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Anotace 

Tato práce se zabývá nasazením workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem. 

Obsahuje analýzu stávajícího stavu a vymezuje požadované počáteční podmínky. Dále je 

v práci popsán detailní návrh řešení implementace, včetně cenové kalkulace a podrobného 

harmonogramu nasazení. Okrajově se také dotýká historie a současnosti workflow a 

seznamuje čtenáře s požadavky kladenými na workflow systémy a s workflow samotným. 

V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky a nastíněn možný další rozvoj 

navrhovaného řešení. 

Klíčová slova: workflow, nativní workflow, stavový automat, SharePoint, SharePoint 

Farma, migrace, Nintex, Datapolis 

Summary 

This thesis deals with the deployment of workflows at Ústí nad Labem 

Municipality. It contains an analysis of the current status and defines the requested initial 

terms. The thesis also describes a detailed design of implementing solution, including the 

pricing and the schedule of deployment. Marginally, it also deals with the history and the 

present of workflows and describes the requirements on the wokflows and workflow 

systems. In the end the thesis recapitulates the results and proposes further development of 

workflow at Ústí nad Labem Municipality. 

Keywords: workflow, native workflow, state machine, SharePoint, SharePoint Farm, 

migrations, Nintex, Datapolis 
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1 Úvod  

V dnešní době je řízení procesů ve firmě či na úřadě prakticky nemyslitelné bez 

pomoci informačních technologií. Každý den podniky a úřady pracují s množstvím 

informací, které samy vytvářejí nebo jsou jim v různých formách doručovány. Zpracování 

těchto informací je samo o sobě složitý proces, ve kterém je nutné zachovat určitý 

administrativní, technologický nebo organizační postup. Automatizaci těchto postupů 

pomáhají řešit podnikové informační systémy, které se souhrnně nazývají workflow 

systémy. Díky správně nastavenému workflow mohou podniky zjednodušit a urychlit 

jednotlivé činnosti nebo odstranit schvalovací proces prostřednictvím kolujícího papíru. 

Zmíněné workflow systémy jsou pak nasazovány nejen pro řízení obchodních, 

výrobních a řídících procesů, ale poslední dobou jsou stále častěji využívány pro řízení 

procesů vznikajících při výkonu státní správy. Tyto procesy jsou charakteristické 

následujícími vlastnostmi: 

- Procesy jsou orientovány na lidi 

- Všechny procesy jsou administrativního typu 

- Většina procesů je založena na dokumentech 

Nasazení workflow systému ve státní správě přináší nesporné výhody a úspory pro 

úřad samotný, ale je také přínosem pro občany, kteří služeb úřadu využívají. Díky tomu, že 

je každý dokument v elektronické podobě, obíhá po organizaci pouze virtuálně, čímž je 

eliminována možnost jeho ztráty, jeho doručení na nesprávné oddělení, zpoždění předání či 

poškození. Tím dojde k urychlení celého procesu a ke zjednodušení styku občanů se státní 

správou.  

Tato práce se zabývá systémovým návrhem nasazení workflow na Magistrátu města 

Ústí nad Labem. V současné době není na MmÚ implementován jednotný workflow 

systém, který by zefektivnil práci celého úřadu a snížil náklady na jeho provoz. Z tohoto 

důvodu byla nejprve provedena podrobná analýza požadavků. Zmíněná analýza obsahuje 

nejen popis jednotlivých procesů, které je potřeba řešit, ale zabývá se také otázkou výběru 

vhodného nástroje pro snadné vytváření workflow. Na základě zjištěných informací bylo 

navrženo nové řešení pro řízení podnikových procesů, které zajistí požadovaný stav oběhu 

dokumentů a umožní vybraným uživatelům, jednoduchým způsobem, tyto procesy 

spravovat. Celé navržené řešení je postaveno na technologii SharePoint společnosti 

Microsoft, která je na MmÚ již částečně využívána. Tím je zajištěna plná kompatibilita se 

stávajícím řešením a je usnadněn přechod na nové řešení pro uživatele, kteří se zvolenou 

technologií již pracují.  

Hlavním přínosem této práce je podrobný časový harmonogram nasazení workflow 

na MmÚ spolu s cenovou kalkulací nezbytných výdajů. 
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2 Vymezení workflow 

Workflow je definováno jako automatizace jednotlivých částí nebo celého 

podnikového procesu, během něhož jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od 

jednoho účastníka procesu ke druhému podle přesně definovaných pravidel tak, aby se 

přispělo či dosáhlo naplnění celkových cílů podniku. Zjednodušeně řečeno, se jedná o 

přesné definování podnikových procesů, které můžeme s jednotlivými dokumenty nebo 

položkami seznamů provádět. 

 

Obrázek 1 - Příklad podnikového procesu 

Samotné workflow si můžeme definovat následujícími parametry: 

- Sled jednotlivých úkolů aktivit potřebných pro dosažení stanoveného cíle 

- Uživatelé (nebo jejich skupiny), kteří dané úkoly vykonávají 

- Vazby mezi těmito uživateli 

- Dokumenty, nad kterými dané wokflow běží 

                             

Obrázek 2 - Příklad převedení podnikového procesu na workflow 
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Rozdíl mezi podnikovým procesem a workflow je v tom, že workflow řídí k tomu 

určený software. Dokumenty obíhají organizací pouze v elektronické podobě a jsou tím 

pádem okamžitě dostupné. Management a vedení společnosti mají zároveň k dispozici 

silný kontrolní mechanismus, díky kterému jsou schopni okamžitě detekovat slabá místa 

v jednotlivých procesech zpracování dokumentů a zároveň mohou lépe dohlížet na práci 

zaměstnanců. 

2.1  Historie a současnost 

Pokud budeme na wokflow pohlížet jako na proces automatizace podnikového 

procesu (řízení práce), můžeme jeho kořeny nalézt již v prvobytně pospolné společnosti. 

Tato společnost vznikla asi před 2 milióny let a zahrnuje jednu z vývojových etap lidstva, 

od vzniku člověka až po vznik třídní společnosti. Vyznačuje se vznikem občin a společnou 

prací a spotřebou. Společná lidská práce vedla nejen k rozdělování vytvořených produktů, 

ale také ke vzniku dělby práce podle pohlaví a věku. Tato etapa se tedy dá považovat za 

první pokus o řízení výrobního procesu. 

Samotný vznik workflow je úzce spojen s vývojem technologické architektury 

informačních systémů. Tyto systémy se také staly jedním z důvodů zavádění workflow do 

praxe. Organizace byly zavaleny velkým množstvím dokumentů v papírové podobě 

(žádosti od zákazníků, faktury, smlouvy atd.) a od technologie grafického zobrazování 

procesů očekávaly snížení nákladů na jejich distribuci a řízení. 

Začátkem 80. let 20. století řada společností vyvinula správu dokumentů na 

workflow systémech. Jedním z nejstarších produktů pro správu dokumentů s workflow 

funkcemi byl FileNet. První technologií, využívající wokrflow v informačních systémech, 

byla na konci 80. let 20. století technologie Imaging na zobrazování základních 

podnikových procesů. Tvůrci těchto dvou technoligií, společnosti FileNet a Sigma Imaging 

System, se stali průkopníky nabízející první workflow systémy. [9] 

Největší rozmach a rozvoj workflow systémů je však datován do 90. let 20. století, 

kdy došlo k vyčlenění business logiky mimo podnikové aplikace. Prvotním cílem těchto 

systémů bylo automatizovat vykonávané procesy tak, že se jednotlivé činnosti procesu 

předávají ihned dalším zaměstnancům podle předem stanovených pravidel. Hlavním 

přínosem bylo, že pokud je úkol doručen k příslušnému pracovníkovi, předpokládá se, že 

na něm může začít ihned pracovat. Workflow systém by nedoručil úkol, který není 

kompletní a určený pro další zpracování. V roce 1994 byl vytvořen pohled, který popisuje 

čtyři generace workflow. [6] Charakteristika těchto generací je popsána v Tabulka 1 - 

Generace workflow [6]. 

 

 

 

 

 



Petr Turek: Systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

2014  4 

Tabulka 1 - Generace workflow [6] 

Generace Charakteristika Vlastnosti 

První Specifické aplikace ● Pevně definované procesy                                                

● Aplikace v konkrétních aplikacích                                    

● Uzavřený a patentovaný výrobek 

Druhá Ovlivnitelné aplikace ● Samostatná aplikace                                                         

● Proces je definován pomocí skriptovacího jazyka 

Třetí Přizpůsobitelné služby ● Spolupráce s ostatními aplikacemi pomocí API rozhraní                          

● Otevřená architektura využívající standardy                                          

● Integrované GUI 

Čtvrtá Integrace ● Plná integrace se službami (e-mail, pracovní plocha)                               

● Standardizované rozhraní a formáty pro předávání dat                  

● Využití ve větším měřítku 

 

S přechodem na procesní řízení se mimo samotnou automatizaci procesu začaly 

objevovat snahy o změny těchto procesů. Na počátku 21. století workflow systémy nejen 

že začaly zajišťovat samotnou automatizaci, ale také zpětnou vazbu, sledování, 

vyhodnocování a simulaci průběhu těchto procesů. To znamená, že se již jedná o celý 

proces, který se automatizuje. 

Důležitým milníkem vývoje workflow systémů byl přechod od implementace 

workflow v aplikacích založených na proprietárním komunikačním rozhraní k technologii 

middleware. Tato technologie fyzicky přebírá úlohu zprostředkovatele komunikace. Tím je 

umožněno řízení podnikových procesů s vyšší složitostí, zapojení více informačních 

systémů do procesu a zároveň možnost rychlého přizpůsobení procesů změnám provozního 

prostředí. Procesy je potřeba přehledně sledovat, pravidelně vyhodnocovat, optimalizovat a 

aplikovat změny, které se okamžitě projeví. [6]  

V současné době se vývoj workflow systémů nachází ve čtvrté vývojové generaci 

(Tabulka 1 - Generace workflow [6]). Cílem již není pouhá automatizace procesů 

předáním úkolů podle předem stanovených pravidel, ale nyní máme zájem o celkovou 

optimalizaci těchto procesů. Dochází k velmi těsnému prolínání workflow a Business 

Intelligence. Nástroje mimo jiné podporují různé simulace procesů (tzv. what-if analýzu) a 

predikci budoucích hodnot. What-if analýza nabízí odpovědi na otázky typu: Co se stane, 

když změníme některou činnost v procesu, nebo když změníme vstupy? Pouhou změnou 

v modelu můžeme simulovat výsledky po opětovném spuštění procesu. 

2.2 Požadavky kladené na workflow systémy 

V současné době se pro řízení workflow využívají různé počítačové systémy, 

kterým souhrnně říkáme systémy řízení workflow. Tyto systémy nepokrývají pouze 

samotnou fázi řízení průběhu procesu, ale proces nejprve definují a vytvářejí. Jsou tedy 
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schopny interpretovat definici procesu, komunikovat s jednotlivými účastníky workflow a 

v případě potřeby spustit další aplikace. V konečné fázi workflow umožňují monitorovat a 

vyhodnocovat reálný průběh celého procesu. Shrnutím všech výše uvedených vlastností, 

které od systému řízení workflow vyžadujeme, můžeme definovat tři fáze, které systém 

řízení workflow musí pokrývat. Jsou jimi: 

- Fáze přípravná – dochází k definici procesu 

- Fáze realizační – řídí se samotný průběh procesu 

- Fáze monitorovací a vyhodnocovací – provádí se monitoring a hodnocení reálného 

průběhu procesu 

Na současném softwarovém trhu je nepřeberné množství produktů, které pokrývají výše 

uvedené fáze. Ne vždy se však jedná o plnohodnotný systém řízení workflow. V mnoha 

případech se jedná pouze o jednoduchou složku informačního systému, která nepokrývá 

veškeré základní charakteristiky workflow. Aby mohl být systém nazýván systémem řízení 

workflow, musí poskytovat: 

- Grafický návrh – umožnění vytvoření mapy procesu, definující tok úkolů a 

činností, které musí být vykonány od počátku do konce. 

- Role – možnost přiřazení role nebo pracovní funkce jednotlivým činnostem. 

Zabrání se tím změně definice pracovního postupu v případě, že dojde ke změně 

pracovníka. 

- Pravidla – umožnit vložení logiky procesu do definice workflow bez potřeby 

programování. 

- Řešení výjimek – umožnění řešit výjimečné situace (např. dlouhodobá 

nepřítomnost odpovědného pracovníka apod.). 

- Monitoring – sledování jednotlivých výskytů procesů. 

- Simulace – možnost testovat procesy před jejich ostrým nasazením. 

- Aktivita – schopnost informovat uživatele o nových úkolech, upozorňovat je na 

termíny, případně předat úkol jinému uživateli. 

- Databázové rozhraní – umožnit uživateli pracovat s informacemi uloženými 

v databázích. 

- Připojování dokumentů – možnost připojení dokumentů, které jsou klíčovou 

součástí řady podnikových aktivit. 

2.3 Rozdělení workflow systémů 

Jednotlivé systémy řízení workflow je možné, pro snazší orientaci mezi nimi, 

rozdělit dle různých hledisek. Těmito hledisky jsou: 

- Hledisko charakteru procesů 
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o Administrativní workflow – Tento typ je určen k vyřizování běžné, 

každodenní agendy. Zajišťuje rutinní administrativní činnosti. Jedná se 

zejména o procesy, které jsou jednoduché, často se opakují, podléhají 

občasným změnám a jsou dobře strukturovatelné. Jejich účastníky jsou 

téměř všichni zaměstnanci společnosti. Např. vystavení objednávky, 

sledování výdajů, vyřízení reklamace, registrace vozidla apod. Účastníci 

tohoto typu workflow jsou příležitostní, to znamená, že workflow není 

jejich hlavní pracovní náplní. 

                  

Obrázek 3 - Typy workflow systémů podle charakteru procesů [2] 

o Produkční workflow – Podporuje podnikové procesy, které vytvářejí 

přidanou hodnotu k finálnímu produktu, a na nichž závisí spokojenost 

zákazníka. Tyto procesy jsou stejně jako administrativní workflow dobře 

strukturovatelné, jen jejich struktura může být relativně složitá. Výskyt 

takových procesů je častý a zaměstnanci jim věnují většinu své pracovní 

doby. Např. vyřizování nahlášených poruch, žádost o poskytnutí úvěru 

apod. 

o Kolaborativní workflow – Základem tohoto typu je především týmová 

spolupráce. Obvykle obsahují opakovaný cyklus několika iterací téhož 

kroku, a to až do dosažení nějaké formy souhlasu. Jedná se tedy o 

dynamický proces, na jehož výstupu očekáváme dokument, na kterém 

spolupracuje několik uživatelů, a který prochází různými cykly schvalování. 

Např. tvorba dokumentace, zpracování kupní smlouvy, tvorba propagačních 

materiálů apod. S tímto typem workflow pracují většinou tvůrčí pracovníci, 

což znamená, že workflow musí být pružné, aby tvůrčí pracovníci mohli 

využívat i nepředdefinované cesty. 

o Ad-hoc workflow – Jedná se o procesy, jejichž průběh není předem znám 

(procesy nejsou standardizovány, jsou jedinečné a definují se až v okamžiku 
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vzniku). Podobají se administrativním workflow s tím rozdílem, že se 

zaměřují na zpracování odchylek od standardu. Celý proces je unikátní, ale 

účastníci dělají řadu podobných a opakovatelných operací. Např. dotaz 

zákazníka, zpracování výroční zprávy, vyřízení nestandardní reklamace, 

apod. 

Tabulka 2 - Vlastnosti workflow systémů z hlediska charakteru procesů 

Charakter procesů Vlastnosti 

Administrativní ● Účastníkem může být každý                                                                           

● Účastníci ho využívají příležitostně                                                               

● Ke změnám dochází občas                                                                              

● Každá organizace má jiné workflow 

Produkční ● Def. změnových procesů není důležitá, v systému se nevyskytuje   

● Změny v procesech souvisí se změnami v celé organizaci                            

● Vyžadují integraci ostatních podnikových aplikací 

Kolaborativní ● Uživatelé pracují ve skupinách                                                                       

● Musí umožňovat kreativitu uživatelů                                                             

● Musí být pružné                                                                                              

● Při práci dochází k dynamickým změnám procesů 

Ad-hoc ● Procesy definují koncoví uživatelé                                                                 

● Rychlá a snadná definice procesu v okamžiku potřeby                                 

● Možnost dynamických modifikací procesů 

 

- Hledisko technologické infrastruktury 

o Produkty založené na elektronické poště (mail-based) – Pro tento typ není 

nutný speciální program. Uživateli stačí pouze workflow server a poštovní 

server. Samotný proces probíhá pomocí zasílání e-mailových zpráv. Do této 

skupiny spadají ad-hoc a kolaborativní  workflow systémy. 

o Produkty založené na dokumentech (document-based) – Využívají systémy 

pro převod dokumentů do elektronické podoby nebo systémy pro správu 

dokumentů. Předpokládají možnost komunikace s externími systémy. Do 

této skupiny spadají především administrativní workflow systémy. 

o Produkty založené na procesech (process-based) – Jsou založeny na určitém 

databázovém systému a obvykle implementují vlastní komunikační 

mechanismus. Nabízejí velkou škálu rozhraní a interakcí s jinými 

aplikacemi. Do této skupiny spadají především produkční workflow 

systémy. 

o Produkty založené na webu (web-based) – Využívají jednotné rozhraní 

webu jako univerzální platformy pro přístup prostřednictvím webových 
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prohlížečů. V současné době se jedná o nejnovější trend rozvoje workflow 

aplikací. 

Tabulka 3 - Vlastnosti workflow systémů z hlediska technologické infrastruktury 

Technol. infrastruktura Vlastnosti 

Mail-based ● Není nutný speciální program                                                                      

● Proces probíhá pomocí zasílání zpráv elektronické pošty                                                              

● Nejsou vhodné pro prostředí s množstvím produkčních workflow 

Document-based ● Využívají systémy pro převod dokumentů do elektronické podoby              

● Jedná se především o administrativní workflow 

Process-based ● Jsou založeny na určitém databázovém systému                                          

● Nabízejí velkou škálu rozhraní a interakcí s jinými aplikacemi                      

● Jedná se především o produkční workflow systémy 

Web-based ● Využívají jednotné rozhraní webu                                                               

● Jedná se o nejnovější trend rozvoje workflow aplikací 

 

- Hledisko orientace procesů 

o Procesy orientované na lidi (people-centric) – Jedná se o nestrukturovatelné 

procesy, jejichž doba zpracování je značně dlouhá. Účastnící procesu 

spoléhají sami na sebe, informace, které v průběhu procesu předávají, jsou 

proměnlivé. 

o Procesy orientované na sebe (process-centric) – Zaměřují se na procesy, 

které bývají hlavními aktivitami podniku. Jsou dobře předvídatelné a jejich 

pravidla řešení, zpracování a přidělování priorit jsou pevně daná. 

Tabulka 4 - Vlastnosti workflow systémů z hlediska orientace procesů 

Orientace procesů Vlastnosti 

People-centric ● Nepředpověditelné, nestrukturované                                                                      

● Proměnný pracovní postup                                                                          

● Dlouhé časy zpracování                       

● Aktivován informacemi                         

● Sdílení informací                                  

● Orientován na projekty 

Process-centric ● Předpověditelné, strukturované            

● Pevný pracovní postup                         

● Krátké procesní cykly                          

● Aktivován daty nebo dokumenty          

● Orientován na transakce 



Petr Turek: Systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

2014  9 

2.4 Architektura workflow systémů 

Systém řízení workflow se skládá z několika komponent, jejichž úkolem je: 

- Vytvářet, uchovávat a interpretovat definice procesů – Definice procesů znamená 

posloupnost jednotlivých činností, z nichž se proces skládá, seznam jeho účastníků, 

dílčí časové horizonty, seznam informací potřebných pro vykonání procesu. Ke 

každému typu procesu musí v systému existovat příslušná definice. Chceme-li tedy 

do systému přidat nový proces, musíme nejdříve vytvořit jeho definici nebo tuto 

definici odněkud importovat. K tomu slouží speciální softwarové nástroje, které 

jsou v současných workflow systémech obvykle chápány jako samostatná součást a 

označují se PDT. 

- Vytvářet a řídit vlastní provádění procesů – Jednotlivé instance procesu (činnosti) 

tvoří jádro (označené zkratkou WES), které je základem každého systému 

workflow. Hlavními úkoly jádra je vytvářet, řídit a vykonávat workflow instance. 

Se svým okolím komunikuje prostřednictvím předem definovaných komunikačních 

protokolů a výměnných formátů. Tyto protokoly a formáty se společně označují 

jako WAPI.  

- Řídit komunikaci s uživateli a aplikacemi – Jednotliví účastníci komunikují s 

jádrem systému pomocí klientských aplikací, které jim usnadňují vykonávat 

jednotlivé činnosti. Tyto aplikace jsou spolu s invokovanými aplikacemi rovněž 

chápány jako samostatná část systému. 

Další součástí systému jsou i administrátorské a monitorovací nástroje, umožňující správu 

systému samotného, monitoring a ukládání získaných údajů. Díky tomu může systém 

téměř okamžitě podávat informace o množství a stavu vykonávaných procesů o tom, který 

konkrétní zaměstnanec se podílel na daném produktu, nebo o tom, kolik výrobků daného 

typu bylo v daném časovém období vyrobeno. Poslední část systému tvoří nástroje pro 

komunikaci s dalšími systémy workflow. K takové komunikaci bude mimo jiné docházet u 

procesů, na jejichž provádění se podílí více firem. Hlavní komponenty a jejich vzájemné 

propojení je znázorněné na Obrázek 4 - Referenční model workflow systému [14], který 

vychází z referenčního modelu workflow přijatého jako standard Workflow Management 

Coalition. [14] 
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Obrázek 4 - Referenční model workflow systému [14] 

2.5 Přínosy nasazení workflow 

Existuje několik důvodů, proč by měla organizace zvážit nasazení workflow. 

Těmito důvody jsou: 

- Pomocí workflow můžeme identifikovat a odstranit zbytečné kroky v podnikových 

procesech. 

- Vedoucí pracovníci se mohou soustředit na strategické oblasti podnikání místo 

toho, aby se zabývali každodenními provozními úkoly, jejich rozdělováním a 

sledováním jejich plnění. 

- Workflow obsahuje nastavení veškerých zodpovědností, jejichž znalost je nutná při 

rozhodování u jednotlivých kroků podnikových procesů. Odpovídá tedy na otázky 

typu: Co je potřeba udělat? Kdo je zodpovědný za daný úkol? Kdo další se na úkolu 

podílí? Co se stane, když provedeme určitou akci? Apod. 

- Umožňuje sledovat plnění jednotlivých etap úkolu. Klíčoví uživatelé mají možnost 

sledování kritických procesů, čímž mohou okamžitě identifikovat a řešit vzniklé 

problémy.  

- Workflow ukládá záznamy o tom, co se kde v systému vyskytuje. Ukazuje, kdo, co, 

kdy a jakými kroky řešil, čímž napomáhá vedoucím pracovníkům provádět audit 

jednotlivých procesů, na jehož základě je možné je dále optimalizovat a 

zefektivňovat. 

Stručně řečeno, workflow poskytuje výhody pro každou organizaci. Umožňuje 

zefektivnění práce, pomáhá šetřit čas, odstraňuje plýtvání a zbytečnou práci a lépe využívá 

lidské zdroje. Tím dochází k celkové úspoře financí podniku a ke zlepšení organizace 

práce. 
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3 Popis společnosti a analýza požadavků 

3.1 Obecné informace 

Magistrát města Ústí nad Labem je státem zřízená instituce, poskytující služby 

veřejné správy. Jeho úkolem je zajišťovat agendy svěřené mu státem v rámci tzv. 

přenesené působnosti (vydávání osobních dokladů, cestovních pasů, řidičských oprávnění, 

stavebních povolení, atd.) a agendy samosprávné (poplatky za komunální odpad, výherní 

automaty, psy, atd.) v rozsahu, který mu ukládá Zastupitelstvo města nebo Rada města. 

Vzhledem k počtu obyvatel žijících v Ústí nad Labem a rozloze města byly zřízeny čtyři 

Úřady městského obvodu (ÚMO Město, ÚMO Neštěmice, ÚMO Střekov a ÚMO Severní 

Terasa), které převzaly veškeré samosprávné agendy. 

V čele magistrátu stojí Primátor, jednotlivé úseky řídí Náměstci primátora a za 

chod magistrátu zodpovídá Tajemník. ÚMO mají v čele Starostu a za chod zodpovídá 

Tajemník příslušného obvodu.  

MmÚ, včetně příslušných ÚMO, má přibližně 595 zaměstnanců vybavených 

výpočetní technikou. IT infrastruktura a hardwarové a softwarové vybavení jednotlivých 

obvodů je centrálně řízeno magistrátem. To znamená, že nejsou povoleny jakékoliv 

výjimky zejména v používaném hardware a software, čímž je zajištěna konzistence a 

kompatibilita celé IT infrastruktury. 

3.2  Organizační struktura 

Jak samotný magistrát, tak příslušné obvody jsou řízeny dle pevně stanovené 

organizační struktury. Pro potřeby workflow bude postačující organizační struktura bez 

politického vedení. 

                   

Obrázek 5 - Organizační struktura MmÚ 

Primátor 1. náměstek 

 

2. náměstek 

Tajemník 

Vedoucí kanceláře 
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3.3 Technologické vybavení 

Zajištění činností v oblasti informačních technologií pro MmÚ a příslušné ÚMO 

bylo na základě výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném 

znění, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění zákona 

151/2000 o telekomunikacích, ze dne 01.03.2005, svěřeno společnosti Metropolnet, a.s. 

Uvedená společnost je vlastníkem veškerého hardwarového a softwarového vybavení a 

stejně tak kompletní datové infrastruktury, včetně Metropolitní optické sítě, pokrývající 

celé území Statutárního města Ústí nad Labem, čímž je zajištěno vysokorychlostní 

propojení všech ÚMO s MmÚ, v jehož budově se nachází serverová místnost. 

Společnost Metroponet, a.s. zajišťuje dle platné Provozní smlouvy kompletní 

správu IT pro MmÚ a příslušné ÚMO. Její povinností, mimo jiné, je pravidelná údržba a 

obměna výpočetní techniky jak koncových stanic, tak serverového vybavení. Dalším 

úkolem je zajišťovat softwarové vybavení dle požadavků MmÚ a navrhovat jejich 

optimalizaci a rozvoj. Následující tabulka (Tabulka 5 - Seznam použitých technologií) 

představuje výčet technologií, kterých se řešený problém bude dotýkat. 
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Tabulka 5 - Seznam použitých technologií 

Datová infrastruktura Metropolitní optická síť propojující MmÚ a jednotlivé ÚMO 

8 Gbit optické propojení server – server a server – diskové pole 

100 Mbit LAN mezi PC – server  

Virtuální prostředí HW 5x ESX server Dell PowerEdge R620 

● RAM: 65458,41 MB 

● CPU: Intel® Xeon ® CPU E5-2640 0 @ 2,50 GHz (2 

Procesors 6 Cores) 

● HDD: 300GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hard Drive 

● Připojení diskového pole: Emulex LPe12002-E, Dual Port 8 

Gb Fibre Channell 

● LAN :Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card 

● OS: VMware vSphere 5 Enterprise 

Diskové pole Dell PowerVault 

● Celková kapacita: 21,267 TB 

● Volná kapacita: 8731,076 GB 

Přidělená kapacita 

● RAID:  

-          10 – volno 351,234 GB 

-          5 – volno 562,073 GB 

● LUN 

-          0 – 1638,399 GB – RAID 5 

-          1 – 1331,199 GB – RAID 5 

-          2 – 1024,000 GB – RAID 5 

-          3 – 2047,000 GB – RAID 5 

-          4 – 2047,000 GB – RAID 5 

-          5 – 1638,399 GB – RAID 5 

-          6 – 1024,000 GB – RAID 10 

-          7 – 300,000 GB – RAID 10 

-          8 – 1996,799 GB – RAID 5 

Virtuální prostředí SW Serverový operační systém 

● MS Windows Server DataCenter LicSA 2 ProcLic 

Databázový systém 

● MS SQL Server Enterprise SA 

Nástroje pro podnikovou spolupráci, práci s dokumenty a 

informacemi 

● MS SharePoint Server SA 

Poštovní server 

● MS Exchange Server Enterprise SA 

Pracovní stanice Operační systém 

● MS Windows 7 Professional 

Kancelářské aplikace 

● MS Office Professional 2007 

● MS Office Professional 2010 
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3.4  Požadovaný stav oběhu dokumentů 

Celý proces oběhu dokumentů je složitý a na MmÚ ani na příslušných ÚMO není 

globálně řešen a popsán. V současné době jsou známy pouze požadované vlastnosti, které 

by workflow měl splňovat: 

- Dokumenty budou v rámci jednotlivých kroků předávány formou e-mailových 

zpráv. 

- V každém kroku pracuje s dokumentem kompetentní uživatel. 

- Uživatelé si dokumenty mohou navzájem předávat. 

- Uživatel s příslušnými právy bude moci získat okamžitý přehled o zpracovateli 

dokumentu a jeho stavu. 

- Bude možné řešit zastupitelnost nepřítomných zaměstnanců. 

- Jednotlivé procesy bude možné dodatečně kompetentními uživateli upravovat dle 

aktuální potřeby 

- Možnost rozšíření workflow na externí aplikace a informační systémy. 

- Implementace nástroje pro snadnou konfiguraci workflow. 

Mimo uvedené vlastnosti byly vyspecifikovány počáteční procesy, které je nutné řešit 

společně s nasazením workflow. Těmito procesy jsou: 

- Nástup / výstup zaměstnance 

- Žádost o dovolenou 

- Cestovní příkaz  

- Požadavek na objednávku 

- Schvalování interních dokumentů 

Uvedený seznam procesů, které je nutné řešit, je samozřejmě velice strohý a nepokrývá 

veškeré toky dokumentů, které existují na magistrátu a příslušných obvodech. Jedná se 

však o nejvíce frekventované dokumenty, které obíhají v papírové podobě. Jejich 

digitalizací dojde k výrazné úspoře financí a k urychlení a zpřehlednění veškerých 

uvedených procesů. 
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4 Analýza nasazení workflow na Magistrátu města Ústí 

nad Labem 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem zadavatele bylo rozhodnuto o 

nasazení a zprovoznění workflow za použití stávajícího hardwarového a softwarového 

vybavení, s co nejnižšími investicemi do externích aplikací. Z tohoto důvodu se jako 

nejvhodnější jeví využití MS SharePoint, jako nástroje pro podnikovou spolupráci, práci 

s dokumenty a informacemi, který má MmÚ k dispozici v rámci smlouvy se společností 

Microsoft (Enterprise Agreement).  

Tato varianta přináší rychlé a efektivní spuštění workflow bez nutnosti dalších 

investic. Uživatelé tak dostávají do rukou nástroj zvaný Windows Workflow Foundation. 

Tato platforma je přímo určená k modelování workflow a je standardní součástí .NET 

Framework v. 3 a vyšší. [4] Pomocí ní mohou uživatelé definovat a vytvářet jednotlivá 

workflow. Nejedná se však o samostatně spustitelné aplikace, ale pouze o sadu objektů, 

obstarávajících funkcionalitu, které musejí existovat s jiným procesem, zajišťujícím jejich 

funkčnost. Tomuto procesu se říká host a je reprezentován službou Windows SharePoint, 

která mimo jiné umožňuje: 

- Výběr a přiřazení workflow jednotlivým dokumentům 

- Správu a sledování workflow 

- Zabezpečení workflow 

- Uživatelské rozhraní pro práci s workflow 

Samotná platforma Workflow Foundation, kterou budeme využívat pro modelování 

workflow v prostředí MS SharePoint, umožňuje používat dva typy workflow: sekvenční a 

stavové. Vzhledem k tomu, že sekvenční workflow je určeno přesnou sekvencí kroků, 

můžeme říci, že je vhodnější pro modelování podnikových procesů, kde máme jasně 

definovaný sled událostí, které nastanou. Naopak stavové workflow můžeme použít při 

modelování procesů, při nichž dochází k interakci s uživateli a kde je zapotřebí větší 

flexibilita. Obecně je však možné u většiny případů namodelovat jednotlivé procesy nebo 

činnosti oběma typy workflow. Záleží tedy pouze na rozhodnutí jednotlivých pracovníků, 

který typ pro danou problematiku zvolí. 

Vlastnosti jednotlivých typů workflou jsou následující: 

- Sekvenční (Sequential) workflow – jsou popsány vývojovým diagramem, který 

obsahuje začátek, cestu (s možností paralelního větvení a smyček) a konec. Tento 

typ workflow je tedy dán jako sled akcí a událostí, které jsou spouštěny 

v předepsaném pořadí. 
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Obrázek 6 - Sekvenční workflow 

- Stavový automat (State Machine) – jedná se o jednotlivé stavy a přechody mezi 

nimi. Jeden stav je vždy počáteční. Poté může být v závislosti na událostech 

uskutečněn přechod do dalšího stavu. Může také obsahovat jeden nebo více 

konečných stavů, které určují konec workflow. Není tedy jednoznačně určena 

pevná posloupnost kroků. 

   

Obrázek 7 - Stavové workflow 

Jednotlivá workflow jsou spouštěna nad položkami (nikoliv nad formulářem) a uživatelé 

mají možnost provádět následující operace: 

- Zobrazení seznamu workflow, která jsou pro daný dokument dostupná 

- Založení workflow v dokumentu 
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- Editovat nebo přeřadit již vytvořený task 

- Dokončit workflow task 

Aby však mohli s workflow uvedenými způsoby pracovat, je nutné, aby tato workflow 

byla v sytému dostupná. V MS SharePoint 2013 je k dispozici několik způsobů vytváření 

workflow: 

1. Nativní workflow – jedná se workflow, která jsou v MS SharePoint Server 

připravena a stačí je pouze aktivovat. Takovýmito workflow jsou například: 

- Schvalování dokumentu 

- Prokázání seznámení s dokumentem 

Tato předdefinovaná workflow je možné dále modifikovat, pro konkrétní případy 

použití. 

2. Vytvářené pomocí SharePoint Designeru. SharePoint Designer je nástroj, který je 

distribuován zdarma a umožňuje vytvářet složitější workflow. Nevýhodou je, že 

workflow se vytvářejí pomocí „pseudotextových“ příkazů a máme k dispozici 

pouze 30 aktivit, které můžeme použít. 

3. Programování workflow, pomocí .NET Foundation (např. MS Visual Studio). 

Tímto způsobem je možné vytvořit libovolně strukturované workflow pro libovolné 

aktivity. Vše záleží pouze na zručnosti programátora. Tato varianta je však příliš 

časově náročná a vyžaduje znalosti programování. 

[1] 

Samotné vytváření workflow za pomoci výše uvedených nástrojů není příliš uživatelsky 

přívětivé a v některých případech vyžaduje nadstandardní znalosti programování. Z tohoto 

důvodu byly vytvořeny nadstavby na MS SharePoint, které umožňují jednoduchým a 

intuitivním způsobem vytvářet i velice složitá workflow. 

4.1 Příprava hardwarového a softwarového prostředí 

Současná ShP Farma je umístěna ve virtuálním prostředí za použití technologie 

společnosti VMware ve verzi vSphere 5.1 Enterprise. Tato technologie umožňuje provoz 

SharePoint serverů s potřebným výkonem a dostatečnou kapacitou diskového prostoru. 

Pro provoz ShP Farmy v poslední uvolněné verzi 2013 je doporučena minimální 

hardwarová a softwarová konfigurace serverů dle Tabulka 6 - Minimální HW a SW 

požadavky. 
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Tabulka 6 - Minimální HW a SW požadavky 

  Hardware Software 

Aplikační server RAM - 12 GB OS - Windows Server 2008 R2 SP1 

  CPU - 64-bit, 4 Cores IIS - 7.5 

  HDD - 80 GB systémový disk MS .NET Framework 4.5 

Databázový server RAM - 8 GB OS - Windows Server 2008 R2 SP1 

  CPU - 64-bit, 4 Cores IIS - 7.5 

  HDD - 80 GB systémový disk MS .NET Framework 4.5 

    MS SQL Server 2008 R2 SP1 64-bit 

Klientské stanice   OS - Windows 7 

    Silverlight 3 

    MS Office 2007 SP2 

 

 Jak již bylo zmíněno, MmÚ disponuje virtuálním prostředím, ve kterém jsou 

provozovány veškeré servery. Pro novou ShP Farmu budou v tomto prostředí vytvořeny 

dva nové servery dle uvedených minimálních požadavků. Jediným omezujícím faktorem 

by mohl být výkon celé virtuální farmy, který by nebyl chopen pokrýt potřeby stávajících 

virtuálních serverů společně s nově vytvořenou ShP Farmou. Analýzou výkonu virtuální 

farmy za 1Q/2014 bylo zjištěno zatížení jednotlivých ESX serverů, které je uvedeno 

v Tabulka 7 - Vytížení ESX za 1Q/2014. 

Tabulka 7 - Vytížení ESX za 1Q/2014 

  

CPU max. 

[%] 

RAM max. 

[%] 

ESX1 24 33 

ESX2 19 48 

ESX3 20 39 

ESX4 16 37 

ESX5 28 31 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že využití CPU virtuální farmy je zhruba 30% z celkového 

výkonu a využití RAM je 50%, což znamená, že pro provoz nové ShP Farmy je dostatek 

volných prostředků a stávajících aplikací se její spuštění nikterak nedotkne. 

Klientské stanice jsou na MmÚ a příslušných ÚMO průběžně obměňovány ve 

dvouletých cyklech. To znamená, že v současné době je na 95 % všech klientských stanic 

nainstalován operační systém MS Windows 7 Professional s kancelářským balíkem MS 

Office 2007 a novějším. Zbylých 5 % stanic používá operační systém MS Windows XP 

Professional. Tyto stanice nebudou využívat možností workflow, jelikož se jedná o 

specializované (většinou jednoúčelové) pracovní stanice. 
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4.2 Migrace stávající technologie 

V současné době je v rámci IT infrastruktury MmÚ provozován na technologii MS 

SharePoint 2003 intranet. Součástí uvedeného řešení je poskytování následujících služeb: 

- Rozcestník aplikací  

- Telefonní seznam  

- Provoz aplikace Vnitřní předpisy  

- Provoz aplikace Rada a Zastupitelstvo  

- Několik týmových webů s různou úrovní využití  

Samotný SharePoint 2003 však neumožňuje nasazení workflow, a proto bude nutné 

nejprve provést upgrade celého systému na vyšší verzi. Pro samotný upgrade se nabízí 

několik možností, z nichž každá má své pro i proti. Těmito možnostmi jsou: 

- Migrace veškerých dat do nového prostředí – Při volbě této metody je nutné 

stávající SharePoint 2003 postupně migrovat na verze 2007, 2010 a 2013. Tato 

metoda je však náročná na čas a prostředky (v jednom okamžiku by musely být 

zprovozněny ShP Farmy všech migrovaných verzí). Výhodou tohoto řešení je však 

plná kompatibilita a funkčnost všech dokumentů, které již byly vytvořeny a to 

včetně jejich metadat. 

- Migrace finálních dokumentů – Použitím této metody dojde pouze k migraci 

finálních dokumentů, přičemž metadata obsahující podrobnosti např. o 

schvalovacím procesu, připomínkování, verzích atd. budou ztracena. Tato metoda 

je časově i prostředkově méně náročná, zákazník však přijde o některá důležitá 

data. 

- Provedení exportu stávajících dat do podporovaného formátu a jejich opětovné 

načtení do nové verze – Při aplikaci této metody dojde k exportu veškerých dat 

(včetně metadat) pro webové zobrazení. Po tomto exportu budou data 

naimportována do nové verze 2013, ve které budou opětovně zaindexována, čímž 

se vytvoří nová metadata s podrobnostmi. Uvedený způsob je časově náročný, 

avšak zákazník získá přístup ke všem datům bez jejich redukce nebo ztráty. 

Další možností, která však není migrací stávajících dat do nového prostředí, je zachování 

původní ShP Farmy ve verzi 2003, jako archivního systému a paralelní vystavění nové ShP 

Farmy 2013. V tomto případě se musí archivní verze jednoznačně identifikovat jako archiv 

a není možné v ní dále provádět úpravy. Tím se zajistí licenční čistota. Licence MS 

Enterprise Agreement umožňuje zákazníkům mimo použití libovolné dostupné verze MS 

SharePoint Serveru také využít možnost off-line verze pro zpřístupnění archivu. Jedná se o 

nejjednodušší způsob, jak mít stále přístup k původním datům a přitom využívat 

technologií nové verze 2013. Uvedený způsob není časově náročný a zajistí 

bezproblémový přístup ke všem stávajícím datům, včetně jejich metadat. Nevýhodou však 

je obtížný způsob vyhledávání v nových a archivních datech, kdy bude muset být nejprve 

prohledána databáze archivní a při negativním výsledku bude muset uživatel zadat stejný 
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vyhledávací dotaz nad databází aktuální (možno i v opačném pořadí). Tím dojde 

k prodloužení času potřebného pro vyhledání příslušného dokumentu. 

Tabulka 8 - Silné a slabé stránky jednotlivých variant migrace stávajících dat 

  Silné stránky Slabé stránky 

Migrace veškerých dat převod veškerých dokumentů nutnost několikanásobné migrace  

zachování metadat velká časová náročnost 

Migrace dokumentů převod veškerých dokumentů ztráta metadat 

Export a import převod veškerých dokumentů větší časová náročnost 

zachování metadat   

Archivní systém není nutná migrace dat paralelní provoz 2 ShP Farem 

  ztížené vyhledávání 

  

Druhou částí migrace stávající technologie je zachování nebo opětovný vývoj 

aplikací, které jsou na současné verzi 2003 provozovány. Jedná se především o aplikace 

Telefonní seznam, Vnitřní předpisy a Rada a Zastupitelstvo. Tyto aplikace byly vyvinuty 

na zakázku pro prostředí MS SharePoint 2003 a jejich přenos není, z důvodu použitých 

technologií, na novou verzi možný. Uvedené aplikace jsou pro MmÚ nepostradatelné a je 

tedy nutné jejich provoz v novém prostředí zajistit. Jako nejvhodnější se nabízejí 

následující řešení: 

- Upgrade aplikací pro nové prostředí SharePoint 2013 – Tato varianta počítá 

s přepracováním stávajících aplikací tak, aby je bylo možné provozovat v novém 

prostředí. Vzhledem k tomu, že aplikace byly vyvinuty na zakázku externí firmou a 

MmÚ nevlastní jejich zdrojové kódy, bude nutná spolupráce s autory, čímž vznikají 

další vícenáklady s tím spojené. 

- Převod stávajících aplikací do prostředí SharePoint 2013 – Tento způsob řešení 

přenosu stávajících aplikací do nového prostředí se jeví jako nejvhodnější. Veškeré 

funkcionality workflow, které aplikace řešili, jsou nyní standardně dostupné 

v SharePoint 2013 a nemusejí být suplovány. Není nutná spolupráce třetích stran, 

čímž nevznikají vícenáklady s tím spojené. Aplikace budou začleněny přímo do 

prostředí MS SharePoint, čímž bude v budoucnosti zajištěna možnost jejich 

automatického přenosu do vyšších verzí. 
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Tabulka 9 - Silné a slabé stránky jednotlivých variant migrace stávajících aplikací 

  Silné stránky Slabé stránky 

Upgrade stávajících aplikací   vícenáklady na úpravu aplikací 

Převod aplikací do prostředí 

SharePoint 2013 

začlenění do SharePoint   

snadná budoucí migrace   

4.3 Volba nadstavbového nástroje pro vytváření workflow 

Vzhledem k tomu, že vytváření workflow za pomoci standardních (výše 

uvedených) nástrojů není příliš uživatelsky přívětivé, bylo by vhodné využít nadstavbový 

nástroj, který umožňuje jednoduchým a intuitivním způsobem vytvářet i velice složitá 

workflow. 

Jedněmi z předních vývojářů, kteří se zaměřili na nadstavbové nástroje, umožňující 

jednoduchou editaci workflow nad MS SharePoint jsou společnosti Datapolis s produktem 

Workbox a Nintex s produktem Workflow. Oba zmíněné produkty se instalují, jako 

nadstavba nad MS SharePoint a umožňují za pomoci grafického rozhraní metodou Drag 

and Drop modelovat a řídit firemní procesy na platformě MS SharePoint.  

V současné době jsou oba nástroje dostupné ve variantách On-Premise a Cloud, což 

umožňuje jejich nasazení jak na ShP Farmě přímo u zákazníka, tak i v cloudových 

službách, jako např. MS Office 365. Vzhledem k tomu, že MmÚ využívá v rámci licenční 

smlouvy uzavřené se společností Microsoft (Enterprise Agreement) i cloudové služby, je 

tato funkcionalita vítána. Nicméně přenos celého SharePoint řešení do cloudu není MmÚ 

požadován a je preferováno On-Premise řešení. 
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4.3.1 Datapolis Workbox 2013 

Jedná se o účinný nástroj pro vytváření a řízení firemních procesů v prostředí MS 

SharePoint. Umožňuje pomocí grafického prostředí rychlé vytváření schémat a nastavení 

firemního procesu bez potřeby znalosti programování. Jednotlivé procesy jsou zobrazeny 

jako klasické diagramy, díky čemuž jsou přehledné a snadno upravitelné. Uživatel má 

možnost v každém okamžiku monitorovat a vyhodnotit aktuální stav všech existujících 

procesů. Umožňuje definovat a provádět jednoduchý oběh dokumentů, jako například: 

- likvidace faktur 

- schvalování dovolených 

- vyřízení pracovní neschopnosti 

- cestovní příkazy 

- koordinovaná tvorba dokumentů několika uživateli 

- delegování úkolů a eskalace při jejich neplnění 

- řízení změn 

[14] 

 

Obrázek 10 - Ukázka definice workflow za pomoci Datapolis Workbox [14] 

Velkou výhodou je plná integrace s prostředím MS SharePoint, kdy využívá MS 

SharePoint jako úložiště dat a Windows Workflow Foundation jako workflow engine. 

Vyniká jednoduchým ovládáním a srozumitelností pro netechnické uživatele. Důležitou 

vlastností je otevřená architektura, která umožňuje vytvářet další funkcionality, konektory 

pro ERP nebo CRM systémy a budovat nadstavby zastřešující různé systémy a aplikace. 

Mezi jeho základní vlastnosti patří: 

- Grafický webový návrhář procesů (snadno použitelný, bez nutnosti programovat) 
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Intuitivní rozhraní umožňuje správcům procesu tvořit nové a upravovat existující 

procesy bez jakéhokoliv kódování. Většina objektů tvořících workflow je do 

diagramu umisťována pomocí techniky Drag-and-Drop (stavy, akce, aktivity, role, 

oprávnění). 

- Manažersky orientované řešení (manažerská a technická vrstva návrhu jsou 

odděleny) 

Manažerská vrstva umožňuje snadno vytvořit a spravovat obchodní logiku procesu 

a poskytuje tak manažerům příležitost účastnit se a řídit tvorbu definice workflow. 

Technická vrstva je určena IT profesionálům a vývojářům pro definici pokročilých 

funkcí workflow bez zásahu do definice obchodní logiky procesu. 

- Jednoduchost úprav modelu procesu 

Oddělení manažerské vrstvy přináší vysokou míru názornosti procesního diagramu. 

Změny na úrovni obchodní logiky mohou být nasazeny okamžitě bez pomoci IT 

profesionálů.  

- Plná integrace s platformou SharePoint 

Návrhář workflow je integrován přímo do SharePointu. Nasazení workflow probíhá 

jediným kliknutím. Workbox ukládá definici workflow přímo v prostředí 

SharePoint, což umožňuje konzistentní zálohování. 

- Rozšíření systému oprávnění SharePoint 

Pomocí workflow lze efektivně řídit přístup uživatelů k jednotlivým záznamům, ale 

i k jejich částem, v závislosti na stavu workflow. Lze tak například zajistit, že od 

určitého stavu budou hodnoty v určitých sloupcích dostupné pouze oprávněným 

uživatelům. 

- Reporting a podpora rozhodování 

Grafický diagram detailní historie workflow obsahuje údaje o uživateli, sledu a 

parametrech spuštěných akcí, čase trvání a úzkých hrdlech procesu. 

- Dostupnost české jazykové mutace 

- Možnost nasazení On-Premise nebo v Cloudu 

[14] 

Tabulka 10 - Minimální softwarové požadavky pro nasazení Datapolis Workbox 2013 

  Software 

Server OS - Windows Server 2008 

  MS SharePoint Server 2010 nebo MS SharePoint Foundation 2010 

  MS .NET Framework 3.5 

Klientské stanice MS Silverlight 3.0 

  MS Internet Explorer 9.0 
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4.3.2 Nintex Workflow 2013 

Nintex Workflow je určeno pro jednoduché vytváření a nastavení procesů oběhu 

dokumentů a informací (jejich schvalování, připomínkování apod.) v prostředí SharePoint, 

bez nutnosti hlubší znalosti informačních systémů. Přináší zcela novou kvalitu do realizace 

workflow díky integraci grafického návrháře přímo do prostředí MS SharePoint. Použití 

návrháře nevyžaduje programování a změny jsou ihned po provedení (on-line) aplikovány 

do života. Úpravy workflow jsou tedy otázkou hodin a (po zácviku v práci s návrhářem) je 

může provádět i proškolený uživatel. Umožňuje definovat a provádět jednoduchý oběh 

dokumentů, jako například: 

- likvidace faktur 

- schvalování dovolených 

- vyřízení pracovní neschopnosti 

- cestovní příkazy 

- koordinovaná tvorba dokumentů několika uživateli 

- delegování úkolů a eskalace při jejich neplnění 

- plánování časově omezených úkolů 

[15] 

 

Obrázek 11 - Ukázka definice workflow za pomoci Nintex Workflow [15] 
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Oproti „standardnímu“ postupu vývoje přináší zejména tyto výhody:  

- V návrháři je předpřipraveno mnoho funkcí, které stačí jen snadno nakonfigurovat a 

používat (tato nastavení jsou v MS SharePoint Designeru složitější).  

- Workflow mají automaticky řešenou zastupitelnost.  

- Vše je integrováno přímo v portálu, tudíž není třeba kupovat a hlavně instalovat 

žádné další aplikace na stanice uživatelů, kteří návrh provádějí. Stačí webový 

prohlížeč. Uživatelé pak nemusí používat SharePoint Designer, který je primárně 

určen pro IT specialisty s pokročilejšími znalostmi.  

- Při ručním spouštěním workflow, navrženého v Nintex Workflow, se zobrazuje 

schéma workflow. Uživatel tak získá informaci co vlastně spouští.  

- Rozšíření reporting workflow v SharePointu.  

- V případě, že budou návrhy workflow dělat i uživatelé z businessu, jejich zaškolení 

bude s nadstavbou snazší a práce na konfiguraci workflow/procesu jim bude trvat 

kratší čas.  

- Obsahuje aktivity, které ve standardním SharePoint workflow nejsou (integrační 

aktivity, aktivity pro práci s ActiveDirectory apod. - podle edice Nintex Workflow).  

- Umožnuje tzv. Lazy Approving, kdy je možné schvalovat přímo z emailu. Stačí 

jako odpověď na úkol o schválení odpovědět „schvaluji“, resp.“neschvaluji“ (nebo 

jiné klíčové slovo, které se nadefinuje) a úkol bude schválen, resp. odmítnut bez 

nutnosti navštívit portál. Všechny informace o schválení mohou být umístěny v 

úkolu, resp. v emailu.  

- Dostupnost české jazykové mutace 

- Možnost nasazení On-Premise nebo v Cloudu 

[15] 

Tabulka 11 - Minimální softwarové požadavky pro nasazení Nintex Workflow 2013 

  Software 

Server OS - Windows Server 2008 R2 

  MS SharePoint Server 2013 nebo MS SharePoint Foundation 2013 

Klientské stanice MS Internet Explorer 9.0 
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5 Návrh řešení 

Požadovaným cílovým stavem, jehož chceme v této etapě nasazení workflow na 

Magistrátu města Ústí nad Labem dosáhnout je: 

- převod stávajícího prostředí na technologii SharePoint 2013 

- řešení několika vybraných procesů 

- výběr a implementace nadstavbového nástroje pro snadné vytváření workflow 

Samotný průběh nasazení workflow je rozdělen do několika oblastí, jejichž 

realizace se bude řídit dle stanoveného harmonogramu (Tabulka 15 - Harmonogram 

nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem). 

5.1 Příprava nového prostředí 

První etapou, kterou je nutné realizovat, je příprava nové ShP Farmy, v rámci níž 

bude spuštěno workflow. Zvolená konfigurace ShP Farmy je složena ze serveru, plnícího 

funkci front-end a aplikačního serveru a samostatného databázového serveru. V případě 

potřeby je možné kdykoliv v budoucnu ShP Farmu rozšířit o další server, čímž zvýšíme 

její výkonnost. Autentifikace a autorizace přístupů jednotlivých uživatelů bude řešena 

pomocí adresářových služeb LDAP – Active Directory od společnosti Microsoft, které jsou 

již na MmÚ implementovány. Názorné schéma propojení všech zúčastněných serverů je na 

Obrázek 12 - Schéma ShP Farmy. 

                     

 

Active directory 

SharePoint 2013 

SQL Server 2012 

Obrázek 12 - Schéma ShP Farmy 
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Instalace nové ShP Farmy bude provedena ve virtuálním prostředí datového centra 

MmÚ. Jednotlivé servery je nutné nejprve nakonfigurovat dle požadavků uvedených v 

Tabulka 6 - Minimální HW a SW požadavky. Jako operační systém bude použit MS 

Windows Server 2012 ve verzi Standard. Součástí instalace MS SharePoint Serveru 2013 

je i instalace a konfigurace IIS a dalších požadovaných produktů (Obrázek 13 - Doplňkové 

produkty pro instalaci SharePoint 2013). Jako databázový server bude použit MS SQL 

Server 2012 ve verzi Enterprise. 

 
Obrázek 13 - Doplňkové produkty pro instalaci SharePoint 2013 

5.2 Migrace stávajícího řešení do nového prostředí 

Dalším krokem při nasazení workflow na MmÚ je migrace stávajících dat do 

nového prostředí, skládající se z následujících součástí: 

Rozcestník aplikací  

Stávající Rozcestník aplikací nebude migrován, ale bude nahrazen novým, který 

bude lépe vyhovovat prostředí ShP Farmy po migraci. 

Týmové weby a telefonní seznam  

Jednotlivé weby a telefonní seznam budou vyexportovány ze stávajícího prostředí a 

zpětně naimportovány do prostředí nového. Export i import proběhne za pomoci 

standardních nástrojů, které jsou obsaženy v prostředí MS SharPoint 2003 resp. MS 

SharePoint 2013. 
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Aplikace Rada a Zastupitelstvo  

Z několika navržených možností (Tabulka 8 - Silné a slabé stránky jednotlivých 

variant migrace stávajících dat) byla zvolena migrace pomocí exportu pro web a 

následného importu. Tím dosáhneme zachování nejen dokumentů samotných, ale také 

veškerých metadat, která vypovídají o historickém vývoji jednotlivých dokumentů a jejich 

procesu schvalování. Tento postup migrace se týká pouze dat z aplikací Rada a 

zastupitelstvo. 

Nejprve se provede export seznamu stávajících dokumentů, včetně jejich metadat, 

do formátu pro web. Tímto formátem je obecný značkovací jazyk XML. Takto 

vyexportovaný soubor bude obsahovat veškeré potřebné informace pro následný import do 

nového prostředí. Struktura tohoto souboru je pevně stanovena a je následující: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

- <Slozka Typ="Root"> 

+ <Slozka Typ="Pozvanky"> 

- <Slozka Typ="Usneseni"> 

- <Slozka Typ="2013"> 

- <Dokument Typ="Usneseni" ZobrazovanyNazev="18. jednání dne 5.12.2013" 

Url="/dokumenty/Usneseni/18zm2013.doc" Icon="doc" Archivovano="NE" 

Min="7/13" Max="7/13"> 

- <Dokument Typ="Material" ZobrazovanyNazev="7/13 Dodatek č. 15 k úplnému znění 

Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace" 

CisloUsneseni="7" BodProgramu="34" TextUsneseni="" DatumJednani="5.12.2013 

0:00:00" Predklada="" Vec="Dodatek č. 15 k úplnému znění Zřizovací listiny 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace" 

Url="/dokumenty/Kancelar_primatora/18ZM2013_M34.doc" Icon="doc" 

NazevDokumentu="18ZM2013_M34" Odbor="Kancelář primátora" Oddeleni="" 

NazevUsneseni="Dodatek č. 15 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace" Zpracoval="XXXXXXXX" Schvalil="" 

Zmenil="XXXXXXXX" ZpracovalDne="29.11.2013 11:16:45" SchvalilDne="" 

ZmenilDne="29.11.2013 11:31:11"> 

<Dokument Typ="Priloha" ZobrazovanyNazev="Příloha č. 1 Příloha - návrh Dodatku č. 

15 k úplnému znění zřizovací listiny" 

Url="/dokumenty/Kancelar_primatora/18ZM2013_M34_Prilohy/18ZM2013_M34_P

1.doc" Icon="doc" />  

</Dokument> 

</Dokument> 

+ <Dokument Typ="Usneseni" ZobrazovanyNazev="17. jednání dne 5.9.2013" 

Url="/dokumenty/Usneseni/17zm2013.doc" Icon="doc" Archivovano="NE" 

Min="5/13" Max="6/13"> 

file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML


Petr Turek: Systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

2014  30 

<Dokument Typ="Usneseni" ZobrazovanyNazev="16. jednání dne 24.6.2013" 

Url="/dokumenty/Usneseni/16zm2013.doc" Icon="doc" Archivovano="NE" Min="" 

Max="" />  

+ <Dokument Typ="Usneseni" ZobrazovanyNazev="15. jednání dne 7.3.2013" 

Url="/dokumenty/Usneseni/15ZM2013.doc" Icon="doc" Archivovano="NE" 

Min="4/13" Max="4/13"> 

</Slozka> 

+ <Slozka Typ="2012"> 

+ <Slozka Typ="2011"> 

+ <Slozka Typ="2010"> 

+ <Slozka Typ="2009"> 

+ <Slozka Typ="2008"> 

+ <Slozka Typ="2007"> 

+ <Slozka Typ="2006"> 

+ <Slozka Typ="2005"> 

</Slozka> 

+ <Slozka Typ="NezarazeneMaterialy"> 

+ <Slozka Typ="Zapisy"> 

</Slozka> 

Další částí migrace bude přenos souborů s dokumenty ze stávajícího prostředí na 

nové. K tomu je nutné, na novém prostředí SharePoint 2013, vytvořit shodné adresářové 

struktury pro uložení jednotlivých dokumentů a jejich začlenění dle hodnot obsažených 

v atributu URL v migračních XML souborech. Jednotlivé souboru poté budou za pomoci 

Průzkumníka zkopírovány ze stávajícího prostředí na nové. 

Závěrečnou částí migrace bude import XML souboru do nového prostředí a 

nastavení potřebných oprávnění pro jednotlivé uživatele. 

Aplikace Vnitřní předpisy  

Veškerá data obsažená v aplikaci Vnitřní předpisy nebudou do nového prostředí 

migrována, ale dojde k jejich novému pořízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

dokumenty vytvářené pouze jedním uživatelem, není u nich požadována jakákoliv historie 

a není tedy nutné zabývat se metadaty. To znamená, že bude proveden pouze export 

stávajících dokumentů do adresářové struktury a jejich následné ruční začlenění do nové 

struktury webu MS SharePoint 2013. 

file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
file://wmag01/Export/ExportProInternet.XML
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5.3 Vývoj a nasazení formulářů 

Součástí nasazení workflow na MmÚ je tvorba formulářů, pomocí nichž budou 

jednotlivá workflow řízena. Těmito formuláři jsou: 

o Nástup / výstup zaměstnance  

o Žádost o dovolenou 

o Cestovní příkaz  

o Požadavek na objednávku 

o Schvalování interních dokumentů  

Jako nejvhodnější nástroj pro řešení výše uvedených procesů se jeví technologie 

MS InfoPath. Tato technologie umožňuje publikovat formuláře na SharePoint a zároveň 

umí data, vyplněná ve formuláři, odesílat zpět do SharePoint. Takto získaná data se poté 

dají jednoduše propagovat do vlastností typu obsahu, který se při publikaci na SharePoint 

vytvoří. Díky propagaci vlastností je možné nad těmito daty spustit workflow. 

Pro použití InfoPath formulářů je nutné, aby všichni uživatelé, využívající 

jednotlivé formuláře, měli InfoPath nainstalován na svém lokálním počítači. Tuto 

podmínku však můžeme obejít tím, že vytvoříme šablonu formuláře a budeme ji 

publikovat jako webový formulář. Takto budou vytvořeny všechny požadované formuláře 

a do budoucna bude možné jednoduše přidávat další.  

5.4 Výběr nadstavbového nástroje pro vytváření workflow 

Vzhledem k tomu, že vytváření workflow za pomoci standardních nástrojů MS 

SharePoint 2013 není příliš uživatelsky přívětivé, bylo rozhodnuto o doplnění grafického 

designeru pro snadný návrh procesů a řešení zastupitelnosti. 

Jelikož se bude jednat o klíčový nástroj pro vytváření workflow na MmÚ, byla 

provedena podrobná analýza práce s jednotlivými navrhovanými produkty a popsány 

jednotlivé kroky vedoucí k vytvoření pracovního postupu.  

5.4.1 Datapolis Workbox 2013 

Před zahájením vytváření nového pracovního postupu je nejprve nutné definovat, o 

jaký typ workflow se bude jednat. Na výběr jsou následující možnosti (Obrázek 14 - Výběr 

typu workflow): 

- Globálně opakovaně použitelný pracovní postup – lze jej použít v libovolném webu 

služby SharePoint. 

- Opakovaně použitelný pracovní postup – tyto pracovní postupy je možné přidružit 

k libovolnému seznamu nebo knihovně v dané kolekci webů. 

- Pracovní postup webu – jedná se o pracovní postupy přístupné pouze v rámci 

daného podřízeného webu. 
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Obrázek 14 - Výběr typu workflow 

Poté bude vytvořen nový návrhový formulář pro definici pracovního postupu (Obrázek 15 

- Pracovní plocha Datapolis Workbox 2013). Tento formulář obsahuje začátek a konec 

pracovního postupu, definici skupiny uživatelů, kteří budou moci s vytvořeným workflow 

pracovat, informaci o autorovi navženého workflow a panel nástrojů. 
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Obrázek 15 - Pracovní plocha Datapolis Workbox 2013 

Uživatel má možnost na tento formulář umístit z panelu nástrojů jednotlivé objekty 

definující pracovní postup a propojit je pomocí akcí, které se mají v daném okamžiku 

provést (Obrázek 16 - Vizuální návrh pracovního postupu v Datapolis Workbox 2013).  
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Obrázek 16 - Vizuální návrh pracovního postupu v Datapolis Workbox 2013 

Po vytvoření celého pracovního postupu je nutné dopnit jednotlivým akcím jejich aktivity 

tak, aby bylo požadované workflow plně funkční (Obrázek 17 - Definice aktivit v 

Datapolis Workbox 2013). Po uložení bude pracovní postup dostupný, dle jeho definice, 

buď globálně pro všechny weby, nebo pouze ve vybráné části služby SharePoint. 
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Obrázek 17 - Definice aktivit v Datapolis Workbox 2013 

Takto vytvořený pracovní postup je poté možné pomocí lokální nabídky spustit nad 

vybraným dokumentem (Obrázek 18 - Výběr a spuštění vytvořeného wokflow v Datapolis 

Workbox 2013). 

 

Obrázek 18 - Výběr a spuštění vytvořeného wokflow v Datapolis Workbox 2013 

Poslední funkcionalitou nástroje Workbox 2013 je podrobný přehled o jednotlivých 

pracovních postupech. Uživateli je nabídnut souhrn jednotlivých statistik vybraného 

workflow (Obrázek 19 - Statistika pracovního postupu v Datapolis Workbox 2013). Díky 
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tomu je možné dohledat dobu plnění jednotlivých úkolů každým pracovníkem a získat 

celkový přehled o délce pracovního postupu. Na základě těchto informací může být 

pracovní postup optimalizován a mohou být dohledána slabá místa. 

 

Obrázek 19 - Statistika pracovního postupu v Datapolis Workbox 2013 

Samotná práce s grafickým designerem je intuitivní a uživateli jsou nabízeny 

potřebné nástroje pro vytváření pracovních postupů. Můžeme ji rozdělit do dvou částí: 

- Instalace a administrace – samotná instalace produktu probíhá pomocí průvodce 

dodaného výrobcem. Po instalaci není nutné cokoliv ze strany administrátora 

konfigurovat, nástroj se plně integruje do celého SharePoint řešení. 

- Vytváření pracovních postupů – pro vytváření pracovních postupů nabízí Datapolis 

Workbox 2013 uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém uživatelé pomocí metody 

Dag and Drop vytvářejí požadovaná workflow a přiřazují jim příslušné aktivity. 
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5.4.2 Nintex Workflow 2013 

Návrh nového pracovního postupu Nintex Workflow 2013 probíhá pomocí 

formuláře pro jeho definici (Obrázek 20 - Pracovní plocha Nintex Workflow 2013).  

 

Obrázek 20 - Pracovní plocha Nintex Workflow 2013 

Uživatel umísťuje na tento formulář z panelu nástrojů jednotlivé objekty definující 

pracovní postup. Objekty jsou automaticky propojeny příslušnými akcemi, čímž vzniká 

logická struktura celého pracovního postupu (Obrázek 21 - Vizuální návrh pracovního 

postupu v Nintex Workflow 2013).  
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Obrázek 21 - Vizuální návrh pracovního postupu v Nintex Workflow 2013 

Po dokončení návrhu pracovního postupu je nutné dopnit jednotlivým objektům 

požadované akce tak, aby bylo workflow plně funkční (Obrázek 22 - Definice akcí v 

Nintex Workflow 2013). Po uložení bude pracovní postup dostupný, dle jeho definice, buď 

globálně pro všechny weby, nebo pouze ve vybráné části služby SharePoint. 
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Obrázek 22 - Definice akcí v Nintex Workflow 2013 

Takto vytvořený pracovní postup je poté možné nad jednotlivými dokumenty aktivovat 

(Obrázek 23 - Spuštění vytvořeného workflow v Nintex Workflow 2013). 
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Obrázek 23 - Spuštění vytvořeného workflow v Nintex Workflow 2013 

Vytváření pracovních postupů pomocí grafického designeru je intuitivní a uživateli jsou 

nabízeny veškeré potřebné nástroje. Samotnou práci s Nintex Workflow 2013 můžeme 

rozdělit do dvou částí: 

- Instalace a administrace – samotná instalace produktu probíhá pomocí průvodce 

dodaného výrobcem. Po instalaci je však nutné prostředí Nintex Workflow 2013 

nakonfigurovat. K tomu slouží samostatná nabídka „Správa Nintex Workflow“ 

(Obrázek 24 - Konfigurace Nintex Workflow 2013) ve které administrátor nalezne 

veškeré potřebné nástroje. Součástí konfigurace je i výběr jednotlivých kolekcí 

webů, pro které se má Nintex Workflow 2013 používat (Obrázek 25 - Konfigurace 

Nintex Workflow 2013 pro jednotlivé kolekce webů). 

- Vytváření pracovních postupů – pro vytváření pracovních postupů nabízí Nintex 

Workflow 2013 uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém uživatelé pomocí metody 

Dag and Drop vytvářejí požadovaná workflow a přiřazují jim příslušné akce. 
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Obrázek 24 - Konfigurace Nintex Workflow 2013 

 

Obrázek 25 - Konfigurace Nintex Workflow 2013 pro jednotlivé kolekce webů 

Oba navrhované grafické designery splňují veškeré požadavky, které jsou na ně 

kladeny. Z hlediska obsluhy koncovými uživateli se chovají velice podobně a práce s nimi 

je intuitivní. Nabízejí dostatečný počet předpřipravených objektů a aktivit pro vytvoření 

pracovních postupů a umožňují podrobnou definici akcí nad nimi. Logika vytváření 

pracovních postupů je u obou nástrojů podobná, pouze s tím rozdílem, že v Datapolis 

Workbox 2013 se definují akce nad aktivitou, kdežto v Nintex Workflow 2013 je definice 

akcí prováděna nad objektem. 

Z pohledu administrátora je mezi oběma produkty rozdíl v jejich integraci 

s SharePoint prostředím. Zatím co Datapolis Workbox 2013 je plně integrován do celého 

prostředí, čímž je k dispozici pro veškeré stávající i budoucí kolekce webů, u Nintex 

Workflow 2013 je nutné tuto integraci nastavit pro každou kolekci webů samostatně. Tím 

může v budoucnu docházet k drobným komplikacím, jelikož při vytváření nových kolekcí 

webů bude nutné rozhodnout, zda nad nimi poběží nějaký pracovní postup či nikoliv. 
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5.5 Celkové náklady a časová náročnost 

Jednou z důležitých podmínek pro implementaci workflow na Magistrátu města 

Ústí nad Labem byla cena celého řešení. Díky tomu bylo rozhodnuto v co největší možné 

míře využít vlastní zdroje a služby společnosti Metropolnet, a.s., které jsou součástí 

uzavřené Provozní smlouvy. 

5.5.1  Náklady na implementaci nové ShP Farmy a migraci stávajícího řešení 

Implementace nové ShP Farmy a migrace stávajícího řešení se skládá z několika 

částí: 

- Pořízení a konfigurace nových serverů  

o Aplikační a front-end server 

o Databázový server 

- Instalace a konfigurace potřebného SW  

- Migrace stávajícího řešení 

Pořízení a konfigurace nových serverů 

Jak již bylo uvedeno, v kapitole 4.1 Příprava hardwarového a softwarového 

prostředí,  MmÚ disponuje virtuálním prostředím, ve kterém jsou provozovány veškeré 

servery. Pro novou ShP Farmu budou v tomto prostředí, společností Metropolnet, a.s., 

vytvořeny dva nové servery dle požadavků uvedených v Tabulka 6 - Minimální HW a SW 

požadavky.  

Jako operační systém pro oba uvedené virtuální servery bude použit Windows 

Server 2012 ve verzi Standard.  

Instalace a konfigurace nových serverů pro ShP Farmu bude provedena společností 

Metropolnet, a.s., která je vlastníkem a správcem virtuálního prostředí, ve kterém bude 

farma provozována.  

Celkové náklady za pořízení a konfiguraci nových serverů se skládají z: 

- Náklady na pořízení nových serverů – virtuální prostředí disponuje dostatečnou 

rezervou dostupných prostředků, která umožňuje vytvoření požadovaných 

serverů bez dalších investic. 

- Cena použitého operačního systému – zvolený operační systém je součástí 

uzavřené licenční smlouvy Microsoft (Enterprise Agreement), čímž nevznikají 

jakékoliv další vícenáklady spojené s pořízením potřebných licencí. 

- Náklady na práce, spojené s instalací a konfigurací nových serverů – veškeré 

potřebné práce spojené s instalací a konfigurací nových serverů jsou již 

zohledněny v uzavřené Provozní smlouvě a nebudou dodatečně účtovány. 
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Instalace a konfigurace potřebného software 

Základem každé ShP Farmy je databázový stroj a SharePoint server, který může 

(ale nemusí) být rozdělen na několik samostatných částí. 

Jádrem celé farmy bude MS SharePoint Server 2013 ve verzi Standard, který bude 

plnit roli aplikačního a front-end serveru. 

Vzhledem k tomu, že SharePoint 2013 podporuje pouze SQL Server 2008 R2 SP1 

nebo SQL Server 2012, bylo rozhodnuto použít jako databázovou platformu MS SQL 

Server 2012 ve verzi Enterprise. 

Instalace a konfigurace potřebného software bude realizována společností 

Metropolnet, a.s., která pro MmÚ zajišťuje správu informačních technologií. 

Celkové náklady za instalaci a konfiguraci použitých softwarových nástrojů se 

skládají z: 

- Cena licencí MS SharePoint Serveru a MS SQL Serveru – oba zvolené nástroje 

jsou součástí uzavřené licenční smlouvy Microsoft (Enterprise Agreement), 

čímž nevznikají jakékoliv další vícenáklady spojené s pořízením potřebných 

licencí. 

- Náklady na práce, spojené s instalací a konfigurací použitého software – 

veškeré potřebné práce spojené s instalací a konfigurací SharePoint Serveru a 

SQL Serveru jsou již zohledněny v uzavřené Provozní smlouvě se společností 

Metropolnet, a.s. a nebudou dodatečně účtovány. 

Migrace stávajícího řešení 

Migrace stávajícího řešení na novou ShP Farmu bude probíhat dle popisu v kapitole 

5.2 Migrace stávajícího řešení do nového prostředí. Veškeré práce, spojené s tímto 

přechodem, budou realizovány společností Metropolnet, a.s. v rámci uzavřené Provozní 

smlouvy. Tím nevznikají jakékoliv dodatečné náklady spojené s migrací. 

Tabulka 12 - Náklady na implementaci nové ShP Farmy a migraci stávajícího řešení 

  
Popis nutných úkonů 

Cena 

[Kč] 

Pořízení a konfigurace nových serverů ● Pořízení nových serverů                                                                      

● Operační systém                                                                          

● Instalace a konfigurace 

0,-               

0,-               

0,- 

Instalace a konfigurace potřebného SW ● Licence MS SharePoint 2013 Server                                                                      

● Licence MS SQL Server 2012 Ent.                                                                          

● Instalace a konfigurace 

0,-               

0,-               

0,- 

Migrace stávajícího řešení ● Migrace dat 0,- 

Cena celkem  0,- 

 

 



Petr Turek: Systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

2014  44 

5.5.2 Náklady na pořízení a konfiguraci nadstavbového nástroje 

Jednou z nejdůležitějších součástí systémového návrhu nasazení workflow na 

Magistrátu města Ústí nad Labem je výběr nadstavbového nástroje pro snadné vytváření 

workflow. Pro tyto účely byly navrženy následující produkty: 

- Datapolis WorkBox 2013 

- Nintex Workflow 2013 

Oba uvedené nástroje jsou běžně dostupné na Českém trhu a jejich pořízení probíhá 

pomocí vybraného partnera. Licenční politika je u obou produktů podobná, čímž je 

umožněno srovnání nákladů na pořízení. 

Pořízení nadstavbového nástroje – Datapolis Workbox 2013 

Licence produktu Datapolis Workbox 2013 je nabízena ve dvou verzích. Obě verze 

obsahují stejné funkcionality a liší se pouze počtem současně využívaných workflow. 

Samotné licencování probíhá per-server, což znamená, že pro každý front-end server, 

obsažený v ShP Farmě je nutná samostatná licence. Rozdíly v jednotlivých licencích jsou 

následující: 

- Standard – počet uživatelů není omezen, počet současně běžících workflow je 

limitován na 5.  

- Enterprise – počet uživatelů, stejně jako počet současně běžících workflow není 

omezen. 

Vzhledem k počtu procesů, které mají být v rámci nasazení workflow na MmÚ 

realizovány, bude postačující verze Standard, jejíž cena je cca 40.000,- Kč bez DPH. 

Zvolenou licenci je možné v budoucnu převést, za příslušný doplatek, na verzi Enterprise a 

využít tak neomezený počet současně běžících workflow.  

Pořízení nadstavbového nástroje – Nintex Workflow 2013 

Nintex Workflow 2013 je poskytován ve třech verzích. Všechny verze obsahují 

stejné funkcionality a liší se pouze počtem týmových webů, nad kterými je možné spustit 

workflow. Verze Enterprise je navíc rozšířena o spolupráci s MS Active Directory a MS 

Exchange Serverem. Rozdíly a omezení jednotlivých verzí jsou následující: 

- Standard – počet uživatelů, včetně počtu týmových webů, nad kterými může být 

spuštěno workflow, není omezen. 

- Enterprise – počet uživatelů, stejně jako počet webů, nad kterými může probíhat 

workflow, není omezen. Umožňuje propojení s MS Active Directory a MS 

Exchange Serverem, kdy je možné pomocí Nintex Workflow řídit nejen správu 

uživatelů, ale i zakládat nové úkoly a organizovat události v kalendářích. 

- Workgroup – počet uživatelů není omezen, počet týmových webů, nad kterými 

může probíhat workflow je limitován na 5. 

Pro potřeby MmÚ, s ohledem na počet stanovených počátečních procesů, které 

mají být v rámci implementace realizovány, bude plně postačující verze Workgroup, jejíž 
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cena je cca 50.000,- Kč bez DPH. Tuto licenci je kdykoliv v budoucnu možné převést, za 

příslušný poplatek, na verzi Standard nebo Enterprise, čímž získáme neomezený počet 

workflow, které mohou běžet nad týmovými weby. 

Instalace a konfigurace 

Instalace a konfigurace vybraného nadstavbového nástroje pro snadný návrh 

workflow bude realizována společností Metropolnet, a.s. v rámci uzavřené Provozní 

smlouvy. Díky tomu nevznikají jakékoliv dodatečné náklady spojené s instalací a 

konfigurací. 

Tabulka 13 - Náklady na pořízení a konfiguraci nadstavbového nástroje 

  
Popis omezení 

Cena [Kč] 

bez DPH 

Datapolis Workbox 2013 

Standard 

● Počet současně běžících workflow - 5                                                                      

● Počet uživatelů - neomezen 

40.000,- 

Nintex Workflow 2013 

Workgroup 

● Počet webů se spuštěným workflow - 5                                                                      

● Počet uživatelů - neomezen 

50.000,- 

Instalace a konfigurace   0,- 

5.5.3 Časová náročnost 

Správné načasování všech potřebných úkonů je velice důležité pro úspěšnou 

implementaci workflow na MmÚ. Z tohoto důvodu je potřeba stanovit nejen dobu trvání 

jednotlivých částí implementace, ale také určit, jaké činnosti budou každému úkonu 

předcházet a jaké budou následovat.  

K sestavení harmonogramu nasazení workflow na MmÚ bylo nejprve nutné 

vyspecifikovat jednotlivé činnosti a stanovit jim dobu trvání. Pro přesný odhad časové 

náročnosti bylo použito laboratorní prostředí, ve kterém byla vytvořena nová ShP Farma, 

v rámci níž probíhaly testovací instalace a konfigurace SharePoint Serveru 2013, SQL 

Serveru 2012 a nadstavbových nástrojů Datapolis Workbox 2013 a Nintex Workflow 

2013. Součástí testovací instalace a konfigurace nadstavbových nástrojů bylo vytvoření 

zkušebního procesu schvalování dokumentů, včetně potřebných formulářů, který sloužil 

nejen k určení časové náročnosti vývoje všech požadovaných workflow, ale také jako 

vzorový příklad pro konečný výběr grafického designeru. Dále byly provedeny částečné 

migrace stávajících dat do nového prostředí, na jejichž základě byla stanovena časová 

náročnost celého procesu migrace původní technologie. 

Na základě výsledků provedených laboratorních testů byl sestaven plánovací detail 

celého projektu, který přesně specifikuje posloupnost jednotlivých činností, jejich časovou 

náročnost a určuje logickou návaznost všech úkonů v čase (Tabulka 14 - Plánovací detail 

nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem). 
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Tabulka 14 - Plánovací detail nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

Popis Činnost 

Doba 

trvání 

(dny) 

Bezprostřední 

předchozí 

činnost 

Příprava virtuálních serverů pro instalaci ShP Farmy A 2   

Analýza potřeb B 3   

Akceptace a připomínkování analýzy C 2 B 

Instalace ShP Farmy vč. nadstavbového nástroje D 3 C 

Konfigurace ShP Farmy vč. nadstavbového nástroje E 4 D 

Migrace stávajících dat F 2 E 

Vývoj workflow a formulářů G 7 D 

Implementace workflow a formulářů H 5 E 

Testovací provoz + zaškolení klíčových uživatelů I 3 H 

Zapracování připomínek J 2 I 

Ukončení projektu K 1 J 

 

Z vytvořeného plánovacího detailu byl následně sestaven harmonogram nasazení 

workflow na MmÚ (Tabulka 15 - Harmonogram nasazení workflow na Magistrátu města 

Ústí nad Labem). V harmonogramu jsou uvedeny nejen časové informace k jednotlivým 

činnostem, ale také součinnost, potřebná pro realizaci všech částí implementace.  

Navržený harmonogram není vztažen ke konkrétnímu datu zahájení projektu, ale je 

koncipován tak, aby mohl být použit v libovolném časovém okamžiku. To znamená, že 

jako počáteční bod celého projektu je uveden Den 1 (D1), ke kterému se následně přičítají 

doby trvání jednotlivých činností. Použitá koncepce harmonogramu poskytuje MmÚ 

dostatečný prostor k přesnému naplánování spuštění projektu. 
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Tabulka 15 - Harmonogram nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 
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Díky použitým technologiím, jejichž licencování je již obsaženo ve stávající 

smlouvě Microsoft (Enterprise Agreement) a uzavřené Provozní smlouvě se společností 

Metropolnet, a.s., jsou celkové finanční náklady spojené s nasazením workflow na MmÚ 

spojeny pouze s pořízením nadstavbového nástroje pro snadné vytváření workflow 

v prostředí MS SharePoint. Tyto náklady se pohybují (dle Tabulka 13 - Náklady na 

pořízení a konfiguraci nadstavbového nástroje) v rozmezí 40.000,- – 50.000,- Kč bez DPH. 

Časová náročnost nasazení workflow na MmÚ do provozního prostředí je 

stanovena, dle navrženého harmonogramu, na 23 dní.  
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6 Zhodnocení dosažených výsledků 

Projekt nasazení workflow na MmÚ je proces velice složitý a časově náročný. 

Z tohoto důvodu je nejprve nutné provést testovací implementaci navrhovaného řešení 

v laboratorních podmínkách, díky čemuž bude možné eliminovat případné problémy a 

stanovit přesný časový harmonogram. Laboratorními podmínkami je myšlena testovací 

ShP Farma, která byla vytvořena ve stávajícím virtuálním prostředí pro potřeby testování. 

V rámci uvedených testů byly doposud realizovány následující činnosti: 

- Příprava serverů pro provoz ShP Farmy – Byly vytvořeny dva nové servery 

v rámci testovacího virtuálního prostředí, které splňují minimální požadavky 

pro provoz ShP Farmy 2013. Jako operační systém byl použit MS Windows 

2012 Server ve verzi Standard. Vzhledem k tomu, že v testovacím prostředí 

není nainstalován doménový řadič, nejsou uvedené servery ověřovány vůči 

doméně, ale jsou použity lokální účty. 

- Instalace ShP Farmy 2013 – Byla provedena instalace ShP Farmy, která se 

skládá z SQL Serveru 2012 verze Enterprise a SharePoint Serveru 2013 verze 

Standard. Oba uvedené servery jsou nakonfigurovány tak, aby splňovaly 

veškeré požadavky na provoz ShP Farmy 2013. 

- Instalace a konfigurace nadstavbového nástroje – Vzhledem k tomu, že není 

doposud stanoveno, jaký nadstavbový nástroj bude v rámci nasazení workflow 

na MmÚ využit, byla provedena instalace a konfigurace obou uvažovaných 

produktů. Tato instalace slouží nejen k vytvoření a otestování nových 

workflow, ale zejména pro prezentaci možností jednotlivých nabízených řešení. 

Do budoucna je plánováno využít zkušební instalaci vybraného nadstavbového 

nástroje, jako školicího prostředí.  

- Vytvoření testovacích workflow a formulářů – Nasazení workflow na MmÚ 

není pouze instalace nadstavbového nástroje a následná konfigurace 

požadovaných procesů, ale je nutné zajistit a otestovat funkčnost takto 

definovaných workflow. Za tímto účelem byly vytvořeny dva testovací procesy 

(každý za pomoci jiného nadstavbového nástroje) a jim příslušné formuláře, nad 

kterými byla workflow spuštěna. Při testech se sledovalo, zda jsou jednotlivé 

části workflow prováděny ve stanovených časových intervalech a zda splňují 

veškeré požadavky, které v nich byly vydefinovány. 

- Testovací migrace stávajících dat – Jednou z nejdůležitějších částí celého 

procesu nasazení workflow na MmÚ je migrace stávajících dat do nového 

prostředí. Jedná se o složitý proces exportu stávajících dat z prostředí MS 

SharePoint 2003 a jejich následného importu do nového prostředí MS 

SharePoint 2013. Z důvodu vyloučení možných problémů spojených s migrací 

dat byly provedeny testovací migrace a následně ověřena jejich integrita a 

úplnost. 
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Na základě provedených testů byly odhaleny některé problémy, spojené s přípravou 

nové ShP Farmy, které by v ostrém provozu mohly zapříčinit zdržení celého projektu. Dále 

byly odladěny struktury XML souborů, použitých pro export a import, díky čemuž bude 

při následných migracích do provozního prostředí menší pravděpodobnost vzniku chyb. 

Díky instalaci obou uvažovaných nadstavbových nástrojů bylo možné, vyzkoušet a odladit 

jejich konfiguraci, čímž se výrazně zkrátí doba jejich nasazení na nové prostředí.  

Poslední částí nasazení workflow na MmÚ, která doposud nebyla v testovacích 

podmínkách dokončena, je výběr vhodného nadstavbového nástroje pro snadné vytváření 

workflow. Oba uvažované produkty jsou nakonfigurovány a vyzkoušeny v rámci 

testovacího prostředí a splňují veškeré požadavky na ně kladené.  

Po dokončení výběru nástroje pro snadnou konfiguraci workflow je celý projekt 

připraven pro nasazení do provozního prostředí, dle stanoveného harmonogramu. 

 



Petr Turek: Systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

2014  51 

7 Závěr 

Úkolem této diplomové práce je systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu 

města Ústí nad Labem. Hlavní důraz byl kladen na využití stávajících technologií s co 

nejnižšími investicemi do externích aplikací. Tato podmínka byla splněna výběrem MS 

SharePoint, jako nástroje pro podnikovou spolupráci, práci s dokumenty a informacemi, 

který je již na MmÚ implementován a částečně využíván. Zvolená varianta přináší rychlé a 

efektivní spuštění workflow bez nutnosti dalších investic. Jedinými nutnými výdaji se tak 

stává pořízení nadstavbového nástroje, který umožní jednoduchým a intuitivním způsobem 

vytvářet i velice složitá workflow. 

První část práce je věnována popisu společnosti a analýze požadavků. Jsou zde 

uvedeny obecné informace o MmÚ, technologické vybavení a popsán požadovaný stav 

oběhu dokumentů. Nedílnou součástí je i organizační diagram MmÚ, který hraje 

významnou roli při nasazení workflow. Dle něho budou nastaveny veškeré pracovní 

postupy, které budou pomocí workflow řízeny. 

Druhá část obsahuje analýzu samotného nasazení workflow na MmÚ. Práce se 

zabývá kompletní analýzou nasazení workflow, od přípravy nového prostředí pro instalaci 

ShP Farmy, přes návrh jednotlivých možností migrace stávajících dat, až po výběr 

nadstavbového nástroje pro jednoduché vytváření workflow v prostředí MS SharePoint. 

Důležitou roli v celém navrhovaném řešení hraje migrace dat. Bylo nezbytné provést 

analýzu stávajících dat a navrhnout způsob jejich převodu do nového prostředí. Vybraný 

způsob plně vyhovuje zjištěným požadavkům a zaručuje rychlou a bezpečnou migraci bez 

ztráty potřebných metadat. Velký význam byl také kladen na výběr nadstavbového 

nástroje. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový produkt pro následné vytváření a správu 

všech pracovních postupů, bylo nutné provést podrobnou analýzu jeho instalace a 

konfigurace a popsat způsob práce s navrženými technologiemi. Konečné rozhodnutí, který 

z vybraných nástrojů bude MmÚ využívat, prozatím nepadlo.  

Poslední (třetí) část práce popisuje kompletní proces nasazení workflow na MmÚ. 

Zabývá se realizací jednotlivých etap implementace a shrnuje celkové náklady, včetně 

časové náročnosti celého řešení. Aby bylo možné stanovit podrobný harmonogram prací a 

vyčíslit veškeré náklady celého projektu, bylo nejprve nutné provést testovací 

implementaci v laboratorních podmínkách. Pro tyto účely byla připravena nová ShP Farma 

2013, provedeny testovací migrace části stávajících dat a nainstalovány vybrané 

nadstavbové nástroje pro snadné vytváření workflow. Díky tomuto postupu se podařilo 

ještě před samotnou implementací do produktivního prostředí odladit drobné problémy, 

které vznikly při instalaci ShP Farmy a optimalizovat celý proces migrace stávajících dat. 

Navrhované řešení je dle provedených testů vyhovující a splňuje veškeré 

požadavky, které na něj byly kladeny. Poslední fází systémového návrhu nasazení 

workflow na MmÚ, která ještě nebyla realizována, je výběr nadstavbového nástroje pro 

snadné vytváření workflow. To však nebrání tomu, aby se stávající řešení převedlo na 

novou ShP Farmu 2013 a byly provedeny migrace veškerých potřebných dat. Do doby, než 



Petr Turek: Systémový návrh nasazení workflow na Magistrátu města Ústí nad Labem 

2014  52 

bude rozhodnuto o výběru nadstavbového nástroje, je možné provozovat novou ShP Farmu 

ve stejném režimu jako byla provozována původní ShP Farma 2003. 

Zvolené řešení lze v budoucnu využít jako komplexní workflow systém, který bude 

propojen s ostatními informačními systémy, jež jsou v rámci MmÚ využívány. Zejména se 

jedná o Personální informační systém a o Ekonomický informační systém. Co se týče 

personálního informačního systému, je plánováno vyvolání workflow po přijetí nebo 

propuštění pracovníka, které by obeznámilo všechny zúčastněné osoby s touto změnou a 

vyvolalo automatické operace nad uživatelským účtem v MS Active Directory. 

Ekonomický informační systém bude workflow využívat zejména ke schvalování faktur, 

objednávek, smluv a plateb. 

Nasazení workflow na MmÚ je logickým vyústěním nepřehledné 

situace, způsobené přebujelou administrativou, nejen na tomto uvedeném úřadě, ale i 

v celé státní správě.  
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