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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zabývá problematikou integrovaného systému managementu 

(ISM) a jeho přínosů, a současně zdůrazňuje potřebu integrace jednotlivých standardů 

pro efektivní fungování organizace. V první části je hodnocena ekonomická situace zvolené 

organizace před a po zavedení ISM na základě vybraných ukazatelů, s cílem potvrdit nebo 

vyvrátit jeho uváděné přínosy v odborné literatuře. Výkonnost systému je dále hodnocena 

na základě měřitelných cílů a SWOT analýzy. Druhá část představuje návrh implementace 

integrovaného systému managementu v praxi na základě modelu PDCA a matice rizik. 

V poslední řadě práce sleduje vývoj a zlepšení integračních rizik po implementaci ISM.  

 

Abstract (in English) 

This diploma thesis deals with integrated management system (IMS) and its benefits, 

while emphasizing the need to integrate individual standards for the efficient functioning 

of the company. The first part evaluates economic situation in the selected company before 

and after the introduction of the IMS on the basis of selected indicators in order to confirm 

or refute its reported benefits in a literature. The performance of the system is further 

evaluated on the basis of measurable objectives and SWOT analysis. The second part 

represents implementing of integrated management system in practice based on the PDCA 

model and the risk matrix. Finally, the thesis follows the development and improvement 

of integration risks after IMS implementation. 

 

Klíčová slova (česky) 

Integrovaný systém managementu, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, model 

PDCA, matice rizik, SWOT analýza 

 

Keywords (in English) 

Integrated management system, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, 18001, SA 8000, PDCA 

model, risk matrix, SWOT analysis 

  



11 

 

OBSAH 

 

ÚVOD  .............................................................................................................................. 15 

1 VÝZNAM A PŘÍNOS INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU. 

  .............................................................................................................................. 16 

1.1 NORMY ISO, OHSAS A SA ......................................................................... 16 

1.1.1 Systémy managementu jakosti ................................................................. 18 

1.1.2 Systém environmentálního managementu ............................................... 19 

1.1.3 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .............. 22 

1.1.4 Standard sociální odpovědnosti ............................................................... 23 

1.2 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU ..................................................... 24 

1.2.1 Důvody integrace standardů ..................................................................... 25 

1.2.2 Benefity zavedení ISM............................................................................. 26 

1.2.3 Problémy spojené s ISM .......................................................................... 27 

1.2.4 Implementace ISM ................................................................................... 28 

2 ZHODNOCENÍ DŮVODŮ A VÝHOD ZAVEDENÉ INTEGRACE 

V PRAXI ........................................................................................................................... 31 

2.1 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ....................................................... 31 

2.1.1 Ekonomické výsledky společnosti ........................................................... 32 

2.2 METODOLOGIE ............................................................................................. 33 

2.3 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU V PRAXI ....................................... 34 

2.3.1 ISM ve výrobních organizačních jednotkách ........................................... 34 

2.3.2 ISM ve zpracovatelských organizačních jednotkách ............................... 36 

2.3.3 Výhody a důvody implementace ISM pro společnost ............................. 37 

2.4 SWOT ANALÝZA .......................................................................................... 38 

2.5 VÝKONNOST INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU ......................... 46 

2.5.1 Finanční analýza ...................................................................................... 50 

2.5.2 Kontrolní akce a počty zjištění ve společnosti ......................................... 58 

3 NÁVRH NA SJEDNOCENÍ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ 

MANAGEMENTU .......................................................................................................... 62 

3.1 MODEL PDCA .............................................................................................. 62 



12 

 

3.2 IMPLEMENTACE MODELU PDCA DO PRAXE ............................................... 66 

3.3 MATICE RIZIK .............................................................................................. 73 

3.3.1 Integrační rizika ....................................................................................... 77 

ZÁVĚR ............................................................................................................................. 80 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................... 82 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK ............................................................................ 87 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 89 

  



13 

 

Seznam zkratek 

ISM Integrovaný systém managementu 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

SA Společenská odpovědnost 

PDCA Plan (plánuj) – Do (proveď) – Check (zkontroluj) – Act (jednej) 

ROA Rentabilita aktiv 

EBIT Výsledek hospodaření před úroky a zdaněním 

EAT Výsledek hospodaření za účetní období 
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Úvod 

Jakost je v současném konkurenčním prostředí nedílnou součástí úspěšného 

a ziskového podniku, který především díky svému udržitelnému rozvoji a naplňování 

požadavků zákazníků dosahuje stabilního ekonomického růstu a stává se silným konkurentem 

na trhu. Integrovaný systém managementu (ISM) je tedy důležitý pro společnosti, které chtějí 

uspět mezi současnou silnou konkurencí. O tom svědčí i každoroční nárůst počtu 

certifikovaných organizací.  

Od roku 2002 vzrostl počet organizací certifikovaných normou ISO 9001 téměř 

o 97 %. U normy ISO 14 001, která se zabývá životním prostředím, byl nárůst certifikací ještě 

výraznější a její počet vzrostl více než 7 krát v rámci celého světa. Certifikace jednotlivými 

normami již tedy nestačí, a proto společnosti přistupují k integraci svých standardů, díky níž 

dosáhnou dalších úspor a přidaných výhod. Prudký nárůst v počtu certifikací zaznamenává 

i poměrně nový standart SA 8000, který se zaměřuje na sociální odpovědnost firem, a který 

může být firmou taktéž zařazen do ISM. 

Hlavním cílem této práce je zejména vytvoření postupu implementace ISM 

do prostředí vybrané společnosti, kterou je akciová společnost AGC Flat Glass Czech a.s., 

člen AGC Group, pomocí vybraných metod a technik, které se pro tyto účely v praxi 

využívají. Dílčím cílem této práce je také zhodnocení důvodů a výhod u již zavedeného 

a certifikovaného systému integrovaného managementu ve vybrané společnosti pomocí 

SWOT analýzy a měřitelných cílů. 

Koncept integrovaného systému managementu je velmi účinný a prospěšný 

pro společnost, avšak i přes svou poměrně dlouhou existenci je v českém prostředí stále málo 

využívaný a možná pro některé stále neznámou oblastí. I z tohoto důvodu bylo toto téma 

vybráno pro zpracování a účely této diplomové práce, se snahou o přiblížení tohoto tématu, 

včetně vyzdvihnutí jeho silných stránek a přínosů pro společnosti. 
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1 Význam a přínos integrovaného systému managementu 

Základem úspěchu organizace je minimalizace nákladů, flexibilní informační systém 

a transparentní systémy spolu s vynikajícím výkonem (Lestyánszka Škůrková et al., 2015). 

Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 sdílejí podobné metody řízení a principy. 

Požadují po organizacích definovat jejich politiku, definovat role a odpovědnosti 

a proškolovat zaměstnance. Při implementaci těchto standardů dochází k některým 

duplicitním úkolům. Za účelem splnění požadavků jednotlivých norem dochází k požadování 

velkého množství dokumentace, písemných postupů, kontrol a dalších dokumentů (Zeng 

et al., 2007). 

Pro omezení těchto negativních efektů spojených s implementací oddělených standardů 

slouží právě systém integrovaného managementu (dále také jako ISM). Integrovaný systém 

by v jakékoliv své podobě měl vést k účinnějšímu systému v organizaci a poskytovat směr 

a strukturu pro podnikání (Zeng et al., 2011). Úroveň výsledného ISM závisí také 

na předpokladu, zda firmy integrují tři nebo pouze dvě ISO normy, jelikož při větším počtu 

integrovaných norem může docházet právě ke snižování účinnosti systému (Bernardo et al., 

2012). 

1.1 Normy ISO, OHSAS a SA 

Stále více společností implementuje normy systému řízení pro zvýšení efektivity 

a konkurenceschopnosti. To je zřejmé zejména z růstu počtu nejčastějších certifikací norem 

ISO 9001 a ISO 14001. Podle průzkumu v roce 2010 se uplatnění normy ISO 9001 zvýšilo 

o 8 % a normy ISO 14001 o 18 % (Bernardo et al., 2012). Mezinárodní organizace pro 

normalizaci neboli ISO (International Organization for Standardization), je nevládní 

organizací, která byla založena v roce 1947 a své sídlo má v Ženevě ve Švýcarsku. Tato 

organizace má za cíl podporovat rozvoj zmíněných standardů na podporu snižování překážek 

mezinárodního obchodu (Borella et al., 2016). V praxi dochází k neustálému zdokonalování 

ISO norem, které se svým obsahem nejen rozšiřují, ale postihují také více oblastí včetně 

lidských zájmů a potřeb (Nenadál, 2008). 

Požadavky norem ISO a normativního doporučení OHSAS mají odlišný předmět 

svého zájmu, avšak svojí strukturou a postupy jsou si velmi blízké. Záleží jen na samotné 

společnosti, zda bude implementovat a provozovat tyto normy samostatně nebo společně. 

Integrace těchto tří norem přináší společnosti zejména ekonomické výhody (Veber, 2006). 

Tyto normy jsou aplikovatelné ve všech typech a velikostech organizací. I přes svůj 
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celosvětový dosah může být dosažení certifikace ISO považováno za drahé a časově náročné 

(Mekić & Dinc, 2017). 

 

Obrázek 1: Vztahy mezi manažerskými systémy 

 

Zdroj: Upraveno dle Vebera (2006) 

 

Obrázek 1 znázorňuje propojenost manažerského systému jakosti (dále také jako 

QMS), environmentu (dále také jako EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také 

jako HSMS), v rámci kterého graficky znázorňuje společné prvky systémů a současně jejich 

specifika, která od sebe odlišují jednotlivé manažerské systémy. Mezi společné požadavky 

na tyto normy jsou zařazovány níže vyjmenované: 

 společná politika, 

 společný registr aspektů a registr legislativy, 

 společné cíle a programy, 

 společný představitel vedení, 

 zabezpečení způsobilosti pracovníků, výcvik a evidence, 

 společná příručka a další navazující dokumentace, 
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 specifikace provozních činností z aspektů Q+E+HS, 

 monitoring a měření, metrologie, 

 neshody, nápravná a preventivní opatření, 

 interní audity, 

 přezkoumání vedením (Veber, 2006). 

Podkapitoly 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.4 jsou zaměřeny na tyto jednotlivé normy, a také 

na standard sociální odpovědnosti (SA 8000), který ve vybrané organizaci doplňuje 

v integrovaném systému managementu tři výše zmíněné normy. Z historického hlediska byl 

prvním široce prozkoumaným řídicím systémem, systém managementu jakosti (Labodová, 

2004), a proto je na něj v této práci směřována pozornost nejprve. 

1.1.1 Systémy managementu jakosti 

Pojmem kvalita či jakost se v oblasti managementu zabývají normy řady ISO 9000, 

které v této oblasti vyžadují naplnění tří hlavních předpokladů. Mezi hlavní předpoklady 

norem ISO 9000 patří splnění bezvadnosti, kvalitativních parametrů a stability (Veber, 2007). 

Mezi systémy managementu jakosti patří normy ISO řady 9000 a podpůrné normy ISO řady 

10 000, z nichž má významné postavení norma ISO 9001, která stanovuje požadavky 

na zabezpečení jakosti (Veber, 2006). Normy ISO řady 9000 jsou používány zejména 

na území Evropy a patří k nejvyužívanějším doporučením v oblasti zabezpečování jakosti. 

Byly přijaty v roce 1987 a jsou neustále aktualizovány, přibližně po sedmi letech (Veber, 

2007). 

Řada norem ISO 9001 zajišťuje a řídí jakost v dané organizaci, která je tak schopna 

zajistit, aby její produkované výrobky a služby odpovídaly požadavkům zákazníků (Mekić 

& Dinc, 2017). Jejím cílem je zvýšit spokojenost zákazníků prostřednictvím produktů, které 

mají naplňovat skutečné požadavky zákazníků (Trierweiller et al., 2016). Tato norma slouží 

nejen ke zlepšování produktů, ale také ke zlepšování účinnosti systémů řízení kvality 

a současně usiluje o dosažení očekávaných cílů v oblasti kvality (Psomas & Antony, 2015). 

Tento standard mimo jiné popisuje, do jaké míry společnost zabraňuje nesouladu 

v plánované a skutečné kvalitě produktů a jak napomáhá nepřetržitému procesu zlepšování 

(Mekić & Dinc, 2017). Ačkoliv ISO 9001 je běžně považováno za prvotní krok k dosahování 

dokonalosti a bezvadnosti, tak tento standard také nabízí dlouhodobý základ k udržitelným 

výsledkům měřených z hlediska účetních dat a finančních ukazatelů (Novokmet & Rogošić, 

2017). Cílem této normy je prevence neshod, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků. 
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Efektivnost QMS může být snižována v důsledku nedostatečné motivace od vedení směrem 

k podřízeným zaměstnancům při implementaci QMS do podnikové praxe (Psomas & Antony, 

2015). Podniky s vyspělejší, neboli déle zavedenou certifikací, dosahují lepších finančních 

výsledků na základě ukazatelů EBIT (neboli ziskem před zdaněním a úroky), rentability aktiv 

a míry platební schopnosti, než podniky s nižším stupněm vyspělosti systému řízení kvality 

(Novokmet & Rogošić, 2017). 

Certifikaci ISO 9001 by firma měla využít pouze v tom případě, pokud 

má o certifikaci skutečný zájem a hodlá přijmout filozofii kvality do svých vnitřních 

podnikových procesů (Mekić & Dinc, 2017), jelikož pokud firma přistupuje k systému řízení 

jakosti pouze povrchním či administrativním způsobem, tak je velmi pravděpodobné, že firma 

nedosáhne na veškeré výhody plynoucí z této implementace (Psomas & Antony, 2015). 

Většina společností implementuje QMS z vnějších důvodů, kterými jsou tlak od zákazníků 

a konkurentů nebo jím může být využití certifikátu jako marketingového nástroje (Psomas 

& Antony, 2015). 

Základem QMS je osm principů, na kterých je tento systém postaven a mezi něž 

je řazena orientace na zákazníky, organizace, vedení, zapojení lidí, procesní přístup, neustálé 

zlepšování, věcný přístup a vztahy s dodavateli (Badreddine et al., 2009). Společnosti by měly 

přijmout postupy založené na všech uvedených principech s cílem dosáhnout dlouhodobých 

výhod, protože zaměření se pouze na některé nebo dokonce pouze na jeden z principů, vede 

k dosažení pouze krátkodobých výhod (Novokmet & Rogošić, 2017). V případě špatného 

zavedení normy se společnost posouvá spíše o krok zpět než směrem dopředu tím, 

že se jí zvyšuje administrativní zátěž, snižuje flexibilita a počet inovací (Psomas & Antony, 

2015). 

1.1.2 Systém environmentálního managementu 

Po hospodářské a ekologické krizi je kladen důraz na šíření společenské odpovědnosti 

ze strany podniků (neboli CSR) a zejména na uplatňování manažerských nástrojů, které 

se aktivně zabývají problematikou vyčerpání přírodních zdrojů či environmentálními škodami 

způsobenými výrobní činností. Jedná se o dobrovolné standardy, které jsou nejvíce známi pod 

označením ISO 14001 a EMS (Di Noia & Nicoletti, 2016). Normy ISO řady 14000 slouží 

k zavedení EMS do podnikové praxe a pro certifikaci těchto standardů. Pro tyto účely byly 

vypracovány dvě normy – ISO 14001, která je považována za kriteriální normu a ISO 14005, 

včetně několika podpůrných norem (Veber, 2006). Koncept EMS není nadřazen jiným 



20 

 

konceptům, ale naopak se snaží o integraci s ostatními standardy, a to zejména 

s nejpoužívanějšími normami ISO řady 9000, na které se snaží navazovat (Nenadál, 2002). 

Důležitá je vysoká flexibilita těchto systémů, které musí umět pružně reagovat na měnící 

se požadavky a aspekty (Nenadál, 2008). 

Důraz je kladen především na omezování duplicit ve vytvářené dokumentaci 

(Nenadál, 2002). Norma týkající se životního prostředí byla poprvé publikována v roce 1996 

a základním rysem této normy je poskytovat organizacím nástroje pro kontrolu dopadu jejich 

činností na životní prostředí, rozvíjet a provádět environmentální politiku s cílem 

nepřetržitého zlepšování (Badreddine et al., 2009). Po osmi letech, tedy v roce 2004 byla 

norma aktualizována a v roce 2015 přezkoumána. Po více než 20-ti letech od svého zavedení 

se norma dostala do širokého povědomí mezi organizacemi a od svého zavedení neustále 

roste počet certifikovaných organizací po celém světě (Di Noia & Nicoletti, 2016). Norma 

ISO 14001 se stala dominantním mezinárodním standardem a nejvíce využívaným 

standardem vztahujícím se k životnímu prostředí v obchodním světě (Tomsic et al., 2016). 

 

Obrázek 2: Počet certifikovaných společností normami ISO 9001 a ISO 14001 

 

Zdroj: “The ISO Survey”, 2018 (vlastní zpracování) 

 

Obrázek 2 představuje grafické zobrazení počtu organizací, které mají zavedený 

a certifikovaný standard ISO 14001 v průběhu let 2002 až 2016. Z grafu je zřejmé, že počet 

certifikovaných společností meziročně roste, kdy se v roce 2016, což je poslední evidovaný 

rok, hodnota vyšplhala na 346 147 certifikovaných společností po celém světě s normou ISO 

14001, což je zhruba sedminásobný vzrůst oproti roku 2002. Pro porovnání jsou v grafu 
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zaznamenány i hodnoty pro počet implementovaných norem ISO 9001 v organizacích 

z celosvětového hlediska. Je patrné, že standard jakosti v podnicích dosahuje mnohem větší 

obliby než environmentální standard. Zde již není patrný každoroční růst jako u ISO 14001, 

ale v některých letech jsou zřetelné mírné propady. Avšak v celkovém důsledku bylo v roce 

2016 certifikováno normou ISO 9001 nejvíce společností, konkrétně 1 105 937 společností 

(“The ISO Survey”, 2018). 

 

Obrázek 3: Počet certifikovaných společností normami ISO 9001 a ISO 14001 v ČR 

 

Zdroj: “The ISO Survey”, 2018 (vlastní zpracování) 

 

Obrázek 3 zobrazuje situaci v České republice (mezi lety 2008 až 2016), co se týče 

zavedených norem ISO 9001 a 14001 ve společnostech na našem území. Zde je situace 

poněkud odlišná oproti situaci celosvětové. Vrchol v certifikaci těchto standardů 

je zaznamenán v roce 2010, následně došlo k velmi významnému poklesu a od roku 2012 

následoval opětovný růst s druhým, avšak menším vrcholem v roce 2014. V současnosti 

se projevuje stagnace, či velmi pozvolný růst. V roce 2016 bylo v České republice 

certifikováno normou ISO 9001 celkem 10 568 společností, a normou ISO 14001 v součtu 

4 183 společností. I v tomto případě je vidět výrazná početní převaha normy ISO 9001 

(“The ISO Survey”, 2018). 

Systém environmentálního managementu přispívá k omezení negativních dopadů 

na životní prostředí, kdy stanovuje soubor odpovědností, postupů, politik a zdrojů, potřebných 

k jeho fungování, zasluhuje se o to, aby byl výrobní proces v souladu s politikou životního 

prostředí, snižuje náklady prostřednictvím lepšího využívání přírodních zdrojů a uplatňuje 
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koncepty čistší produkce (Trierweiller et al., 2016). Dále může sloužit k podpoře externích sítí 

pro efektivnější výměnu informací o výborných výsledcích v environmentální praxi 

(Graafland, 2018), zvýšení environmentální výkonnosti, efektivnosti a ziskovosti podniku, 

zlepšení image a spokojenosti zákazníků. Mezi další získané výhody je zařazován lepší výkon 

pracovníků, zvýšení konkurenceschopnosti a lepší vztahy se stakeholdery, zisk, zvýšení 

podílu na trhu, přilákání více „etických“ investic a snížení rizika (Di Noia & Nicoletti, 2016). 

I v této oblasti je důležitý top management a jeho vztah k prosazování změny spojené 

s implementací normy, což je jeden z klíčových faktorů zvyšování výkonnosti podniku 

v oblasti environmentu (Tomsic et al., 2016). 

Někteří autoři zpochybňují účinnost tohoto systému ve snaze zlepšovat ekologické 

výsledky. Důvody, které autoři uvádí a které je vedou k této skutečnosti, jsou zabránění 

zásahu vlády a ochrana pověsti podniku. Někteří autoři také zmiňují kontraproduktivní 

dopady tohoto nástroje na malé a střední podniky. Některé studie naopak zmiňují plynoucí 

výhody ze zavedení normy ISO 14001 v malých a středních podnicích, jelikož tato norma 

přispívá ke zlepšení interní komunikace, systematickému sledování problémů a větší 

zodpovědnosti podniků za své chování (Graafland, 2018). Nicméně stále mnoho organizací 

používá certifikaci pouze pro zisk některých okamžitých a krátkodobých výhod či příležitostí 

(Di Noia & Nicoletti, 2016). 

1.1.3 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Normativní doporučení OHSAS 18001 zatím není pokryto mezinárodní normou ISO, 

ale bylo vydáno Britským normalizačním institutem (Veber, 2006) a současně je plně 

kompatibilní s normami ISO 9001 a ISO 14001 (Borella et al., 2016). Norma OHSAS 

18001:2007 je nejrozšířenějším uznávaným systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (Ling et al., 2015), který je součástí OHSMS a byl poprvé uveden v roce 1999 

(Ghahramani, 2016). Většina organizací, které přijaly normativní doporučení OHSAS 18001 

jsou součástí vysoce rizikových odvětví, jako je například stavebnictví či chemický průmysl. 

V těchto odvětvích dochází k vysokému počtu úrazů, jejichž příčinami jsou zejména 

nedostatečná erudovanost v oblasti zdraví a bezpečnosti, nedostatečná školení zaměstnanců, 

nedostatečné používání ochranných pomůcek a nástrojů a také přístup vedení podniku 

k BOZP jako ke zbytečně vynaloženým nákladům (Ling et al., 2015). 

Tento strukturovaný systém managementu umožňuje organizacím definovat rizika, 

posoudit je a upřednostnit ta nejzávažnější a zároveň provést vhodná preventivní a ochranná 
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opatření za účelem snížení výskytu pracovních úrazů, nemocí nebo dokonce možných úmrtí 

(Ling et al., 2015). Tento standard definuje riziko jako pravděpodobnost výskytu nebezpečné 

události, která má za následek závažné zranění pracovníka, či zhoršení jeho zdravotního stavu 

(Fernández-Muñiz et al., 2012). Po celosvětovém zavedení této normy došlo prokazatelně 

ke snížení počtu nehod na pracovištích (Ling et al., 2015). 

Účinnost tohoto standardu může být ovlivněna především podporou vrcholového 

managementu, mírou zapojení a proškolení zaměstnanců podniku, ale také externími faktory, 

mezi které se řadí národní předpisy, nestátní bezpečnostní normy, ekonomické bohatství země 

a její kultura (Ghahramani, 2016). OHSAS 18001 snižuje počet nehod, materiálních ztrát 

a přerušení výrobních procesů díky prevenci a kontrole pracovních rizik, snižuje počet úrazů, 

finančních nákladů a má pozitivní dopad na motivaci a spokojenost pracovní síly. Naopak 

špatné či nebezpečné pracovní podmínky mohou zvyšovat počet konfliktních situací uvnitř 

podniku, negativně ovlivňovat pracovní morálku a motivaci, a tím pádem může mít firma 

problém s udržením svých pracovníků ve společnosti. Na druhé straně certifikace umožňuje 

firmě zaručit odpovídající zdravotní a bezpečnostní opatření, pomocí nichž může kontrolovat 

rizika spojená s výkonem práce (Fernández-Muñiz et al., 2012). V neposlední řadě je žádoucí, 

aby se vedoucí pracovníci aktivně účastnili bezpečnostních inspekcí, povzbuzovali své 

podřízené, ale také jim pravidelně připomínali, aby si při výkonu své práce počínali bezpečně, 

a také je potřeba finanční podpora bezpečnostních programů (Ghahramani, 2016). 

1.1.4 Standard sociální odpovědnosti 

Sociální odpovědnost (dále jen SA) 8000 je dobrovolná mezinárodní norma, která 

poskytuje osvědčení firmám, které se takto zavážou k naplňování sociálních aspektů, které 

mají být naplněny vůči všem zainteresovaným stranám (Santos et al., 2017). SA 8000 spolu 

s dalšími typy certifikačních standardů představuje novou formu soukromého řízení 

pracovních podmínek, kterou navrhují organizace či odborové svazy a je propagována jako 

nezbytný nástroj pro lepší podmínky na pracovištích, zejména v těch zemích, kde chybí 

regulační normy (Hiscox et al., 2008). Společenská odpovědnost podniků se stala fenoménem 

v oblasti soukromého sektoru a vzniká spíše ve velkých společnostech než v menších firmách 

(Santos et al., 2017). 

Většina manažerů velkých firem považuje etiku a sociální odpovědnost za klíčový 

faktor úspěchu (Santos et al., 2017), a i proto se počet certifikovaných společností tímto 

standardem neustále zvyšuje (Hiscox et al., 2008). I přesto je oproti výše uvedeným normám 
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stále málo používanou normou. V roce 2016 bylo certifikováno celkem 3 814 společností 

v 72 zemích světa. U této normy (stejně jako například u normy ISO 14001) zatím 

v celosvětovém měřítku nedošlo v žádném roce k poklesu počtu certifikovaných společností, 

naopak tento počet od roku 1998 meziročně roste. V České republice bylo k roku 2016 

pouhých 8 společností, které mají standard SA 8000 ve svém vnitřním řízení zavedený (“SA 

Certified Organisations”, 2017). 

Hlavními důvody certifikace normou SA 8000 je poptávka tohoto standardu 

od kupujících, snížení nákladů, snížení doby výroby produktů, zvýšení kvality řízení, benefity 

pro pracovníky, zlepšení pověsti společnosti, zvýšení obchodních příležitostí, lepší pracovní 

prostředí, zisk nových zákazníků či zlepšení vztahů mezi managementem a pracovníky. Jiní 

autoři mezi výhody uvádí snížení fluktuace pracovníků, zvýšení produktivity, ochranu 

značky, ochranu před rizikem či snadnější získávání nabídek (Santos et al., 2017). 

Kritika standardu se opírá o možnou větší pozornost na proces než na výkon a potřebu 

kontroly implementovaného standardu od spolehlivé a věrohodné třetí strany (Hiscox et al., 

2008). Certifikace s sebou přináší i některá omezení, a to zejména finanční náklady spojené 

s audity, školeními pro zaměstnance či například potřebné poradenství, což může být obtížné 

pro malé a střední podniky (Santos et al., 2017). Dále se může u některých firem projevovat 

obava, že standard zvyšuje náklady podniku bez podstatného zlepšení sociálních 

či environmentálních výsledků (Hiscox et al., 2008). 

1.2 Integrovaný systém managementu 

V neustále měnícím se prostředí, ve kterém se podniky v dnešní době nachází, 

je potřeba vybudovat uvnitř podniku systém, který dokáže tyto změny předvídat a vhodně 

na ně reagovat. Podniky se proto snaží standardizovat své vnitřní procesy na základě 

mezinárodních norem (Lestyánszka Škůrková et al., 2015). Aby společnosti udržely krok 

s konkurencí, častokrát zavádí do svého řízení normy ISO (Trierweiller et al., 2016). Nejprve 

se firmy začaly orientovat na řízení kvality, na kontrolu, požadavky zákazníků a na neustálé 

zlepšování, což je vedlo k přijmutí normy ISO 9001. Později firmy začaly vnímat důležitost 

ochrany životního prostředí a tak se zaměřily na systém environmentálního managementu 

ISO 14001. Po kvalitě výrobků a ochraně životního prostředí se začala jevit důležitá ochrana 

pracovníků, a proto byla přijata norma OHSAS 18 001, která zaručuje bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zaměstnanců (Badreddine et al., 2009). 
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V současnosti však neustále roste důležitost a zájem o tzv. integrovaný systém 

managementu, který nejčastěji integruje normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 

a současně přináší spousty výhod a úspor pro podnik (Trierweiller et al., 2016). Rozsah ISM 

může být rozšířen i na další systémy řízení jako je např. systém řízení bezpečnosti informací, 

sociální odpovědnost podniků či systém řízení bezpečnosti potravin. Jelikož výše zmíněné 

systémy obsahují několik společných znaků a vlastností, je jejich společná integrace do ISM 

v dnešní době běžná a zároveň je zavedení ISM v podniku považováno téměř za nutnost 

při současné ekonomické situaci (Lestyánszka Škůrková et al., 2015). 

1.2.1 Důvody integrace standardů 

Téma integrace standardů a problematika spojená s tímto tématem se v literatuře 

začala objevovat zhruba před dvěma desetiletími (Simon et al., 2013) spolu s cílem integrovat 

systémy QMS a EMS (Badreddine et al., 2009). Závazek vyrábět a nabízet kvalitní služby, 

zachovat a chránit životní prostředí a starat se o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

se stal velmi důležitou součástí dlouhodobé strategie a image organizací (Maier et al., 2017). 

Integrace vede k silnému a komplexnímu systému řízení (Zeng et al., 2011) a je považovaná 

za dobrovolný podnět managementu, který tímto vytváří optimální podmínky pro neustálé 

zlepšování výkonu v oblasti životního prostředí, zvýšení ochrany pracovníků, snížení počtu 

úrazů a zvýšení celkové efektivnosti, čímž se zvyšuje celková ekonomická výkonnost 

organizace (Lestyánszka Škůrková et al., 2015). 

Dále by integrace systémů managementu měla být činností plánovanou 

a strukturovanou (de Carvalho & Zouain, 2009) a měla by kompletně harmonizovat 

organizační strategie a operace s cílem nasměrovat jednotlivá oddělení a úrovně podniku 

na stejné myšlení a hodnoty (Maier et al., 2017). Podniky cítí potřebu neustálého zlepšování 

a vývoje systémů řízení, proto přijímají integrovaný systém managementu, který navrhuje 

jednotnou, transparentní a konzistentní strukturu organizace (de Carvalho & Zouain, 2009). 

Jedním z nejdůležitějších argumentů, který prosazuje integraci standardů je, že standardy ISO 

9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001 mají přibližně 80 % společných prvků (Maier et al., 

2017). I přesto, že dojde k integraci a spousta oblastí týkající se norem se sjednotí, tak přeci 

jen každá norma má svá specifika, která je potřeba vymezit a ověřovat jejich dodržování 

samostatně (Veber, 2007). 

Mezi integrační cíle jsou dle autorů de Carvalho a Zouaina (2009) zařazovány 

následující situace, kterých chce organizace dosáhnout: 
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 nabízet svým zákazníkům produkty, které splňují požadovanou jakost a které jsou 

současně vyrobeny za takových podmínek, které nevytváří žádné riziko pro životní 

prostředí a ani neohrožují zdraví či život pracovníků, kteří se podílí na výrobě tohoto 

produktu, 

 získat certifikaci pro všechny systémy pomocí jednoho společného auditu a přijmout 

jednotný přístup ke zlepšování vnitřních procesů, 

 snížit náklady za pomoci interních auditů, implementačního procesu, školení atd. 

(de Carvalho & Zouain, 2009). 

Mezi integrační faktory je možné zařadit řízení rizik, procesní přístup a monitorovací 

systém. Využití procesu řízení rizik jako integračního faktoru zvyšuje kompatibilitu a shodu 

mezi integrovanými standardy a zároveň dochází ke snížení problémů spojených s paralelní 

implementací nápravných opatření při vzniku nebezpečí. Tento integrační faktor umožňuje 

vytvořit vhodnou prevenci a sestavit nápravné plány, které povedou ke snížení úrovně 

a závažnosti rizika. Pro jednotlivé plány a programy by měly být poskytnuty vhodné 

technické i finanční zdroje. Procesní přístup naopak spočívá ve sjednocení a koordinaci 

procesů uvnitř organizace pro jednodušší vzájemnou integraci vybraných standardů. Tento 

přístup dále začleňuje požadavky stakeholderů a zároveň přihlíží k aspektům kvality, 

bezpečnosti a životního prostředí. Procesní analýza zároveň umožňuje identifikaci 

potencionálních zdrojů nebezpečí. Posledním integračním faktorem je monitorovací systém, 

který pro neustálé zlepšování výkonů vyhodnocuje stav procesů a průběžně tyto procesy 

monitoruje. Vhodnými nástroji pro monitorování procesů je využití výkonových ukazatelů, 

které vyhodnocují efektivnost či neefektivnost jednotlivých částí procesů (Badreddine et al., 

2009). 

1.2.2 Benefity zavedení ISM 

ISM přináší organizaci nejrůznější výhody a tyto výhody se promítají ve zvýšení 

výkonnosti organizace, která se současně stává efektivnější (Maier et al., 2017). Mezi motivy 

implementace integrovaného systému managementu je možné zařadit hlavně operativní 

výhody, regulační výhody, marketingové, finanční a sociální výhody (Rajkovic & Aleksic, 

2009). Tím, že v podniku dojde ke společné integraci systémů, dojde ke snížení finanční, 

časové i organizační náročnosti ve srovnání s tím, kdyby systémy byly spravovány 

samostatně. Implementace ISM přináší organizaci snížení nákladů, materiálových potřeb 

a práce, zlepšení pověsti, lepší způsobilost obchodních partnerů či široké veřejnosti 
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a navázání nových kontaktů se zákazníky. Současně se tímto způsobem organizace hlásí 

k trvalému a udržitelnému rozvoji (Lestyánszka Škůrková et al., 2015). 

Autoři Zeng a kol. (2011) řadí mezi hlavní výhody integrovaného systému 

managementu zejména optimalizaci systémů řízení, zvýšení konkurenceschopnosti, lepší 

využívání zdrojů či zjednodušené řízení a současně tak podnik minimalizuje svou finanční 

ztrátu, lépe dodržuje právní předpisy, účinně rozděluje odpovědnost mezi své zaměstnance 

a buduje si dobrou pověst u široké veřejnosti. Autoři Simon a kol. (2013) přináší své výhody 

ISM, kterými jsou úspory nákladů, minimalizace finanční ztráty, provozní výhody, lepší 

pověst, spokojenost zákazníků, dodržování právních předpisů, účinné rozdělení pravomocí 

nebo posílení motivace zaměstnanců. Jedním z nejvýraznějších přínosů pro firmu 

po implementaci ISM je především optimalizace a sjednocení auditů a snížení objemu interní 

i externí dokumentace, čímž firma ušetří čas, peníze i vynaloženou práce (Zeng et al., 2011). 

Z provedeného průzkumu, v rámci kterého byly dotazovány firmy, vyplývá, že mezi 

největší výhody, které přináší ISM, patří lepší výsledky auditů, zlepšení image společnosti 

či zjednodušení úkolů. Co se týče auditů, zde je pozorováno zejména snížení jejich počtu, 

auditovaného času a nákladů, kdy výsledkem je dynamičtější a více adaptabilní audit 

či sjednocené auditorské směrnice (Simon et al., 2013). 

1.2.3 Problémy spojené s ISM 

I přes výše vyjmenované výhody se organizace potýkají v procesu integrace s určitými 

problémy. Nejčastěji se jedná o nedostatek lidských zdrojů či podpory ze strany státu a vlády. 

Dalšími obtížemi spojenými s integrací mohou být oddělené funkce, nedostatek zdrojů 

či individuální obavy a nedůvěra zúčastněných osob v proces implementace ISM (Simon 

et al., 2013). Motivy, které vedou k tomu, že firmy raději využívají jednotlivé normy ISO 

odděleně a ne jako součást integrovaného systému managementu, jsou následující: správou 

systémů jakosti je vytíženo více oddělení podniku, nedostatek zájmu o ISM, či nedostatek 

zdrojů (Karapetrovič et al., 2010). 

Z provedených průzkumů uvnitř podniků vyplývá, že mezi nejvážnější problémy 

implementace ISM firmy uvádějí nedostatek lidských zdrojů, nedostatečnou motivaci 

zaměstnanců či nedostatečnou spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Mezi obtíže, které 

se nejméně vážou na proces ISM firmy uvádí nedostatek specializovaných konzultantů 

a poradců nebo nedostatečnou podporu certifikačních organizací (Simon et al., 2013), a také 
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nedostatek znalostí a informací o možnosti implementace ISM do firemního prostředí 

(Karapetrovič et al., 2010). 

1.2.4 Implementace ISM 

Při zavádění integrovaného systému managementu je důležité aktivní zapojení 

vedoucích jednotlivých úseků a oddělení organizace do předávání plánů a cílů svým 

podřízeným, a aby své podřízené dokázali motivovat a patřičně je odměnit za jejich výkony. 

Zásadní je samozřejmě i podpora a angažovanost ze strany vrcholového vedení podniku 

(Zeng et al., 2011). Pro implementaci ISM je výchozím bodem procesní přístup, který 

umožňuje kombinovat a začlenit všechny procesy do jednoho systému. Mezi klíčové strany, 

které ovlivňují systém ISM se řadí zákazníci, dodavatelé, společnost, veřejnost, zaměstnanci 

a akcionáři, jejichž působení dopadá na ekonomický, environmentální i sociální rozvoj 

společnosti (Lestyánszka Škůrková et al., 2015). 

Z průzkumů současně plyne, že velké firmy více využívají ISM než firmy malé, kdy 

důvodem je defenzivní přístup ke změnám a možné narušení současného postavení manažerů 

(Zeng et al., 2011). Společnost může nejprve zavést do svého řízení jednotlivé normy ISO 

a následně je integrovat nebo rovnou implementovat celý ISM. Z empirických výzkumů 

je zřejmé, že oba přístupy mají podobné výsledky, a tedy způsob aplikace závisí na výchozích 

podmínkách pro implementaci v podniku (Labodová, 2004). Zmíněné způsoby implementace 

jsou nazývány jako jednostupňové či dvoustupňové zavádění. U jednostupňové implementace 

je zaveden rovnou integrovaný systém managementu spolu s jednotlivými normami ISO. 

V praxi však převládá dvoustupňová implementace, ve které podniky nejprve přijmou 

vybrané normy ISO, které v podniku nějakou dobu fungují současně vedle sebe a nejsou 

žádným způsobem propojeny a až po určité době dochází k jejich integraci (Lestyánszka 

Škůrková et al., 2015). Pro lepší představu možných způsobů implementace ISM je přiložen 

obrázek 4, který oba tyto způsoby přehledně a jednoduše graficky znázorňuje. 
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Obrázek 4: Způsoby implementace ISM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle Lestyánszka Škůrková et al. (2015) 

 

V procesu implementace ISM lze postupovat různými způsoby. Například autorka 

Labodová (2004) ve své studii používá metodu na základě analýzy rizik, kdy rizika mohou 

být použita jako integrační faktor. Další přístupy uvádějí implementaci pomocí modelu 

PDCA, neboli Plan, Do, Check a Act, který může sloužit i k neustálému zlepšování 

implementovaného ISM pomocí jeho prvků (Zeng et al., 2007). Tento model je velmi 

zmiňovaný ve studiích na toto téma, avšak například průzkum provedený ve španělských 

podnicích odhalil, že tato metoda implementace ISM je podniky poměrně málo využívaná. 

Mezi další metody a nástroje implementace integrovaného systému managementu jakosti patří 

například mapa procesů, analýza společných prvků standardů či vlastní modely organizace 

(Karapetrovič et al., 2010). 

Prvním krokem integrace je zlepšení porozumění a společné využívání systémů. 

Pro efektivní integraci jsou nezbytnými kroky sladění systémů řízení s obchodními cíli 

a s celkovou strategií organizace. Pro dosažení udržitelného rozvoje organizace, musí být ISM 

navržen tak, aby zahrnoval celý produktový řetězec a také všechny zúčastněné strany (Zeng 

et al., 2011). Na proces implementace působí různé faktory, které mohou ovlivnit výslednou 

úroveň ISM a také problémy spojené s procesem. Odhalení těchto faktorů pomůže podniku 

lépe se na proces integrace připravit, a tím se vyhnout potencionálním problémům a zvýšit 

tak výslednou úroveň implementovaného ISM (Bernardo et al., 2012). 

Existují vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují implementaci ISM. Mezi vnitřní 

faktory se řadí lidské zdroje, organizační struktura, podniková kultura, porozumění a vnímání. 

Vnější faktory se skládají z technického poradenství, certifikačních orgánů, zúčastněných 
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stran, zákazníků a institucionálního prostředí (Zeng et al., 2011). Mezi nejvýznamnější 

faktory je vnímána složitost vnitřního řízení a nízká efektivita řízení. Naopak mezi faktory, 

které vedoucí zaměstnanci nepovažují za důležité nebo se při integraci neobjevily, patří nárůst 

administrativy a pomalá výměna informací (Zeng et al., 2007). Negativní postoje k ISM 

či nepříznivá firemní kultura patří k aspektům, které velmi komplikují přijetí ISM 

v organizaci. V rámci firemní kultury je pro implementaci ISM důležitá atmosféra 

v organizaci, stupeň morálky, pocit příslušnosti k organizaci a dobré vztahy mezi zaměstnanci 

a péče o ně ze strany podniku (Zeng et al., 2011). 

Nedílnou součástí procesu implementace je také vytvoření dokumentace vztahující 

se k integrovanému systému managementu ve společnosti. Dokumentace musí být vhodně 

zvolena, měla by v sobě nést prohlášení o stanovené politice, cílech a vnitřních postupech 

ve společnosti. Důraz je také kladen na průběžnou aktualizaci dokumentace. Obrázek 5 

znázorňuje tři možné úrovně dokumentace, tedy velmi obecnou (neboli základní), obecnou 

(metodickou) a specifickou dokumentaci, která je již velmi podrobná (Lestyánszka Škůrková 

et al., 2015). 

 

Obrázek 5: Struktura dokumentů ve společnosti s ISM 

 

Zdroj: Upraveno dle Lestyánszka Škůrková et al. (2015) 
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2 Zhodnocení důvodů a výhod zavedené integrace v praxi 

V této druhé kapitole bude představen fungující systém integrovaného systému 

managementu v praxi, konkrétně ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group. 

Tento integrovaný systém managementu je ve společnosti zaveden odděleně pro závody 

a zpracovatelské firmy. Poté budou zhodnoceny jednotlivé důvody a výhody, které 

společnosti plynou ze zavedené integrace a pomocí SWOT analýzy identifikovány silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby systému. Nejprve však bude představena zvolená 

společnost jako taková, včetně její historie či finanční situace. 

2.1 Představení vybrané společnosti 

Vybraná společnost pro účely této diplomové práce - AGC Flat Glass Czech a.s., člen 

AGC Group je akciovou společností, která je členěna na orgány akciové společnosti - valnou 

hromadu, představenstvo a dozorčí radu, servisní středisko a výrobní závody. Jejím 

předmětem činnosti je především výroba plochého skla pro stavebnictví, automobilový 

průmysl a solární průmysl. Výrobou a aplikací plochého skla se stává největším výrobcem 

ve střední a východní Evropě. Mateřskou společností je AGC Glass Europe se sídlem v Belgii 

a společnost je také členem a zároveň evropskou pobočkou společnosti AGC Group, která 

je největším výrobcem plochého skla na světě, se sídlem v Japonsku. Společnost je tvořena 

níže uvedenými závody s předmětem činnosti: I) Řetenice – výroba plochého, barevného 

a bezpečnostního skla; II) AGC Coating Teplice – výroba nízkoemisivního skla; III) Barevka 

– výroba ornamentního, broušeného a matovaného skla; IV) Kryry – výroba zrcadel 

a lakovaného skla; V) Oloví – výroba protipožárního skla (Severinová, 2015a). 

Mezi zpracovatelské firmy AGC Flat Glass Czech a.s. patří dvě české firmy – AGC 

Processing Teplice a.s. a AGC Fenestra a.s. a jedna slovenská firma se sídlem v Trenčíně – 

AGC Trenčín s.r.o. Tyto zpracovatelské firmy patří mezi dceřiné společnosti, které se začaly 

utvářet v první polovině 90. let minulého století, pro účely bližšího kontaktu se zákazníky 

a snazší distribuce. Co se týče zvolené společnosti, její historie je velmi bohatá a společnost 

prošla mnoha změnami. Sklárna v Řetenicích je prvním podnikem, který na území střední 

a východní Evropy v roce 1969 začal vyrábět ploché sklo tzv. metodou plavením. V roce 

1989 byla společnost přeměněna na státní podnik, který byl v roce 1990 zrušen a jeho majetek 

byl přesunut do akciové společnosti s názvem Sklo Union se sídlem v Teplicích. O rok 

později vzniká akciová společnost Glavunion s několika závody, která byla začleněna 

do skupiny Glaverbel, čímž získala důležité finanční prostředky potřebné pro svou 
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modernizaci a nakonec i ona byla v roce 1999 přejmenována na Glaverbel Czech s.r.o. Další 

změna přišla v roce 2001, kdy celá skupina Glaverbel přešla pod skupinu Asahi Glass Co. 

Ltd. a již naposledy se v roce 2007 mění název společnosti na AGC Flat Glass Czech 

(Severinová, 2015a). 

2.1.1 Ekonomické výsledky společnosti 

V této podkapitole 2.1.1. je zhodnocena finanční výkonnost a ekonomické výsledky 

společnosti. Pro tyto účely slouží výroční zprávy společnosti, které jsou veřejně k dispozici 

za roky 1996 až 2016. Zmíněné výroční zprávy jsou velmi obsáhlé a společnost tak nabízí 

veřejnosti, zaměstnancům či současným nebo budoucím partnerům velké množství informací 

o své ekonomické situaci. 

V roce 2016, což je poslední rok, za který je k dispozici výroční zpráva, si společnost 

vedla poměrně dobře, k čemuž přispěl i mírný ekonomický růst o 1,8 % a také růst HDP 

Evropské unie o 1,9 %. Oproti roku 2015 došlo k poklesu celkové výše čerpaných úvěrů 

a zápůjček a zároveň se zvýšil podíl vlastního kapitálu na financování aktiv. V tomto roce 

společnost pokračovala v politice přísného řízení cash flow, redukci výdajů, racionálním 

vynakládání investičních prostředků a řízení odběratelského rizika, vzhledem 

k možnému nejistému ekonomickému výhledu. V porovnání s předchozím rokem došlo 

k mírnému poklesu celkových aktiv, podařilo se snížit stav zásob a navýšil se počet 

pohledávek. Dále se také snížil podíl dlouhodobého hmotného majetku (AGC Flat Glass 

Czech a.s., člen AGC Group, 2017). 

Tržby za prodej výrobků v roce 2016 mírně stouply o 0,6 %, zejména díky dodávkám 

skel pro výrobu skel automobilovému průmyslu (AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC 

Group, 2017). Díky výrobě skel do automobilového průmyslu rostly tržby již v roce 2015, 

avšak výraznějším způsobem, a to o 2,5 % ročně oproti roku 2014 (AGC Flat Glass Czech 

a.s., člen AGC Group, 2016). Co se týče personální situace i zde dochází k meziročnímu 

nárůstu jak v roce 2015, tak i v roce 2016. Průměrný stav zaměstnanců se v roce 2015 zvýšil 

na 1 032 osob a v roce 2016 se opět zvýšil na 1 050 zaměstnanců, což je oproti roku 2015 

nárůst o 18 zaměstnanců. Také došlo k růstu průměrného výdělku zaměstnanců, který vzrostl 

o 5 %, konkrétně o 2 207 Kč. Společnost se také věnuje školením a vzděláváním svých 

zaměstnanců, kteří byli proškoleni v oblasti BOZP, účetnictví, IT techniky, personalistiky, 

obchodních dovedností, komunikace a výrobní logistiky (AGC Flat Glass Czech a.s., člen 

AGC Group, 2017). 
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Provozní výsledek hospodaření zaznamenal mezi lety 2015 a 2016 mírný nárůst 

o 11 mil. Kč, naopak u finančního výsledku hospodaření došlo k výraznému poklesu 

z 517 mil. na 24 mil. Kč. Tento výrazný pokles byl zapříčiněn především značně sníženými 

výnosy z dlouhodobého finančního majetku. I proto výsledek hospodaření po zdanění klesl 

ze 709 mil Kč za rok 2015 na 229 mil Kč, což je sice poměrně znatelná ztráta, ale stále 

si firma vede velmi dobře a generuje zisk (AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, 

2017). Oproti tomu v předchozím roce 2015 výrazně vzrostl jak provozní, tak i finanční 

výsledek hospodaření, a tím pádem i celkový výsledek hospodaření po zdanění (AGC Flat 

Glass Czech a.s., člen AGC Group, 2016). 

2.2 Metodologie 

Sekundární data pro tuto kapitolu byly čerpány z dozorových auditů firmy AGC Flat 

Glass Czech a.s., a to pro tvorbu SWOT analýzy, která slouží k určení výkonnosti systémů 

managementu před a po jejich zavedení. Pro výpočet ukazatelů rentability aktiv, běžné 

likvidity, celkové zadluženosti a doby obratu zásob jsou veškerá data a údaje získány 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které jsou součástí povinně zveřejňovaných výročních zpráv 

podniku za období 1996 až 2016. Výpočet zmíněných ukazatelů je uveden v následujících 

podkapitolách pomocí uvedených vzorců. Získané výsledky jsou analyzovány a zobrazeny 

do přehledných grafů. Veškeré představené grafy jsou vytvořeny pomocí programového 

prostředí MS Excel 2016.  

V tomto programu byla rovněž provedena regresní analýza a časová řada pro data 

týkající se spotřeby materiálu a energie a tržeb za prodané vlastní výrobky a služby, které 

byly také získány z výše uvedených výročních zpráv podniku. Informace o interních 

a externích výdajích podniku, včetně počtu reklamací, dopadů na životní prostředí a výdajů 

na certifikaci systému byly získány v rámci komunikace se společností AGC Flat Glass 

Czech a.s., z jejich interních zdrojů. To samé se týká i údajů o počtu kontrolních akcí a jejich 

zjištění. I v tomto případě byla provedena regresní analýza v programu MS Excel 2016. 

Ve třetí kapitole, v rámci modelu PDCA, je vytvořen Ganntův a síťový diagram, 

prostřednictvím programu MS Project 2016. Veškeré údaje a informace uvedené v rámci 

modelu PDCA jsou součástí vlastního zpracovaní. Informace o integračních rizicích a o jejich 

vývoji před a po zavedení integrovaného systému managementu, jsou zprostředkovány 

společností nebo získány z veřejně dostupných zdrojů. 
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2.3 Integrovaný systém managementu v praxi 

Prvním certifikovaným systémem ve společnosti byl systém managementu jakosti 

v roce 1996. Postupně se tento systém rozšířil o systém environmentálního managementu 

a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posledním doplňujícím systémem 

se stala společenská odpovědnost. U všech uvedených systémů došlo v roce 2002 ke společné 

integraci a vzniku integrovaného systému managementu, který je každé tři roky 

recertifikován. Ročně jsou pak ve společnosti prováděny dozorové audity (Severinová, 2017). 

Společnost se snaží o neustálé zvyšování výroby, zlepšování kvality, využívání 

nových technologií, snižování výrobních nákladů, zvyšování konkurenceschopnosti a také 

zlepšování úrovně životního prostředí nebo péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

a zároveň pro tyto účely vyhrazuje značnou část finančních prostředků. Dále firma usiluje 

o dodržování pracovně právních podmínek zaměstnanců v celém dodavatelsko-odběratelském 

řetězci, pomocí zavedené normy SA 8000. Společnost také zavedla politiku prevence závažné 

havárie v závodě Barevka, kde je vysoké riziko vzniku právě závažné havárie (Severinová, 

2015a). 

Jednotlivé politiky jsou přezkoumávány a měněny na základě změn legislativy, 

požadavků zainteresovaných stran, pokroku technologie, tržních preferencí a podobně. 

Zaměstnanci společnosti jsou o jednotlivých politikách informováni vyvěšením informací 

o příslušných politikách na důležitých místech, při poradách a také jsou proškoleni 

o závazcích a konkrétních cílech politik (Severinová, 2015a). 

2.3.1 ISM ve výrobních organizačních jednotkách 

Společnost udržuje integrovaný systém managementu jakosti, životního prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společenské odpovědnosti, který společnosti slouží 

k naplňování požadavků a zvyšování spokojenosti zainteresovaných stran a také jako 

prevence neshod, znečišťování a rizik, včetně procesů neustálého zlepšování. Společnost 

má zaveden svůj integrovaný systém managementu na procesním přístupu, v rámci kterého 

jsou procesy rozděleny do čtyř hlavních skupin: procesy managementu, procesy zaměřené 

na zákazníka, procesy zaměřené na další zainteresované strany a podpůrné procesy 

(Severinová, 2015a). 

Mezi procesy, které firma odebírá od externích zdrojů, patří zejména kontrolní 

a poradenská činnost v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany, vzdělávání atd. I u těchto procesů společnost přebírá odpovědnost ve smyslu 
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dosahování shody se všemi požadavky zákazníka. Pouze oblast informačních technologií 

je zajišťována organizační složkou AGC Europe IT, která spadá pod AGC Europe. 

Pro přehlednost jsou v tabulce 1 zobrazeny jednotlivé systémové procesy spolu s hlavními 

procesy. Hlavní procesy jsou dále děleny na procesy dílčí, ke kterým se vztahují i příslušné 

předpisy (Severinová, 2015a). 

 

Tabulka 1: Systémové a hlavní procesy ve výrobních organizačních jednotkách 

Procesy 
managementu 

Procesy zaměřené 
na zákazníka 

Procesy zaměřené 
na další 

zainteresované 
strany 

Podpůrné procesy 

Organizace a řízení 
Procesy podporující 

prodej 
Řízení ochrany 

životního prostředí 
Nakupování 

Plánování Výroba 

Řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při 

práci a požární 
ochrany 

Infrastruktura 

Zdroje 
Skladování a 

dodávání výrobku  
Výcvik 

Komunikace 
  

Metrologie 

Zlepšování 
  

Monitorování a měření 

  
  Interní audit 

  
  

Systémová 
dokumentace 

Zdroj: Upraveno dle Severinové (2015a) 

 

Mezi základní dokumenty ISM patří: Politiky kvality, životního prostředí, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, společenské odpovědnosti a politika prevence závažných havárií, 

Cíle kvality, environmentální cíle, cíle společenské odpovědnosti a cíle bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, Příručka ISM, Předpisy, Pracovní postupy, Specifikace kvality, Externí 

dokumenty a Další dokumenty. Odpovědnost ISM je decentralizována mezi různé organizační 

úrovně společnosti. Rozlišuje se úroveň servisního střediska organizace, pod které spadá 

představitel společnosti pro ISM, kterým je jmenován manažer lidských zdrojů. Dále pak 

koordinátor ISM, inspektor reklamací, funkce životní prostředí-standardizace a bezpečnostní 

technik. Druhou úrovní je úroveň závodu, kam se řadí koordinátor ISM, odborní pracovníci 
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v oblasti životního prostředí a zástupce ředitele pro věci personální v oblasti BOZP 

(Severinová, 2015a). 

Pro zvyšování efektivnosti ISM je důležitým aspektem plánování a určení jejich 

procesů. Pro zlepšování pak podnik používá cíle a programy managementu. Cíle musí 

korespondovat s politikami společnosti, být specifické, měřitelné a také vést k trvalému 

zlepšování. Programy jsou pak prostředkem pro dosahování přijatých cílů. Tyto programy 

obsahují určení odpovědností za dosažení cílů, prostředky a časový rámec, ve kterém mají být 

cíle naplněny. Skutečnost, jak jsou cíle i programy naplňovány, je v pravidelných 

a stanovených intervalech přezkoumávána (Severinová, 2015a). 

2.3.2 ISM ve zpracovatelských organizačních jednotkách 

Zpracovatelské firmy jsou dceřinými společnostmi AGC Flat Glass Czech a.s., člena 

AGC Group, které jsou buď akciovými společnostmi, nebo společnostmi s ručením 

omezeným. V čele stojí manažer zpracovatelských firem, kterému je přímo podřízen produkt-

manažer stavebního skla, manažeři marketingu a prodeje a také technický koordinátor 

stavebního skla. Jednotliví představitelé zpracovatelských firem pro integrovaný systém 

managementu mají za úkol zajišťovat stanovení, uplatnění a také udržování procesů ISM, dále 

předkládání zprávy o dosažené výkonnosti ISM a podporu znalosti požadavků 

zainteresovaných stran (Severinová, 2015b). 

Ve zpracovatelských jednotkách má firma zavedený integrovaný systém 

managementu složený z managementu jakosti, managementu životního prostředí 

a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je prostředkem pro plnění 

požadavků stakeholderů a zvyšování jejich spokojenosti, včetně zmiňované prevence neshod, 

prevence znečišťování nebo vzniku úrazů a poškození zdraví. I tento systém je založený 

na procesním přístupu a současně i dokumentace systému je totožná s ISM ve výrobních 

organizačních jednotkách (Severinová, 2015b). 

Co se týče jednotlivých procesů, zde oproti ISM ve výrobních jednotkách dochází 

k rozdílům. Opět se systémový proces člení na hlavní procesy a dílčí procesy, avšak zde již 

dochází k rozdílům. Níže je přiložená tabulka 2 se systémovými a hlavními procesy. 
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Tabulka 2: Systémové a hlavní procesy ve zpracovatelských organizačních jednotkách 

Procesy 
managementu 

Procesy zaměřené 
na zákazníka 

Procesy zaměřené 
na další 

zainteresované 
strany 

Podpůrné procesy 

Organizace a řízení Prodej 
Environmentální 

management 
Nakupování 

Plánování Výroba 
Bezpečnostní 
management 

Údržba 

Zdroje 
Balení, skladování a 

dodávání  
Výcvik 

Komunikace 
  

Metrologie 

Zlepšování 
  

Monitorování a měření 

   
Audit 

   

Systémová 
dokumentace a její 

řízení 

Zdroj: Upraveno dle Severinové (2015b) 

 

Interní audity ISM ve zpracovatelských společnostech jsou prováděny s určitými cíli 

a v plánovaných intervalech, které záleží na stavu a důležitosti jednotlivých činností. 

Při prokázání neshody v procesu musí být okamžitě přijata nápravná opatření, na která 

navazuje zpráva o výsledcích ověření. Audit je prováděn dvěma způsoby. Prvním způsobem 

je provedení auditu uvnitř společnosti a druhou variantou je pak tzv. audit křížový, 

kde je audit prováděn mezi jednotlivými společnostmi navzájem. Velmi důležitý je koncept 

trvalého zlepšování. Procesy, které jsou potřebné pro koncept trvalého zlepšování, jsou 

plánovány pomocí cílů a programů v souladu s politikou kvality, životního prostředí a BOZP 

(Severinová, 2015b). 

2.3.3 Výhody a důvody implementace ISM pro společnost 

Tato podkapitola se zabývá výhodami integrovaného systému managementu, nikoliv 

tak, jak jsou popisovány autory v odborných publikacích, ale z pohledu samotného podniku, 

který se pro implementaci ISM rozhodl a úspěšně integraci systémů zabezpečuje a pravidelně 

přezkoumává. Výhody, které integrovaný systém managementu přináší, jsou i důvodem, proč 

se podnik rozhodne pro integraci svých certifikovaných systémů. Samozřejmě systém 

integrovaného managementu nenese firmě pouze samá pozitiva a benefity, ale firma se musí 
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potýkat i s určitými komplikacemi, či problémovými oblastmi, které s sebou implementace 

ISM také přináší. 

Vrcholový management společnost AGC Flat Glass Czech a.s. spatřuje zejména tyto 

hlavní benefity implementace ISM do společnosti, které jsou v následujících bodech popsány: 

 jednoznačně stanovuje a určuje odpovědnosti a kompetence ve společnosti 

 zvyšuje odbornou způsobilost zaměstnanců 

 napomáhá dodržování technologické kázně pracovníky 

 napomáhá respektování a dodržování pořádku na všech pracovištích 

 zvyšuje produktivitu práce a současné snižuje podílu reklamací 

 napomáhá účasti všech zaměstnanců na udržování a fungování systému 

 přispívá ke tvorbě komplexního přístupu, sdílení společných požadavků příslušných 

norem a jejich efektivnějšímu uplatnění 

 umožňuje uplatnit zásadu řízení průběhu procesů stejným způsobem 

 snižuje počet auditodnů a externích auditů certifikační organizací (cca o 50 %) 

 napomáhá vyšší efektivitě interních auditů 

(Severinová, 2017) 

Tvorba ISM je velmi náročnou činností, která vyžaduje zejména důslednost, 

a to především při vytváření společné dokumentace. Důležité je také v procesu implementace 

ISM přesvědčit zaměstnance společnosti o podstatě a důležitosti zavedení systému a současně 

zajištění jejich potřebné kvalifikace, například pomocí školení či vzdělávacího kurzu. 

Mezi nevýhody integrovaného systému, společnost řadí zejména zvýšenou náročnost 

na udržování systému a jeho značnou rozsáhlost (Severinová, 2017). 

2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza má za úkol porovnat na základě slabých a silných stránek, příležitostí 

a hrozeb stav před zavedením ISM, tedy s jednotlivě zavedenými standardy ve společnosti 

a po jeho zavedení. SWOT analýza je sestavena na základě zpráv z dozorových auditů, které 

pro jednotlivě zavedené standardy probíhaly v květnu roku 2002. Pro integrovaný systém 

managementu se pro účely SWOT analýzy vycházelo z dozorových auditů z roku 2012 jak 

pro zpracovatelské, tak i výrobní organizační jednotky.  

Pro jednotlivě zavedené standardy, tedy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, jsou 

v rámci SWOT analýzy identifikovány pouze silné a slabé stránky, jelikož vzhledem 
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k minulému stavu této certifikace již identifikace hrozeb a příležitostí není aktuální. 

Jednotlivé silné a slabé stránky zobrazuje tabulka 3. Z tabulky je zřejmé, že u oddělené 

certifikace norem převládají slabé stránky nad silnými, a to zejména u norem ISO 14001 

a OHSAS 18001, které jsou v podniku oproti ISO 9001 certifikovány kratší dobu. 

 

Tabulka 3: Silné a slabé stránky jednotlivě certifikovaných standardů 

 

2x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1xC

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

ISO 14001: 

1996

1x S

Záznamy

Audit systému

Přezkoumání vedením

Používání certifikátů a 

certifikačních symbolů
1x W

1x S

2x S

1x S

1x S

1x W

2x W

Monitorování a měření

Havarijní připravenost a reakce

Dokumentace systému EMS

Řízení provozu

1x W

Právní a jiné požadavky

Environmentální aspekty

Cíle a cílové hodnoty

Programy

Výcvik, povědomí a odborná 

způsobilost

Přezkoumání vedením

3x W

1x W

1x W

Havárie, mimořádné události, 

neshody a nápravná a preventivní 

Audit

Výcvik, povědomí a odborná 

způsobilost

Konzultace a komunikace

Dokumentace

Řízení provozu

Havarijní připravenost a reakce

2x W

1x S

1x S

1x W

2x W

Právní a jiné požadavky

Cíle

Programy managementu BOZP

Silné Neutrální
Hodnocení vlastností 

Hodnocení

Plánování pro identifikaci 

nebezpečí, hodnocení rizik a 

Slabé

4x W

OHSAS 18001: 

1999

1x W

Měření a monitorování výkonnosti

2x S

1x S 2x W
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

SWOT analýza integrovaného systému managementu byla provedena zvlášť 

pro výrobní a zpracovatelské organizační jednotky. Pro hodnocení silných a slabých stránek 

bylo zvoleno semikvantitativní hodnocení. Příležitosti a hrozby pro ISM byly zvoleny shodně 

pro obě organizační jednotky. V níže uvedených tabulkách 4 a 5 jsou uvedeny silné a slabé 

stránky ISM. 

  

2x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

1x C

15 37 24CELKEM

1x W

Nákupní proces

Spokojenost zákazníků

Interní audit

Nepřetržité zlepšování

1x S

1x W

Přezkoumání vedením

Zdroje, lidské zdroje

Přezkoumání požadavků produktů, 

zákaznické požadavky

Komunikace se zákazníky

1x S

1x S

1x S

Kvalita manuálu

Kontrola dokumentace, kvalita 

záznamů

Kvalita plánování, politiky

Odpovědnost managementu

Interní komunikace

ISO 9001: 2000

Požadavky dokumentace QMS
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Tabulka 4: Semikvantitativní hodnocení silných a slabých stránek ISM u výrobních organizačních jednotek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

  

Neutrální

2 1 0 -1 -2

1

2

3

1

4

5

6

2

7

8

9

3

10

11

4

5

6

7

8

Celkem 8 7 0 -6 -4

Bilance (+/-) 0

Č
ís

lo

Hodnocení

Silné SlabéHodnocení vlastností ISM

úroveň a rozsah

OHSAS

angažovanost

erudovanost

pozitivní přístup

shoda s legislativou

kvalifikační úroveň

systémové trainingy

EMS

personální práce

Management a 

zaměstnanci

řízení nákupu

organizační struktura

Systém

vzdělávání

OHSAS - určení příčin neshod

QMS

sociální odpovědnost

evidence skoronehod

15 -10

Záznamy

Interní audity

přístupnost dokumentace

označení štítky

Dokumentace a 

označení

QMS

EMS

sociální odpovědnost

řízení výňatků

souhlas zaměstnance s 

používáním osobních údajů

adaptační proces a výcvik

BOZP
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Tabulka 5: Semikvantitativní hodnocení silných a slabých stránek ISM u zpracovatelských organizačních 

jednotek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Jednotlivé vlastnosti ISM jsou ohodnoceny podle toho, zda jsou řazeny mezi silné, 

neutrální či slabé stránky systému. Neutrální vlastnosti jsou pak ohodnoceny nulou a nemají 

žádný podstatný vliv na hodnocení. Silné i slabé vlastnosti jsou ohodnoceny body 1 a 2, 

potažmo -1 a -2, podle své závažnosti. Na konec je bilance silných a slabých stránek 

kvantitativně vyhodnocena. U ISM výrobních organizačních jednotek je bilance 15-ti 

kladných bodů a 10-ti záporných bodů. Tedy silné stránky systému převažují nad těmi 

slabými. U ISM zpracovatelských organizačních jednotek je tato bilance ještě příznivější. 

Zde je zaznamenáno celkem 14 kladných bodů a pouhých 5 bodů záporných. Celková bilance 

je tedy plus 9 bodů oproti 5 plusovým bodům u výrobních jednotek. 

  

Neutrální

2 1 0 -1 -2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

10

4 Metrologie

Celkem 8 6 0 -3 -2

Bilance (+/-) 0 -5

analýza dat

využití IT u procesů

vedení organizačních směrnic a 

záznamů

ISM

Dokumentace 

systematické zpracování dat 

(výroba)

chybné měření u měřidla

překlep v záznamu o elektro-

revizi

aktualizace a doplnění 

dokumentace u skladu MTZ

trvalé zlepšování

OHSAS

úroveň

soulad s firemní kulturou

zájem o stakeholders

EMS

Č
ís

lo

14

Hodnocení vlastností ISM

Hodnocení

Silné Slabé

QMS

Systém

Management a 

zaměstnanci

odborná úroveň

povědomí, přístup, schopnost 

prezentace
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Tabulka 6: Analýza příležitostí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci analýzy příležitostí, jak zobrazuje tabulka 6, byly identifikovány tyto 

příležitosti: snížení nákladů na zavedení a certifikaci systému, dostatek kvalifikovaných 

pracovníků v oblasti ISM na trhu práce, růst zájmu o implementaci ISM ze strany 

stakeholderů a také růst prestiže a konkurenceschopnosti po zavedení ISM. U každé 

jednotlivé příležitosti byla zároveň ohodnocena její přitažlivost a pravděpodobnost jejího 

vzniku. V tomto ohledu je na tom nejlépe růst prestiže a konkurenceschopnosti po zavedení 

ISM, která byla ohodnocena maximální přitažlivostí pro podnik a velkou pravděpodobností 

jejího vzniku. 

U analýzy hrozeb, na které odkazuje níže přiložená tabulka 7, byly vybrány tyto typy 

hrozeb – zpřísnění regulačních limitů, zpřísnění environmentálních požadavků, zpřísnění 

legislativy, pokles konkurenční výhody ISO norem a zvýšení nákladů spojených s certifikací. 

Stejně jako u analýzy příležitostí byly i hrozby ohodnoceny podle své závažnosti 

a pravděpodobnosti svého vzniku. Nejzávažnější hrozbou se jeví zpřísnění environmentálních 

požadavků, která má velkou závažnost i velkou pravděpodobnost vzniku. 
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Růst prestiže a konkurenceschopnosti po 

zavedení ISM

Růst zájmu o implementaci ISM ze strany 

stakeholderů

Snížení nákladů na zavedení a certifikaci 

systému

Dostatek kvalifikovaných pracovníků v 

oblasti ISM

Typ příležitosti

Přitažlivost příležitosti
Pravděpodobnost vzniku 

příležitosti
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Tabulka 7: Analýza hrozeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 8: Matice SWOT pro výrobní organizační jednotky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Do SWOT matice bylo následně k jednotlivým přednostem a slabinám zapsáno 

znaménko plus nebo mínus. Pokud některá z předností podniku snižuje dopady hrozby nebo 
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5
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Pokles konkurenční výhody ISO norem

Zvýšení nákladů spojených s certifikací

Pravděpodobnost vzniku 

hrozby
Závažnost hrozby

Typ hrozby

Zpřísnění regulačních limitů

Zpřísnění environmentálních požadavků

Zpřísnění legislativy

Příležitost 1 Příležitost 2 Příležitost 3 Příležitost 4 Hrozba 1 Hrozba 2 Hrozba 3 Hrozba 4 Hrozba 5 Hodnocení

Přednost 1 + + + 3+

Přednost 2 + + + + + 5+

Přednost 3 + + + 3+

Přednost 4 + 1+

Přednost 5 + + + 3+

Přednost 6 + + + + 4+

Přednost 7 + + + 3+

Přednost 8 + + 2+

Přednost 9 + + 2+

Přednost 10 + + 2+

Přednost 11 0+

Slabina 1 0-

Slabina 2 - - - - 4-

Slabina 3 - - - - 4-

Slabina 4 - - 2-

Slabina 5 - - - 3-

Slabina 6 - 1-

Slabina 7 - 1-

Slabina 8 - 1-

Hodnocení 2+ 2+ 2+ 8+, 2- 4+, 3- 5+, 1- 5+, 7- 3- 0
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naopak ještě více zvyšuje přitažlivost některé z příležitostí, tak v matici bylo použito 

znaménko plus. Znaménko mínus pak bylo použito pro situace, kdy některá ze slabin podniku 

snižovala přitažlivost některé příležitosti podniku nebo prohlubovala závažnost hrozby. 

Na základě výsledků SWOT matice patří mezi nejvýznamnější přednosti ISM erudovanost 

zaměstnanců a managementu, dále kvalifikační úroveň systému a na třetím místě se umístily 

vlastnosti jako je angažovanost managementu a zaměstnanců, důraz na vzdělávání a školení 

zaměstnanců, shoda systému s legislativou a také systémové trainingy. Nejvážnější slabinou 

systému ISM je podle SWOT matice absence evidence skoronehod spolu s absencí určování 

příčin a neshod v rámci standardu OHSAS. Mezi stěžejní příležitosti se řadí možný růst 

prestiže a konkurenceschopnosti podniku po zavedení vlastního ISM. Ostatní uvedené 

příležitosti se umístily na shodné úrovni. Co se týče hrozeb, zde se jeví nejnebezpečnější 

hrozbou pokles konkurenční výhody ISO norem a dále pak možné zpřísnění legislativy, 

ať už ze strany státu či Evropské unie. 

 

Tabulka 9: Matice SWOT pro zpracovatelské organizační jednotky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U zpracovatelských organizačních jednotek se vychází ze stejných příležitostí 

a hrozeb jako u výrobních jednotek, avšak s odlišnými silnými a slabými vlastnostmi systému 

ISM. Ze SWOT matice lze určit nejsilnější přednosti systému ISM, kterými jsou povědomí, 

přístup a prezentace managementu a zaměstnanců, na druhém místě je jejich odborná úroveň 

a na třetím místě pak proces trvalého zlepšování systému ISM. Mezi slabiny systému patří 

především oblast metrologie, v rámci které byly zjištěny chybné výsledky měření u některých 

Příležitost 1 Příležitost 2 Příležitost 3 Příležitost 4 Hrozba 1 Hrozba 2 Hrozba 3 Hrozba 4 Hrozba 5 Hodnocení

Přednost 1 + + + 3+

Přednost 2 0+

Přednost 3 + + + + 4+

Přednost 4 + + 2+

Přednost 5 + + 2+

Přednost 6 + + + + + + + 7+

Přednost 7 + + + + + + + + 8+

Přednost 8 + + + + 4+

Přednost 9 + + + 3+

Přednost 10 + + + 3+

Slabina 1 - 1-

Slabina 2 - - 2-

Slabina 3 - - 2-

Slabina 4 - - - - - - 6-

Hodnocení 3+ 8+ 4+, 1- 5+, 1- 5+, 3- 5+, 1- 3+, 4- 1- 3+
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měřidel, dále pak nedostatečná aktualizace a doplnění dokumentace u skladu MTZ a překlep 

v záznamu o elektro-revizi. Stěžejní příležitostí se podle SWOT matice stal dostatek 

kvalifikovaných pracovníků v oblasti ISM a poté růst prestiže a konkurenceschopnosti 

po zavedení ISM. Nejhůře hodnocenou hrozbou se pak stalo zpřísnění legislativy spolu 

s poklesem konkurenční výhody ISO norem. 

U obou integrovaných systémů managementu a jejich provedených SWOT analýz 

je patrné, že velkou roli vždy hraje lidský faktor, tedy zaměstnanci a management podniku 

a jejich přístup k ISM a jejich kvalifikovanost v této oblasti. Důležití jsou i stakeholdeři 

podniku, kteří hrají také velmi důležitou roli, zejména v ocenění a podpoře zavedeného ISM. 

V porovnání provedených SWOT analýz obou integrovaných systémů managementu 

s odděleně certifikovanými standardy ve společnosti, je patrné, že na základě silných 

a slabých stránek systému si mnohem lépe vede právě integrovaný systém managementu, 

který v rámci tohoto hodnocení dosahuje většího počtu silných stránek oproti těm slabým 

na základě zpráv z auditů. V rámci hlavních a podpůrných procesů uvnitř organizace 

je pro společnost jednoznačně přínosnější integrovaný systém managementu. 

2.5 Výkonnost integrovaného systému managementu 

Pro zavedení integrovaného systému managementu musí podnik počítat s určitými 

vstupními náklady. Mezi tyto náklady patří samozřejmě náklady na samotnou certifikaci, 

ale také náklady na proškolení zaměstnanců, případně na najmutí nových zaměstnanců 

v oblasti kvality, na případné poradenství nebo na sjednocení podnikové dokumentace 

a příruček pro ISM. Tyto vstupní náklady jsou však vykompenzovány výrazně nižšími 

náklady v následujících letech díky zavedenému ISM. Tabulka 10 představuje veškeré 

náklady a úspory, které podniku AGC Flat Glass Czech a.s. vznikly díky implementaci 

integrovaného systému managementu. Jedná se o interní odborné odhady společnosti, 

kdy některé položky jsou vyčísleny v absolutních číslech, u jiných se jedná o procentuální 

vyčíslení. 

  



47 

 

Tabulka 10: Náklady na implementaci a udržování ISM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Celkové náklady na implementaci ISM byly ve zvolené společnosti vyčísleny 

na 635 000 Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na zavedení ISM (300 000 Kč), 

na proškolení zaměstnanců (260 000 Kč) a také prostředky spojené s přípravou integrovaných 

příruček a veškeré potřebné dokumentace vztahující se k ISM (75 000 Kč). Díky systému 

Vstupní náklady

Certifikace 300 tis.

Školení 260 tis.

Dokumentace 75 tis.

Celkem 635 tis.

Počet reklamací 

(externí vady) Plán Skutečnost Poznámka

2002 0,50% 0,80% Stratobel (stavební lepené sklo)

0,45% 0,36% Ploché sklo (automobilový průmysl)

0,10% 0,10% Přepravní lomy

0,25% 0,20% Float

2003 0,50% 0,35% Stratobel (stavební lepené sklo)

0,40% 0,08% Ploché sklo (automobilový průmysl)

0,10% 0,04% Přepravní lomy

0,23% 0,16% Float

2004 0,40% 0,34% Stratobel (stavební lepené sklo)

0,20% 0,10% Automotive

0,10% 0,04% Přepravní lomy

0,20% 0,16% Float

… … …

2013 0,25% 0,23%

2014 0,25% 0,24%

2015 0,25% 0,22%

2016 0,25% 0,25%

2017 0,25% 0,18%

2018 0,20% ?

Certifikace

Před ISM Výrobní závody 200 tis

Zpracovatelské 

firmy 200 tis.

Po ISM Celá společnost 300 tis Pokles o 25 %

Škody na prostředí

Pokles 33,20%

Audity

Před ISM Auditodny 47,5

Po ISM Auditodny 32 Pokles o 32,63 %

Interní vady

Úspora 75%

Prevence

Zvýšení nákladů 15% Nábor nových zaměstnanců kvality a jejich proškolení

Náklady na implementaci a udržovaní ISM
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společnost ušetřila finanční prostředky, které se vážou na externí vady neboli reklamace. 

Počet reklamací je ukazatelem, který společnosti referuje o spokojenosti zákazníků 

s poskytovanými produkty. Tabulka 10 zobrazuje počet reklamací společnosti od zavedení 

ISM (tedy roku 2002) a pro následující dva roky a následně pro roky 2013-2017, včetně 

stanoveného plánu pro rok 2018. V letech 2002 až 2004, které jsou předmětem analýzy 

externích vad, byly jednotlivé výrobky a jejich reklamace sledovány zvlášť.  

Nejvyšší procentuální zastoupení reklamací bylo zjištěno u výrobku Stratobel, tedy 

stavebního lepeného skla, které zaznamenalo hodnotu 0,8 % reklamací a překročilo tak roční 

plán o 0,3 %. Naopak nejmenší zastoupení reklamací bylo u přepravních lomů, pouhých 0,1 

%. Průměrný počet reklamací za všechny čtyři produkty dosahuje hodnoty 0,37 % za rok 

2002. V roce 2002 byla současně zavedena jednotná přeprava skla, na základě výběrového 

řízení, po celé Evropě u všech dceřiných společností, což mělo za následek také finanční 

úsporu pro společnost. Hodnota reklamací se během následujících let neustále snižuje 

a dochází tak k zefektivnění výroby ve společnosti. V letech 2013 a dalších je již procentuální 

zastoupení reklamací sledováno souhrnně pro všechny produkty společnosti. V roce 2017 

bylo zaznamenáno pouhých 0,18 % reklamací, což zobrazuje poměrně velké snížení externích 

vad po zavedení ISM a s tím souvisejících finančních úspor pro podnik.  

Co se týče certifikace, která je uskutečňována každé 3 roky, společnost ušetří zhruba 

25 % svých finančních prostředků v porovnání se situací před zavedením ISM. 

Před zavedením ISM společnost vynakládala zhruba 200 000 Kč na certifikaci systémů 

výrobních závodů a tu samou sumu na certifikaci systémů zpracovatelských závodů. Nyní 

se odhadují náklady na 300 000 Kč pro certifikaci celé společnosti. Ta samá situace nastala 

i u auditů, kde se sledují tzv. auditodny. Auditodny byly po zavedení ISM sníženy z počtu 

47,5 dne na 32 dní a tím i celkové náklady na tuto oblast. Velké úspory byly zjištěny také 

v oblasti interních vad, kde došlo ke snížení nákladů o 75 % díky lepší technologii a kontrole. 

Toto zlepšení spočívá ve využití laseru, který odhalí vady již ve výrobním procesu. Vady jsou 

označeny a odstraněny, přičemž zbytek výrobku (v tomto případě skla) se dále využije. Dříve 

byl celý výrobek, na kterém byla odhalena vada, vyhozen a nijak se s ním již nepracovalo. 

Na výrobcích se dále ověřuje správná optika, průhyb skla, tloušťka atd., prostřednictvím 

proškolených zaměstnanců firmy. Veškeré tyto preventivní kontroly, jejichž počet a kvalita 

se po implementaci ISM výrazně zvýšil a zlepšil, zvyšují firmě náklady. Firma odhaduje 

nárůst těchto nákladů zhruba o 15 %. 
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Celkový objem výdajů, které společnost vynakládá na jakost (VQ) lze určit podle 

následujícího vzorce (Nenadál, 2004): 

VQ = VI + VE + VPP + VŠP + VH + VP 

Zkratka VI označuje veškeré výdaje na interní vady v organizaci, které vznikly 

při výrobě. Jejich úspora byla stanovena na 75 %. U externích vad (VE) byla dosažená úspora 

18,5 %, do kterých jsou zařazeny výdaje vztahující se k nespokojenosti zákazníka, respektive 

počet reklamací. U položky výdajů na promrhané investice a příležitosti (VPP) nebyly 

identifikovány žádné náklady, tedy ani jejich procentuální zlepšení či zhoršení. Celková 

úspora u výdajů na škodách na prostředí (VŠP) byla stanovena na 33,2 %. Výdaje 

na hodnocení v organizaci (VH) v sobě obsahují výdaje na audity a certifikaci systémů. 

Tyto výdaje se snížily o 28,8 % ve sledovaném období. Poslední sledovanou položkou jsou 

výdaje na prevenci (VP) (Nenadál, 2004). U jediné této položky došlo k nárůstu výdajů zhruba 

o 15 %. Veškeré změny jednotlivých výdajů jsou implementovány do výše uvedeného vzorce 

pro výpočet celkového objemu výdajů. 

VQ = (75 % + 18,5 % + 0 % + 33,2 % + 28,8 % - 15 %)/6 

VQ = 23,42 % 

Celkový objem výdajů na jakost se ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. snížil 

zhruba o 23,42 % po zavedení integrovaného systému managementu v roce 2002. 

Po zavedení jednotného ISM pro celou společnost je očekáván ještě hlubší pokles těchto 

výdajů na jakost. 

Dalším krokem bylo potvrzení či vyvrácení tvrzení, které se objevuje v odborné 

literatuře, a to sice tvrzení, že jednotlivé ukazatele výkonnosti, uvedené v tabulce 11, rostou 

rychleji, pokud má podnik zavedený integrovaný systém managementu, než pokud 

ho zavedený nemá. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v tabulce 11. Pro analýzu byly vybrány 

nejzazší dostupné údaje z roku 1996 a z posledního roku před implementací, tedy z roku 

2001. Toto období vytváří pětiletý interval a z toho důvodu bylo vybráno i pětileté období 

po implementaci ISM, tedy období od roku 2002 do roku 2007. Z tabulky 11 také vyplývá, 

že všechny vybrané ukazatele po implementaci ISM vykazují nižší tempo růstu, než 

před implementací. Výjimku tvoří ukazatel „počet zaměstnanců“, v rámci kterého dochází 

ke zpomalení tempa úbytku zaměstnanců, a proto může být jako jediný hodnocen kladně. 

Podstatné však je, že všechny ukazatele ve společnosti rostou a společnost na trhu stále 

prosperuje. 
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Tabulka 11: Ukazatele výkonnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996, 2001, 2002 a 2007 

2.5.1 Finanční analýza 

Téměř všechny publikace a odborné články na téma integrovaného systému 

managementu a jeho výhod zmiňují lepší finanční a ekonomické výsledky pro organizaci. 

Autoři Novokmet a Rogošić (2017) uvádí, že po zavedení systémů ISO či ISM podnik 

dosahuje lepších finančních výsledků na základě ukazatelů EBIT, ROA a míry platební 

schopnosti neboli likvidity. Dále upozorňují i na fakt, že čím déle je systém v podniku 

zaveden, tím lepších výsledků bude dosahovat. To samé se týká i materiálové spotřeby, 

u které by mělo docházet také k výrazné úspoře, jak tvrdí ve svém článku Lestyánszka 

Škůrková a kol. (2015). Tyto aspekty byly prověřeny i ve společnosti AGC Flat Glass Czech 

a.s. na základě zveřejněných výročních zpráv v období od roku 1996 do roku 2016, 

kdy od roku 2002 (rok zavedení ISM pro výrobní závody a zpracovatelské firmy) by mělo být 

pozorováno zlepšení. 

To, jak se ve sledovaném období ve zvolené společnosti vyvíjel ukazatel ROA, 

zobrazuje uvedený graf v obrázku 6. Z grafu je patrné, že v rámci ukazatele ROA dochází 

během sledovaných let k poměrně velkým výkyvům, a to zejména v roce 2007, 

než že by docházelo ke kontinuálnímu nárůstu od roku 2002. Ukazatel ROA porovnává zisk 

s celkovými aktivy, které jsou investovány do podnikání, bez ohledu na to, zda byla 

financována z vlastního či cizího kapitálu. Výpočet hodnoty ROA probíhal podle uvedeného 

vzorce (Synek, 2011): 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vybraný ukazatel 

výkonnosti

Změna výkonnosti 

bez ISM

Změna výkonnosti 

s ISM

Tržby celkem 36,90% 19,72%

Počet zaměstnanců -47% -11,23%

Průměrná mzda zaměstnanců 77,11% 49,68%

Celková aktiva 34,66% 29,13%

Vlastní kapitál 58,40% 31,05%

Zisk po zdanění 1256,10% 414,62%
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Je třeba zmínit, že průměrná hodnota ukazatele ROA v letech 1996 až 2001 (tedy před 

zavedením ISM) je nižší, než hodnota ROA po zavedení ISM (tedy po roce 2002). Průměrná 

hodnota ROA v letech 1996 až 2001 dosahovala hodnoty 3,62, zatímco od roku 2002 

je průměr 5,15, čemuž napomáhá zejména extrémně vysoká hodnota v roce 2007. Vysoká 

hodnota v roce 2007 je pravděpodobně způsobena vrcholem ekonomického růstu, s čímž 

souvisí i prudký propad v roce 2008, který značí počátek ekonomické krize. 

 

Obrázek 6: Rentabilita aktiv (ROA) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 

 

Ukazatel likvidity poskytuje společnosti obrázek o tom, zda je podnik schopen včas 

hradit své krátkodobé závazky. Pro tyto potřeby byl zvolen ukazatel běžné likvidity, který 

ukazuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Doporučená hodnota 

běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5 a pro její výpočet slouží vzorec (Synek, 2011): 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Obrázek 7: Běžná likvidita podniku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 

 

Obrázek 7 představuje pomocí spojnicového grafu vývoj běžné likvidity 

ve společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. Z grafu 7 je patrné, že běžná likvidita podniku 

nedosahuje doporučených hodnot po celou dobu od zavedení ISM ve společnosti, ale pouze 

v letech 2002, 2006 a 2008 až 2010. V letech před implementací ISM, tedy v letech 2000 

a 2001, nabývala likvidita také doporučených hodnot. V posledních letech vykazuje běžná 

likvidita velmi nízké hodnoty kolem 0,3 – 0,5, což značí nedostatek majetku podniku 

(oběžných aktiv) na splacení krátkodobých závazků. 

Ukazatel likvidity mimo jiné ovlivňují i zásoby, konkrétně doba obratu zásob. 

Čím vyšší doba obratu zásob, tím vznikají firmě vyšší finanční náklady na udržení těchto 

zásob. To logicky souvisí i s likviditou, která se tím pádem podniku snižuje, a podnik 

tak nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí svých krátkodobých závazků. Pro výpočet 

doby obratu zásob byl použit uvedený vzorec (Synek, 2011): 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Dobu obratu zásob pro jednotlivé roky sledovaného období znázorňuje obrázek 8. 

V posledních třech letech koresponduje vyšší doba obratu zásob s nízkou likviditou podniku. 

Naopak roky 2003 až 2005 se vyznačují nižší dobou obratu zásob a vyšší likviditou podniku. 

Vyšší doba obratu zásob může být v tomto případě spojena přesycením trhů stavebního skla, 

zejména na východním trhu. 
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Obrázek 8: Doba obratu zásob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 

 

Posledním zkoumaným ukazatelem je celková zadluženost podniku. Pokud je podnik 

předlužený, znamená to, že dluh není zajištěn dostatečným množstvím majetku a dluhy tak 

jeho hodnotu převyšují. Optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 30 – 60 % a vypočte 

se podle tohoto vzorce (Synek, 2011): 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Celková zadluženost se po celou dobu pohybuje v přijatelném rozmezí, tedy mezi 

doporučenými 30 – 60 %. Pouze v letech 2013 a 2014 došlo k nepatrnému výkyvu nad tuto 

hranici. V rámci sledované zadluženosti dochází k neustálým výkyvům a nelze tedy tvrdit, 

že by po zavedení ISM docházelo k poklesu celkové zadluženosti podniku. Nejnižší 

zadluženosti podnik dosahoval v letech 2008 – 2011 (mírně nad 30 %), pak však došlo opět 

k prudkému nárůstu zadluženosti. Celý průběh představuje obrázek 9, prostřednictvím 

spojnicového grafu. 
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Obrázek 9: Celková zadluženost (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 

 

Nyní je pozornost zaměřena na spotřebu materiálu v podniku, která se také 

nevyznačuje zlepšujícím, neboli klesajícím trendem. Tento fakt však může být ovlivněn 

rostoucí výrobní činností podniku. Pro vyloučení nebo potvrzení tohoto tvrzení byly 

do analýzy spotřeby materiálu přidány i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb podniku. 

Následující graf, který zobrazuje obrázek 10, znázorňuje trend vývoje spotřeby materiálu 

a tržeb za prodané výrobky a služby ve sledovaném období ve zvoleném podniku. 

 

Obrázek 10: Spotřeba materiálu a tržby za prodej výrobků a služeb (v tis.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 
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Z uvedeného grafu je patrné, že spotřeba materiálu se vyvíjí přibližně stejně jako tržby 

za prodej výrobků a služeb a že tržby ve všech letech sledovaného období převyšují náklady 

na materiál. Ovšem opět nelze uvést, že by docházelo k lineárnímu nárůstu tržeb 

a k opačnému vývoji spotřeby materiálu. Na nejvyšší tržby společnost dosáhla v roce 2007 

(9,03 miliard Kč) a na nejvyšší spotřebu materiálu pak o rok později, v roce 2008, jejíž 

hodnota byla 5,09 miliard Kč. Pro porovnání spotřeby materiálu před a po zavedení ISM 

v podniku, byly tržby převedeny na 1 Kč spotřebovaného materiálu. V tomto porovnání 

je na tom lépe poměr spotřeby materiálu a tržeb za prodej před zavedením ISM v podniku. 

Zde na 1 Kč spotřebovaného materiálu připadá v průměru 2,066 Kč tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Jednotlivé údaje přibližuje přiložená tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Spotřeba materiálu a tržby za prodej výrobků a služeb před a po zavedení ISM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 

 

Dále v rámci této analýzy byla provedena regrese, s cílem odhalení závislosti právě 

mezi spotřebou materiálu a tržbami z prodeje zvlášť pro období před ISM a po zavedení ISM. 

Pro situaci před implementací ISM byla zvolena lineární regresní přímka s předpisem funkce 

y = 1,7192x + 962513. Nalezený model vystihuje z 94,9 % variabilitu proměnné Y. Korelační 

koeficient vychází 97,4 %, což ukazuje na vysokou závislost mezi spotřebou materiálu 

a energie a tržbami z prodeje vlastních výrobků a služeb. P-hodnota je 0,099 %, tedy hodnota 

je menší než 5 % a výsledný model je tudíž významný. 

  

Před zavedením ISM Po zavedení ISM

2,066 Kč 1,822 Kč

Tržby za prodej výrobků a služeb na 1 Kč 

spotřebovaného materiálu
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Obrázek 11: Regrese materiálové spotřeby a tržeb z prodeje výrobků před ISM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2001 

 

 Po zavedení ISM ve společnosti se situace změnila následujícím způsobem. I v tomto 

případě byla zvolena lineární regresní přímka. Předpis lineární funkce je y = 2,1545x - 1E+06. 

Nalezený model vystihuje z 87,4 % variabilitu proměnné Y. Korelační koeficient je 76,4 %, 

což vyjadřuje závislost mezi spotřebou materiálu a energie a tržbami z prodeje vlastních 

výrobků a služeb po zavedení ISM, bohužel však v průměru dochází ke zvyšování 

materiálových potřeb, tudíž tato nižší závislost nevyjadřuje tendenci k poklesu materiálových 

potřeb. P-hodnota i v tomto případě vyšla pod hranicí 5 %, konkrétně 0,002 %, a tudíž 

je model velmi významný. 

 

Obrázek 12: Regrese materiálové spotřeby a tržeb z prodeje výrobků po ISM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 2002 – 2016 
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 Nakonec byla na základě časové řady vytvořena prognóza pro vývoj obou 

sledovaných proměnných pro roky 2017 až 2022. Co se týče tržeb, zde by mělo 

nejpravděpodobněji dojít k velmi mírnému růstu, u materiálové spotřeby je růst prostředků 

výraznější. Tím by se tedy měl stále prohlubovat trend menšího přínosu tržeb na jednotku 

spotřebovaného materiálu a energie. Číselné výstupy z této analýzy jsou součástí přílohy 1 

(časová řada pro tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb) a přílohy 2 (časová řada 

pro spotřebu materiálu a energie). Grafické zpracování prognózy, včetně dolní a horní hranice 

spolehlivosti jsou součástí obrázku 13 a 14. 

 

Obrázek 13: Časová řada - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 

 

Obrázek 14: Časová řada – spotřeba materiálu a energie 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv podniku z let 1996 – 2016 
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2.5.2 Kontrolní akce a počty zjištění ve společnosti 

Ve dvouletém období, tedy od listopadu 2015 do října 2017, bylo v největší 

organizační jednotce, kterou je závod AGC Řetenice, provedeno celkem 325 akcí. Tyto akce 

se skládaly z interních auditů, kontrol/preventivních prohlídek, zdravotního dohledu 

a ostatních monitorovacích akcí. Celkové rozložení těchto akcí zobrazuje přiložený obrázek 

15 pomocí výsečového grafu. 

 

Obrázek 15: Druhy akcí (absolutní počet) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Největší zastoupení ve dvouletém období v závodě AGC Řetenice měly 

kontroly/preventivní prohlídky, kterých bylo celkem 315, dále interní audity s počtem 8 

a po jedné akci mají zastoupení ostatní monitorovací akce a zdravotní dohled. Audit/kontrola 

dozorového auditu se v tomto období nevyskytl. V rámci interních auditů procesů ISM byla 

u tohoto závodu ve všech jeho oblastech, identifikována pouze 1 neshoda, která byla 

neprodleně odstraněna. Ostatní zjištěné neshody, kterých bylo celkem 90, vyplynuly 

z monitorování dodržování bezpečnostních předpisů, respektive jejich nedodržování, během 

provedené kontroly/preventivní prohlídky. Také na tyto neshody byla uplatněna nápravná 

opatření a tím veškeré neshody odstraněny. Ostatní výčet a poměrové zastoupení dalších 

zjištění uvádí obrázek 16. 

  

315 

8 1 1 0 

Kontrola/preventivní prohlídka Interní audit Zdravotní dohled

Ostatní monitorovací akce Audit/kontrola dozorového auditu
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Obrázek 16: Druhy zjištění (absolutní počet) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů 

 

Uvedený graf v rámci obrázku 16 znázorňuje již uvedené neshody s jejich celkovým 

počtem 91. Největší zastoupení v grafu však mají slabé stránky (neboli doporučení), kterých 

se vyskytuje celkem 287, na druhém místě v četnosti zastoupení jsou hned silné stránky, které 

se v rámci jednotlivých akcí objevily celkem 242 krát. Komentář byl zastoupen v počtu 156 

a nejmenší zastoupení má pak závažná neshoda, která se vyskytla pouze 4 krát.  

 

Tabulka 13: Počty zjištění před a po certifikaci ISM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů 

 

Pro porovnání je výše uvedena tabulka 13, která přehledně zachycuje změnu 

a zlepšení výsledků a zjištění v rámci auditů v letech před a po certifikaci systémem ISM. 

Jednotlivé počty akcí a počty zjištění jsou uvedeny pomocí spojnicového a sloupcového grafu 

na obrázcích 17 a 18. 

  

287 

242 

156 

91 
4 

Slabá stránka (doporučení) Silná stránka (kladné hodnocení)

Komentář Neshoda (vedlejší odchylka)

Závažná neshoda (hlavní odchylka)

Slabá stránka (doporučení) 301 Slabá stránka (doporučení) 287

Silná stránka (kladné hodnocení) 205 Silná stránka (kladné hodnocení) 242

Komentář 160 Komentář 156

Neshoda (vedlejší odchylka) 113 Neshoda (vedlejší odchylka) 91

Závažná neshoda (hlavní odchylka) 6 Závažná neshoda (hlavní odchylka) 4

Počty zjištění po certifikaci ISMPočty zjištění před certifikací ISM
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Obrázek 17: Počet akcí (absolutní počet) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů 

 

Obrázek 18: Počet zjištění (absolutní počet) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů 

 

Z uvedeného obrázku 17 je patrné, že nejvíce akcí proběhlo hned v prvním 

sledovaném měsíci, tedy v listopadu 2015, ve kterém bylo provedeno dohromady 40 akcí. 

Druhým vrcholem se stal leden roku 2016 s celkovým počtem 39 akcí. Následující zkoumané 

měsíce se vyznačují mnohem menšími počty provedených akcí, které se pohybují v rozmezí 

od 2 do 17 akcí. Z grafu na obrázku 18 je zřejmé, že nejvíce zjištění bylo v květnu roku 2017 

s celkovou hodnotou 110 zjištění. Další výrazné počty zjištění byly v lednu 2016 (83 zjištění) 

a v srpnu 2017 (71 zjištění). Naopak nestandardně malé počty zjištění zaznamenaly měsíce 

září až prosinec 2016, kde bylo pouhé jedno zjištění a v listopadu dvě zjištění. 

Na základě regresní analýzy bylo zjišťováno, zda existuje možný vztah mezi počtem 

akcí a počtem zjištění. Logicky se nabízí myšlenka, že pokud podnik provádí více kontrolních 

či monitorovacích akcí systému, tím více zjištění by mělo být nalezeno. Pro účely prokázání 
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možné závislosti byla použita lineární regrese s lineární regresní přímkou pro dvě proměnné, 

kterými byly uvedené počty akcí a počty zjištění za jednotlivé měsíce v období 24 měsíců 

(listopad 2015 až říjen 2017).  

 

Obrázek 19: Regresní analýza – počet akcí a zjištění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hypotéza H0 je stanovena následovně: počet zjištění závisí na počtu provedených akcí. 

Rovnice lineárního trendu z grafu, který představuje obrázek 19, má tvar y = 0,1709x + 

7,9864. Podle indexu determinace nalezený model vystihuje z 20,9 % variabilitu proměnné Y. 

Korelační koeficient s hodnotou 0,458, představuje slabou závislost mezi počtem akcí 

a počtem zjištění. P-hodnota modelu je 2,4 %, tedy je zamítnuta H0 a model je významný. 

Z provedené regresní analýzy tedy vyplývá, že počet zjištění není závislý na počtu 

provedených akcí a není tedy pravidlem, že měsíc, ve kterém bylo provedeno mnoho 

kontrolních akcí, musí mít i mnoho zjištění a naopak. 
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3 Návrh na sjednocení integrovaných systémů managementu 

Návrh na sjednocení integrovaných systémů managementu spočívá především 

v modelu PDCA, který je pro tyto účely hojně zmiňovaný nejen v odborné literatuře, ale také 

využíván i v praxi. Model PDCA je sledem na sebe navazujících čtyř kroků, které je třeba 

pro správnou implementaci projít a naplnit jejich obsah. Tyto kroky jsou blíže představeny 

v následující podkapitole a následně na ně navazuje i aplikace tohoto modelu na konkrétní 

situaci v praxi.  

Integrace dvou integrovaných systémů managementu může probíhat také na základě 

matice rizik, a proto i na tuto možnost se práce zaměřuje a přibližuje tento koncept nejen 

v teoretické rovině, ale převádí ho i na konkrétní příklad v praxi. Integrační faktory 

se vyznačují různou mírou rizika, kdy po zavedení integrovaného systému managementu 

by mělo dojít ke snížení těchto rizikových faktorů a s nimi spojených nákladů. 

3.1 Model PDCA 

Model  PDCA je cyklickým procesem, ve kterém dochází k plánování a testování 

kroků, které mají vést ke zlepšení procesů či odstranění určitého problému ještě před jejich 

plným zavedením (Deshpande, 2013). Model se skládá ze 4 kroků, které učí společnost 

plánovat akci, provést ji, zkontrolovat ji, zda odpovídá plánu, a jednat podle nově zjištěných 

a naučených poznatků (Johnson, 2002). Tyto vyjmenované 4 kroky tvoří svými počátečními 

písmeny anglického názvu, název celého modelu PDCA. Konkrétně tedy P – plan (plánuj), 

D – do (proveď), C – check (zkontroluj) a A – act (jednej). 

Vývoj modelu PDCA jako moderního nástroje kvality začal již ve 20. letech 20. století 

(Gupta, 2006). Model PDCA jako první objevil a vyvinul Walter A. Shewhart, který 

ho prezentoval ve své knize Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control, avšak 

popularizován byl model až W. E. Demingem (Johnson, 2002; Deshpande, 2013). 

Dr. Deming byl prvním odborníkem na kvalitu, který toto téma přednášel v Japonsku. 

Svými znalostmi přispěl k rozvoji japonských firem, jako je Toyota, Nissan, Sony apod. 

(Deshpande, 2013). Autor Stewhart přistupoval k modelu jako k prostředku neustálého 

hodnocení a zlepšování managementu, což je považováno za proces, který je nezbytný 

k úspěšnému podnikání. W. Edwards Deming byl naopak prvním, který Stewhartův cyklus 

přejmenoval na model PDCA (Johnson, 2002).  

Transformace Shewhartova modelu v model Demingův (tedy PDCA model) je spojen 

s ignorováním statistického záměru. V rámci modelu PDCA jsou kontroly zaměřené 
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na specifikaci produktu a nikoliv na kontrolu statistických limitů a statistickou 

akceptovatelnost procesu, jak to navrhoval Shewhartův model. Později dr. Deming 

přeformuloval model PDCA na model PDSA (Gupta, 2006), který nahrazuje třetí krok Check 

krokem Study. Základním předpokladem modelu PDSA je proces neustálého zlepšování, 

jelikož pouhá zpětná vazba není dostačující. Model PDSA na rozdíl od modelu PDCA 

nehledá původní příčinu problému a někdy může docházet k situaci, že model PDSA není tak 

průhledný jako model PDCA a zároveň se nepřizpůsobil současnému požadavku, který 

se týká perfekcionismu. Někteří autoři jako nadstavbu výše zmíněných modelů protěžují nový 

model nazývaný 4P zahrnující přípravu, provedení, dokonalost (bezvadnost) a pokrok (Gupta, 

2006). 

PDCA je model neustálého zlepšování, který by měl být zakotven v podnikové kultuře 

(Sokovic et al., 2010). Zahrnuje týmový přístup a proto je potřeba před zahájením procesu 

PDCA, aby podnik sestavil tým pracovníků, kteří se budou tomuto modelu věnovat, a také 

aby sestavil plán komunikace. Důležité je určit vedoucího týmu a ostatní členy, kteří budou 

za průběh modelu PDCA zodpovědní (Gorenflo & Moran, 2012). Je nezbytné, aby nástroje, 

techniky a přístupy použité pro zlepšení systému managementu jakosti byly vhodně vybrány 

pro tým a správně použity na příslušný proces (Sokovic et al., 2010). V rámci komunikace 

má být informováno o změnách, harmonogramu projektu či o jeho současném stavu 

(Gorenflo & Moran, 2012). Model PDCA je využíván zejména pro svou jednoduchost a také 

proto, že zvýrazňuje nepřetržitost procesu a umožňuje jeho neustálé opakování. 

Jeho nevýhodou je naopak značná obecnost přístupu, a proto záleží na každé firmě, 

aby si svůj postup více specifikovala a upravila pro svou potřebu (Veber, 2007). 

Podle Deshpandeho (2013) je lepší nejprve určitý nápad určený pro zlepšení otestovat 

v malém měřítku a rozsahu před plnou implementací, což i lépe připraví zaměstnance 

na určitou změnu, kteří ji pak i lépe přijmou. Model umožňuje dva typy nápravných opatření 

– dočasné i trvalé. Dočasná opatření spočívají ve vyřešení aktuálního problému, zatímco 

trvalá opatření se týkají hledání a odstraňování příčin problému a zaměření na proces trvalého 

zlepšování. Celý model PDCA odpovídá na následující otázky: 

 Čeho chce společnost dosáhnout? 

 Jak management zjistí, že změna vedla ke zlepšení? 

 Jaké změny může společnost ještě zlepšit? 

(Sokovic et al., 2010) 
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Pro bezproblémový proces zvyšování kvality je potřeba každé fázi PDCA modelu 

věnovat dostatečný časový prostor (Gorenflo & Moran, 2012). Následující části se zabývají 

přesnou náplní a konkretizací modelu PDCA. 

 

1) Plan (plánuj) – První fáze spočívá v rozpoznání možné příležitosti a v návaznosti 

na zjištěnou příležitost v naplánování možné změny (Johnson, 2002). Cílem 

je pochopit a prozkoumat stávající situaci a plně pochopit podstatu problému, který 

je třeba odstranit a navrhnout možná řešení tohoto problému, která budou 

v následujících fázích testována (Gorenflo & Moran, 2012). Důležité je stanovit cíle 

a nezbytné postupy, které povedou ke specifikovaným cílům. K určení prvotní příčiny 

problému je vhodné využít metodu brainstormingu nebo Ishikawova diagramu 

(Deshpande, 2013). K popisu aktuální situace slouží například vývojové diagramy. 

Po popisu aktuální situace by měl následovat sběr dat, který je důležitý pro pochopení 

procesů. Pro tento krok lze využít Paretův diagram nebo histogramy. Získané údaje 

se mohou vztahovat například k času, lidem, počtu nežádoucích událostí či nákladů 

(Gorenflo & Moran, 2012). Gorenflo a Moran (2012) zmiňují vytvoření akčního 

plánu, který obsahuje informace o tom, co je třeba udělat, kdo nese zodpovědnost 

a termín nejpozdějšího možného provedení. Dále jaké údaje budou shromažďovány, 

jak často, kdo bude data shromažďovat, představení časové osy a jakým způsobem 

budou výsledky analyzovány (Gorenflo & Moran, 2012). 

2) Do (proveď) - Ve druhé fázi podnik provede testování provedené změny (Johnson, 

2002), či implementuje vytvořený akční plán (Gorenflo & Moran, 2012). Testování 

provedené změny probíhá v malém měřítku či na malé případové studii (Deshpande, 

2013). Pokud se podnik rozhodne využít akční plán, jak ve své studii navrhuje 

Gorenflo & Moran (2012), pak je třeba v této fázi cyklu na základě akčního plánu 

provést implementaci zlepšení, sběr a dokumentaci údajů a odhalení problémové 

dokumentace, neočekávaných zjištění a získání nových znalostí a poučení 

se ze zjištěných problémů či nedostatků. 

3) Check (zkontroluj) – Tato fáze spočívá v monitorování a vyhodnocování procesů 

a dosažených cílů (Deshpande, 2013). V této fázi může být zhodnoceno, zda došlo 

ke zlepšení situace po aplikaci akčního plánu či nikoliv. Hodnocení může probíhat 

opět na základě Paretova diagramu, histogramů, rozptylovacích grafů apod. Následuje 

porovnání zjištěných výsledků s měřitelnými cíli. Nezbytná je i dokumentace 
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zjištěných poznatků znalostí a objevených výsledků (Gorenflo & Moran, 2012). 

Důležité je zdůraznit především proces učení se ze získaných výsledků (Deshpande, 

2013). 

4) Act (jednej) - Cílem této fáze je, aby podnik fungoval podle toho, co se v předchozích 

fázích naučil a zjistil. Podnik buď nové opatření ke zlepšení přijme, upraví, nebo 

pokud nevede ke zlepšení, tak podnik nové opatření opustí (Gorenflo & Moran, 2012). 

Jestliže je změna úspěšná může podnik přejít na provedení obsáhlejších změn, nikoliv 

jen už v malém rozsahu. Pokud je tomu naopak, podnik se vrátí do svého původního 

stavu a opakuje proces modelu PDCA znovu (Johnson, 2002). Pokud byl proces 

neúspěšný je potřeba změnit plán, projít všechny fáze znovu a upravit proces 

(Deshpande, 2013). 

 

Autor Deshpande (2013) přistupuje k modelu PDCA specifičtějším přístupem než 

autoři ostatní. Ke klasickým fázím – Plan, Do, Check a Act, přidává ještě další dvě fáze. První 

přidanou fází, která by měla probíhat po fázi Act je fáze, ve které je opakována první fáze 

modelu (Plan), avšak již jsou na ni aplikovány nové znalosti, které jsou v průběhu cyklu 

získány. Podobná je i poslední přidaná fáze modelu PDCA, ve které by měly být znovu 

zopakovány fáze Do až Act a průběžně vyhodnocovány a zlepšovány (Deshpande, 2013). 

Sokovic a kolegové (2010) na rozdíl od Deshpandeho zařazují ve fázi Do mini cyklus PDCA, 

který pomůže vyřešit všechny problémy spojené s implementací. Dále poukazuje na fakt, 

že nejdůležitější fází modelu je fáze Act, kdy model začíná znovu od začátku, pro účely 

dalšího zlepšování. Model PDCA je možné použít i pro metodu Kaizen, kde se pak hovoří 

o cyklu SDCA-PDCA (Sokovic et al., 2010). Obrázek 20 představuje grafické zobrazení 

procesu modelu PDCA tak jak jednotlivé fáze na sebe navazují. 
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Obrázek 20: Proces modelu PDCA 

 

Zdroj: Upraveno dle Deshpande (2013) 

3.2 Implementace modelu PDCA do praxe 

Cílem implementace modelu PDCA je sjednocení integrovaných systémů 

managementu výrobních a zpracovatelských závodů ve vybrané organizaci. Prvním krokem 

modelu PDCA je krok Plan, v rámci kterého jsou nejprve identifikovány problémy, kterými 

jsou zejména vysoké finanční náklady a časová náročnost auditů. Tyto dva identifikované 

problémy, chce společnost díky společné integraci ISM omezit či snížit. Následující obrázek 

21 analyzuje příčiny těchto dvou uvedených problémů pomocí Ishikawova diagramu. Mezi tři 

hlavní příčiny vysokých nákladů a časové náročnosti auditů patří tyto oblasti – organizace, 

audit a materiál, které jsou pomocí Ishikawova diagramu blíže specifikovány. Čím blíže 

je příčina umístěna k identifikovaným problémům, tím větší vliv na něj má. 
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Obrázek 21: Ishikawův diagram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Identifikované problémy, tedy vysoké náklady a časová náročnost auditů, mohou mít 

za následek snížení konkurenceschopnosti podniku, méně času pro management podniku 

na řešení strategických úkolů, menší přehlednost a srozumitelnost pro zaměstnance, nižší 

efektivnost výroby vlivem častější přípravy na audit a nutnému věnování určitého času 

auditorovi. Nyní se již práce přesouvá na samotný návrh řešení, který začíná stanovením 

plánu činností procesu implementace ISM a dále stanovením odpovědností za proces 

implementace ISM jednotlivým zaměstnancům pomocí matice odpovědnosti. 

 

Tabulka 14: Plán činností implementace ISM 

ÚKOL NÁZEV ČINNOSTI DNY NÁVAZNOST 

1 
Stanovení týmu pracovníků podílející se na 

implementaci ISM 
11 - 

2 
Určení zodpovědnosti pracovníků (volba 

manažera) 
5 1 

3 
Analýza současného stavu, definice výchozího 

stavu (SWOT analýza) 
25 1, 2 

4 
Stanovení cílů, které chceme implementací ISM 

dosáhnout 
10 3 

5 
Příprava dokumentace (Příručka integrovaného 

systému managementu) 
22 4 

6 Vytvoření plánu monitorování a měření 8 4 

7 Školení pracovníků 7 6 
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8 Implementace vytvořené dokumentace ISM 23 5, 7 

9 Jmenování týmu auditorů a jejich výcvik 8 8 

10 Vytvoření checklistu 4 9 

11 Provedení interního auditu 3 9, 10 

12 Hodnocení výsledků 5 10, 11 

13 Vytvoření zprávy o provedeném auditu 3 12 

14 Náprava neshod a odchylek 11 13 

15 Certifikační audit certifikační organizací 5 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Přiložená tabulka 14 zachycuje jednotlivé činnosti implementace, tak jak jdou 

za sebou a jak na sebe navazují. Celkem se jedná o 15 činností procesu implementace ISM, 

kdy celý proces začíná stanovením týmu pracovníků a končí certifikačním auditem 

certifikační organizací. V tabulce 14 jsou rovněž uvedeny předpokládané délky jednotlivých 

činností a to, na které předchozí činnosti konkrétní činnost navazuje, tedy bez jakých 

předchozích činností by vybraná činnost nemohla být provedena. 

Pokud je potřeba, aby byla implementace zavedena nejpozději do 15. 9. 2018, 

což je datum, od kterého se normy  ISO 9001:2008 a ISO 14001 2004, resp. ČSN EN ISO 

9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 stanou neplatné a je třeba přejít na jejich novou verzi, 

je potřeba začít realizovat plán implementace již od 12. 3. 2018. Tento nejpozdější termín 

pro zavádění ISM do podniku pro jeho včasnou realizaci, byl zjištěn pomocí síťového 

diagramu, metodou CPM, neboli metodou kritické cesty, prostřednictvím programu 

MS Project 2016. Zjednodušený síťový diagram je uveden na obrázku 22 níže. 

 

Obrázek 22: Síťový diagram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V síťovém diagramu není uvažováno s žádnou prodlevou či časovou rezervou. 

Mezi úkoly, které nespadají do kritické cesty síťového diagramu, patří úkoly „vytvoření plánu 

monitorování a měření“ a také „školení pracovníků“, tedy činnosti 5 a 6 zobrazené modrou 

barvou. Následující obrázek 23 zobrazuje Ganntův diagram procesu implementace ISM, 

kde jsou opět úkoly spadající do kritické cesty zobrazeny červeně, zbylé pak modře. 

 

Obrázek 23: Ganntův diagram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V další fázi kroku Plan metody PDCA je vytvořena matice odpovědností pro určení 

rolí zaměstnanců v tomto procesu. Matice odpovědnosti, nazývaná také jako RASCI matice, 

spojuje dva druhy matic – matici znaků a matici vztahů. Matice znaků v sobě zahrnuje určité 

skupiny informací, načež matice vztahů propojuje matice znaků jednotlivými existujícími 

vztahy a vazbami mezi nimi (Veber, 2007). Název RASCI matice je složen z počátečních 

písmen pěti slov, která označují pozici a míru zodpovědnosti a pravomocí osoby nebo útvaru 

v podniku, ve vztahu k jednotlivým činnostem procesu zavádění ISM či obecně k jakýmkoliv 

procesům. 
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R – zodpovědný – osoba, která je zodpovědná za výkon konkrétní činnosti 

A – vlastník – osoba, která určuje náplň jednotlivých činností a zodpovídá za celou 

činnost 

S – spolupracuje – osoba, která pomáhá a spolupracuje s ostatními členy, za účelem 

dosažení cíle určitých činností 

C – konzultuje – osoba, která poskytuje konzultace jak na začátku, tak i v průběhu 

činnosti  

I – je informován – osoba, která je informována ohledně průběhu konkrétní činnosti 

(Fišerová, 2012) 

 

Tabulka 15: Matice odpovědností 

Činnost/ Role 

Ř
ed
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el
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u
 

ZŘ
Z 
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i 

K
o
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r 

IS
M

 

V
ed

o
u

cí
 p

ro
vo

zů
 a

 ú
se

ků
 

Stanovení týmu pracovníků podílející se na 
implementaci ISM 

A R 
  

S 

Určení zodpovědnosti pracovníků (volba 
manažera)   

R 
  

  

Analýza současného stavu, definice výchozího 
stavu (SWOT analýza) 

I 
  

R   

Stanovení cílů, které chceme implementací ISM 
dosáhnout 

A 
  

R S 

Příprava dokumentace (Příručka integrovaného 
systému managementu) 

A I R I 

Vytvoření plánu monitorování a měření I C R S 

Školení pracovníků   I C R 

Implementace vytvořené dokumentace ISM A I R S 

Jmenování týmu interních auditorů a jejich 
výcvik 

  S R   

Vytvoření checklistu   
  

R S 

Provedení interního auditu A 
  

S   

Hodnocení výsledků I 
  

R I 
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Vytvoření zprávy o provedeném auditu I 
  

S I 

Náprava neshod a odchylek A 
  

R S 

Certifikační audit certifikační organizací A 
  

S C 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Tabulka 15 znázorňuje vytvořenou matici odpovědnosti pro proces implementace 

jednotného ISM ve vybrané společnosti. V tabulce 15 jsou obsaženy jednotlivé činnosti, 

bez kterých by proces integrace nebyl úspěšný a nedošlo by k implementaci ISM. K těmto 

činnostem jsou přiřazeny jednotlivé odpovědnosti podle výše uvedené RASCI matice 

pro jednotlivé role v podniku, resp. pro jednotlivé zaměstnance. Tímto krokem končí fáze 

Plan a začíná druhá fáze Do, neboli proveď. 

 Ve fázi Do (proveď) dochází k vytvoření řešení, v tomto případě k zavedení 

jednotného integrovaného systému managementu pro výrobní i zpracovatelské firmy. V rámci 

této fáze by mělo dojít k nastavení indikátorů, jako je čas, kvalita či náklady. Dále by mělo 

dojít k vyzkoušení a otestování vybraného řešení, včetně vytvoření předběžného technického 

postupu, záznamů, formulářů a kontrolních karet. Pro zaměstnance by měla být připravena 

vhodná školení či vzdělávací kurzy a vhodně zvoleny komunikační prostředky mezi vedením 

a zaměstnanci, aby byli zaměstnanci vhodným způsobem motivováni a pozitivně přijali 

nastávající změny. Pak už může dojít na samotnou implementaci ISM. 

 Po implementaci ISM se model PDCA přesouvá do třetí fáze, kterou je fáze Check. 

Tato fáze má za úkol analyzovat a vyhodnotit výsledky procesu integrace a vyhodnotit, 

zda došlo v rámci organizace po zavedení změny ke zlepšení situace, či nikoliv a zda bylo 

dosaženo cílů, které si organizace ve fázi Plan stanovila. Pro tyto účely byl vytvořen 

checklist, který představuje obrázek 24. 
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Obrázek 24: Checklist 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Uvedený checklist slouží k přezkoumání úspěšné implementace ISM. Checklist 

obsahuje celkem 12 otázek, na které příslušný zaměstnanec, který má ověření na starosti, 

odpovídá buď ANO, tedy došlo k plánovanému zlepšení, nebo variantou NE, a pak tedy 

nedošlo k požadovanému efektu a je třeba určitý krok provést znovu či naplánovat jiným 

způsobem. Po odpovězení všech otázek, se přistupuje do fáze, kdy se určuje jakého skóre 

a výsledku organizace dosáhla a zda přijme vytvořený model nebo bude muset svou 

implementaci upravit a začít celý proces znovu od fáze Plan, přes Do až opět do fáze Check. 

V poslední fázi Act již podnik standardizuje své řešení, pokud došlo ke zlepšení, případně 

provádí celý cyklus znovu. 

ANO NE

Dobrý, splňuje cíl Vytvořit nový model Skóre:  %

Průměrný - zlepšení Uplatnit vytvořený model Schválil:

Špatný, nesplňuje cíl Datum:

Zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti ISM a přijali novou politiku společnosti5

6

7

Zaměstnanci chápou důležitost integrace ISM a aktivně se na ní podílejí

Došlo ke zjednodušení administrativy

2

1

4

Sjednocení Příruček integrovaného systému managementu

C H E C K L I S T

Jasné definování problémů a důležitosti ISM

3

ISM

...........................

...........................

8

9

10

Každý zaměstnanec zná své kompetence a míru odpovědnosti v procesu ISM

Došlo k úspoře auditovaného času

Došlo k úspoře času interních auditorů

Došlo k úspoře finančních prostředků

Zvýšila se produktivita práce zaměstnanců

...........................

Došlo ke zvýšení efektivnosti výroby11

12

VÝSLEDEK

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

SCHVÁLENÍ

Snížil se počet reklamací
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3.3 Matice rizik 

Pro účel implementace integrovaného systému managementu je rovněž vhodná 

metodika založená na analýze rizik. Obecně rizika mohou být použita jako integrační faktor, 

kdy zároveň slouží pro stanovení cílů, kterých chce firma v rámci implementace 

integrovaného systému managementu dosáhnout a zlepšit. Dále si firma může stanovit 

nástroje na řízení a zmírnění dopadů rizik. Mezi tyto rizika patří například riziko pro životní 

prostředí, riziko pro ochranu a bezpečnost zdraví při práci, rizika pro okolní obyvatele 

či riziko ekonomické ztráty (Labodová, 2004). 

Riziko může být vnímáno několika přístupy a definicemi. Rizikem může být možnost 

nepříznivého výsledku, vzniku ztráty, nejistoty v rozhodovacím procesu, změny budoucích 

výsledků a podobně (Ni et al., 2010). Riziko je bráno za kombinaci pravděpodobností, 

že k některé události dojde a jejími skutečně reálnými důsledky (Labodová, 2004), obecně 

je  pak existencí, kterou lze kontrolovat a mírnit, ale nelze ji vždy odstranit, je náhlé 

a  většinou i škodlivé (Ni et al., 2010). Existuje mnoho druhů nebezpečí, jako například 

nebezpečí chemická, fyzikální, mechanická, biologická či obecně lidské chyby. 

Toto nepřeberné množství nebezpečí však v podnikové praxi dopadá pouze na čtyři cíle, 

kterými jsou zaměstnanci, okolní obyvatelé, životní prostředí a majetek - budovy, stroje, 

technologie atd. (Labodová, 2004). 

Pro řízení rizik a snížení ztrát v důsledku jejich působení lze použít několik postupů, 

kterými jsou identifikace, odhad, posouzení či přenos rizika, avšak klíčovým krokem se stává 

právě posouzení rizika. Jde o systematický postup klasifikace a třídění rizik podle relativní 

důležitosti spojený s odhadovanou pravděpodobností a ztrátou. Z výsledků je možné dojít 

k závěrům, která rizika jsou nebezpečná, která vyžadují pozornost a která mohou být 

ignorována (Ni et al., 2010), kdy hlavním cílem je udržet rizika na přijatelné úrovni 

a nepřijatelná rizika svým působením a zásahy přemístit na přijatelná (Labodová, 2004). 

Pro hodnocení rizik lze použít jeden z celkově tří způsobů – kvalitativní, 

semikvantitativní nebo kvantitativní (Markowski & Mannan, 2008). Semikvantitativní 

hodnocení kombinuje výhody kvantitativního a kvalitativního hodnocení, a proto je v praxi 

široce využíváno (Ni et al., 2010). Právě matice rizik, která je hlavním nástrojem analýzy 

rizik, využívá pro svou analýzu semikvantitativní rizika a je vhodná pro výběr nástrojů měřící 

riziko (Markowski & Mannan, 2008). 

Tradiční matice rizik je mechanismem řízení subjektivního rizika pro použití 

při rozdílných analýzách procesních rizik (Markowski & Mannan, 2008). Standardní matice 
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rizik je tabulka o velikosti 5x5, která obsahuje několik kategorií pravděpodobností 

či frekvencí výskytu, které jsou zapisovány do sloupců a řádky jsou pak tvořeny několika 

kategoriemi obsahující závažnosti dopadů či důsledků (Anthony Tony Cox, 2008). Matice 

rizik pomáhá zabránit nehodám a jiným nežádoucím událostem, které se vykytují během 

průmyslových procesů (Markowski & Mannan, 2008).  Matice rizik byla poprvé vytvořena 

v roce 1995 a zahrnuje v sobě monitorování rizik, identifikaci rizik, shromažďování dat 

a jejich hodnocení před sestavením rizikové matice. I když matice není naprosto přesná 

a nemá vhodné matematické základy, tak je v praxi hojně využívána, kvůli svému grafickému 

zpracování, snadnému použití a srozumitelnosti a to zejména ve výrobě (Ni et al., 2010). 

Nevýhodou matice rizik je, že neobsahuje matematické výpočty rizik, tedy že riziko není 

měřitelné (Anthony Tony Cox, 2008). 

Pro vytvoření matice rizik je vhodné nejprve sestavit seznam rizik, který obsahuje 

identifikované riziko, jeho zdroj, tedy odkud riziko pochází, jeho závažnost 

a pravděpodobnost výskytu. Poté již následuje samotné grafické vyjádření matice rizik, které 

může být doprovázeno citlivostní analýzou (Ni et al., 2010). Nyní již přichází konkrétní 

analýza rizik ve vybrané společnosti a vytvoření seznamu rizik. Pro seznam rizik byly 

vybrány níže uvedené rizikové situace, které mohou ve společnosti AGC Flat Glass Czech 

nastat: 

 Působení vysokých teplot na zaměstnance – celkem 194 zaměstnanců, kteří jsou 

pracovně zařazeni na horké lince (může docházet k přehřátí organismu)  

 Emise CO2  

 Únik závadných látek do odpadních vod  

 Pracovní úraz  

 Požár 

 Prašnost 

 Hluk  

 Psychická zátěž (syndrom vyhoření)  

 Výpadek dodavatele 

 Vstup nové konkurence 

V další fázi je potřeba stanovit významnosti rizik, které se skládají z dopadu rizika 

a z pravděpodobnosti jeho výskytu. Tyto významnosti jsou riziku přiřazeny na základě 
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bodové škály od 1 do 5, kdy význam těchto ohodnocení blíže vysvětlují následující dvě 

tabulky 16 a 17. 

 

Tabulka 16: Dopad rizika 

 

Zdroj: Upraveno dle “Analýzy rizik“ (2017) 

 

Tabulka 17: Pravděpodobnost výskytu rizika 

 

Zdroj: Upraveno dle “Analýzy rizik“ (2017) 

5 Krizové
Riziko má za následek výrazné omezení nebo dokonce 

ukončení provozu a existence organizace

4 Významné
Riziko velmi výrazně ovlivňuje vnitřní i vnější chod 

organizace

3 Střední Riziko ovlivňuje vnitřní a vnější chod organizace

2 Nevýznamné Riziko ovlivňuje vnitřní chod organizace

1 Zanedbatelné Riziko omezuje chod organizace, ale ztráty jsou malé

DOPAD RIZIKA

5 Jisté
Velká pravděpodobnost (90 – 100 %), že se riziko 

v organizaci vyskytne

4 Pravděpodobné Pravděpodobnost, že se riziko vyskytne

3 Možné
Riziko se může za specifických podmínek v organizaci 

vyskytnout

2 Nepravděpodobné
Je nepravděpodobné, že by se riziko v organizaci 

vyskytlo, ale stát se to může

1 Vyloučené
Riziko se může za specifických podmínek v organizaci 

vyskytnout

PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA
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Nyní je na základě těchto charakteristik stanoveno celkové riziko pro každou situaci, 

kdy riziko = pravděpodobnost výskytu x závažnost jeho dopadu (Anthony Tony Cox, 2008). 

Následně je riziko podle své velikosti zařazeno do jedné ze zón. Zelená zóna označuje nízkou 

úroveň rizika, žlutá zóna střední a nakonec červená zóna vysokou úroveň rizika (Ni et al., 

2010). 

 

Tabulka 18: Matice rizik 

Označení Situace 
Dopad 
rizika 

Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Riziko 

A 
Působení vysokých teplot na 
zaměstnance 

2 5 10 

B Emise CO2 3 3 9 

C 
Únik závadných látek do 
odpadních vod 

4 2 8 

D Pracovní úraz 1 4 4 

E Požár 5 2 10 

F Prašnost 2 4 8 

G Hluk 1 3 3 

H 
Psychická zátěž (syndrom 
vyhoření) 

2 4 8 

I Výpadek dodavatele 3 3 9 

J Vstup nové konkurence 5 2 10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ve společnosti AGC Flat Glass Czech nebylo žádné riziko zařazeno do nejvážnější, 

tedy do červené zóny, vzhledem ke svému nepravděpodobnému výskytu nebo nízké 

závažnosti rizika. Nejvíce rizik se pohybuje ve žluté (střední) zóně. Pouze dvě rizika jsou 

označena zeleně, tedy jsou podnikem akceptována, a to konkrétně hluk a pracovní úraz. Nyní 

již zbývá pouze samotné grafické vyznačení do matice rizik o velikosti 5x5 polí. 
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Obrázek 25: Matice rizik 

D
o
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a 
5 5 E, J 10 15 20 25 

4 4 C, F 8 12 16 20 

3 3 6 B, I 9 12 15 

2 2 4 6 H 8 A 10 

1 1 2  G 3 D 4 5 

 

  1 2 3 4 5 

  

Pravděpodobnost výskytu rizika 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ve vytvořené matici jsou zaneseny jednotlivé rizikové situace podle abecedně 

přiřazených písmen A-H. Nejvážněji se z této matice jeví situace A, E a J, tedy působení 

vysokých teplot na zaměstnance, požár a vstup nové konkurence, které byly ohodnoceny 

závažností 10. V organizaci však kromě rizik, která jsou pro organizaci negativní, nebezpečná 

a přináší ztráty, mohou působit také pozitivní rizika, která s sebou přináší určitou příležitost 

pro podnik. Pozitivním rizikem pro podnik je například zrychlení poptávky, odchod 

konkurenta či změna měnového kurzu a podobně. 

3.3.1 Integrační rizika 

Některá z integračních rizik, která jsou uvedena ve výše přiložené tabulce 18, jsou 

předmětem dalšího zkoumání a analýzy. U těchto integračních rizik je sledován jejich vývoj 

a zlepšení v období od implementace integrovaného systému managementu pro výrobní 

a zpracovatelské organizační jednotky. Tabulka 19 zobrazuje vybrané integrační rizika včetně 

jejich procentuálního poklesu po zavedení ISM. 
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Tabulka 19: Integrační rizika 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

 Prvním z rizik je působené vysokých teplot na zaměstnance, u kterého je odhadován 

pokles po zavedení ISM zhruba o 10 %. Před zavedením ISM docházelo ke kolapsům 

zaměstnanců, kteří jsou vystaveni vysokým teplotám, málokdy, po jeho zavedení však tato 

situace nastává ještě méně častěji. Problematika působení vysokých teplot na zaměstnance 

je v podniku upravena směrnicí, která vychází ze standardu OHSAS. Jednotlivé práce 

jsou rozděleny podle teplot a obtížnosti prací, kdy i někteří pracovníci vykonávají těžkou 

práci v teplotách nad 1000 °C. Směrnice proto pečlivě upravuje povinnosti zaměstnanců 

při výkonu takto náročné práce, včetně povinné prevence, přestávek apod.  

 Emise látek CO2 byla od roku 2002 snížena o 11 %, konkrétně pak z 38.764.000 tun 

na 34.500.000 tun ročně. To samé platí o emisi prachu, neboli prašnosti, která v tomto období 

dosáhla ještě výraznějšího poklesu, a to o 45 %. Co se týče úniku závadných látek 

do odpadních vod, zde je odhadován pokles o 15 %. V rámci prevence proti úniku závadných 

látek do odpadních vod jsou pravidelně odebírány vzorky z odpadních vod, které zkoumá 

a analyzuje firemní laboratoř. Tento postup je dán firemními pracovními postupy, které 

před zavedením ISM nebyly moc popsány, a směrodatný je rovněž kanalizační řád města 

Teplice. Při úniku některé ze závadných látek do odpadních vod je povinností firmy nahlásit 

tuto událost České inspekci životního prostředí. 

 Pro počet pracovních úrazů v organizaci jsou dostupná data od roku 2002, ve kterém 

bylo celkem 10 úrazů. Pracovní úraz je v tomto smyslu takový úraz, po němž je zaměstnanec 

v pracovní neschopnosti a po určitou dobu se nemůže zařadit do pracovního procesu. Takto 

jsou pracovní úrazy ve firmě sledovány do roku 2010, kdy od roku 2011 se do této statistiky 

započítávají veškeré úrazy ve firmě, nejenom ty, po kterých byla následně zaměstnanci 

Působení vysokých teplot na zaměstnance 10%

Emise CO2 11%

Únik závadných látek do odpadních vod 15%

Pracovní úraz 10 - 100%

Požár 75%

Prašnost 45%

Hluk 20%

Situace Pokles v %
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nařízena pracovní neschopnost. Ve sledovaném období, tedy od roku 2003 až 2010, nikdy 

počet úrazů nebyl vyšší či stejný jako v roce 2002, a proto i v tomto případě lze mluvit 

o zlepšení. Celkový vývoj pracovních úrazů zobrazuje obrázek 26. 

 

Obrázek 26: Pracovní úrazy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

 V rámci uvedeného grafu 23 je sledován pro jednotlivé roky cíl v počtu pracovních 

úrazů, který je před začátkem každého roku společností stanovován, a také skutečný počet 

pracovních úrazů za tento rok. Nejmenší počet úrazů byl zaznamenán v roce 2004, kdy 

za celý tento rok nedošlo ani k jednomu pracovnímu úrazu ve společnosti. 

 U kategorie rizika požáru, je evidována spíše finanční úspora, nežli snížení počtu 

už tak ojedinělých požárů ve společnosti. Před zavedením ISM vlastnila společnost svůj 

vlastní hasičský sbor, ve kterém působilo celkem 20 hasičů. V roce 2005 byl tento hasičský 

sbor rozpuštěn a ve společnosti zůstalo pouze 5 hasičů, kteří se střídají (vždy 1 hasič 

na směně) a jsou napojeni na hasičský záchranný sbor v Teplicích. Posledním integračním 

rizikem je hluk. V rámci společnosti dochází k pravidelným měřením hluku a jsou vytvářeny 

tzv. hlukové mapy podniku. Tato měření v pravidelných časových úsecích přeměřuje 

a potvrzuje Státní zdravotnický ústav. V rámci jednotlivých pracovišť společnosti jsou 

identifikovány limity hluku a doba, po kterou se může pracovník v daném hluku pohybovat. 

V roce 2010 došlo k zakrytí drtičů skla, konkrétně jejich obezdění, které byly dříve volně 

přístupné. Současně došlo i k zakrytování drtičů na linkách. Tímto opatřením došlo 

k výraznému snížení hluku na určitých pracovištích podniku. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo sjednocení dvou na sobě nezávislých integrovaných 

systémů managementu (ISM) v jeden plně funkční ISM na základě modelu PDCA a matice 

rizik ve firmě AGC Flat Glass Czech a.s. za účelem snížení finančních prostředků 

a auditovaného času. Dalším cílem bylo u již zavedených systémů řízení jakosti zhodnotit 

důvody a výhody integrace a určení výkonnosti systémů managementu před a po zavedení 

ISM na základě cílů a jejich měřitelných ukazatelů a na základě SWOT analýzy. 

Díky sjednocení dvou nezávislých ISM pomocí matice rizik byly identifikovány rizika 

podniku a využity jako integrační faktor. U vybraných rizik bylo prokázáno zlepšení oproti 

stavu před rokem 2002, tedy před rokem první implementace ISM. Zlepšení bylo prokázáno 

i v oblasti počtu zjištění u provedených auditů a kontrolních akcí, kdy došlo ke snížení počtu 

slabých stránek a neshod a naopak k navýšení silných stránek systému. Tento fakt prokázala 

i provedená SWOT analýza, v rámci které si jednoznačně lépe vedla zvolená společnost 

po implementaci ISM. 

Stanovenými cíli pro zavedení ISM bylo snížení auditovaného času a finančních 

prostředků spojenými s touto oblastí. Na základě výsledků bylo zjištěno, že díky ISM 

se ve společnosti snížil auditovaný čas o 32,63 % a celkové finanční náklady o 23,42 %. 

Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a potvrzují literaturu, která uvádí, že díky zavedenému 

ISM firmy sníží své náklady zhruba o 20 – 30 %. 

U analyzované ekonomické výkonnosti podniku již výsledky nejsou tak pozitivní 

a spíše vyvrací uváděné údaje v literatuře. Provedená analýza rentability aktiv, likvidity 

a celkové zadluženosti podniku nepotvrzuje uvedený trend zlepšování, spolu s délkou 

fungování ISM v podniku. To samé platí i o materiálové spotřebě, která v podniku roste 

rychleji, než rostou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Ostatní zkoumané ukazatele, 

kterými byly celkové tržby, počet zaměstnanců, průměrná mzda zaměstnanců, celková aktiva, 

vlastní kapitál a zisk po zdanění, ve zkoumaném pětiletém horizontu rostly, avšak nižším 

tempem, než tomu bylo v pětiletém horizontu před implementací ISM. 

Tyto rozporuplné výsledky mohou být zapříčiněny vnějšími faktory, které podnik 

nemůže ovlivnit, ale pouze zmírnit, čemuž může napomáhat i integrovaný systém 

managementu. V roce 2007 byla ekonomika na vrcholu, což vysvětluje vysoké hodnoty 

v tomto roce, poté však začalo docházet k propadu, kdy ekonomická krize zasáhla zejména 

automobilový a stavební průmysl, což má velký vliv na předmět podnikání společnosti. 

V tomto roce začalo docházet zároveň k poklesu poptávky po stavebním skle, a tím pádem 
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došlo i k výraznému snižování cen výrobků stavebního skla. Rostoucí spotřebu materiálu 

může mít příčinu v téměř každoročním rozšiřování výroby a zakládaní nových poboček 

společnosti v rámci celé Evropy. Dále se období po roce 2002 vyznačuje recesí ve stavebním 

průmyslu, růstem ceny ropy a posilováním kurzu koruny. Společnost exportuje okolo 72 % 

svých výrobků, a proto ji posílení koruny zcela jistě negativně zasáhlo. Zejména 

na východním trhu docházelo ve sledovaném období k jeho přesycení a ke vzniku přebytků 

skla na trhu. Společnost se proto rozhodla k posílení prodeje pomocí marketingu a propagace 

a pro cestu zvyšování kvality a servisu. 

I tyto okolnosti nemění nic na faktu, že společnost hodnotí implementaci 

integrovaného systému managementu jako správnou volbu, která jí přinesla více výhod 

a finančních úspor, než ztrát, a tím tak více posílila její konkurenční postavení na trhu, 

ale i její image vůči široké veřejnosti a vlastním zaměstnancům. I proto je společnost 

držitelem řady ocenění, kterým je například Nejlepší zaměstnavatel regionu, Nejlepší 

zaměstnavatel roku či zařazení mezi 100 nejvýznamnějších firem České republiky. 

Společnost by se měla v budoucím období držet své stanovené politiky, tedy 

udržitelného rozvoje a zefektivňování výroby, který společnosti přináší úspěch, k čemuž zcela 

jistě přispěje i zavedený jednotný integrovaný systém managementu pro celou společnost. 

Svou pozornost by měla více věnovat na své finanční ukazatele, které v posledních letech 

sledovaného období vykazují nízké hodnoty a klesající tempo růstu oproti letům předchozím. 

Zajímavé porovnání těchto hodnot bude po delším zavedení jednotného ISM a jeho dopadu 

na tyto hodnoty a výsledky společnosti. 
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Příloha 1: Časová řada pro tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

Časová osa Hodnoty Prognóza Dolní hranice spolehlivosti Horní hranice spolehlivosti 

1996 5 778 463 
   1997 4 901 707 
   1998 5 205 045 
   1999 5 771 488 
   2000 5 943 460 
   2001 7 904 866 
   2002 7 495 344 
   2003 7 411 036 
   2004 7 997 806 
   2005 7 937 933 
   2006 8 572 689 
   2007 9 031 247 
   2008 8 836 670 
   2009 6 573 591 
   2010 6 350 101 
   2011 6 775 686 
   2012 5 407 514 
   2013 5 537 930 
   2014 5 981 114 
   2015 6 132 197 
   2016 6 169 449 6 169 449 6 169 449 6 169 449 

2017 
 

6 685 094 4 151 894 9 218 293 

2018 
 

6 699 463 4 153 376 9 245 550 

2019 
 

6 713 832 4 154 667 9 272 996 

2020 
 

6 728 201 4 155 769 9 300 632 

2021 
 

6 742 570 4 156 683 9 328 456 

2022 
 

6 756 939 4 157 408 9 356 469 

 

  



91 

 

Příloha 2: Časová řada pro spotřebu materiálu a energie 

Časová osa Hodnoty Prognóza Dolní hranice spolehlivosti Horní hranice spolehlivosti 

1996 2 946 822 
   1997 2 226 118 
   1998 2 463 275 
   1999 2 654 305 
   2000 3 084 577 
   2001 3 917 920 
   2002 3 835 384 
   2003 3 639 205 
   2004 4 036 316 
   2005 4 050 850 
   2006 4 357 126 
   2007 4 467 799 
   2008 5 099 011 
   2009 3 646 129 
   2010 3 476 411 
   2011 3 961 597 
   2012 3 265 733 
   2013 3 341 504 
   2014 3 790 971 
   2015 3 721 486 
   2016 3 442 748 3 442 748 3 442 748 3 442 748 

2017 
 

3 983 202 2 748 238 5 218 166 

2018 
 

4 033 773 2 798 804 5 268 742 

2019 
 

4 084 344 2 849 365 5 319 323 

2020 
 

4 134 915 2 899 920 5 369 910 

2021 
 

4 185 486 2 950 469 5 420 503 

2022 
 

4 236 057 3 001 010 5 471 104 

 

 


