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Integrovaný management



● Integrovaný management je trendem, který se významně prosazuje 

v posledním desetiletí a spojuje v sobě dílčí systémy řízení (např. QMS, 

EMS, OHSAS, FM).

● Organizace, které systémy managementu uplatňují (zejména QMS a EMS), 

často získávají konkurenční výhodu.

● Integrovaný management umožňuje integrované řízení různých 

podnikových procesů, v souladu s normativními požadavky.

Systémy managementu



Environmentální management



● Vlivem zvyšujícího se negativního dopadu lidské činnosti na stav životního 

prostředí, nabývá problematika ochrany životního prostředí (OŽP)

na důležitosti.

● Procesy a postupy každé organizace vyvozují určitý dopad na životní 

prostředí.

● Dopad vyvozují malé i velké organizace, velikost podniku má vliv pouze 

na rozsah.

● Míru dopadu ovlivňuje odvětví působnosti organizace (nebezpečnost 

činnosti z hlediska ŽP).

Důvody využívání systému



● V podmínkách ČR však řada organizací k problematice ŽP přistupuje 

v podstatě jen kvůli zákonné nutnosti.

● V ČR je trendem po zavedení systémů jakosti (QMS) zavádět i systémy 

environmentálního managementu (EMS dle ČSN EN ISO 14001 nebo 

EMAS dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1221/2009), a to 

většinou z obchodních důvodů (požadavek klientů), méně často 

i z idealistických důvodů (vědomí odpovědnosti = přístup významný 

v Evropě především ve skandinávských zemích, Švýcarsku, 

Rakousku, Německu).

Důvody využívání systému



● Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu 

musí mít vytvořeno environmentální prohlášení, stanoveny 

environmentální cíle a vytvořenu environmentální politiku.

● Tvorba environmentální politiky je kontinuální proces.

V rámci organizace musí být vytvořena pracovní skupina, která periodicky 

analyzuje dosavadní stav a navrhuje inovace (definování a plnění cílů –

závazků k ŽP).

Environmentální prohlášení; cíle; politika



● Je nutné zajistit pravidelné školení pracovníků odborníkem v oblasti 

OŽP.

● Školení musí být strukturované = školit o tom co je v oblasti OŽP pro 

pracovníka na dané pozici důležité.

● Environmentální politika musí být prosazována na všech stupních 

řízení (TOP; střední i nižší management).

● Zavedený systém environmentálního managementu má vést ke snižování 

environmentálních dopadů i zvyšování efektivity podnikových procesů.

● Organizace se systémem EMS by měla analyzovat i externí dodavatele

a jejich vztah k ochraně životního prostředí.

● Environmentální prohlášení bývá často součástí obchodních smluv

mezi klientem a organizací.

Provozování systému



● Jedním z klíčových procesů v OŽP a environmentálním managementu je 

management odpadového hospodářství.

● Pro prosazení principů a odpadového hospodářství je nutné 

v organizaci motivovat pracovníky na všech pozicích (i na základních 

pozicích!).

● Prioritní je tzv. minimalizace vzniku odpadů (včetně využívání tzv. 

bezodpadových technologií) a u vzniklého odpadu jeho maximální 

recyklace.

● Odpadové hospodářství organizace by mělo mít zaveden systém třídění 

odpadů (na nejdůležitější složky – papír, plasty, sklo, kovy, baterie, 

nebezpečný odpad a u pokročilých společností i separace bioodpadu).

Odpadové hospodářství



● Veškeré činnosti v oblasti ochrany životního prostředí (evidence, 

hlášení, výkazy, jednání se státními orgány…) musí vykonávat 

odborně způsobilá osoba (interně zpravidla tzv. Podnikový ekolog,

či externí oprávněná společnost).

Odpadové hospodářství



Management jakosti



● Všechny služby poskytované v rámci FM bývají obvykle řízeny i 

prostřednictvím systému řízení jakosti (QMS dle norem ČSN EN ISO 

řady 9000).

● Systém řízení jakosti QMS musí být zároveň v souladu se systémem FM

(dle ČSN EN 15221)

● Spektrum služeb poskytovaných v rámci FM je velmi rozmanité

a vždy minimálně část bývá dodávána externími dodavateli,

a proto je řízení pomocí QMS velmi žádoucí.

Řízení jakosti ve FM



● Řízení jakosti služeb FM má určitá specifika:

• charakter řady služeb FM je nehmotný, tudíž je složitější měřit 

úroveň jejich jakosti,

• cena FM služeb nemusí vždy mít klíčovou roli

(např. u inteligentních budov),

• velmi důležitou roli (větší než u hmotných produktů) hrají 

externí reference a spokojenost klientů.

Řízení jakosti ve FM



• mezi znaky jakosti FM služeb patří znak zjistitelný a posuzovaný 

klientem (např. rychlost provedení služby, dodržení termínu, bezvadné 

provedení apod.) 

• u FM služeb existují i znaky, které si klient ne vždy uvědomuje 

a často je nehodnotí (kvalifikace pracovníků, případné nezaúčtované 

vícepráce, operativnost dodavatele služby apod.)

• u FM služeb je velmi důležitá role lidského faktoru pracovníků

(komunikace, přímé a korektní jednání s klientem apod.).

Řízení jakosti ve FM



● Každý znak jakosti musí být definován, musí mít přiřazena i kritéria 

přijatelnosti (meze spokojenosti klienta).

● Znaky jakosti musí mít specifikovány i nutné zdroje, zařízení, vybavení 

a kvalifikaci pracovníků.

● Před poskytováním FM služby musí být vytvořeny metody hodnocení 

vybraných znaků, způsoby analýzy dat i přijímání preventivních 

a nápravných opatření.

Řízení jakosti ve FM



Povinnosti v prevenci rizik



● Prevencí rizik se rozumí veškerá opatření požadovaná platnou 

legislativou k zajištění BOZP a PO, jejichž cílem je předcházení rizikům, 

jejich odstraňování (případně minimalizace negativního působení 

neodstranitelných rizik) z důvodu eliminace vzniku krizových stavů.

● Úkoly v oblasti prevence rizik vykonávají (interně nebo externě) osoby 

s odbornou způsobilostí v prevenci rizik a požární ochraně (specialisté 

BOZP a PO).

Prevence rizik



● Zaměstnavatel má povinnost vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

v pracovním prostředí, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a vést příslušnou 

dokumentaci.

● Zjišťování má za cíl vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich eliminaci.

● Pravidelná kontrola úrovně BOZP a PO se zaměřuje zejména na stav 

výrobních a pracovních prostředků, vybavení pracovišť, dodržování metod 

a předpisů a hodnocení rizikových faktorů.

Prevence rizik



● Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí (havárie, požáry, povodně apod.) a k omezení vzniku havarijních 

krizových stavů.

● Účinnost a dodržování přijatých opatření se pravidelně kontroluje 

a přizpůsobuje aktuálním požadavkům.

● Řízení a kontrola probíhá jednak v rámci systémů QMS (ISO 9001) 

a zejména v rámci systémů řízení BOZP OHSAS (ČSN OHSAS 18001).

Prevence rizik



● Základním úkolem je stanovení činnosti (či pracovní funkce) s určením 

stupně ohrožení:

• vzhledem k vykonávané činnosti v pracovním úseku u všech 

pracovníků, kteří jsou vystaveni stejným ohrožením (objektové riziko),

• vzhledem k pracovnímu zařazení (profesi) u zaměstnanců, kteří jsou 

ohroženi rizikovými faktory nebo kteří vykonávají činnost na různých 

pracovištích (profesní riziko).

● Zjištění ohrožení a zatížení se provádí pomocí:

• faktorů ohrožení a zatížení (kategorizace prací a činností),

• analýzy evidence výskytu pracovních úrazů a nehod.

Posouzení bezpečnosti systému a rizik



● Posuzování rizik provádí specialista BOZP a PO, ve spolupráci 

s vedoucím pracovníkem daného pracoviště.

● Při posuzování se vytváří tzv. matice rizika, kde je riziko definováno jako 

kombinace pravděpodobnosti a důsledku ohrožení.

● Pravděpodobnost výskytu ohrožení je od velmi nízké po velmi vysokou 

(hladina A až E).

● Důsledky ohrožení jsou od zanedbatelných po katastrofické 

(kategorie I až IV).

● Zůstatkové riziko je to, které zůstalo po vykonání preventivních opatření

a bylo dále zařazeno do systému hodnocení rizik (pro jeho další možné 

snížení).

Posouzení bezpečnosti systému a rizik



● Zařazení práce do kategorie je souhrnným hodnocením úrovně zátěže 

faktory, rozhodujícími ze zdravotního hlediska o úrovni pracovních 

podmínek.

● Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů, rozlišujeme kategorie I. až IV.

● I. kategorie – práce při nichž není patrný nepříznivý vliv na zdraví.

● II. kategorie – práce u nichž lze, za současných poznatků vědy, očekávat 

negativní vliv na zdraví jen výjimečně (především u vnímavých jedinců). 

Jedná se o práce, kde nejsou překračovány stanovené hygienické limity 

faktorů.

Kategorizace prací a stanovení rizikových faktorů



● III. kategorie – práce při nichž jsou překračovány hygienické limity 

a expozice pracovníků vykonávajících práce není spolehlivě snížena 

technickými opatřeními a je nutné využívat OOPP (organizační a jiná 

ochranná opatření), a také práce se statisticky významnou 

pravděpodobností vzniku nemoci z povolání či dalších nemocí.

● IV. kategorie – práce s vysokým rizikem ohrožení zdraví, které nelze zcela 

eliminovat ani při používání OOPP.

Kategorizace prací a stanovení rizikových faktorů



● Mezi rizikové faktory řadíme:

• prach, chemické látky, hluk, vibrace, 

• neionizující záření a elektromagnetická pole (u II. a III. kategorie), 

• fyzická zátěž (u II. a III. kategorie),

• pracovní poloha (u II. a III. kategorie),

• zátěž teplem, zátěž chladem,

• psychická zátěž (u II. a III. kategorie),

• zraková zátěž (u II. a III. kategorie),

• práce s biologickými činiteli.

Kategorizace prací a stanovení rizikových faktorů


