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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému 

společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační 

systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání informačního 

systému. Dále jsou zde uvedena možná řešení a vybráno to řešení, které by mělo 

společnosti přinést podporu pro neustálý růst a zvyšování její konkurenceschopnosti. 

 

ABSTRACT 

This Bachelor‘s thesis deals with the analysis of the current information system and 

Skanska. Using analytical methods examine and evaluate the information system.  

The paper listed the pros and cons of the simultaneous use of the information system. 

Then there are the possible solutions and selected a solution that would provide support 

for the company's continued growth and increasing its competitiveness. 
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Úvod 

 

V dnešní době prožíváme informační explozi, která nás nutí provádět co nejvíce úkonů 

elektronickou cestou. Požadavky na rychlost zpracování, kvalitu a zabezpečení 

informací se stále zvětšují, ale zároveň je kladen důraz na snižování nákladů na 

informační technologie. Výjimkou nejsou ani transakční systémy. Dalo by se říci, že 

elektronický transakční systém je dnes standardem v každé výrobní nebo obchodní 

společnosti. 

 

V první části bakalářské práce se zaměřím na základní pojmy dané tématiky a budu se 

zabývat teoretickým obsahem jednotlivých pojmů.  

 

V následující části analyzuji způsob práce v oblasti elektronizace procesů a oběhu 

dokumentů ve společnosti Skanska a.s., který je v podniku implementován. Definuji 

slabá místa stávajícího systému a kvalifikovaně odhadnu náklady na jeho provoz.  

 

V závěrečné části využiji získané informace z analýzy ke zpracování variantních návrhů 

řešení a pokusím se propočítat finanční úsporu, kterou jednotlivá řešení přinesou. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

Pro svou práci jsem si stanovil pět dílčích cílů, jejichž naplnění umožní dosáhnout 

hlavního cíle této práce, a to navrhnout moderní řešení, umožňující pokrýt celý životní 

cyklus práce s elektronickou informací ve společnosti Skanska a.s. 

 

Dílčí cíle jsou: 

 

1. Analyzovat současný způsob práce s tiskopisy a formuláři ve společnosti 

Skanska a.s. 

2. Navrhnout formulářové řešení pro elektronizaci procesů a oběh 

dokumentů ve společnosti Skanska a.s., vycházející z platné legislativy a 

firemních předpisů. 

3. Nahradit stávající tiskopisy v personální oblasti inteligentními formuláři 

s automatizovaným řízením schvalovacího procesu. 

4. Snížit u zaměstnanců časovou náročnost a omezit chybovost 

administrativních úkonů při práci s formuláři. 

5. Integrovat navržené řešení v personální oblasti s používaným mzdovým a 

personálním systémem ve společnosti Skanska a.s.   

 

S metodami a postupy, které využívám v bakalářské práci, jsem se seznámil v rámci 

studia. Dalším zdrojem, odkud jsem čerpal potřebné teoretické znalosti, je odborná 

literatura.  

 

Praktická část práce obsahuje SWOT analýzu stávajícího informačního systému, 

zpracovanou na základě osobního pozorování a sběru informací v rámci povinné praxe 

ve společnosti Skanska a.s.  
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Návrh řešení je zpracován ve třech variantách, které vychází z analýzy stávajícího stavu. 

Tyto varianty jsou mezi sebou porovnány a podle specifických kritérií je vybrána 

optimální varianta řešení.  

2 Teoretická východiska práce 

 

V této části si vysvětlíme základní terminologickou základnu a objasníme si podstatné 

principy vztahující se k pochopení tématu. 

 

2.1 Základní pojmy 

 

„Informace je objektivní obsah komunikace mezi 

souvisejícími hmotnými objekty, projevující se změnou stavu 

těchto objektů“ (BRILLOUIN). 

 

2.1.1 Informace 

 

Základní jednotka, se kterou se pracuje, je informace. Proto si uvedeme její definici. 

Informace je sdělení, zpráva, která je nehmotná a představuje vše, co je vnímáno 

člověkem. Význam je dotvářen pouze v nějakém konkrétním kontextu. To vystihují 

dobře tyto definice (GÁLA, 2009, s. 19). 

 

„Každý znakový projev, který má smysl pro komunikátora i příjemce“ (LAMSER, 

1969, s. 11). 

 

„Název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a 

působíme na něj svým přizpůsobováním“ (WIENER, 1963, s. 166). 

 

S pojmem informace souvisí pojem data. Jestliže člověk momentálně používá data, 

stávají se pro něj informací. Zjednodušeně řečeno data jsou potencionální informace. 

Tyto informace jsou ukládány na různá média, jako jsou například papír, elektrické 

signály či elektromagnetické záření. V počítači jsou ukládány do paměti. Nejmenší částí 
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paměti je jeden Byte, tvořený osmi bity (BIT je zkratka slova BInary digiT a je 

interpretována dvěma hodnotami – 0 a 1) (KOCH, 2008, s. 5-6). 

 

2.1.2 Systém 

 

Dalším pojmem je systém. „Systém je neprázdná množina prvků a vazeb mezi nimi, 

přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují chování celku“ (MOLNÁR, 2006, s. 

15). Identifikace pro takový systém je především účel a struktura systému, vlastnosti 

vazeb a prvků, okolí systému a případné subsystémy. Tento systém se v informatice 

označuje jako informační systém. Účel systému je vhodné vyjádření informací, které 

zpracuje a přenese (GÁLA, 2009, s. 23).  

 

2.1.3 Struktura informačního systému 

 

Technické prostředky (hardware) – jedná se o počítačové systémy s přídavnými 

periferními jednotkami, které jsou propojeny za pomoci počítačové sítě na paměťový 

subsystém pro práci s velkým objemem dat (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 19). 

 

Programové prostředky (software) – jsou to systémové programy řídící chod počítače, 

efektivitu práce a komunikaci počítačového systému s okolním světem, a aplikační 

programy, které řeší určité třídy úloh určitých tříd uživatelů (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 

19). 

 

Organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel, jež definují 

provozování a využívání informačního systému a informačních technologií 

(TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 19). 

 

„Lidská složka (peopleware) – řešení otázky adaptace a účinného fungování člověka ve 

virtuálním prostředí, do kterého je vřazen“ (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 19). 

 

„Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního systému“ 

(TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 19). 
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Obecně se dá říci, že je tvořen lidmi, nástroji a metodami, které jsou seskupeny do tří 

základních komponent: vstup (input), zpracování (processing) a výstup (output) 

(GÁLA, 2009, s. 23). 

 

 

Obr. 1: Komponenty informačního systému 

(Zdroj: Gála, 2009, s. 24) 

 

Funkce takového informačního systému se prolínají se systémem řízení a vzájemně se 

prostupují. Systém řízení je sociálně-ekonomický systém, který slouží k upevňování 

vnitřní stability. To je dnes hlavní cíl, vzhledem k výrazné proměnlivosti vnějších 

podmínek jako jsou například ekonomické příčiny, změny v sociálním a politickém 

prostředí (SLEPTE – sociální, legislativní, ekonomické, politické, technické a 

ekologické) (TVRDÍKOVÁ, 2000, s. 11).  

 

Informační systémy se dají klasifikovat podle různých kritérií. Vezmeme-li fakt, že se 

funkce informačního systému prolíná se systémem řízení, je rozhodujícím kriteriem 

vztah mezi nimi. Platí, že s růstem úrovně řízení roste zároveň neurčitost v požadavcích 

na informační systém a současně se zmenšuje objem přijímaných informací v důsledku 

jejich selekce a agregace. Dále pak roste potřeba informací z podstatného okolí firmy 

(SLEPTE). Na základě rozdělení úrovní řízení lze i informační systémy členit na určité 

části, jež plní každá svou funkci (TVRDÍKOVÁ, 2000, s. 12). 
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Pro každou úroveň řízení existuje softwarová aplikace plnící dané funkce. 

 

„Transakční systémy - jsou následníky klasických dávkových systémů pro mechanizaci 

agendových úloh jako jsou mzdy, fakturace, inventarizace apod.“ Jde je nazvat 

provozními informačními systémy, jež zajišťují základní procesy v organizaci. Slouží 

tedy pro operativní úroveň řízení. Primárním posláním je interaktivní nebo dávkové 

shromažďování základních dat firmy či instituce. Řídící struktury firmy zohledňují 

v provozním systému pouze funkci operativního výkaznictví tzv. reporting 

(TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 21). 

 

„Informační systémy pro řízení – vycházejí z účetních a ekonomických systémů a 

uživatelé si v nich vyhledávají ty informace, které je zajímají.“ Tyto informační systémy 

jsou užívány především pro taktickou úroveň řízení a pro jejich potřeby se vytvářejí 

periodické výstupy z transakčních systémů. S výstupy se provádí sumarizace, modelová 

agregace a výběr informací, tím dostáváme reporty (TVRDÍKOVÁ, 2000, s. 13). 

 

„Systémy pro podporu rozhodování – mají schopnost provádět rozmanité analýzy dat 

bez potřeby složitého ovládání. Jedná se o počítačovou podporu metod rozhodovací 

analýzy a operační systémové analýzy.“ Tento systém je orientován na metodu a je 

určen pro podporu středních složek managementu. Umožňuje provádět příslušné 

výpočty a manipulace se vstupními údaji. Uživatel musí ale rozumět podstatě metody, 

vědět kdy, jak a proč ji použít a jaká data musí zajistit. Dokáže zobrazit graficky 

výsledky, umí je prezentovat formou, která má vyšší vypovídací schopnost 

(TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 22). 

 

„Manažerské aplikace byznys inteligence – zabezpečují vrchol řídící pyramidy.“ Jsou 

využívány vrcholovým vedením organizace, která jej využívá k získávání informací 

z okolí organizace (trh, banka, konkurence a další). Aplikace jsou navrhovány, aby 

měly přístup k externím datům a zároveň byly napojeny na informační systém firmy. 

Základní data, která jsou operativního charakteru, jsou přetvářena na přísně 

strukturovaná a vysoce agregovaná data, jež mají vysokou vypovídací hodnotu. Další 
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vlastnost těchto systémů je multidimenzionalita, která dovoluje rychle a jednoduše 

vytvářet nové pohledy na data, pomáhá je řadit do nových souvislostí, vyhledává 

zranitelnost, indikaci odchylek klíčových ukazatelů a práci s historií. Systémy mají 

jednoduché, často intuitivní ovládání a disponují rozvinutými prostředky pro 

přehlednou grafickou prezentaci dat (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 22). 

 

2.1.4 Podnikový proces 

 

Proces lze definovat jako soubor vzájemně souvisejících nebo působících činností, který 

přeměňuje vstupy na výstupy. Jednotlivé činnosti využívají zdroje jako lidi, nástroje, 

materiál aj. Jeden proces může mít více vstupů a výstupů. Každý proces je spuštěn 

určitou definovanou událostí. Ty mohou být velmi různorodé, ale dají se dělit na 

základní typy, kterými jsou: vstup do podniku, časová událost, interní potřeba změny a 

výjimečný stav (GÁLA, 2009, s. 26). 

 

 

Obr. 2: Model procesu 

(Zdroj: Gála, 2009, s. 25) 

 

Procesy je možné dělit z mnoha hledisek. My se budeme zabývat pouze podnikovými 

procesy a jejich podporou informačního systému. Na procesy lze nahlížet z mnoha 

hledisek. Například z hlediska jeho významu pro naplnění cílů podniku (GÁLA, 2009, 

s. 26). 

 

Základní (core) – zajišťují hlavní podnikové aktivity, které jsou bezprostředně spojené 

s uspokojením potřeb zákazníků (GÁLA, 2009, s. 26). 
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Podpůrné – procesy probíhající uvnitř podniku, jež mají podpůrný charakter pro 

základní procesy (GÁLA, 2009, s. 26). 

 

Řídící – takzvané správní procesy, jimiž firma definuje svoji organizaci a 

administrativní akty (GÁLA, 2009, s. 26). 

 

2.1.5 Elektronický podpis 

 

Elektronický podpis lze volně definovat jako údaj v elektronické podobě, jež je logicky 

připojen ke zprávě a slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané 

osoby (Zákon č. 227/2000 Sb.). 

 

Zaručený elektronický podpis musí splňovat čtyři požadavky. Musí být jednoznačně 

spojen s podepisující osobou a umožňuje její identifikaci ve vztahu k datové zprávě. Byl 

vytvořen a připojen k datové zprávě za pomoci prostředků, které může udržet pod svojí 

výhradní kontrolou pouze podepisující osoba. Jeho připojení k datové zprávě je takové, 

že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat (Zákon č. 227/2000 Sb.). 

 

 

Obr. 3: Schéma podpisu dat 

(Zdroj: www.lupa.cz) 

 

2.1.6 Single Sign On (SSO) 

 

SSO (systém jednotného přihlášení) je mechanismus, kdy uživatel zadává své 

přihlašovací údaje pouze jednou a na základě tohoto přihlášení získává přístup ke všem 

systémům, ke kterým má mít oprávněný přístup. Jinak řečeno nemusí zadávat své 
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přihlašovací údaje při přístupu ke každému ze systému, který existuje v rámci SSO 

(ibacz.eu, 2011). 

 

2.1.7 Projekt 

 

Existuje mnoho definic, které souhrnně říkají, že projekt je koordinace peněžních a 

nepeněžních zdrojů za účelem dosažení stanovených cílů v určitém časovém úseku. Já 

bych zde uvedl definici podle Aleny Svozilové: „Projekt je určité krátkodobě 

vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož cílem je přeměna 

materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jiných 

kombinací tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů (Smolíková, 2012, s. 9).“ 

 

2.1.8 WorkFlow 

 

Workflow je schéma (pracovní postup) provádění nějaké komplexnější činnosti či 

procesu, které je rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Nejčastěji se tímto 

pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů a v našem případě zpracování 

dokumentů. Workflow se skládá se tří základních částí: pravidla regulující procesy, 

předávané informace a měřítka procesu používaná pro jeho posuzování. 

 

Workflow systém je tvořen čtyřmi složkami: 

 

 Úlohy - aktivity, které musí být provedeny pro dosažení podnikových cílů 

 Lidé - vykonávají úlohy 

 Nástroje - aplikace umožňující vykonání úloh 

 Údaje - věcné údaje a údaje o procesu; dokumenty, databáze, zprávy 

 

2.1.9 Informační systém Odysea2001 

 

Odysea je personální a mzdový systém zabývající se HR. HR zahrnují problematiku 

personalistiky, mzdové účtárny, ekonomiky práce, systemizace pracovních míst, 

vzdělávání, hodnocení, personálního marketingu, personálního controllingu, sociálních 
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fondů, stravenek, cestovních příkazů, rozpočtů a zakázek, transformace do účetnictví, 

číselníků, importů z jiných aplikací, exportů do jiných aplikací a agendy vedoucího. 

Cílem systému je poskytnout uživatelům komplexní nástroj pro řízení lidských zdrojů. 

Systém umožňuje dlouhodobé sledování historických údajů, modelování a plánování 

změn do budoucna (asei.cz, 2010). 

 

2.1.10 Intranet 

 

Intranetové stránky jsou samostatným uzavřeným systémem založeným na stejných 

principech jako veřejně přístupná internetová prezentace. Liší se charakteristickým 

výběrem zpřístupněných dat a uzavřenou skupinou uživatelů (většinou se jedná o 

firemní zaměstnance), které k nim mají přístup na základě oprávnění ve skupinách 

(netservis.cz, 2012). 

 

K provozování Intranetu je potřeba vlastní intranetový server nebo v případě nároků na 

nižší bezpečnost lze mít intranet na Internetu. Společnost Skanska a.s. používá MS 

SharePoint Server (netservis.cz, 2012). 

 

2.2 Definice základních dokumentů 

 

Tato kapitola popisuje tři základní dokumenty, kterých se týká převod do elektronické 

podoby, a jejich integrování do stávajícího informačního systému.  

 

2.2.1 Dovolenka 

 

§ 211 

 

„Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek 

stanovených v této části právo na: 

 

 dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, 

 dovolenou za odpracované dny, 
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 dodatkovou dovolenou (Zákon č. 262/2006 Sb.).“ 

 

§ 217 

 

„Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu 

čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady 

zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce 

kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není 

dále stanoveno jinak (Zákon č. 262/2006 Sb.).“ 

 

§ 218 

 

„Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby 

dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou 

vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo 

naléhavé provozní důvody (Zákon č. 262/2006 Sb.).“ 

 

Na základě zákona si může organizace vytvořit vnitřní předpis o poskytování dovolené, 

který upravuje jak a kdy je možno poskytnout dovolenou a kdo o tom rozhoduje. 

 

Vnitřní předpis stanoví postup, jakým způsobem zaměstnanec žádá o dovolenou a jakou 

formou zaměstnavatel tuto žádost schvaluje. 

 

Dovolenou zpravidla schvaluje zaměstnancům jejich bezprostředně nadřízený vedoucí 

zaměstnanec v souladu s plánem dovolených. Pro žádost o dovolenou zaměstnavatel 

používá standardizovaný formulář, který obsahuje údaje o zaměstnanci, termínu a místu 

pobytu dovolené a podpisy zaměstnance a přímého nadřízeného (www.i-poradce.cz, 

2012). 

 

Zaměstnanec je povinen včas sdělit svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu 

požadavek na čerpání dovolené, navrhnout požadovaný termín čerpání dovolené nebo 

jeho změnu. (www.i-poradce.cz, 2012). 



22 

 

 

Zaměstnanci, žádající o dovolenou jsou povinni předat v dostatečném časovém 

předstihu svému nejbližšímu nadřízenému tiskopis “Žádanka o dovolenou”. (www.i-

poradce.cz, 2012). 

 

2.2.2 Evidence pracovní doby  

 

Evidence pracovní doby neboli docházka je zákonnou povinností každého 

zaměstnavatele. Při jejím nedodržení, které lze kvalifikovat jako správní delikt, hrozí 

zaměstnavateli pokuta až do výše 400.000,- Kč. Právní úprava evidence pracovní doby 

se nachází v § 96 odst. 1 a 2 Zákoníku práce tj. zákon č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel 

má povinnost evidovat skutečně odpracovanou dobu, práci přesčas, noční práci, 

pracovní pohotovost a dobu odpracovanou v pracovní pohotovosti 

(http://www.epravo.cz, 2010). 

 

 

Obr. 4: Ukázka evidence pracovní doby  

(Zdroj: Skanska a.s.) 

Vymezení pojmů podle § 83 zákoníku práce: 
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„Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci.“ Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně (Zákon č. 262/2006 Sb..). 

 

„Směna je část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn 

odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích (Zákon č. 262/2006 Sb.).“ 

 

„Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu 

práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena 

nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn (Zákon č. 262/2006 Sb.).“ 

 

„Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného 

rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U 

zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou 

týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit. Prací přesčas 

není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní 

dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“ V rámci jednoho 

kalendářního roku lze nařídit maximálně 150 hodin práce přesčas, další přesčas již musí 

být se zaměstnancem dohodnut podle § 93 (Zákon č. 262/2006 Sb..). 

 

Společně s docházkou slouží pro výpočet mezd také doklady o nepřítomnosti 

zaměstnanců, jako jsou dovolené, neplacená volna, apod. Dále pak čerpání dávek 

nemocenského pojištění - doklady o počátku, trvání nebo ukončení pracovní 

neschopnosti, ošetřování člena rodiny a peněžité pomoci v mateřství (Zákon č. 262/2006 

Sb. Pro každého zaměstnance se sestavuje mzdový list, ten musí k daňovým účelům 

obsahovat osobní údaje o zaměstnanci, počet odpracovaných dnů, hrubé mzdy, sražení 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, slevy na dani na poplatníka a další slevy 

dle § 35ba a § 35c a výše zálohy na daň. Tyto údaje se sečtou za kalendářní rok (zákon 

č. 586/1992 Sb.).  
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2.2.3 Cestovní příkaz 

 

Cestovní příkaz je dokument, který zaměstnanec předkládá pro zaúčtování pracovní 

cesty. Pracovní cestu účtuje mzdová účetní. Cestovné se vypočítá paušálně nebo 

faktickou hodnotou nákladů. Do cestovních nákladů se zahrnuje jízdné a místní 

přeprava, stravné, náklady na ubytování a nutné vedlejší výdaje. Dokument musí mimo 

jiné obsahovat údaje o zaměstnanci, dopravním prostředku, účelu cesty a podpisy 

zaměstnance, pokladní a vedoucího pracovníka, který cestu schválil (Interní předpis 

společnosti Skanska a.s. Cestovní náhrady, 2012, s. 5-9).  
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3 Analýza problému 

 

V této části bakalářské práce představím společnost Skanska a uvedu její základní 

údaje. Detailně popíši práci s personálními formuláři a představím současný systém 

zpracování elektronických dokumentů. Na základě popisu tohoto systému vypočítám 

náklady na zpracování jednoho formuláře. Dále zhodnotím silné a slabé stránky 

systému pomocí SWOT analýzy. Nakonec vytvořím workflow procesu zpracování 

formulářů. 

 

3.1 Základní údaje o firmě 

 

Název: Skanska a.s. 

IČO: 26271303 

DIČ: CZ26271303 

Adresa: Líbalova 1/2348, Praha 11 14900 

Základní kapitál: 1,1 miliard Kč 

 

 

Obr. 5: Organizační struktura Skanska a.s.  

(Zdroj: www.skanska.cz) 
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Společnost Skanska je stavební a developerská skupina působící na českém a slovenské 

trhu. Je součástí velkého nadnárodního koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. 

Základním předmětem podnikatelské činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a 

prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby 

(www.skanska.cz, 2011). 

 

Společnost Skanska a.s. je členěna na divize: 

 

 divize Pozemní stavitelství, 

 divize Silniční stavitelství, 

 divize Železniční stavby, 

 divize Betonové konstrukce, 

 divize Skanska Reality (www.skanska.cz, 2011). 

 

Na českém trhu působí také Skanska Infrastructure Development a Skanska Property 

Czech Republic, s.r.o. (www.skanska.cz, 2011). 

 

Společnost Skanska zaměstnává přes 4200 pracovníků různých odborností a profesí a 

patří k největším společnostem ve stavebnictví. Počet zaměstnanců je ovlivněn 

sezónními výkyvy a situací na stavebním trhu.  

 

Prakticky všichni technicko-hospodářští pracovníci mají přístup k výpočetní technice a 

využívají jak počítačovou síť, tak podnikový informační systém. Do podnikového 

informačního systému se denně připojuje až 2500 uživatelů. Tito uživatelé denně 

provádějí tisíce přihlášení do systému, deseti tisíce tisků a statisíce transakcí.   
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Obr. 6: Organizační struktura koncernu Skanska  

(Zdroj: www.skanska.cz) 

 

3.2 Popis dotčených organizačních útvarů 

 

V této části detailně popíši dva organizační úseky, které se přímo podílí na zpracování 

elektronických dokumentů a elektronizaci procesů, a to odbor informačních systémů a 

personální úsek. 

 

3.2.1 Odbor informační systémy (OIS) 

 

Odpor OIS je zodpovědný za stanovování strategií, cílů, politik, standardů a metodik 

skupiny Skanska za oblast IS/ICT. Stará se o provoz IS/ICT, schvaluje rozpočty za IS a 

ICT, koordinuje a řídí IT projekty. Další úkoly jsou tvorba manuálů a realizace školení 

pro používané informační systémy, zajištění komunikace napříč celou společností o 

potřebách podpory firemních procesů, zpracovává koncepce rozvoje IS/ICT a 

vypracovává plány investic pro oblast IS/ICT.  
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OIS je rovněž odpovědný za licenční politiku v oblasti software, vedení operativní 

evidence hardware a software, zajištění informační bezpečnosti v oblastech týkajících se 

centralizovaného informačního systému a za kryptografickou ochranu podle obecně 

závazných předpisů a interních firemních předpisů.  

 

Odbor OIS je řízen ředitelem (CIO), kterému přímo podléhají následující organizační 

útvary: 

 

 tým Správa systémů a sítí, 

 tým Provoz a rozvoj aplikací, 

 tým Regionální podpora Čechy, 

 tým Regionální podpora Morava. 

 

Tým Správa systémů a sítí 

 

Úkolem tohoto týmu je zabezpečení soustavného rozvoje výpočetní techniky a 

informačních technologií. Zajišťuje plánování, prioritizaci nových verzí a modifikaci 

infrastruktury, průzkum inovativních technologií a nalézání nových metod a nástrojů. 

Podporují interní týmy IT a integraci systémů v rámci celé korporace, zajišťují 

dostupnost systémů, aplikací a bezpečnosti včetně zálohování. 

 

Tým Provozu a rozvoje aplikací 

 

Tento tým provádí analýzy, programování a administraci úloh na základě požadavků 

interních zákazníků v souladu s OIS. Zabezpečuje implementace nových informačních 

technologií. Dále rozpoznává a analyzuje požadavky zákazníků, jejich evidenci a 

prioritizaci. Je zajišťovatelem služby Helpdesk pro interní zaměstnance.  

 

Tým se stará o administraci úloh, zahrnující technickou správu, customizaci a údržbu 

některých číselníků včetně účasti na správě uživatelských oprávnění, zejména pro 

klíčové aplikace skupiny Skanska. 
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Tým Regionální podpora Čechy a Morava 

 

V OIS působí týmy Regionální podpora Čechy a Regionální podpora Morava. Oba 

týmy mají stejnou věcnou působnost, liší se pouze svou místní příslušností, jak vyplývá 

z jejich názvů. 

 

Regionální týmy se starají o lokální podporu zaměstnanců v oblasti IS/ICT, sbírají 

požadavky o potřebách zákazníků pro ostatní týmy OIS, vytvářejí instalační balíčky a 

dohlížejí na bezpečnostní politiku včetně softwarové čistoty koncových zařízení. 

Zabezpečují službu Helpdesku a kontrolují kvalitu nakupovaných ICT služeb, 

poskytovaným interním zaměstnancům. 

 

3.2.2 Personální úsek 

 

Personální úsek řídí personální ředitel (PŘ). Personální ředitel je zástupcem generálního 

ředitele ve svěřeném úseku a je mu přímo podřízen. PŘ vytváří komplexní podmínky 

pro řízení a rozvoj lidských zdrojů Společnosti a dbá o ně. PŘ odpovídá generálnímu 

řediteli za výkon veškerých činností zajišťovaných odbornými útvary úseku 

Personálního ředitele, a to v rámci společností skupiny Skanska. 

 

Personální úsek je rozdělen na 3 odbory, jejichž ředitele přímo řídí PŘ: 

 

 odbor Odměňování, 

 odbor Personální poradenství, 

 odbor Rozvoj a vzdělání zaměstnanců. 

 

PŘ a vedoucí jednotlivých odborů v rámci úseku Personálního ředitele provádějí 

metodické vedení daných oblastí v rámci celé Společnosti. Ředitel odboru Personální 

poradenství je vykazován v rámci vedení Společnosti. Personální manažeři jsou 

organizačně zařazeni v příslušných divizích společnosti.  
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Odbor Odměňování (OOD) 

 

OOD definuje strategii odměňování, řídí systém oceňování a benefitů, kalkuluje 

variabilní složky mezd a spravuje program zaměstnaneckých akcií SEOP. Jeho dalším 

úkolem je zpracování analýzy, plánování počtu pracovních funkcí a kontrolování 

správnosti evidence dat v HR IS Odysea. Zabývá se také aktualizací personální a 

mzdové sestavy v SAP BW, zpracováním a aktualizací interních řídících dokumentů. 

 

Odbor Personální poradenství (OPP) 

 

OPP slouží jako HR komunikátor, implementuje HR politiky, instrukce, postupy a 

nástroje. Přímo komunikuje se zaměstnanci a manažery, získává zpětnou vazbu a 

požadavky, je HR kontaktem pro manažery i zaměstnance a poskytuje HR řešení. Dále 

řídí a koordinuje HR procesy, pomáhá realizovat procesy vedoucí ke změně a budovat 

vztahy důvěry. OPP řeší HR operativní otázky, podílí se na tvorbě rozvojových plánů 

zaměstnanců, vyhledává talenty a potenciál. Provádí pracovně právní a personální 

poradenství, vede jednání s odborovými organizacemi. 

 

Odbor Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců (ORV) 

 

Odbor ORV definuje strategii vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, řídí Talent 

management proces, definuje kariérové plánování a nástupnictví, organizuje hodnocení 

zaměstnanců. Řídí proces náboru, výběru a adaptace zaměstnanců, spolupracuje 

s učilišti, středními a vysokými školami. Dále provádí personální marketing, koordinuje 

mobilitu zaměstnanců, zpracovává a aktualizuje interní řídící dokumenty v personální 

oblasti. 

 

3.3 Informační systém Skanska 

 

Informační systém společnosti Skanska je budován a rozvíjen více než 30 let.  

Do současné podoby se systém dostal v roce 2003. V tomto roce společnost Skanska 
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úspěšně implementovala terminálovou platformu Citrix a zahájila implementaci nového 

systému SAP pro automatizaci provozu, správy a řízení firmy. Další klíčové části 

informačního systému byly postupně implementovány v oblasti řízení stavební výroby – 

systém RSV od českého výrobce First Information Systems, s.r.o., a v oblasti personální 

a mzdové evidence – systém Odysea od českého výrobce Elanor spol. s r.o. Nové 

systémy nahradily zastaralé původní aplikace, které neodpovídaly požadavkům na 

moderní informační systém pro velkou nadnárodní stavební společnost. 

 

Posledními zásadními kroky v budování informačního systému byla postupná 

virtualizace všech serverů a implementace firemního Intranetu na platformě Microsoft 

SharePoint Portal Serveru. 

 

Pro koncová zařízení – počítače a notebooky, využívá Skanska produktů společnosti 

Microsoft, a to nejen operační systémy, ale i základní balík kancelářských programů 

Microsoft Office. 

 

Informační systém je provozován ve dvou datových centrech, kde se nachází Citrix 

farma, datová úložiště, aplikační servery a páteřní síťové prvky. Část informačního 

systému je provozována formou outsourcingu a umístěna mimo lokality společnosti. 

 

Veškerá pracoviště v rámci České republiky jsou připojena pomocí datových linek  

do těchto center, připojení do sítě Skanska přes Internet je k dispozici i pro všechna 

mobilní zařízení uživatelů. Prostřednictvím firemní sítě Skanet mohou uživatelé 

pracovat a komunikovat z kterékoliv země, kde má Skanska obchodní zastoupení. 

 

Velký důraz klade Skanska i na bezpečnost svého informačního systému. Samozřejmou 

součástí systému jsou antivirový program, antispamový program, FireWall, systémy na 

detekci a prevenci útoků zvenčí (Intrution Prevention System, Intrution Detection 

System) nebo systém na filtrování obsahu Internetu.  

 

Mimo klíčových částí informačního systému používá Skanska řadu dalších speciálních 

aplikací a programů pro automatizaci dílčích oblastí, které nejsou pokryté hlavními 
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podnikovými systémy. Stále však existují oblasti, které nejsou automatizovány 

dostatečně nebo zde automatizace úplně chybí.  

 

3.4 Práce s personálními formuláři 

 

Dnešní způsob práce s tiskopisy a formuláři ve společnosti Skanska a.s. zajišťuje 

převážně personální úsek a podporován je prostředky ICT. Jedná se o pracné a 

opakované vyplňování formulářů, při kterém dochází k nezanedbatelné chybovosti. 

K zpracování jednoho formuláře je potřeba mnoha technických zařízení. Nynější systém 

zpracování formulářů není integrovaný s používaným mzdovým a personálním 

informačním systémem, a proto dochází k časově náročnému ručnímu přepisování 

údajů z formulářů do informačních databází. Zaměřil jsem se na analýzu zpracování 

nejčastěji využívaných formulářů: cestovní příkaz, docházka a žádost o dovolenou. 

 

3.5 Zpracování elektronických dokumentů 

 

V současnosti je zpracování používaných formulářů neefektivní. Společnost má 

formuláře vytvořené v aplikaci MS Excel. Formuláře obsahují jednoduché funkce typu 

automatické součty, kontroly na zadání numerického údaje apod. Tyto formuláře 

personální oddělení měsíčně upravuje tak, aby odpovídaly kalendářnímu měsíci a fondu 

pracovní doby, a následně je rozesílá vybraným skupinám zaměstnanců do firemních 

poštovních schránek (mail boxů). Zaměstnanci tyto formuláře uloží do svého počítače a 

následně je vyplní. Vyplněné formuláře vytisknou a opatří vlastnoručním podpisem. 

 

Takto upravené formuláře naskenují a opět pomocí firemní pošty (e-mail) posílají 

přímému nadřízenému pracovníkovi ke schválení. Nadřízený pracovník dokument opět 

tiskne, případně ukládá kopii do svého počítače. Po kontrole údajů může nadřízený 

žádat po podřízeném pracovníkovi odstranění případných nedostatků a celý proces se 

opakuje.  

 

Pokud jsou všechny údaje v pořádku, opatří formulář svým vlastnoručním podpisem a 

znovu provede naskenování. Naskenovaný formulář odesílá firemním e-mailem  
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na zpracovatele formulářů – obvykle pracovníka personálního úseku. Finální 

zpracovatelé doručené formuláře znovu vytisknou, provedou kontrolu vyplněných údajů 

a následně je pořídí do systému pro zpracování mezd.  

 

V případě zjištění závažných nedostatků ve vyplněných údajích mohou požadovat jejich 

opravu a opětovné zaslání firemním e-mailem. Vytištěné formuláře se archivují.  

 

Obr. 7: Workflow stávajícího procesu 

(Zdroj: vlastní) 
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Celý proces zpracování formulářů vyžaduje použití prostředků výpočetní a 

reprografické techniky. Formuláře se zpracovávají na počítačích v programu Microsoft 

Excel 2007, skenují do mail boxů a tisknou na síťových multifunkčních zařízeních. 

Elektronická pošta, kterou se formuláře distribuují, využívá poštovního klienta  

MS Outlook 2007, poštovní server MS Exchange Server 2007 a firemní počítačovou 

síť, ke které jsou připojeni všichni oprávnění zaměstnanci společnost. 

 

Zpracování a distribuce formulářů je poplatná organizační struktuře společnosti a 

územnímu rozložení obchodních a výrobních jednotek společnosti. Z divizního 

uspořádání vyplývá, že každá divize má své administrativní centrum, kde se 

zpracovávají výše uvedené formuláře.  

 

Z předmětu podnikání společnosti je potom zřejmé celorepublikové rozmístění 

stavebních jednotek, které jsou umístěny co nejblíže realizovaným stavbám.  Z tohoto 

důvodu je elektronická pošta první volbou pro distribuci formulářů. 

 

3.6 Výpočet nákladů na zpracování formuláře 

 

Použijeme-li informace z předchozí kapitoly, jsme schopni kvalifikovaně odhadnout, 

jaké jsou pravděpodobné náklady na zpracování jednoho formuláře. 

Zpracování jednoho formuláře vyžaduje nejméně: 

 

 tři černobílé tisky (zaměstnanec, vedoucí pracovník a personální úsek) 

 dvě naskenování na multifunkčním reprografickém zařízení (zaměstnanec, 

vedoucí pracovník) 

 až 4 krát uložení formuláře na poštovním serveru, případně na lokálním počítači, 

jehož disk je zálohován na centrálním úložišti 

 

V neposlední řadě zabere spoustu času i přepisování dokumentů z papírové podoby do 

databází informačního systému. Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, musí mít 

zaměstnanec pro zpracování dokumentu k dispozici koncové zařízení (počítač, 
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notebook apod.) připojené k firemní síti, skenovací zařízení s tiskárnou, které jsou 

rovněž připojeny k firemní síti. 

 

Výpočet  

 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že v případě minimálního odhadu použitých prostředků a času 

ke zpracování, se náklady na jeden formulář blíží 80,- Kč. V praxi toto číslo může být i 

dvojnásobné, protože 0,5 hodiny na práci s formulářem je optimistický odhad. 

 

Tab. 1: Výpočet nákladů na zpracování formuláře 

 (Zdroj: vlastní) 

 

Položka Počet Cena za jednotku Cena celkem 

Skenování 2 0,10 Kč/ks 0,20 Kč 

Tisk 3 1,00 Kč/ks 4,50 Kč 

Místo na úložišti 100 kB 2 Kč/MB 0,20 Kč 

Práce zaměstnance 0,5 h 150 Kč/hod 75,00 Kč 

Celkem     79,90 Kč 
 

Při předpokládaném počtu vyplňovaných formulářů 3.000 ks/měsíc se dostaneme 

k částce 240.000,- Kč/měsíc, tj. téměř 3 miliony korun za rok.  

 

3.7 SWOT analýza 

 

3.7.1 Silné stránky 

 

Používané řešení nevyžaduje investice do speciálního software, protože využívá 

standardně implementovaný balík kancelářského software Microsoft Office 2007. 

Znalost ovládání tohoto software je natolik mezi uživateli rozšířená, že není třeba 

doškolování zaměstnanců. Pro provozování systému tedy není nutné kalkulovat žádné 

investice na nákup software a náklady na školení zaměstnanců.   
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3.7.2 Slabé stránky 

 

Velká pracnost a časová náročnost zpracování formulářů je zásadní slabou stránkou 

stávajícího řešení. Dále je nevýhodou potřeba velkého množství technického vybavení. 

 

3.7.3 Příležitosti 

 

Vytvoření předzpracovaných formulářů pro MS Office. Příkladem může být inovace 

stávajícího systému, implementace maker do stávajících formulářů, distribuce 

inteligentních formulářů s využitím funkcí a vzorců, vytvoření automatizovaného 

rozhraní mezi formuláři a personálním systémem pro export dat. 

 

3.7.4 Hrozby 

 

Změna systému vyplňování a schvalování formulářů z legislativních nebo organizačních 

důvodů. Časté chyby uživatelů při vyplňování, možné výpadky elektronické pošty, 

havárie reprografické techniky. 
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Obr. 8: SWOT analýza 

 (Zdroj: vlastní) 

 

3.8 Shrnutí výsledků analýz 

 

Na základě analýz jsem zjistil následující nedostatky: 

 

 Pracnost a časová náročnost stávajícího systému, 

 nezanedbatelná chybovost při vyplňování formulářů, 

 potřeba velkého množství technického vybavení připojeného k síti, 

 značné množství elektronických dokumentů a jejich kopií v oběhu, 

 velké náklady na vyplnění a zpracování jednoho formuláře,  

 redundantní ukládání stejného dokumentu v IS. 

 

V následující části se pokusím navrhnout taková řešení elektronizace dokumentů, která 

tyto nedostatky eliminují nebo sníží jejich negativní vliv na celý IS. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

V této části bakalářské práce se budu na základě analýz z předešlé kapitoly věnovat 

variantním návrhům na vylepšení informačního systému společnosti tak, aby došlo 

k úsporám času i nákladů na zpracování agendy docházky, schvalování dovolené a 

cestovních příkazů a aby se jejich provozování stalo efektivní. 

 

4.1 Požadavky na nový systém 

 

Jak je uvedeno ve 3. kapitole, společnost Skanska využívá terminálové  prostředí Citrix. 

Všechny klíčové aplikace, které společnost provozuje, mají uživatelé k dispozici 

v tomto prostředí.  

 

Další platformou, sdílenou a využívanou všemi uživateli, je firemní Intranet, postavený 

na produktu MS SharePoint Portal Server. Na něm jsou uživatelům k dispozici mimo 

jiné prostory pro pracovní skupiny, vybrané firemní aplikace a také HR Portál, kde mají 

uživatelé přístup ke svým personálním a mzdovým údajům ze systému Odysea. 

 

Návrh nového systému pro zpracování formulářů docházky, žádosti o dovolenou a 

cestovních příkazů musí splňovat řadu všeobecných podmínek, které Skanska požaduje 

po všech nově implementovaných aplikacích. Tyto podmínky se týkají provozního 

prostředí, použitých produktů a technologií, nároků na infrastrukturu a bezpečnost. 

Mimo tyto obecné podmínky musí systém splňovat i další podmínky a kriteria, aby jeho 

implementace proběhla bez obtíží.  
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Základní podmínky: 

 

 aplikace bude spustitelná z firemního intranetu.  

 řešení musí umožňovat virtualizační prostředí VMWare.  

 data budou umístěna v databázi MS SQL Server 

 aplikace musí spolupracovat s poštovním serverem MS Exchange Server 2008 a 

poštovním klientem MS Outlook 2007 

 aplikace má k dispozici obecné propojení (interface) na libovolný personální a 

mzdový systém, včetně stávajícího systému Odysea 

 docházka zaměstnanců může být zpracována v on-line i off-line režimu 

 přístup k aplikaci bude pomocí SSO 

 identifikace uživatele dle kategorie THP a D s přiřazením práv v aplikaci 

 právo ke schválení by mělo být možné delegovat jinému uživateli 

 možné vytvářet vzorové dny a typy událostí 

 schvalování formulářů schvalovacím procesem (WorkFlow) 

 ochrana proti zápisu 

 multi jazyčnost 

 digitální podpis 

 reporting 

 možnost připojení k aplikaci z mobilních zařízení 

 

Obr. 9: Základní podmínky 

(Zdroj: vlastní) 

 

Výše uvedené podmínky se automaticky stávají součástí zadávací dokumentace pro 

vypsání výběrového řízení, do kterého se mohou přihlásit pouze uchazeči, kteří splňují 

předepsané podmínky. 
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4.2 Návrhy variant řešení 

 

Z analýzy, uvedené ve 3. kapitole je patrné, že stávající metoda zpracování dokumentů 

je jak finančně, tak časově velmi náročná a je nutné ji změnit. Nabízí se několik řešení, 

které povedou ke zlepšení procesu zpracování formulářů. 

 

Pro elektronizaci procesů a dokumentů ve společnosti Skanska a.s. navrhuji tři odlišné 

varianty řešení: 

 

a) Vývoj software na zakázku 

b) Rozšíření používaného mzdového a personálního informačního systému o nové 

moduly 

c) Zakoupení a implementace dostupného software na trhu. 

 

4.3 Vývoj software na zakázku 

 

Prvním řešením, vylepšujícím stávající stav, je vyrobit si vlastní software pro 

zpracování a oběh personálních dokumentů. Tato varianta má dvě možnosti.  

 

4.3.1 Vývoj software vlastní silami 

 

Vývoj části informačního systému uvnitř společnosti předpokládá dostatečný počet IT 

odborníků, kteří jsou zaměstnanci společnosti. K vývoji a implementaci je třeba velký 

počet pracovních sil v relativně krátkém období několika měsíců.  

 

Pro samotný provoz již nejsou programátorské a analytické kapacity potřeba a pro 

společnost se stávají nadbytečným nákladem. Každá společnost dlouhodobě 

optimalizuje potřebu IT odborníků a snaží se minimalizovat velikost IT oddělení na 

nezbytnou míru, zajišťující rozvoj a provoz ICT. 
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Jelikož společnost Skanska a.s. nemá v IT dostatečné personální kapacity pro vývoj 

software, první možnost nepřipadá v úvahu. Proto je jediným řešením nechat si tento 

software zakázkově vyrobit.  

 

4.3.2 Vývoj software externím dodavatelem 

 

Na trhu IT existuje řada firem, které se zabývají a nabízí zákazníkům vývoj aplikací na 

míru neboli na zakázku. Tyto společnosti mají dobré reference z podobných projektů a 

dostatečné zkušenosti se zakázkovou prací v různých oblastech. Výběr externího 

dodavatele spočívá v posouzení referenčních projektů, kvalifikace a odborných znalostí 

zaměstnanců dodavatele a také ze zkušeností s podobnými projekty. Externí dodavatel 

musí také prokázat, že je schopen splnit podmínky zadání od zadavatele. 

 

Příkladem společností, které splňují požadované podmínky a umí takový software 

naprogramovat, jsou např. UNIPEX s.r.o., XPERIENSIS s.r.o. nebo OKsystem s.r.o. 

Tyto společnosti mají dobré reference z podobných projektů a dostatečné zkušenosti 

s vývojem software na zakázku. 

 

Cena projektu se může pohybovat mezi 1.800.000 – 2.500.000 Kč. Pro realizaci bych 

z těchto firem vybral společnost OKsystem s.r.o., protože se pohybuje na trhu nejdéle, 

má zavedené normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 a má největší zkušenosti 

se srovnatelnými projekty (např. Ministerstvo pro místní rozvoj – docházkový systém). 

Kromě vývoje zakázkového software nabízí i vlastní produkt, který řeší oblast 

personalistiky a mezd. 

 

Posouzení řešení zakázkového vývoje 

 

Toto řešení bude přesně „na míru“ požadavkům a předpisům, které společnost Skanska  

vyžaduje a které vychází z aktuální platné legislativy. To také znamená, že prostředí a 

funkčnost bude vyhovovat jak zaměstnancům, tak procesům uvnitř společnosti. Vývoj 

na zakázku také beze zbytku splňuje veškeré požadavky ze zadání, protože pracuje dle 

zadání. 
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Na druhou stranu výroba na zakázku je nejdražší z variant řešení. Výběrové řízení na 

dodavatele bude časově náročné. Bude potřeba důkladné před projektové analýzy 

(studie proveditelnosti), která je časově a finančně taktéž náročná. Těžko lze odhadnout, 

kolik času zabere vývoj, analýza a implementace. Vše je závislé na zkušenostech 

vývojářů. Je zde tedy velká pravděpodobnost zpoždění projektu. A důležitou otázkou je, 

jak daný software aktualizovat a přizpůsobovat měnícím se požadavkům společnosti a 

okolí (legislativa aj.). Tato správa bude drahá a závislá na dodavateli. 

 

4.4 Nákup modulů ke stávajícímu IS 

 

Dalším řešením, které se nabízí, je přikoupení licencí k rozšířením personálního a 

mzdového systému, který již společnost používá. Jedná se o personální a mzdový 

systém Odysea, přesněji o dokoupení speciálních modulů Docházka a Plánování 

dovolené k tomuto systému. Dodavatelem systému Odysea je společnost Elanor spol. s 

r.o. Tato společnost působí 20 let na trhu, má velké zkušenosti z rozsáhlých projektů, 

kvalifikovaný a stabilní tým, více než 150 HR specialistů v České a Slovenské 

republice.  

 

Cena projektu by se pohybovala přibližně někde mezi 600.000 – 1.000.000 Kč.   

 

Posouzení řešení: 

 

Varianta dokoupení licencí speciálních modulů ke stávajícímu personálnímu a 

mzdovému systému patří k těm levnějším řešením. Zaměstnanci dané systémy znají a 

mají s nimi mnohaletou zkušenost. Jsou zaručeny aktualizace a servisní balíčky daného 

software. Je zde možnost získání slev (nižší náklady na školení) a výhod v rámci 

mnohaleté spolupráce a z pozice velkého důvěryhodného partnera (rychlé obchodní 

jednání). Relativně snadná je implementace, protože infrastruktura je již připravená. 

 

Toto řešení má ale i svá rizika. Dokoupené moduly jsou integrální součástí systému 

Odysea. Protože systém Odysea má jen jednoho dodavatele není reálná možnost snížit 
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cenu licencí výběrovým řízením. Zároveň při nahrazení systému Odysea jiným 

systémem přijdeme o řešení požadavků na elektronizaci dokumentů a vložená investice 

se nevrátí. Skanska má v plánu výměnu systému Odysea v roce 2013, kdy mu končí 

podpora. Reálně by se proto nové moduly využívaly pouze 2 roky. 

 

4.5 Nákup obecného software 

 

Třetí řešení je nákup obecného software, který je dostupný na trhu, nejlépe vyhovuje 

požadavkům společnosti a jeho cena odpovídá částce, kterou je vedení ochotno 

investovat. Obecný software musí splňovat požadavky na vytváření formulářů, 

schvalovací proces a současně musí být propojitelný se stávajícím informačním 

systémem. Rovněž musí mít vlastnosti, které vyhovují zadání odběratele.  

 

Příkladem společností, které splňují výše definované podmínky a nabízejí tato obecná 

hotová řešení, jsou společnosti DATACENTRUM systems & consulting, a.s.,  

OKsystem nebo Software602 a.s.  

 

Cena řešením se pohybuje mezi 800.000 – 1.200.000 Kč. 

 

Společnost OKsystem  má velké zkušenosti a na trhu není nováčkem. Od roku 1990 

působí na trhu IT, kde vyvíjí aplikační programové systémy, poskytuje licence a dodává 

technologie od předních světových výrobců. Obecný software, který je produktem 

společnosti Oksystem, je OKbase. OKbase je modulární systém pro komplexní řízení 

lidských zdrojů v organizaci. Tento systém je složen z několika modulů: Docházka, 

Personalistika, Mzdy a platy, Stravování, Elektronické výplatní lístky a Card 

Management Systém. Z nabídky společnosti lze využít např. moduly Docházka a 

Plánování nepřítomnosti.  

 

Společnost DATACENTRUM má rovněž zkušenosti a dobré reference s podobnými 

projekty. Je výhradním distributorem systému, jehož vývoj probíhá od konce roku 1989. 

Tento systém s pomocí subsystémů dokáže zabezpečit přístup do objektů a budov, 

eviduje a vyhodnocuje pracovní dobu, zajistí evidenci podnikového stravování, eviduje 
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návštěvy a slouží také jako evidence služebních cest zaměstnanců. Společnost nabízí 

pro řešení požadovaných funkcí modul Docházka. 

 

Společnost Software602 je zaměřená na oblast elektronizace dokumentů a procesů. 

Zákazníky společnosti jsou firmy středního a velkého rozsahu ve všech sektorech trhu. 

Je realizátorem stovky projektů. Společnost je certifikována normou ISO 9001:2008. 

Společnost nabízí pro potřebu elektronizace dokumentů a procesů tři produkty: 

 

 Software602 Form Filler je softwarový nástroj pro práci s elektronickými 

formuláři 

 Software602  Form Server je softwarový nástroj pro správu, zveřejnění, sběr dat, 

schvalování a archivaci formulářů 

 Software602 Print2PDF je produkt pro konverzi dokumentů do PDF formátu, 

podepisování elektronickým podpisem i vícenásobně a opatřování časovým 

razítkem. 

 

Nabízené řešení pomáhá uživatelům dosáhnout provozních a obchodních cílů rychleji, 

efektivněji a s nižší chybovostí. 

 

Posouzení řešení: 

 

Nákup nového obecného software nemusí být nejlevnějším řešením, ale může být 

variantou, jak ve velmi dobrém poměru cena/výkon dosáhnout optimálního řešení. 

Zadavatel je ve výběru omezen pouze zadávacími podmínkami a požadavky na 

funkčnost. Na trhu lze najít, vybrat a zakoupit hotové řešení se standardní podporou od 

mnoha dodavatelů. Můžeme vybírat z více produktů i dodavatelů. Vybraný produkt není 

vázán na konkrétní informační systém, a tím pádem je možné jej využít v jiných 

oblastech a s jinými informačními systémy.  

 

Opakovatelnost prodeje u obecného řešení, více instalací jednoho produktu u zákazníků 

generuje nižší náklady na implementaci a správu aplikace. Cena licencí může být 

výrazně snížená v průběhu více kolového výběrového řízení.  
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V rámci zakoupení obecného produktu získáme další funkce, které nám do budoucna 

umožní elektronizaci ostatních personálních dokumentů, které nyní putují v papírové 

podobě.  

 

Nevýhodou tohoto řešení je neznalost funkcí a prostředí programu zaměstnanci a jejich 

potřeba důkladného zaškolení. Další nevýhodou je, že na trhu nemusí žádný produkt 

vyhovovat zadávacím podmínkám. Dodatečné úpravy produktu následně prodlouží čas 

realizace a zvednou náklady na realizaci.  

 

4.6 Rekapitulace vhodných variant 

 

První varianta vývoje software je zakázkovým řešením. Přesně se nadefinuje, co je 

potřeba naprogramovat a jak by měly vypadat obrazovky, reporty, parametry či 

interface aplikace. Je zde ale velká nejistota, jak bude finální produkt vypadat, zdali 

bude vyhovovat všem podmínkám zadání.  

 

Zadavatel po celou dobu vývoje má omezené možnosti, jak si ověřit funkčnost produktu 

a požadované vlastnosti. Do první prezentace bude výsledné řešení jen tzv. na papíře. 

Chyby aplikace odhalí až testovací provoz. Zadavatel musí hned na začátku projektu 

definovat, jakou úroveň služeb bude vyžadovat v rámci servisu a údržby aplikace.  

 

Pozice dodavatele bude velmi silná a bude odběratele značně omezovat v možnostech 

jak provozovat a spravovat aplikaci. V případě ukončení podpory aplikace ze strany 

dodavatele, dostává se odběratel do složité situace, zda hledat nový produkt nebo firmu, 

která je schopná rozvoj a údržbu systému převzít. Cena této varianty je nejvyšší. 

 

Samotné výběrové řízení a analýzy budou časově náročné a termíny vývoje a 

implementace budou těžce odhadnutelné. Celý projekt je náchylný ke zpoždění všech 

činností. Posunutí termínu realizace je největším rizikem této varianty a působí na 

zvýšení nákladů na projekt. 
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Druhá varianta je nákup modulů ke stávajícímu personálnímu a mzdovému systému 

Odysea. Tato varianta je vhodná z hlediska znalosti systému zaměstnanci. Základní 

ovládání je stejné pro všechny moduly systému Odysea. Moduly splňují všechny 

technické a bezpečnostní požadavky vzhledem k aktuálnímu využívání systému Odysea 

ve společnosti.  

 

Rychlé obchodní jednání a snadná, časově nenáročná implementace jsou zárukou krátké 

doby realizace. Za daných okolností je dokoupení modulů k systému Odysea nejlevnější 

řešení daného problému. Velkým mínusem této varianty je ukončení podpory systému 

ze strany dodavatele v roce 2013. S nákupem nového systém bude třeba opět řešit i 

problematiku docházky a plánování dovolené. Další nevýhodou je, že není k dispozici 

modul na schvalování cestovních příkazů a jejich vyúčtování. 

 

Poslední třetí variantou je nákup obecného software, dostupného na trhu. 

Dostaneme standardní kvalitní a v praxi vyzkoušený produkt za dobrou cenu. Při výběru 

není zadavatel omezen jen na jednoho výrobce či jeden produkt. Velký výběr mezi 

produkty a jejich dodavateli může zlevnit vybrané řešení, na druhou stranu může i 

prodloužit výběrové řízení.  

 

Obecnost vybraného řešení garantuje jeho použitelnost pro libovolný informační 

systém. Nižší náklady na provoz proti ostatním variantám již byly zmíněny. Riziko 

nenalezení vhodného produktu na trhu může být sníženo změnou zadávacích podmínek. 

Naopak tato varianta nemusí být podporována vedením společnosti, které nebude 

ochotné investovat velkou sumu peněz v porovnání s druhou variantou. 
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4.7 Výběr vhodného produktu 

 

Po zvážení všech uvedených variant považuji za nejlepší řešení nákup obecného 

software, který je dostupný na trhu a má zajištěnou podporu od výrobce.  

 

Protože systému Odysea končí v roce 2013 podpora a dodavatel místo něj nabízí nový 

produkt, rozšíření stávajícího systému o další moduly je neperspektivní. Tato skutečnost 

prakticky diskriminuje druhou variantu z hlediska ochrany investic.  

 

Oproti první variantě má nákup obecného software výhodu v rychlejší implementaci a 

nižší ceně. Velkou výhodou je rovněž jeho nezávislost na konkrétním informačním 

systému a možné využití i po plánované výměně stávajícího personálního a mzdového 

systému po roce 2013. 

 

Produktem, který bych doporučil k implementaci je software Software602 Form Filler,    

Form Server a Print2PDF od společnosti Software602. Tento software je specializovaný 

na elektronizaci dokumentů a workflow a patří ke špičce na trhu. Systém je založený na 

oběhu inteligentních formulářů a tvorbě elektronických dokumentů se zachováním 

právního účinku.  

 

Společnost má značně rozsáhlé reference na úspěšně dokončené projekty obdobného 

rozsahu, jaký požaduje Skanska. Společnost je certifikována normou ISO 9001:2008 a 

v roce 2010 prošla auditem certifikační firmy Intertek. Konzultanti společnosti jsou 

zkušení odborníci, kteří byli certifikováni podle mezinárodní metodiky řízení projektů 

Prince2. 

 

Kombinace produktu, odborníků a zkušeností, kterými společnost Software602 

disponuje, dává velmi reálný předpoklad, že projekt bude úspěšně dokončen a budou 

dodrženy požadavky na jakost, dobu realizace a plánované náklady.     
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Výpočet nákladů na zpracování formuláře v novém systému 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že v případě minimálního odhadu použitých prostředků a času 

ke zpracování po realizaci třetí varianty a implementaci Software602, jsou náklady na 

zpracování jednoho formuláře téměř 13,- Kč.  

 

Při předpokládaném počtu vyplňovaných formulářů 3.000 ks/měsíc se dostaneme 

k částce 39.000,- Kč/měsíc, tj. téměř 470.000,- Kč za rok. Když to srovnáme 

s odhadnutými náklady v 2. kapitole, které byli téměř 3.000.000,- Kč, naše roční 

náklady jsou šestinové. 

 

Tab. 2: Výpočet nákladů na zpracování formuláře po implementaci Software602 

 (Zdroj: vlastní) 

 

Položka Počet Cena za jednotku Cena celkem 

Skenování 0 0,10 Kč/ks 0,00 Kč 

Tisk 0 1,00 Kč/ks 0,00 Kč 

Místo na úložišti 50 kB 2 Kč/MB 0,10 Kč 

Práce zaměstnance 5 min 150 Kč/hod 12,50 Kč 

Celkem     12,60 Kč 
 

Pro společnost Skanska by měl tento systém několik výhod. První výhodou je snížení 

času, potřebného pro zpracování dokumentů. Další výhodou je snížení chybovosti při 

vyplňování formulářů a jednodušší způsob archivace dokumentů. A nakonec se sníží 

náklady na zpracování formulářů na šestinu předchozí sumy. Roční úspora nákladů 

bude 2.530.000 Kč. 

 

4.8 SWOT analýza vybrané varianty 

 

Pro potvrzení volby optimálního řešení posoudím vybranou variantu za pomoci SWOT 

analýzy. Porovnáním se SWOT analýzou stávajícího systému, uvedenou ve 3. kapitole, 

prokážu odstranění problémů stávajícího systému. 
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Obr. 10: SWOT analýza nového řešení  

(Zdroj: vlastní) 

 

4.8.1 Silné stránky 

 

Nové řešení je časově nenáročné, protože odpadají operace skenování, tisk a ruční 

přepisování dat do ekonomického systému. Díky pravidelným aktualizacím je systém 

v souladu s platnou legislativou. Náklady na zpracování formulářů se výrazně snižují 

díky časové úspoře. Systém má nenáročné základní ovládání. K práci s formuláři stačí 

pouze mobilní zařízení připojené k síti. Díky nastavitelným pravidlům ochrany a 

možnostem zápisu dochází k snížení chybovosti při vyplňování formulářů. 

 

4.8.2 Slabé stránky 

 

Dané řešení vyžaduje počáteční investici na nákup licencí a implementaci software. 

Dále je potřeba vstupní proškolení zaměstnanců pro používání tohoto software. 

 

4.8.3 Příležitosti 
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Nová varianta umožňuje rozšíření o další firemní procesy a dokumenty, které lze 

převést do elektronické podoby. Nezávislost a obecnost řešení umožní integraci 

s libovolným podnikovým informačním systémem.   

 

4.8.4 Hrozby 

 

Jedinou velkou hrozbou je ukončení podpory software ze strany dodavatele nebo 

ukončení podpory ze strany top managementu. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce, který jsem si v úvodu stanovil, je návrh moderního 

řešení, které umožní pokrýt celý životní cyklus práce s elektronickou informací ve 

společnosti Skanska. 

 

Pro splnění hlavního cíle jsem měl na zřeteli i pět dílčích cílů, které mi pomohly vybrat 

řešení pro elektronizaci procesů a oběh dokumentů. 

 

Úvodní část bakalářské práce jsem věnoval popisu teoretických východisek a definici 

základních pojmů. 

 

V praktické části bakalářské práce jsem analyzoval současný způsob práce s tiskopisy a 

formuláři ve společnosti Skanska, popsal jsem implementovaný systém a definoval jeho 

silná i slabá místa.  

 

Hodnocení stávajícího stavu jsem prováděl na základě konzultací se zaměstnanci 

společnosti, pracujícími v personálním útvaru a odboru IT. Využil jsem rovněž vlastní 

pozorování během praxe v odboru IT společnosti Skanska. K dispozici jsem měl i 

firemní směrnice a dokumenty, upravující analyzovanou oblast.  

 

Na základě analýz jsem definoval tři varianty řešení pro elektronizaci procesů a oběh 

dokumentů ve společnosti Skanska, vycházející z platné legislativy a firemních 

předpisů.  

 

První variantou je vývoj software na zakázku, druhou variantou je nákup modulů ke 

stávajícímu informačnímu systému Odysea a třetí variantou je nákup obecného 

software, dostupného na trhu. Všechny tři varianty splňují požadavek na náhradu 

stávajících tiskopisů v personální oblasti inteligentními formuláři s automatizovaným 

řízením schvalovacího procesu. 
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Doporučenou variantou k realizaci je nákup obecného software, dostupného na trhu. 

Důvody výběru jsou detailně popsány v kapitole 4.7. Současně s výběrem varianty 

řešení jsem se pokusil navrhnout i produkt, který považuji za nejvhodnější pro 

implementaci v prostředí společnosti Skanska.  

 

Vybraný produkt od společnosti Software602 splňuje oba poslední dílčí cíle, a to 

snížení časové náročnosti zpracování a omezení chybovosti administrativních úkonů při 

práci s formuláři. Vybraný produkt lze rovněž plně integrovat s používaným mzdovým 

a personálním systémem ve společnosti Skanska.   
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D  – dělník 

PŘ  – personální ředitel 

OOD  – odbor odměňování 

OPP  – odbor personální poradenství 

ORV  – odbor rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

OIS  – odbor informační systémy  

IS  – informační systém 

ICT  – Information and Communication Technologies (informační a komunikační 

    technologie) 

IT  – Information Technology (informační technologie) 

CIO  – Chief Information Officer (ředitel IT) 

SW  – Software (programové vybavení) 
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Příloha 2: Ukázka zamítnutí žádosti o dovolenou 

(Zdroj: Skanska a.s.) 

 

 

 

Příloha 3: Schema IS Skanska 

(Zdroj: Skanska a.s.) 
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Příloha 4: Schema IS Skanska II.  

(Zdroj: Skanska a.s.) 

 

 

 

Příloha 5: Ukázka software Odysea - modul docházka 

(Zdroj: Skanska a.s.) 
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Příloha 6: Ukázka Software602  

(Zdroj:www.602.cz) 


