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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Pro Distribuční sluţby dnes pracuje více neţ 1.500 terénních pracovníků z divize Provozu 

a údrţby, kteří přímo zabezpečují správu a údrţbu distribuční sítě zemního plynu. Mezi 

současné trendy, kterým musí a budou muset Distribuční sluţby dlouhodobě čelit, jsou 

především, trvalý tlak na kvalitu, vyšší produktivitu práce a sniţování nákladů. 

Stupeň organizace a řízení práce je podřízen stupni administrativní a technické podpory, 

který za aktuálních podmínek neumoţňuje dále zvyšovat efektivitu nad rámec současného 

stavu. Limity, které je potřeba překonat zahrnují řešení oblastí, podpory operativního řízení 

práce, administrativní náročnosti jednotlivých aktivit a controllingu na úrovni měření 

efektivity kaţdé jednotky práce a dále také historicky odlišných postupů v jednotlivých 

regionech. 

Vizí projektu WFM je implementovat takový soubor technických a procesních změn, který 

výše uvedené limity překoná a umoţní tak Distribučním sluţbám čelit novým poţadavkům 

na zvyšování efektivity. 

 

 

 

ANNOTATION 

Nowadays there are 1.500 field workers from the Operational and maintenance division 

working for the Distribution services, who provide the control and maintenance of a 

distribution gas network. Among current trends which the Distributional services have to 

face in the present and they will in the future belong especially demands on quality, higher 

labour productivity and lower costs. 

The level of organization and operations control are subordinate to the level of 

administrative and technical support, which in current conditions are unable to increase 

labour efficiency beyond current state. Limitations which need to be overcome include 

solutions in areas of operational control support, administrative demands of particular 

activities and controlling on the level of effectiveness measuring for each unit of labour 

and also different historic procedures in particular regions. 

Vision of WFM project is to implement such technical and processing aggregate of 

changes which overcome the mentioned limitations and will allow to the Distribution 

services to cope with new demands for increase in productivity. 
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Seznam použitých zkratek 

zkratka, 

symbol 
vysvětlení zkratky nebo symbolu 

a.s. akciová společnost 

B/C business case – výpočet přínosů a nákladů spojených s projektem WFM 

CAPEX 
Investiční náklady (kapitálové) – náklady na pořízení nového, nebo 

obnovu opotřebeného majetku společnosti. 

GIS geografický informační systém 

IPZ inspektor PZ 

IT Informační technologie 

KC 
kompetenční centrum – regionální centrum včetně organizační jednotky 

„Odbor provozní koordinace“ 

MO mistr okrsku 

MS, místní síť regionální část distribuční plynárenské sítě, zpravidla NTL, STL 

MSP mistr specialistů 

NTL nízkotlak – plynárenské zařízení s provozním přetlakem do 0,005 MPa 

OPEX Provozní náklady (variabilní náklady) na zajištění podnikatelské činnosti 

OPK odbor provozní koordinace 

Optimaizer klíčová funkcionalita WFM, definující na základně algoritmů a vstupních 

proměnných, optimální vyuţití kapacity. 

Outsourcing vyčlenění procesu mimo společnost a následné vyuţití externí sluţby 

PKO protikorozní ochrana 

PM pracovní místo 

PP pracovní příkaz (zakázka přiřazená dispečerem) 

PRS předávací stanice 

PZ plynárenské zařízení  

RDS regionální distribuční společnost 

RFI Poptávka po informacích (Request for information) 

RFP Výběrové řízení (Request for price) 
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RS 
regulační stanice – zařízení pro sniţování, nebo zvyšování provozního 

přetlaku ZP, na distribuční síti  

RWE Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke 

SAP/PM 
komplexní IS pro evidenci a řízení – model PM pro řízení provozu a 

údrţby 

SLA 
smlouva o zajištění sluţby – překlenutí procesního rozhraní (Service 

Level Agreement) 

STL středotlak – PZ s provozním přetlakem od 0,005 MPa do 0,4 MPa 

unbundling oddělení přepravy a distribuce ZP od oblasti obchodu 

DPÚS Divize provozu a údrţby sítí 

VTL vysokotlak – PZ s provozním přetlakem od 0,4 do 4,0 MPa 

ZP zemní plyn 

homeworking výjezd na pracovní činnost z domova – „mobilní tým“ 

WFM Softwarový nástroj pro optimalizaci zdrojů (Workforce management) 
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1 Úvod 

Plynárenství jako významný obor energetiky nemá tak dlouhou historii jako jiné obory. Za 

den vzniku průmyslového plynárenství je povaţován 31. prosinec roku 1813, kdy se 

poprvé rozsvítily lampy plynového osvětlení na londýnském Westminsterském mostě. 

Plynárenství ve většině zemí prošlo dvěma etapami - první je éra svítiplynu (nebo 

městského plynu, jak byl nazýván ve většině zemí) vyrobeného z uhlí nebo kapalných 

uhlovodíků. Tato etapa trvala aţ do druhé poloviny 20. století (v České republice byla 

výroba svítiplynu ukončena v roce 1996), kdy se začal stále více uplatňovat zemní plyn. 

Tento se stává významnou obchodní energetickou komoditou.  

Jedním z významných hráčů na evropském trhu s plynem je RWE AG. V České republice 

je zastoupena společností RWE Transgas. Hlavními obchodními aktivitami jsou, dovoz 

zemního plynu a obchod se zemním plynem a elektrickou energií. Do skupiny RWE v ČR 

patří regionální plynárenské společnosti RWE Energie (dříve Západočeská plynárenská, 

Středočeská plynárenská a Severočeská plynárenská), Východočeská plynárenská, 

Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. 

Od 1. 1. 2007 se z kaţdé z těchto regionálních plynárenských společnosti oddělila činnost 

přepravy zemního plynu. Regionální distribuční společnosti se tak staly obchodníky s touto 

komoditou a provozovateli distribuční soustavy jsou společnosti mající v názvu slovo 

„Net“: RWE GasNet (dříve STP Net, SČP Net, ZČP Net), SMP Net, JMP Net a VČP Net. 

Servisní společností mezi provozovateli a obchodníky je společnost RWE Distribuční 

sluţby, s.r.o. Liberalizace trhu s plynem nevytvořila trţní prostředí jen mezi obchodníky se 

zemním plynem, ale vzhledem k neustálému tlaku na sniţování tzv. regulovaných nákladů 

distributorů, i v oblasti poskytování sluţeb vzniká konkurenční prostředí. V roce 2009 

zahajuje společnost Distribuční sluţby projekt za účelem zefektivnění procesů.  

Společnost RWE DS stojí před další výzvou. Po harmonizačním projektu FÉNIX je třeba 

zefektivnit stávající procesy. Vedení společnosti si uvědomuje důleţitost kvality 

poskytovaných sluţeb a zajištění dostatečné odborné kapacity na jejich realizaci. Kromě 

plánovaných aktivit, je třeba zajistit kapacitu na výkon pohotovostní sluţby a řešení ad-hoc 

havarijních stavů na PZ, např. vlivem ţivelných událostí. Segment výkonu je tedy 

ponechán ve stávajících parametrech. Oblasti, kde budeme hledat rezervy pro dosaţení 
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vyšší efektivity, jsou především plánování a optimalizace administrativní činnosti za 

účelem, vytvořit disponibilní kapacitu pro rozšíření portfolia nabízených sluţeb. 

 

CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE je:  

- Provést technicko-ekonomické hodnocení projektu WFM ve společnosti RWE 

Distribuční sluţby, s.r.o. 

- Navrhnout implementaci projektu 
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2 Teoretická východiska 

Nabídka softwarových systémů v oblasti řízení pracovních sil je stále nedokonalá. Podle 

studie společnosti SRH (Univerzita aplikovaných věd Heidelberg), je řízení pracovních sil 

stále důleţitější otázkou pro tři čtvrtiny osob s rozhodovacími pravomocemi v tisíci top 

společnostech v Německu. Přesto jen pouze jedna třetina z těchto firem vlastní a pouţívá 

vhodné softwarové řešení. Renomované analytické společnosti jako jsou např. AMR 

Resarch , nebo DMG Consulting předpovídají, ţe softwarový trh pro řízení pracovních sil 

bude mít dynamický růst [1]. 

2.1 Co je Workforce management systém? 

WFM, lze chápat jako jeden z nástrojů controllingu.  

S vývojem controllingu, jako systému řízení se měnily a rozšiřovaly jeho funkce. 

V počátcích plnil controlling funkci registrační – byl tedy zaměřen zejména na sběr dat, 

jeho role byla pasivní. Později je controlling aktivně orientovaný, zaměřený na kontrolu 

hospodárnosti i na vypracování zlepšovacích návrhů, jde o tzv. navigační funkci. Nejvyšší 

vývojový stupeň představuje controlling zaměřený na řízení. Jedná se o controlling 

v inovační a koordinační funkci[2].  

Z pohledu systému, je WFM soubor softwarových funkcionalit vytvářející platformu, jejíţ 

implementace do plánovacích center má primárně za cíl, zajistit potřebný počet pracovníků 

s odpovídající kvalifikací, ve správný čas, na správné místo, za účelem poskytnutí sluţby 

zákazníkům [1] 

Obecná teorie systému WFM se týká těchto oblastí: 

Poptávka Jaký objem zakázek bude třeba řešit? Kdy? Kde? Jaký typ? 

Plánování 

kapacit 

Jaký počet pracovníků a s jakou kvalifikací je třeba zajistit v daném 

časovém rámci? 

Taktické 

plánování  

Kdo je a kdo není k dispozici? (dovolená, nebo nemoc zaměstnance) 

Rozpis směn Jaké je optimální rozdělení zdrojů na směny, aby co nejlépe pokryly 

očekávané vytíţení? 
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Plánování Jak optimálně alokovat zdroje na aktuální zakázky a přitom zohlednit 

jejich diference (např. cestovní čas) a přizpůsobit je individuálním 

potřebám kaţdého zákazníka? 

Realizace Jak reagovat, v reálném čase na změny ve vývoji zakázek (dopravní 

situace, klimatické podmínky, pohotovostní sluţba)? 

Analýza Jaké jsou skutečné hodnoty proti očekávání? Kde jsou úzká místa? Co 

můţeme udělat pro zlepšení?  

Implementace takového nástroje vyţaduje důkladnou analýzu interního prostředí podniku, 

a to nejen z hlediska moţných přínosů, vyplývajících ze zefektivnění procesů, ale také 

z hlediska stávajících IT systémů a jejich kompatibility a integračních vlastností s externím 

prostředím. Obecně se jedná např. o zdrojové systémy SAP, nebo GIS, které v pojetí 

systému WFM plní roli nejen zdrojů technicko-ekonomických informací, ale také 

archivačního úloţiště editovaných dat. V pojetí níţe uvedeného obecného schématu 

chápejme jednotlivé komponenty takto: 

EAM – interní zdrojové databáze 

Optimalizace - SW optimalizující plánování pracovního příkazu (Kdo? Kdy? Kde?) 

Mobilní centrum – jednotka disponující pracovní příkazy 

Forecasting – datová podpora predikce očekávaných hodnot 

Reporting – databáze skutečných výkonů 

Mobilní klient – jednotka IT, umoţňující komunikaci mezi pracovníkem v terénu a 

dispečerem 
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Obrázek 2-1: Obecný model architektury WFM [4] 

Z pohledu společnosti RWE Distribuční sluţby, by měl tento software splňovat poţadavky 

komplexního systémového řešení, a prioritně řešit tyto klíčové oblasti: 

- procesní zpracování zakázek a poţadavků  

- automatické plánování pracovních příkazů (dále jen PP) s optimalizací kapacit a 

logistiky 

- distribuci PP do terénu s vyuţitím IT technologie  

- sdílení aktuálních dat a informací o řešení kolizí 

- zpracování výsledků aktivit  

- podporu technicko-ekonomického reportingu 
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2.2 Zpracování souboru funkčních a mimo funkčních požadavků na 

systém 

Abychom mohli vybrat optimální produkt, bylo třeba definovat funkční poţadavky na 

systém WFM (viz. Příloha č. 1: Soubor funkčních požadavků). Posuzováním stávajících 

procesů, činností a jednotlivých operací z hlediska moţné podpory systémem WFM vznikl 

konsolidovaný soubor těchto poţadavků a kritérií. Kromě softwarové oblasti jsme se 

zaměřili také na hardwarovou část, kterou představuje, tzv. koncové mobilní zařízení. Toto 

bude obsluhovat koncový uţivatel, např. inspektor PZ. Jiţ na začátku projektu jsme si 

uvědomili, ţe mobilní zařízení a jeho hardwarové, softwarové, ale také ergonomické 

vlastnosti, jsou jedním z klíčových prvků celého projektu. Pro podporu při definování 

poţadavků na produkt WFM byl zpracován teoretický model vyuţití systému WFM pro 

plánování pracovních příkazů v divizi provozu. 

 

 

Obrázek 2-2: Teorie aplikace WFM do procesu [4] 
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3 Stručná charakteristika společnosti RWE Distribuční služby, 

s.r.o. 

RWE Distribuční sluţby vznikly v červenci roku 2007 a poskytují převáţně technické 

sluţby v oblasti provozu a údrţby distribučních plynárenských sítí, výstavby, dokumentace 

sítí a měření. Jako zaměstnavatel má v současné době 1 538 zaměstnanců. Jednou ze třech 

divizí RWE DS je divize Provozu a údrţby PZ. Tato především zajišťuje procesy spojené 

s provozem a údrţbou PZ. 

Po implementaci projektu FÉNIX, k 1.4. 2009, je divize provozu uspořádána do tří 

kompetenčních center, (dále jen KC) Plzně, Hradce Králové a Ostravy, Dispečinku 

pohotovostní sluţby a Odboru řízení a koordinace (viz. Příloha č. 2: Stávající organizační 

struktura – Provozní model I.). Čtvrtým KC v rámci skupiny RWE ČR, je Kompetenční 

centrum Brno. Toto však není součástí RWE DS, s.r.o., ale společnosti RWE Jihomoravská 

plynárenská, a.s. (dále jen JMP). Protoţe RWE nemá dominantní podíl akcí v JMP, nebylo 

moţné fúzi s ostatními společnostmi realizovat. Přes tuto odlišnost má KC Brno shodné 

vedení, procesy a organizační strukturu, jako ostatní KC ve společnosti RWE DS. Pro 

účely DP, nebudeme tento rozdíl dále zohledňovat a veškeré další kroky jsou vedeny 

shodně pro obě společnosti.  

Kompetenční centrum je dále členěno na odbory: Provozní koordinace (dále jen OPK), 

Provozní oblasti (dále jen PrO) a Skupiny specialistů (dále jen SSP). Rozsah spravovaného 

území a objemu plynárenského zařízení je uveden v přílohách, (viz. Příloha č. 3: Území 

KC) a (viz. Příloha č. 4: Struktura a rozsah spravovaného zařízení divizí PÚS). 

Tabulka 3-1: Struktura kompetenčního centra 

KC 

Odbor 

provozní 

koordinace 

Provozní 

oblast 

Mistrovský 

okrsek 

Odbor 

skupiny 

specialistů 

Mistr 

specialistů 

Počet 

FTE 

(KC) 

Rozloha 

KC 

(km2) 

Brno 1 4 27 1 9 452 15 336 

Plzeň 1 3 23 1 6 373 23 571 

Hradec 

Králové 
1 3 

23 
1 

6 
360 17 206 

Ostrava 1 3 20 1 6 301 11 013 

Celkem 4 13 93 4 27 1 486 67 126 

   zdroj: - [5]     
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Základním stavebním kamenem PrO jsou mistrovské okrsky, které zajišťují činnosti na 

definovaném objemu zařízení a to s vyuţitím vlastní kapacity, kapacity skupiny 

specialistů, nebo externích kontraktorů. Na jednoho inspektora PZ mistrovského okrsku 

připadá cca 85 km liniového zařízení. 

Tabulka 3-2: Technické parametry okrsku 

oddělení 
Vedoucí 

zaměstnanec 

Počet 

inspektorů 

Délka 

spravované 

sítě (km) 

Počet RS, 

PRS, OS, 

celkem 

Rozloha 

okrsku 

(km2) 

Mistrovský 

okrsek 
Mistr okrsku 8 (+/-1) 700 50 1000 

  zdroj: - [5]    

3.1 Analýza stávajících procesů divize provozu a údržby 

Pro účely této Diplomové práce se budeme zabývat pouze úseky, odpory a jednotlivými 

odděleními, kterých se projekt WFM bezprostředně dotýká. 

Systémový produkt WFM je podporou především pro oblast plánování a řízení 

jednotlivých aktivit. V prostředí divize provozu se jedná o plánování pracovních příkazů,  

pro mobilní výkonné pracovníky z úrovně Oddělení plánování a technické podpory 

jednotlivých PrO a SSP. Ve stávajícím procesním modelu, jsou PP, včetně dalších 

podkladů distribuovány v materiální, tzn. papírové podobě. Pro účely identifikace oblastí, 

kterých se projekt WFM určitě dotkne, jsou níţe detailněji popsány stávající procesy. 

3.1.1 Základní procesy 

Předmětem činnosti jednotlivých PrO v rámci KC je realizace inspekčních činností, oprav, 

údrţby a zjištění výkonu pohotovostní sluţby na níţe uvedené struktuře zařízení: (viz. 

Příloha č. 4: Struktura a rozsah spravovaného zařízení)  

- Vysokotlaké plynovody (dále jen VTL plynovody) 

- STL, NTL plynovody – místní sítě (dále jen MPS) 

- Regulační a předávací stanice (dále jen RS) 

- Odorizační stanice (dále jen OS) 

- Zařízení protikorozní ochrany (dále jen PKO) 
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Veškeré činnosti jsou uvedeny v centrálním a jednotném „Katalogu činností“. Katalog 

činností je závazný dokument v rámci RWE platný od 1.4.2009, kaţdá činnost je 

evidována v systému SAP/PM pod 3‐místný kódem, tzv. „druhem výkonu údrţby“ , (dále 

jen DVÚ), (viz. Příloha č. 5: Katalog činností divize PÚS). 

Klíčové procesy jsou: 

- Inspekce (plánovaná činnost, při níţ se v pravidelných cyklech provádí 

kontrola technického stavu zařízení) 

- údržba a opravy (realizace nápravných zařízení vedoucích ke zlepšení 

technického stavu a bezpečnosti provozu) 

- pohotovostní služba (řešení nahodilých provozních stavů) 

- ostatní služby  

Detailní popis průběhu základních procesů divize provozu a údrţby, (viz. Příloha č. 6: 

Základní procesy – detailní popis). 

3.1.2 Plánování činností a zdrojů  

Pro dosaţení vyšší efektivity je nutné k jednotlivým činnostem definovat tzv. parametr 

spotřeby času (normativní hodnotu). Bude třeba restrukturalizovat katalog činností a pro 

potřeby plánování v systému WFM rozdělit jednotlivé činnosti dle prostředí a struktury 

zařízení, která by mohla mít vliv na odchylky, plánované a skutečné potřeby času na 

realizaci činnosti. 

Dlouhodobé plánování: (ve střednědobém, max. tříletém, minimálně ročním horizontu 

jsou plánovány zdroje, aktualizovány pravidla a zapracovány poţadavky zákazníka). Tento 

plán je zpracován v úrovni vedení divize, tedy Odboru řízení a koordinace za podpory KC. 

Krátkodobé plánování: (v max. ročním, min. měsíčním horizontu jsou plánovány PP 

inspekce, optimalizovány zdroje, především ve vazbě na technický stav zařízení, a 

zapracovány aktuální poţadavky zákazníka). Plán je zpracován a aktualizován v úrovni 

KC, s podporou PrO a SSP. 

Operativní plánování: (v max. měsíčním, min. denním, horizontu jsou plánovány 

Pracovní příkazy k realizaci údrţby a oprav, pohotovostní sluţby a ostatních sluţeb). 

Generování Pracovních příkazů, inspektorům a montérům skupiny specialistů je 
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realizováno z úrovně Oddělení skupiny plánování a technické podpory PrO, SSP a mistra 

okrsku.  

3.2 Analýza činností mistra a přípraváře 

Klíčová pracovní místa ve výše popsaných procesech jsou přípravář PrO a mistr okrsku. 

Kromě funkcionalit systémového nástroje, bude velmi důleţité definovat rozhraní 

odpovědnosti za plánování PP, jeho realizaci a následnou kontrolu kvality provedených 

prací. Jedním z hlavních problémů dnes, je pověrně vysoké zatíţení mistra neproduktivní 

administrativní činností. V rámci analytické fáze byly identifikovány tyto hlavní činnosti: 

3.2.1 Mistr okrsku 

- Přiděluje práci jednotlivým montérům (distribuce pracovních příkazů).  

- Operativně plánuje zdroje pro řešení ad-hoc situací.  

- Spravuje plán pracovních příkazů všech inspektorů na okrsku. V rámci divize 

provozu není tato činnost podporována jednotným nástrojem a mistři pouţívají 

různé způsoby řízení plánu PP inspektorů (podruţné PC soubory, diáře)  

- Plánování zdrojů se tedy provádí ručně bez SW podpory 

- Týdenní plán okrsku je mistrem denně aktualizován 

- Zpracovává podklady pro výplatu mezd inspektorům (podpora pro HR) 

- Měsíční plán inspekční činnosti (ve většině případů se jedná o PP trvající déle 

neţ 1 týden) musí být v rámci daného měsíce vţdy vyřešen, operativní 

poţadavky mohou být dle priority přesunuty 

- Mistr koordinuje spolupráci s kontraktory 

 

Obrázek 3-1: Rozklad činnosti mistra okrsku   
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Z důvodu velké administrativní zátěţe, je kapacita pro klíčové role mistra zásadně 

omezena! Za klíčové role jsou povaţovány: 

- fyzická kontrola kvality práce  

- efektivní plánování (hospodárné vyuţívání zdrojů) 

- řízení akcí  

- vedení týmu 

3.2.2 Přípravář provozní oblasti 

- spravuje zakázky a hlášení v systému SAP/PM (inspekce, údrţba a opravy, 

pohotovostní sluţba) 

- připravuje pracovní příkazy pro montéry a inspektory (tisk a kompletace 

dokumentace) 

- tiskne mapové podklady, plány a protokoly činností 

- zpracovává poţadavky na objednávku (dále jen POBJ), materiálu a sluţeb 

v systému SAP/MM 

- přebírá poţadavky třetích stran (identifikace polohy PZ – vytyčení) 

- eviduje výsledky jednotlivých činností a hodnoty výkonů do SAP/PM a 

kontroluje je po formální stránce 
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4 Variantní řešení projektu 

Za účelem ověření výhodnosti realizace potenciálního projektu, bylo vedením společnosti 

RWE DS rozhodnuto o realizaci studie proveditelnosti. K této části byla uzavřena smlouva 

s konzultantskou společností POWEREGIA, s.r.o. Tato fáze je zcela oddělena od projektu 

a teprve na základě výstupů, bude rozhodnuto o dalších krocích. 

Přednostně byly analyzovány oblasti, které jsou dle současných procesů neefektivní. 

Ohodnocení současných nákladů, které se bezprostředně týkají budoucího systému WFM 

bylo realizováno v těchto oblastech: 

1. stávající potřebná kapacita zaměstnanců spojená s administrativou, 

organizováním a řízením práce (v hodinách/rok, v Kč/rok) 

2. náklady na PHM (v Kč/rok) 

3. náklady na tisk (v Kč/rok) 

Stávající potřebná kapacita zaměstnanců spojená s administrativou, organizováním a 

řízením práce. 

Do této posuzované mnoţiny jsme zahrnuli náklady spojené s přípravou, distribucí, 

vyplňováním protokolů a následnou kontrolou dat a jejich přepisováním do evidenčního 

systému SAP/PM. Dále, dojezdový čas na zakázky v terénu a operativní plánování a 

organizování činnosti inspektorů bez detailní znalosti jejich aktuálního vytíţení a pozice 

v terénu. 

Náklady na PHM 

Jsou to náklady spojené s distribucí pracovních příkazů a provozní dokumentace a 

s dojezdem na jednotlivé zakázky. Vzhledem k tomu, ţe inspektor PZ pracuje v reţimu 

homeworking, distribucí PP se zabývá převáţně mistr. 

Náklady na tisk  

Jedná se o náklady spojené s tiskem především pracovních příkazů a mapových podkladů 

ze systému GIS. 

Kromě přímých úspor byla v rámci výpočtu přínosů a nákladů vyjádřena disponibilní 

kapacita na pozicích inspektorů v objemu 125 365 hod/rok, více v kapitole „Technicko-

ekonomické hodnocení navržených variant“. 
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Tabulka 4-1: Disponibilní kapacita inspektora PZ 

Oblast Disponibilní kapacita hod/rok 

Sníţení administrativy  107 085 hod/rok 

Redukce času na hledání místa zásahu na PZ 11 682 hod/rok 

Redukce dojezdového času díky optimalizaci PP 6 598 hod/rok 

Celkem  125 365 hod/rok 

zdroj: - [6] 

 

Abychom mohli vyuţít tuto kapacitu, bylo třeba definovat takové typy činností, které 

nevyvolají zásadní počáteční investici a jsou realizovatelné na mistrovských okrscích. 

Budou tedy v kontextu s kvalifikací zaměstnanců a technickým vybavením. Z důvodu 

poměrně rozsáhlého outsourcingu v letech 2004 – 2008, se nabízejí moţnosti, tam kde se 

nepotvrdila výhodnost, insourcovat  tyto činnosti zpět.  

Pro tyto účely byly identifikovány dvě činnosti: 

1- Opravy úniku před hlavním uzávěrem plynu 

-  činnost, při které inspektor PZ za pouţití speciální technologie, přeruší dodávku 

ZP, demontuje HUP, opraví netěsnost závitového spoje. 

2- Cejchovní výměny obchodních měřidel 

- Cejchovní výměna se skládá z objednání zákazníků, demontáţe stávajícího a 

montáţe nového měřidla (plynoměru). 

Tabulka 4-2: Možnosti využití disponibilní kapacity 

Možné využití disponibilní kapacity 

kategorie Způsob vyuţití kapacity 

Vyuţití 

kapacity (hod) 

Zbývající 

volná kapacita 

Úspora 

(Kč/rok) 

Inspektor 

Oprava úniku před HUP (cca  

8 000 ks/rok, nyní outsourcing) 

26 000  

(3,25 hod/1ks) 99 365 

48 344 000 

(6043 Kč /1ks) 

Cejchovní výměny, (realizace 

75 000 ks/rok, nyní 

outsourcing) 

48 985  

(0,65 hod /1ks) 76 380 

15 000 000 

(200 Kč/ks) 

Celkem 74985 50 380 63 344 000 

zdroj: - [6] 
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Na základě hodnot vyplývajících ze studie proveditelnosti (viz. strana 25) bylo vedením 

společnosti RWE DS rozhodnuto o dalším postupu a realizaci projektu Řízení mobilních 

pracovníků – WFM. 

4.1 Zpracování procesního modelu II. 

V rámci studie proveditelnosti byly během 75 dní posouzeny stávající procesy a navrţen 

Provozní model I., (viz příloha č. 2: Stávající organizační struktura – Provozní model I.). 

Tento vycházel ze stávající organizační struktury a procesů. Přínosy byly vyjádřeny 

v podobě úspory na přímých nákladech (především v oblasti mezd), a úspor vlivem 

insourcingu na základě vyuţití disponibilní kapacity. 

Procesy však nebyly posouzeny z hlediska moţné centralizace plánování a dosaţení tak 

dalších moţných benefitů. Ve stávajícím modelu jsou kompetence plánování práce 

inspektorům a montérům přiřazeny dvěma pracovním místům: přípraváři a mistrovi. 

Kdyţ uváţíme, ţe přípravář (je lokalizován na 13 PrO a cca dalších 13 detašovaných 

adresách) pouze generuje pracovní příkazy (tzn. je administrativní podporou pro okrsek) a 

mistr okrsku pracuje s kapacitou okrsku z hlediska měsíce, týdne a dne, znamená to, ţe 

efektivita divize provozu je primárně závislá na plánovacích a řídících schopnostech 120 

„plánovacích jednotek“ (93 mistrů okrsků + 27 mistrů specialistů).  

Oproti studii proveditelnosti, nyní s detailnější znalostí produktu WFM a moţností jeho 

zapracování do procesů je třeba, navrhnout optimální provozní model.  

Na základě výše uvedeného, byla navrţena dvě variantní řešení. Obě vycházejí z vytvoření 

tzv. dispečerského modelu plánování pracovních příkazů a odlišují se především mírou 

centralizace, ale také okamţitými a budoucími benefity. Dochází tedy k zásadnímu posunu 

v úvahách o způsobu operativního plánování a řízení efektivity v divizi provozu.  
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4.1.1 Varianta A: Dispečink provozní oblasti 

Jedná se o variantu, v rámci níţ dochází k centralizaci operativního plánování do úrovně 

Provozní oblasti. Vzniká tak 13 dispečerských pracovišť, lokalizovaných do „Oddělení 

technické podpory PrO“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-1: Provozní model II. - varianta A.  
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Tabulka 4-3: Stručný přehled změn - varianta A. 

Hlavní změny Důvod změny 

V rámci oddělení technické podpory 

provozní oblasti vznikne pozice 

„Dispečer PrO“ 

Vznik nových činností, které je třeba vykonávat 

v souvislosti se zavedením WFM systému. 

V rámci oddělení technické podpory 

specialistů vznikne pozice „Dispečer 

specialistů“. Tento pracovník bude 

alokován na provozní oblast. 

Vznik nových činností, které je třeba vykonávat 

v souvislosti se zavedením WFM systému. Důvodem 

alokace na provozní oblast je podpora přímé 

komunikace mezi dispečerem PrO a dispečerem spec. 

Zrušení pozice přípravář (u PrO i u 

specialistů). 

61 pracovníků bude přeškoleno, 

28 pracovníků bude propuštěno 

Většina činností vykonávaných přípravářem bude 

nahrazena WFM systémem. Zbylé činnosti bude 

vykonávat dispečer (PrO/spec). 

Referent technické podpory odboru 

specialistů 
Potřeba lokální podpory vedoucího odboru specialistů 

Mentor WFM systému 
Potřeba centralizace odpovědnosti za rozvoj WFM 

systému. 

Tabulka 4-4: Hlavní procesní změny 

Oblast Stávající proces Budoucí proces 

Plánování práce pro 

inspektory/specialisty a mistry 

Optimalizaci vytěţování 

inspektorů/specialistů realizuje 

mistr (manuálně) 

Plánování práce a optimalizace 

vytěţování přechází na 

dispečera provozu/spec (bude 

mít podporu WFM) 

Příprava pracovních příkazů a 

jejich distribuce 

Pracovní příkazy připravuje 

(tiskne) přípravář a o jejich 

distribuci se stará mistr 

Pracovní příkazy budou 

distribuovány v elektronické 

formě 

Kontrola protokolů a jejich 

zadávání do systému 

Kontrolu provádí mistr a 

přípravář. Zadávání dat do 

systému realizuje přípravář. 

Činnost bude částečně 

automatizována a částečně ji 

bude vykonávat dispečer 

Přijímání pracovních příkazů; 

vykazování odvedené práce. 

Inspektor/montér specialista 

přijímá pracovní příkazy 

v papírové formě/telefonicky 

od mistra okrsku/spec. 

Inspektor/montér specialista 

přijímá PP na své mobilní 

zařízení v elektronické formě. 

Vykazování odvedené 

práci/statusu pracovních 

příkazů probíhá téţ 

elektronicky. 

Detailní popis změn a nově navrţených činností, (viz. Příloha č. 7: Návrh změn – varianta 

A.). 

Z důvodu ročního časového odstupu od studie proveditelnosti, je třeba validovat některé 

hodnoty, jako např. počty zaměstnanců. 
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Tabulka 4-5: Aktuální stav zaměstnanců - 1.1. 2011 

Pozice Počet 

Inspektor PZ 747 

Montér specialista 316 

Mistr okrsku 93 

Mistr specialistů  27 

Přípravář provozní oblasti (Pro) 78 

Přípravář skupiny specialistů 11 

Technik plánování provozu a údrţby 16 

Technik PZ 83 

Technik skupiny specialistů 19 

Vedoucí plánování provozu a údrţby 4 

Referent plánování provozu a údrţby  11 

Technik plánování provozu a údrţby  9 

zdroj: - [5] 

Z analýzy technicko-administrativních činností vyplynula potřeba vyššího počtu dispečerů 

proti hodnotám studie proveditelnosti a to z důvodu zajištění servisní podpory PrO a 

okrsků v činnostech, které nebudou podporovány systémem WFM.  

Tabulka 4-6: Varianta A - počet pracovníků na dispečera 

Stav Pozice Aktuální počet Cílový počet dispečer/IPZ,spec 

Stávající pozice Přípravář PrO* 78 0 1/10 

Přípravář spec.* 11 0 1/28** 

Nové pozice Dispečer PrO 0 44 1/21 

Dispečer spec 0 13 1/28 

Referent spec 0 4  

*přípraváři ve stávajícím modelu pouze generovali PP – tisk PP 

**proces generování PP a evidence údajů z kontrol je významně podporováno přípraváři PrO. 

zdroj: - [6] 
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Schéma kompetencí Provozního modelu II. varianty A. 

 

 

Obrázek 4-2: Schéma kompetencí - varianta A. [7] 

4.1.2 Shrnutí varianty A. – dispečink Provozní oblasti. 

Tato varianta centralizuje plánování do dispečerského pracoviště na úroveň Provozní 

oblasti. Znamená to tedy, ţe kromě měsíčního plánování bude z tohoto místa plánována 

také operativní a nahodile vzniklá činnost spojená např. se zásahem pohotovostní sluţby 

přímo do mobilních zařízení jednotlivým inspektorům PZ a montérům specialistů. Mistr 

nebude primární plánovací jednotkou, ale plán podřízených zaměstnanců má vţdy 

k dispozici v rámci přístupu do WFM systému a v případě kolize, je oprávněn vyvolat 

změnu, nikoli v systému realizovat. Tato kompetence je přiřazena roli dispečera, jakoţto 

správci pracovních kalendářů jednotlivých zaměstnanců. Jednou z nevýhod této varianty 

jsou oddělená dispečerská pracoviště provozní oblasti a skupiny specialistů. Sjednocení 

těchto organizačních jednotek neumoţňuje organizační struktura kompetenčního centra, 

která rozděluje provozní oblast a skupinu specialistů do dvou samostatných odborů 
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s rozdílnými KPI vrcholového managementu. Provozní oblast je odpovědná za bezpečný a 

spolehlivý provoz PZ a spravuje finanční prostředky na opravy a údrţbu zařízení. Odbor 

skupiny specialistů je poskytovatel speciálních servisních sluţeb pro jednotlivé PrO a 

disponuje pouze reţijními finančními prostředky. 

4.1.3 Varianta B. - Dispečink kompetenčního centra 

Jedná se o variantu, v rámci níţ dochází k centralizaci plánování do úrovně 

Kompetenčního centra. Vznikají tak 4 dispečerská pracoviště, lokalizovaná do Odboru 

provozní koordinace. 

 

Obrázek 4-3: Provozní model II. – varianta B.  
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Tabulka 4-7: Varianta B - počet pracovníků na dispečera 

Stav Pozice Aktuální počet Cílový počet dispečer/IPZ,spec 

Stávající pozice Přípravář PrO 78 0 1/10 

Přípravář spec. 11 0 1/28 

Nové pozice Dispečer KC 0 26 1/49* 

Referent PrO 0 26  

Referent spec 0 9  

* je dodržen poměr počtu pracovníků na dispečera, dle studie proveditelnosti 
 

Tabulka 4-8: Stručný přehled změn - varianta B. 

Hlavní změny Důvod změny 

V rámci odboru provozní koordinace 

kompetenčního centra vznikne pozice 

„Dispečer provozu“ 

Vznik nových činností, které je třeba vykonávat 

v souvislosti se zavedením WFM systému. 

V rámci oddělení technické podpory PrO, 

vznikne pozice „Referent technické 

podpory PrO“ 

Technicko-administrativní podpora PrO. V rámci 

centralizace dispečerského pracoviště na úroveň KC, je 

třeba zajistit lokální výkon činností nepodporovaných 

WFM. 

V rámci oddělení technické podpory 

skupiny specialistů, vznikne pozice 

„Referent technické podpory specialistů“ 

Technicko-administrativní podpora specialistů. V rámci 

centralizace dispečerského pracoviště na úroveň KC, je 

třeba zajistit lokální výkon činností nepodporovaných 

WFM 

V rámci dispečinku KC vznikne pozice 

„Specialista plánování“ 

Zrušení pozice „Referent plánování provozu a údrţby“. 

Zajištění podpory interního a externího reportingu. 

V rámci dispečinku KC vznikne pozice 

„Vedoucí dispečinku KC“ 

Vznik dispečinku KC. Delegování odpovědnosti za 

efektivitu plánování a optimalizaci zdrojů. 

Zrušení pozice přípravář (u PrO i u 

specialistů).  

61 pracovníků bude přeškoleno,  

28 pracovníků bude propuštěno 

Většina činností vykonávaných přípravářem bude 

nahrazena WFM systémem. Zbylé činnosti bude 

vykonávat referent technické podpory PrO a specialistů 

Tabulka 4-9: Hlavní procesní změny 

Oblast Stávající proces Budoucí proces 

Plánování práce pro 

inspektory/specialisty a mistry 

Optimalizaci vytěţování 

inspektorů/specialistů realizuje 

mistr (manuálně) 

Plánování práce a optimalizace 

vytěţování přechází na 

dispečera provozu na úrovni 

KC (bude mít podporu WFM) 

Příprava pracovních příkazů a 

jejich distribuce 

Pracovní příkazy připravuje 

(tiskne) přípravář a o jejich 

distribuci se stará mistr 

Pracovní příkazy budou 

distribuovány v elektronické 

formě 
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Kontrola protokolů a jejich 

zadávání do systému 

Kontrolu provádí mistr a 

přípravář. Zadávání dat do 

systému realizuje přípravář. 

Činnost bude částečně 

automatizována a částečně ji 

bude vykonávat dispečer 

Přijímání pracovních příkazů; 

vykazování odvedené práce. 

Inspektor/montér specialista 

přijímá pracovní příkazy 

v papírové formě/telefonicky 

od mistra okrsku/specialistů 

Inspektor/montér specialista 

přijímá PP na své mobilní 

zařízení v elektronické formě. 

Vykazování odvedené 

práci/statusu pracovních 

příkazů probíhá téţ 

elektronicky. 

Detailní popis změn a nově navrţených činností, (viz. Příloha č. 8: Návrh změn – varianta 

B.). 

Schéma kompetencí Provozního modelu II. varianty B. 

 

Obrázek 4-4: Schéma kompetencí - varianta B. [7] 
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4.1.4 Shrnutí varianty B. – dispečink na úrovni kompetenčního centra 

Také v případě variantního řešení B., se odchylujeme v oblasti přímých úspor od hodnot 

definovaných v rámci studie proveditelnosti. V obou variantách pracujeme se shodným 

počtem FTE, ale s odlišnou mírou centralizace a tedy zapojením uvaţovaných pozic do 

procesů. Zatím co v případě varianty A, je dispečer zatíţen administrativou mimo systém, 

v této variantě se jedná o tzv. čistého dispečera a technicko-administrativní činnosti jsou 

zajištěny lokálně referentem. V tomto případě je navrţen model centrálního dispečerského 

pracoviště na úrovni KC. Podařilo se tedy vyřešit nevhodné paralelní dispečinky PrO a 

specialistů varianty A. Tento model tedy umoţňuje plánovat zdroje kompetenčního centra 

z jednoho místa bez rozdílu cílových skupin (PrO, SSP) a z hlediska budoucího vývoje 

nabízí zefektivnění a sjednocení dalších procesů v rámci divize PÚS. 
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5 Technicko-ekonomické hodnocení navržených variant  

Tato část se týká rozdílů navrţených variant a to jak z pohledu ekonomického, tak 

technického. Za technickou oblast povaţujme procesy spojené se systémem WFM. V první 

části kapitoly se budeme zabývat hodnotami vyplývajícími ze studie proveditelnosti. Ty 

následně budou porovnány s navrţenými variantami Provozního modelu II.  

Tabulka 5-1: Přehled investičních a provozních nákladů 

Náklady Položka 

ROK 

0 1 2 3 4 5 

Kapitálové 

investiční 

náklady 

(mil. Kč) 

   

CAPEX 

Licence - WFM 30 0 0 0 0 0 

Infrastruktura - centrální 5 0 0 0 0 0 

Infrastruktura - mobilní zařízení 20 2 4 6 8 2 

Integrační rozhraní 5 0 0 0 0 0 

Úpravy stávajících aplikací 5 0 0 0 0 0 

Implementace WFM 30 0 0 0 0 0 

Systém pro vzdálenou správu 0,7 0 0 0 0 0 

CELKEM 95,7 2 4 6 8 2 

Provozní 

náklady 

(mil. Kč) 

OPEX 

Přenos dat 0 4 4 4 4 4 

Vzdálená správa 0 8 8 8 8 8 

Servis 0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Adaptivní údrţba 0 5 5 5 5 5 

Kvalifikované certifikáty 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Provozní náklady celkem 0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

NÁKLADY CELKEM 95,7 25,4 27,4 29,4 31,4 25,4 

zdroj: - [8] 

Tabulka 5-2: Úspory - studie proveditelnosti 

Přímé úspory nákladů v letech (Kč) 

Kategorie 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

FTE (přípraváři) 5 074 653 21 955 641 26 733 410 26 733 410 26 733 410 

Úspora za PC přípravářů 176 400 763 200 936 000 936 000 936 000 

Úspory nákladů na tisk 3 854 925 5 139 900 5 139 900 5 139 900 5 139 900 

Úspory nákladů na PHM 1 866 244 2 488 325 2 488 325 2 488 325 2 488 325 

Divize PÚS celkem 11 059 488 28 527 276 33 477 845 33 477 845 33 477 845 

zdroj: - [8] 
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Tabulka 5-3: Přímé úspory vlivem insourcingu 

Přímé úspory vlivem insourcingu 

Aktivita ks/rok 
stávající průměrné 

náklady (Kč)/1 ks 

úspora za 1 rok 

(Kč) 

Oprava úniku před HUP 8 000 6 043 48 344 000 

Cejchovní výměna měřidel 75 000 200 15 000 000 

Celkové úspory vlivem insourcingu     63 344 000 

Přímé úspory vlivem insourcingu v letech 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

35% 85% 100% 100% 100% 

22 170 400 53 842 000 63 344 000 63 344 000 63 344 000 

  
zdroj: - [8] 

  

Uvedené procentuální hodnoty uvaţujme, jako hodnoty efektivity v čase z hlediska 

postupné osvojení nových procesů. 

5.1 Ekonomické hodnoty studie proveditelnosti  

Jak víme z ekonomické teorie, působí v ekonomickém ţivotě tzv. faktor času, který 

způsobuje, ţe „hodnota dnešní peněţní jednotky je cennější neţ hodnota peněţní jednotky 

v budoucnu“. To znamená, ţe časová hodnota peněz se mění [3]. Protoţe příjmy vznikají 

v delším časovém období, musíme je přepočítat na stejnou časovou bázi, tou je rok 

pořízení investice. Budoucí hodnotu tedy přepočítáme na současnou hodnotu. Ta je 

definována jako peněţní suma, která má být investována, pokud má být ve stanovené době 

získána zpět větší o očekávané výnosy [3]. V případě projektu WFM je stránka přínosů 

vyjádřena úsporami na přímých nákladech. 

Hodnoty příjmů (v našem případě se jedná o úspory) jsou tedy přepočteny pomocí výpočtu 

současné hodnoty očekávaných peněţních příjmů (cash flow), dle vzorce: 

 

kde  SHCF  - současná hodnota cash flow v období t 

 CFt  - očekávaná hodnota cash flow v období (t = 1 až n) 

 k   - podniková diskontní míra (8%) – definoval controlling RWE DS 

 t  - období 1 aţ n (roky) 
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 n  - očekávaná ţivotnost investice v letech 

Současná hodnota všech úspor, které jsou očekávány z investice (cash flow), je 187,8 mil. 

Kč. Je zřejmé, ţe investice za dobu své ţivotnosti, musí přinést alespoň takovou částku 

kolik sama stála.  Dle vztahu:  

 

Musí  platit:     . 

Tato podmínka je splněna, neboť příjmová hodnota cash flow 187,8 mil. Kč > 95,7. 

Investice se tedy dle hodnot studie proveditelnosti vyplatí. 

Tabulka 5-4: Kalkulace - studie proveditelnosti 

Rok Investice Odstupné 

Náklady 

celkem 

Náklady 

celkem 

(NPV) Úspory 

Úspory 

(NPV) Cashflow 

Disc. 

Casflow 

Kumulovaně 

Disc. 

0 -95,7 0,0 -95,7 -95,7 0,0 0,0 -95,7 -95,7 -95,7 

1 2,0 -14,4 -39,8 -36,9 33,2 30,8 -6,6 -6,1 -101,8 

2 4,0 -4,0 -31,4 -27,0 82,3 70,6 50,9 43,7 -58,1 

3 6,0 0,0 -29,4 -23,3 96,8 76,9 67,4 53,5 -4,6 

4 8,0 0,0 -31,4 -23,1 96,8 71,2 65,4 48,1 43,5 

5 2,0 0,0 -25,4 -17,3 96,8 65,9 71,4 48,6 92,1 

Suma 

       
187,8 

 Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v mil. Kč 

Nyní je třeba posoudit investici z hlediska doby splacení. Doba splacení je takové období 

(počet let, respektive měsíců) za kterou tok příjmů (čistý cash flow) přinese hodnotu 

rovnající se původním nákladům na investici [3]. Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe doba 

návratnosti leţí mezi 3 a 4 rokem. Přesnější hodnoty dosáhneme níţe uvedeným vztahem 

kde za x, dosadíme hodnotu kumulovaného disc. cash flow z období 3. roku.  

48 100 000……1 rok 

4 600 000……..x roku 
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Obrázek 5-1: Doba návratnosti - studie proveditelnosti 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vlivem úspor celkem 65 FTE přípravářů a pozitivním 

dopadu insourcingu některých činností je doba návratnosti cca tři roky od doby vynaloţení 

investice.  

5.2 Ekonomické hodnoty Provozního modelu II 

V obou variantách (A, B) dochází k sníţení přímých úspor. Celkem bude propuštěno o 37 

přípravářů méně, proti hodnotám studie proveditelnosti. Negativně se projeví tato 

skutečnost v době návratnosti obou variant.   

Tabulka 5-5: Kalkulace - Provozní model II. 

Rok Investice Odstupné 

Náklady 

celkem 

Náklady 

celkem 

(NPV) Úspory 

Úspory 

(NPV) Cashflow 

Disc. 

Casflow 

Kumulovaně 

Disc. 

0 -95,7 0,0 -95,7 -95,7 0,0 0,0 -95,7 -95,7 -95,7 

1 2,0 -9,3 -34,7 -32,1 31,1 28,8 -3,5 -3,3 -99,0 

2 4,0 0,0 -27,4 -23,5 72,3 62,0 44,9 38,5 -60,5 

3 6,0 0,0 -29,4 -23,3 81,8 65,0 52,4 41,6 -18,9 

4 8,0 0,0 -31,4 -23,1 81,8 60,1 50,4 37,0 18,1 

5 2,0 0,0 -25,4 -17,3 81,8 55,6 56,4 38,4 56,5 

Suma 
       

152,2 

 Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v mil. Kč 

-150,0

-100,0

-50,0

,0

50,0

100,0

150,0

0 1 2 3 4 5

Náklady celkem (NPV)

Úspory (NPV)

Kumulovaně Disc.
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Výpočet současné hodnoty očekávaných peněţních příjmů (úspor) potvrdil, ţe také obě 

variantní řešení provozního modelu II. splňují parametry vhodné investice. Současná 

hodnota všech očekávaných příjmů (úspor) z investice variantních řešení (A, B) 152,2 mil. 

Kč mil. Kč > 95,7 mil. Kč kapitálových investičních nákladů. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe proti hodnotám studie proveditelnosti bude dosaţeno 

niţších úspor o 35,6 mil. Kč/5let, a doba splacení investice se prodlouţí o cca půl roku 

(shodným postupem výpočtu je doba návratnosti 3 roky a 6 měsíců od nultého roku).  

 

Obrázek 5-2: Doba návratnosti - Provozní model II. 

Přes výsledné sníţení přímých úspor (především osobní náklady), vedení projektu 

schválilo tento postup, tzn., ţe byl upřednostněn dispečerský model před 

decentralizovanou variantou Provozního modelu I.  

Toto rozhodnutí lze chápat, jako potvrzení cesty k dosažení vyšší kvality 

realizovaných činností v budoucnosti, před cestou vyšších okamžitých úspor bez 

inovace klíčových procesů.  
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5.3 Analýza silných a slabých stránek  

Kromě identifikace rizik, je třeba v rámci před projektové fáze provést analýzu silných a 

slabých stránek. Pro účely tohoto projektu byla pouţita metoda SWOT. Analýza SWOT 

(nebo téţ metoda SWOT) získala označení seskupením prvních písmen anglických slov: 

- strengths – vnitřní síly a přednosti (silné stránky) 

- weaknesses – vnitřní slabosti (slabé stránky) 

- opportunities – externí příleţitosti  

- threats – externí hrozby 

Koncepci této metody sestavil Albert Humphrey, který ji vyuţil v rámci výzkumného 

projektu na Stanfordské univerzitě v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, kdyţ 

analyzoval, údaje o firmách v USA pro časopis Fortune (Ranking 500 nejlepších 

amerických společností) [2].  

5.3.1 SWOT analýza variantních řešení  

Cílem analýzy SWOT je stanovit reprezentativní seznamy pro silné a slabé stránky 

uvaţovaného řešení. Analýza SWOT byla v projektovém design týmu realizována formou 

brainstormingu. 

Tabulka 5-6: SWOT analýza - varianta A. 

Silné stránky: Příležitosti: 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Znalost místních podmínek dispečera pro 

pohotovost 

Větší osobní kontakt mezi mistry okrsku a 

dispečery provozu 

Změna pouze v oblasti IT, nikoliv procesů 

Jednoznačná odpovědnost vedoucího PrO a 

mistra 

Vyšší motivace vedoucího PrO, při 

implementaci WFM. 

1 

 

 

 

 

 

Moţnost vyuţít dispečera i pro jiné 

činnosti mimo roli dispečer  

 

Slabé stránky: Hrozby: 

1 

 

Nelze spojit přípraváře PrO a specialistů do 

jednoho dispečinku. 

1 

2 

Nebude dosaţeno harmonizace procesů 

Horší zastupitelnost dispečerů 
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2 

3 

4 

5 

 

Horší dodrţení centrálních pravidel 

Slabé zaměření na výkon dispečera 

Niţší potenciál optimalizace 

Problematické zavádění změn  

 

Posouzení procesů varianty A. – dispečink PrO 

Jde o konzervativní variantu centrálního plánování. Klíčové kompetence zůstávají na PrO a 

pracovní příkazy inspektorům a montérům jsou plánovány z oddělení technické podpory 

PrO. V tomto případě nedochází ke vzniku klasického dispečerského střediska, ale pouze 

vzniku role „dispečer“. Také dispečerské a technicko-administrativní činnosti jsou 

kumulovány. To znamená, ţe kromě plánování PP, objednává materiál, sluţby a zajišťuje 

aktualizaci dat v podpůrných systémech SAP/PM a GIS. V oddělení plánování jsou také 

technici PZ, tzn., ţe vedoucí zaměstnanec kromě odpovědnosti za efektivní plánování, 

odpovídá za další odlišné typy procesů. Přidaná hodnota, zacílení na stěţejní proces 

plánování se v tomto pojetí dispečinku ztrácí. V oblasti výkonu v terénu se varianty A a B 

neliší. V obou případech přijímá mobilní pracovník PP, pořizuje data o technickém stavu 

zařízení, navrhuje nápravná opatření a specifikuje potřebný materiál k jejich realizaci. 

Dispečer podporuje interní reporting a provozní analytickou činnost pro potřeby PrO. 

Střediskem pro strategické plánovací operace, reporty a provozně-ekonomické analýzy 

zůstává v nezměněné podobě Oddělení plánování provozu a údrţby. Vedoucímu této 

skupiny je přiřazena role klíčového uţivatele systému WFM.  

Tabulka 5-7: SWOT analýza - varianta B. 

Silné stránky: Příležitosti: 

1 

 

2 

 

3 

Plánování PP inspektorům a specialistům 

z jednoho místa 

Činnost dispečera je primárně spojena 

s plánováním PP a správou kalendářů 

Snazší dodrţení centrálních pravidel a 

implementace změn. 

1 

 

2 

3 

4 

Plánování kapacit a optimalizace 

zdrojů na ploše KC 

Sdílení know-how, vyšší zastupitelnost  

Dosaţení vyšší úrovně harmonizace  

Optimalizace velikosti a struktury 

regionů (okrsků). 

Slabé stránky: Hrozby: 

1 Menší osobní kontakt mezi mistry a 1 Pro dispečink KC – nedostupná 
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2 

3 

4 

dispečery 

Omezení kompetencí vedoucích PrO a SSP 

Velká změna IT a kompetencí 

Některé aktivity je třeba zajistit v místě PrO 

(PM – referent technické podpory). 

 

 

 

kvalifikace na trhu. 

 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy použijeme skórovací metodu mapou rizik. 

Identifikace rizika se zde provádí prostřednictvím rizikových faktorů. Pro kaţdý rizikový 

faktor se ve skórovací metodě ohodnotí jak moţnost výskytu rizikového faktoru, tak její 

dopad prostřednictvím desetibodové stupnice. (viz. Příloha č.9: Tabulka pro ocenění rizika 

– skórovací metoda). Metoda vyuţívá metody Team Delphi pro stanovení expertního 

odhadu pro jednotlivá skóre. Doporučuje se, aby kaţdý člen projektového týmu stanovil 

svůj odhad nezávisle na ostatních. Výsledné skóre se vypočte jako aritmetický průměr 

odhadů jednotlivých členů. Ocenění rizika je představováno součinem skóre 

pravděpodobnosti a skóre dopadu [2]. 

Z níţe uvedeného grafu tedy vyplývá, ţe z hlediska hodnoty jednotlivých rizik a jejich 

pozic v hodnotících kvadrantech je vhodnější varianta B. Zatím co v případě varianty A., 

se dvě rizika nacházejí v kvadrantu kritických hodnot, mimo jednoho významného, je 

většina rizik varianty B., v kvadrantu rizik bezvýznamných. 

 

Obrázek 5-3: Mapa rizik skórovací metody  
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Posouzení procesů varianty B. – dispečink KC 

Proces plánování PP je centralizován do úrovně kompetenčních center. V divizi provozu 

by se tedy jednalo o čtyři dispečerská pracoviště. Dispečink v pojetí této varianty je 

středisko, které se primárně zabývá plánováním kapacity a optimalizací zdrojů. U 

některých činností např. „zásah pohotovostní sluţby“ můţeme eliminovat hranice 

jednotlivých okrsků a dosáhnout tak vyšší efektivity při vyuţití pozičně výhodnějšího 

pracovníka. A to, jak z hlediska kvality (časové reakce) zásahu, tak z hlediska zkrácení 

dojezdové vzdálenosti a úspory pohonných hmot.  

Základní procesy variantního řešení B., vypadají takto: 

Dispečer plánuje PP inspektorům a montérům specialistů na území kompetenčního centra 

za podpory systému WFM. Z pohledu inspektorů a montérů se varianty neliší. Technicko-

administrativní podporu na úrovni PrO a odboru specialistů zajišťují referenti technické 

podpory. Kromě aktualizace dat v systému GIS zastřešuje proces logistiky materiálu a 

sluţeb. Poţadavek na objednání materiálu a jeho specifikaci zajišťuje inspektor/montér, 

přímo z terénu, nebo dodatečně mistr. Dispečer za podpory WFM systému plánuje PP (dle 

interních pravidel, např. „termín realizace PP s poţadavkem na standardizovaný materiál – 

nejdříve 3 dny od naplánování do kalendáře mobilního pracovníka“) přesto, ţe materiál 

nebo sluţba nebyla dosud objednána. Referent ve sdíleném systému sleduje statusy 

jednotlivých PP a odpovídá za včasné dodání materiálu, nebo sluţby k jednotlivým PP. 
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5.4 Kvantifikace rizik variantních řešení 

Řízení rizik a příleţitostí je neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází 

ţivotního cyklu projektu, od počátečního nápadu, aţ po ukončení projektu. Znalosti 

týkající se řízení rizik zkompletované při ukončení projektu pak následně významně 

přispívají k úspěchu budoucích projektů [2]. Moderní projektové řízení chápe pod 

zavedeným pojmem riziko negativní událost (ohroţení), pod pojmem příleţitost pak 

událost pozitivní. Riziko má svoji hodnotu, která se vypočte jako součin pravděpodobnosti, 

ţe riziko nastane, a hodnoty přepokládané škody: 

HR = P x Š 

Kde  HR je hodnota konkrétního případu rizika; 

 P je hodnota pravděpodobnosti, ţe riziko nastane; 

 Š je hodnota předpokládané škody nám riziko způsobí 

Protoţe pravděpodobnost je bezrozměrná veličina (vyjádřená jako číslo v intervalu od 0 do 

100, nebo v procentech v rozmezí 0-100%), hodnota rizika má jednotku měny, ve které je 

vyjádřena předpokládaná výše škody [2]. 

V rámci design týmu byla identifikována tato rizika: 

Tabulka 5-8: Kvantifikace rizik - varianta A. 

Číslo         

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpo- 

dobnost 

Dopad na projekt Hodnota 

rizika 

(Kč) 

1. Nebude 

dosaţeno 

harmonizace 

procesů 

Decentralizovaný 

systém bude přispívat 

k nejednotnému 

přístupu k pravidlům 

75% Nedodrţení 

smluvních 

parametrů kvality 

sluţeb. Sankce 1 

mil Kč 

750 tis. 

Kč 

2. Nedostatečná 

zastupitelnost 

dispečerů 

Onemocní třetina 

dispečerů PrO. 

50% Sníţení objemu 

disponovaných 

PP. Nedodrţení 

parametru kvality. 

Sankce 250 tis. Kč 

125 tis. 

Kč 
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Tabulka 5-9: Kvantifikace rizik - varianta B. 

Číslo         

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpo- 

dobnost 

Dopad na projekt Hodnota 

rizika 

(Kč) 

1. Nedostupná 

kvalifikace 

na trhu 

Z důvodu centralizace 

bude třeba část 

kapacity dispečerů 

najít na externím trhu 

práce. Neexistence 

nabídky v dané 

lokalitě. 

25% Dojíţdění dispečerů 

z jiného regionu. 

Podíl 

zaměstnavatele na 

nákladech za 

dopravu, 100 tis. 

Kč/rok 

 

25 tis. 

Kč 

5.4.1 Vyhodnocení optimálního variantního řešení 

Před výběrem provozního modelu si zopakujme hlavní cíle implementace systému WFM. 

CÍLE WFM 

- Optimalizace plánování práce pracovníků v terénu. 

- Řízení a sledování produktivity práce. 

- Elektronizace provozní dokumentace.  

- Podpora harmonizace výkonu jednotlivých činností a technických dat o stavu PZ. 

- Podpora reportingu. 

V rámci finálního výběru byly hodnoceny tyto níţe uvedené oblasti s vazbou na 

definované cíle a byla jim přiřazena bodová ohodnocení od 0 do 5. Přičemţ hodnota pět 

znamená maximální pokrytí poţadavku.  

Metodika vyuţití paprskového grafu pro vyhodnocení variantního řešení: 

Kaţdý z pravidelných šestiúhelníkových obrazců má přiřazeno bodové ohodnocení (0 – 5). 

Vrcholy nepravidelných šestiúhelníků znázorňují míru naplnění jednotlivých kritérií. 

Celková plocha obrazce vytvořeného dle vstupních hodnot, znázorňuje míru komplexního 

pokrytí všech poţadavků. Součtem bodových hodnot jednotlivých vrcholů daných 

mnohoúhelníků dostáváme výslednou hodnotu. Čím je bodová hodnota vyšší, tím více 

splňuje poţadované parametry. V tomto případě je optimálním řešením, varianta B. 
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Obrázek 5-4: Vyhodnocení variant - paprskový graf [7] 

Z uvedeného vyplývá, ţe rostoucí míra centralizace pozitivně přispívá k naplnění většiny 

cílů projektu, pouze cíl elektronizace provozní dokumentace naplňují obě varianty. Na 

druhou stranu právě centralizace zvyšuje implementační rizika. 

Tabulka 5-10: Bodové vyhodnocení variant 

Varianta Varianta A Varianta B  

Optimalizace plánování 1 – velmi nízká 3 - střední 

Řízení produktivity 2 - nízká 3 - střední 

Elektronizace dokumentace 5 – velmi vysoká 5 – velmi vysoká 

Harmonizace činností 1 – velmi nízká 3 - střední 

Podpora reportingu 2 - nízká 4 - vysoká 

Implementační rizika 4 - nízká 3 - střední 

Výsledná hodnota 15 bodů 21 bodů 

Na základě posouzení silných stránek a případných rizik, dále také ekonomických 

ukazatel, byla pro další fázi vybrána varianta B., tedy varianta centralizovaného 

dispečerského pracoviště do úrovně kompetenčního centra. 
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6 Návrh implementace projektu WFM 

Předpokládejme, ţe v rámci výběrového řízení byl vybrán optimální systémový produkt, a 

mobilní zařízení pro koncové uţivatele, např. (viz. Příloha č. 10: Seznam mobilních 

zařízení). Zpracováním Provozního modelu II., byla definována optimální organizační 

strukturu a klíčové procesy. Nyní můţeme přistoupit k navrţení implementace projektu 

WFM do prostřední divize PÚS společnosti RWE DS.  

6.1 Implementační fáze  

 

Obrázek 6-1: Implementační fáze v Ganttově diagramu 

6.2 Zpracování cílového konceptu 

Tato fáze obsahuje několik etap, během nichţ bude systémový produkt, stále ještě v rámci 

projektových týmů finálně designován pro implementaci do prostředí divize provozu. 

Jedná se o tyto etapy: 

6.2.1 Příprava specifikace 

Na základě souboru budoucích procesů a funkčních poţadavků na systém je zpracována 

detailní specifikace, tzn. zadávací dokumentace pro lokální vývoj programu v prostředí 

RWE DS. 
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6.2.2 Vývoj a funkční testy 

Na základě specifikace je realizován vývoj produktu na prostředí a systémy RWE DS. 

Nejde pouze o řešení integrace, ale také např. o promítnutí poţadavků na úroveň 

uţivatelského prostředí a způsob ovládání jednotlivých aplikací. Po realizaci výše 

uvedených kroků jsou zahájeny funkční testy na zatím izolovaném systému. 

6.2.3 Nasazení do produktivního prostředí a integrační testy 

Izolovaně otestovaný software je následně nasazen do reálného prostředí, to znamená na 

zdrojové systémy, ale zatím bez přístupu uţivatel. Dalším krokem jsou integrační testy, 

tedy ověření funkce, kompatibility a konektivity produktu WFM v reálném prostředí.  

6.3 Komunikace – zahájení informační kampaně 

Přesto, ţe byly průběţně komunikovány výstupy jednotlivých částí projektu, právě v této 

fázi, tedy při zahájení implementace bude komunikace klíčová. Nebude se jednat pouze o 

formální sdělení očekávaných kroků projektu, ale je třeba pečlivě diskutovat změny 

vyplývající ze zavedení tohoto systému. Zejména počáteční fáze reálného provozu, kdy 

namísto papírové dokumentace bude zaměstnanec v terénu, primárně odkázán na IT 

technologii bude zcela jistě přinášet problémy. Neţ takové situace nastanou, je důleţité, 

aby uţivatelé věděli o podpoře, která bude pro tuto fázi zajištěna. Dalším neméně 

důleţitým důvodem pro včasnou komunikaci je změna kompetencí některých pracovních 

míst. Vítězná varianta provozního modelu, tyto změny přináší. Mistr, primárně nebude 

plánovat práci svým podřízeným a vedoucí PrO a SSP se ze soběstačných organizačních 

jednotek stávají součástí týmu v úrovni vedení kompetenčního centra. Běţná komunikace 

bude probíhat standardní formou a to v podobě, interního časopisu, intranetového portálu a 

po linii vedoucích zaměstnanců. K předání klíčových informací a motivaci zaměstnanců, 

zvládnout tyto změny budou organizovány tematické workshopy.  

Přesto, ţe se jedná o projekt IT bezdrátových technologií, osobní kontakt a komunikace se 

zaměstnanci bude zásadní pro jeho úspěch.  

6.4 Organizační změny – školení 

Před zahájením realizace pilotního provozu je třeba provést organizační změny. To 

znamená, vybrat vhodné zaměstnance na nové pozice. Propouštění přípravářů bude 
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zahájeno po cca 9 měsících produktivního provozu. Velmi důleţitou etapou projektu je 

školení zaměstnanců. Bude ve dvou fázích. V první fázi budou proškoleni vybraní 

zaměstnanci pilotního kompetenčního centra a během pilotní fáze (trvání cca ¼ roku), 

budou realizována školení všech dotčených zaměstnanců. 

6.5 Pilotní provoz – implementace systému na vybraný vzorek 

Nyní můţeme přistoupit k zahájení pilotního provozu. Jako testovací vzorek bude vybráno 

kompetenční centrum a jedna příslušná provozní oblast. Před zahájením pilotního provozu, 

je třeba proškolit dotčené zaměstnance. Cílem této fáze je, testovat systém v reálném 

prostředí, skutečnými uţivateli. To znamená, ţe systém bude monitorován při průběhu 

inovovanými procesy a veškerá negativní zjištění budou evidována. Výstupem pilotní fáze 

bude aktualizovaný implementační manuál eliminující rizika při roll outu do zbývajících 

kompetenčních center divize PÚS. 

6.6 Roll out – zavedení do procesů divize PÚS 

Tato fáze následuje bezprostředně po pilotním provozu, vyřešení systémových incidentů a 

případných kolizí. Pro implementaci systému WFM se doporučuje zvolit tzv. iterační 

přístup. Vzhledem k rozsahu změn v oblasti generování a zpracování pracovních příkazů je 

třeba zaměřit se v prvním kroku např. pouze na určitý segment činností. Protoţe, jedním 

z přínosů WFM, je optimalizace papírové dokumentace, vhodnou oblastí pro první krok 

postupného roll outu bude inspekční činnost. Z hlediska objemu realizovaných činností 

PÚS, činí aţ 80%, je cyklicky plánována a generuje největší část provozní dokumentace. 

Po zvládnutí prvního kroku bude systém vyuţíván pro podporu všech činností 

realizovaných mobilními pracovníky v divizi PÚS. 
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7 Závěr 

Reálný projekt ve společnosti RWE Distribuční sluţby se aktuálně nachází ve fázi 

zpracování cílového konceptu. V rámci jednotlivých etap projektu bylo třeba řešit 

standardní, nebo naopak zcela nové úkoly. Klíčovou roli v oblastech IT technologií sehrála 

konzultantská společnost, díky které bylo mnohem snazší, transformovat naše tzv. 

„praktické provozní poţadavky na systém“ do reálných kvalitativních kritérií na 

informační technologii. 

Přesto lze za klíčovou oblast projektu povaţovat etapu týkající se definování variantního 

řešení. Stávající procesy spojené s plánováním kapacit bylo třeba inovovat a vyuţít 

softwarovou podporu pro jejich zefektivnění. Původní varianta, vycházející ze studie 

proveditelnosti, tzv. Provozní model I., potvrdil klíčovou roli mistra, jak v oblasti 

operativního plánování, tak řízení a kontroly kvality realizovaných činností. Tato varianta 

však nemohla vytvořit očekávanou disponibilní kapacitu mistrovi pro moţnost 

dynamičtějšího řízení, kontrolu kvality a dodrţování podmínek BOZP. Toto očekávání by 

měla splnit varianta B., ve které je proces plánování centralizován do dispečerského 

pracoviště v úrovni kompetenčního centra. Prosazení tohoto modelu však naráţelo na 

velký odpor, především vedoucích provozních oblastí, kterým přináší částečné změny 

kompetencí.  

V části technicko-ekonomického hodnocení variant byly jako hlavní přínosy 

identifikovány úspory nákladů, které vznikají, sníţením počtu přípravářů a vyuţití 

disponibilní kapacity inspektorů PZ k insourcingu vybraných činností. 

Z hlediska dosavadního průběhu projektu je třeba konstatovat, ţe se podařilo nastavit 

kvalitní výchozí podmínky pro dosaţení budoucích cílů. V rámci realizace jiţ zavedených 

procesů s podporou systému WFM však zůstává klíčovým prvkem k úspěchu, 

zaměstnanec. Přesto, ţe bude celý proces podpořen systémovým nástrojem WFM, záleţí 

na osobní odpovědnosti kaţdého uţivatele. Pouze tak bude moţné zhodnotit investované 

prostředky a vytvářet další moţné varianty vedoucí k vyšší efektivitě divize provozu a 

údrţby.  
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