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1 Úvod 

Tento dokument je závěrečnou zprávou the IO1- Dovednosti 
vyžadující doladění, přehled IMS. 
 

Tato zpráva shromažďuje hlavní výsledky všech úkolů, které byly 
provedeny v rámci prvního intelektuálního výstupu: 

 
- Výsledky studie EASIMS  
- Definice základní struktury IMS 

- Pracovní profil manažera integrovaného systému řízení 

2 Výsledky studie EASIMS 

Na základě analýzy odpovědí daných v různých tematických oblastech získaných 

od 1) profesionálů se zkušenostmi a 2) profesionálů, kteří se nikdy 

nepodíleli na vývoji a/nebo implementaci systému řízení, jsme 

identifikovali klíčové znalosti, kterými by měli disponovat lidé na pozicích 

"Manažer IMS" a "Odpovědná osoba za IMS", k tomu, aby bylo možné 

navrhnout, implementovat a udržovat integrovaný systém řízení v 

malých a středních podnicích, jež se zabývají výrobou nábytku. 

2.1 Požadavky na standardy 

Respondenti bez předchozích zkušeností se systémy řízení hodnotí 

důležitost disponování znalostmi ohledně standardů a norem jako středně 

důležitou, zatímco zkušení odborníci tuto skutečnost považují za velmi 

důležitou. 

Když se podíváme na tento rozdíl, můžeme interpretovat, že skutečnou 

důležitost znalosti norem profesionálové bez předchozí zkušenosti 

nějakým způsobem podceňují. 

Kromě toho je vidět, že znalost standardů, kterou disponují odborníci, kteří 

se nikdy nepodíleli na vývoji a implementaci IMS, je střední - nízká. Je 

tedy zřejmé, že toto téma představuje skutečnou potřebu školení. 

Ve vztahu k důležitosti znalostí norem a standardů vidíme, že obě skupiny 

odborníků hodnotí jako nejdůležitější oblast standardů kvality, nicméně téměř 

stejně důležitě vnímají i oblasti environmentálních, bezpečnostních a zdravotních 

norem. 

2.2 Procesní řízení 

Co se týče znalostí procesního řízení, z výsledků můžeme vyčíst, že zkušení 

odborníci uvádějí důležitost této oblasti jako vyšší (vysoká - velmi vysoká 

úroveň) oproti úrovni, kterou uvádějí nezkušení odborníci (středněvysoká 
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úroveň), kteří zároveň uvádějí, že jejich tréninková úroveň v této oblasti je 

střední až nízká. 

Důležitost, kterou zkušení odborníci přikládají znalostem v řízení procesů, 

je větší než ta, kterou přikládají znalostem norem. Stejný výsledek se vyskytuje 

také u odborníků bez zkušeností. Můžeme tedy dojít k závěru, že 

nejdůležitější znalosti, které umožňují IMS manažerům úspěšně 

navrhnout a implementovat IMS, jsou znalosti procesů řízení. 

Podle zkušených respondentů by toto byly nejdůležitější znalosti potřebné 

pro řízení procesů (od nejdůležitějších po méně důležité): 

 

1. Identifikace procesů (procesní mapa) 

2. Zlepšování procesů 

3. Design procesů 

4. Kontrola procesů (měření, analýza, závěrečná zpráva) 

5. Návrh indikátorů 

6. Návrh postupů 

7. Implementace procesů (publikace, automatizace and exekutiva) 

8. Příprava dokumentace (např. manuály) 

9. Ostatní 

 

2.3 Software 

V části věnované software byla hodnocená důležitost znalostí u obou skupin 

odborníků velmi podobná se středně vysokou hodnotou. 

Je to úroveň znalostí softwaru, kde odborníci bez zkušeností uznávají 

existenci mezer, hodnoty uváděné respondenty byly nízké až velmi nízké. 

Tyto informace ukazují, že čelíme další skutečné potřebě vzdělávání, i když 

v menší důležitosti než při školení v řízení procesů a požadavků na normy. 

2.4 Shrnutí 

Díky diferencované a srovnávací analýze odpovědí obou skupin odborníků jsme 

mohli identifikovat, kterými nejdůležitějšími znalostmi musí odpovědná 

osoba - manažer IMS/osoba odpovědná za IMS - disponovat, aby mohla 

navrhovat, implementovat a udržovat INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ 

(IMS) v malých a středních podnicích vyrábějících nábytek. 

EASIMS vynaloží úsilí pro vývoj školících materiálů pro oblast řízení 

procesů, jelikož byla tato oblast zkušenými odborníky uváděna jako 

nejdůležitější (vysoká - velmi vysoká úroveň) a u níž nezkušení odborníci 

připouštějí, že mají omezené znalosti. Znamená to, že tato oblast je velmi 

potřebná, a že existuje mezera ve vzdělávání. Navíc musíme připomenout, 

že pro oblast řízení procesů není k dispozici téměř žádný tréninkový program. 
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Podle zkušených odborníků je znalost norem a standardů velmi důležitá,  

i když méně než znalost řízení procesů, a navíc je již současná nabídka 

školení pro tuto oblast bohatá. EASIMS proto nebude rozvíjet obsah školení 

pro tuto oblast, bude však uveden odkaz na stávající a již dostupné materiály. 

Ve vztahu k software pro správu IMS jsou znalosti méně důležité než ve zbytku 

hodnocených aspektů, i když je úroveň znalostí v této oblasti nízká až velmi 

nízká. Proto bude EASIMS zahrnovat i tento aspekt, ale méně do hloubky než 

řízení procesů. 

Příloha 1 obsahuje provedený průzkum, na který odborníci odpovídali. Příloha 

2 obsahuje detailní výsledky tohoto průzkumu. 

3 Definice základní struktury IMS 

Definice základní struktury IMS - Integrovaného systému řízení pro 

společnosti zabývající se výrobou nábytku je složena ze čtyř oblastí: 

● Procesy 

● Úkony 

● Indikátory 

● Dokumenty 

3.1 Hlavní procesy, úkony a indikátory 

Tabulka v příloze 3: Hlavní procesy, úkony a indikátory, představuje návrh IMS 

struktury, která obsahuje hlavní procesy, úkony a také návrh indikátorů. 

3.2 Hlavní dokumenty 

Příloha 4 představuje návrh rámce správy dokumentů nebo jinými slovy 

vztah mezi formami / dokumenty, které mají být použity v navrhovaném IMS. 

U každého dokumentu najdete procedury, kterým odpovídá, a část zahrnutých 

norem (ISO 9001, ISO14001, ISO 45001). 

4 Profesní profil manažera integrovaného systému 

řízení 

Profesní profil je výsledkem zpracování výsledků průzkumu realizovaného 

partnery projektu mezi 128 různými zúčastněnými shareholdery. Vysoký počet 

odpovědí mezi různými cílovými skupinami potvrzuje zájem zúčastněných stran 

o tento profesní profil. Navíc byly brány v potaz již existující ESCO profily, které 

nepřímo souvisejí se systémy řízení, kvůli definici úkolů a identifikaci potřebných 

znalostí a dovedností. 
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1.1 Popis 

Manažeři integrovaného systému řízení (IMS) navrhují, implementují, 

udržují a zlepšují IMS pomocí odpovídajících nástrojů a metodik. Zajišťují soulad 

společnosti a výrobků s právními požadavky a s různými národními a 

mezinárodními dobrovolně přijatými normami týkajícími se kvality, životního 

prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporují neustálé zlepšování 

vlivu organizace na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

spokojenost zákazníků. Podávají zprávy o fungování IMS nejvyššímu vedení. 

1.2 Úkony pracovní pozice 

Naplánovat 

a) Naplánovat a navrhnout strategii oddělení IMS v souladu se strategií 

společnosti. 

b) Identifikovat a navrhnout procesy oddělení IMS. 

c) Naplánovat lidské, finanční, technologické zdroje a infrastrukturu oddělení 

IMS potřebnou pro úspěšné naplnění strategie. 

d) Identifikace a analýza kontextu, ve kterém společnost působí. 

 

Provést 

e) Podporovat implementaci strategických, strukturálních, procesních, 

revizních a zlepšovacích systémů společnosti. 

f) Koordinovat činnost firemního IMS. 

g) Zúčastňovat se schůzek vrcholového vedení společnosti. 

h) Zabezpečit úspěšnou implementaci strategie oddělení IMS.  

 

Ověřit 

i) Navrhnout seznam zpráv o výstupu IMS oddělení 

j) Být zodpovědný za aktivity IMS oddělení. 

k) Vedení revizních činností oddělení IMS. 

l) Vedení auditorských činností v oddělení IMS a ve společnosti. 

m) Kontrolovat a hodnotit výstupy pracovníků v týmu. 

n) Vyhledávat nové techniky řízení. 

 

Jednat 

o) Identifikovat příležitosti pro zlepšení, včetně neshod v rámci oddělení IMS 

i celé společnosti. 

p) Řídit projekty pro zlepšování, včetně nápravných opatření, v rámci 

oddělení IMS a společnosti. 
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Všeobecné 

q) Provádět všechny úkoly zadané společností. 

ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 

r) Zajistit, aby integrovaný systém řízení (systémy řízení kvality, životního 

prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) respektoval mezinárodní 

a národní požadavky na standardy. 

s) Informovat vrcholové vedení společnosti o implementaci integrovaného 

systému řízení (systémy managementu kvality, životního prostředí a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a o možnostech pro zlepšení. 

t) Zajistit, aby identifikované procesy přinášely očekávané výsledky. 

u) Zajistit, aby perspektiva "spokojeného zákazníka" byla přijata napříč celou 

strukturou společnosti. 

v) Zajistit, aby environmentální analýza zohledňovala všechny kroky 

životního cyklu produktu/služby. 

w) Zajistit, aby byla integrita integrovaného systému řízení zachována při 

plánování a provádění změn. 

1.3 Požadované znalosti a dovednosti 

Základní znalosti 

● Příslušné právní požadavky (kvalita, životní prostředí a BOZP) vztahující se 

na společnost a výrobky. 

● Požadavky na normy kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

● Principy managementu. 

● Principy zákaznické spokojenosti. 

● Řízení procesů (identifikace a návrh procesů, návrh postupů, návrh 

indikátorů, návrh formulářů a dalších dokumentů, implementace procesů, 

kontrola procesů a zlepšování procesů). 

● Software pro vytváření, aktualizaci, řízení a ukládání dokumentace IMS. 

● Metodika auditu. 

 

Základní dovednosti a kompetence 

● Schopnost interpretovat legislativu a základní požadavky na standardy. 

● Pochopení metodik a přístupů využívaných v rámci standardů. 

● Návrh procesů, úkonů, indikátorů a dokumentů 

● Schopnosti vést, řídit a koordinovat. 

● Umět řešit problémy. 

● Spolupracovat s ostatními řídícími pracovníky a vrcholovým vedením. 

● Využívat IT nástroje. 

● Komunikační schopnosti a techniky. 

● Chápání kontextu, ve kterém společnost pracuje. 

● Nastavit cíle a naplánovat potřebné úkony pro jejich dosažení. 

● Řídit (vytvořit, aktualizovat a kontrolovat) dokumentaci. 

● Plánovat a navrhovat strategie. 
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● Vyvinout auditní programy. 

● Provádět a řídit audity. 

● Komunikovat výsledky ostatním oddělením a vrcholovému vedení 

společnosti. 

● Monitorovat, měřit, analyzovat a hodnotit data/indikátory. 

● Identifikovat příležitosti ke zlepšení, včetně neshod a provádět opatření, 

včetně těch nápravných.  
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2 PŘÍLOHA 1: Průzkum 
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3 PŘÍLOHA 2: Výsledky průzkumu EASIMS 

3.1 Úvod 

Hlavním cílem této činnosti je identifikovat znalosti, dovednosti a 

kompetence, které musí mít osoba odpovědná za návrh a implementaci 

INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (IMS) - manažer IMS/odpovědná osoba 

za IMS - v rámci malých a středních společností, které se zabývají výrobou 

nábytku. 

Z tohoto důvodu byl vytvořen specifický průzkum, který byl adresován na 

jedné straně odborníkům s předchozími zkušenostmi v systémech řízení 

(kvalita, životní prostředí, bezpečnost atd.) A na druhé straně profesionálům, 

kteří se nikdy nezúčastnili vývoje a implementace systému řízení, ale 

mají v úmyslu jej implementovat v blízké budoucnosti. 

Online průzkum byl realizován v měsících únor a březen 2019. Bylo shromážděno 

128 odpovědí odborníků ze 7 různých zemí. 

V následujícím grafu vidíme rozdělení odpovědí podle zemí. Většina odpovědí 

byla od odborníků pracujících ve Španělsku, což odpovídá 46% všech odpovědí. 

 

Graf 1.- Počet odpovědí dle zemí 
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Bylo získáno celkem 128 odpovědí, z nichž 62,5% pocházelo od odborníků s 

předchozími zkušenostmi s navrhováním a/nebo implementací systémů řízení a 

37,5% odpovědí pocházelo od odborníků, kteří by chtěli nebo mají v úmyslu 

vyvinout a implementovat systém v jejich společnosti. 

 

Graf 2.- Počet odpovědí na průzkum 
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Odpovědi na průzkumy byly získány od odborníků z různých odvětví, které lze 

rozdělit do dvou velkých bloků: 1) nábytkářské odvětví a 2) další rozličné 

sektory se zastoupením 48,5% a 51,5%. 

  

Graf 3.- Počet odpovědí dle sektorů 
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3.2 Odpovědi odborníků bez předchozích zkušeností 

První věcí, kterou jsme chtěli zjistit, bylo, který typ systému řízení je pro 

profesionály bez předchozí zkušenosti nejzajímavější. 

Výsledky ukazují, že systémy řízení kvality (např. ISO 9001) jsou systémy, o 

které je větší zájem. Velmi blízko tomu jsou poté integrované systémy řízení. 

 

Graf 4.- Zajímavější systémy řízení k vývoji/implementaci 

 

Zadruhé jsme se zajímali o úroveň "znalostí" v rámci různých témat a o 
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úspěšnou implementaci integrovaného systému řízení IMS. 

Oblasti, na které jsme se respondentů ptali, byly následující: 

- Požadavky na standardy. 

- Procesní řízení. 

- Software. 

- Podmínky potřebné pro vývoj a úspěšnou implementaci IMS. 

Pro hodnocení těchto oblastí jsme použili stupnici od 1 do 5, kde 1 představuje 

hodnotu znalostí/důležitost - velmi nízkou, 3 - střední a 5 - velmi vysokou.  
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3.2.1 Požadavky na standardy 

Pokud jde o požadavky na standardy/normy, odborníci přikládají středně-

vysokou míru důležitosti znalosti všech norem a jejich požadavků a požadavky 

na kvalitu považují za nejdůležitější. Uznávají však, že úroveň jejich 

současných znalostí o všech těchto normách a požadavcích na ně, je středně 

nízká. 

 

Graf 5.- Důležitost – Znalost požadavků na standardy 

 

V odpovědích na tuto otázku se také vyjádřili k jiným normám, jako je ISO 

50001, UNE-EN 12221-1: 2009 atd.  
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3.2.2 Procesní řízení 

 

Z dotazů na řízení procesů vyplývá, že fáze, v nichž odborníci považují za 

důležitější mít znalosti, jsou fáze identifikace a návrhu procesů a 

postupů, které se také shodují s těmi, ve kterých respondenti uvažují o dalším 

vyškolení, ačkoliv jejich úroveň tréninku je střední nebo nižší. 

Ve vztahu k dalším fázím řízení procesů vidíme, jak velkou důležitost mají takové 

znalosti, zatímco skutečné znalosti, kterými pracovníci disponují, zůstávají ve 

středu, vždy pod hodnotou důležitosti. 

 

Graf 6.- Důležitost – Znalosti procesů řízení 
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3.2.3 Software 

 

Respondenti byli také dotázáni na znalosti a důležitost znalostí ohledně 

používání softwaru pro správu různých aspektů IMS. 

Shromážděné odpovědi ukazují, že respondenti mají za to, že mít takové znalosti 

má střední - vysoký význam, ale že jejich současné znalosti jsou mezi velmi 

nízkou a nízkou úrovní. 

 

Graf 7.- Důležitost – Znalosti o využívání software pro IMS 
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3.2.4 Podmínky pro vývoj a úspěšnou implementaci IMS  

 

Poslední otázka se týkala podmínek, které respondenti považují za 

nejdůležitější pro vývoj a úspěšnou implementaci IMS. 

Odpovědi ukazují, že nejdůležitějšími body jsou zapojení vrcholového 

managementu do procesu implementace IMS, předchozí zkušenosti osob 

pověřených prováděním implementace a právní požadavky, které se vztahují 

na organizaci a úroveň jejich souladu. 

Přesto všechny odpovědi potvrdily střední - vysoký význam pro všechny 

podmínky. 

 

Graf 8.- Důležitost jednotlivých podmínek pro vývoj a úspěšnou implementaci IMS 
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3.3 Odpovědi odborníků se zkušenostmi  

Zaprvé, jsme se odborníků s předchozími zkušenostmi zeptali na typ 

systému řízení, kterého se již dříve účastnili. 

Ze všech respondentů, kteří již dříve navrhli a/nebo implementovali systém 

řízení, jsme dosáhli hodnoty 194 pracovníky implementovaných systémů, 

přičemž 66% odpovědí uvádělo systém kvality a životního prostředí. 

 

Graf 9.- Systémy řízení, se kterými mají odborníci předchozí zkušenosti  

Tito odborníci se také podíleli na implementaci systémů, jako jsou ISO 50001, 

ISO 13485, ISO 21500, PEFC, FSC atd. 

Zeptali jsme se jich také na posouzení "důležitosti" znalostí, dovedností a 

kompetencí ve stejných oblastech jako jejich protějšků bez předchozích 

zkušeností.  
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3.3.1 Požadavky na standardy 

 

V tomto případě vidíme, že zkušení odborníci přikládají vysokou - velmi 

vysokou důležitost znalostem, schopnostem a dovednostem v oblasti 

standardů kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při vývoji a 

úspěšné implementaci IMS. 

 

Graf 10.- Důležitost znalosti požadavků na standardy 

Hodnotí také jako "mírně" důležité, disponovat znalostmi, dovednostmi a 

schopnostmi v rámci jiných norem, jako jsou např.: ISO 9011, ISO 9000, PEFC 

atd. 
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3.3.2 Procesní řízení 

 

Oblasti související se znalostmi, dovednostmi a kompetencemi v oblasti 

procesního řízení jsou ty, které zkušení odborníci považují za 

nejdůležitější. 

Vidíme, že je pro nejdůležitější disponovat znalostmi, dovednostmi a 

kompetencemi k identifikaci procesů a jakmile jsou tyto procesy zavedeny, 

disponovat znalostmi, jak je zlepšit. 

Přesto jsme zjistili, že přikládají vysokou až velmi vysokou důležitost 

znalostem ve všech fázích řízení procesů pro vývoj a úspěšnou 

implementaci IMS. 

 

Graf 11.- Důležitost znalostí v rámci řízení procesů 
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3.3.3 Software 

 

Při analýze odpovědí o důležitosti znalostí o používání softwaru pro správu 

IMS vidíme, že respondenti uvádí střední až vysokou důležitost. 

 

Graf 12.- Důležitost znalostí softwaru pro IMS 

Někteří odborníci se vyjádřili, že používají programy jako K2, Divalto, CMS atd. 
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3.3.4 Podmínky pro vývoj a úspěšnou implementaci IMS 

 

A konečně, jejich názor na význam podmínek při návrhu a/nebo implementaci 

IMS ukazuje na vysoký až velmi vysoký význam závazku nejvyššího vedení 

společnosti, povědomí zaměstnanců o výhodách IMS a právních 

požadavcích, které se uplatňují v rámci organizace a její úrovni souladu, ale 

nezapomínají na důležitost dalších podmínek, které hodnotí jako středně až 

vysoce důležité. 

 

Graf 13.- Význam podmínek pro vývoj a úspěšnou implementaci IMS 
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4 PŘÍLOHA 3: Hlavní procesy, úkony a indikátory  
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5 PŘÍLOHA 4: Hlavní dokumenty 
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