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Abstrakt 

Tato bakalářská práce bude popisovat základní informace o společnosti Tieto. Zejména práci v 

oddělení Service Desk z pozice System specialist of Service Desk (Systémový specialista) pro 

interního zákazníka Tieto. Popis jednotlivých nástrojů, které jsou nezbytné k vykonání této práce. 

Cílem práce bude analýza fungování procesů z pohledu SD v rámci podpory koncových uživatelů 

včetně kooperace s vyššími úrovněmi podpory a poukázání na rizika, hrozby a úzká místa (tzv. 

‘bottlenecks’) se zaměřením na rychlé, účinné a efektivní řešení požadavků jak z hlediska koncového 

uživatele, tak poskytovatele této podpory.  Systém řešení požadavků vyžaduje dodržování principů 

Incident a Problem Management, definovaných v ITIL. 

Klíčová slova: servis desk, ITIL v3, řešení incidentů a problémů, bakalářská práce 

 

Abstract 

This project will describe the basic information about the company Tieto. In particular, work in 

Department of Service Desk Specialist position System of Service Desk for internal customer Tieto. 

The Description of individual tools that are necessary to perform this work. The aim of this work is to 

analyze the functioning of processes from the perspective of Service Desk in support of end-users, 

including cooperation with higher levels and pointing out the risks, threats and bottlenecks with a 

focus on fast, efficient and effective solutions to requirements in terms of both end-user and the 

provider of that aid. System requirements solution requires compliance with the principles of Incident 

a Problem Management, defined in ITIL. 

Key words: service desk, ITIL v3, incident and problem management, bachelor work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
BMC Název společnosti BMC Software vzniklo z prvních písmen příjmení tří zakladetelů 

BSM Business Service Management 

GUI Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní) 

HW Hardware 

ICT Information and Communication Technologies (informační a telekomunikační technologie) 

IM Incident Management 

IP Internet Protocol 

IT Informační Technologie 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITSM IT Service Management 

L1 Level 1 Support (první úroveň podpory) 

L2 Level 2 Support (druhá úroveň podpory) 

L3 Level 3 Support (třetí úroveň podpory) 

OS Operating System (operační systém) 

PM Problem Management 

SC Service Coordinator (Koordinátor služeb) 

SD Service Desk 

SI Softwareové inženýrství 

SLA Service Level Agreement (dohoda o parametrech služby) 

SP Servisní požadavek 

SW Software 

LM Line Manager (vedoucí skupiny) 

UML Unified Modeling Language 

WL Work Log (výkaz práce) 
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1 Úvod 
V dnešní době, kdy světem vládne celosvětová krize, se společnosti snaží snižovat náklady na provoz 

a jedna z hlavních položek je správa Informačních Technologií (IT). V minulých letech platilo 

pravidlo, že o firemní počítač se uživatel staral sám. Tohle řešení nemělo dlouhého trvání, poněvadž 

ne všichni uživatelé byli technicky schopni vyřešit problém s napadáním nežádoucích virů, spamů 

apod. Tieto nabízelo organizacím řešení s celkovou podporou postavenou na produktech od 

společnosti Microsoft. Jejich služby spočívají v podpoře infrastruktury a správy počítačů. Já pracuji 

na pozici systémový specialista pro servis desk se zaměřením na software instalaci a podporu 

mobilních zařízení. Práce mi umožňuje poznávat nové nástroje a prostředí, řešit požadavky různých 

typů žádostí, zapojovat se do pilotních projektů, a komunikovat s uživateli. Chtěl bych poukázat na to, 

že Servis desk je strategicky nejdůležitějším článkem organizace. Pro většinu uživatelů a zákazníku je 

to jediný možný kontakt s organizací. Úroveň poskytovaných služeb, profesionalita a odbornost 

pracovníků organizace je uživateli a zákazníky měřená jejich pohledem na fungování Servis Desku. 

Bude zde představen celý proces vytvoření incidentu, jeho vyřešení, či eskalace na vyšší vrstvu. 

Zajištění perfektní dodávky služeb se snahou minimálního dopadu na koncového zákazníka. 
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2 Obchodní oblasti firmy a její historie 

Společnost vznikla v roce 1968 ve finském Espoo, původně se jmenovala Tietoheads. V 

počátku se zabývala pouze vývojem a údržbou IT systému pro malou skupinu zákazníků. Počet 

zákazníků začal narůstat až v 70. letech. Firma s tímto nárůstem rozšířila svůj sortiment služeb a 

produktů.  

Rok 1990 byl významný, společnost zaznamenala největší nárůst díky akvizicím a vstupem do 

silných aliancí. Od roku 1995 až do roku 1999 prošla společnost velkými změnami. Jméno 

společnosti bylo změněno z Tietoteheads na TT Tieto v roce 1995 a Tieto v roce 1998. V průběhu 

těchto let také výrazně pronikla do sektoru telekomunikací akvizicí společnosti Avancer.  

V průběhu minulého desetiletí se naplno projevila globalizace IT průmyslu a společnost 

rozšířila své mezinárodní působení. Rok 2004 byl klíčovým pro Českou republiku. Tieto zde otevřelo 

první pobočku. S příchodem indických hráčů na severoevropský trh zesílila konkurence. Od roku 

2007 se firma znovu zaměřuje na severoevropský trh. Zároveň si ale ponechala svůj globální vliv ve 

vybraných odvětvích, jako jsou telekomunikace. S podporou horizontálních operací a nárůstem počtu 

zaměstnanců v off-shore zemích (tzv. země daňového ráje), změnila v roce 2009 svou průmyslově 

orientovanou strukturu na matrixovou strukturu vedení v jednotlivých zemích, průmyslových 

odvětvích a globálních službách. Do roku 2010 výrazně posílila působení v těchto zemích. 

Společnost Enator 

Skupina Enator vznikla v roce 1995 sloučením s firmou Celsius a.s, kterou koupila v letech 

1991 až 1994. O IT operace se do té doby staraly dceřiny společnosti Dialog, Enator a Telub. Tyto 

společnosti prošly výraznou restrukturalizací, která byla dokončena až v roce 1997. Od roku 1996 se 

společnost přejmenovala na Enator. Firma sílila díky akvizicím. V roce 1998 získala většinový podíl 

ve firmě Programera. Dále potom převzala dvě IT firmy (norský Kvatro Telekom a německý 

SoftProjekt). V roce 1999 společnost Enator koupila dánský NetDesign. Sloučením finského Tieto a 

švédského Enatoru dochází roku 1999. Od roku 2009 vzniká nový název firmy Tieto Corporation. 

 

Tieto Czech s.r.o 

Do České republiky společnost Tieto vstoupila v roce 2001 a v roce 2004 otevřela své 

softwarové centrum v Ostravě. S více než 1 900 zaměstnanci je jedním z největších zaměstnavatelů v 

oblasti poskytování IT služeb v České republice a největším v rámci Moravskoslezského kraje. Z 
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hlediska počtu kmenových zaměstnanců je česká pobočka společnosti Tieto třetí největší pobočkou 

Tieto korporace na světě. První dvě místa zaujímají mateřské země Finsko a Švédsko. [1] 

 

2.1 Obchodní oblasti 

Banking & Insurance – IT servis v oboru financí, bankovnictví a pojišťovnictví s vysokou 

přidanou hodnotou. Poskytované služby v této oblasti se zaměřují na úzkou spolupráci se zákazníkem. 

To zahrnuje vysoce kvalitní pokrytí oblasti základního a elektronického bankovnictví, platebních 

systémů a karet. 

Telecom & Media – IT servis pro průmysl v telekomunikacích a médiích. Zahrnuje celé 

oborové spektrum od obsahu poskytovatele až po výrobce a operátory telekomunikačních sítí včetně 

mobilních zařízení. 

Healthcare & Welfare – IT servis v oboru sociální péče a zdravotnictví. 

Government, Manufacturing & Retail – IT servis pro vládní složky, logistiku a maloobchod, 

výrobní průmysl. 

Forest & Energy – IT servis pro organizace, které se zaobírají odvětvím vývojových systémů. 

Tyto systémy pokrývají řetězce zákazníků od logistiky až po řízení vztahů se zákazníky. 

IT Outsourcing & Managed Services – IT servis se zaměřením na řízení ICT a na služby s 

tím spojené: poskytování obsahu, poradenství a integrace. ICT primárně zahrnuje rozvoj a řízení 

aplikací, serverů, sítí a střediskové počítače. [3] 

 

2.2 Strategie společnosti Tieto 

Strategie společnosti Tieto je postavena na znalostech průmyslových odvětví. Hlavním úkolem 

je zaměření na stěžejní trh, kde se nabízí potenciál stát se jedním z hlavích poskytovatelů IT služeb. 

Klíčovou roli v boji s konkurencí hraje znalost trhu, ekosystému, podnikových a řídících procesů a 

taky firemní kultury. Celosvětová síť poboček, rozsáhlé zkušenosti a silná technologická základna, 

díky těmto atributům se stává společnost důležitým partnerem v transformaci IT, kde pomáhá 

zákazníkům přizpůsobit jejich procesy a podnikání požadavkům trhu.  
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2.3 Klíčové strategické volby 

 Poskytovaní komplexních IT služeb. Investice do rozvoje kompetencí v oblasti 

Consulting&System Integration. 

 Rozšiřování odvětvového know-how. Spolupráce se zákazníkem formu dlouhodobého vztahu. 

Porozumění klíčovým obchodním procesům zákazníka/ uživatele. 

 Zaměření na trh, kde se společnost Tieto může zapojit do skupiny nejlepších poskytovatelů IT 

služeb. Na působení na nových trzích se společnost zaměřuje ze strategické základny ve 

Finsku a Švédsku. [2] 

 

 

Obrázek 2.1 Logo společnosti Tieto 
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3 Struktura jednotlivých vrstev a jejich 

zaměření 
Struktura modelu servis desku (dále SD) je postavena na závislosti 3 vrstev. Každá vrstva 

stanovuje několik odvětví, které se člení podle zákazníka (např. Banking & Insurance, Healthcare & 

Welfare) a zároveň podle odbornosti (např. Exchange, Windows, Databáze). Model, zde je nejlepší 

řešení v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Je to možnost, kdy se společnost uživatele služby 

rozhodne, že bude určitou část odvětví pokrývat externí organizací. 

Schéma obrázku 3.1 

Tento model SD je uplatněn v případě vícestupňové podpory. Například pro podporu chodu 

podnikových aplikací.  

 

Obrázek 3.1 Schéma Servis Desku 

 

3.1 ITIL V3 

Pro podrobnější popis ITIL v3 mi bylo doporučeno, abych se inspiroval publikaci ITIL v3 

Foundation 2009 Edition. Nejdříve nastíním co to vlastně ITIL je a také bych se podrobněji zaměřil na 

jednotlivé obory, které se týkají tématu servis desk. 

ITIL je zkratkou pro Information Technology Infrastructure Library [4] - souboru knižně 

vydaných nejlepších zkušeností (anglicky best practices) z oboru ITSM. ITIL je celosvětově 

uznávaným rámcem pro naplnění potřeb ITSM, který byl zaveden britským vládním úřadem Cabinet 

Office (dříve známým také jako OGC - Office of Government Commerce). Ačkoliv ITIL původně 

vznikl pro veřejnou správu, rychle se rozšířil i do komerčních a nekomerčních organizací. Tento 
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metodický rámec nevychází z akademických přístupů, ale je prakticky orientován a staví na základech 

získaných dlouhodobou praxí. ITIL vznikl v první polovině devadesátých let minulého století a v 

současné době na jeho základech staví většina organizací. Zavedení ITIL do IT organizace je 

podmínkou pro úspěšné udělení certifikace ISO/IEC 20000 – řízení IT služeb v organizaci. ITIL však 

není normou, která musí být beze zbytku naplněna, ale lze vybrat pouze potřebné oblasti a tyto lze 

upravit podle potřeb každé organizace. Metodika ITIL v současné verzi 3 pohlíží na IT služby z 

pohledu jejich životního cyklu. 

 

 

 

 

Obrázek 3.2 Životní cyklus služby ITIL V3 
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Hlavní přínosy implementace ITIL: 

• úspora nákladů na provoz IT služeb 

• spolehlivost a vysoká kvalita IT služeb (znamená spokojený zákazník) 

• efektivnější využití ICT zdrojů 

• redukce výpadků ICT systémů 

• zlepšená kvalita komunikace mezi pracovníky úseků ICT a zákazníky/uživateli 

 

Service Strategy (Strategie služeb) - ústřední svazek. Nabízí širokou škálu jednotlivých 

postupů v odvětví vývoje dlouhodobé strategie IT služby. Je schopno pokrýt více témat jako třeba 

strategii řízení služeb, důležité role a procesy v oblasti strategie služeb, finanční management a další. 

Service Design (Návrh služeb) – poskytuje vývoj služeb, návrhy a procesy řízení. Obsahuje 

metody a principy pro převod strategických cílů do škály služeb. Zaobírá se nejen novými službami, 

ale také zahrnuje procesy pro změny stávajících služeb.                

Service Transition (Přechod služeb) - popisuje, jak požadavky stanovené v oboru Strategie 

služeb efektivně uplatnit v reálném prostředí. 

Service Operation (Provoz služeb) – zaobírá se postupy řízení služeb v produkčním prostředí. 

Reálná hodnota musí být produkována pro zákazníka a stejně tak i pro poskytovatele dané služby. V 

dalším případě také popisuje monitorování problému služby. Obsahuje popis jednotlivých témat SD 

jako například Incident Management, Problem Management, nebo Technical and Application 

Management 

Continual Service Improvement (Neustálé zlepšování služeb) – přizpůsobuje služby k 

tržním požadavkům, aby byla vytvářena a zároveň udržována úroveň služby pro zákazníka. Z toho 

vyplývá zvýšená efektivita provozu, zlepšení služeb a jejich implementace. 

Pro SD je především důležitá znalost v procesech Incident Management a Problem 

Management. Na tyto dvě odvětví bych se podrobněji zaměřil. [5] 

 

Incident Management 

Běžné požadavky, které koncový uživatel do systému SD zadává, ve většině případů popisují 

druh nějakého incidentu. Obecně incident se v ITIL označuje jako událost, která není součástí 

běžných operací poskytované služby. Většinou dochází k narušení, nebo snížení její kvality. 

Primárním úkolem IM je tedy urychleně obnovit funkčnost služby. Rychlost je v tomto případě 
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nezbytná. Ve větších organizacích může neřešený incident způsobit nemalou finanční ztrátu. Při 

řešení incidentu se neklade důraz na odstranění daného problému, ale postačí dočasně vzniklou chybu 

vyřešit jiným způsobem. 

Pro názorný příklad si můžeme vzít uživatele, kterému nefunguje třeba tiskárna. Řešení 

incidentu tak může být to, že uživateli přepošleme tiskovou frontu na nejbližší funkční tiskárnu v 

okolí kanceláře. Kvalita služby je tak výrazně snížena, nicméně služba je opět v provozu. Incident 

Management od svého počátku absolvuje záznam o incidentu (v našem případě tiket) a projde celým 

svým životním cyklem. Na samém závěru by mělo dojít k vyřešení incidentu uzavřením jeho 

záznamu. V následujících krocích se pokusím popsat životní cyklus incidentu. 

1. Nahlášení – nejvhodnější cesta pro vytvoření požadavku uživatelem a zaslání na SD je 

(telefon, e-mail, web, apod.). 

2. Evidence a L1 – SD agent příjme požadavek, provede evidenci a klasifikaci např. název, 

závažnost, stupeň priority, druh přijetí požadavku atd. Po klasifikaci SD agent řeší požadavek dle 

svých schopností. Pokud SD agent požadavek není schopen sám vyřešit, dochází k eskalaci tiketu na 

vyšší vrstvu. 

3. Eskalace na úroveň L2 – SD agent po přezkoumání požadavku pomocí SD nástroje 

eskaluje danému řešiteli na vyšší stupeň podpory, řešitel je kontaktován předem dohodnutým 

způsobem (telefon, e-mail, web, apod.). 

4. Eskalace na úroveň L3 – jestliže L2 podpora není schopna požadavek vyřešit, dochází k 

eskalaci požadavku na úroveň  L3 - poskytovatele služby. Cesta předání požadavku je předem 

smluvně dohodnuta. V danou chvíli dochází ze strany dodavatele k evidenci požadavku a ten je poté 

eskalován na patřičného řešitele.  

5. Vyřešení – jakmile je požadavek řešitelem vyřešen, ten je poté povinen zanechat zprávu o 

řešení. Ta je dále vyslána k uživateli a zároveň na SD dle předem dohodnutých podmínek.  

6. Uzavření – pokud byl požadavek správně vyřešen, SD agent o tom informuje koncového 

uživatele.  

Výhody – nástroje jsou komplexní a zároveň usnadňují práci v oblastech řízení IT služeb. 

Nevýhody – implementační řešení a licence jsou nákladné. U některých případů může dojít až 

k přílišné komplikaci pro splnění požadavku. 
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Obrázek 3.3 UML Diagram životního cyklu incidentu 

 

 

 

 

Problem Management 

V terminologii ITIL je problém označován jako příčina, která může způsobit jeden, či více 

incidentů. Hlavní prioritou PM je nalézt příčinu, podstoupit patřičné kroky, které povedou k jejímu 

odstranění a napraví tak danou situaci. Je nutno zdůraznit, že PM nemusí vést k úplnému odstranění 

všech možných incidentů, zaměřuje se především na ty, které mají významný dopad na IT služby. Ve 

srovnání s IM zde nehraje významnou roli čas řešení. Klade se důraz na celkové a trvalé vyřešení 

problémů. Nezbytnou součásti PM je znalost databáze. V případě, že je SD již v zaběhnutém provozu, 

je velice pravděpodobné, že se nově příchozí incidenty již v minulosti řešily. Pak je důležité, aby se 

řešení vzorových incidentů ukládaly do znalostní databáze. Životní cyklus problému je velice 

podobný cyklu incidentu. 
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1. Identifikace a evidence problému. 

2. Klasifikace a kategorizace problému, přiřazení priority. 

3. Diagnóza problému – řešení. Zde nastává zásadní rozdíl v řešení, když dojde ke konfliktu s 

PM. Například v případě, že problém vyžaduje podrobná data, která jsou dostupné pouze tehdy, když 

incident nastane. 

4. Problém je vyřešen – problém se transformuje do tzv. stavu známé chyby (known error). 

Záznam se ukládá do znalostní databáze a bude sloužit jako vzorové řešení pro incidenty, které mají 

stejnou, nebo podobnou příčinu, jako vyřešený problém. 

Request Fulfillment 

Proces Request Fulfillment (plnění požadavků) nese odpovědnost za správu všech požadavků 

na službu v rámci jejich životního cyklu. Požadavek na službu znamená požadavek koncového 

uživatele na radu, informaci, přístup k určité službě, nebo standardní modifikaci. Pro představu to 

může být nastavení přístupového hesla, vytvoření účtu novému uživateli apod. Tyto požadavky na 

službu jsou převážně řešeny SD. 

Change Management 

Proces Change Management (správa změn) nese odpovědnost za správu životního cyklu všech 

změnových požadavků. Změna znamená modifikaci, přidání, nebo odstranění něčeho, co by mohlo 

ovlivnit, nebo mít dopad na IT službu.  
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Obrázek 3.4 UML Diagram životního cyklu problému 

 

3.1.1 První vrstva L1 

V případě, že incident není složitějšího rázu, je vyřešen na první úrovni podpory SD agentem 

(anglicky - Level support 1= L1). SD se rozděluje do jednotlivých týmů, kterým se přiděluje 

specifická oblast v oboru jako např. Activesync, nebo Exchange. Každý tým je povinen aktivně tuto 

oblast aktualizovat a na základě získaných informací se snažit incident vyřešit. Pokud SD agent není 

schopen incident, nebo požadavek vyřešit sám, eskaluje jej na vyšší stupeň podpory L2. Pro 

komunikaci mezi jednotlivými vrstvami se používá mail, OMT aplikace (WL) nebo Microsoft office 

IP komunikátor pro verbální kontakt. 

3.1.2 Druhá vrstva L2 

Servis v tomto případě poskytují uživatelé s větší znalostí a praxí jako administrátoři aplikací, 

databází a serverů. V případě Tieta se jedná např. o Windows, Oracle, nebo Exchange skupinu lidí. 

Jedná se z větší části o lidi s certifikací pro určité odvětví IT. Pro komunikaci mezi jednotlivými 

vrstvami mohou opět použít mail, OMT aplikace (WL) a Microsoft office IP komunikátor pro 

verbální kontakt. Převážně pro komunikaci, nebo vyžádaní důležité informace od koncového uživatele 

však využívají SD L1. V případě, že incident, či požadavek nejsou schopni vyřešit na úrovni L2, je 

eskalován na další úroveň L3. 
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3.1.3 Třetí vrstva L3 

Zde se nacházejí skupiny lidí s nejvyšší odborností. Zpravidla to bývá přímo dodavatel 

aplikace. Zajišťují přidávání, nebo modifikují nová zařízení. Řeší požadavky, nebo problémy, které 

způsobují neefektivnost práce systémů, výpadky aplikací serverů a podobně. Díky své odbornosti a 

znalostem provádějí podporu zároveň na úrovni L2 a L3. ITIL obecně neuvádí kolik úrovní podpory 

má jednotlivá organizace mít, ale v praxi jsou to většinou právě tři úrovně.  

Schéma obrázku 3.5 

Převážně se tato služba na poskytování podpory dohodne předem smluvně. Ve smlouvě jsou 

specifikovány veškeré detaily jako předmět, parametry, odpovědnost apod. 

 

 

Obrázek 3.5 Schéma tří vrstev podpory 
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3.2 Service Desk 

Servis Desk je důležitá část zejména velkých společností. Zabývá se IT podporou koncových 

uživatelů a konkrétních zákazníků. Jejich požadavky se týkají přístupů, administrace účtů atd. SD v 

tomhle směru funguje jako tzv. SPOC, což v anglickém překladu znamená – single point of contact 

(ústřední kontakt). 

Pracovníci SD, kteří přijímají hovory a maily od koncových uživatelů jsou nazýváni SD agenty, 

nebo také operátory, dispečery. Kontaktní informace všech SD agentů jsou dostupné všem 

uživatelům/ Tieto zaměstnancům na Intranetu a zahrnují informace o servisním čase (24/7), 

komunikačních kanálech – telefon, mail, My Support apod. 

Hlavním cílem SD je obnovit „normální provoz" pro uživatele v nejkratším možném čase. V 

tomto kontextu "obnovení provozu" se rozumí řešení technických chyb, plnění servisních požadavků, 

ale také zodpovězení dotazů uživatelů do té míry, aby se uživatel mohl spokojeně vrátit ke své práci. 

Funkce Tieto SD znamená podporu IT kolegů z vyšších vrstev a také poskytovatelů IT služeb. 

SD má v popisu práce pracovat s požadavky, problémy a komunikovat s uživateli. Má také povinnost 

spolupracovat s IT oddělením pro vývoj, aplikace, operace atd. Dále zvyšuje efektivitu a produktivitu 

fungování uživatelů a firmy, zmírňuje dopad chyb systému, výpadků. Klade velký důraz na 

zákaznický servis, úroveň komunikace a kontroly, týmovou práci a usnadňuje rozhodovací procesy. V 

hlavním případě však zvyšuje profesionalitu firmy. 

 

Potřebné dovednosti a schopnosti pro práci na SD: 

 Komunikační dovednost v cizím jazyce 

 Aktivní naslouchání 

 Schopnost empatie 

 Odstraňování problémů 

 Trpělivost 

 Odolnost vůči stresu 

 Týmová spolupráce 

 Řešení konfliktů 

 Učenlivost 

 Pozitivní přístup k zákazníkovi/koncovému uživateli 
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 Multikulturní povědomí 

 Kladný vztah k IT 

 

SD Tieto Ostrava využívá kanceláře v otevřeném prostoru (anglicky - Open space office). Práce 

v takových podmínkách umožňuje rychlou komunikaci mezi SD agenty, kdy sdílí znalosti a tím se 

jejich práce stává efektivnější. Zároveň to nese určité riziko. Pří práci v otevřeném prostoru je 

nezbytné dodržovat jistá pravidla, aby se předešlo možným konfliktům. 

 

 

Obrázek 3.6 Budova Tieto Towers Ostrava 

 

Specifické povinnosti SD agenta/ operátora zahrnují: 

 Protokolování všech příslušných hlášení o incidentech/ požadavcích a jejich detaily, 

 přidělování kategorizace a stanovení priorit 

 Poskytování významných informací požadavku pro úroveň L2, L3 

 Vyřešení méně náročných incidentů/ požadavků v rámci svých schopností. 

 Eskalace incidentů/ servisních požadavků, které nemohou být vyřešeny v dohodnutých 

 lhůtách 

 Informování koncového uživatele o pokroku daného incidentu/ požadavku 

 Uzavření všech vyřešených incidentů a požadavků 
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 Komunikace s koncovým uživatelem – informování o dalším kroku týkajícím se požadavku, 

oznámení hrozící změny, nebo dohodnutého výpadku. 

Zároveň s uživatelem kontroluje funkčnost daného požadavku a uzavírá tiket. Po uzavření 

tiketu uživatel obdrží email generovaný aplikaci OMT informující koncového uživatele o řešení. 

Uživatel má možnost řešení akceptovat, nebo odmítnout. Pokud uživatel řešení odmítne, požadavek se 

vrací o úroveň zpět, viz Obrázek 3.7[8] 

Za životní cyklus požadavku je zodpovědný po celou dobu servis desk. Součásti naší práce je 

proaktivní zvládání incidentů, aktivní report a vyhledávání slabých míst (tikety, u kterých se blíží 

konec ‘Must Be Solved’ je součásti SLA). Pro prevenci nedodržení stanovených časových lhůt je 

nezbytná komunikace s L2 a L3. 

 

Obrázek 3.7 Životní cyklus Incident tiketu 

 

 Status NEW (nový) uživatel vyšle požadavek 

 Status Assigned (přidělen) tiket je poprvé vytvořen a přidělen skupině (SD) 

 Status Work in progress (práce v pokroku) proces práce začal 

 Status Pending (probíhající) potřeba dalších informací před vyřešením 

 Status Solved (vyřešen) tiket vyřešen, může být však vyslán zpět do statusu přidělen, 

 jestli-že uživatel odmítnul řešení (provedeno emailem) 

 Status Closed (uzavřen) je zvolen pouze systémem po 7 pracovních dnech, když 

 uživatel akceptoval řešení. 
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3.2.1 Tiketový systém za pomocí BMC Remedy Aplikace 

BMC Remedy je americká společnost se sídlem v Houstonu, Texasu, která se specializuje na 

Business Service Management (BSM) software. BMC se zabývá vývojem a prodejem programu 

používaného pro více funkcí, včetně IT služeb, automatizací datových center, řízení výkonnosti, řízení 

životního cyklu virtualizace a cloud computing řízení. Jméno BMC vzniklo z příjmení zakladatelů 

společnosti Scott Boulette, John Moores a Dan Cloer. [10] 

BMC je velice vhodné řešení pro správu incidentů. Tato aplikace umožňuje komplexní a 

osvědčené postupy na základě řízení incidentů a problémů řízení procesů. Je snadno adaptibilní s 

podnikovými technologiemi. Manipulace je lehká a přehledná. Řízení incidentů a problémů aplikací 

je založena na ITILU. Spolehlivá pracovní plynulost umožňuje automatizaci procesů na Servis Desku. 

Zajišťuje bezproblémovou integraci s dalšími řešeními pro správu služeb (změna, úroveň služeb, 

požadavek na službu, identita, znalost atd.) a poskytuje jednoduché rozhraní pro rychlou tvorbu 

incidentů a problémů. 

 

 

Obrázek 3.8 Logo společnosti BMC 

 

 

Hlavním nástrojem SD agenta pro vytváření tiketů je BMC Remedy User. Nově příchozí zaměstnanci 

jsou povinni absolvovat školení, kde se s nástrojem seznamují a učí pracovat s jeho funkcemi. Tento 

nástroj se dělí na tři hlavní části. Incident, Problem a Change Management. Já osobně jsem během své 

práce poznal a mohl pracovat pouze s IM a PM. BMC Remedy je v neustálém vývoji. Protože BMC 

je pro firmu Tieto jedním z hlavních nástrojů, byla proto vytvořena skupina lidi, kteří se starají pouze 

o správu a funkci. V případě výpadku a nefunkčnosti systému, mohou vznikat ztráty nejen pro firmu, 

ale může to mít dopad i na zákazníka. Více info o BMC Remedy zde [10] 
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Obrázek 3.9 Struktura linkování tiketů 

 

 

 

BMC obsahuje: 

 Referenční data: Informace o zákazníkovi/ uživateli, serveru, kontraktu apod. 

 Možnost použití OMT web klienta: viz obrázek 3.9 BMC Remedy webový klient 

 OMT tiketových aktualizací 

 Hledání tiketů: hledání tiketů staršího data, nebo souvisejícím tématem 

 Vytváření tiketů: vytváření IM, PM, CHM 

 Akční tikety: vytváření nových uživatelských účtů 

 Emaily: komunikaci pomocí OMT emailu 

 Kontakty: vytváření, nebo dohledání firemních kontaktů 
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Výhody nástroje řízení provozu (OMT) 

Výhodou je lepší sdílení projektů v organizaci, použitím standardizovaných nástrojů, které 

umožňují efektivní sdílení projektových úkolů v několika místech a zlepšují globální schopnosti 

dodávky služeb. Dále vylepšují možnosti procesu nasazení. Nástroj umožňuje implementaci procesů 

pro servisní podporu poskytování služeb, monitorování a vykazování řešení ve vyšší kvalitě při 

zahájení projektu. Zlepšuje reporty tím, že se všechny informace o tiketech budou nacházet v jednom 

konsolidovaném prostředí. [8] 

 

 

Obrázek 3.10 BMC Remedy webový klient 
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3.3 Klasifikace 

Incidenty (požadavky) dostávají při svém vytváření danou prioritu (určenou smluvně se 

zákazníkem): nízkou, střední, vysokou a kritickou. Také se stanoví závazná doba, do které by se měl 

požadavek vyřešit. Tato doba může trvat od několika týdnů až po hodinu (označovanou anglicky SLA 

– service level agreement). Další údaje, které jsou v klasifikaci povinné, obsahují informace o serveru, 

zákazníkovi a v neposlední řadě taky informace o daném incidentu spolu s přidanými instrukcemi pro 

první až třetí úroveň L1 – L2- L3. Pomocí těchto informací jsme schopni zjistit podrobnější informace 

o incidentu a případně tak vyhledat řešení v již zmiňované znalostní databázi. Další možností se 

nabízí vyřešení incidentu přímo z instrukcí uvedených ve vytvořeném tiketu. Instrukce uvedené přímo 

v tiketu bývají mnohdy přesnější, než instrukce v databázi znalostí. Prioritně se SD agent řídí těmito 

instrukcemi. Za konkrétní server však může být zodpovědných více skupin řešitelů, v tomto případě 

se uplatní zkušenost SD agenta, ale zároveň se dá dohledat potřebná informace ve znalostní databázi 

servis desku. Pokud incident nemůže být vyřešen interně, je vyslán na externí specialisty, kteří jsou 

uvědomění o incidentu pomocí aplikace Microsoft office communicator, nebo ústně pomocí IP 

telefonu. Veškeré kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentu, který je uložen ve znalostní 

databázi. Jakákoliv interakce před vysláním incidentu na vyšší vrstvu musí být zaznamenána ve 

výkazu práce tzv. Work Logu (dále WL) daného tiketu. WL slouží k zaznamenávání veškeré činnosti, 

která byla provedena na daném incidentu, slouží rovněž pro komunikaci s úrovněmi L1, L2, L3. U 

každého záznamu se zobrazí uživatelské identifikační jméno, které je zároveň uloženo. Stejně tak se 

děje při uzavírání incidentu jinak taky „Resolution to Incident“. Znalostní databáze je přístupná pro 

každého SD agenta. Každý SD agent je zodpovědný za určitou část znalostní databáze a tu pravidelně 

aktualizuje na základě nově nabytých zkušeností. Tyto zkušenosti, ještě než se aktualizují do 

databáze, musí projít schválením SC, který je zodpovědný za obsah dokumentů. Práce na servis desku 

je potom mnohem rychlejší a efektivnější. Názorná ukázka klasifikace tiketu viz obrázek 3.10 
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Obrázek 3.11 Klasifikace incident tiketu 

 

 

 

 

3.3.1 Typy řešení tiketů pro SD 

Příklady nejčastěji řešených tiketů. 

Aplikační problémy: 

 Application: OMT:I have new laptop and a haven't OMT in my computer. 

 Uživatel obdržel nový pracovní počítač a žádá, aby požadovaná aplikace byla nainstalována. 

Připojím se pomocí přístupového serveru (RDC) do active directory. Zkontroluju, zda li 

uživatel má požadovanou aplikaci na svém uživatelském účtu, pokud tomu tak není, vyhledám 

požadovanou aplikační skupinu pro daný software a přidám ji do uživatelského účtu. 

Informuji uživatele o provedené akci a uzavřu požadavek. 
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Application MS Office Communicator: 

 How to install Office Live Meeting 2007 client ? I'm using Lync, but should get that client to 

be able to join live meetings. 

 Uživatel používá nejnovější verzi Ms office communicator zvanou Lync a není schopen spustit 

Ms office live meeting 2007. V tomto případě se připojím vzdáleně k uživatelskému počítači za 

pomocí RDC, nebo Ms office communicatoru a zažádám o přidělení ovládacích práv a 

aktivuji uživateli potřebnou aplikaci. Informuji uživatele o provedené akci a uzavřu 

požadavek. 

Application – Outlook: 

 I have losssed my icon for "schedule a live meeting", I have forgotten how setting it up again. 

Can you g´help me with instruction. 

 Uživatel není schopen nalézt ikonu pro vytváření live meeting požadavku. V tomto případě 

došlo k samovolné deaktivaci zmíněného nástroje. Uživateli jsou vyslány přesné instrukce s 

popisem aktivace nástroje jak požadoval. Informuji uživatele o provedené akci a uzavřu 

požadavek. 

PC problémy 

 Workstation, laptop XXXXXXX: I'm running Linux under VMWare Workstation and most of 

the time the logins do not work. It says password is invalid. This happens both in the initial 

login and when using sudo inside Linux. Usually after rebooting Linux couple times I am able 

to login, but it is a quite tedious process. 

 Workstation, laptop XXXXXXX: My Java version is outdated (vulnerably/security risk) and I 

updated a newer version from Oracle/Sun pages. I have restarted browser and even laptop 

but a newer version does not seem to take effect. 

 V tomto případě došlo k chybné aktualizaci Java. Použijeme opět vzdálený přístup a 

provedeme aktualizaci do korektního stavu, nebo vyšleme zprávu uživateli s přesným 

návodem jak aktualizovat. Ověříme, zdali byl požadavek vyřešen a uzavřeme jej. 
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3.3.2 Typy řešení tiketů pro vyšší vrstvy L2 a L3 

Tikety jsou eskalovány na odpovídající pracoviště L2 a L3, v nutných případech informujeme 

vyšší vrstvy o důležitosti tiketu. 

 

Databázové problémy 

 [DB_INSTANCE]: BACKUP failed to complete the command BACKUP DATABASE 

master. Check the backup application log for detailed messages. 

 [DB_INSTANCE]: WIN_SYSLOG Warning 4/13/2013 7:13:00 ServerAgents ID: 

XXXXXXXX Description:System Information Agent: Health: A TemperatureSensor Condition 

has been set to degraded. The system mayor may not shutdown depending on the stateof the 

thermal degraded action value 3.Chassis: 0; Location: 8(Thermal degraded action values: 

1=other, 2=continue, 3=shutdown)(Location values: 1=other, 2=unknown, 3=system, 

4=system board,5=I/O board, 6=CPU, 7=memory, 8=storage, 9=removable 

media,10=power supply, 11=ambient, 12=chassis, 13=bridge card)[SNMP TRAP: 6041 in 

XXXXXXXX]. 

 [DB_INSTANCE]: Oracle Instance is down! 

 [DB_INSTANCE]: WIN_DNSLOG Error 13/04/2013 15:38:40 DNS ID:4010  

Description:The DNS server was unable to create a resource record for XXXXXXXX.in-

addr.arpa. in zone 10.in-addr.arpa. The Active Directory definition of this resource record is 

corrupt or contains an invalid DNS name. The event data contains the error.. 

 [DB_INSTANCE]: An error of severity NN was written to the Oracle Log. 

UNIX problémy 

 BII4P7 RefreshAgentState: XXXXXXXX/DCMStatus parameter is in Warning 

state.Parameter value:  2.000000/Parameter unit: (0-Unknown,1-On,2-Off) 

 Alarm #1 of global parameter ReadAccess triggered on XXXXXXXX.messages.  1 <= 

1.00 <= 1 

 Alarm #1 of global parameter LOGStatus triggered on 

XXXXXXXX.PAgentLog_AlarmPN0.  0 <= 0.00 <= 0/var/log/messages: Apr  3 11:06:01 

XXXXXX: Buffer I/O error on device sdf logical block 0. 
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4 Zodpovědnost jednotlivých odvětví 

Pracoviště na Servis Desku je primárně rozděleno do několika týmů v čele s hlavním 

manažerem. Za fungování celého SD a jednotlivé týmy jsou zodpovědní vedoucí skupiny (Line 

Manager) a koordinátor služeb (Service Coordinator), který se také zabývá přípravou nových 

kompetencí. Jednotlivé týmy mají v popisu práce také vytvářet a aktualizovat instrukce, podle kterých 

se řídí ostatní týmy. TL a SC dohlížejí na správnost instrukcí a v případě nejasností je problém co 

nejrychleji řešen a instrukce aktualizovány. Celá osádka SD činí cca 50 Systémových Specialistů 

(agentů). Každému agentovi je přidělena role (zodpovědnost za určitou oblast/ oblasti), např. Backup 

team, Linux team, Exchange team, Windows team atd., poté je přiřazen do týmu/ směny (směny se 

dělí na denní, odpolední a noční). Jednotlivé týmy se skládají ze dvou, nebo tří a více agentů. 

V zásadě záleží na obtížnosti a rozsahu jednotlivých odvětví. Agenti také vykonávají několik funkcí 

(tzv. rolí), ve kterých se střídají - např. 

Watcher (Pozorovatel) – většinou zkušený SD agent, který vykonává dozor nad nováčky, učí 

pracovní postupy a dovednosti, hlídá správné řešení tiketů a zdali byl tiket eskalován na správné 

místo. 

Shift Supervisor (Vedoucí směny) – řídí veškeré operace a dění na dané směně. Komunikuje s 

L2 a L3 v případě nutnosti. Na denní směně jsou do této funkce zvoleni většinou dva, případně tři SD 

agenti, to vše záleží na náročnosti provozu. Vedoucí směny má za úkol mimo jiné přidělování tiketů 

SD agentům. Na odpolední a noční směně zodpovídá za plynulý provoz SD. Pokud nastane problém 

(porucha) SS koordinuje tým pro rychlé obnovení systému. 

Genesys Agent (operátor přijímající telefonní hovory) – přijímá telefonní hovory, vytváří z 

nich požadavky, nebo problémy. Reakční doba na přijetí hovoru je maximálně 20s. Pokud SD agent 

nepřijme hovor v požadovaném čase, hovor se automaticky přesměruje na dalšího SD agenta. 

Genesys Shift Supervisor (vedoucí operátor přijímající telefonní hovory) – má obdobné 

úkoly jako SS s jedním rozdílem a to, že dohlíží na chod a plynulost přijímání hovorů. 

User Management – v tomto případě se SD agent zaobírá vytvářením nových uživatelských 

účtů.  

Každý den musí být přiřazen určitý minimální počet agentů na každou roli, aby byl zajištěn 

hladký průběh produkce a organizování příchozích požadavků a tím související práce. Pokud agentovi 

není přidělena žádná z těchto zodpovědností, vykonává primárně svůj úkol, kterým je řešení 

přidělených příchozích požadavků. Skupiny pracují v trojsměnném pracovním provozu, přičemž se 

konec a začátek jednotlivých směn překrývají tak, aby mohlo dojít k předání práce mezi směnami a 
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nedošlo k přerušení kontinuity poskytování podpory. Směny jsou osmihodinové a dvanáctihodinové, 

noční směny jsou výhradně dvanáctihodinové a jejich počet na pracovníka je omezen. Po absolvování 

těchto směn mají pracovníci jednodenní pauzu, než mohou opět nastoupit na další denní nebo 

odpolední směnu. 
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5 Statistiky 

V období od roku 2009 do 2013 vytvořilo SD 619681 tiketů, z toho jich 227174 bylo vyřešeno 

přímo na SD a 9979 zamítnuto. Průměrně se na SD vyřeší zhruba 27% všech vytvořených tiketů. 

Díky proaktivní práci se zamítnutými tikety se křivka během let kontuniálně  snižovala a procento 

klesalo, viz Příloha A.  

V roce 2012 jsem byl schopen plnit vyřešení všech mě přidělených tiketů v průměru na 98,05% 

viz příloha B, což je přijatelný výsledek vzhledem k průměru vyřešených tiketů SD (průměr 75,09 %). 

Počet mých zamítnutých řešení (průměr 2,06 %) jsem udržoval v toleranci SD (průměr 1,88%) viz 

příloha C.  

Hodnota uvedených výsledků je nadprůměrná a vypovídá o snaze zvyšovat odbornost 

zaměstnanců a přenést tak vyšší kvalitu na SD. 
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7 Závěr 

Závěrem chci zdůraznit kontinuální vylepšování procesů, kvality a fungování SD. Zejména 

práce s reject tikety (řešení zamítnuto) se výrazně posunula vpřed díky proaktivnímu volaní 

koncovému uživateli a ověřování funkčnosti řešení. Koncový uživatel má možnost ohodnotit řešení, 

které mu je zasláno automaticky generovaným emailem z OMT. Uživatel zde může přidat komentář, 

nebo návrh na zlepšení řešení tiketů. Tato možnost výrazně snížila procento zamítnutých tiketů. Tento 

způsob řešení není automaticky zaváděn do procesů jiných SD. 

Zaměstnanci  

Výběr zaměstnanců je jedním z hlavních prvků pro správné fungování procesu na SD. Určitá 

míra fluktuace je přirozená a pro funkčnost také zdravá, na druhou stranu, přílis velká fluktuace může 

způsobit hrozbu. Je nezbytné, aby odliv lidí byl priměřený a neměl negativní vliv na zákazníka. Při 

výběru vhodných kandidátů se klade důraz na jejich znalosti IT, prozákaznický přístup, komunikační 

schopnosti apod. Vyváženost schopností lidí je důležitá, protože SD se zaobírá širokým spektrem 

požadavků. Pro dosažení lepších výsledků je nutnost zastoupení jak techničtějších, tak i 

administrátorských typů lidí a vyáženost mužského i ženského zastoupení. Klade se velký důraz na 

spolupráci a respekt mezi týmy. Dalším důležitým aspektem je vzájemná zastupitelnost a 

nahraditelnost, pro takové případy se konají školení nově příchozích, ale i stávajících zaměstnanců. 

Nevraživost, nebo agresivita se netoleruje. Pro stmelení kolektivu je důležité, aby se lidi zapojovali i 

do mimopracovních aktivit (tzv. Teambuilding, Workshop). Přibližně každý měsíc se koná pracovní 

schůzka (Production meeting), kde se vedení vyjadřuje k dosavadně dosaženým výsledkům, o 

novinkách v produkci a personálních změnách. 

 

Rizika a úzká místa  

Rizikům se SD snaží vyvarovat dobrou organizací práce a správným rozdělením rolí pro každý 

den tak, aby vytíženost SD agentů byla přiměřeně rozložena. Úzká místa v pracovním koloběhu 

nastávají např. při nedostatečném množství lidí pro přijímání hovorů, v produkci, dále potom při 

výpadku sítě, serveru nebo proudu a podobných incidentech. V krizových situacích je nutnost 

okamžitého zásahu a vyhledáni řešení. 
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Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během mé práce na SD 

Během mé práce na SD jsem získal zkušenosti v oblasti zavadění procesu ITIL pro řešení 

požadavků. Naučil jsem se pracovat s nástroji důležitými pro práci SD agenta jako je BMC Remedy 

User, Active Directory a Production Reporter. 

Veliký přínos pro mě byla týmová práce, odpovědnost, sdílení informací a znalostí, které jsem 

získal ve škole. Měl jsem možnost se seznámit s klíčovými informacemi o strategii firmy a způsobu 

motivace zaměstnanců. Kromě získaných znalostí, považuji za velký přínos absolvování interních, ale 

i externích školení IT, které firma umožňuje v rámci vzdělávání svých zaměstnanců, čímž motivuje 

k dalšímu vzdělávání a kariérnímu růstu. 

Subjektivní dojmy 

Ve firmě jsem s prací a kolektivem velmi spokojen. Struktura lidí na servis desku je vyvážena. 

Panuje zde velmi přátelská atmosféra. Pokud nastane nepřijemná situace, je snadné se dohodnout a 

problém prodiskutovat. I přesto, že se jedná o nadnárodní společnost, snaží se vedení o velice 

individuální přístup k zaměstnancům a zákazníkům. Firma je dobře organizovaná a snaží se dodržovat 

hierarchii, proto každý zná své úkoly a povinnosti. Za kladný prvek považuji, že pokud člověk má 

zájem, firma mu nebrání v kariérním růstu. 
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Příloha A 

 

Popis: Vodorovná osa znázornňuje měsíce v roce 2009 až 2013, svislá osa počet vytvořených 

tiketů. Modrá osa grafu znázorňuje počet vytvořených tiketů, červená znázorňuje počet zavřených 

tiketů na SD a zelená osa ukazuje počet zamítnutých tiketů (řešení). 
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Popis: Tabulka udává hodnoty vytvořených, uzavřených a zamítnutých tiketů v období od roku 

2009 do roku 2013 na SD. 

Rok Měsíc Celkem IM vytvořeno Celkem IM zavřeno Celkem IM zamítnuto

2009 Leden 0 0 0

Únor 0 0 417

Březen 0 4632 358

Duben 10969 4501 301

Květen 11017 4626 286

Červen 12083 5094 340

Červenec 7346 3120 217

Srpen 10778 4938 244

Září 12604 5440 419

Říjen 12488 5478 369

Listopad 13018 5434 344

Prosinec 11097 4350 333

2009 Celkem 101400 47613 3628

2010 Leden 14831 5961 397

Únor 13703 5535 405

Březen 15871 6575 349

Duben 13251 5020 232

Květen 12930 4898 235

Červen 12755 4429 220

Červenec 8583 3169 139

Srpen 13231 4996 196

Září 14391 4949 210

Říjen 13610 4554 224

Listopad 13583 4663 217

Prosinec 12248 4297 188

2010 Celkem 158987 59046 3012

2011 Leden 13396 4513 181

Únor 14076 4480 177

Březen 14910 4990 188

Duben 12599 4119 146

Květen 14607 5161 142

Červen 13144 4358 136

Červenec 10029 3215 85

Srpen 14542 4857 119

Září 16217 4865 148

Říjen 14833 4435 120

Listopad 15277 5271 119

Prosinec 13438 4637 111

2011 Celkem 167068 54901 1672

2012 Leden 16131 5250 133

Únor 15911 4897 117

Březen 14475 5338 141

Duben 11653 4096 99

Květen 13366 4633 136

Červen 12207 4281 101

Červenec 9452 3327 79

Srpen 12449 4525 102

Září 11742 4246 86

Říjen 13178 4560 121

Listopad 13052 5017 132

Prosinec 9349 2993 85

2012 Celkem 152965 53163 1332

2013 Leden 13506 4246 124

Únor 12252 3964 101

Březen 13503 4241 110

2013 Celkem 39261 12451 335

Celkový součet 619681 227174 9979
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Příloha B 

 

 

 

 

Popis: Vodorovná osa znázornňuje měsíce v roce, svislá osa počet vyřešených tiketů v roce 

2012. Čísla jsou uvedena v procentech. Modrá osa grafu znázorňuje počet mnou vyřešených tiketů, 

červená znázorňuje průměr vyřešených tiketů. Tabulka udává procentuální úspěšnost vyřešených 

požadavků. 

 

 

 

Měsíc Vyřešil jsem Půměr vyřešených SD

Leden 90,20 88,98

Únor 105,80 83,00

Březen 110,80 90,47

Duben 112,60 69,42

Květen 91,40 78,53

Červen 105,10 72,56

Červenec 71,20 56,39

Srpen 93,10 76,69

Září 125,50 71,97

Říjen 94,30 77,29

Listopad 107,10 85,03

Prosinec 69,50 50,73

Vyřešené tikety SD
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Příloha C 

 

 

 

 

 

Popis: Vodorovná osa znázornňuje měsíce v roce 2012, svislá osa počet zamítnutých tiketů v 

roce. Čísla jsou uvedena v procentech. Modrá osa grafu znázorňuje počet mých zamítnutých tiketů, 

červená znázorňuje průměr zamítnutých tiketů pro SD. Tabulka udává procentuální počet zamítnutých 

požadavků. 

 

Měsíc Zamítnuté Martin Půměr zamítnutých SD

Leden 2,4 2,25

Únor 1,7 1,98

Březen 2,3 2,39

Duben 2 1,68

Květen 3,5 2,31

Červen 2 1,71

Červenec 1,7 1,34

Srpen 2 1,73

Září 1,8 1,46

Říjen 1,3 2,05

Listopad 1,8 2,24

Prosinec 2,3 1,44

Zamítnuté tikety SD


