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ABSTRACT 

Tato bakalářská práce se věnuje užití EDMS jako archivního softwaru a konverzi 

dokumentů archivu společnosti Česká rafinérská, a. s. do tohoto systému.  

V teoretické části jsou popsány systémy pro správu dokumentů a dále jsou 

vysvětleny pojmy z hlediska archivní legislativy. 

Posléze navazuje praktická část pojednávající o průběhu pilotního projektu 

nasazení EDMS, jehož cílem bylo zefektivnit proces zpracování dodavatelských faktur, 

a záměrem  byl  další rozvoj, který nebyl úspěšný. 

Závěrečná kapitola je věnována projektu obnovy, jehož účelem bylo nadefinovat 

proces řízené dokumentace, nastavit nástroj na řízení dokumentace. Nedílnou součástí 

této kapitoly je využití EDMS pro správu dokumentů v archivu společnosti. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

The present bachelor thesis deals with the use of EDMS as an archiving software, and 

with the conversion of documents stored in Česká rafinérská, a. s.´s company archives 

into the system.  

In the theoretical part of the thesis, systems providing document administration are 

described, and relevant terms/notions relating archive legislation are clarified. 

As a follow-up, the practical part covers the process of launching an EDMS pilot 

project, designed as a way of increasing the efficiency of supplier invoice processing. 

The intent was further development, yet had failed to be successfully accomplished. 

The close-out chapter is devoted to a recovery project, the purpose of which was to 

hammer out the controlled documentation process, and set a tool for documentation 

control. The use of EDMS for the purposes of document administration in Company 

archives, then, constitutes an integral part of the chapter. 
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1. ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Moderní řízení podnikatelských subjektů vyžaduje efektivní správu dokumentů 

vznikajících jak uvnitř firmy, tak přicházejících z vnějšku. Současná legislativa tyto 

tendence a snahy po uspořádání informací podporuje v podobě zákona 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě. Tento zákon stanoví, že jednou z povinností organizace  

je, mimo jiné, zajistit řádnou spisovou evidenci a dokumenty vyřazovat výhradně 

v rámci skartačního řízení.  

Vhodným nástrojem pro řešení této problematiky se v poslední době stávají 

systémy pro správu dokumentů (Enterprise Document Management System - dále 

EDMS).  

Správa dokumentů patří mezi základní oblasti informačního managementu. 

Zajišťuje snadnou dostupnost aktuálních informací pro každého zaměstnance a 

spolupracující kontraktory. Zrychlení oběhu dokumentů, usnadnění jejich vytváření a 

aktualizace, odstranění zbytečného kopírování, snadná publikace dokumentů a jejich 

zpřístupnění pro větší skupiny lidí při zachování přístupových práv, snížení nákladů na 

skladování papírových verzí, to je krátký výčet přínosů systémů správy dokumentů.  

Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o vlastnostech a funkcích 

systémů pro správu dokumentů, užití EDMS jako archivní databáze, konverze 

dokumentů archivu společnosti Česká rafinérská, a. s. (dále jen společnost) do této 

databáze, a nedílnou součástí tohoto cíle je rovněž navrhnout, na základě analýzy i 

osobních praktických zkušeností, opatření vedoucí ke zlepšení systému správy 

dokumentů, zejména pak jeho zjednodušení a zefektivnění. 
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2. PŘEHLED DOSTUPNÝCH EDMS PRODUKTŮ NA 

TRHU A JEJICH VLASTNOSTI 

Nástroje, které slouží k zajištění správy, sdílení a zpracování dokumentů se 

označují jako systémy správy dokumentů - EDMS. Tyto systémy  společně s aplikacemi 

workflow  (řízení pracovních toků) patří k dominantním v rámci ECM. 

K zástupcům nástrojů EDMS patří: 

FileNET – je všestranný  systém pro správu dokumentů, řízení procesů (workflow) 

s možností připojitelnosti do podnikových aplikací (ERP, CRM, Portály, B2B,…) a 

umožňuje tak přístup, k potřebným dokumentům v pravý čas, a ze všech míst, kde je 

třeba, a tím dále povýšuje hodnotu již zavedených systémů. Celý systém také nazýváme 

jako Enterprise Content Management Vyhovuje všem požadavkům které jsou  kladené 

na integrovanou správu dokumentů – vytváření dokumentů, nástroje pro jejich 

vyhledávání včetně full-textové šablony pro vyhledávání, vytváření anotací, správu 

verzí dokumentů, nástroje pro publikování dokumentů, zajištění datové integrity a 

kompletní bezpečnosti na úrovni uživatele, skupiny, adresáře, dokumentu, verze, 

anotací a uložených kritérií pro vyhledání.  

Správa dokumentů: 

• Komfortní, intuitivní funkce pro dotazování a vyhledávání, 

• tvorba a ukládání vyhledávacích filtrů, full-textové vyhledávání, 

• kontrola verzí, 

• publikování dokumentů (HTML, PDF,…), 

• sdružené dokumenty (dokument může obsahovat různé typy dat), 

• správa elektronických formulářů,  

• práce s dokumenty uložených v jiných úložištích. 

 

Workflow: 

• grafický workflow asistent k rychlému vytvoření mapy procesů, 

• kontrola stavu a vytváření reportů, 

• sdílení a opakování operací,  

• paralelní, sekvenční a podmíněné předávání úkolů 

• možnost vytvoření agentů pro zautomatizování workflow úloh 
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Enterprise Document Management  - je řešení, které je dlouhodobě hodnoceno jako 

jeden ze tří leaderů trhu. Plně pokrývá všechny potřeby společností v oblasti ECM.  

Typické aplikace – řízení dokumentů ve firmě, příprava a řízení smluv, technická 

dokumentace, finanční dokumenty a jejich řízení, správa dokumentů ve spojení 

s podnikovými informačními systémy.  

Výkon – systém lze  přizpůsobit každé úrovni hardwaru, protože poskytuje laditelný 

protokol klient/server, podporuje symetrické souběžné zpracování na úrovni procesoru a 

paralelní zpracování na úrovni serveru. Navíc komunikační uzel pro přístup k bázím 

dokumentů Donbase přiděluje serverové zdroje příslušným uživatelům, čímž zaručuje 

vyrovnanost zatížení a zajistí, že lze kontrolovat poměr klient/server a sladit úrovně 

výkonu. 

Správa dokumentů: 

• Organizace a správa elektronických dokumentů – smlouvy, objednávky, faktury, 

organizační normy, technická dokumentace, 

• automatizace, kontrola a optimalizace podnikových procesů pomocí workflow 

systému, vhodná např. pro schvalovací a změnová řízení, 

• evidence a schvalování smluv, směrnic,  

• tvorba komplexních dokumentů – uživatelské příručky, smlouvy, marketingové 

materiály, 

• archivace dat.  

 

IBM Lotus Domino Document Manager – poskytuje plnohodnotnou 

nízkonákladovou správu dokumentů pro široké možnosti aplikování. Podporuje 

kompletní cyklus dokumentu od spolupracující nápovědy, uchování a archivaci. 

Zároveň umožňuje zpětné nahlížení do souborů s možností využít je jako šablony. 

Ovládá dokumenty pro Lotus Notes, Microsoft Outlook, další aplikace a prohlížeče. 

Poskytuje důsledné flexibilní bezpečnostní podmínky, aby chránil důležité obchodní 

dokumenty i při sdílení souborů a informací po síti. Integruje možnosti e-mailu a 

ostatních aplikací. Spolupracuje s Lotus Instant Messaging a Web Conferencing a toto 

umožňuje uživateli ukládání a archivaci jednotlivých diskuzí a chatů. Umožňuje tvorbu 

knihovny dokumentů, která je jednoduchá a může být sdílena s dalšími 

spolupracovníky. 
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Přednosti: 

• Uložení dokumentů na bezpečném místě, 

• ušetření času (hledání), peněz (papír) a místa (skříně). 

 

Ve všech případech jsou to programové produkty, které při nasazení musí být vhodně 

přizpůsobeny, tj. připraveny pro konkrétní aplikační oblast. 

 

2.1 VYMEZENÍ POJM Ů Z HLEDISKA LEGISLATIVY PRO 

SPRÁVU DOKUMENTŮ 

Zásadním zákonem dávajícím legislativní rámec pro správy dokumentů je zákon 

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Níže je popsán význam hlavních termínů 

tohoto zákona. 

 

Archiv  v užším slova smyslu je zařízení podle tohoto zákona, které slouží k ukládání 

archiválií a péči o ně.  

Původce je každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Dokument je každý písemný, 

obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam. Ať již v analogové či digitální 

podobě, který vznikl z činnosti původce. 

Archiválie  je takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, 

vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, 

historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném 

zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií. Archiválie jsou 

dokumenty trvalé hodnoty, uloženy jsou odděleně od ostatních dokumentů. 

Spisová služba je zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti 

původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, 

evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, 

ukládání a vyřazování ve skartačním řízení a to včetně kontroly těchto činností.  

Skartační řízení je příprava vyřazování dokumentů s uplynulou skartační lhůtou 

přičemž se oddělují archiválie. 

Skartační lhůta je doba, po kterou je nutné dokumenty v organizaci uchovávat. Tyto 

lhůty vycházejí  ze zákonů ČR a dále z typového a skartačního rejstříku vydávaného 

státními orgány spisové a archivní služby. Délka trvání skartační lhůty se stanovuje od 
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počátku roku následujícího po roce, kdy dokument vznikl, do konce roku, který je 

posledním rokem uložení. 

Skartační znak je symbol označující způsob, jak se s dokumenty naloží po uplynutí 

skartačních lhůt viz obrázek 1. 

 

 

Skartační 
znak 

Popis  Příklad 

S Skartovat - označuje dokumenty, které budou po 
skončení skartační lhůty zničeny. U technické 
dokumentace je její platnost vázána trváním stavby 
či zařízením a týká se jí skartační znak Sdl. 

S5, S10, Sdl. 

A Archiválie  - označuje dokumenty trvalé 
dokumentační hodnoty. Skartační znak A je vázán 
pouze u původce (tj, v organizaci nebo útvaru, kde 
dokument vznikl) 

A 

V Výběr - označuje dokumenty, které budou ve 
skartačním řízení posouzení a rozděleny mezi 
dokumenty se skartačním znakem A nebo mezi 
dokumenty se skartačním znakem S 

V5, V10 

Obrázek 1 - Skartační znaky 

 

Spisovna je část archivu společnosti, kam jsou ukládány všechny řízené dokumenty do 

doby uplynutí jejich skartačních lhůt. 

Technická spisovna je část archivu společnosti, kam je ukládána technická 

dokumentace. 

Archiv  v širším slova smyslu je útvar společnosti, odpovědný za příjem, uložení, 

zpracování a skartaci dokumentů vzniklých z činnosti společnosti.  

 

2.2 DOKUMENT A JEHO SPRÁVA POMOCÍ EDMS 

Dokument je nejjednodušší objekt nesoucí informaci, ovšem jeho správa během 

celého „života“ dokumentu se již tak jednoduchou nejeví. Téměř každý podnik se touto 

otázkou zabývá, naše společnost se vydala cestou co nejefektivněji a nejrychleji 

zpřístupnit potřebné informace všem zaměstnancům. Volila implementaci EDMS.   

 

 



 -11 - 

EDMS je systémem pro správu podnikových dokumentů, a nabízí tyto funkce: 

• Verzování dokumentu – většina dokumentů není po svém pořízení neměnná a 

v průběhu času se dokumenty často modifikují a mění. Zachycení historie 

dokumentu, včetně vyznačení provedených změn/revizí, stejně jako možnost 

označení aktuálně platné verze dokumentu, 

• podpora personalizace, kterou je zajištěna přímá dodávky pouze těch 

dokumentů, které jsou pro konkrétního uživatele relevantní, což snižuje jeho 

informační přesycení, 

• podpora kastomizace, kterou se zajišťuje, aby si uživatel přizpůsobil 

dokumentační prostředí dle svých požadavků, 

• strukturované uložení a vyhledávání dokumentů na základě vlastností 

dokumentu (povinné vyplnění typů a atributů dokumentu, profesí a podprofesí), 

• zabezpečení dokumentu na základě stanovení přístupových práv, 

• sledování procesů, kterými dokumenty prochází (životní cyklus dokumentu nebo 

komplexnější workflow), 

• rychlé vyhledání požadovaných informací (inteligentní vyhledavač), 

• soustředění dokumentace do jednotného úložiště s jednotnými pravidly (jeden 

systém pro obě lokality rafinérie Litvínov a rafinérie Kralupy nad Vltavou), 

• rychlý přístup k informacím pomocí snadného vyhledání, 

• bezpečné uložení elektronických dokumentů, zabránění neoprávněných přístupů, 

• zjednodušení práce s elektronickým dokumentem oproti papírovému.  

 

2.3 POŽADAVKY NA SYSTÉM 

Systém by měl splňovat tyto uvedené požadavky: 

• Jednotnost datového úložiště, 

• komptabilitu se všemi druhy podnikového informačního systému, 

• bezproblémový přístup ke všem informacím, provázanost všemi směry 

(prolinkování dokumentů z různých aplikací týkajících se jednoho tématu), 

• zajištění bezpečnosti pomocí přístupových práv, ale vhodným rozdělením 

pravomocí podle rolí klienta, 

• aplikaci workflow, 
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• zavedení jednoduchého a uživatelsky příjemného vyhledavače dokumentů 

(fulltextové a atributové vyhledávání), 

• možnost práce s virtuálními dokumenty, 

• sken dokumentů. 

 

2.4 ŽIVOTNÍ CYKLUS DOKUMENTU 

Každý dokument prochází určitým vývojem od vzniku, vytvoření, 

připomínkování, schválení, přes jeho publikaci, po zrušení, uložení po určitou dobu, a 

likvidaci či možné nahrazení aktualizovaným dokumentem. Celý tento proces lze 

terminologií EDMS pojmenovat životním cyklem dokumentu viz obrázek 2. 

 

 

 

Analýza rizika je vlastním jádrem procesu řízení rizik. Až po spolehlivé analýze 

rizika mohou být stanovena patřičná nápravná opatření. 

Analýza rizika zahrnuje [1]: 

− identifikaci zdrojů rizika 

 

Obrázek 2 - Životní cyklus dokumentu 

 

Vytvoření dokumentu - návrh nového dokumentu je vypracován zpracovatelem na 

základě iniciace, která může vyplynout: 

• Z vydání nových, obecně závazných právních předpisů, 

• ze změny podmínek ve společnosti nebo zavedení nové technologie či procesu, 

• z nákupu nových přístrojů apod. 

Zpracovatelem je věcně příslušný odborný útvar, do jehož odborné působnosti příslušná 

problematika spadá. 

 

Připomínkování dokumentu - správce dokumentu prověří soulad nově navržených 

dokumentů se stávajícími dokumenty, a své připomínky zašle k odsouhlasení a 

zapracování zpracovateli dokumentu.  
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Zapracování připomínek - zpracovatel dokumentu zapracuje do dokumentu oprávněné 

připomínky správce dokumentu, a zašle mu ho zpět k zajištění připomínkového a 

schvalovacího řízení a následnému vydání. 

 

Schválení dokumentu - schválit dokument nebo změnu je oprávněna funkce, do jejíž 

kompetence daný dokument spadá (představenstvo, generální ředitel, valná hromada, 

vlastník procesu, vedoucí oddělení/sekce). 

 

Publikování dokumentu – po schvalovacím řízení je dokument publikován a používán. 

 

Používání dokumentu- v době, kdy je dokument používán, jsou zpracovatelem 

dokumentu shromažďovány případné připomínky k dokumentu, které by měly být 

zapracovány do nového vydání dokumentu. 

 

Zrušení dokumentu - je-li na základě výsledku schvalovacího řízení rozhodnuto, že se 

na dokumentu nebude dále pracovat pro jeho neaktuálnost, popř. je možnost jej nahradit 

dokumentem jiným, vyřadí jej příslušný správce z evidence řízených dokumentů. 

 

Archivace/Skartace dokumentu – po vyřazení dokumentu z evidence řízených 

dokumentů, ho správce předá archivu společnosti, kde je uložen a po uplynutí skartační 

lhůty je skartován.  

 

2.5 PŘÍNOSY SYSTÉMU PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ 

Systém správy dokumentů zcela zásadně mění postupy zacházení s firemní 

dokumentací, tato změna přináší s sebou mnoho nového a pozitivního, hlavně v oblasti 

úspory časové. Tento čas ve skutečnosti nemění nic na pracovní době zaměstnanců, 

mění v podstatě jejich pracovní náplň, posouvá ji směrem k větší tvořivosti a snižuje 

denní rutinu na potřebné minimum, čímž se zvýší jejich výkonnost a produktivita. 

Zavedení EDMS má i finanční přínos – přesně vyčíslitelnou položkou je např. nižší 

spotřeba papíru (snížení tisku a kopírování na minimum), další jen těžce doložitelnou 

položkou je zrychlení práce zaměstnanců, kteří ušetří mnoho času na zbytečných 

administrativních úkonech.  
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2.5.1 NÁSTROJE PRO ZLEPŠENÍ PRÁCE S DOKUMENTY  

Systém správy dokumentů nám dává nástroje ke zlepšení některých aspektů práce 

s dokumenty: 

 
• Minimalizace možnosti ztráty nebo zničení dokumentu, protože dokument nebo 

jeho kopie jsou uchovávány v elektronické podobě, 

• dokument je uložen v elektronické podobě pouze jednou, což zamezuje šíření 

neplatných verzí dokumentů a usnadňuje jeho aktualizaci, obzvláště  v případě  

technické dokumentace a výkresů, jejichž elektronická podoba zaručuje snadnou 

revizi, oproti procedurám spojeným se zakreslením a evidencí změn při zásahu 

do papírového výkresu, 

• ze stejného důvodu se zrychluje koloběh dokumentů, 

• užívání nastavených šablon a formulářů přináší opět výraznou úsporu lidského 

úsilí a času, nehledě na zvýšení reprezentativnosti firemních dokumentů jejich 

jednotným profesionálním vzhledem,  

• systémy správy dokumentů umožňují definovat cesty dokumentů po společnosti, 

včetně různých podmínek pro jejich schvalování, 

• odpadá kopírování dokumentů, neboť s elektronickou kopií může číst mnoho 

uživatelů najednou, 

• snižují se náklady na skladování dokumentů, neboť dokumenty, u kterých to 

nepředepisuje zákon nebo to umožňují právní zvyklosti, můžeme uchovávat 

pouze v elektronické podobě, elektronická média jsou dnes o mnoho levnější v 

porovnání s papírem, 

• zvyšuje se zabezpečení dokumentů proti neoprávněnému přístupu a falšování 

v podobě přístupových práv, 

• zvýší se dostupnost informací, neboť díky tomu, že jsou dokumenty uloženy v 

jediném systému, mohou být informace v dokumentech vyhledávány pomocí 

počítače, současně mohou být jednotlivé dokumenty provázány pomocí odkazů. 

 

2.5.2 DALŠÍ POZITIVA Z HLEDISKA ARCHIVACE DOKUMENT Ů 

V papírovém archivu, ale i menší příruční registratuře útvarů, jež jsou v péči 

příslušných sekretariátů, může být vyhledávání požadovaného dokumentu dosti 

zdlouhavým procesem – v EDMS není problémem vyhledat a vlastně i založit vše 
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potřebné během několika chvil a tím urychlit a usnadnit práci mnoha lidem. Dokumenty 

uložené v papírovém archivu jsou využívány jen ve výjimečných případech, jen když je 

to opravdu nutné, neboť zajistit je k nahlédnutí trvá poměrně dlouho oproti tomu, jak 

rychle a tedy i častěji by byl tentýž dokument využíván v archivu elektronickém – 

dosud mrtvé dokumenty se stanou živými. Úbytkem papírových dokumentů přestane 

existovat potřeba jednotlivých útvarů ničit svévolně firemní dokumentaci z důvodů 

nedostatku prostoru a zdlouhavosti přípravy dokumentů před odevzdáním do archivu -  

odstranění „černých  skartací“. 
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3. SPRÁVA DOKUMENT Ů VE SPOLEČNOSTI  ČESKÁ 

RAFINÉRSKÁ, a. s. Z HLEDISKA DLOUHODOBÉHO 

VÝVOJE 

Popis minulého stavu 

Příchozí papírové dokumenty se do společnosti dostávaly poštou, nebo je přinášeli 

pracovníci jiných firem. V případě potřeby se tyto dokumenty distribuovaly v papírové 

podobě. Pokud byla třeba práce  více lidí na jednom dokumentu, byly kopírovány.  

Zpracování dokumentů na magnetických nebo optických médií bylo velice 

pomalé a komplikované, neboť dokumenty přicházely v nejrůznějších, často nečitelných 

formátech. 

Dokumenty přístupné nebo získané pomocí Internetu, který byl sice zpřístupněn 

všem uživatelům počítačové sítě, ale z důvodu kapacity připojení byla omezena doba, 

po kterou mohl uživatel Internet využívat. Internet byl a stále je důležitým zdrojem 

důležitých informací, ale nebyl udržován žádný lokální systém umožňující rychlý 

přístup ke speciálním informacím. 

 

Cíl implementace EDMS v roce 1999 

Cílem bylo vytvoření nového systému třídění, ukládání a vyhledávání dokumentů 

v EDMS. 

EDMS se zaváděl jako nástroj, který by měl zlepšit správu několika vybraných 

typů dokumentů. Jako pilotní byly vybrány dodavatelské faktury, následně měly být do 

systému zavedeny také organizační a řídící dokumentace, provozní předpisy, technické 

výkresy, bezpečnostní listy, školící materiály. EDMS mělo být databází pro ukládání 

důležitých informací. 

 

3.1 PILOTNÍ PROJEKT – ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH 

FAKTUR 

V první fázi implementace EDMS byl v souvislosti se současně zaváděným 

účetním systémem SAP vybrán specifický typ dokumentu - dodavatelské faktury, 

jejichž  způsob zpracování přinesl nový prvek - digitalizaci dokumentů.  
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Cílem zpracování faktur pomocí softwaru EDMS bylo zautomatizovat tento 

proces a eliminovat všechny manuální úkony, které nejsou nezbytně nutné, čímž dojde 

ke zrychlení procesu účtování faktur a zvýšení jejich dostupnosti pomocí propojení 

EDMS a SAP.  

Výsledkem je převedení těchto faktur do digitální podoby a jejich propojení 

se SAP záznamem.  

Proces zpracování faktur pomocí EDMS zahrnuje činnosti nutné k zajištění co 

nejefektivnějšího zacházení s fakturami třetích stran. Tento proces se sestává 

z digitalizace - převodu do elektronické podoby, kontroly faktury z hlediska obsahu 

základních informací, z přiřazení určitých indexů nutných pro další zpracování, 

z distribuce směrem k SAP uživateli a automatického propojení elektronické podoby 

faktury se SAP záznamem.  

Po digitalizaci a přiřazení bude originál faktury dostupný přímo z prostředí SAP a 

potřebné informace tak budou okamžitě k dispozici více uživatelům najednou. 

Elektronickým zpracováním se také urychlí a zjednoduší proces schvalování faktur 

příslušnými schvalovateli, navíc se nabízí možnost přidat k faktuře různé potřebné 

poznámky a další informace, jež zase zdokonalí proces účtování a vytvoří pro každý 

tento proces kompletní informační zázemí. 

Dodavatel musí na faktuře uvádět jako referenci číslo objednávky ze systému 

SAP. Přijaté faktury musí být adresovány účetní jednotce České rafinérské, a. s. 

k zaregistrování, kde jsou kontrolovány  z daňových náležitostí a pak jsou naskenovány 

do systému. Systém EDMS archivuje naskenovanou fakturu v elektronické podobě, 

která je poté zadána do systému a svázána s vytvořeným dokladem v systému SAP. 

 

Faktura může být založena v systému: 

• S referencí na objednávku – rutinní: 

- Faktura odpovídá podmínkám, množství a ceně dle objednávky - je 

zaúčtována a automaticky nabídnuta k proplacení, 

- faktura je odlišná v jednom z atributů s objednávkou, rozdíl je v rámci 

limitů  systému – faktura se zaúčtuje a automaticky se předloží 

k proplacení, 

- faktura je odlišná oproti objednávce více než je vymezený limit, faktura 

je předběžně pořízena v systému a musí být schválena odpovídající 

osobou dle finančních pravomocí  uvolněna k proplacení. 
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• Bez reference – nerutinní: 

- Faktury bez reference musí být předběžně pořízené a pak jsou schválené 

odpovídající osobou dle finančních pravomocí a uvolněny k proplacení. 

• UFO  

- Faktury investiční, v cizí měně, částka nad 500 000,- Kč, 

- faktury bez dostatečných údajů (např. chybí IČO, nějaký kontaktní  

 údaj, atd.). 

 

Hlavní důvody pro digitalizaci faktur: 

• Rychlejší zpracování dokumentu  - schvalovací proces,  

• bezpečnost – jasně definována přístupová práva, eliminace rizika pro ztrátu, 

zcizení či zničení faktur,  rychlé nalezení faktur.  

Popis procesu digitalizace 

Po přijetí papírové faktury na poštovně, se označí razítkem s archivním číslem a 

zdigitalizuje. Pořizovač dat dále k elektronickému obrazu faktury připojí údaje o  

obsahu faktury (indexování) a dle toho je i roztřídí a zařadí do několika front. Po 

uložení faktury do EDMS dojde přes interface k prolinkování do systému SAP, zde je 

již zpracována příslušnou účetní, postoupena ke schválení a zaúčtování. 

 

3.1.1 IMPLEMENTACE DALŠÍCH DOKUMENT Ů 

 Po úspěšném ukončení pilotního projektu bylo vkládání dalších dokumentů 

(organizační a řídící dokumentace, provozní předpisy, technické výkresy, bezpečnostní 

listy, školící materiály) pojato mimo jakékoliv projektové řízení jako součást běžného 

provozu systému, což mělo za následek víceméně živelné vytvoření kabinetů a složek. 

Navíc prvotní desktopový klient EDMS příliš připomínal na první pohled funkcionalitu 

průzkumníka. Přes usilovné školení uživatelů docházelo k zjednodušení jejich chápání 

EDMS jako pouhého „klikacího nástroje“  jak pro vkládání tak pro vyhledávání 

dokumentů. Naprosto byly opomíjeny funkčnosti verzování, doplňování atributů a 

následné vyhledávání dle nich. Uživatelé nejvíce upřednostňovali fulltextové 

vyhledávání, což pro své počáteční technické problémy s lokalizací do češtiny 

nepřinášelo kýžené výsledky. Nebyla stanovena jednotná pravidla pro zacházení 

s elektronickou dokumentací, čímž zůstalo EDMS odtrženo od požadované reality 
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nástroje pro správu dokumentů. Stalo se pouhým „skladištěm“  dokumentů bez využití 

široké škály možností tímto systémem nabízených.  

To vše vedlo k celkové nepřehlednosti a živelnosti a tím i k neoblíbenosti EDMS. 

S desktopem byly i velké problémy  při instalaci a upgradech. Ze strany dodavatele 

systému nebyly splněny základní požadavky – byla dodána databáze s  technickými 

nedostatky (mimo již zmiňovanou nedokončenou lokalizaci do českého jazyka 

docházelo k problémům se „zamrzáním“ EDMS při otvírání dokumentů, při spuštění 

vyhledávání, při převodu dokumentů na virtuální apod.). 

 

3.2 PROJEKT OBNOVY EDMS 

Protože se EDMS stalo pouhým „skladištěm“ dokumentů bez využití široké 

škály možností tímto systémem nabízených byl navržen projekt na obnovu EDMS jehož 

dlouhodobým cílem je popsat a nastavit proces řízené dokumentace, nastavit nástroj na 

řízení dokumentace, navrhnout organizaci a popis rolí v procesu řízené dokumentace, 

umožnit snadné vyhledávání dokumentů a zavedení EDMS jako archivní databáze. 

 

3.2.1 PRŮBĚH A VÝSLEDKY PRVNÍ ETAPY OBNOVY EDMS 

V této etapě byla provedena detailní analýza dokumentů, které ve společnosti 

vznikají a které do společnosti přicházejí. Pro přípravu a realizaci šetření byla použita 

metoda, která nabízí kvalitativní výzkum. Šetření bylo koncipováno formou 

elektronického dotazování (elektronický dotazník), který byl zvolen pro jeho 

organizační jednoduchost, nízké náklady a časovou  flexibilitu při jeho vyplňování.  

Na základě analýzy  byly zmapovány  a vytříděny jednotlivé typy a podtypy 

dokumentů dle jejich formy. Byl zpracován způsob zakládání dokumentů na principu 

vyplnění jejich atributů – podtypy, profese, podprofese, struktura majetku, pro všechny 

typy dokumentů byl vypracován základní typ tzv. „CRC dokument“, který obsahuje 

nezbytně nutné množství atributů, jež se musí  vyplnit při založení nebo importu 

dokumentu v EDMS, dle nich je možné dokument vyhledat. „CRC dokument“ je 

základní stavební prvek nového způsobu třídění dokumentů – z tohoto základního typu 

budou tvořeny další typy dokumentů obsahující jak atributy „CRC dokumentu“ tak 

atributy specifické, potřebné dle obsahu dokumentu. Základní typ dokumentu je 

navržen tak, aby bylo možné EDMS užívat jako archivní databázi obsahující atributy 
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ohledně určení skartační lhůty, dále atribut archivní složka, místo uložení, třídění dle 

nosiče, a vytvoření způsobu automatického hlídání skartačních lhůt a tvorby reportu pro 

schvalovací procedury při skartačním řízení. 

 

3.2.2 ZÁKLADNÍ POJMY NOVÉHO ZP ŮSOBU TŘÍDĚNÍ DOKUMENT Ů 

• Typ dokumentu – je neměnnou vlastností dokumentu volenou při vkládání 

dokumentu do systému. Každý typ dokumentu je charakterizován 

přednastavenou skupinou atributů, které je potřeba při vložení dokumentu do 

systému vyplnit. Různé typy dokumentů mohou být charakterizovány různými 

skupinami atributů. Každý typ dokumentu má definovanou skupinu možných 

podtypů dokumentu. např. Organizační a řídící dokumentace (zahrnuje podtypy 

směrnice, řády a plány, rozhodnutí generální ředitele ad.), Zápis (zahrnuje 

podtypy zápis z auditu, zápis z porady vedení, zápis z porady útvaru, zápis ze 

smluvní komise ad.) viz obrázek 3. 

• Podtyp dokumentu – je jedním ze specifických atributů, jedná se o vlastnost 

dokumentu, kterou lze v průběhu života dokumentu měnit na rozdíl od typu 

dokumentu. Každý podtyp dokumentu je přiřazen alespoň k jednomu typu 

dokumentu viz obrázek 3. 

• Profese – skupina technických profesí, které spolu z hlediska technické znalosti 

či potřebné kvalifikace souvisí, např. Řízení (zahrnuje podprofese Řízení 

společnosti, Řízení projektu, Styk s veřejností apod.), HSSEQ (zahrnuje 

podprofese Životní prostředí, Ochrana zdraví a bezpečnost práce, Požární 

ochrana ad.) viz obrázek 3. 

• Podprofese – technická profese zahrnující určitou technickou znalost a 

kvalifikaci viz obrázek 3. 

• Struktura majetku  – je seznam majetku společnosti tj. technických umístění 

majetku + vlastního zařízení. Tento seznam má šest základních úrovní, první 

úroveň = Česká rafinérská, a. s. poslední úroveň = konkrétní zařízení v provoze. 

Struktura majetku je umístěna v SAPu, je důležitým faktorem pro jednoznačné 

třídění technické dokumentace (viz příloha 1). Ostatní dokumenty (netechnická 

dokumentace) jsou ve struktuře majetku řazeny na první nejvyšší úroveň a další 

jejich odlišení se děje pomocí atributů.  
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Obrázek 3 – Princip zakládání majetku a jeho atributy 
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4. KONVERZE DOKUMENT Ů ARCHIVU DO NOVÉ 

STRUKTURY EDMS SYSTÉMU 

EDMS je elektronickým archivem, proto je nutné, aby pro jeho provoz byly 

dodrženy veškeré právní požadavky, které platí pro archiv papírový. Dle zákona 

č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a k němu vydaných prováděcích 

předpisů – Vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a o elektronických 

podatelnách je papírový a elektronický dokument postaven na stejnou úroveň, co se 

jeho správy týče. Pro správné řízení dokumentů je důležité, aby se dokument uchovával 

v EDMS po přesně stanovenou dobu – skartační lhůtu. Pro elektronické dokumenty 

skartačního znaku „S“ platí identická pravidla jako pro papírový dokument skartačního 

znaku „S“. Je nutné zachovat délku skartačních lhůt a provádět skartační řízení za 

dodržení stejných pravidel jako u papírových dokumentů. Výstupy ze skartačního řízení 

musí být vedeny takovou formou, aby bylo možné jednoznačně identifikovat 

schvalovatele.  

V případě archiválií a dlouhodobých dokumentů se skartačním znakem „Sdl“ je 

situace složitější, zákon č.499/2004 Sb. připouští jejich existenci v elektronické podobě, 

ale pro jejich budoucí zachování je nutné dodržet poměrně složitý postup z důvodu 

nemožnosti uchovat elektronický podpis déle než 1 rok, navíc je nezbytné systematicky 

ukládat veškerý software, v němž dokumenty vznikly, aby je bylo možné např. po 10 

letech otevřít. Z těchto důvodů archiv společnosti zachovává původní postup – 

archiválie uchovává v papírové podobě, vzhledem k tomu, že většina těchto dokumentů 

je požadována státními úřady jako papírový originál, pouze data o jejich evidenci jsou 

vedena v EDMS. 

4.1 EVIDENCE DOKUMENT Ů ULOŽENÝCH V ARCHIVU 

SPOLEČNOSTI 

EDMS je využíván archivem společnosti jako software pro evidenci dokumentů 

zde uložených v papírové formě. Archivní databáze umožňuje rychlé vyhledávání 

dokumentů a usnadňuje práci  archiváře při evidenci a vytváření různých přehledů a 

seznamů (evidence zápůjček, seznamy pro skartační řízení apod.). Dále přispívá 

k rychlejšímu a efektivnějšímu odbornému zpracování archiválií, např. vzniku 

elektronické knihy přírůstků archiválií a archivní kartotéky, což znamená, že je schopen 

vytvářet různé reporty dle libovolných kritérií.  
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 Fungování této evidence spočívá v zakládání obsahově prázdných dokumentů, 

pokud není k dispozici elektronický dokument (obsahově prázdný dokument -  nemusí 

mít obsah, v systému existují nejen soubory se zobrazitelným obsahem, ale také 

soubory které jsou tvořeny pouze popisnými informacemi.) Tyto dokumenty mají 

detailně vyplněny atributy systémové – závislé na typu dokumentu, tak atributy 

specifické ohledně uložení v archivu – místo uložení, číslo složky, číslo předávacího 

protokolu.  

Z důvodu užití EDMS jako archivní databáze a také z hlediska legislativy a 

dodržení vnitřních norem společnosti, jsem musela rozčlenit dokumentaci, která se 

nachází v archivu společnosti do skupin dle druhu - na dokumentaci spisovou, 

technickou a archiválie, zároveň bylo třeba odlišit dokumentaci dle nosného média. 

V souvislosti s umístěním naší společnosti ve dvou lokalitách jsem utřídila dokumentaci 

dle lokality vzniku na část Litvínov a část Kralupy nad Vltavou. Další odlišení jsem 

byla nucena nastavit u archiválií, neboť na důvěrnost některých z nich bylo třeba 

upozornit hned v počátku vzniku struktury archiválií (archiválie omezené přístupovými 

právy). Naopak část archiválií bylo třeba sdílet s mnoha uživateli (např. rozhodnutí 

státních orgánů ohledně staveb) - archiválie ostatní.  

Dále je dokumentace ve složkách ještě rozdělena dle původce např. sekce služeb, 

sekce styku s veřejností atd. Obdobně jako spisovou dokumentaci jsem rozdělila i 

technickou dokumentaci – ve složkách je rozčleněna podle bloků, respektive je členěna 

podle čísel staveb, které v každém bloku vždy začínají stejným dvojčíslím. Toto členění 

dokumentace jsem použila v EDMS. 

 

4.2 PŘÍSTUP K DOKUMENT ŮM A JEJICH OCHRANA  

Některé dokumenty mají důvěrný charakter, proto jsou ukládány do složek se 

specifickými přístupovými právy. Principem nadefinování práv jednotlivých složek je 

určení různých skupin uživatelů s odlišnými činnostmi, které můžou vykonávat. 

Termínem EDMS pro tato práva je přístupový seznam, neboli ACL (Access Control 

Lists),  a ten specifikuje jaký má každý uživatel přístup ke konkrétnímu souboru či 

složce. Každý soubor či složka je přiřazena k množině oprávnění, která je nastavená 

vlastníkem položky. Množina oprávnění určuje úroveň oprávnění objektu, která se na 

objekt vztahují. Například archiv užívá tyto přístupové seznamy – dokument archivu 

skrytý a dokument archivu viz obrázek 4.  
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Obrázek 4  – Přístupová práva 

 

 

Přidělení přístupových práv 
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EDMS obsahuje aktuální seznam zaměstnanců (v návaznosti na organizační 

strukturu v systému SAP). Uživateli jsou přidělena práva jako jednotlivci a zároveň se 

tito stávají součástí různých skupin dle činností, které smí vykonávat. Celý princip práv 

spočívá tedy v  kombinaci těchto dvou variant. Například EDMS uživatel je při založení 

do systému definován jako správce, ale spravovat může jen na složkách, kde je zadán 

příslušný přístupový seznam, v němž je součástí skupiny správců. Většina uživatelů 

přistupujících k dokumentům jsou ovšem čtenáři,  a ti smějí dokumenty jen prohlížet.  

 

V EDMS se vyskytují tyto činnosti, jež je možno vykonávat dle druhu přístupu: 

• Prohlížení -  umožňuje prohlížet adresářovou strukturu v EDMS včetně názvů a 

vlastností uložených dokumentů (neumožňuje prohlížet vlastní dokumenty). 

• Čtení - umožňuje prohlížet vlastní dokumenty uložené v EDMS (neumožňuje 

dokumenty měnit). 

• Anotace - umožňuje přidat anotaci k prohlíženému dokumentu. 

• Verze - uživatelé mohou provádět vše předchozí plus modifikovat obsah  a 

mohou zařadit novou verzi, nelze přepsat existující verzi nebo upravovat 

vlastnosti. 

• Zápis  - umožňuje vytvářet a měnit dokumenty.  

• Smazání - umožňuje mazat dokumenty.  

• Žádný - k dokumentům není žádný přístup (uživatel nezjistí, že dokument 

existuje). 

 
 

4.3 SKARTAČNÍ LH ŮTY A SKARTA ČNÍ ŘÍZENÍ V EDMS 

Skartační lhůty dokumentů jsou stanoveny podle Spisového a skartačního řádu 

společnosti – lhůty jsou sepsány podle druhu dokumentů a legislativních požadavků 

České republiky viz obrázek 5.  

Z tohoto důvodu jsem navrhla, aby byl tento atribut (kód archivace na obrázku 5) 

automaticky zadávaným – po výběru typu a podtypu dokumentu je příslušná skartační 

lhůta (archivace na obrázku 5) ihned přiřazena. Nezbytné je správné definování odpočtu 

skartační lhůty pro automatické hlídání jejího uplynutí. Ten se ve skutečnosti musí 

odpočítávat až od 1.1. následujícího roku po vzniku dokumentu. O uplynutí skartační 

lhůty je archiv společnosti informován reportem. Po uplynutí skartační lhůty nelze 

dokument ze systému vymazat, je třeba zachovat skartační řízení dle platné legislativy 
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České republiky, na jehož základě je teprve získáno povolení pro vymazání (či fyzické 

skartování) dokumentů. Z mých dlouhodobých pracovních zkušeností v archivu 

vyplynul návrh možnosti generování reportů pro dokumenty, jimž uplynula skartační 

lhůta a považuji je  za velký přínos, neboť velice usnadní práci archivu. Nyní se nemusí 

hlídat skartační lhůty „ru čně“, a jelikož je nutná při skartačním řízení i bližší 

identifikace dokumentů, tudíž byla potřeba ručně dopisovat spoustu údajů o 

dokumentech (jejich bližší popis, protože, ne vždy bylo z názvu dokumentu patrné o co 

se jedná), a to proto, že se tyto skartační reporty (dříve skartační seznamy) zasílají 

k posouzení a schválení vedoucím útvarů, jež dokumenty vlastní a jsou odpovědní za 

jejich obsah. Toto ruční vyhledávání probíhalo na základě vyhledávání v jednotlivých 

složkách  dokumentace (bližší popis složek je uveden v kapitole 4.1) přes filtry a mohlo 

se stát, že bylo něco opomenuto.  

Nyní je automaticky po uplynutí skartační lhůty archiv  informován reportem, na 

kterém jsou již všechny údaje potřebné pro skartační řízení a následné posouzení 

dokumentace. Tím se odstraní dřívější zdlouhavost a pracnost skartačních řízení, navíc 

se zvýší spolehlivost identifikace dokumentů pro skartaci. Tyto reporty jsou k dispozici 

pro tisk archivu společnosti, který je, jak již jsem se zmínila, zasílá k posouzení 

vedoucím útvarů, jenž dokumenty vlastní a musí povolit jejich skartaci. Dále jsou tyto 

odsouhlasené reporty postoupeny k odbornému posouzení a schválení Státnímu 

oblastnímu archivu (dále jen SObA), ten pak vydá společnosti skartační povolení a 

povolení k uložení archiválií. Teprve po obdržení povolení ke skartaci od SObA je 

možné provést skutečnou skartaci elektronických i papírových dokumentů. Skartační 

řízení probíhá většinou jednou za rok a je to vyřazování dokumentů znaku „S“, 

posouzení dokumentů znaku „V“ (rozděleny na „S“ nebo „A“) a oddělení dokumentů 

znaku „A“. 

Také lze skartační lhůtu prodloužit, většinou tato varianta nastává u dokumentů 

typu smlouva, protože každá smlouva může být prodlužována dodatky a nebo u 

dokumentace potřebné z daňového hlediska. Proto jsem doporučila k aplikaci nový 

atribut – „d ůvod prodloužení skartační lhůty“  viz obrázek 6 a to proto, že bude na 

první pohled jasné a viditelné z jakého důvodu nemůže být dokument skartován.  
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Kód 
archivace 

Archivace Popis archivace + příklad typu dokumentu 

S01 01 1 rok od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu – nejkratší doba archivace (např. 
výrobní činnost, hlášení o průběhu směny) 

S02 02 2 roky od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu  (např. dispečerské deníky) 

S03 03 3 roky od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu  (např. evidence docházky) 

S05 05 5 let od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu  (např. laboratoře – knihy analýz, 
střednědobý plán) 

S10 10 10 let od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu  (např. účetní deník, faktury vydané, 

S20 20 20 let od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu  (např. jednání a zastupování 

S45 45 45 let od 1.1. následujícího roku po vzniku 
dokumentu  (např. mzdové listy, vznik, změna a 
konec pracovního poměru) 

A A Dokument trvalé hodnoty (např.Zakladatelské 
smlouvy, Stanovy společnosti, Kolektivní smlouva)  

Sdl. Sdl. Dokument jehož platnost je vázána trváním stavby 
či zařízením (např.matrice výkresů, pasparty strojů 
a zařízení, projektová dokumentace 

Obrázek 5 – Skartační lhůty 

 

 

 

Prodloužení skartační lhůty 
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Obrázek 6 – Doplnění důvodu prodloužení skartační lhůty 

4.4 TESTOVÁNÍ EDMS S FUNKČNOSTÍ ARCHIVNÍHO 

SOFTWARE 

Dokumenty jsou v EDMS řazeny ve stromové struktuře a tematicky rozčleněny a 

uloženy v kabinetech. Složka č.3 v kabinetu 01 je přiřazena archivu společnosti a 

dokumentace je rozdělena podle druhu na dokumentaci spisovou, technickou a 

archiválie, popřípadě dle druhu nosiče viz obrázek 7.  

 

 

Obrázek 7 – Stromová struktura členění dokumentů archivu v EDMS 

 

4.4.1 PŘÍPRAVA DOKUMENT Ů PRO TESTOVÁNÍ 

Fáze testování slouží k zachycení chyb a zároveň k ověření, že systém pracuje 

přesně tak, jak je požadováno. 

Pro první  testovací fázi jsem vybrala  dokument typu zpráva,  protokol, seznam a 

výkres, které jsou založené na základním typu „CRC dokument“. Ten obsahuje 

nezbytně nutné množství atributů, jež se musí vyplnit při založení nebo importu 

dokumentu v EDMS, dle nich je možné dokument vyhledat. Pro tento účel jsem musela 

naskenovat a naimportovat  čtyři sta dokumentů, utřídit je do předem připravených 

složek a zadat všechny potřebné atributy. 
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Testem procházelo založení nového dokumentu, import dokumentu, zobrazení 

atributů dokumentu, vyhledávání dokumentu, vytvoření virtuálního dokumentu a běžná 

práce s dokumenty jako je verzování, vyřazení, zařazení apod. V další fázi se testovaly 

dokumenty typu všeobecná smlouva. 

 

4.4.2 PŘÍKLAD TESTOVACÍ FÁZE  - „IMPORT DOKUMENTU TYPU 

PROTOKOL“  

Při importu dokumentu je nutné vyplnit všechny atributy dle typu dokumentu viz 

obrázek 8. V průběhu testování importu dokumentu typu protokol se vyskytlo několik 

nedostatků, které se v průběhu testování odstranily, např. nebyly funkční atributy pro 

vyhledávání dle skartačních lhůt a uložení.  

Na záložce INFO   vidíme, jaké atributy je nutné vyplnit: 

• Název dokumentu, 

• titulek – Dokument archivu a o jakou dokumentaci se jedná (např. spisová nebo 

technická dokumentace), 

• subjekt – bližší specifikace dokumentu, 

• lze doplnit i klíčová slova – pro snazší vyhledávání.  

Na záložce PROTOKOL  se musí vyplnit všechny povinné atributy (označeny 

výrazně – červenou hvězdičkou) jako je profese, podprofese, technické místo ze 

struktury  majetku, zpracovatel, forma dokumentu a pro účely archivu se vyplňují i 

atributy ohledně uložení dokumentu, druh skartační lhůty a délky. 

Na záložce OPRÁVNĚNÍ se musí zkontrolovat přístupová práva (dědí se ze 

složky – zde PS_dokument_archivu) a popřípadě se opraví. 

Obdobným způsobem probíhalo testování dokumentů typu zpráva, seznam, výkres a 

všeobecná smlouva. 

 

4.4.3 NEÚSPĚŠNÉ TESTOVÁNÍ DOKUMENT Ů BEZ OBSAHU  

Při testování tzv. „obsahově prázdných dokumentů“, které měly být využívány 

pro dokumenty zachycující evidenci archivních složek, ke které není k dispozici 

elektronický dokument, se neustále objevovaly chyby systému. Tyto chyby se do 

současnosti nepodařilo administrátorem EDMS odstranit, a proto bylo překlápění těchto 
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dat odsunuto na pozdější termín. Zatím bylo přistoupeno ke konverzi funkčností, které 

byly s úspěchem otestovány (viz kapitoly 4.6.1 a 4.6.2).  

 

 

Obrázek 8– Import dokumentu typu protokol – vyplnění specifických atributů typu 

protokol 
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4.5 PŘEKLOPENÍ DAT DO NOVÉHO SYSTÉMU 

Při vlastním překlopení se dokumenty konvertují do stromové struktury 

z testovacího modulu do ostrého provozu a uložení je stejné jako v testu.  

 

4.5.1 TYP „ZPRÁVA“ A „PROTOKOL“ V OSTRÉM PROVOZU , VIRTUÁ LNÍ 

DOKUMENT  

V průběhu testování se osvědčily dokumenty typu zpráva a protokol, což bylo 

velice pozitivní, protože  na archiv jsou velice často kladeny  požadavky k vyhledání 

těchto dokumentů. Jedná se hlavně o revizní zprávy k tlakovým zařízením a protokoly o 

provedené revizi (tlakové zařízení – provozní zařízení jako jsou vysokotlaké nádrže, 

atd.). Vlastní proces konverze proto začal právě těmito typy dokumentů, a probíhal 

stejným způsobem jak je popsáno  v kapitole 4.4.2.  

 Navíc jsem navrhla, aby se v ostrém provozu využilo funkce virtuálního 

dokumentu a to z důvodu obsahového propojení jednotlivých souborů – jejich 

společným „jmenovatelem“ je název investičního projektu (investiční projekt vychází 

z procesu  „Rozvoj a modernizace zařízení“ a jsou to činnosti a dokumentace související 

s výstavbou nových zařízení či modernizací stávajícího zařízení), z kterého zařízení či 

stavba vzešly. Soubory, v kterých jsou zmiňovaná zařízení popsána, jsou totiž původně 

uloženy „zvlášť“, virtuální dokument je linkem spojil. Detailní složení virtuálního 

dokumentu postihuje obrázek 9 – dříve samostatné soubory, se zde staly „potomky“ 

virtuálního dokumentu. (Virtuální dokument  - dokument, který je složen z několika 

dalších dokumentů, v EDMS jde však o jeden soubor. Skládá se z mateřského souboru a 

jeho podřízených potomků. Potomci mohou být součástí mnoha virtuálních dokumentů. 

Takto je možné libovolně sdružovat dokumenty, které spolu tematicky souvisí. 

Dokumenty takto sdružené mohou být různého formátu, které lze i verzovat). 
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Obrázek 9 – Virtuální dokument 

 

4.5.2 VYHLEDÁVACÍ DOTAZY  

EDMS standardně umožňuje vyhledávat různé verze dokumentů na základě 

atributů – buď systémových, specifických a nebo dle textového obsahu (fulltextové 

vyhledávání). Proto je vyhledávání v EDMS velmi pružným nástrojem, uživatel má 

možnost si svoje vyhledávací dotazy uložit a jen je dle potřeby pozměňovat, což práci 

s hledáním značně urychluje – viz obrázek 10.  

Samotné vyplňování vyhledávacích dotazů dovoluje velký počet možností voleb 

dle jakých atributů lze vyhledávat – viz obrázek 11. 

 

Hlavní dokument 
 

Potomci hlavního dokumentu 
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Obrázek 10 - Uložené vyhledávací dotazy 

 

 

Obrázek 11 – Vyhledávací dotaz 

 

 

 

Volba možností zadávaných 
atributů, dle jakých lze 
požadovaný dokument vyhledat 
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Z důvodu neúspěchu při testování obsahově prázdných dokumentů bylo 

přistoupeno k přednostnímu uplatnění importu excelovských evidenčních tabulek o 

technické dokumentaci (viz příloha 2) uložené v archivu. Tyto excelovské soubory 

zachycují detailní obsah složek, jsou opatřeny atributy typu „seznam“ a „podtypu 

archivní seznam“. Doplněné atributy, které jsem navrhla k prozatímnímu používání jsou 

s úspěchem užívány např. pro zapisování a vyhledávání zapůjčené dokumentace viz 

obrázek 12. 

 

 

Obrázek 12 - Evidence zapůjčené dokumentace 

 

 

4.5.3 ROZŠÍŘENÍ FUNKČNOSTÍ U TYPU „VÝKRES“ 

V průběhu testování byla zjištěna nezbytnost schvalování (ověřování) platnosti 

výkresů pomocí jednoduchého životního cyklu. V součastné době je zatím pozastaveno 

importování výkresů, a to z důvodu nového testování a potřebnosti spolupráce oddělení 

Výsledek hledání na základě  
doplněných atributů 
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údržby pro odborné posouzení, zda je výkres aktuální či nikoli viz obrázek 13 - správa 

výkresů za užití životního cyklu. 

 
 
 

ANO

Je původní originál
platný? NE

A

Původní originál výkresu -
neřízený dokument

A

Ověřit platnost výkresu (životní
cyklus v EDMS)

F

Původní originál výkresu
elektronicky řízený dokument

Potvrzení
platnosti v EDMS

A

Skenování a uložení do EDMS
Elektronický

výkres

Papírový výkres

Řízený el.výkres

Životní cyklus potvrzení
platnosti výkresu

 
 
Obrázek 13 – Životní cyklus pro potvrzení platnosti výkresu 

 
 

4.6 VYHLEDÁVACÍ REPORTY A JEJICH P ŘÍNOS PRO PRÁCI  

S DOKUMENTY 

Velmi užívané a práci usnadňující se ukázaly výsledky vyhledávacích reportů viz 

obrázek 15 u typu všeobecná smlouva, který jsem spolu se skartačním reportem 

navrhla. Archiv eviduje každou smlouvu a při skartačním řízení nebo i při vyhledávání 

potřebných dokumentů uložených v archivu - v tomto případě smluv, musí být veden 

detailní seznam, nestačí jen údaj o složce neboť každá smlouva může být prodlužována 

dodatky a má specifickou důležitost (od smluv o dílo až po strategické firemní 

smlouvy). Smlouvy jsou přítomny v EDMS svým obrazem, atributy typu všeobecná 
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smlouva jsou doplňovány jejich správci, po předání do archivu je pak archivářem 

doplněno jejich fyzické uložení – viz obrázek 14. 

 

 

Obrázek 14 - Doplnění fyzického uložení dokumentu typu „smlouva“ 

 Vyhledávací report pak umožní např. zjistit, zda smlouva konkrétního čísla je již 

do archivu předána jak je vidět na obrázku 15 a je velmi dobře vyhledatelná, což při 

dřívější evidenci smluv, která byla vedená  v excelovských tabulkách (viz příloha 3) 

bylo někdy dost pracné a složité (ne vždy byla smlouva předána do v archivu 

společnosti). Vyhledávání probíhá pomocí vyhledávacího dotazu, o kterém  jsem se již 

Doplnění  fyzického 
uložení  
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zmínila v kapitole 4.5.2 a není závislé pouze na znalosti čísla smlouvy a dodavatele, 

jelikož tyto údaje nebyly vždy známé. Nyní na základě velké možnosti zadávaných 

atributů lze použít pro vyhledání prakticky jakýkoli údaj – název smlouvy, číslo 

smlouvy, opci, měnu, dodavatele, uložení, typ smlouvy, atd. Pokud je smlouva 

prodlužovaná dodatky, tak není problém i s tímto, protože dodatky jsou se smlouvou 

propojeny linkem přes virtuální dokument a smlouvu i s dodatky, pokud existují, lze 

během krátké doby najít a nebo zjistit, zda  byla či nebyla do archivu předána, což 

pokládám za veliký přínos pro práci všech zúčastněných osob.  

 
 

Obrázek 15- Vyhledávací report 
 

V této kapitole jsem se snažila nastínit nejen fungování EDMS jako archivní 

databáze, průběh testování systému a konverzi dat do nového systému, ale i  evidenci 

uložených dokumentů v archivu společnosti, skartační lhůty a skartační řízení. 

V průběhu testování i konverze se objevilo několik chyb a nedostatků. Některé se 

podařilo odstranit, ale jsou i takové, které přetrvávají nadále. Bližší shrnutí úspěchů, ale 

i neúspěchů uvedu v závěru této bakalářské práce. 

 

 

Výsledek hledání na základě 
vyhledávacího reportu – 
požadovaná smlouva 
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5. ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se věnovala projektu obnovy EDMS, kterého jsem se 

zúčastnila a přispěla svými návrhy ke zlepšení a zkvalitnění práce v archivu společnosti 

-  slovo archiv evokuje v řadě lidí představu zaprášené sklepní místnosti, kam se 

odkládá vše, co už nikdy nebude k potřebě. Právě však v uložených dokumentech se 

velice často ukrývá potenciál informací, který se nikde jinde neuchová, a proto jistě stojí 

za to, zabývat se archivní databází. 

V úvodní kapitole jsem stručně charakterizovala nástroje pro správu dokumentů, 

které mi rozšířily obzory o těchto produktech. Objasnila jsem to, co se od nich očekává 

z hlediska správy dokumentů, zaměřila jsem se na výhody těchto produktů, zajisté mají 

i své nevýhody, což ale nebylo cílem mé práce. 

Dále jsem se snažila  nastínit původní projekt  EDMS, který se po ukončení pilotu 

nadále nevyvíjel správným směrem, ale také jsem se věnovala  popisu projektu obnovy 

systému pro správu dokumentů, jehož hlavním cílem  byla analýza dokumentace, která 

se ve společnosti vyskytuje, a vytvoření nového způsobu zakládání dokumentů. Na 

základě výsledků této analýzy se vytvořil základní typ dokumentu, který byl  navržen 

tak, aby bylo možné systém užívat nejen pro správu celofiremní dokumentace, ale i jako 

archivní databázi – obsahuje atributy ohledně určení např. skartační lhůty, dále atribut 

archivní složka, místo uložení, atd.  

V další fázi jsme navázali testováním systému, abychom si ověřili zda pracuje tak, 

jak se od něj očekává. V průběhu testu se vyskytlo i několik nedostatků, které se 

podařilo odstranit, některé problémy však přetrvávají, a to např. zakládání obsahově 

prázdných dokumentů, pro evidenci dokumentace, která není v elektronické podobě, 

nebo import dokumentu typu výkres. Naopak velké plus přineslo mnou navržené využití 

funkce virtuálního dokumentu, který obsahově propojuje jednotlivé soubory fyzicky 

umístěné v různých složkách. Jako velmi prospěšný se projevil i u evidence smluv, kde 

jsou ke kmenové smlouvě připojeny linkem dodatky smluv. Jelikož výhodou 

elektronické archivní databáze je jednoznačně vyšší přehlednost, snadné vyhledávání 

potřebné dokumentace, tak se velice osvědčily vyhledávací reporty na jejichž základě 

lze najít jakýkoliv dokument během krátké chvíle.  

Vlastní proces konverze dat proběhl celkem bez problémů, ale je to ještě „b ěh na 

dlouho trať“  neboť co se týká výhledu do budoucna, tak po vyjasnění kompetencí 

ohledně určení platnosti výkresu, (toto určení platnosti je nezbytné, protože se jedná o 
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výkresy výrobního zařízení a staveb), bychom rádi pokračovali s importem dokumentů 

tohoto typu. Dále věřím, že se podaří odstranit i systémové chyby, které se vyskytly při 

zakládání obsahově prázdných dokumentů které mají být používány pro dokumenty, 

které jsou vedeny  v excelovských tabulkách a není pro ně k dispozici elektronický 

dokument.  

 Při účasti na projektu  jsem vycházela ze své dlouhodobé pracovní zkušenosti 

v archivu, stanovila jsem si za cíl zjednodušit a zefektivnit práce archiváře tím, že jsem 

usilovala o vytvoření různých seznamů a reportů, které jsem se snažila uzpůsobit 

různými atributy, aby byly vhodné pro práci archivu. 
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SAP     – Systeman Alyse und Programmentwicklung 

SObA  – Státní oblastní archiv 
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