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ABSTRACT 
The goal of the present paper is to analyze problems of the product policy and its instruments, with a focus on 
technical standards that have an impact on improving the quality. Paper will note in particular on the 
instrument of environmental nature which is the most current focused integrated product policy due to the fact 
that consumers are now increasingly focusing on how that product have impact on the environment. Paper will 
also focused on analyze selected technical standards that have an impact on improving the quality of products 
and business processes. 
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Úvod  
 
V príspevku sa budeme zaoberať produktovou politikou, jej nástrojmi so zameraním na technické normy, ktoré 
majú vplyv na zvyšovanie kvality. Pri produktovej politike poukážeme najmä na nástroje environmentálneho 
charakteru, na ktoré je najviac zameraná súčasná integrovaná produktová politika vzhľadom k tomu, že 
spotrebitelia sa dnes čoraz viac zameriavajú na to, ako ktorý výrobok vplýva na životné prostredie. 
Podniky si uvedomujú, že všetky produkty spôsobujú environmentálnu degradáciu, či už je to pri ich výrobe, 
používaní alebo likvidácii. Cieľom integrovanej produktovej politiky kre snaha minimalizovať tieto dopady, tým 
že si všíma všetky fázy životného cyklu produktu a zasahuje tam, kde je to najviac efektívne. 
V druhej časti príspevku uvedieme prehľad vybraných technických noriem, ktorá majú vplyv na zvyšovanie 
kvality produktov a podnikových procesov. 
 
Nástroje na zvyšovanie výroby environmentálne vhodných výrobkov 
 
Nástroje na vytváranie správneho ekonomického a právneho rámca, ktorých cieľmi sú vytváranie stimulov pre 
výrobcov na výrobu environmentálne vhodných výrobkov a produktov a pre spotrebiteľov na kupovanie týchto 
produktov sú: 

 
 dane a dotácie, 
 dobrovoľné dohody a štandardizácia, 
 technická normalizácia, 
 legislatíva týkajúca sa verejného obstarávania, 
 doplňujúca legislatíva.. 
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Dlhodobým cieľom Európskej komisie (ďalej len „EK“) je nastavenie správnej ceny produktu osvojením 
environmentálnych externalít tak, aby efekty, ktoré zanechávajú na životnom prostredí, boli presne odrazené 
v cene. Tieto ceny tak dávajú podnety pre neustále sa zlepšujúci vplyv na životné prostredie počas celého 
životného cyklu produktu. Vylepšením finančných odmien za „zelený“ dizajn a výrobu uľahčujú a posilňujú 
opatrenia, ako „zelenšie“ verejné dodatky a dizajn produktov. Tak isto poskytujú spotrebiteľom dôležité 
informácie a povzbudzujú ich ku kúpe produktov s menším vplyvom na životné prostredie.  
 
Dobrovoľné alebo environmentálne dohody sú typicky jednostranné záväzky priemyselného alebo tzv. business 
návrhu na dosiahnutie „zelených“ cieľov. Môžu sa sformovať ako rýchla a flexibilná odpoveď na výzvy od 
partnerov v podnikaní, ktorí nadobudli určité skúsenosti v tomto obore. Mali by stimulovať proaktívny prístup 
priemyslu a môžu navrhnúť cenovo výhodné riešenia pre rýchlejšie dosiahnutie „zelených“ cieľov a mohli byť 
oficiálne uznané EK. Komunikácia o environmentálnych dohodách na komunitárnej úrovni rozoznáva potenciál 
týchto dohôd medzi partnermi, aby prispeli k cieľom politiky životného prostredia. Takéto dohody majú 
potenciálne hodnotnú rolu v komplementácii (aj keď nie úplnej náhrade) ostatných nástrojov produktovej 
politiky, obzvlášť legislatívnych. 
 
Európska štandardizácia je nástroj, ktorý bol často používaný v zavádzaní komunitárnych politík. V dôsledku 
toho sa stupňuje pozornosť na rolu, ktorú môže hrať pri ochrane životného prostredia a podpore trvalo-
udržateľného rozvoja. Štandardizácia a legislatíva sú dva rozdielne nástroje, ktoré môžu v niektorých prípadoch 
poskytnúť dve možnosti ako naložiť s problémami so životným prostredím. Môžu byť aj komplementárne 
procesy, kedy štandardizácia môže podporovať regulačný prístup. Štandardy môžu poskytnúť riešenia na 
komplexné technické problémy, čím ponúkajú výhody. Stabilný rámec podmienok môže byť vytvorený ak 
legislatíva je zameraná na výkon a technické detaily sú vyhotovené dobrovoľnými dohodami. 
  
Nižšie uvedieme jednotlivé podporné nástroje produktovej politiky. 

A. Nástroje podporujúce uvažovanie v dimenziách životného cyklu výrobkov, ktorých cieľom je rozvoj 
a podpora v dimenziách životného cyklu na národnej, regionálnej a podnikovej úrovni. Sú nimi napr.: 
- poskytovanie informácií a výkladových nástrojov o životnom cykle, 
- využívanie systémov environmentálneho manažérstva (EMAS, EMS), 
- povinnosti týkajúce sa dizajnu výrobkov. 

 
B.  Poskytovanie informácií spotrebiteľom s cieľom poskytnúť a podporiť nástroje a rámce za účelom 

zvyšovania dopytu výrobkov s nižším vplyvom na životné prostredie, ako napr.: 
i. Environmentálne verejné obstarávanie a nakupovanie (GPP) 

-  vytvorenie Národného akčného plánu pre GPP, 
-  vypracovanie informačných opatrení pre verejnú správu, verejné organizácie a podniky. 

ii. Environmentálne označovanie 
-  Európska schéma environmentálne označovania, 
-  Energetické označovanie EÚ, 
-  Európsky systém pre označovanie automobilov, 
-  Environmentálne označovanie typu II (EPD), 
-  Národné environmentálne kritériá a národná environmentálna značka. 

 
V posledných rokoch sa Európska komisia sústredí najmä na ochranu životného prostredia prostredníctvom 
programu Integrovanej produktovej politiky. V ňom sa zameriava na realizáciu procesov v životnom cykle 
produktu, v ktorých určený produkt dosahuje najvyššie negatívne vplyvy na životné prostredie. EK sa snaží 
dosiahnuť tieto výsledky proaktívnou politikou a to hlavne utváraním dohôd na národnej a regionálnej úrovni.  
EK sa tiež snaží zavádzať aj čo najpravdivejšie označovanie environmentálne vhodných výrobkov, aby 
spotrebitelia nemohli byť oklamaní, čím by sa zväčšil aj negatívny vplyv na životné prostredie.  
 
EK sa pokúša zvyšovať  aj environmentálne vedomosti všetkých spotrebiteľov, aby aj samotní spotrebitelia 
preferovali najmä environmentálne vhodné výrobky a vedeli rozlišovať medzi tými produktmi, ktoré poškodzujú 
životné prostredie viac a tými, ktoré menej. Pretože aj pri všetkých snahách Európskej únie o minimalizáciu 
negatívnych vplyvov na životné prostredie je dôležitým článkom práve environmentálne  vedomie spotrebiteľov, 
ktorý svojimi rozhodnutiami o kúpe/nekúpe environmentálne vhodných produktov ovplyvňujú výsledky snáh 
Európskej komisie. 
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Vybrané technické normy s vplyvom na zvyšovanie kvality 
 

 STN 01 0380 Manažérstvo rizika, Risk Management, 1.3.2003. Táto norma poskytuje všeobecný 
návod na určovanie a zavádzanie procesu manažérstva rizika, ktorý obsahuje určenie súvislostí, 
identifikáciu, analýzu, vyhodnotenie, zaobchádzanie, komunikáciu a trvalé monitorovanie rizík.  

 STN EN ISO 19011Návod na auditovanie systémov manažérstva, Guidelines for audit in 
gmanagement systems, 1.5.2012.Táto norma poskytuje návod na auditovanie systémov manažérstva 
vrátane zásad auditovania, manažérstva programu auditu a vykonávania auditov systému manažérstva 
a tiež návod na hodnotenie kompetentnosti jednotlivcov zapojených do procesu auditu vrátane osoby, 
ktorá manažuje program auditu, audítorov a audítorské tímy. 

 STN EN ISO 9001.Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, Quality management systems, 
Requirements, 1.2.2016.Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak 
organizácia: a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré 
spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a b) 
kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému 
vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, 
aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami. Všetky požiadavky tejto 
medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, 
jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.  

 STN EN ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe manažérstva 
kvality, Managingforthesustainedsuccessofanorganization.Aqualitymanagementapproach, 1. 5. 2010. 
Táto norma poskytuje organizáciám návod na podporu dosahovania trvalého úspechu na základe 
manažérstva kvality. Možno ju využiť v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na jej veľkosť, druh a 
činnosť.  

 STN ISO 10001 Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na kódex správania sa 
organizácií, Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for codes of conduct for 
organizations, 1. 6. 2009.Táto norma poskytuje návod na plánovanie, návrh, vývoj, zavádzanie, 
udržiavanie a zlepšovanie kódexu správania sa zameraného na spokojnosť zákazníka. (STN ISO 
10001. Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na kódex správania sa organizácií.  

 STN ISO 10002 Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na vybavovanie sťažností 
v organizáciách, Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for complaintshandling in 
organizations, 1.6. 2005.Táto norma poskytuje návod na proces vybavovania sťažností súvisiacich s 
produktmi v rámci organizácie vrátane plánovania, návrhu, prevádzky, údržby a zlepšovania.  

 STN ISO 10004 Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na meranie a monitorovanie, 
Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for monitoring and measuring, 1.12. 2013. 
Táto norma poskytuje návod ako definovať a vylepšiť proces monitorovania a merania spokojnosti 
zákazníka a je určená na použitie pre organizácie nezávisle od ich typu, veľkosti alebo  
poskytovaného produktu. V zásade je táto norma je zameraná na externého zákazníka.  

 STN ISO 10014 Systémy manažérstva kvality. Návod na realizáciu finančného a ekonomického 
úžitku, Quality management. Guidelines for realizing financial and economic benefits, 1. 5. 2007.Táto 
norma poskytuje návod na realizáciu finančného a ekonomického úžitku vyplývajúceho z aplikácie 
zásad manažérstva kvality v duchu súboru noriem ISO radu 9000.  

 STN ISO 10015 Manažérstvo kvality. Návod na prípravu pracovníkov, Quality management. 
Guidelines for training, 1. 4. 2002.Táto norma upravuje Tento návod na prípravu, zavádzanie, 
udržiavanie a zlepšovanie stratégie systému prípravy pracovníkov, ktoré ovplyvňujú kvalitu výrobkov 
dodávaných organizáciou.  

 STN P ISO/TS 16949Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 
9001: 2008 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov, Quality management 
systems. Particular requirements fort heapplicationof ISO 9001:2008 for automotive production and 
relevantservice part organizations, 1. 12. 2009. Táto norma určuje požiadavky na systém manažérstva 
kvality tam, kde organizácia: a) potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý 
spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných predpisov ;b) chce zvýšiť spokojnosť zákazníka 
prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov trvalého zlepšovania systému a 
zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka a použiteľných predpisov.  

 STN ISO 10019 Návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb, 
Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of the irservices, 1. 12. 
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2005.Táto norma poskytuje návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie 
ich služieb.  

 STN ISO 31000Manažérstvo rizika. Zásady a návod, Risk management. Principles and guidelines, 1. 
4. 2011. Táto norma poskytuje zásady a všeobecný návod na manažérstvo rizika. Túto normu môže 
využiť akákoľvek verejná, súkromná alebo spoločenská organizácia, asociácia, skupina alebo 
jednotlivec. Preto norma nie je špecifická pre nejaký druh priemyslu alebo pre nejaké odvetvie 
a možno ju použiť počas existencie organizácie na široký rozsah činností vrátane stratégie a 
rozhodnutí, prevádzky, procesov, funkcií, projektov, produktov, služieb a majetku. Túto 
medzinárodnú normu možno aplikovať na akýkoľvek druh rizika a akéhokoľvek charakteru bez 
ohľadu na to, či má pozitívne, alebo negatívne následky.  

 STN ISO 21500 Návod na projektové riadenie, Guidance on project management, 1.12.2013.Táto 
norma poskytuje návod na projektové riadenie a môže byť uplatnená pri ľubovoľnom type organizácie 
vrátane verejných, súkromných alebo samosprávnych organizácií ako aj pre ľubovoľný typ projektu 
bez ohľadu na jeho komplexnosť, veľkosť alebo trvanie. Poskytuje rámcový popis konceptov a 
procesov, ktoré sú považované za správnu prax projektového riadenia. Projekty sú uvažované v 
kontexte programov a portfólia projektov, napriek tomu ale táto medzinárodná normy neposkytuje 
detailný popis riadenia programov a portfólia projektov. Oblasti týkajúce sa všeobecného riadenia sú 
mienené len v kontexte projektového riadenia.  

 
 
Záver 
 
V príspevku sme poukázali na súčasné smerovanie produktovej politiky pri zvyšovaní kvality produktov 
a produkcie podnikov. Príspevok v prvej časti analyzoval produktovú politiku ako takú a neskôr sa zameral 
najmä na nástroje environmentálneho charakteru, na ktoré je najviac zameraná súčasná integrovaná produktová 
politika . Súčasné trendy v spotrebiteľskom správaní poukazujú práve na to, že spotrebitelia sa čoraz viac 
zameriavajú na to, ako ktorý výrobok vplýva na životné prostredie a podľa toho postupujú pri nákupnom 
rozhodovaní. Preto by cieľom všetkých podnikov, ktoré chcú byť na trhu úspešné mal smerovať, k minimalizácii 
dopadov svojej výroby a ďalšieho predaja a spotreby na životné prostredie. Preto v druhej časti príspevku sme 
priniesli prehľad vybraných technických noriem, ktoré môžu takéto smerovanie podnikov pri ich osvojení si, 
docieliť. 
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	Európska štandardizácia je nástroj, ktorý bol často používaný v zavádzaní komunitárnych politík. V dôsledku toho sa stupňuje pozornosť na rolu, ktorú môže hrať pri ochrane životného prostredia a podpore trvalo-udržateľného rozvoja. Štandardizácia a legislatíva sú dva rozdielne nástroje, ktoré môžu v niektorých prípadoch poskytnúť dve možnosti ako naložiť s problémami so životným prostredím. Môžu byť aj komplementárne procesy, kedy štandardizácia môže podporovať regulačný prístup. Štandardy môžu poskytnúť riešenia na komplexné technické problémy, čím ponúkajú výhody. Stabilný rámec podmienok môže byť vytvorený ak legislatíva je zameraná na výkon a technické detaily sú vyhotovené dobrovoľnými dohodami. 
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