovaného 
managementu lze budovat souběžným plněním požadavků všech tří systémů, 
které jsou si velice blízké. Systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce 
se odlišují předmětem zájmu, přesto mají mnoho společných rysů, zejména 
požadavky na plnění legislativy, obdobné postupy implementace a určitou míru 
dokumentování.  
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K integritě systémů vedou společnost hlavně ekonomické důvody. Společný 
představitel vedení. Odpovědnou za vedení a udržování všech tří 
manažerských systémů může být pouze jediná osoba. I další požadavky norem 
lze realizovat společně, např. společná dokumentace, společná politika, 
společný registr legislativy, společné cíle a úkoly, monitoring a měření, interní 
audity a další.  

Zavedení systémů managementu znamená pro společnost řadu přínosů: 
zvýšené zaměření na zákazníka a pochopení jeho požadavků zlepšuje vztahy, 
udržuje zákazníka spokojeného, zlepšuje dojem a pověst firmy, zvyšuje podíl 
na trhu a konkurenceschopnost, snižuje náklady. Pořádek v organizaci a 
výrazná peněžní výkonnost zvyšují důvěru zainteresovaných osob v 
dosahování cílů a plánů. 
 
 
PRŮBĚH ZAVÁDĚNÍ  

Následující odstavce popisují přesný průběh zavádění integrovaného systému 
managementu v jedné malé společnosti (6-9 zaměstnanců). 
 
Rozhodnutí managementu 

Vedení společnosti začalo na základě analýzy konkurence, současného 
postavení na trhu a situace v oboru podnikání uvažovat o zavedení systému 
managementu. Nejprve bylo třeba rozhodnout, které systémy managementu 
zavést – systémy managementu kvality, systémy environmentálního 
managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem 
k nestálé situaci na trhu a významnému podílu veřejných zakázek, do jejichž 
výběrových řízení se v současnosti nemohou kvůli absenci těchto systémů 
přihlásit, se vedení jednoznačně rozhodlo o implementaci integrovaného 
systému managementu kvality, environmentu i bezpečnosti práce podle 
požadavků certifikačních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN 
OHSAS 18001. Po zvážení pro a proti zavedení každého systému samostatně 
nebo v integraci zvítězilo propojení všech tří systémů. 

Prvním krokem bylo vymezení předmětu ISM specifikací procesů, lokality a 
zaměstnanců. Věcné vymezení ISM vyplývá z hlavní podnikatelské činnosti, 
organizační vymezení určuje organizační struktura a lokality s objekty, na které 
má firma vliv, jsou dány činností na jednotlivých zakázkách. 

 
Očekávání spojená s certifikací systémů QES 

Osvědčení společnosti v podobě certifikátů by mělo zaručit nejen 
odběratelům, zaměstnancům, ale i celému okolí, že společnost dodržuje 
veškeré požadavky (legislativní, technické i jiné) na jakost produktu a 
odpovědnosti za produkt, garantuje stabilitu a bezvadnost produkce, zlepšování 
zavedeného systému, zavedení přístupů trvalého zlepšování životního prostředí 
i bezpečnostního profilu společnosti. 

 
Zabezpečení zdrojů 

Společnost musí zabezpečit příslušné zdroje pro implementaci a fungování 
ISM. Nejprve zdroje finanční na dodržování národní legislativy (úspora zdrojů, 
vyhnutí se sankcím), na proškolení pracovníků kvůli ztotožnění se s obecnými 
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předpoklady fungování ISM, na náklady vlastní certifikace apod. Zdroje 
kvalifikačních požadavků na představitele vedení pro kvalitu, environment a 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a auditory pro interní prověrky. Na 
počátku je třeba stanovit harmonogram pro zavádění ISM.  

 
Analýza stupně plnění požadavků norem  

Práce začaly konzultacemi s vedením společnosti a příslušnými pracovníky, 
byl proveden rozbor, stanovení a projednávání výchozích podmínek k zavádění 
ISM. Zmapovala jsem stav před zavedením systému s ohledem na plnění 
požadavků norem. Pracovníci byli na úvod proškoleni o zásadách a postupech 
zavádění v jejich firmě. Projednali jsme základní kompetence všech pracovníků, 
poupravili stávající organizační schéma, čímž jsme si připravili podklady pro 
systém řízení a zapracování úprav z hlediska plnění požadavků norem. 
Provedla jsem rozbor stávajícího stavu interní a externí předpisové 
dokumentace ve firmě. Před samotným zpracováním potřebné dokumentace 
bylo ještě třeba připravit si jednoznačně požadavky na systém integrovaného 
managementu, najít společné prvky a specifika v jednotlivých oblastech. 
Modelem pro certifikaci je norma ČSN EN ISO 9001:2009. Požadavky všech tří 
norem potřebných pro certifikaci ISM jsem uspořádala do kapitol dle Převodní 
matice mezi systémy vypracované na základě tabulky A.1 v příloze A normy 
ČSN OHSAS 18001:2008. 

 
Realizace zavádění ISM 

Samotné realizační práce nastartovalo vypracování registru legislativy a 
registru rizik a environmentálních aspektů. Společně s vedením organizace 
jsme stanovili politiku, cíle, cílové hodnoty, realizační programy, principy 
chování společnosti a relevantní odpovědnosti pracovníků. Průběžně jsem 
doplňovala chybějící dokumentaci od příručky ISM, přes směrnice, formuláře, 
po pracovní postupy. S ohledem na velikost společnosti, složitost procesů a 
kompetence pracovníků je celá dokumentace ISM zpracována pouze v Příručce 
ISM (vč. politiky, cílů a programů), dokumentovaných postupech a 
požadovaných záznamech.  

Integrovaný systém managementu společnosti je vytvořen na základě 
principu Demingova cyklu PDCA (Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej) a 
samozřejmě současně na základě zásad procesního přístupu. Pro zavedení 
ISM bylo třeba identifikovat nutné procesy, určit návaznosti a vazby mezi 
jednotlivými procesy, stanovit si kritéria a metody potřebné pro efektivní 
fungování, zajistit dostupnost zdrojů a informací, procesy zároveň měřit a 
monitorovat, aby bylo zajištěno dosahování potřebných výsledků a neustálé 
zlepšování celého systému. 

 
Příprava na certifikaci 

Během etapy realizace příprav byla postupně zaváděna konkrétní opatření v 
provozu společnosti. V současné době se zavádí dokumentace do praxe a 
pracovníci jsou s touto dokumentací prokazatelně seznamováni. Příručka ISM 
je kompletní a začíná etapa zkušebního provozu zavedeného systému. Během 
této fáze budou postupně realizovány interní audity, případně úpravy 
dokumentace ISM a další školení pracovníků. Až bude společnost připravena, 
proběhne certifikační audit a v případě kladného výsledku budou firmě 
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vystaveny certifikáty. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na pravidelné 
ověřování funkčnosti a další průběžné zlepšování zavedeného integrovaného 
systému.  
 
 

DISKUSE A ZÁVĚR 

Nejdůležitějšími zdroji pro zpracování řešení zavedeného systému ve 
společnosti pro mě byly informace získané od pracovníků společnosti. Při 
zpracovávání provozní dokumentace jsem využívala požadavků norem a 
konzultací s pracovníky společnosti. 

Zavádění ISM ve společnosti nepřináší žádné výrazné potíže. Integrovaný 
systém managementu je specifický svým věcným vymezením a velikostí 
společnosti. Lehké komplikace způsobuje malý počet pracovníků s pouze 
jedním vedoucím pracovníkem při stanovování odpovědností a pravomocí. Na 
vedoucím pracovníku spočívá velká zodpovědnost a značné množství práce. 
Bývá jedinou osobou, která může kontrolovat a uvolňovat veškeré výstupy. Na 
druhou stranu nízký počet pracovníků urychluje zavádění systému a během 
jednoho školení lze proškolit všechny pracovníky. Příprava na certifikaci 
znamená pro malou společnost více administrativních povinností, 
administrativní náročnost alespoň trochu zmírňuje fakt, že se systémy zavádí 
integrovaně. 

V průběhu implementace ISM si společnost uspořádala veškeré své činnosti 
a procesy, eliminovala procesy zbytečné, případně racionalizovala stávající 
potřebné procesy. Stanovila si jasné definice odpovědností a pravomocí. 
Připravila si prostředí pro úspěšnou budoucnost svého podnikání, včetně 
možností získávání veřejných zakázek. Zároveň si zlepšila postavení v 
konkurenčním prostředí, přiblížila se odběratelům, investorům a hlavně 
zákazníkům. Důslednějším přístupem k životnímu prostředí, k bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci si buduje kvalitnější vztahy s veřejností a státními 
orgány.  

Další přínosy a potíže integrovaného systému ve společnosti bude možné 
objevovat a identifikovat postupně až při udržování a zlepšování systému 
managementu. 
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