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Anotace  
V předložené práci je zpracován proces implementace informačního systému SAP 

pro oblast lidských zdrojů ve skupině Unipetrol. První část je věnována popisu výchozího 
stavu systémů a aplikací v jednotlivých společnostech. Následně jsou vysvětleny důvody 
pro změnu informačního systému a základní popis systému SAP. Další část se zabývá 
přípravou přenosu dat mezi systémy a vysvětlením jednotlivých nastavení pro 
implementované komponenty modulu personalistika. Praktickou část uzavírá kapitola 
věnovaná propojení SAP a databáze Lotus Domino. Na závěr práce je zařazena 
rekapitulace a vyhodnocení samotné implementace.  
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Summary  
The presented thesis analyses the implementation of SAP information system for 

Human Resources in Unipetrol Group. The first part provides the description of existing 
systems and applications in individual companies. It is followed by the reason explanation 
for information system change and there is also a basic description of SAP system. The 
next part is focused on data migration preparation and required settings of implemented 
Human Resources module components. The practical part is closed by the chapter that 
addresses the connection between SAP and Lotus Domino database. In the end of my 
thesis there is an implementation summary and evaluation. 
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1 ÚVOD 
Pro zpracování své bakalářské práce jsem si zvolil téma implementace informačního 

systému pro oblast lidských zdrojů ve skupině Unipetrol. Popisovaný projekt se týkal 
společností Chemopetrol, Kaučuk, Lovochemie, Paramo a Unipetrol Doprava. Práce 
popisuje zavedení modulu personalistika (dále jen HR) informačního systému společnosti 
SAP, ve verzi R/3. Volba informačního systému nebyla náhodná a vycházela 
z dlouhodobého cíle, kterým byl přechod veškerých dceřiných společností skupiny 
Unipetrol na jednotný ERP systém. V době implementace modulu HR se již v dceřiných 
společnostech využívaly i další moduly systému SAP, ty však nejsou předmětem této 
práce. Práce popisuje výhradně činnosti související se zavedením modulu HR. 

V rámci práce je popsán stav systémů pro oblast HR před implementací a hlavní 
důvody, které vedly k samotnému projektu. Detailně jsou popisovány i jednotlivé 
komponenty systému, o nichž bylo rozhodnuto, že budou instalovány. Hlavní část práce je 
však soustředěna na jednotlivé kroky samotné implementace tak, jak probíhala v rámci 
svého životního cyklu. Více než z pohledu uživatele jsou jednotlivé kroky popisovány 
z pohledu člena implementačního týmu a soustřeďují se tedy především na různá nastavení 
a obecné předpoklady pro samotné spuštění systému. Práce obsahuje nejdůležitější 
nastavení včetně názorných tabulek. Samotná funkčnost jednotlivých prvků 
implementovaných komponent je v práci popisována pouze v kontextu s jednotlivými 
kroky nastavení tak, aby bylo vysvětleno jejich základní fungování. Dále je popsán 
samotný způsob migrace dat z původních systémů a postup pořizování vstupních dat. 
Závěr implementační části práce je věnován obecně zabezpečení dat v rámci nového 
systému a základním bezpečnostním nastavením pro samotné uživatele. 

Poslední část práce se zabývá propojením systému SAP na další aplikace, resp. 
propojení s aplikací LOTUS NOTES. V rámci této aplikace byl požadavek zpřístupnit data 
o zaměstnancích jednotlivým manažerům popřípadě zaměstnancům bez nutnosti přístupu 
do samotného prostředí SAP R/3. Popisována jsou pouze základní propojení, nikoli již 
detailní popis aplikací a propojení LOTUS NOTES. 

V práci bych rád uplatnil veškeré své teoretické i praktické znalosti a dovednosti, 
které jsem jako člen i vedoucí implementační skupiny za stranu zákazníka získal.  

Ačkoliv je implementace HR modulu popisována v podmínkách velké společnosti, 
níže popsané kroky jsou v obdobném rozsahu využitelné i při jakékoli jiné implementaci 
modulu HR systému SAP R/3.  
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2 VÝCHOZÍ STAV IS VE SKUPINĚ UNIPETROL 

2.1 Historie skupiny Unipetrol 

Historie skupiny Unipetrol se datuje do roku 1994, kdy došlo k založením akciové 
společnosti Unipetrol, čímž byl naplněn i jeden z postupných koncepčních kroků 
privatizace českého petrochemického průmyslu. Vytvoření skupiny Unipetrol spojilo 
vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které tak bylo schopno konkurovat 
silným nadnárodním koncernům. Majoritním akcionářem společnosti byl v této době český 
stát, reprezentovaný Fondem národního majetku s 63 procenty akcií. Zbylé akcie vlastnily 
investiční fondy a drobní akcionáři. Do skupiny byly postupně začleněny akciové 
společnosti Kaučuk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, Česká rafinérská, Unipetrol 
Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie. [5] 

Dle původní koncepce státu měl být majoritní státní podíl ve společnosti 
privatizován. K tomuto kroku došlo v roce 2004, kdy byla podepsána smlouva mezi 
společností PKN ORLEN a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií společnosti 
Unipetrol. Tím se polský PKN ORLEN stal výhradním akcionářem a započal organizační 
změny ve složení jednotlivých společností skupiny s cílem jejich začlenění do skupiny 
PKN. [5]  

2.2 Výchozí stav systém ů ve skupin ě Unipetrol p řed 
implementací IS SAP 

Vzhledem k faktu, že do skupiny Unipetrol byly postupně začleněny dříve 
samostatně fungující společnosti, kdy výběr informačních systémů byl zcela v jejich 
kompetenci, je zřejmé, že v každé ze začleněných společností mohly existovat a také 
zpravidla existovaly různé informační systémy a technologie. Implementace původních 
systémů byla na různé úrovni, a to jak v závislosti na jednotlivých specifických potřebách 
jednotlivých společností, tak finančních možnostech společností rozvíjet implementované 
systémy. Stav systémů se tak v oblasti lidských zdrojů různil, stejně tak jako činnosti, které 
byly za pomoci těchto systémů zpracovávány. Některé ze společností využívaly pro 
zpracování dat externích společností, čímž bylo třeba se o tyto systémy starat pouze 
v omezeném rozsahu. 

Všechny společnosti ve skupině, které zpracovávaly personálně-mzdovou agendu 
interně, měly vždy nějaký systém pro zajištění samotné evidence základních dat 
zaměstnanců, docházky a výpočtu mezd. Různé společnosti pak v různém rozsahu 
evidovaly v dalších systémech personální činnosti specifické dle implementovaných 
procesů. Jednalo se především o elektronickou prezentaci a vedení organizačních struktur, 
evidenci a vytváření popisů práce, reporting pro manažery, vzdělávání či hodnocení 
zaměstnanců. 
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Přehled základních implementovaných personálně-mzdových systémů ve 
společnostech Chemopetrol, Kaučuk, Lovochemie, Paramo a Unipetrol Doprava [4]: 

 

CHEMOPETROL, a.s.: 

• IDEA – systém pro zpracování mezd 
• HR Info – verze 2.2.1 (patch 1 a 2) – evidence zaměstnanců, smlouvy, procesy 

(činnosti), organizační struktura, struktura pracovních pozic, vzdělávání, 
zdravotní způsobilosti a zdravotní péče 

• SEAGETE Info – verze 7.0.2 – komplexní reporting personálních dat 
• MS Visio 2020 PRO – evidence a zobrazení činnostních a organizačních 

struktur, struktura typových a pracovních pozic 
• Lotus Notes R 5.0 – hodnocení zaměstnanců, popisy pracovních pozic, řízení 

zdravotní péče, hromadné změny základních mezd, docházkový systém 

 

KAUČUK, a.s.: 

• FLUX PAM – verze 5.44 – systém pro zpracování mezd 

• HR Info – verze 2.1 - evidence zaměstnanců, smlouvy, procesy (činnosti), 
organizační struktura, struktura pracovních pozic, vzdělávání, zdravotní 
způsobilosti a zdravotní péče 

 

LOVOCHEMIE, a.s.: 

• PMSV (fa. Ellanor) – verze 2.55.3 – systém pro zpracování mezd, personálních 
dat včetně profilů pracovních míst a kvalifikací 

• PowerKey – verze 3.0 – docházkový systém 
• KREDIT 7 – stravovací systém běžící na MS SQL 2000 

 

PARAMO, a.s. 

• Magic – verze 5.61 – systém pro zpracování mezd a personálních dat 
• BIS – docházkový systém 

 

UNIPETROL DOPRAVA, a.s. 

• Prosper 2.0 – systém pro zpracování mezd a personálních dat 

• AneT – verze 7.63 – docházkový systém 
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K datu zahájení projektu implementace modulu HR systému SAP již v jednotlivých 
společnostech byly implementovány nebo byla dokončována implementace i dalších 
modulů systému SAP ve verzi 4.6 C a 4.6 (pouze Lovochemie). Přehled modulů za 
jednotlivé společnosti je uveden v tab. 1. [4] 

 
tab. 1: Přehled implementovaných modulů systému SAP R/3 

Společnost FI FI-AA CO MM SD PP QM PM 

Chemopetrol X X X X X X X X 

Kaučuk X X X X X X X X 

Paramo X X X X X X X  

Lovochemie X X X X X X X X 

Unipetrol Doprava X X X X X    
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3 ANALÝZA PODMÍNEK A POT ŘEB PODNIKU PRO 
IMPLEMENTACI IS SAP 

V rámci vstupní analýzy volby systému bylo nutné přihlédnout nejen k existujícím 
procesům a propojení okolních systémů, ale i dlouhodobému cíli skupiny v této oblasti. 
Tímto cílem bylo sjednocení procesů v různých oblastech včetně procesů v oblasti lidských 
zdrojů a přechod na jednotný ERP systém v rámci celé skupiny. Společný a vhodně 
vybraný ERP systém tak měl za úkol výrazně zjednodušit zavádění a přechod na společné 
procesy [1]. Jako celoskupinový ERP systém byl zvolen produkt společnosti SAP. 

Na základě výše uvedeného byl i pro implementaci systému pro oblast lidských 
zdrojů zvolen SAP a jeho moduly HR-PA a HR-PD. 

V rámci základních procesů v oblasti lidských zdrojů nebylo třeba pro první fázi 
implementace dělat žádné zásadní změny procesů, jelikož drtivá většina základních 
procesů pro evidenci a uchování dat zaměstnanců a výpočet mezd vychází z platné 
legislativy. Pro implementované základní komponenty systému HR tak nebylo nutné 
systém SAP při jeho implementaci výrazně zákaznicky upravovat a bylo možné využít 
standardních funkcionalit. 

3.1 Projekt implementace systému SAP R/3 pro oblast  HR 

Projekt implementace systému SAP v oblasti lidských zdrojů probíhal ve skupině 
Unipetrol postupně, a to v několika na sebe navazujících fázích. V rámci jednotlivých fází 
byly do projektu zahrnovány postupně i další společnosti.  

První fáze implementace začala již v roce 2003, kdy byly zahájeny přípravné činnosti 
pro spuštění základních aplikačních komponent systému SAP R/3 ve společnostech 
Chemopetrol, Kaučuk a Paramo. V těchto společnostech došlo k produktivnímu spuštění 
systému k počátku roku 2004. Následně v září roku 2004 bylo představenstvy společností 
Unipetrol Doprava a Lovochemie rozhodnuto o přistoupení do projektu implementace 
modulu HR systému SAP i v těchto společnostech. Produktivní spuštění bylo v těchto 
společnostech naplánováno k 1. 1. 2005. Okamžitě byly tedy zahájeny přípravné činnosti 
pro implementaci systému v obou společnostech tak, aby byly řádně dodrženy stanovené 
termíny.  

Souběžně se začátkem produktivního spuštění systému SAP ve společnostech 
Unipetrol Doprava a Lovochemie, tedy k 1. 1. 2005 bylo v rámci skupiny rozhodnuto o 
zahájení druhé fáze implementace systému SAP R/3. Grafické znázornění průběhu 
jednotlivých fází projektu je na obr. 1. Druhá fáze projektu měla za úkol implementovat 
další komponenty modulu HR jako je vzdělávání, hodnocení a rozvoj a ekonomika práce. 
Popis těchto komponent ani postupů implementace této fáze však není předmětem práce a 
tak není dále již popisován.   

 



Jindřich Lukes : Implementace informačního systému SAP do oblasti lidských zdrojů 

2010                                                                                                                                     15 

 
obr. 1: Plán implementace jednotlivých komponent systému SAP R/3 modulu HR 

 

V rámci první fáze implementace SAP R/3 ve skupině Unipetrol byly zvoleny tyto 
základní komponenty modulu HR: 

• personální administrace 
• časová administrace 
• zúčtování mezd 

• organizační management 

3.2 Systém SAP a komponenty modulu HR 

„Firmu SAP (Systeme, Anwendugen und Produkte in der Datenverarbeitung) 
založilo v roce 1972 pět bývalých zaměstnanců firmy IBM. Jejich cílem bylo vyvinout 
standardní software pro řízení podnikové ekonomiky. O rok později, v roce 1973, byl 
završen vývoj prvního standardního softwaru pro oblast finančního účetnictví. Tento 
produkt také tvořil základ systému SAP R/1, kde písmeno R je zkratkou ze slov Real 
Time-Datenverarbeitung. Následovníkem se stal systém R/2, který je možné označit za 
první systém ERP. Ten se dočkal rozšíření, nicméně jeho provoz stále vyžadoval použití 
sálových počítačů.“ [3] 

„V roce 1992 začala firma SAP dodávat další verzi svého systému, označenou SAP 
R/3. Lze říci, že ve srovnání s verzemi přecházejícími se jedná o zcela přepracovaný 
produkt, založený na architektuře klient-server a využití relačních databází. Systém byl 
navíc upraven tak, aby jej bylo možné provozovat na hardwaru různých výrobců. Server 
systému SAP R/3 lze nainstalovat i na počítače s různými operačními systémy. Díky 
tomuto systému dosáhla firma SAP celosvětově vedoucího postavení na trhu se 

standardními softwary pro řízení podnikové ekonomiky.“ [3] 

„V roce 2002 firma SAP provedla další technologický skok, když na trh uvedla 
systém SAP R/3 Enterprise. Stávající základní systém byl nahrazen systémem SAP Web 
Application Server (SAP WebAS). Z hlediska funkčnosti však nebyly provedeny žádné 
výrazné změny. Jednotlivé moduly byly uspořádány novým způsobem, což umožnilo 
vývoj některých rozšíření.“ [3] 

„Od roku 2004 jsou nově uspořádané komponenty dodávány na trh, přičemž 
centrálním produktem se stal balík mySAP Business Suite. Technologické komponenty 
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byly zcela odděleny od aplikačních komponent a jsou nadále souhrnně označovány SAP 
NetWeaver.“ [3] 

Aplikace nebo také komponenty, které jsou součástí modulu personalistika nebo též 
řízení lidských zdrojů (HR), umožňují provádění všech úkonů souvisejících s tímto 
oborem. Zahrnují především oblasti organizačního managementu, plánování lidských 
zdrojů, náboru, řízení pracovní doby a administrace personálu, rozvoj a hodnocení 
zaměstnanců, trénink a vzdělávání zaměstnanců, systém zaměstnaneckých výhod či 
zúčtování cestových výloh.  

Integrace všech procesů z oblasti organizace a řízení lidských zdrojů (obr. 2) pak 
umožňuje společnostem dosahovat již zmiňovaných aktivit řízení lidských zdrojů mnohem 
efektivněji než za použití různých nástrojů.  [2] 

 
obr. 2: Integrace procesů lidských zdrojů [2] 

 

Mezi základní komponenty modulu HR systému SAP R/3 patří: 

• Personální management (personální administrace) 

• Organizační management 
• Časový management 
• Zúčtování mezd 

3.2.1 Personální a časový management 

Personální management nebo také personální administrace umožňuje především 
správu personálních údajů pracovníků a v zásadě se jedná o komplexní vedení spisu 
zaměstnanců v elektronické podobě. Ve spojení se strukturou podniku tvoří základ pro 
výpočet mezd a dalších osobních nákladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní 
komponentu sloužící pro zadávání dat, její jednotlivé infotypy se dají zákaznicky 
rozšiřovat a umožňují tak evidenci dalších dat dle potřeb společnosti. 
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Data týkající se zaměstnanců jsou pořizována a udržována pomocí tzv. infotypů nebo 
také v originále „Information Types“. Jedná se o ucelené bloky informací, které spolu 
nějak souvisí. Jednotlivá pole pro jednotlivé informace jsou tedy seskupována v rámci 
jedné obrazovky tj. infotypu. Infotyp 0006 (Adresy) tedy například shromažďuje veškeré 
informace o adrese jako je ulice, číslo popisné, orientační, město, PSČ, kraj.  

Infotyp je vždy definován jedinečným ID kódem, který se skládá ze čtyř číslic (0001, 
0006, 2001). Jelikož infotyp je základním pojmem při práci v SAPu, jsou v modulu HR 
definovány pro jednotlivé komponenty intervaly hodnot, které mohou být jejich infotypům 
přiděleny. Jejich rozdělení je následující: 

• 0000-0999  Infotypy personální administrace (základní personální data) 
• 1000-1999  Infotypy organizačního managementu (plánovaná místa, profese …) 

• 2000-2999  Infotypy časového managementu (nepřítomnosti, pohotovost …) 
• 4000-4999  Infotypy evidenci uchazečů (nábor) 

• 9000-9999  Infotypy vytvářené dle potřeb a specifikací zákazníka dodatečně 

U některých infotypů může vzniknout problém, že je třeba evidovat větší množství 
podobných nikoli však typově stejných dat. Příkladem může být adresa, kdy může 
existovat adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, doručovací adresa apod., pro tyto 
případy systém SAP R/3 nabízí tzv. subtypy infotypů. Ty mají za úkol infotypy rozdělit do 
menších oblastí, které je možné sledovat samostatně, ale vést pod společným infotypem. 

U některých dat a tedy i infotypů či subtypů je nezbytně nutné evidované údaje 
vyhodnocovat v čase a vést jejich historii. Tato možnost vyhodnocování historie různých 
infotypů je v SAPu zajištěna časovou vazbou. „Ta říká, zda v každém časovém okamžiku 
musí či nemusí existovat jeden záznam infotypu; současně určuje, zda jednotlivé záznamy 
infotypu musí navazovat bez časových prodlev apod.„ [3]. Tímto je tedy i zajištěno, že 
klíčové infotypy, pokud již jsou jednou založeny, není možné omylem kompletně vymazat. 

Komponenta časové administrace úzce souvisí s administrací personální, jelikož se 
jedná vždy o data jednotlivých zaměstnanců. V rámci časové administrace tak jde 
především o evidenci pracovní doby na základě nastavených kalendářů pracovní doby. 
Slouží k definici délky pracovního úvazku, délky pracovního týdne, typu pracovní doby 
(flexi, pevná) apod. Dále je zde zajištěna evidence pohotovostí, přesčasové práce či všech 
druhů nepřítomností jako dovolená, nemoc, lékař apod. 

Často bývá propojena s externím docházkovým systémem, kterým je zajišťován sběr 
a předávání docházkových dat. 

3.2.2 Organiza ční management 

Základním cílem této komponenty je vytvoření organizační struktury podniku. Ta se 
skládá z jednotlivých objektů, které jsou navzájem propojovány vazbami. Organizační 
management pracuje především s objekty a vazbami, nicméně vlastnosti a další informace 
vztahující se k elementům organizační struktury se podobně jako v modulu administrace 
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personálu udržují pomocí infotypů a jejich záznamů. Jednotlivým plánovaným místům tak 
lze přiřazovat popis, pracovní dobu apod. 

Základním objektem pro potřeby organizačního managementu je plánované místo. 
Plánované místo popisuje souhrn činností nějaké pozice a je základem pro vyhotovení 
plánu obsazení a části organizační struktury. Přímo propojeným objektem je pak profese. 
Zatímco plánované místo popisuje jedno konkrétní volné místo, které má být obsazeno, 
profese je jakýmsi prototypem funkčního popisu nějaké činnosti. Pokud plánovanému 
místu přiřadíme profesi, převezme plánované místo úkoly a vlastnosti vybrané profese. 
Osoba, která obsadí plánované místo, se pak nazývá majitelem. Přiřazení osoby k 
plánovanému místu je vhodné provádět z personální administrace. Popis závislostí mezi 
objekty je na obr. 3. 

 Seskupení plánovaných míst jsou shrnuta do organizačních jednotek (například 
oddělení prodeje). Při vytváření hierarchie pak můžeme jednotlivým organizačním 
jednotkám přiřazovat plánovaná místa vedoucích nebo vzájemně propojovat různé 
organizační jednotky. [3] 

Organizačním jednotkám či plánovaným místům mohou být z hlediska controllingu 
přiřazována přímo nákladová střediska, tím je možné s nimi související personální náklady 
jednoduše zahrnovat do všech kalkulací nákladů. 

 
obr. 3: Vzájemná závislost a propojení objektů organizačního managementu 

3.2.3 Zúčtování mezd 

 Jak již název komponenty napovídá, jejím hlavním účelem je samotný výpočet mezd 
zaměstnanců. Tato komponenta je přímo závislá na existujících datech v předchozích výše 
zmiňovaných komponentách SAP R/3. Na základě dat obsažených v systému je zajištěn 
správný výpočet odpracované doby, výše odměn za odpracovanou dobu, srážky, sociální 
dávky, zpracování pojištění či evidence mzdových nákladů.  

Zpracovaná data pak bývají velmi často, v případě existence propojení modulu HR a 
FI, přímo předávána k zaúčtování do účetnictví společnosti.  
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4 ROZBOR A PŘEVOD EXISTUJÍCÍCH DAT DO 
PROSTŘEDÍ IS SAP 

Základním předpokladem pro úspěšné provedení migrace aktuálních dat do nového 
systému je získání dat ze systémů původních. Při této migraci dat byl zvolen přenos pouze 
aktuálních dat k datu zahájení provozu; tj. nemigrovala se historická data, resp. data 
zaměstnanců, kteří k datu produktivního spuštění již nebyli v pracovním poměru k vybrané 
společnosti. Pokud by se vyskytla potřeba zpracovat některá data ještě po výstupu 
některého ze zaměstnanců, bylo stanoveno, že tento zaměstnanec bude do systému zadán 
ručně. Veškerá historická data včetně výsledků zúčtování, které proběhly v původních 
systémech, se do SAP nepřenášely. Tato data byla nadále z legislativních a evidenčních 
důvodů uchována v původních databázích a uložena v datových skladech jednotlivých 
společností. 

4.1 Systémová architektura nových systém ů 

Pro implementované řešení modulu HR, byl zvolen tzv. landscape systém složený ze 
dvou serverů. Základem tohoto systému jsou dva odlišné stroje, na nichž jsou 
nainstalovány dílčí klienti (obr. 4). Za pomoci klientů je možné na jednom serveru 
provozovat různá prostředí s vlastními daty a nastaveními. Mezi klienty je možné také 
transportovat různá nastavení či nové programy. 

 
obr. 4: Nastavení aplikační struktury serverů modulu HR SAP R/3 [4] 

 

Nově vzniklé systémové servery tedy sloužily k vývoji a testování (systémový server 
nazvaný KPX) a produktivnímu provozu a evidenci dat (systémový server nazvaný HRP). 
Každý z těchto serverů obsahoval několik klientů, kteří sloužili k různým účelům, jak 
uvádí tab. 2. 
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Tento systém nastavení serverů a klientů kopíruje doporučení společnosti SAP a 
umožňuje efektivní vývoj a testování bez rizika přenosu chybných dat a programů do 
produktivního prostředí. Výrazně se tak snižuje riziko nalezení problému nebo nedodělku 
nového vývoje až na samotném produktivním prostředí, kde by toto mohlo mít za následek 
celou řadu problémů. 

 
tab. 2: Přehled systémových serverů a jejich klientů [4] 

Server Klient Popis Přístupy 

KPX 001 vývojový systém vývojový tým 

031 školící systém všichni uživatelé HR 

041 testovací systém dle potřeby 

HRP 001 produktivní systém dle oprávnění HR 

011 testovací systém s týdenní kopií dat z HRP 001 dle oprávnění HR 

 

Aby na obou serverech byla zajištěna dostatečná relevance dat jak pro účely vývoje 
tak testování, bylo nutné na neproduktivní klienty pravidelně přenášet produktivní data. Na 
systémovém serveru KPX se update databáze prováděl 1x za rok a to i z důvodu, že 
veškeré diskrétní informace o zaměstnancích musely být anonymizovány, aby nedošlo 
k jejich úniku. Na tento server vstupovali také vývojáři externích společností. Na 
systémovém serveru HRP se update databáze mezi klienty 001 a 011 prováděl na týdenní 
bázi, jelikož nebylo nutné anonymizování dat provádět. [4] 

4.2 Migrace datových struktur 

Samotný import neboli migrace datových záznamů zaměstnanců probíhala ve většině 
případů pomocí připravených migračních programů. Tyto programy přímo do tabulek 
v systému SAP R/3 nahrávaly data v přesně definované struktuře. V původním systému se 
tak provedl pouze export do externího souboru standardizovaného formátu (txt, csv), byl 
upraven do struktury požadované migračním programem a předán ke zpracování. 

Z původních systémů byl v maximální možné míře proveden export a migrace 
kompletních kmenových záznamů zaměstnanců (elektronická karta zaměstnance), které 
zde byly vedeny. Kromě základních kmenových dat zaměstnanců však bylo nutné pro 
správný výpočet mezd zmigrovat další mzdová data, jako [4]: 

• pokračující nemoci 

• nemoci pro podpůrčí dobu 
• zůstatky dovolených 

• zůstatky půjček 
• průměry PPÚ 
• nápočty pro průměry DNP 
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• roční zúčtování daně 
• nápočty dlouhodobých odměn do průměrů 

 

Data, která se vyskytovala v jednotlivých společnostech v malém množství nebo je 
nebylo možné z původních systémů získat v elektronické formě byla do SAPu zakládána 
manuálně přímo uživateli systému.  

Ruční zakládání se v některých případech týkalo i organizační struktury, kterou měly 
v elektronické podobě jen některé společnosti. Pokud v původním systému organizační 
struktura neexistovala, musela být v systému také nadefinována ručně. 

Migrovaná kmenová data, byla v systému SAP zpravidla zakládána k datu přenosu 
dat; tj. 1. 11. 2003/2004. Toto datum však nebylo vhodné pro všechny záznamy a pro 
některé infotypy bylo třeba umožnit zakládání s datem hlouběji v historii a specifikovat 
datum, ke kterému mohou být nejhlouběji založeny. Pro nastavení byla stanovena 
konvence uvedená v tab. 3. [4] 

 
tab. 3: Časové vymezení jednotlivých infotypů z hlediska historie [4] 

Infotyp Datum 

0000, 0001 – opatření, přiřazení skutečné datum nástupu 

0002 – data k osobě datum narození 

0016 – termíny datum podpisu pracovní smlouvy 

0033 dle nemoci pro podpůrčí dobu 

0041 – součásti smlouvy skutečné datum nástupu ve skupině 

ostatní infotypy není omezení do historie 

 

Při migraci základních kmenových dat, bylo všem zaměstnancům přiřazeno výchozí 
plánované místo 99999999. Ke dni produktivního spuštění byly všichni zaměstnanci 
pomocí migrace opatření Organizační výměna, přiřazeni na svá aktuální plánovaná místa a 
byla provedena integrace kmenových záznamů a organizační struktury. [4] 

Vzhledem k existenci externích docházkových systémů bylo také třeba zajistit 
automatizovaný přenos docházkových dat. Tento přenos musel fungovat na denní bázi. Pro 
každou společnost, dle využívaného software tak byly ve spolupráci s dodavateli 
docházkových systémů vydefinovány datové struktury, které byly pravidelně 
z docházkového systému importovány a ukládány na SAP server. Pro tento účel byla 
připravena automatizovaná úloha (dále jen job), která spustila připravený importní 
program a uložená data nahrála do příslušných SAP tabulek. 
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5 SAMOTNÁ IMPLEMENTACE IS SAP 
Průběh samotné implementace byl nejnáročnější a nejdelší částí celého projektu. 

Práce v tomto ohledu popisuje pouze základní nastavení a postupy, které bylo nutné 
v rámci projektu realizovat. Obsah této kapitoly tedy popisuje pouze ty činnosti a 
nastavení, která vzhledem k cíli této práce, sám považuji za základní a nejdůležitější 
k pochopení zvolené problematiky. 

V rámci implementace nového systému SAP R/3 je samotnou společností SAP 
doporučeno v maximální možné míře využívat standardní nastavení a modifikace systému. 
Toto doporučení vyplývá především z faktu, že moduly jsou neustále inovovány a 
opravovány dle aktuálních změn v legislativě či podnětů zákazníků. Každá změna 
standardního nastavení u zákazníka může mít za následek problémy po instalaci opravy 
systému v budoucnu. Pro přizpůsobení systému dle požadavků zákazníka jsou obecně 
nabízeny čtyři základní možnosti přizpůsobení: 

• Customizing 
• Rozšíření standardu SAP 

• Změny standardu SAP 
• Vlastní vývoj 

Základní a doporučovanou metodou je customizing, kdy nedochází k žádným 
změnám v samotném software, ale pouze k úpravě hodnot parametrů a proměnných, které 
jsou v systému definovány. Změna verze systému pak nemá žádný vliv na provedená 
nastavení a proto je tato forma považována za nejbezpečnější. Druhou možností je 
rozšíření standardu SAP, které využívá tzv. customer exits. Jedná se o prázdná 
předpřipravená místa ve zdrojových kódech programů a nabídek, kam může být 
doprogramována zákazníkem preferovaná logika chování. Poslední dvě možnosti, kterými 
jsou změna standardu SAP a vlastní vývoj již představují hluboko zasahující změny 
v systému. Jsou tak prováděny změny celých částí standardních programů či vytvářeny 
programy zcela nové. Tyto možnosti umožňují téměř neomezené možnosti přizpůsobení 
požadavkům zákazníka, nicméně mají za následek fakt, že jejich následná podpora nemusí 
být vždy zcela dostupná. [3] 

V rámci první fáze implementace systému SAP bylo využito v maximální možné 
míře standardních nastavení nabídek a programů. Pro naprostou většinu nastavení byla 
využita tzv. implantační příručka, zkráceně IMG. Jedná se o seznam všech nastavitelných 
parametrů a proměnných, který je založen v SAPu a přímo odkazuje na jednotlivé tabulky 
či proměnné. Pro samotnou implementaci byl v IMG vygenerován projekt 100. Mezi další 
modifikace mimo IMG patřilo vytvoření nových infotypů pro oblast organizačního 
managementu, nové objekty pro organizační management (Hay a Lékař), úprava nastavení 
výpočtu nároku dovolené, účtování do modulu FI/CO a vytvoření programů pro migraci a 
update dat. V souvislosti s nově vzniklými objekty vznikly i nové zákaznicky upravené 
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programy a funkce umožňující práci s nimi. Zákaznické úpravy se prováděli v závislosti na 
jednotlivých potřebách společností. [4] 

Celý projekt byl organizačně zajištěn projektovým týmem, který byl složen ze 
zástupců dodavatele a zástupců jednotlivých společností. Za dodavatele se projektu 
účastnil vedoucího projektu, konzultant za oblast personalistiky a konzultant za oblast 
mezd. Za každou společnost pak tým obsahoval zástupce ze strany IT, mzdové účetní a 
personalisty. 

5.1 Základní spole čná nastavení systému 

Ve společnostech skupiny, kde jsou již implementovány moduly FI/CO systému SAP 
R/3, bylo v systému HR ekvivalentně založeno základní nastavení nákladového okruhu, 
účetního systému a účtové osnovy. V modulech FI/CO jsou účetní a nákladové okruhy 
definovány 1:1. V HR modulu je současně v relaci 1:1 s účetním okruhem nastavena 
personální oblast, přehled nastavení uvádí tab. 4. Personální oblastí je tedy jasně 
definováno přiřazení k účetnímu okruhu. Pro každou společnost byly také vytvořeny 
specifické zúčtovací okruhy, které seskupují z hlediska zúčtování mezd takové 
zaměstnance, kterým by měla být zúčtována výplata ve stejném termínu. [4] 

 Toto propojení zajistilo správné propojení obou modulů (HR a FI/CO) tak, aby data 
mohla být mezi moduly korektně identifikována a předávána. Zároveň díky nastavení 
personálních oblastí je možné řídit přístupy jednotlivých uživatelů k datům příslušné 
společnosti. 

 
tab. 4: Základní propojení oblastí modulu FI/CO a HR [4] 

Společnost 
Nákladový okruh 

(FI/CO) 
Účetní okruh 

(HR) 
Zúčtovací okruh 

(HR) 
Personální 
oblast (HR) 

Chemopetrol C001 C001 CH C001 

Kaučuk K001 K001 KA K001 

Lovochemie L001 L001 LO L001 

Paramo PA01 PA01 PA PA01 

Unipetrol Doprava D001 D001 DO D001 

 

Detailnější rozlišení společnostmi definovaných personální oblastí jsou dílčí 
personální oblasti. Jejich definice probíhala výhradně dle potřeb jednotlivých společností. 
Za pomoci dílčích personálních oblastí je tak možné zaměstnance zařazovat do menších 
dílčích celků. Na jeho základě pak můžou být řízena oprávnění k těmto datům nebo snáze, 
díky znalosti dílčího celku, data reportovat a předávat příslušným manažerům. Vzhledem 
k obsáhlosti tabulky za všechny společnosti a analogii těchto dat, jsou v tab. 5 zobrazeny 
pro vysvětlení pouze dílčí personální oblasti za společnost Unipetrol Doprava. 
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tab. 5: Dílčí personální oblasti pro personální oblast D001[4] 

Personální 
oblast 

Dílčí pers. oblast 

 

Personální 
oblast 

Dílčí pers. oblast 

D001 DO01 Generální ředitel D001 DO06 záv. Kralupy 

D001 DO02 Finanční ředitel D001 DO07 záv. Pardubice 

D001 DO03 Technický ředitel D001 DO08 záv. Neratovice 

D001 DO04 Obchodní ředitel D001 DO09 Ředitel služeb 

D001 DO05 záv. Litvínov  

 

Před samotnou migrací dat a zpřístupněním systému uživatelům je nezbytně nutné 
definovat také skupiny a okruhy osob. Specifikace těchto skupin v rámci implementace je 
definován v tab. 6. [4] 

Skupinou osob je skupina zaměstnanců, pro něž platí stejná pravidla z hlediska 
personálního a mzdového. Jsou tedy například aktivní zaměstnanci, důchodci, osoba 
vykonávající práce na základě dohody apod.  

Okruh osob pak přesněji specifikuje skupinu osob podobně jako dílčí personální 
oblast.  Jedná se tak například o mimotarifní aktivní zaměstnance apod.  

 
tab. 6: Skupiny a okruhy osob [4] 

Skupina osob Okruh osob 

1 Hlavní PP Y1 D 

Z1 T jmenované 

Z2 T n-2 

Z3 T n-3 

Z4 T ostatní 

Z5 Vedoucí závodu 

Z6 Vedoucí odboru 

Z7 Vedoucí výroby 

Z8 Vedoucí sekce 

Z9 Vedoucí oddělení 

ZA Mistr 

ZB Ostatní řídící pracovník 

2 Vedlejší PP V3 VPP měs. EXT 

V4 VPP měs. INT 

3 DPČ C3 DPČ měs. EXT 
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C4 DPČ měs. INT 

4 DPP P3 DPP měs. EXT 

P4 DPP měs. INT 

9 Ostatní O1 Statutáři externí 

O2 Stipendisté 

O3 Choroby z povolání 

O4 Odborář 

O9 Doplatek po výstupu 

 

V rámci základních nastavení bylo také nutné nastavit pro jednotlivé společnosti tzv. 
referenty. Referent je tedy zjednodušeně osoba, která je v systému přiřazena každému 
zaměstnanci.  Pro každého referenta je možné přímé provázání s nákladovým střediskem 
tak, že ve chvíli zakládání nové karty zaměstnance se přiřazením nákladového střediska 
přiřadí i příslušní referenti.  

Samotní referenti mohou toto přiřazení efektivně využívat pro filtrování. Svá data tak 
mohou uceleně spravovat nehledě na další rozložení zaměstnanců ve společnosti. V rámci 
nastavení je možné definovat tři různé skupiny referentů:  

• referent pro personální kmenová data 
• referent pro časovou evidenci 

• referent pro zúčtování 

Tabulka byla pro jednotlivé společnosti resp. pro každou personální oblast naplněna 
obecnými položkami typu mzdová účetní XY, personalista XY či referent XY. XY v tomto 
případě značí pořadové číslo. Toto nastavení bylo použito proto, že je mnohem 
univerzálnější než definice konkrétních jmen, která se mohou měnit, a je pak nutné dělat 
zásahy do tabulek.  

5.2 Personální administrace 

Základním problémem, který je v rámci komponenty personální administrace třeba 
vyřešit, je systém jednoznačné identifikace zaměstnanců. V systému SAP se využívá pro 
tuto identifikaci termín osobní číslo. Osobní číslo je tedy jedinečným a jednoznačným 
identifikátorem a není možné ho přiřadit dvěma různým osobám současně. 

V rámci společností Chemopetrol, Lovochemie, Paramo a Unipetrol Doprava již 
existovalo jedinečné přiřazování osobních čísel a to mimo využívané systémy. Při 
implementaci bylo tedy vzhledem k navazujícím procesům dohodnuto, že osobní čísla 
budou i nadále přidělována externě a nebudou generována systémem. [4] 
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Interní přidělování osobních čísel, tj. systém sám přidělí novému zaměstnanci osobní 
číslo o jedna vyšší než poslední záznam, bylo využito pouze pro společnost Kaučuk. 
V budoucnu, ostatní společnosti nevyloučily možnost přechodu na tento systém číslování. 
Bylo dohodnuto, že nová interní řada by pokračovala naposledy externě přiděleným 
osobním číslem. [4] 

Pro účely migrace aktuálních záznamů bylo dále nutné zajistit, aby osobní čísla 
jednoznačně identifikovala každou společnost a zároveň byla zachována osobní čísla 
z předchozího systému.  Pro tvorbu osobní čísla byl připraven následující vzorec [4]: 

 

Osobní číslo (PERNR) = 0XYYYYYY, kde 

0 = číslice nula 

X = číslice přidělená společnosti viz tab. 1 

YYYYYY = osobní číslo z původního systému, případě externě přidělené 

 
tab. 7: Intervaly přidělení osobních čísel [4] 

Společnost Int. čís. Převzatí zaměstnanci Noví zaměstnanci Typ 

Chemopetrol 0 00000001-00999999  externí 

Kaučuk 2 02000001-02299999 02300001-02999999 interní 

Lovochemie 3 03000001-03839999  externí 

Paramo 4 04000001-04999999  externí 

Unipetrol Doprava 6 06000001-06999999  externí 

5.2.1 Evidence kmenových dat zam ěstnanc ů 

Jak již bylo zmiňováno v kapitole 3.2.1, evidence dat probíhá v SAPu v tzv. infotypech. 
Pro potřeby migrace dat a spuštění systému byl vytipován seznam infotypů, které je 
vhodné využívat pro evidenci kmenových dat zaměstnanců (příloha 1). Jedná se o 
infotypy, které jsou součástí standardního nastavení SAP a tak nebylo třeba dělat jejich 
zákaznické úpravy. Zákaznicky bylo však již nutné dodefinovat subtypy některých 
infotypů tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých společností. Rozšíření se týkalo 
infotypů 0040, 0041 a 0105. Nově zakládané subtypy obsahuje příloha 2. 

5.2.2 Personální opat ření 

Základní personálně mzdové úkony v SAPu téměř vždy vyžadují založení, změnu 
nebo doplnění několika různých infotypů. Proto jsou infotypy potřebné pro tento úkol 
sdružovány do skupin tzv. personálních opatření. Tím je zajištěno, že v případě provádění 
úkonu pomocí personálního opatření je uživatel proveden přesně těmi záznamy, které 
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chceme, aby byly vždy založeny. Výrazně se tak snižují nároky na uživatele a riziko, že 
budou v kartě zaměstnance scházet podstatné údaje. 

Pro všechny společnosti byly vydefinovány úkony, které jsou v rámci oddělení 
lidských zdrojů nejčastěji zajišťovány a k nim infotypy, které s nimi přímo souvisí. Na 
základě této definice byla vytvořena personální opatření, jejichž přehled je v tab. 8.   

Pro jednotlivá opatření byla dále aktivována funkce doplňková opatření. Tato funkce 
umožňuje zadávat více než jedno opatření k jednomu dni. [4] Toto je zvláště důležité 
v případě, že je třeba u zaměstnance ke stejnému dni provést více úkonů, které jsou 
v personálních opatřeních definovány. Typickým příkladem souběžných opatření je přijetí 
do zaměstnání personální a mzdy, kdy obě vznikají ke stejnému datu, ale obě obsahují 
různé infotypy a jsou zpracovávány různými uživateli. 

 
tab. 8: Přehled implementovaných personálních opatření [4] 

Kód opatření Text personálního opatření 

01 Přijetí do zaměstnání personální 

Z1 Přijetí do zaměstnání mzdy 

02 Organizační výměna 

10 Odchod personální 

Z5 Odchod mzdy 

12 Opětovný nástup 

16 Změna příjmů 

T0 Přijetí do zaměstnání 2. pracovní poměr 

T1 Vynětí z evidenčního stavu 

T2 Zařazení do evidenčního stavu 

Z2 Migrace kmenových dat 

Z3 Organizační výměna migrace 

 

Jednotlivé druhy personálních opatření můžou být dále specifikována na podrobnější 
členění tzv. důvody opatření. Důvody opatření se používají především kvůli přehlednosti a 
možnostem reportingu. Důvody opatření byly pro každé personální opatření definovány 
dle požadavků společností. Pro ilustraci je uveden pouze základní přehled důvodů opatření 
(příloha 3).  

Některé důvody byly, ještě propojeny s kódy pro hlášení zdravotním pojišťovnám. 
Tímto bylo zajištěno, že jakmile byl u zaměstnance proveden nějaký úkon (nástup, výstup, 
odchod na mateřskou dovolenou apod.), generovaly se při tisku hlášení zdravotním 
pojišťovnám automaticky příslušné kódy. Tyto kódy jsou pevně definovány zákonem a 
tudíž společné pro všechny pojišťovny i společnosti. [4] 
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Zobrazení jednotlivých opatření je možné řídit pomocí parametrů, které jsou 
nastavovány pro jednotlivé uživatele. Uživatelům se pak budou zobrazovat pouze ta 
personální opatření, která jsou pro jeho práci relevantní (mzdové úkony uvidí mzdové 
účetní, personální úkony udiví personalisté). Tato možnost při této implementaci však 
nebyla využita a všem uživatelům bylo zobrazováno vše.  

5.3 Časová administrace 

Pro sledování a vyhodnocování docházkových dat byl zvolen systém tzv. negativní 
evidence časových dat. Jedná se o systém, kdy jsou v SAPu pevně vytvořeny plány 
pracovní doby a do systému se nadále předávají pouze odchylky od těchto plánů. Plánem 
pracovní doby jsou myšleny rozvrhy pracovní doby tj. doba jak zaměstnanec má chodit na 
své směny. Odchylkami jsou pak myšleny různé druhy nepřítomností (nemoc, lékař, 
dovolená), přítomností (přesčasová práce) či zastupování (výměna směny mezi 
zaměstnanci).  

Toto nastavení je použito pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Pro vedlejší 
pracovní poměry, dohody o provedení práce a pracovní činnosti se pracovní doba vkládá 
ručně, přímo do mzdového druhu. Příslušná odměna se pak vyplácí přímo odpovídající 
částkou. Pro takto administrované zaměstnance není nutné a ani vhodné přiřazovat reálné 
kalendáře pracovní doby. Proto byl pro ně vytvořen jeden společný kalendář s označením 
FREE, který má na všechny dny přiřazen volný den a má tedy nulový počet pracovních 
hodin tak, aby neovlivňoval ručně vložená data. 

Plán pracovní doby musí mít v systému SAP R/3 přiřazen každý zaměstnanec, bez 
ohledu na typ pracovního poměru, který se společností má uzavřený. 

5.3.1 Evidence časových dat 

Mezi časová data, která bylo nutné evidovat, patří především data o nepřítomnostech, 
přítomnostech a jejich nárocích tzv. kontingentech. V tab. 9 je zobrazen přehled infotypů, 
které byly určeny pro evidenci časových dat.  

 
tab. 9: Přehled využívaných časových infotypů [4] 

Infotyp Název Popis 

0033 Statistika Nemoci v podpůrčí době, Trexima 

0416 Proplácení čas. kontingentů Proplácení nároků dovolené při nemoci a absenci 

2001 Nepřítomnosti Zadávání nepřítomností (dovolená, nemoc …) 

2003 Zastoupení Změna typu směny 

2006 Kontingenty nepřítomnosti Roční nárok dovolené a její krácení 

2010 Doklady o odměně Hodinové příplatky, přesčasy apod. 
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Mezi zákaznickými nastaveními, která byla dále upravována v tabulkách, byly 
subtypy a tabulky s výše uvedenými infotypy přímo související. Pro infotyp 2001 bylo 
třeba nadefinovat tabulku kódů jednotlivých nepřítomností a přiřadit jim příslušné mzdové 
druhy. Do infotypu 2010 se definovali mzdové druhy příplatků a přesčasové práce. [4] 

Pro infotyp 2006 musela být stanovena logika nároku a odpočtu čerpání dovolené 
v rámci různě dlouhých směn. Logika výpočtu vycházela z délky týdenní pracovní doby ve 
společnostech, která činila 37,5 hod., přičemž existovaly 7,5  a 11 hodinové směny. Nárok 
byl stanoven společně, bez ohledu na délku směny, na 25 dní (vybraná riziková pracoviště 
30 dní). Odpočet dovolené pak byl nastaven v poměru pro 7,5 hodinové směny 1 den 
čerpání = mínus 1 den dovolené a u 11 hodinové směny 1 den čerpání = 1,47 dne 
dovolené. 

5.3.2 Plány pracovní doby 

Jak již bylo zmíněno výše, plán pracovní doby je rozvrh jednotlivých směn, dle 
kterého zaměstnanci chodí do práce. V tomto ohledu je nutné v SAPu rozlišovat pojem 
denní plán pracovní doby a plán pracovní doby pro období.  

Termínem denní plán pracovní doby je rozuměna konkrétní denní směna, jako 
například ranní směna od 6:00 do 14:00 apod. Definici těchto směn prováděla každá 
společnost specificky na základě provozů svých pracovišť. Pro každou společnost jsou 
takových směn definovány desítky a není tedy příliš vhodné je pro účely této práce uvádět. 
Každá směna však musela být, z důvodu správného výpočtu mezd a evidence 
ne/přítomností, definována následujícími parametry [4]: 

• zkratka (kód, pod jakým bude směna zobrazena v systému) 
• text (detailní popis směny) 

• začátek směny 
• konec směny 
• přestávka (typ přestávky a její délka) 

• délka směny 

Na základě takto definovaných a v SAPu založených směn je možné teprve zakládat 
plány pracovní doby na období.  

Plán pracovní doby na období definuje vždy jeden celý cyklus střídajících se směn. 
Jedná se tedy již o přesnou definici směn po sobě jdoucích, dle kterých zaměstnanec chodí 
do práce. Jako typický základní cyklus je možné uvést např. směny střídající se pravidelně 
Pondělí-Pátek v 8 hodinových směnách a Sobota-Neděle volno. V rámci definic 
samozřejmě existovaly i mnohem složitější matice cyklů, které se střídaly v různě 
dlouhých po sobě jdoucích obdobích od jednoho do dvaceti týdnů. 
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5.3.3 Migrace docházkových dat 

Proces přenosu dat z jednotlivých docházkových systémů přímo do SAP byl 
zajišťován migračním souborem. Tímto souborem se docházková data (nepřítomnosti, 
hodinové příplatky, přesčasy atd.) importovala jedenkrát měsíčně. Ručně do systému SAP 
byla zadávána pouze data týkající se nemocí, jelikož zde je nutná kontrola mzdovou účetní.  
Pro správný přenos dat bylo třeba nastavit stejné rozvrhy pracovní doby totožně v SAP i 
docházkovém systému. Do SAPu byla touto formou importována data infotypů 2001, 
2010, 0015, 0007 a 2003. 

5.4 Organiza ční management 

Pro první fázi implementace byla zvolena komponenta organizačního managementu 
pouze v omezeném rozsahu. Bylo použito základní nastavení a to především ve smyslu 
nastavení organizační struktury tj. plánovaných míst, profesí a organizačních jednotek. 
Byla také provedena základní propojení na nákladová střediska pro potřeby korektního 
účtování nákladů.  

V systému byla zapnuta integrace mezi plánovaným místem a osobním číslem 
zaměstnance. Tím došlo k propojení dat zaměstnanců s organizační strukturou společnosti. 
Propojení plánovaného místa a zaměstnance je možné vidět v infotypu 0001. Integrací bylo 
také dosaženo automatické přiřazení nákladového střediska zaměstnanci pouhým 
přiřazením plánovaného místa. [4] 

Pro zaměstnance bez plánovaného místa (DPP, DPČ) nejsou z organizačního 
managementu dotahována žádná místa a je nastaveno automatické vyplnění plánovaného 
místa kódem 99999999. Pro tyto zaměstnance je nutné ručně udržovat nákladové středisko 
a další přiřazení standardně nastavená v organizační struktuře. 

5.4.1 Základní objekty organiza čního managementu 

V organizační struktuře skupiny byl pro všechny společnosti vytvořen nejvyšší 
společný nadřízený objekt Unipetrol. Jako podřízené objekty byly k tomuto objektu 
navázány organizační struktury jednotlivých společností (obr. 5). [4] 

Organizační struktura má obecně tu vlastnost, že atributy, které jsou přiřazeny na 
nejvyšším objektu resp. organizační jednotce, jsou všemi podřízenými objekty děděny až 
do chvíle, kdy je na nižší úrovni definován atribut odlišný. Pro tyto účely byly tedy na 
objekt Unipetrol navázány základní atributy, jako je personální oblast či nákladový okruh 
společnosti. 



Jindřich Lukes : Implementace informačního systému SAP do oblasti lidských zdrojů 

2010                                                                                                                                     31 

 
obr. 5: Základní organizační struktura skupiny[4] 

 

V celém organizačním managementu je nezbytně nutné nastavit a udržet 
jednoznačnost názvů. Ta je v SAPu obecně zajišťována automaticky generovanými ID 
kódy a zkratkami. Zatímco ID jsou automaticky generována systémem, zkratky definuje již 
uživatel při zakládání objektu. Tvorba zkratek byla ponechána zcela v kompetenci 
jednotlivých společností. Jako společný identifikační prvek, aby nedocházelo k duplicitám 
v rámci různých společností skupiny, byla zvolena pouze první dvě písmena, která vždy ve 
zkratce identifikují společnost [4]:  

• Chemopetrol – CH 

• Kaučuk – KA 
• Lovochemie – LO 
• Paramo – PA 

• Unipetrol Doprava – DO 

5.4.2 Tvorba organiza ční struktury 

Organizační struktura vznikala ve většině společností ručním založením, jelikož 
nebyly k dispozici vhodná data z původních systémů. Struktura vznikala postupným 
vytvářením a propojováním jednotlivých objektů.  

Prvními objekty, které musely být vytvořeny, byly objekty typu organizační jednotka 
(O). Tento objekt se používá pro definici všech typů organizačních jednotek na všech 
úrovních hierarchie organizační struktury. Pro definici objektů byly použity pouze základní 
infotypy organizačního managementu [4]: 

• 1000 – Objekt – název a zkratka 

• 1001 – Propojení – vytváří vazby na okolní objekty O, K, S, P … 

Každé organizační jednotce bylo v organizační struktuře přiřazeno jedno nebo více 
plánovaných míst, přičemž zpravidla jedno z nich bylo vedoucím místem dané jednotky. 

Dalšími definovanými objekty byly profese (C). Ty jsou využívány pro všeobecnou 
klasifikaci objektů S. Tyto objekty se přímo nezobrazují v organizační struktuře jako 
například organizační jednotka, nicméně zajišťují hromadné přiřazení společných atributů 
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pro více objektů typu S. Toto je zajištěno díky dědění atributů dle obecné struktury objektů 
v SAPu (obr. 3). K definici objektů profese byly využity infotypy [4]: 

• 1000 – Objekt – název a zkratka 

• 1001 – Propojení – vazba na objekty typu S 
• 1013 – Skupina/okruh pracovníků – nastavení společného atributu 
• 9100 – HAY – nastavení bodového hodnocení pozice dle metodologie Hay 

Ústředním objektem organizační struktury je však plánované místo (S). Každé 
plánované místo bylo nejprve propojeno s objektem profese a následně přiřazeno k 
organizační jednotce. Pro definici plánovaných míst bylo také využito mnohem více 
infotypů organizačního managementu [4]: 

• 1000 – Objekt – název a zkratka 
• 1001 – Propojení – vazba na objekty typu C, O 

• 1002 – Slovní popis – popis pracovního místa 
• 1013 – Skupina/okruh pracovníků – nastavení společného atributu 

• 1015 – Plánování nákladů – obecné náklady na plánované místo 
• 9100 – HAY – nastavení bodového hodnocení pozice dle metodologie Hay 
• 9101 – Plánovaná pracovní doba – nastavení pracovní doby plánovaného místa 

Další používané objekty jako je majitel (P) nebo nákladové středisko (K) se již 
v organizačním managementu nedefinují a jsou vytvářeny externě buď v jiných modulech 
nebo komponentách SAP R/3.  

Samotné přiřazení zaměstnanců k plánovaným místům bylo provedeno migrací a 
přiřazení míst do infotypu 0001 v personálním managementu jak je uvedeno v poslední 
části kapitoly 4.2. 

5.5  Zúčtování mezd 

Samotné zúčtovávání a převod mezd je velmi rozsáhlou oblastí. Prioritním cílem pro 
tuto komponentu bylo správné a úplné vydefinování vazeb mzdových druhů. Na základě 
těchto definic byly následně nastaveny způsoby výpočtu mezd a převody pro jejich 
zúčtování. 

Základním dokumentem byl katalog mzdový druhů, který byl nazván dle SAP 
tabulek LGART. Tento soubor se skládal z níže uvedených informací [4]:  

• Číselné označení a popisu mzdového druhu 
• Existence ve společnosti 

• Nastavení mzdového druhu vůči odvodům (nápočty do průměrů, daně, zdravotní 
a sociální pojištění apod.) 

• Způsob zadávání do systému (sazbou, hodinami, částkou) 

• Infotyp výskytu (pro které infotypy může být mzdový druh zadán) 
• Nastavení účtování v účetnictví 
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Nastavení v tomto souboru byla společná pro všechny společnosti a změny bylo 
možné provádět pouze po vzájemné dohodě. Úprava mzdových druhů byla vždy 
zajišťována dodavatelem. 

Pro evidenci základních mzdových dat byly zvoleny infotypy, jejichž přehled uvádí 
příloha 4.   

Samotný proces zúčtování ve všech společnostech byl nastaven na měsíční bázi; tj. 
mzdy byly vypláceny ve dvanácti výplatních termínech za rok, bez pravidelné výplaty 
záloh. Pro korektní výpočet mezd bylo nutné nastavit schéma výpočtu mezd, které předně 
definuje samotný výpočet mezd s ohledem na legislativu daného státu. Při implementaci 
bylo nastaveno ve všech společnostech schéma výpočtu ZZ00, které je přesnou kopií 
standardního schématu pro Česko CZ00. [4] 

Posledním krokem bylo nastavení rozhraní pro převod mezd do modulu FI/CO. 
V rámci každé společnosti bylo toto nastavení zaúčtování rozdílné, jelikož každá 
společnost měla rozdílné nastavení analytických účtů. [4] 

5.6 Zabezpečení dat 

Mzdová a personální data jsou obecně, nejen legislativou, považována za velice 
citlivá data a jsou také patřičně zákonem chráněna. Proto je správné a účelné nastavení 
zabezpečení nedílnou součástí každé implementace nejen modulu HR. V SAPu je 
zabezpečení dat zajišťováno hned několika na sobě více či méně závislými metodami. 
V rámci implementace byly zvoleny níže popsané prvky zabezpečení. 

Základním prvkem je jednoznačná identifikace uživatele, který se do systému hlásí. 
Každému uživateli je v systému nejprve vygenerováno a přiděleno uživatelské jméno, na 
jehož základě se následně do systému hlásí. Po založení uživatele nejsou systémem 
přiřazeny žádné role, takže je vyloučeno přidělení nechtěných rolí přímo systémem. Ve 
skupině Unipetrol byl systém tvorby uživatelských jmen zvolen na základě dosavadních 
zvyklostí, tj. uživatelská jména jsou složena z 8 znaků, přičemž prvních 7 znaků odpovídá 
příjmení a poslední znak odpovídá prvnímu písmenu křestního jména například LUKESJ. 
[4] 

V rámci zabezpečení přístupu do systému je při prvním přihlášení uživatele do 
systému vyžadována změna inicializačního hesla. Nové heslo musí obsahovat minimálně 8 
znaků v kombinaci minimálně velkých a malých písmen a jednoho číselného znaku. 

Dalšími kroky pro zpřístupnění dat patřičným uživatelům je přiřazení rolí a 
strukturálních oprávnění. Za schvalování požadavků přidělování rolí uživatelům byly za 
každou společnost určeny dvě odpovědné osoby z oddělení lidských zdrojů; zpravidla se 
jednalo o ředitele nebo vedoucího personálního oddělení a jednoho zastupujícího 
personalistu. [4] 
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5.6.1 Přístupová práva 

Přístupová práva obecně byla v rámci I. fáze projektu rozdělena do třech základních 
skupin práce s daty [4]: 

• personální data (veškeré záznamy, kde nejsou vidět finance) 

• mzdová data (veškeré záznamy s financemi kromě záznamů top manažerů) 
• mzdy top manažerů 

Toto základní členění dat bylo dále členěno na oprávnění typu „read“ a „write“. Tím 
bylo možné rozšířit možnosti práce s výše uvedenými oprávněními. 

V rámci všech oprávnění bylo zároveň nastaveno, že každý uživatel má přístup jen 
do personální oblasti své společnosti, tj. nemůže vstupovat do dat ostatních společností. 

5.6.2 Role a strukturální oprávn ění 

Vzhledem k faktu, že veškerá data všech společností byla vedena na jednom 
společném klientu, bylo nutné zajistit, aby nebylo možné vstupovat do dat ostatních 
společností. K tomuto účelu byly v rámci projektu použity tři základní metody, které byly 
součástí definic příslušných rolí a oprávnění [4]: 

• Číselná řada osobních čísel - přístup k osobním datům zaměstnance (každá 
společnost má osobní čísla začínající specifickým kódem - tab. 7) 

• Strukturální oprávnění – přístup k objektům (jsou povoleny jen ty objekty, které 
jsou připojeny pod vrcholem společnosti) 

• Varinty view – přímý přístup k datům v tabulkách za pomoci definovaných 
transakcí 

Pro všechny společnosti byly role, zajišťující dle svého obsahu přístup k jednotlivým 
infotypům a transakcím, vytvořeny na základě logiky uvedené v bodě 5.6.1 a dále členěny 
dle svého obsahu. Pro všechny společnosti byly v první fázi vytvořeny stejné role pro 
přístup k datům. Role se lišily pouze ve znacích na 5 a 6 místě, které definovaly příslušnou 
společnost. Přehled společných rolí uvádí příloha 5.  

V rámci přípravy rolí byla stanovena i přesná konvence tvorby názvosloví 
jednotlivých rolí [4]. 

Název role = ZHR_XX_YYYY_Z_TEXT, kde 

ZHR = obecné označení pro zákaznickou roli týkající se oblasti lidských zdrojů 

XX = zkratka společnosti (CH, DO, PA, KA, LO) 

YYYY = označuje skupinu objektů jako menu, infotypy apod. (MENU, INFT …) 

Z = definice úrovně čtení/zápisu dat (R, W) 

TEXT = označuje skupinu činností viz. 5.6.1 (ZAKLAD, TOP, PENIZE …) 
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5.6.3 Zálohování dat 

Pro případ nečekané ztráty dat nebo jiných problémů, které by se mohly na síti 
vyskytnout, bylo nutné nastavit systém zálohování. Zálohování dat bylo plně předáno do 
kompetence společnosti T-Systems Czech. Ta měla na starosti centrální správu počítačů a 
výpočetní techniky ve skupině.  

Pro samotné zálohování byl použit zálohovací systém Tivoli – TSM. Pro systémový 
server KPX byly zálohy prováděny vždy v pondělí a pátek v ranních hodinách formou 
offline backup. Pro systémový server HRP byly zálohy prováděny vždy v pondělí 
v ranních hodinách formou offline backup a vždy ve středu a sobotu formou online 
backup. Zálohy a archivace redologů byly nastaveny průběžně na denní bázi. [4] 

Offline backup znamená zálohu dat na úložiště ve stejném místě, kde jsou 
zálohovaná data. Online backup data odesílá na úložiště odlišné od toho, kde jsou 
zálohovaná data. V obou případech se jedná celkovou kopii databáze. 

5.7 Testování 

První fáze implementace vyžadovala, otestování všech implementovaných 
komponent a jejich součástí, funkčnost jednotlivých infotypů a správnou definici jejich 
subtypů. Toto probíhalo v první fázi před přenosem dat. 

Jakmile byla namigrována produktivní data z původních systémů, bylo nutné ověřit 
kvalitu přenesených dat oproti reálným datům v původních systémech. Toto bylo 
prováděno nejčastěji formou exportu příslušných dat z obou systémů a standardním 
porovnáním za pomoci funkcí v excelu. V případě, že data nebylo možné exportovat, byla 
kontrola prováděna náhodným výběrem a porovnáním dat. 

Poslední fází testování byla kontrola správného výpočtu mezd. Toto bylo prováděno 
v rámci souběžného provozu obou systémů. Souběh obou systémů trval tři měsíce a to 
v režimu, kdy dva poslední měsíce před produktivním startem, byl hlavním systémem 
původní personálně-mzdový systém. Mzdy se tedy v novém systému počítaly pouze 
z důvodu kontroly. A následně první měsíc produktivního provozu SAPu byly mzdy 
spočteny souběžně i v původním systému z důvodu konečného ověření správnosti dat.  
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6 ZÁKAZNICKÉ NADSTAVBOVÉ APLIKACE A 
MOŽNOSTI PROPOJENÍ S IS SAP 

Ve skupině Unipetrol byl pro správu nadstavbových aplikací využíván 
aplikačně/databázový server Lotus Notes Domino společnosti IBM. V první fázi projektu 
bylo třeba zajistit propojení tohoto serveru se SAP R/3 a zajistit přenos dat pro aplikaci 
Lotus Notes Organizační struktura. 

Vazba byla zajištěna pomocí systému SAPPER. Pro základní komunikaci se SAP 
R/3 bylo použito základní rozhraní RFC, respektive jeho nadstavba SAP Automation. SAP 
Automation musel být nainstalován na systému, který měl se systémem SAP R/3 přímo 
komunikovat. V tomto případě se jednalo tedy o Lotus Domino server, který zabezpečoval 
dávkové zpracování/online zpracování. [4] 

Základní architekturu systému SAPPER je možné definovat jako souhrn návrhových 
prvků Lotus Notes databáze, které se umisťují do databází, které mají být se SAP R/3 
integrovány. Jedná se o formuláře a pohledy, pomocí kterých se SAPPER konfiguruje, 
knihovny obsahující procedury pro komunikace se SAP R/3 a agenti, kteří spouští 
procedury.  

Fungování popisuje obr. 6, kde jednotlivé šipky vazeb označené čísly značí [4]: 

• „1“ komunikaci klienta Lotus Notes se serverem Lotus Domino – přístup 
k databázi 

• „2“ a „3“ synchronizaci dat ze SAP R/3; do Lotus Notes databáze jsou 
přenášeny číselníky potřebné pro vytváření dokladů, dále se přenášení další data 
o již zapsaných dokladech 

• „4“ a „5“ zápis dat dokumentů do SAP R/3  
• „6“ a „7“ online přístup do SAP R/3 přes Lotus Domino server (okamžité 

zpracování požadavku) 

• „8“ online přístup do SAP R/3 z klienta (komunikace probíhá přímo SAP R/3 – 
Lotus Notes klient) 
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obr. 6: Architektura přenosu dat mezi SAP R/3 a Lotus Notes [4] 

 

Základním scénářem je tedy přenos databází, číselníků ze SAP R/3 do Lotus Notes. 
Za pomoci dat číselníků jsou vytvořeny dokumenty určené pro zápis do SAP R/3. 
Následně jsou dokumenty zapsány do SAP R/3. Ze SAP R/3 jsou do Lotus Notes databáze 
přenášeny změny stavů zapsaných dokumentů a další související informace. 

V první fázi byla pod Lotus Notes spuštěna pouze aplikace organizační struktura, 
která sloužila především pro poskytování aktuálních dat o stavu zaměstnanců a jejich 
organizačním zařazení. Hlavní funkce této aplikace byly tedy definice a správa 
organizačních struktur jednotlivých podniků, udržování a zobrazení základních informací o 
jednotlivých pracovnících, definice zástupců v případě nepřítomností a definice workflow 
a přístupových práv závislých na pozici v organizační struktuře. Poslední funkce byla 
možná díky napojení na adresní knihu Dominu Directory. 
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7  ZÁVĚR 
Samotný proces implementace nového informačního systému je vždy velice složitý 

proces, kterého se kromě samotných členů implementačního týmu účastní celá řada dalších 
specialistů. Základním předpokladem pro úspěšné zavedení nového systému je jeho 
rozdělení do jednotlivých spolu úzce souvisejících fází a načasování. 

Zavádění systému SAP ve skupině Unipetrol bylo v rámci I. fáze určeno pouze pro 
společnosti Chemoperol, Paramo a Kaučuk, které systém implementovaly během roku 
2003. Jednotlivé činnosti přípravy dat a následné migrace tak byly efektivně rozloženy do 
celého roku. Ve fázi podpory již zavedeného modulu HR, bylo rozhodnuto o připojení 
společností Unipetrol Doprava a Lovochomie do této již vlastně ukončené fáze 
implementace s tím, že pro ně byla využita východiska pro nastavení dle stejných 
podmínek jako u předchozí společnosti. Výrazný rozdíl byl ovšem v nastaveném časování 
potřebném k zavedení modulu HR. Ten byl zkrácen na jednu čtvrtinu původního času! 

Na základě vlastních zkušeností i zkušeností kolegů, mohu konstatovat, že toto 
časování není zcela ideální, ale ani nerealizovatelné. Vyžadovalo to však ještě mnohem 
intenzivnější spolupráci jednotlivých členů implementačního týmu, důsledné zpracování a 
pravidelnou kontrolu dohodnutých úkolů. Zásadní výhodou bylo zejména to, že bylo 
možné převzít některá nastavení provedená u vstupních společností, kde produktivní 
provoz proběhl k 1. 1. 2003 a nebylo nutné vše definovat zcela od začátku.  

Pravidelné schůzky implementačního týmu a důsledné sledování jednotlivých kroků 
a jejich časování se projevilo již v samotném zahájení projektu. Především u společností 
Unipetrol Doprava a Lovochemie se podařilo implementaci realizovat úspěšně ve velmi 
krátkém čase, což vnímám jako velice pozitivní výsledek. Toho bylo dosaženo také díky 
významné podpoře dodavatele ve fázi zaškolení uživatelů, jejichž znalost nového systému 
byla minimální. Tuto fázi je rozhodně vhodné zařadit již do samotného počátku procesu 
tak, aby mohli uživatelé pracovat souběžně v novém i původním systému, což jim nejlépe 
umožní vyzkoušet chování nového systému v praxi bez obav ze špatného zadání dat. 

Zásadní otázkou celé implementace bylo také její zhodnocení a to především 
z pohledu procesního, ekonomického, personálního a manažerského. Z hlediska procesního 
došlo v rámci první fáze k pokrytí veškerých definovaných požadavků na systém tj. 
evidenci personálně-mzdových dat, napojení na systém docházky a výpočet mezd. V rámci 
pokrytí dalších procesů pro oblast personalistiky, které byly zaváděny později, byly 
připraveny samostatné další fáze tohoto projektu. Z finančního hlediska bylo nutné 
významně navýšit rozpočet celé implementace vzhledem k připojení dalších společností. 
Nicméně v celkovém úhrnu se v rámci obou dílčích částí implementace podařilo nově 
stanovený rozpočet dodržet. Následné náklady na údržbu systému a jeho licence byly z 
pohledu jedné společnosti významně vyšší než náklady spojené s původními systémy. 
Nicméně vzhledem k tomu, že se většina následných servisních úprav prováděla pro 
skupinu jako celek, náklady spojené s provozem nebyly významně vyšší než v původních 
nepropojených systémech. Toto navýšení nákladů však bylo kompenzováno výrazným 
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rozšířením možností nového systému a zajištěním kvalitní podpory a aktualizací systému. 
Z personálního a manažerského hlediska došlo také k významnému posunu, protože se 
významně zefektivnila administrace a možnosti evidence dat. Nový systém poskytl 
personalistům, řídícím pracovníkům a vrcholovému managementu úplný obraz o jejich 
společnostech a významně rozšířil možnosti reportingu. Implementací bylo také dosaženo 
přípravy systému na propojení s tzv. zaměstnaneckou samoobsluhou, kde mohou 
zaměstnanci sami vidět a administrovat svá data. Zefektivnění řízení personálních činností 
se týkalo v různé míře všech společností, samozřejmě s ohledem na původní existující 
systémy. 

Jako negativní v rámci implementace vidím celkové časové naplánování poslední 
fáze. Ačkoli i tato fáze proběhla úspěšně, načasování znamenalo významné vytížení 
jednotlivých členů implementačního týmu daných společností, kteří činnosti související s 
implementací museli provádět v rámci své stávající agendy. V případě opakování projektu 
bych kvůli dodržení termínů určitě vyžadoval větší alokaci lidských zdrojů pro toto 
zajištění.  

V celkovém pohledu bych tedy tento postup zavedení systému doporučil a využil 
obdobným způsobem i v následných projektech tohoto charakteru s tím, že vždy je nutné 
zvážit specifika a zvyklosti společnosti, kde je modul HR systému SAP R/3 
implementován. 
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příloha 1: Implementované infotypy pro evidenci kmenových dat [4] 
 

Infotyp Název Popis 

0000 Opatření Evidence personálních opatření (nástup, přestup, výstup …) 

0001 Organizační přiřazení Přiřazení plánovaného místa, nákladové středisko, okruh a 
skupina osob, přiřazení referentů 

0002 Data k osobě Jméno, Příjmení, datum narození, rodné číslo, počet dětí, stav 

0006 Adresy Trvalé bydliště, kontaktní adresa, adresa výkonu práce atd. 

0007 Plánovaná pracovní doba Kalendář pracovní doby, úvazek 

0008 Základní příjmy Základní mzda, paušální příplatky, tarify 

0016 Součásti smlouvy Doba určitá / neurčitá, zkušební doba, první nástup v koncernu 

0019 Sledování termínů Nastavení termínů pro specificky definované události (konec 
zkušební doby apod.) 

0021 Rodina/oprávněná osoba Děti, manžel (základní informace) 

0022 Vzdělání Nejvyšší dosažené vzdělání, škola 

0024 Kvalifikace Evidence zákonných způsobilostí (školení) 

0031 Referenční osobní číslo Osobní číslo zaměstnance k dalšímu pracovnímu poměru 

0032 Interní data podniku Evidence služebních vozů k přidanění 

0037 Pojištění Evidence pojištění zodpovědnosti za škody 

0040 Zápůjčky Evidence zapůjčených pracovních pomůcek 

0041 Zadání data Definice prvního pracovního dne, fiktivní datum nástupu pro 
výpočet výročí v případě opětovného nástupu 

0105 Komunikace Telefonní číslo, adresa pro Lotus Notes 

0121 Priorita referenčního os. čísla Přiřazení různých pracovních poměrů k řídícímu 

0128 Sdělení Všeobecná nebo osobní sdělení pro zaměstnance 

0152 Daňová data CZ Evidence daňových náležitostí 

0153 Pojistné CZ Zdravotní pojišťovna, osamělý rodič, cizinci 

0620 Důchody/Postižení CZ Evidence důchodů, ztížené pracovní schopnosti 

 
  



 

 

příloha 2: Nově zakládané subtypy pro IT 0040, 0041 a 0105 [4] 

 

Infotyp Název Subtyp Označení 

0040 Zápůjčky 9001 – 9004 Mobilní telefon A – D 

9005 – 9007 Osobní automobil A – C 

9008 Notebook 

9009 PC 

9010 Pager 

9101 Studium §143 ZP 

9103 Půjčka (IT45) 

9106 Podnikový byt 

9107 Platební karta 

9111 Ubytovna 

9119 Prohloubení kvalifikace – spoluúčast 

0041 Zadání data 01 Technické datum nástupu 

40 První pracovní den 

42 Poslední pracovní den 

45 Dosažení důchodového věku 

80 Sepsání pracovní smlouvy 

81 Délka praxe 

98 Nástup studenta 

99 Výstup studenta 

T1 Datum nástupu v koncernu 

0105 Komunikace 0001 SAP username 

9010 Uživatelské jméno v síti 

9015 Systémové jméno Lotus Notes 

9020 – 9021 Telefonní číslo na pracoviště 

9025 – 9026 Fax 

9030 – 9031 Mobilní telefon 

MAIL E-mailová adresa 

 
  



 

 

příloha 3: Přehled základních důvodů opatření [4] 

 

Kód Označení druhu opatření Kód Označení důvodu opatření Vazba na ZdP 

01 Přijetí do zaměstnání personální 01 Vyučení – prvonástup ANO 

02 Absolvent SŠ – prvonástup ANO 

03 Absolvent VŠ – prvonástup ANO 

04 Výběrové řízení – prvonástup ANO 

05 Jmenování – prvonástup ANO 

06 Mladistvý – prvonástup ANO 

07 Poživatelé důchodu – prvonástup ANO 

08 Převod dle §248 ZP  

10 Nástup cizího státního příslušníka ANO 

99 Ostatní – prvonástup ANO 

02 Organizační výměna 01 Přestup mezi úseky  

03 Přestup v rámci úseku  

07 Změna okruhu pracovníků  

99 Ostatní  

10 Odchod personální 01 §42 ZP ANO 

03 §43 ZP ANO 

10 §46 ZP ANO 

15 §51 ZP ANO 

16 §53 ZP ANO 

18 §54 ZP ANO 

20 §56 ZP ANO 

22 §58 ZP ANO 

24 §249 ZP ANO 

12 Opětovný nástup v podniku 01 Výběrový řízení – znovupřijetí ANO 

02 Jmenování – znovupřijetí ANO 

03 Převod dle §249 ZP - znovupřijetí ANO 

04 Poživatelé důchodu – znovupřijetí ANO 

99 Ostatní – znovupřijetí ANO 

16 Změna příjmů 01 Změna mzdy  

02 Organizační změna  

03 Zvýšení referenční třídy  



 

 

99 Ostatní  

T0 Přijetí do zaměstnání 2. prac. poměr 01 Sezónní výpomoc  

02 Mimořádná situace  

03 Jednorázová akce  

99 Ostatní  

T1 Vynětí z evidenčního stavu 01 Zákl.voj./civil.služba ANO 

02 Mateřská dovolená ANO 

03 Rodičovská dovolená ANO 

04 Péče o dítě  

05 Uvolnění pro jinou organizaci  

06 Vyšetřovací vazba ANO 

08 Dlouhodobé neplacené volno  

10 Veřejná funkce  

T2 Zařazení do evidenčního stavu 01 Zákl.voj./civil.služba ANO 

02 Mateřská dovolená ANO 

03 Rodičovská dovolená ANO 

04 Péče o dítě  

05 Uvolnění pro jinou organizaci  

06 Vyšetřovací vazba ANO 

08 Dlouhodobé neplacené volno  

10 Veřejná funkce  

Z1 Přijetí do zaměstnání mzdy / --  

Z2 Přijetí do zaměstnání migrace 01 Vyučení – prvonástup  

02 Absolvent SŠ – prvonástup  

03 Absolvent VŠ – prvonástup  

04 Výběrové řízení – prvonástup  

05 Jmenování – prvonástup  

06 Mladistvý – prvonástup  

07 Poživatelé důchodu – prvonástup  

08 Převod dle §248 ZP  

10 Nástup cizího státního příslušníka  

99 Ostatní – prvonástup  

Z3 Organizační výměna migrace / --  

Z5 Odchod mzdy / --  



 

 

příloha 4: Implementované infotypy pro evidenci mzdových dat [4] 

 

Infotyp Název Popis 

0003 Status zúčtování Nejzazší datum účtování, zpětného přepočtu 

0008 Základní příjmy Základní mzda, paušální příplatky, tarify 

0009 Bankovní spojení Číslo bankovního účtu 

0011 Externí finanční převody Převody na účty (penzijní fondy, exekuce, spoření atd.) 

0014 Opakované příjmy / srážky Opakující se příjmy / srážky zaměstnanci 

0015 Doplňková platba Odměny / srážky pouze na jedno období 

0021 Rodina/oprávněná osoba Děti, manžel (základní informace) 

0045 Půjčky Půjčky ze sociálního fondu, odborové organizace 

0057 Příspěvek odborům Člen odborů (možnost srážet členský příspěvek) 

0078 Splácení půjčky Půjčky ze sociálního fondu, odborové organizace 

0152 Daňová data CZ Evidence daňových náležitostí 

0153 Pojistné CZ Zdravotní pojišťovna, osamělý rodič, cizinci 

0244 Předchozí zaměstnání CZ Roční zúčtování daní od předchozího zaměstnavatele 

0245 Roční vyrovnání daně mzdy Úpravy a výpočet ročního zúčtování daní (dary, odpočty) 

  



 

 

příloha 5: Přehled základních rolí [4] 

 

Název role Typ role Popis role 

ZHR_XX_INFT_R_OSTATNI Jednotná Zobrazení dat bez IT 8,11,14, 15, 152 

ZHR_XX_INFT_R_PENIZE Jednotná Zobrazení dat včetně IT 8,11,14, 15, 152 

ZHR_XX_INFT_R_TOP Jednotná Zobrazení dat včetně mzdových dat manažerů 

ZHR_XX_INFT_R_ZAKLAD Jednotná Zobrazení IT 0,1 

ZHR_XX_INFT_W_OSTATNI Jednotná Editace dat bez IT 8,11,14, 15, 152 

ZHR_XX_INFT_W_PENIZE Jednotná Editace dat včetně IT 8,11,14, 15, 152 

ZHR_XX_INFT_W_TOP Jednotná Editace dat včetně mzdových dat manažerů 

ZHR_XX_INFT_W_ZAKLAD Jednotná Editace IT 0,1 

ZHR_XX_MENU_R_ZUCTOVANI Jednotná Menu a transakce pro zúčt. mezd – bez zápisu 

ZHR_XX_MENU_W_BATCH_INPUT Jednotná Zpracování map Batch Imput 

ZHR_XX_MENU_W_PREVOD_BANKY Jednotná Menu a transakce pro převod do bankingu 

ZHR_XX_MENU_W_PREVOD_FI Jednotná Menu a transakce pro převod do modulu FI 

ZHR_XX_MENU_W_ZUCTOVANI Jednotná Menu a transakce pro zúčtování mezd 

ZHR_XX_SHRN_ALL Souhrnná Všechny role 

ZHR_XX_SHRN_R_KOMPLET Souhrnná Souhrnná role pro kompletní čtení HR dat 

ZHR_XX_SHRN_W_KOMPLET Souhrnná Souhrnná role pro kompletní zápis k HR datům 

ZHR_XX_INFT_W_ALL Jednotná Oprávnění na všechny infotypy 

ZHR_XX_MENU_MZDY_ALL Jednotná Společná role pro mzdové menu 

ZHR_XX_MENU_OBECNE_TRANSAKCE Jednotná Transakce společné pro všechny uživatele 

ZHR_XX_MENU_PM_ALL Jednotná Údržba plánovaných míst 

ZHR_XX_MENU_R_CASOVY_MNG Jednotná Menu a transakce pro časový management 

ZHR_XX_MENU_R_ORG_MNG Jednotná Menu a transakce pro organizační management 

ZHR_XX_MENU_R_PERSADMIN Jednotná Menu a transakce pro pers. kmenový záznam 

ZHR_XX_MENU_W_ADMIN Jednotná Administrátorské funkce pro HR 

ZHR_XX_MENU_W_CASOVY_MNG Jednotná Menu a transakce pro časový management 

ZHR_XX_MENU_W_ORG_MNG Jednotná Menu a transakce pro organizační management 

ZHR_XX_MENU_W_PERSADMIN Jednotná Menu a transakce pro pers. kmenový záznam 

ZHR_XX_REPORT_TOOLS Jednotná Oprávnění na sestavy Query 

ZHR_XX_RFC_SAPPER Jednotná Oprávnění pro aplikaci SAPPER 

ZHR_XX_TISKARNY Jednotná Role pro přístup k tiskárnám 

 


