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Anotace 

Tématem diplomové práce je analýza a návrh systému pro správu dokumentů 

včetně procesního řízení – workflow. V prvé, teoretické části, popisuji vlastnosti prvků 

systému. Zdůrazňuji nutnost souladu s podnikovými cíli, dále si definuji pojmy jako: 

dokument, DMS, workflow, elektronický podpis a časové razítko. V navazující, praktické 

části práce, se soustředím na implementaci systému v konkrétní společnosti. V analýze 

uplatňuji přístup MDIS a její součástí je i přehled legislativních požadavků. Následuje 

rozbor stávajících možností, návrh systému a samotné implementace. Na závěr práce 

pojednávám o hodnocení přínosu, včetně kalkulace návratnosti.  

Klíčová slova: dokument, DMS, workflow, legislativa, elektronický archiv, 

elektronický podpis, časové razítko, OCR, datová schránka 

 

 

 

 

Synopsis 

 

The topic of this thesis is to analyze and design a document management system 

(DMS) including process management (workflow). In the first part, the characteristics of 

the system components are described. The need for alignment with the company goals is 

emphasized, and the terminology such as “document, DMS, workflow, electronic signature 

and time stamp” is defined. In the following, practical part, the focus is on the system 

implementation in the company. The analysis utilizes the MDIS approach and incorporates 

a summary of legislative requirements. The specification of the existing options, system 

design and the actual implementation process is dealt with next. The thesis is concluded 

with a discourse on the evaluation of benefits, including the calculation of return. 

Keywords: document, DMS, workflow, legislation, electronic archive,  electronic 

signature, time stamp, OCR, data box 
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Úvod 

Konkurenceschopnost, jako zásadní parametr pro přežití na trhu, je nutné 

podporovat všemi možnými prostředky. Práce z jakéhokoli místa, na libovolném zařízení 

a v kteroukoli denní dobu se stává standardním požadavkem. Informační technologie musí 

„byznys“ podpořit. Je třeba promptně reagovat na požadavky a nabídnout vyhovující řešení 

v co nejkratším čase a tím získat náskok před konkurencí. Zásahy do informačních systémů 

tato kritéria splňují jen těžko. Tyto úpravy vyžadují mnohdy daleko více času, znalostí 

a nakonec i prostředků. A v neposlední řadě mohou být kontraproduktivní, neboť mohou 

v horším případě způsobit problémy samotnému informačnímu systému. Proto se stále více 

využívají k optimalizaci procesů ve společnosti systémy pro centrální správu dokumentů 

z angl. Document management system (zkratka DMS) nebo Electronic Document 

management (zkratka EDM). Jednou ze základních funkcionalit těchto systémů musí být 

podpora procesního zpracování v návaznosti na dokumenty. Jako rozhraní slouží „chytré“ 

formuláře, které je bez problémů možno publikovat v rámci webových služeb. Tato 

formulářová řešení jsou integrována s robustními informačními systémy, ze kterých těží 

data. Avšak do těchto systémů nezasahují a neohrožují tak jejich funkčnost. Tato unikátní 

architektura umožňuje vytvářet nové procesy dle potřeb a téměř v reálném čase.     

Práce s dokumenty je oblast, kterou se, alespoň v minimální podobě, musí zabývat 

každá společnost. Samozřejmě, že zpracovávaný rozsah se může lišit, ale dá se říci, že 

u většiny společností tvoří zpracování dokumentů jednu z hlavních částí administrativy 

a patří mezi největší zdroje interních nákladů. Nelze se proto divit, že stále více společností 

uvažuje o způsobu, jak tyto administrativní procesy zjednodušit, zrychlit, zkrátka 

optimalizovat. Systémy pro správu dokumentů a workflow nabízejí řešení, které znatelně 

zvýší efektivitu procesů a vytváří prostředí pro bezpečné uložení, zpřístupnění a sdílení 

dokumentů. 

V první části práce pojednává o teoretických základech a obecných požadavcích na 

problematiku DMS. V navazující praktické části se věnuji konkrétní implementaci DMS ve 

společnosti Severotisk s.r.o. (dále již jen Severotisk nebo společnost). Dále bych rád 

zhodnotil přínos zavedení tohoto systému pro společnost, a to včetně kalkulace návratnosti. 

Závěrem naznačím možnosti dalšího rozvoje systému do budoucna.  

Cílem práce je na základě provedené analýzy potřeb a možností navrhnout 

a implementovat komplexní systém pro správu dokumentů ve společnosti Severotisk. To 

znamená ošetřit kompletní agendu životního cyklu dokumentu od jeho vzniku až po 

skartaci za dodržení legislativních požadavků. Součástí řešení je i podpora automatizace 

business procesů. Při návrhu je kladen důraz na následující aspekty: 

 maximalizace efektů a přidaných hodnot k podpoře cílů společnosti, 

 maximální využití stávajících systémů a technologií společnosti, 

 dodržení rozpočtu (představy o finanční náročnosti), 
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 minimalizace rizik spojených se zavedením systému, 

 tvorba integrovaného systému s možností vlastního rozvoje. 

Možnost vlastního vývoje formulářů a workflow nad nimi v budoucnu dává takřka 

neomezené možnosti využití. Hranice řešení byly vymezeny na problematiky společné pro 

většinu organizací. Jedná se o agendu faktur, smluv, norem ISO, interních žádanek, 

obsluhu datové schránky, apod.  Může se tak stát vodítkem nebo inspirací pro ostatní. 

Přínosem práce je také zmapování legislativních nároků, které by měl splňovat každý 

komerční systém. Systémy DMS a workflow jsou velice populární, což odráží i současná 

situace na trhu. Nabídek je opravdu hodně. Orientovat se v množství možností, které 

nabízejí systémy tak nové technologie, není jednoduché. 

Mým osobním cílem je následně naplnit účel vynaložených prostředků, zajistit 

a podporovat užívání systému a nezklamat tak důvěru vedení společnosti v mou osobu. 

Teoretická část 

1.1.Podniková architektura 

Při implementaci nového systému nebo postupů musíme brát zřetel na podnikovou 

strategii a cíle. Při řešení požadavků je optimální propojit tyto záměry s cíli IT. Využíváme 

pro to prostředek zvaný podniková architektura (angl. zkratka EA)
1
.  

Z praxe znám, jak je mnohdy složité dosáhnout shody vize IT a managementu 

a ještě složitější je si navzájem porozumět. Vystihuje to následující citace: „Tohoto 

propojení je však těžké dosáhnout z důvodu, že diskuze business a IT pracovníků se 

většinou soustředí kolem projektů, procesů nebo aplikací. Přičemž projekty jsou příliš 

krátkodobé, procesy jsou příliš detailní a diskuze kolem aplikací je příliš technicky 

zaměřená, takže jim business lidé nerozumí.  

Hybnou sílou transformace podnikové architektury jsou projekty, které reflektují 

dlouhodobé záměry společnosti ve formě cílové architektury a jsou v souladu 

s architektonickými principy.“ [8] Souvislosti požadavků, architektur, projektů a cílů dobře 

znázorňuje diagram na obrázku 1. 

 

                                                 
1
 Podniková architektura dle Gartner* je procesem efektivní transformace podnikové vize a 

mise do změny podniku pomocí vytváření, komunikování a zlepšování klíčových požadavků, 

principů a modelů, které popisují budoucí stav podniku a umožňují jeho vývoj“. (*) Enterprise 

Architecture. GARTNER 2013. Gartner: IT Glossary [online 20.4.2013]. Dostupné z: 

http://www.gartner.com/technology/it-glossary/enterprise-architecture.jsp 

http://www.gartner.com/technology/it-glossary/enterprise-architecture.jsp
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Obr.1 Diagram podnikové strategie – zdroj [8] 

 

1.2.Dokument a práce s ním 

Mnohokrát skloňovaným pojmem je dokument. Výklad pojmu dokument lze nalézt 

jak v normativních materiálech, tak v zákonech. Z hlediska normy (ČSN ISO 5127-2003) 

je dokument: „ Zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možné považovat 

za jednotku procesu dokumentace“ [2]. Z pohledu práva můžeme vyjít z definice 

dokumentu podle zákona č.499/2004, §2 odst. d): „Dokumentem je každý písemný, 

obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, 

který vznikl z činnosti původce.“ [3] Definice z pohledu Zákona o archivnictví nám zcela 

zahrnuje jak daňové doklady v písemné či v elektronické podobě, tak i účetní záznamy 

v písemné či technické formě. Definice z pohledu normy je trochu rozsáhlejší. Vzhledem 

k tématice této práce bude v následujícím textu použit pojem dokument v souvislosti 

s definicí z pohledu zákona 499/2004 Sb. Jak již bylo uvedeno, dokumenty se mohou 

vyskytovat v mnoha formách. Pro další účely se budeme zabývat písemnou a elektronickou 

formou dokumentu. Řada dokumentů vzniká v písemné formě a jejich následnou 

digitalizací může vzniknout nový dokument v elektronické podobě. Dokument může být 

vytvořen také přímo a pouze v elektronické podobě. V dané souvislosti je nutné si 

uvědomit, že i samotný mail je svojí podstatou dokument. 

Aby bylo možné s dokumentem jako objektem v systému pracovat a přitom 

zachovat jeho původní, nezměněnou podobu, musíme využívat tzv. metadat (někdy také 

používáme označení metapopis). Jsou to strukturovaná data o dokumentu, nacházející se 

mimo samotný dokument. Jsou to informace potřebné pro zpracování dokumentu v rámci 

dané agendy. Jedná se o informace vysvětlující obsah dokumentu, definující časové 

milníky a personifikační informace (osoby odpovědné za schválení a obsah dokumentu). 

Typickým zástupcem z běžné praxe je všeobecně známá „košilka“ faktur, jinak také 

likvidační list dokladu. Tyto informace modifikují a užívají pravidla a algoritmy, které tak 

uvádějí dokument „do pohybu“.  Tyto systémy proto souhrnně označujeme pojmem 
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„workflow systémy“. Pro samotné fungování procesu uvnitř organizace je jedno, zda to 

dělá člověk nebo automat (systém). Tématem práce je oblast automatizovaného 

zpracování, takže se dále budeme zabývat otázkou, jak docílit této funkcionality pomocí 

systémů workflow a DMS. Pomineme-li otázku rentability (kapitola 6.1), je vhodné nasadit 

tyto systémy zejména v případech, kdy: 

 procesy schvalování a publikování dokumentů jsou zdlouhavé a neprůkazné, 

 organizace a řízení přístupu k dokumentům jsou nedostatečné, 

 při tvorbě dokumentu je potřeba zajistit efektivní spolupráci více pracovníků,  

 možnosti vyhledávání dokumentů jsou nedostatečné,  

 nefunguje sdílení dokumentů mezi odděleními, 

 dokumenty je potřeba distribuovat nebo sdílet mezi více lokalitami,  

 dokumenty jsou zbytečně kopírovány nebo tištěny,  

 organizace musí prokázat řízení dokumentace (např. dle normy ISO),  

 dokumenty je třeba bezpečně a levně uložit, 

 organizace musí archivovat velké množství papírových dokumentů,  

 interní dokumenty je třeba publikovat pracovníkům v aktuálních verzích 

a informovat je o uvolnění nové verze. 

 

1.3. Document management system (DMS) 

Systémy DMS usnadňují společnostem práci s dokumenty od jejich identifikace, 

evidence, oběhu, přes schvalování, vyřizování, ukládání a verzování, až po jejich 

vyřazování, archivaci a skartaci. Mnohdy ve svém důsledku umožňují naprosté oproštění 

od papírové formy dokumentů, a to i na legislativní bázi – v souladu se zněním Zákona 

o archivnictví a spisové službě (499/2004 Sb.). Definice funkcionalit systémů DMS není 

dána žádnou normou, ale můžeme vycházet s následujícího výčtu [10]: 

1. Začleňování dokumentů 

a) Vkládání souborů - zde stojí za zmínku možnost hromadného ukládání 

dokumentů nebo přímé ukládání dokumentů z aplikací, které neumožňují 

realizovat přímý zápis do databáze. 

b) Metapopis dokumentů a jejich revizí slouží k přidání dodatečné informace 

k dokumentu/revizi. Obvykle je metapopis využíván pro rychlejší vyhledání 

konkrétního dokumentu. Např. autor dokumentu je typický prvek 

metapopisu. Jedna ze součástí metapopisu jsou i kategorizace dokumentu. 

c) Správa metapopisu Umožňuje řídit, jaký metapopis budou dokumenty mít. 

Nejjednodušší systémy používají sadu předdefinovaných parametrů, 

pokročilejší systémy dovolují upravit metapopis dokumentů/revizí pro celý 

systém, zatímco nejpokročilejší dovolují řídit metapopis až na úroveň 

složek a dokonce jednotlivých dokumentů. 
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2. Správa verzí dokumentů – jedinečná identifikace  

a) Automatické přidělování identifikátorů dokumentům a jejich revizím přináší 

jistotu, že dokumentu a jeho revizi bude přiděleno číslo ze správné řady a že 

číslo bude v rámci systému (nebo složky) jednoznačné. 

b) Verzování - verze/revize slouží pro odlišení různých stavů, ve kterých se 

dokument během svého života nacházel. Ideální je, pokud rozdíly ve 

verzích dokumentů systém uchovává pouze jako binární změnu souboru 

a soubor umí zrekonstruovat do požadovaného funkčního stavu. 

3. Dostupnost dokumentů díky centralizovanému přístupu.  

a) Dokumenty jsou poskytovány z jediného centrálního zdroje 

(distribuovaného, či replikovaného), kde jsou vždy aktuální. 

b) Centralizace vede ke snížení redundance dat, protože je není potřeba 

vyměňovat mezi uživateli, stačí jenom je vložit do centra a poskytnout 

odkaz na místo, kde se nachází. 

4. Dohledatelnost slouží k vyhledávání informací jiným způsobem, než jakým byl 

dokument uložen. Vyhledávat by mělo být možné nejen v metapopisech, ale také 

přímo v uložených dokumentech, pokud poskytují fulltextový index. Principem je, 

aby Správa dokumentů byla schopna vytěžit fulltextový index a začlenit do svého 

vyhledávání. Z hlediska uživatelů je vhodné, aby šlo definovat kaskádovité 

podmínky vyhledávání (hledat ve vyhledaném) nebo omezit prohledávání jenom 

určitých polí (např. pole Autor). Při hledání dokumentu pomáhá také kategorizace, 

díky které je možné dokumenty organizovat do hierarchických struktur (stromů). 

5. Přístupová práva slouží k omezení přístupu neautorizovaných uživatelů k datům 

systému. Systémy dokáží řídit přístup k jednotlivým složkám, k jednotlivým 

dokumentům, nebo některé dokonce i k jednotlivým položkám metapopisu. 

6. Archivace – po zpracování dokument je archivován a musí být o něj náležitě 

postaráno až do doby jeho skartace (viz dále kapitola 1.3.1). 

7. Workflow – jedná se o podporu procesního řízení. Viz dále kapitola 1.3.2. 

1.3.1 Životní cyklus dokumentu v DMS 

Každý dokument během své existence v systému DMS prochází různými fázemi. 

Tyto fáze na sebe navazují a dokument je musí všechny absolvovat. Hovoříme o životním 

cyklu dokumentu (zdroj [6]). 

Vznik
Zařazení  

do systému
Zpracování Archivace

 

Obr. 1 Diagram fází životního cyklu dokumentu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Verzov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorizace
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1.) Vznik elektronického dokumentu - obecně se dá říci, že dokument do firmy přichází či 

ve firmě vzniká v elektronické podobě nebo je do firmy doručen jako papírový 

dokument. V prvním případě je dokument již připraven pro zařazení do DMS systému, 

ve druhém je třeba ho převést - naskenovat do elektronické podoby. Skener je dnes 

hojně užívaná periferie, ať jako samostatné zařízení či v rámci populárních 

multifunkčních zařízení. Při produktivním provozu se obvykle používají tzv. 

dokumentové skenery, které umožňují zpracovat větší počty dokumentů, podporují 

dávkové skenování a jsou optimalizované na odpovídající zátěž. Je třeba si uvědomit 

rozdíl mezi běžným naskenováním obrázku a profesionálním využitím, kdy do firmy 

přichází stovky nebo tisíce dokumentů denně, které je třeba rychle začlenit do systému 

a zpracovat. Potom rychlost opravdu hraje svoji roli a typický postup zpracování 

vypadá následovně: 

a) Příprava dokumentů - roztřídění dokumentů podle typů, odstranění sponek, 

separace dokumentů. Pokud se skenuje dávka dokumentů, je třeba definovat 

začátek nového dokumentu. Často se používá čárový kód (štítek), který zároveň 

zajišťuje vazbu mezi elektronickým dokumentem a originálem a případně nese 

i další informace. Jinou formou může být i prázdný prokladový list. 

b) Vlastní skenování - probíhá buď dávkově nebo sekvenčně (za pomoci ovládacího 

panelu skeneru). Výsledkem jsou soubory digitalizovaných dokumentů 

(a případných souborů metadat) v předem určené složce. Na závěr musí proběhnout 

kontrola čitelnosti pořízených dokumentů, která většinou zabere výrazně více času 

než vlastní skenování. 

c) Uložení do systému DMS - dokumenty se ze složky z bodu 2 přenesou do úložiště 

dokumentů (archivní server, databáze, apod.), a to buď jednotlivě (v případě, že 

uživatel přímo provádí alespoň částečnou atributizaci) nebo hromadně - v tom 

případě se přesouvá celá dávka najednou a jsou připraveny pro další zpracování. 

2.) Zařazení dokumentu do DMS - v okamžiku, kdy máme dokumenty v systému, může 

začít jejich zpracování. První činností, která musí být provedena, je přiřazení atributů 

k dokumentům, které slouží k jejich identifikaci, vyhledání nebo třídění. Atributy 

obecně můžeme rozdělit do následujících skupin: 

Systémové atributy - generované systémem, patří k nim např. datum skenování, 

jméno uživatele, který skenovat, adresa skenovací stanice a zejména jednoznačný 

identifikátor dokumentu a archivu, kde se dokument nalézá. 

Další atributy přenášené ze skenovacího pracoviště - jedná se o atributy, které 

zadává pracovník provádějící skenování nebo atributy, které byly vygenerovány 

z dokumentu. Velmi často se používá samolepka s již zmíněným čárovým kódem, která se 

nalepí na každý došlý dokument a jednoznačně ho identifikuje. Tento kód se rozpozná 

a automaticky přenese jako jeden z atributů dokumentu. Další možností jsou atributy 

generované pomocí OCR. Tuto možnost můžeme využít, pokud jde o alespoň částečně 

strukturované dokumenty, u kterých můžeme definovat oblasti pro rozpoznávání. 
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Atributy specifické pro daný typ dokumentu - jde o atributy, které u určitého 

dokumentu chceme evidovat. Jsou zadávány obsluhou nebo doplněny systémem na 

základě již zadaných dat. Velmi důležitou vlastností DMS systémů je možnost připojení 

atributů z externích databází, tzn. ostatních systémů používaných ve společnosti. 

3.) Zpracování dokumentu - Jen u velmi malého množství došlých dokumentů končí jejich 

zpracování uložením do datového úložiště. Ve většině případů je potřeba zajistit jejich 

doručení příslušné osobě, jejich schválení nebo odeslání do dalších firemních procesů. 

K tomu nabízejí DMS systémy funkcionalitu systémů workflow (popsáno v kapitole 

1.3.2). 

4.) Archivace dokumentu – Po zpracování je dokument umístěn v archívu. Máme na mysli 

digitální archiv, tedy jakousi formu souborového systému se systémem řízení přístupu. 

Digitální archiv se o uložené dokumenty musí patřičně postarat – zajistit jim takzvanou 

„digitální stopu“. Na základě atributů dokumentů řeší například skartační dobu nebo 

obnovu časového razítka.  V samotném závěru životního cyklu dokumentu proběhne 

jeho skartace. Právě často v režii elektronického archivu, kde po dokumentu zůstane 

pouze skartační záznam.     

V závislosti o jaký typ dokumentu se jedná, rozlišujeme různé přístupy ke 

zpracování dokumentu v systému DMS. A to: dokumenty došlé, interní, výstupní 

a odchozí.  

 Zřejmě nejčastěji zpracovávanou problematikou jsou dokumenty došlé, jako 

například dodavatelské faktury, dodací listy, smlouvy a běžná korespondence. 

Zásadní vlastností došlých dokumentů je, že se obsahově již nemění.  

 Interní dokumenty - vznikají pro interní potřebu společnosti, často jsou důvěrné 

a obvykle jsou na ně přímo navázané procesy schvalování a uvolňování - 

typickým příkladem jsou interní směrnice nebo ISO dokumentace. 

 Výstupní dokumenty z firemních systémů - jedná se zejména o faktury, 

objednávky či upomínky, které se většinou, pokud to nějaké speciální řešení 

nevyžaduje, do DMS neukládají. Existují v rámci ERP systému. 

 Odchozí dokumenty - ty, které si firma vyměňuje s externími subjekty (např. 

smlouvy) nebo vytváří na zakázku (např. projektová dokumentace, nabídky, 

atd.). 

 

 

1.3.2 Workflow 

Definice [11]: “ Workflow je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti 

(procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Workflow musí řešit hlídání 

plnění dílčích podprocesů (úkolů) tak, aby bylo docíleno dokončení projektu dle předem 

stanovené metriky. Workflow vychází, respektive kopíruje konkrétní proces. Pokud proces 
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nefunguje, implementace workflow toto nevyřeší a je třeba provést procesní reengineering 

(například dle [1]) a teprve poté ho podpořit technologiemi. 

Rozlišujeme tzv. ad-hoc workflow, kde každý uživatel vybírá následujícího 

zpracovatele nebo standardní workflow, kde zodpovědný uživatel (koordinátor) vybere 

jednu z přednastavených definic směřování, podle které pak proběhne schválení. V praxi 

však i ve druhém případě musí mít koordinátor možnost zásahu a případně přesměřování, 

protože představa, že všechny procesy budou jednoznačně definovány je v praxi často 

příliš těžko implementovatelná.  

Workflow je tvořen třemi základními částmi: 

 pravidla regulující procesy (procesní mapa), 

 předávané informace (dokumenty), 

 měřítka procesu (metriky) používaná pro jeho posuzování (nejčastěji čas). 

Workflow systém je tvořen čtyřmi složkami: 

 Úlohy – aktivity, které musí být provedeny pro dosažení cíle procesu (např. 

souhlas), 

 Lidé – vykonávají úlohy (uživatelé a role), 

 Nástroje – aplikace umožňující vykonání úloh (uživatelské rozhraní), 

 Údaje – dva typy: věcné údaje a údaje o procesu (dokument, stav procesu). 

Prostředky pro funkcionalitu systému workflow jsou: 

 Pracovní prostředí – zpřístupnění pracovních úkolů uživatelům, prostředky pro 

jejich realizaci (poštovní úřad, webový aplikační portál, nebo ERP systém). 

 Stavební aplikace – umožňují definovat pravidla, trasy a role v procesech a označit 

údaje, informace nebo objekty, které jsou zpracovávány systémem. Jedná se 

většinou o grafický nástroj návrhu – tzv.designer. S touto částí ve většině případů 

pracují administrátoři systému a běžní uživatelé s ním nepřichází do styku. 

 Řídící mechanismus – zajišťuje, aby úlohy byly předány ve správném pořadí 

správným osobám, dále sledování dosavadního postupu a stavu zpracovávaného 

požadavku. Jedná se vlastně o funkční jádro systému, se kterým pracuje pouze 

vývojář workflow systému. 

 

1.4. Elektronický podpis 

 „Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických 

dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Elektronický podpis je 

vytvořen pro konkrétní data a je možné pomocí počítače ověřit, zda je platný (obdoba 

písmoznalectví). Součástí elektronického podpisu je identifikace toho, kdo podpis vytvořil. 

Ověření elektronického podpisu zahrnuje kromě matematických operací i přenos důvěry 
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z důvěryhodné třetí strany na tvůrce podpisu a následně na důvěryhodnost elektronicky 

podepsaného dokumentu. K tomu se využívá digitální certifikát a certifikační autorita nebo 

síť důvěry. 

Princip funkce 

Elektronický podpis je aplikací asymetrické kryptografie (tj. kryptografie 

s veřejným klíčem). Nejprve je vypočten otisk (tzv. hash) dokumentu, což je poměrně 

krátké číslo (typicky několik stovek bitů). Výsledný hash je poté zašifrován autorovým 

privátním klíčem (tj. utajeným klíčem), čímž vznikne elektronický podpis. 

Při ověření podpisu je nejprve znovu vypočten hash zprávy. Poté je pomocí 

veřejného klíče autora podpisu dešifrován obsah elektronického podpisu a výsledek je 

porovnán s vypočteným hashem zprávy. Pokud jsou obě hodnoty hashe stejné, je podpis 

z matematického hlediska platný. V tuto chvíli však není možné považovat platný 

elektronický podpis za důvěryhodný, protože není jisté, kdo je majitelem veřejného klíče, 

pomocí kterého došlo k matematickému ověření podpisu. Důvěryhodnost platného 

elektronického podpisu je nutné zjistit pomocí digitálního certifikátu, který vydává 

důvěryhodná certifikační autorita. Digitální certifikát je vlastně elektronicky podepsaný 

veřejný klíč, ke kterému jsou připojeny identifikační údaje jeho majitele.“ [9] 

 

Obr. 2 Proces podepsání a ověření elektronického podpisu [9] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A1ovac%C3%AD_funkce
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Elektronický podpis umožňuje ověřit několik skutečností: 

 Autenticita - lze ověřit identitu subjektu, kterému patří elektronický podpis.  

 Integrita - prokazuje, že od vytvoření elektronického podpisu nedošlo k žádné 

změně v podepsaném dokumentu, tj. že dokument (podepsaný soubor) není 

úmyslně či neúmyslně poškozen. 

 Nepopiratelnost znamená, že autor nemůže tvrdit, že elektronický podpis příslušný 

k dokumentu nevytvořil. Důvodem je fakt, že pro vytvoření elektronického podpisu 

je potřeba privátní klíč, který je těsně svázán s veřejným klíčem, pomocí kterého 

dochází k matematickému ověření elektronického podpisu. Bez přístupu 

k privátnímu klíči nelze elektronický podpis vytvořit a ověření elektronického 

podpisu může být provedeno jen veřejným klíčem, který k němu patří. 

 Časové ukotvení - elektronický podpis může obsahovat časové razítko (viz. dále).  

Pro zajímavost uvádím, že máme první akreditovanou certifikační autoritu 

v Evropě poskytující certifikát přímo do mobilního zařízení (tabletu, chytrého telefonu). 

Tyto neustále populárnější a rozšířenější zařízení nabízí navíc zajímavou přidanou 

hodnotu, například v podobě GPS souřadnic apod. I tyto informace lze autorizovat. Více 

informací ve zprávě ze 17.1.2013 v příloze č.1.  

 

Biometrické validační prvky 

Velice efektivní je nasazení biometrických validačních prvků. Zabezpečí vyšší 

úroveň autentifikace a validace na uživatelské úrovni. Například řešení od společnosti 

Signotec (v Čechách zastoupena společností Contrisys), podpisový pad, umožňuje vložit 

do elektronického dokumentu vlastnoruční podpis obohacený o metadata pro písmoznalce 

a i něco navíc oproti běžnému podpisu na papíře. Metadata obsahují údaje o rychlosti, 

zrychlení a tlaku v jednotlivých fázích podpisu. Ve spojení se softwarem signoSign/2 

umožňuje převod jakéhokoliv dokumentu do PDF/A obsahujícího daný podpis. 

Funkcionalita se dá dále rozšířit o validační server, který online vyhodnotí shodu podpisu 

s podpisovou knihou. Pro mobilní uživatele existuje i řešení pro chytré telefony a tablety – 

signoSign/mobile.   

 

Obr. 3 Podpisový pad Sigma 
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1.5. Časové razítko – TimeStamp 

Časové razítko je služba poskytovaná certifikační autoritou, která umožňuje 

prokázat čas vytvoření dokumentu. Časové razítko je vhodné použít u elektronických 

dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady. 

Samotný elektronický podpis prokazuje identitu tvůrce, ale neumožňuje dokázat, že 

je čas vytvoření dokumentu správný. Pro odstranění tohoto nedostatku bylo vytvořeno 

časové razítko. To však nezastupuje roli elektronického podpisu, jedinou jeho funkcí je 

prokázat čas vzniku dokumentu. Rovněž se nijak neovlivňuje s případným použitím 

elektronického podpisu na jednom jediném dokumentu. Kdo chce zajistit u dokumentu 

prokazatelnost jak osoby, která ho vytvořila, tak času, kdy vznikl, aplikuje na daný 

dokument zároveň elektronický podpis, který prokáže identitu tvůrce, tak i časové razítko, 

které prokáže čas vzniku. 

Laicky by se vznik časového razítka dal popsat tak, že z dokumentu, do kterého 

chceme vložit časové razítko, spočítáme hash (otisk), tento hash pošleme certifikační 

autoritě. Certifikační autorita pak zkombinuje námi dodaný hash se svými interním 

generátorem času (čas se nezjišťuje u odesílatele – tvůrce dokumentu, ale u certifikační 

autority) a nazpět pošle vygenerované časové razítko, které uložíme spolu s původním 

dokumentem. Proces může být plně automatizovaný – bez nutnosti lidského zásahu jak na 

straně odesilatele, tak i certifikační autority (popsáno normou RFC3161). 

 
Obr. 4 Proces získání časové známky [5] 

Důležitou vlastností časového razítka je jeho platnost. Ta je omezená platností 

použitého certifikátu při vydání razítka. Tyto certifikáty mívají delší platnost, než 

standardní komerční certifikáty – obvykle 5 let. Pokud má dokument delší skartační dobu, 

je nutné před ukončením platnosti razítka dokument znovu „přerazítkovat“. 
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Praktická část 

Pro praktickou realizaci jsem si zvolil výrobní podnik dle českých měřítek 

v kategorii středně velkých firem. U výrobního podniku je hlavním produktem výrobek, 

nikoliv dokument, jak často bývá ve společnostech založených ryze na administrativě 

(banky, pojišťovny). Toto se odráží i na struktuře interních agend a jejich objemů, které 

jsou přímo úměrné počtu zaměstnanců. Z hlediska dalšího postupu je vhodné uvést pár 

faktů o společnosti.  

Severotisk s.r.o. (dále jen Severotisk, nebo společnost) představuje moderní 

rotační heatsetovou tiskárnu specializovanou na výrobu plnobarevných časopisů, katalogů, 

prospektů a další akcidence ve vysokých nákladech. Společnost zaměstnává bezmála 250 

lidí. Zhruba třetina zaměstnanců je vybavena pracovní stanicí. Systémy pro výměnu 

informací se staly nedílnou součástí každodenního života, bez kterých by se výroba 

neobešla. Zpracování dat probíhá napříč celou zakázkou, tedy od poptávky zákazníka až po 

fakturaci a komunikaci s bankou. Tiskárna sice spadá do sféry výrobních podniků, nicméně 

od ryze výrobních podniků se liší v tom, že vlastně každá zakázka je originál, na který jsou 

kladeny důrazy jak z časového, tak kvalitativního hlediska.  Pro představu tiskárna má 

denní produkci zhruba 100 miliónů stran A4. Toto je rozloženo na tři tiskové stroje. 

V průměru se jedná o deset zakázek různého rozsahu za den. 

Majoritním vlastníkem společnosti Severotisk je Blue Finance Luxembourg SA. 

V rámci organizační struktury vlastníka je Severotisk součástí Pasovského koncernu Euro-

Druckservice GmbH (EDS). Severotisk má sesterské organizace v Polsku, Německu, 

Maďarsku a Rumunsku. Drtivou většinu produkce i zisku generují ale právě české pobočky 

Sboboda Press v Praze a Severotisk s rotační technologií tisku. Plzeňský Typos spíše 

doplňuje portfolio služeb o digitální a archový tisk. Tlak na úspory provozních nákladů 

vedou v poslední době ke snaze centralizovat nebo delegovat určité funkce. Požadavek, že 

například finanční agenda bude zpracovávána za všechny české pobočky pouze v jediném 

místě, je bez nasazení systémů workflow a DMS nesplnitelný.  

Aby byla společnost schopna uspokojit zákazníka v čase a kvalitě, disponuje 

různorodým informačním prostředím ve třech fyzicky oddělených počítačových sítích. 

O služby v rámci sítí se starají dvě virtuální prostředí skýtající zhruba 15 serverů s různými 

funkcemi (souborové, aplikační, databázové, poštovní, webové portály, atd.).  

Většina uživatelů potřebuje ke své práci více různých systémů. Vychází to 

z postupného vývoje a neustálého kladení nových požadavků na systémy. Zcela logicky 

tak ve společnosti přetrvávají i „neduhy“ z minulosti a to je: 

 suplování informačního systému sdílenými soubory, 

 oběh informací elektronickou poštou (spadajících svým charakterem 

a způsobem zpracování spíše do sofistikovanějšího informačního systému), 

 oběh papírových formulářů jako příloh k fyzickým dokladům. 
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Tento model plýtvá pracovní silou, není ekologický (spotřeba papíru) a nakonec 

dohledání potřebných informací je dosti náročné. Není v reálném čase patrné, kde se daný 

dokument nachází, na koho se čeká nebo kolik nevyřízené agendy musí daný pracovník 

zvládnout. Je tedy na místě navrhnout řešení na zlepšení situace. Jediným možným řešením 

je automatizace již funkčních procesů s dokumenty a současné ošetření archívu. Tedy 

implementace DMS. 

Moje role v rámci projektu je porozumět potřebám společnosti a zmapovat 

možnosti. V této fázi vycházím z referencí kolegů, vlastní zkušenosti a informací 

z veřejných zdrojů (například na internetových stánkách www.systemonline.cz). Musím 

organizovat prezentace a workshopy s vybranými dodavateli systémů. Zajistit rámcové 

nabídky, a to i na subdodávky. Připravit žádost o čerpání rozpočtu. Doporučit řešení a 

zajistit jeho schválení. Zabezpečit co možná nejhladší průběh projektu od analýzy až po 

zaškolení uživatelů. Vše dokumentovat a zakotvit pravidla užívání ve vnitropodnikové 

dokumentaci. 
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2. Analýza požadavků na systém 

Každý požadavek by měl být proveditelný, měřitelný a testovatelný. Zvláštní 

pozornost si zaslouží protikladné, nekompletní a nejasné požadavky. Projekt je na samém 

počátku, a o to více se jakýkoliv omyl nebo chyba více projeví v průběhu realizace.  

V analýze využívám různé pohledy na požadavky IS v souladu s MDIS metodologií 

– řešitelský a uživatelský. V rámci uživatelského pohledu, rozlišuji dvě úrovně. 

Manažerskou, která by měla být hybnou silou v rozvoji a uvolňuje k tomu i potřebné 

prostředky a úroveň koncových uživatelů, která je orientována na souvislost funkcí IS 

a náplně práce uživatelů. Toto vše musí na druhé straně konsolidovat s podnikovou 

architekturou a legislativou. 

K analýze využiji následujících empirických metod: 

1. znalost potřeb a přání vedení společnosti, 

2. znalost potřeb a přání uživatelů, 

3. užití obecně známých systémů (reference, podobné instalace), 

4. studium dokumentací systémů a absolvování workshopů. 

 

2.1.Pohled uživatelský - manažerský 

Poprvé zazněl požadavek k automatizaci agendy přijatých faktur a žádanek nákupu 

ze strany vedení. Krátce poté přišlo oznámení implementace normy ISO 9001
2
. Toto vedlo 

k organizaci několika interních porad. Dále byly absolvovány workshopy 

s potencionálními dodavateli. Výsledkem bylo sjednocení názoru, že východiskem 

a řešením situace bude zavedení workflow a DMS. Sjednotil se i názor na zpětnou 

digitalizaci dokumentů. Pro potřeby produkce nahradit fyzický archiv digitálním (fyzický 

archiv přesunout do jiných prostor). Máme zajištěn jeden z nejdůležitějších předpokladů 

k zahájení projektu, a to podporu vedení společnosti. 

K prvotní implementaci byly vybrány agendy, které řeší takřka každá společnost 

a většina systémů má tyto úlohy do značné míry předpřipraveny. Docílí se navíc efektu, 

kdy uživatelé uvidí hmatatelný výsledek a nebudou již standardně skeptičtí k dalšímu 

rozvoji systému, který je taktéž podmínkou do budoucna. Implementace bude tedy řešit 

následující agendy: 

                                                 
2
 Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti 

kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž 

účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření 

na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí 

procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní 

audity za účelem získání zpětné vazby.“ [2] 
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 Agenda došlých faktur – prioritou je nahradit stávající oběh papírové formy faktury 

spolu s košilkou (likvidačním listem). Sken faktury a souvisejících dokladů (dodací 

list) integrovat do stávajícího IS (Helios). Zazněl požadavek i na zónový sken 

a rozpoznání (OCR) například IČ z faktur (k eliminaci chyb při účtování). 

Rozpoznávat a párovat položky není třeba. Toto bude prováděno dále manuálně. 

Provést digitalizaci stávajícího archivu, a to 5 let zpětně.  

 Interní žádanky – nahradit současné papírové verze nebo verze různých off-line 

excelových formulářů (nákup, oprava, doprava, dovolená, centrální adresář).  

 Datová schránka – (ISDS). Ošetřit příjem, distribuci a archivaci zpráv z datové 

schránky. 

 Evidence smluv. Digitalizovat platné smlouvy zpětně. Zajistit funkce odpovědné 

osoby a evaluace smlouvy.  

 Podpora ISO dokumentace – zajistit verzování, schvalování a distribuci 

dokumentace. 

 

Funkcionality společné pro systém jako celek definovalo vedení takto: 

 Získat nástroj pro optimalizaci business procesů a mít možnost si definovat další 

procesy v systému dle potřeby. 

 Zajistit funkci elektronického archivu. 

 Mít nástroj pro autorizaci dokumentu (digitální podpis). 

 Na požadovanou akci upozornit emailem (notifikace). 

 Mít možnost vyhledávat v systému podle slov obsažených v dokumentech – tzv. 

fulltext. 

 Využívat technologii rozpoznání textu (OCR). 

 Umožnit práci z internetu a na jakémkoliv zařízení (PC, tablet, chytrý telefon). 

  

Byl stanoven limit finanční náročnosti implementace, a to 1 mil. Kč bez DPH. 

Termín realizace bude upřesněn až po schválení čerpání prostředků. Předpoklad je 

třetí kvartál roku 2013.   

 
 

2.2.Pohled uživatelský – koncový uživatel 

 

Uživatele spatřují v zavedení systému možnost ulehčit si práci, proto rozhraní 

systému musí být co nejvíce intuitivní a přehledné. Napomoci tomu může například funkce 

přizpůsobení možností menu dle role uživatele (ne všichni potřebují všechno). Jazyková 

bariéra stanoví požadavek na rozhraní v českém jazyce. Koncoví uživatelé uvítají jednotné 

přihlašování do systému pracovní stanice a současně do nově implementovaného systému 

(tzv. single sign on). Uživatelé nechtějí využívat více systémů, než je nutné. Uvítají tedy 
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jakoukoliv formu integrace. Uživatelé uvítají i automatickou kompozice procesů do sledu 

(pokud koncový stav jednoho procesu je počátečním stavem jiného procesu), tak aby je 

systém na tento fakt upozornil nebo řadil požadavky v následném procesu do fronty. 

 

 

2.3.Pohled řešitelský 

Řešitel musí zajistit soulad požadavků uživatelských s legislativou a normami. 

Jelikož uživatelé vnímají systém často pouze ze svého úhlu pohledu, řešitel mnohdy 

nabídne i další funkcionality, které systém nabízí, ačkoliv nebyly uživatelem 

specifikovány. Výsledkem analýzy v této fázi je logický návrh systému.  

 

2.3.1 Legislativní aspekty 

Mezi povinné požadavky patří bezesporu splnění legislativních požadavků. V tomto 

může nápomoci fakt, že mnoho systémů je certifikováno a splňují tak nároky české i 

mezinárodní (většinou evropské) legislativy. Splnění požadavků mezinárodní legislativy je 

nutné v případě implementace u nadnárodních společností. Změny v legislativě reflektují 

technologické možnosti a tak vlastně „nahrávají“ používání systémů DMS. Při ověřování 

těchto faktů doporučuji vycházet z referencí a historického vývoje dodavatele. Prvotní 

dojem lze získat například ze stránek podpory produktu. V prostředí české legislativy jde 

o naplnění znění těchto zákonů: 

 Zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.  Pro daňové doklady, emaily, 

zprávy datové schránky (soubory ZFO), objednávky, personální dokumentace 

a smlouvy musíme využít uznávaný elektronický podpis. Pro interní dokumenty stačí 

interní elektronický podpis. Interní elektronický podpis zajistí certifikační autorita 

společnosti (například server Microsoft Windows). 

 Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.  Zákon stanoví, za jakých 

podmínek lze převádět dokument z analogové do digitální podoby. Citace:“ § 69a (1) 

Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak 

a změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce 

postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, 

čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu.“[3] 
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Tab. 1 Doby archivací vybraných typů agend 

Druh agendy (dokladu) 
Doba 

(let) 

účetní závěrka, výroční zpráva 10 

účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy 5 

účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví 5 

stejnopisy evidenčních listů 3 

mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění 35 

seznam společníků, členů statutárního orgánu, dozorčí rady a přehled, kdy tato společnost 

neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
6 

daňové doklady (*10 let od konce zdaňovacího období, tedy prakticky 11 let) 10* 

 

 

 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

„§ 34 (1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty 

stanovené pro jeho uchovávání zajištěna  

a) věrohodnost jeho původu,  

b) neporušenost jeho obsahu a  

c) jeho čitelnost.  

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění 

uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,  

b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle 

tohoto zákona nebyl změněn,  

c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu 

přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.“[3] 

 

 §26 odst.4)„Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se 

uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, 

i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba uvedená v odstavci 3 opatřila 

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném 

akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen uznávaný elektronický 

podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu 

vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná 

elektronická značka“) nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost 

obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI))“[3] 

 

 § 35a – „Uchovávání daňových dokladů 

(1) Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně 

nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné 

plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. 

Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich 

obsahu, jejich čitelnost a na žádost správce daně za umožnění přístupu k nim bez 

zbytečného odkladu. 



Tomáš Hřebejk: Analýza a návrh systému pro workflow a správu dokumentů 

 

2013  18 

 (2) Daňový doklad v listinné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze 

v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu, 

neporušitelnost obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad 

převedený do elektronické podoby opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo 

uznávanou elektronickou značkou osoby odpovědné za jeho převod.“[3]  
 

Naplnění požadavků těchto zákonů zajistí dodržování norem a standardy (ETSI 

a ISO). Jedině tak docílíme záruky bezproblémové čitelnosti v budoucnosti a jistoty 

nezpochybnitelnosti autenticity (pravosti) dokumentu po neomezeně dlouhou dobu. 

Čitelnost a nezpochybnitelnost dokumentu nebudou záviset na žádném konkrétním 

systému ani zařízení, dokumenty budou na systému nezávislé, budou bez problémů 

akceptovány úřady a budou dlouhodobě ověřitelné (z angl. Long Term Validation, zkratka 

LTV). 

2.3.2 Normy a standardy 

ETSI - Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (European 

Telecommunications Standards Institute) se sídlem v Sophia Antipolis (Francie), založen 

v roce 1988 (www.etsi.org). Dokument dle normy ETSI nepotřebuje k ověření 

věrohodnosti, neporušitelnosti a čitelnosti žádný systém – nese tyto informace sám v sobě. 

 PAdES LTV definuje požadavky na vlastnosti elektronického podpisu 

připojeného k PDF dokumentu pro účely dlouhodobé archivace. 

 CAdES-A definuje požadavky na vlastnosti elektronického podpisu 

připojeného k dokumentu v libovolném formátu určeném pro dlouhodobou 

archivaci. 

 XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) Rozšířená specifikace 

XML podpisu. XAdES definuje šest rozdílných předpisů, specifikací dle 

požadavků ochrany. Každý další předpis obsahuje a rozšiřuje ten 

předcházející. Tato rozšířená specifikace může být využita pro podepisování 

XML dat ve smyslu dlouhodobé archivace a ověřitelnosti, nebo k vytvoření 

balíčku pro uložení více rozdílných dokumentů v jednom archivním 

záznamu. 

Normy ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011 popisují různé verze formátu 

PDF/A zajišťující, že dokument bude možné beze ztráty informace zobrazit na budoucích 

zařízeních a v budoucích verzích software. Definice PDF/A stojí na následujících 

předpokladech: 

 nezávislost na platformě, 

 všechny informace potřebné pro správné zobrazení jsou uvnitř souboru 

(například fonty, definice barev apod.), 

 veškerá metadata jsou ve formátu XMP, 

 žádné šifrování, žádná ochrana hesly apod., 
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 žádný audio nebo video obsah, 

 žádný JavaScript nebo spustitelné spouštěče souborů, 

 nepoužívá se LZW komprese. 

Rozlišujeme tyto normy PDF/A - PDF/A-1 dle ISO 19005-1:2005, PDF/A-2 dle ISO 

19005-2:2011 a PDF/A-3 dle ISO 19005-2:2011. 

 

 

2.3.3 Požadavky řešitele 

Jako řešitel projektu se snažím nabídnout to nejlepší (tedy ideální) řešení nebo se 

tomu alespoň co nejvíce přiblížit. Pojďme se tedy podívat, jak vypadají parametry 

ideálního elektronického důvěryhodného archivu: 

 provádí prvotní analýzu dokumentu (libovolného), 

 zaznamená výsledky analýzy (metadata), 

 provede úkony k zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti, 

 stará se o dokument v čase se zajištěním: 

- dlouhodobé ověřitelnosti (LTV) - na základě služeb TSL, nebo TSA 

(nezávislými / běžnými prostředky)  

- dlouhodobé čitelnosti (LTA) - (formát PDF/A) 

- reakce na změny v legislativě a normách 

 je nezávislé, tzn. dokument podle normy ETSI potřebuje jen sám sebe: 

- existence dokumentu v čase není závislá na úložišti, existenci CA, 

konkrétním subjektu atd. 

- PAdES (péče o PDF), CAdES (péče o jakýkoliv dokument), XAdES (xml). 

Nutno poznamenat, že poslední bod není pro samotnou funkci archivu nezbytný, 

zabezpečuje pouze naprostou nezávislost dokumentu na systému samotném. Jeho 

implementace je tedy otázkou potřeby a proti tomu vynaložených prostředků za tuto 

funkcionalitu. 

 Dále systém jako celek musí disponovat vlastnostmi a funkcionalitami, které 

uživatelé nezmiňují, ale předpokládají jejich existenci. Tyto požadavky rozšiřují tedy 

skupinu již stanovených požadavků na uživatelské úrovni:  

 Integrace s prostředím Microsoft Office. 

 Integrace s ERP. 

 Integrace do rozhraní multifunkčních strojů. 

 Kooperace s poštovním úřadem. 

 Archivace elektronické pošty. 

 Zakázková metadata (možnost vlastní definice). 

 Oprávnění na základě skupin a rolí. 
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 Nástroje pro spolupráci a aktivity. 

 Souborová synchronizace (online /offline zpracování). 

 Konverze dokumentů do PDF/A. 

 Operace s elektronickým podpisem (interním / externím). 

 Management časových razítek (automatické přerazítkování). 

 Záznam činnosti uživatelů (log soubor). 

 Reporting (přehledy o stavech procesů). 

 

Prvotní a vlastně zásadní, byl požadavek na automatizaci interních procesů (agend) ze 

strany vedení. Dejme si výčet těchto agend do souvislostí s již získanými informacemi. 

V následující tabulce je přehled jednotlivých agend (typů dokumentů) k řešení. U 

každé z nich je uvedeno, v jaké podobě dokumentu je proces zahájen (digitalizované nebo 

listinné). Dále o jaký přístup k agendě se jedná z hlediska jejího zpracování (viz. kapitola 

1.3.1). Následuje definice potřeby elektronického podpisu, případně časového razítka, doba 

archivace (případně návrh pro implementaci), možnost digitalizace (A + číslo zákona) 

a metoda zajištění důvěryhodnosti. Zde je zmiňována digitální stopa, LTV služba, nebo 

kombinace obojího. V případě užití digitální stopy (zkratka DS) je důvěryhodnost 

dokumentu závislá na jeho existenci v systému. Samotný dokument v sobě nenese 

informace nutné k jeho validaci mimo systém. 

  
Tab. 2 Agendy a přístupy k jejich zpracování 

Agenda / 

proces 

Podoba 

digital./list. 

Přístup 

k agendě 

Elektron. 

podpis 

Časová 

razítka 

Doba 

archivace 

Lze 

převést 

? 

Zajištění 

důvěryhod. 

Faktury 

přijaté 
D/L Došlá ano Ano 10(11) A-235 DS + LTV 

Žádanky D Interní interní Ne 10 (návrh) A-499 DS / (LTV) 

ISDS D Došlá interní Ne 10 (návrh) A-300 LTV 

ISDS D odchozí ano Volitelné 10 (návrh) A-300 LTV 

Smlouvy L Došlá ano Volitelné Verzování A-300 LTV 

Smlouvy D odchozí ano Ano Verzování A-300 LTV 

ISO dokument D Interní interní Interní Verzování  DS / (LTV) 

E-mail D Vše ano Volitelné 10 (návrh) A-300 LTV 

Korespondence L 
došlá, 

odchozí 
ano Volitelné 5 (návrh) A-300 LTV 

 

 Doba archivace u agend, které využívají verzování, není pevně dána. Jde 

o dostupnost poslední platné verze dokumentu a k ní například historii 10 let. 
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 Korespondence – U důležité korespondence stačí prostý sken, ale originál je nutné 

uchovat. Jinak by se musela provádět autorizovaná konverze dle Zákona 

č.300/2008 Sb. 

 Personální dokumentaci vůbec nedoporučuji převádět do digitální podoby 

s následnou likvidací originálu. V případě potřeby lze uchovávat elektronicky jen 

vybrané agendy (omezeno zákoníkem práce). Navíc dokumenty týkající se vzniku, 

změny, skončení pracovního poměru a důležité písemnosti týkající se odměňování, 

musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. U těchto typů dokumentů je 

nutná jejich archivace v listinné podobě . 

 

Samostatné, i když svou povahou logicky související, je řešení dlouhodobého 

archivu elektronické pošty. Elektronickou poštou prochází čím dál více důležitých 

dokumentů. Poštovní úřad obsluhuje necelou stovku aktivních mailboxů v rozsahu 

300 MB-1 GB. Technologické omezení úložiště nedovoluje tyto hodnoty výrazně zvýšit 

(doporučených 100 GB na celé úložiště jednoho serveru). V tomto rozsahu to postačuje 

uživatelům na 2-6 měsíců komunikace ve složce na serveru. Tato pošta je denně 

zálohována v rámci serveru. Vše ostatní (starší) musí být v lokální složce archívu Outlooku 

(PST souboru). Tyto lokální složky obsahují veškerou historickou komunikaci a její 

velikost je řádově 1-10 GB. Lokální soubory PC nejsou centrálně zálohovány. Je zde tedy 

potencionální riziko ztráty dat v případě poruchy nebo ztráty hardware. Dalším problémem 

stávajícího stavu je, že neprovozujeme archiv pošty v pravém slova smyslu. Uživatelé mají 

možnost historické maily mazat dle potřeby. Je zapotřebí zajistit takovou funkcionalitu, 

která neumožní uživatelům maily nijak měnit a bude dostatečně silná (certifikovaná) i pro 

průkazná řízení. Shrneme-li požadavek, je třeba archivovat veškerou komunikaci všech 

uživatelů. A to jak interní, tak externí a jak odchozí, tak příchozí. Retenční čas archivu byl 

stanoven na 10 let. 

 

2.3.4 Logický návrh systému 

Systém by měl být v souladu s globální a informační strategií společnosti, která tak 

udává koncepce IS. Dle [1]: „Je nutné vytvoření takové informační architektury, která: 

 Podporuje všechny procesy probíhající v organizaci. 

 Respektuje organizační strukturu organizace. 

 Uspokojí všechny krátkodobé i dlouhodobé informační potřeby organizace.“ 

Cílem projektu je podpořit business procesy, zvýšit produktivitu a eliminovat 

problémy a chyby vznikající v současném zpracování. Aby systém uspokojil informační 

potřeby organizace, musí být dostatečně pružný (modifikovatelný), otevřený pro 

jakoukoliv spolupráci a musí nabízet moderní funkce a řešení. Procesy probíhající 

v organizaci není třeba od základu měnit (provádět reengineering). Procesy jsou navrženy 

a implementovány. Nyní je třeba je automatizovat.  
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Všechny potřebné procesy nám bude schopen interpretovat procesní (workflow) 

systém. Dokumenty vznikající v rámci těchto procesů je třeba zařadit, zpracovávat 

a nakonec archivovat. Dokument má vztah jak k samotnému business procesu, tak 

k ostatním systémům společnosti (ERP systém – faktura).  Procesy vznikají nad subjekty, 

které jsou v systémech zaznamenány (ERP systém – organizace / zaměstnanci). Lidé 

pracující se systémem jsou až na výjimky externích uživatelů, také uživateli podnikové 

infrastruktury. Systém tak reflektuje i organizační strukturu společnosti. Vstupem do 

systému z podstatného okolí je jakákoliv forma dokumentu (sken, mail, zpráva ISDS). Je 

více než vhodné, tedy žádoucí, aby tyto systémy spolupracovaly a nedocházelo 

k duplicitám a zbytečným replikacím. Model je zachycen následujícím konceptuálním 

diagramem:   

 

Obr. 5 Diagram datových toků v konceptuálním modelu 
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3. Rozbor stávajících systémů a možností pro řešení problematiky 

Cílem této kapitoly je popsat stávající systém, uvědomit si jeho nedostatky 

a slabiny a stanovit potřebné změny. 

3.1.Možnosti stávajících systémů a vybavení 

V této části analýzy těžím ze znalosti prostředí, systémů a jejich kooperací. 

Společnost používá ERP systém Helios Orange (dále jen Helios, více na www.helios.eu). 

Jedná se o velice známý produkt na českém trhu a většina výrobců software podporuje 

komunikaci s ním. Systém má třívrstevnou architekturu. Jako databázi využívá Microsoft 

SQL server verze 2008. V tomto systému je databáze dodavatelů a odběratelů, veškeré 

finanční a skladové agendy. Dále je využíván personální modul. Tím pádem je v systému 

i databáze zaměstnanců. 

Před čtyřmi lety byl nasazen pro plánování výroby produkt Organizer Kompakt 

společnosti Mikropost (www.mikropost.cz). Organizer má vlastní databázi na společném 

SQL serveru a využívá exekutivu v podobě PHP skriptů. Organizer je ryze webová 

aplikace. S databází Heliosu komunikuje na základě práva účelově definovaného uživatele. 

Organizer je tak schopen databázi Heliosu i modifikovat (databázi zakázek) a tvoří tak pro 

Severotisk spolu s Heliosem základ informačního systému. O zbytek agendy ohledně 

zakázky se starají běžné kancelářské produkty a poštovní úřad. 

3.1.1 Technologická vybavenost  

V souladu s aspekty řešení, kde bylo mimo jiné i specifikován bod maximálního 

využití stávajících systémů a technologií je na místě tyto prostředky popsat.  

Hardwarové prostředky, které budou využity při implementaci DMS systému : 

- 2 fyzické servery DELL R510 (2 socket x 4 core 2,4 GHz, 24 GB RAM). Na tomto 

hardware je v současnosti provozováno 8 virtuálních serverů různých rolí. Zřejmé 

je, že bude muset dojít ke zvýšení velikosti operační paměti. Výpočetní prostředky 

vykazují dlouhodobě rezervy ve výhonu.   

- diskové pole DELL 3600i v režimu RAID 5 a RAID 10 s kapacitou 4,5 TB (volná 

kapacita 1,7 TB). 

- 1 Gb LAN. 

- Konektivita k internetu 50 Mbit/sec (plně duplexní, bez agregace). 

Softwarové prostředky: 

- Virtuální platforma VMware (HA cluster – High Availability). 

- MS Windows Server 2008 64 bit, Datacenter edition. 

- MS Office 2010 na všech klientech. 

- Elektronická pošta (MS Exchange 2010). 

- Relační databáze (MS SQL server 2008, přístupová licence na procesor). 

- ERP systém - Helios Orange (databáze SQL). 

- Plánování výroby – Mikropost Organizér (databáze SQL, exekutiva PHP skript). 
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3.1.2 Centrální adresáře a číselníky 

 

Databáze organizací (zákazníků, dodavatelů a ostatních komunikujících organizací) je 

vedena v systému Helios. Jakýkoliv nový kontakt musí být nejprve zadán do Heliosu – 

centrálního adresáře organizací. Systém Organizer tuto databázi nijak nemodifikuje, pouze 

čte. Organizer nemá pro správu adresáře žádné prostředky. Stejně jako Organizer, i systém 

DMS by měl využívat centrální adresář organizací. Organizačně je zajištěna správa tohoto 

adresáře. Modifikovat adresář mohou jen správci adresáře, a to na základě požadavku. 

I tento požadavek bude předmětem řešení v rámci workflow. Popis datové struktury 

databáze organizací je v elektronické příloze č. 1 – tabulka TabCisOrg. 

 

Databáze zaměstnanců existuje díky používání personálního modulu taktéž v rámci 

systému Helios. V této databázi je výčet všech zaměstnanců, jak na stálý pracovní poměr, 

tak brigádníků – zkrátka všech, kteří dostávají mzdu. Dále se v této databázi zmiňuje 

příslušnost zaměstnance k nákladovému středisku. Popis datové struktury databáze je 

v elektronické příloze č. 1 – tabulka TabCisZam.  

 

Uživatelé všech systémů společnosti jsou evidováni v rámci Active Directory 

Microsoft windows serveru. Není pravidlo, že všichni uživatelé jsou současně 

zaměstnanci, ani naopak. Databáze obsahuje zhruba 80 aktivních uživatelských účtů. 

 

3.1.3 Komunikace ERP systému Helios s okolím 

 

Helios komunikuje na základě zasílání a načítání zpráv. Svůj interní formát nazývá 

Helios-XML. Tento formát se užívá pro načítání dokladů mezi různými instalacemi 

systému Helios. Podmínkou užití jsou shodné základní číselníky (druhy dokladů, 

organizace, zboží a služby a organizační struktura). Další forma komunikace je založena na 

EDI (Electronic Data Interchange) technice. Formát EDI je provozován mezi dvěma 

subjekty, kdy třetí strana garantuje doručení a neporušený obsah souboru. A nakonec 

obecný plugin umožňuje rozšířit standardní funkcionalitu systému na přenos dat v takovém 

formátu, který požadujeme. Rozšíření se provádí doinstalováním doplňku (pluginu) 

vytvořeného na zakázku podle požadavků. Definice zprávy umožnuje u tohoto typu 

používat šifrování, elektronický podpis a časové razítko. 

  

3.2.Objemy a typy agend 

Následující kapitoly popisují stávající procesy zpracování jednotlivých agend. 

Současně se snaží identifikovat důležité parametry agend, tak aby bylo možné vybrat co 

možná nejoptimálnější řešení. Některé agendy se dají považovat za strukturované, jako 

například evidence faktur přijatých, interní žádanky. Pro tyto agendy je typické již nynější 

zpracovávání formulářovou formou (i když jen za pomoci tabulkových procesorů). 

Evidentně implementačně nejzajímavější (i z hlediska komunikace s ERP) bude agenda 
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přijatých faktur. Ostatní agendy mohou využít již modelovaných funkcionalit systémů 

(pokud je to možné), neboť je Severotisk zpracovává zcela totožně, jako ostatní subjekty. 

 

3.2.1 Evidence faktury přijatých 

Faktury přicházejí jak e-mailem, tak běžnou poštou. V některých případech oběma 

variantami, protože se využívá rychlosti e-mailu oproti běžné poště (zejména při uzávěrce 

měsíce). V tomto případě se musí ohlídat, aby nebyly faktury v systému zavedeny 

duplicitně. Každá doručená faktura musí být evidována v knize došlé pošty v podatelně. 

V této fázi je vybavena papírovým likvidačním lístkem – „košilkou“ (obrázek 6). 

 

Obr. 6 Likvidační list přijaté faktury v listinné podobě 

 

Poté faktura spolu s košilkou míří k věcnému schválení objednatelem. Faktury 

málokdy obsahují informaci o odběratelské objednávce. Vzhledem k počtu a struktuře 

dodavatelů je již obecně známo kdo zboží nebo službu objednal (asociace dodavatelská 

organizace – interní objednatel). Objednatel předává fakturu k nákladovému (výdajovému) 

schválení svému nadřízenému na úrovni útvaru. Poté faktura končí ve finanční účtárně. 
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Faktury přijaté jsou evidovány (i propláceny) v systému Helios. Celý proces je zachycen 

na následujícím diagramu: 

 

 

Obr. 7 Procesní diagram likvidace přijaté faktury 

 

Informace na košilce faktury: 

 Podatelna: číslo zásilky, datum přijetí (lze automatizovat) – 3 minuty. 

 Věcně schvalující: stvrzení podpisem a datem (lze automatizovat), 

nákladové středisko (případně dodání příloh na rozúčtování), vyjádření 

k likvidaci (krátký popis). Pokud se jedná o rozpočtový výdaj, je nutné 

uvést číslo výdaje v rámci rozpočtu. – 5 minut (v případě účtování na více 

středisek – příprava podkladu minimálně 15 minut). 

 Schvalující: stvrzení podpisem a datem (lze automatizovat) – 1 minuta. 

 Finanční účtárna: číslo dokladu (lze automatizovat), pořadač, formální 

souhlas (lze automatizovat), veškeré informace o zaúčtování a stvrzení 

(duplicita s ERP) – 10 minut. 

Z výše uvedeného je vidět, že lze automatizovat drtivou většinu informací, kterou 

dnes lidé musí vyplňovat ručně. Navíc se jedná o odhad časové náročnosti v minimální 

hladině. Není zde zohledněn čas distribuce dokladů v listinné podobě. Efekt automatizace 

bude tím pádem markantní.  



Tomáš Hřebejk: Analýza a návrh systému pro workflow a správu dokumentů 

 

2013  27 

 

 

Diagram datových toků v problematice schvalování přijatých faktur demonstruje 

závislost na dvou datových strukturách: databázi organizací a samotném záznamu faktury 

(informací nutných pro její likvidaci).

 

Obr. 8 Diagram datových toků procesu likvidace přijaté faktury 

 

Fakta ohledně zpracování agendy došlých faktur: 

 Identifikace – pro zařazení dokumentu využijeme jako identifikaci unikátní 

číslo automaticky přidělené systémem. 

 Počet – 600 až 850 za měsíc. Přičemž na přelomu měsíce jsou denní počty 

došlých faktur vyšší – zhruba 70 kusů. 

 Rozsah – samotná faktura mívá 1-3 listy. Spolu se souvisejícími doklady, jako 

jsou dodací listy, celní deklarace, objednávky je složení i počet listů různý 

(jedná se o jednotky listů). 

 Skladba dodavatelů - žádný z dodavatelů netvoří většinu fakturace. Orientační 

množství faktur častých dodavatelů: TYPOS 60-90, SVOBODA, DHL, G+P, 

AGFA – všichni zhruba 10, dále jednotlivě. Případné automatické zpracování 

má význam pouze u faktur Typosu. Mám na mysli například OCR těžbu 

variabilního symbolu, částek a datumů. Nabízí se možnost OCR „naučit“ 

dodavatelský formulář foktury. Následuje pžehled četnosti faktur Typosu: 
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Obr. 9 Graf četnosti faktur dle měsíců v roce 2012 

 Klasifikace faktur přijatých: materiálové, režijní, investiční a penalizační. 

Každá má svojí číselnou dokladovou řadu. Navíc rozeznáváme tuzemské 

a zahraniční (u každého z těchto druhů). 

 Forma doručení: 25% pouze e-mail, 15% pouze listinná podoba, 60% obojí   

(e-mail kvůli rychlosti a pošta kvůli potvrzení). 

 Jazykové mutace: 60% české, 40% anglické a německé, jiné nepřicházejí. 

 Koordinace: Kdo fakturu věcně odsouhlasí, je dáno vazbou na dodavatele 

(existují však i nejednoznačnosti). Vždy existuje v procesu osoba, která je 

schopna určit následovníka.  

3.2.2 Interní žádanky 

V současnosti existují pouze v podobě předtištěných papírových formulářů, 

případně jde o soubory kancelářských aplikací (šablony). I tyto šablony slouží po vyplnění 

k tisku a nakonec se tedy taktéž „potulují“ v papírové podobě po společnosti. 

 Žádanky jsou z procesního hlediska totožné. Žadatel o něco žádá schvalovatele 

a ten pouze vyhoví či zamítne žádost. V případě vyhovění žádosti je tato informace 

předána dále vykonavateli. Například zaměstnanec žádá nadřízeného o dovolenou. Pokud 

je tato žádost schválena, postupuje ke zpracování do mzdové účtárny. Stejně tak požadavek 

nákupu postupuje osobě odpovědné za nákup dané komodity. Obdobně je na tom většina 

žádanek. Například žádosti o opravu, přepravu, majetková evidence (zařazení, vyřazení, 

umístění). Obsah (formulář) samotné žádosti se liší dle objektu zájmu. Ještě jednodušším 

procesem je zadání organizace do centrálního adresáře. Zde je schvalovatel současně 

vykonavatelem. Příklady interních žádanek jsou v příloze číslo 2. U všech žádanek se dají 

stanovit uživatelé schvalující (respektive jejich výčet) a je na žadateli, který je vlastně 

v roli koordinátora, koho si ke schválení vybere. Nedoporučuji řešit vazbu na organizační 

schéma. Každý ví, koho o co žádat a pokud by se spletl, bude mu žádost vrácena. Stejně 

tak poslední, výkonný článek, se dá pevně stanovit (například mzdová účtárna, evidence 

majetku, IT oddělení, atd.). Pro toto využijeme rolí (skupin) uživatelů a bude jedno, kdo 

danou záležitost zpracuje (vyřeší se automaticky zastupitelnost).  
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3.2.3 Datová schránka - ISDS 

Zprávy datové schránky přijímá a odesílá pouze podatelna (sekretariát). Distribuci, 

zejména personálnímu oddělení, provádí pomocí e-mailu, a to zasláním ZFO souboru. 

Záloha zpráv probíhá manuálně kopií zprávy (opět ve formátu ZFO) do síťové složky 

sekretariátu. Problém je jednak s automatizací distribuce například dle odesílatele. Dále 

samotná záloha není nijak garantována. Denně do společnosti dorazí průměrně pět zpráv 

ISDS. U odchozích zpráv připraví odpovědná osoba podklady a výpravna (sekretariát) tyto 

podklady přiloží do zprávy datové schránky, kterou odešle jménem Severotisku. 

Je třeba zabezpečit na základě pravidel (například odesílatele) automatickou 

distribuci zpráv uvnitř společnosti. Stejně jako u ostatních agend, přejímající potvrdí svým 

podpisem převzetí odpovědnosti za zpracování obsahu zprávy. V případě odchozích zpráv 

zabezpečit možnost delegování komunikace s určitými organizacemi určitým uživatelům 

(rolím). Typicky personální a mzdová agenda musí komunikovat s Českou správou 

sociálního zabezpečení, apod. 

 

3.2.4 Evidence smluv 

Smlouvy jsou uloženy pouze v papírové podobě v pořadačích přístupných pouze za 

pomoci sekretariátu. Elektronická verze smluv (prostý sken) existuje jen v několika 

případech, a to pouze na základě vlastní iniciativy odpovědné osoby za obsah smlouvy. Ta 

si většinou pro svou potřebu smlouvu převedla do digitální podoby (prostým skenem, bez 

elektronického podpisu nebo razítka do formátu TIFF či PDF). 

Archiv obsahuje větší množství smluv. Z nich je ale aktuálních (posledních verzí) 

pouze část. Jedná se o 160 dodavatelských a 50 odběratelských smluv. Rozsah smluv je   

3-20 stran. Změny (verze, dodatky) nebo přírůstky jsou v řádech jednotek za měsíc. Z větší 

části nelze smlouvy rozešít, neboť jsou plombovány. 

Přehled smluv, jejich platností, odpovědných osob je pouze v rámci tabulky 

v Excelu. Nefunguje automatická notifikace na eskalaci smlouvy. Různé verze a dodatky 

jsou v rámci řazení dokumentu v pořadači a na první pohled to tak není patrné (přehledné). 

3.2.5 Řízená (ISO) Dokumentace 

Zde se hodí poznamenat, že rozhodnutí o implementaci ISO normy padlo bez 

vědomí IT a dříve, než požadavek implementace DMS. V opačném případě by totiž bylo 

doporučeno ISO implementovat až po zavedení systému DMS a workflow. Tyto systémy 

řeší nároky na uvolňování a distribuci ISO dokumentace. Stávající technologie společnosti 

umožňují využít k podpoře ISO dokumentace pouze souborový systém serveru.  

Pro tento typ dokumentace je třeba poskytnout kompletní zázemí ať už od řízeného 

vzniku dokumentu (jeho schvalování a verzování), po prokazatelnou distribuci skrze 
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organizační strukturu. Tuto funkcionalitu je možné využít i na agendy různého typu 

školení (BOZP, vstupní školení, apod.)  

Každý řízený dokument má pevně stanovenou hlavičku, obsahující informace 

o čísle dokumentu v rámci struktury dokumentace (příklad níže - S-04), názvu, 

zpracovatele a schvalovatele včetně datumu. Dále datum platnosti a číslo verze. Toto 

budou základní atributy uložení dokumentu v DMS.  

 

Obr. 10 Hlavička řízeného dokumentu 

Řízená dokumentace řeší záznamy jednotlivých agend, včetně skartačního znaku a doby 

archivace. Například směrnice nákupu navrhuje uchovávat 28 různých druhů záznamů, 

přičemž zhruba polovina druhů záznamů není evidována v rámci ERP Helios. To znamená, 

že bude pro tyto agendy využit DMS. 

3.3.Výběr z nabízených řešení 

V průběhu posledního kvartálu roku 2012 jsem oslovil potencionální dodavatele 

DMS systémů s žádostí o prezentaci jejich řešení včetně rámcové cenové nabídky. Při 

výběru uchazečů jsem vycházel jednak z historické komunikace na toto téma (případ 

Software 602 a PosAm). KadeL Data servis jsem oslovil díky tomu, že je to jediné 

zastoupení produktu d.3 ECM v České republice. Tento systém totiž provozuje mateřská 

společnost Severotisku – EDS v Pasově a dá se tak očekávat tlak na implementaci tohoto 

produktu. Bylo zapotřebí mít srovnání konkurenčních produktů pro případnou 

argumentaci, proč nechceme provozovat shodný systém. Paralelně jsem mapoval možnosti 

řešení dlouhodobého archivu elektronické pošty. I v této problematice jsem vycházel z již 

existujících kontaktů. GFI, protože jde o stávajícího dodavatele antispamového řešení 

a nabízí i tuto funkcionalitu. Dále MailStore, který se již několikrát historicky snažil 

v Severotisku prosadit. A nakonec stávající ISP - Vodafone, se svým řešením na bázi 

OpenSource. Všechny nabídky jsou elektronickou přílohou číslo 2 této práce. Následuje 

popis vyhodnocení jednotlivých řešení: 

Společné vlastnosti všech nabízených řešení: 

- Třívrstvá architektura (klient - server - databáze). 

- Multiplatformní řešení (PC, web, chytré telefony). 
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- Možnost napojení na ostatní systémy (ERP, elektronická pošta). 

 

Rozdílné vlastnosti, nebo užitečné funkcionality nabízených řešení : 

- Fulltextové vyhledávání s využitím OCR ve skenovaných dokumentech nabízí 

pouze ELO Pro a d.3 ECM. Software 602 řeší skenování a OCR externě. 

- ELO Pro rozeznává tenkého (webového) a tlustého (aplikačního) klienta (cenově 

rozdílné). 

- d.3 ECM užívá pro počet uživatelů počet současně pracujících (tzn. postačuje méně 

licencí). 

Pro přehlednost jsem sestavil srovnávací tabulku jednotlivých řešení: 

Tab. 3 Srovnávací tabulka dodavatelských řešení 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Dodavatel Software602 
 

PosAm KadeL Data 
servis 

KadeL Data 
servis 

Parametr / produkt Form Server ELO Pro d.3 ECM M/TeamBridge 

Web produktu www.602.cz www.exon.cz www.kadel.cz www.kadel.cz 

     

Fulltextové 
vyhledávání (OCR) 

Není v ceně 
(řeší externě) 

V ceně 
(i OCR) 

V ceně 
(i OCR) 

Nezmíněno 

Spolupráce s el. 
Poštou 

Ano Ano Ano Zastřešuje 
funkcionalitu 

Datová schránka Ano Ano NE Ano 

El.podpis a časové 
razítko (integrace) 

SecuStamp Modul PDF Sign Nezmíněno Nezmíněno 

Rozhraní pro ERP SAP, Helios SAP, Helios SAP Helios 

Reference (z 
nabídky) 

http://www.602.cz/ 
/pripadove_studie 

Strana 5 
(nabídka) 

Strana 8 
(nabídka) 

Strana 21 
(nabídka) 

Cena licence 
serverových součástí 

250.000 Kč 160.500 Kč Cena 
agregována 

Cena agregována 

Klientské přístupy 45x 
80.000 Kč 

7x pevný a 38x 
tenký 
414.500 Kč 

25x 
konkurenčních 

50x 

Analýza + 
implementace 

162.000 Kč 448.000 Kč 50-70% ceny 
licencí 
(min 414.000Kč) 

50-70% ceny 
licencí 
(min 285.000Kč) 

Cena řešení 
 

492.000 Kč 1.023.000 Kč 827.900 Kč 
+ implementace 
=1.241.900Kč 

570.000 Kč 
+ implementace 
=855.000Kč 

Roční maintenance 15% z ceny díla 
73.800 Kč 

18% z ceny 
licencí 
103.500 Kč 

Neuvedeno Neuvedeno 
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Shrnutí : 

 602 Form Server je od tradičního českého výrobce. Výborné reference. Podpora 

týmu 100 lidí. Příznivá cena.  

 ELO Pro – výhodou jsou bohaté zkušenosti s vytěžováním OCR. 

 d.3 ECM – robustní, nejnákladnější. Neobslouží datovou schránku, jakožto 

jeden ze vstupů do DMS. Jediný produkt, který nemá výrobce v česku (pouze 

partnera). 

 M/TeamBridge – klade důraz spíše na komunikaci (historicky vychází 

z mailserveru) a CRM. Nevytěžuje informace z archivu pomocí OCR. Archív 

vnímá pouze jako úložiště (nezohledňuje legislativní normy a neřeší skartaci).  

 

Výběr pomocí multikriteriální analýzy (MCA): 

Váhy jsem stanovil na základě expertního odhadu takto: 35% funkcionalita, 15% 

reference, 35% cena a 15% podpora řešení. Pro vyhodnocení jsem použil vlastní nástroj 

vytvořený v MS Excel. Vítězné řešení je FormServer společnosti Software 602 s 96% 

celkového hodnocení. O druhou příčku se se značným odstupem takřka dělí produkty 

M/Team Bridge a ELO Pro. Na posledním místě skončil produkt d.3 ECM. 

Tab. 4 Hodnocení MCA 

 

 

Další důvody, podporující výběr řešení od spol. Software 602 a.s.: 

 Je to jeden z technologických lídrů na našem trhu (má výborné reference). 

 Předpokládá se nejlepší podpora (legislativní i systémová) vzhledem 

k množství instalací ve státní správě. 

 Detailně a důsledně dodržují normy (certifikace ETSI). 

 Nabízejí komplexní pokrytí všech potřeb souvisejících s elektronickými 

dokumenty. 

 Řešení lze velmi snadno přizpůsobit naší organizaci nebo integrovat do 

produktů třetích stran (zkušenost s ERP systémem Helios). 

 

 

 

bez vlivu Kritéria, váhy, extrémy

minimum kritérium váha % kritérium váha % kritérium váha % kritérium váha %

maximum funkce 35 reference 15 cena 35 podpora 15

Název uchazeče Hodnocení 3 90 3 90 2 492000 3 90

Software 602, FS 96,11% 80 88,89% 90 100,00% 492000 100,00% 90 100,00%

PosAm, ELO Pro 76,83% 90 100,00% 90 100,00% 1023000 48,09% 60 66,67%

KadeL, d.3 ECM 64,70% 75 83,33% 80 88,89% 1241900 39,62% 50 55,56%

KadeL, M/TeamB. 78,75% 80 88,89% 85 94,44% 855000 57,54% 80 88,89%
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Výběr řešení pro dlouhodobý archív elektronické pošty 

 

Dlouhodobý archív elektronické pošty má jiná interní specifika (orientace 

na výkon fultextového vyhledávání apod.) Jedná se o objemnější data, než v rámci 

workflow a DMS (řádově jednotky TB). Úlohou tohoto systému je kromě archivace 

i „ulevit“ produkčnímu poštovnímu úřadu. Tyto požadavky vyžadují specifická 

řešení.    

 

a) Řešení vlastními silami - pouze rizika ztráty dat. Záloha lokálních složek na server. 

Lze k tomu využít nástroj pro MS Outlook – zálohování osobních složek. Výhodou 

je cena – je to zdarma. Naopak nevýhodou je jen částečné řešení, zvýšené nároky 

na administraci (nástroj se musí ručně instalovat a poměrně složitě nastavit, a to 

u každého klienta) a zejména nejistota funkčnosti. Není mechanismus, který by 

notifikoval neúspěšnou synchronizaci.  

b) Cloudové řešení ISP poskytovatele (VODAFONE) – mailcopy/mailarchiv. Řešení, 

kdy veškerá pošta (příchozí i odchozí) je ukládána do serveru v datacentru a lze jí 

kdykoliv nezávisle na stavu serveru v Severotisku těžit. Předpokládaná cena je 

3.000 Kč za měsíc. Kapacita serveru zajistí historii mailů v rozsahu 5-10 let 

komunikace, ale pouze pošty ven a z venku – nikoliv interní!  

c) Certifikované mail archívy - Mailstore (www.mailstore.cz) / GFI Mailaarchiver 

(www.gfi.cz) – nejsofistikovanější řešení. Finanční náročnost je u obou produktů 

podobná a to 50-60tis.Kč za 100 mailboxů. Nepovinný udržovací poplatek je 

v rozsahu 15-20tis.Kč za rok. Výhodou je rozšíření funkcí samotného e-mailového 

klienta (MS Outlook) o fultextové vyhledávání uvnitř příloh. Dále je umožněn 

přístup z mobilních zařízení nebo webového prostředí. GFI nabízí velké množství 

reportů a selekci archivu do různých úložišť dle stáří mailu (například starší maily, 

ke kterým se málokdy přistupuje, je možné uložit na pomalejší a levnější úložiště). 

 

Shrnutí a doporučení: 

Verzi řešení a) nedoporučuji. Není systémové řešení a kromě pocitu, že lokální 

archivy jsou zálohovány, nic jiného nepřináší. Varianta b) má zásadní problém 

s interní poštou – tu neodchytí. Proto doporučuji variantu c). Pouze tato varianta 

naplní požadavky a nabízí přidanou hodnotu i v podobě legislativní prokazatelnosti 

mailu (v případě soudního sporu). Cena je srovnatelná s variantou b) za 2 roky 

provozu. Na základě referencí, informací a garance ze strany stávajícího 

dodavatele, doporučuji řešení GFI. Má propracovanější reporting, na jehož obdobu 

již byly požadavky (například meziroční počty mailů uživatelů a případně jejich 

struktura). Podpůrným argumentem může být již současné užívání antispamového 

řešení od společnosti GFI.  
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4. Popis systému 

 

Požadavky na systém jsou napříč širokým spektrem funkcionalit. Jako optimální 

varianta se nabízí kooperace vícero systémů, mezi kterými bude právě procesní 602 Form 

server v roli jakéhosi middleware. Pomocí inteligentních formulářů a vazeb na databáze lze 

v systému definovat a obsloužit unikátní procesy. Systém jako celek tvoří již funkční 

systémy v organizaci (MS Exchange, Helios, MS Active Directory) a dále nově 

implementované: 

1. 602 Form server – procesní server nad dokumenty a daty a současně funkce 

elektronického archivu. 

2. Ricoh DigiDocFlow – rozhraní mezi multifunkčními stroji (skenery) 

a systémem pro správu dokumentů. 

3. GFImailarchiver. 

 

Jejich vzájemnou kooperaci znázorňuje následující diagram: 

 
Obr. 11 Diagram datových toků v technologické úrovni návrhu řešení 

 

Architektura systému je třívrstvá klient-server-databáze. Roli serveru hraje 

aplikace Software602 Form Server. Jako databázi využijeme stávající SQL server. 

Klientskou aplikací je podle volby: 

 formulářový prohlížeč Software602 Form Filler. 

 internetový prohlížeč (nejlépe MS Explorer, nebo Mozilla Firefox) s plug-in 

Software602 Form Filler. 
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 samotný internetový prohlížeč za předpokladu užití Form Signer Web 

Serveru. Tato varianta je optimální z funkčního hlediska. Vyžaduje pořízení 

výše zmíněného serveru (cena 100.000 Kč). Více v kapitole 4.1.6.  

 

Nástroje klienta 

 Elektronický formulář: 

- Definuje proces, 

- Pracuje s daty (uživatele, nebo z jiných systémů), 

- Vyplnění on-line / off–line (možná práce i bez konektivity), 

- Kontrola při vyplňování (a možné přizpůsobení se konkrétní situaci), 

- Schvalování s využitím elektronického podpisu (neměnnost, 

průkaznost). 

 Poštovní klient (MS Outlook, chytrý telefon): 

- Příjem notifikací systému DMS, 

- Fulltextové vyhledávání v archivu pošty, 

- Obnova mailu z dlouhodobého archivu, 

 Rozhraní skeneru (software DigiDocFlow): 

- Volba procesu zpracování („sledované složky“ pro uložení skenu 

a metadat). 

 

Nástroje serveru 

 Software602 Form Server: 

- Zajištění elektronického workflow, 

- Zajištění schvalování, 

- Eviduje/poskytuje data/dokumenty, 

- Spravuje formuláře, 

- Archivuje procesy a dokumenty, 

- Navazuje na stávající struktury organizace (organizační struktura, 

personalistika, ekonomika, apod.). 

 GFI mail archiver 

- Archivuje veškerou komunikaci mailserveru, 

- Poskytuje rozhranní pro klienty (webový formulář, MS Outlook). 

 DigiDocFlow 

- Řeší administraci rozhranní multifunkčních strojů, 

- Doručuje skeny a metadata na základě daných pravidel do předem 

určených složek, 

- Poskytuje OCR funkce (ukládá výsledek spolu se souborem skenu), 

- Optimalizuje a opravuje sken (šum, otočení, vynechání). 
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4.1.Řešení Software 602 

Řešení Software602 je technologicky postaveno na základech procesního workflow 

servereru Software602 Form Server (dále jen zkratka FS), nad kterým je připravena 

Elektronická spisová služba, popřípadě Elektronický dokumentový server - obě řešení 

s návazným archivním úložištěm (digitálním archivem). FS dále slouží i pro další 

libovolné workflow procesy.  

 

Obr. 12 Procesní server Software602 Form server [5] 

Jedná se o základní součást celého řešení. Procesní server (Software 602 Form 

Server) umožňuje realizaci elektronických procesů. Zajišťuje tyto hlavní činnosti: 

 správu uživatelů, skupin a rolí, jejich synchronizaci se správou identit (AD 

apod.) a organizační strukturou, 

 řízení přístupových oprávnění (každý uživatel vidí pouze ta data, která 

odpovídají jeho přístupovým právům), 

 workflow – elektronické workflow dokumentů a dat v rámci organizace, 

 nastavení pravidel workflow, 
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 hlídání lhůt – dokumentu je nastavena lhůta pro jeho vyřízení, systém 

upozorňuje na konec lhůty. V případě nedodržení lhůty systém problém 

eskaluje (emailové avízo), 

 zástup – v případě nepřítomnosti vyřizujícího pracovníka je možné 

automatické přidělení dokumentu zastupujícímu pracovníkovi, 

 práce v týmech – umožňuje tvořit týmy pro zpracování příchozích 

dokumentů bez ohledu na jejich konkrétní přidělení (uživatel si dokument 

převezme a ostatní členové týmu vidí, že dokument je již zpracováván 

jiným členem týmu), 

 poskytování statistik, 

 administrační činnosti, např. výměna pracovníků, nastavení schvalovacích 

pravidel daného procesu apod. 

Následuje výčet subsystémů, včetně jejich základních rysů. Z informací je patrné, 

že systém splňuje požadavky stanovené analýzou. Mnohdy dokonce nabízí funkcionality, 

které ani nebyly specifikovány.  

4.1.1 Dokumentový server 

 

Obr. 13 Dokumentový server [5] 

Vznik dokumentu - rozdílné přístupy k dokumentu v závislosti na jeho typu (dle definice 

v kapitole 1.3.1): 
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Došlý dokument 

Archiv řeší příjem dokumentů libovolného typu, tzn. dokumentu z ISDS (datová 

zpráva), dále pak sledované e-mailové zásilky a papírové dokumenty. V rámci příchozích 

dokumentů pracuje s procesy evidence a řízeného workflow s automatizovanými pravidly. 

Konečnou fází je uložení dokumentu do archivu s metadaty zaručujícími jeho skartaci. 

Příchozí dokumenty mohou být při příjmu klasifikovány automatizovaně (např. příchozí 

faktury, smlouvy, důvěrné zásilky, apod.). Archiv je schopen hromadně skenovat 

s pořizováním metadat. To však vyžaduje kooperaci se vstupním zařízením (skenerem). 

A to zajistíme pomocí kooperace s DigiDocFlow software. 

Interní dokument – řízený vznik dokumentu 

Jedná se o řízený proces vzniku dokumentu. Dokument je po organizaci 

distribuován k připomínkování buď sériově (jeden uživatel za druhým) nebo paralelně. 

Každý účastník procesu má svoji verzi dokumentu, se kterou pracuje (připomínkuje). 

Jednotlivé verze na závěr sloučí do výsledné uživatel, který vznik inicioval (provede 

výslednou kompletaci finálního dokumentu). 

Výstupní dokument 

Archiv je postaven na otevřené architektuře, která umožňuje příjem a zpracování 

dokumentů z jiných systémů, a to především formou integrace pomocí webových služeb 

(z angl. Web Services, zkratka WS). Možné jsou i jiné metody. Takto přijatý dokument 

může být zapojen do evidenčního procesu s řízeným workflow, popř. je „pouze“ uložen do 

archivu. Zde je ošetřen podle zásad dlouhodobé digitální archivace, případně je připraven 

na skartaci. 

Odchozí dokumenty – (viz. spisová služba, další kapitola 4.1.2)  

Zpracování dokumentu 

Schválení dokumentu – dokument prochází procesem řízeného schvalování (před 

finální distribucí, popř. před archivací) obdobně, jako při vzniku dokumentu. Buď sériově 

nebo paralelně. Proces schválení může navazovat na již vytvořený dokument (vznik 

dokumentu) nebo pracuje zcela samostatně. Výsledný dokument je uložen do archivu pro 

další zpracování (skartace, zapojení do dlouhodobé digitální archivace). 

Distribuce - dokument, který zpravidla projde vznikem a schválením je obvykle 

nutné distribuovat mezi uživatele. Často je nutné také zajistit, že uživatelé budou 

s dokumentem prokazatelně seznámeni (ISO dokumentace, školící materiály). Tento 

proces je obvykle řízen organizační strukturou. Jednotliví uživatelé mohou v případě 

potřeby zajistit distribuci na nižší organizační složky. V hlavním procesu je hlídán celkový 

přehled o distribuci dokumentu. 
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Archivace dokumentu 

Skartace je nedílnou součástí práce s dokumenty. Každý evidovaný dokument je 

opatřen metadaty, která mimo jiné říkají, jakou dobu je nutné dokument uchovávat a jaký 

je skartační znak. Rozlišujeme skartační znaky A (pro národní archiv), V(k rozhodnutí, co 

s dokumentem dál) a S(skartovat). Archiv dále hlídá dobu určenou u dokumentu a na 

pokyn oprávněného uživatele spouští skartační proces. O skartačním řízení je proveden 

záznam, který se nadále uchovává. 

 

4.1.2 Spisová služba 

Spisová služba bude zásadním vstupním bodem do systému. Jednou z jejich rolí je 

podatelna/výpravna, kdy je nutné počítat s největším náporem na přelomu měsíců, kdy 

doráží zvýšený počet dodavatelských faktur. Jedná se o maximální denní zátěž do 100 

dokumentů a s tímto je třeba počítat při návrhu procesu vstupu dokumentů do systému.  

Aplikace Elektronická spisová služba nabízí následující funkce:  

 napojení na datovou schránku a správu přístupů, 

 centrální zpracování všech datových zásilek došlých a odeslaných z organizace, 

 napojení na evidenci e-mailových zásilek (poštovní server), 

 evidenci listinných zásilek, 

 nastavení automatického příjmu zásilek z datové schránky a emailu, 

 nastavení automatického odesílání zásilek přes datovou schránku nebo email 

v předem plánovaných časech, 

 automatické zpracování příchozích zásilek (konkrétní zásilku přidělí konkrétnímu 

útvaru / uživateli), automatické zpracování je možné i v kontextu napojení na 

vytěžování v rámci skenování listinných dokumentů, 

 ověření platnosti elektronických podpisů a časových razítek s provedením záznamu 

o kontrole. Tato kontrola zahrnuje informace: 

- zjištění, zda se jedná o uznávaný elektronický podpis, 

- prověření kontrolního hashe dokumentu, 

- kontrolu platnosti certifikátu vůči seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) 

příslušné certifikační autority, 

- pokud není certifikát využitý pro vytvoření podpisu momentálně platný, 

kontroluj se platnosti časového razítka a posuzuj platnost podpisu v době 

připojení razítka, 

- ověření podpisů kvalifikovaných certifikačních autorit nejen z ČR, ale 

i ostatních zemí EU, 

 evidenci příchozích i odchozích zásilek libovolného typu, 

 přidělování jednoznačných identifikátorů, metadat apod. 
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Obr. 14 Elektronická spisová služba [5] 

 

4.1.3 Elektronický archív 

Datové úložiště s řízenými přístupovými právy automatizuje činnosti související 

s ukládáním, vyhledáváním a prohlížením dokumentů. Dokumenty archivního úložiště je 

možné používat pro aplikace třetích stran formou např. databázových konektorů. Je také 

možné je dále předávat jiným systémům. Důležitým parametrem archivu je možné 

oddělení práv k obsahu dokumentů od jejich procesního zpracování. Uživatelé tak mají 

například přístup k dokumentům, ale nemohou vidět průběh jeho vzniku, popř. jeho 

schvalování. 

Jednotlivé dokumenty mohou být řazeny do spisů (šanonů – věcně souvisejících celků). 

Každý dokument (spis) má nastavena uživatelská oprávnění pro přístup k dokumentům. 

Každý dokument je takto chráněn vlastním nastavením práv. Finální uložení dokumentu je 

možné strukturovat do složek, kdy uložení probíhá buď jako: 

 automatizované (uživatel nemůže ovlivnit) – dáno např. typem dokumentu, jeho 

vznikem apod., 

 ruční – uživatel určuje podle svých oprávnění, kam bude dokument uložen, 

 poloautomatické – systém dovolí pouze některé složky archivu v závislosti na typu 

dokumentu a je na uživateli, zda změní výchozí nastavenou hodnotu. 

EA také pokrývá všechny funkce potřebné pro korektní vytváření elektronických 

originálů dokumentů a práci s nimi. To zahrnuje mimo jiné: 
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 Převod do PDF/A a dalších verzí formátu PDF. 

 Automatické a dávkové konverze dokumentů. 

 Úpravy dokumentů (spojování více dokumentů do jednoho, přidávání stránek 

apod.). 

 Připojování elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka (včetně 

snadného získání razítek). 

 Ověřování platnosti elektronických podpisů a časových razítek. 

Systém EA mimo jiné umožňuje propojení s portálem SecuStamp.com, 

spravovaným totožným poskytovatelem - Software602. 

 

Obr. 15 Elektronický archív [5] 

 

4.1.4 Komunikace s ostatními systémy 

Aktivní úložiště komunikuje s okolím pomocí: 

 stávajících webových služeb, 

 přímého databázového konektoru do jiných aplikací, 

 využitím skriptovacího jazyka (PHP, ASP apod.), 

 poskytování odkazů na dokumenty formou zabezpečených odkazů, 

 zpracování dokumentů z file systému, 

 e-mailovou komunikací, 

 webovými službami obecně pomocí http/s požadavků atp. 
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Webové služby (WS) jsou nejpoužívanější metodou komunikace s aktivním 

úložištěm. Každá metoda má název, specifikující funkci. Dále parametry a návratové 

hodnoty.  Existují následující metody: 

 ProcessArchiveDocument pro ukládání dokumentů do aktivního úložiště. 

 GetDocument pro získání dokumentu z aktivního úložiště. 

 StornoDocument – storno dokumentu (jen příznak storna, ne samotný 

výmaz). 

 SearchDocument – vyhledání dokumentu na základě parametru. 

 CreateProcess – spouští proces (formulář) dle vstupního parametru. 

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze číslo 3. 

 

Návrh komunikace s evidencí faktur přijatých v Heliosu 

Helios umožňuje k veškerým dokladům nad tabulkou zboží (objednávky, faktury, 

výdejky, příjemky, rezervace a nabídky) přiřadit vazbu na jakýkoliv externí dokument. My 

využijeme toho, že do pole Jméno a cesta lze uložit i URL adresu (odkaz na dokument). Je 

to jedna z forem komunikace elektronického archivu. A protože archiv má vlastní systém 

přístupových práv, není třeba toto v Heliosu, ani v souborovém systému ošetřovat. 

 

Obr. 16 Dialogové okno Heliosu - dokumenty přidružené k dokladu 
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Každý doklad může mít přidruženo více dokumentů. Díky tabulce 

TabDokumVazba, což je tabulka relace na tabulku dokladů, je vlastně možné mít jeden 

dokument vázán k více dokladům. V databázi je toto ošetřeno relací třech tabulek: 

TabDokumenty, TabDokladyZbozi a TabDokumVazba. Platí relace popsána následující 

tabulkou (zdroj - elektronická příloha číslo 1): 

Tab. 5 Relace mezi tabulkou Dokumenty a hlavičkami dokladů 

Levá tabulka 
Typ 

vztahu 
Typ 

vztahu 
Pravá tabulka Spojení 

TabDokumenty 1:N 1:N TabDokladyZbozi 

TabDokumenty.ID IN(SELECT 
TabDokumVazba.IdDok FROM 
TabDokumVazba WHERE 
TabDokumVazba.IdTab=TabDokladyZbozi.ID 
AND TabDokumVazba.IdentVazby=9) 

Tabulka dokumentů (TabDokumenty) obsahuje údaje zadávané v dialogu na 

obrázku č.16. Textový popis je pole TabDokumenty.Popis. Datový typ (NVARCHAR 255) 

specifikuje maximální délku 255 znaků. Doporučuji do tohoto pole importovat text, který 

jednak popíše zdroj (workflow proces) a jednak identifikuje samotný dokument. Například 

v případě naší faktury přijaté z obrázku č.6, by text mohl vypadat takto: 

FAP_310747_DMS. Tento text zkompletuje proces příjmu faktury a zajistí jeho uložení do 

tabulky Heliiosu. Stejně tak naplní pole TabDokumenty.JmenoACesta URL adresou 

samotného dokumentu v DMS. Datový typ je opět NVARCHAR 255, což by pro odkaz 

mělo stačit (omezení délky URL je o řád výše). 

Záznamy o pohybu zboží, tedy i faktury, jsou uloženy v systému Helios v tabulce 

TabDokladyZboží. Tabulka obsahuje hlavičky pohybových dokladů zboží, ne tedy 

položky. Jedno z polí tabulky je DruhPohybu, kdy hodnota 18 značí, že se jedná o fakturu 

přijatou.  

Při plnění polí v tabulkách Heliosu nesmíme zapomenout na integritní omezení 

(povolení prázdných polí, dodání autora z číselníku a datumů). Detaily jsou v elektronické 

příloze číslo 1.  
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Na obrázku níže je jen sekce týkající se omezení: 

 

Obr. 17 Integritní omezení tabulky hlaviček dokladů [elektronická příloha 1] 

 

4.1.5 Časová razítka – služba SecuStamp.com 

Doporučuji využít službu (portál) SecuStamp.com - akreditovanou certifikační 

autoritu. Jedná se o servisní portál Software602, který umožňuje velmi snadné připojení 

kvalifikovaných časových razítek k dokumentům. Zakoupená časová razítka lze čerpat bez 

časového omezení a lze je plně integrovat do stávajících informačních systémů společnosti. 

Portál současně řeší i ověřování platnosti certifikátů. Není nutné uzavírat smlouvu, řešit 

otázku propojení s certifikační autoritou a odhadovat počty spotřebovaných časových 

razítek. Časová razítka je možné nakupovat jako kredit (balíčky určitého počtu kusů). 

Časová razítka je možné nakupovat v různých objemech (pochopitelně platí, že se 

vzrůstajícím objemem klesá cena jednotlivého razítka). Časová razítka mohou čerpat i jiné 

aplikace ve stávající infrastruktuře organizace. 

Kvalifikovaná časová razítka od české akreditované autority jsou právně uznávaná 

v rámci celé Evropské unie. Vyhovují mezinárodní směrnici RFC 3161. Dokumenty jsou 

opatřeny časovými razítky bez přístupu k jejich obsahu a časový údaj v razítku odpovídá 

hodnotě koordinovaného světového času (UTC). 

Cena jednoho razítka je 1 až 3 Kč (příloha číslo 4). Nabízené řešení je cenově 

výhodnější, než například konkurenční certifikační autorita PostSignum.cz. Předpoklad je 

ročně orazítkovat zhruba 20 tisíc dokumentů. Za pět let však bude třeba „přerazítkovat“ 

první dávku dokumentů a k tomu nově vzniklé – to tedy znamená dvakrát tolik. A tato 

situace se již nezmění. Za předpokladu, že drtivou většinu budou tvořit dokumenty se 

skartační dobou 10 let plus aktuální rok (tedy 11 let), bude nutné dokument razítkovat 
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celkem třikrát. A tím se dostaneme v čase na trojnásobné náklady. Je třeba zvážit nasazení 

LTV servisu, kdy se platí fixní cena 1Kč za celou dobu životnosti dokumentu.  Toto řešení 

je opět v rámci trhu unikátní. Představuje však vyšší počáteční investici. I tak doporučuji 

užití časového razítka na co nejužší okruh dokumentů. 

 

Ověřování platnosti certifikátů 

Pomocí služby  SecuStamp.com je možné provádět kontrolu platnosti 

elektronických certifikátů - časového razítka či elektronického podpisu. Kontrola prověří: 

 zda je k dokumentu připojen zaručený elektronický podpis, 

 zda certifikát, kterým byl tento podpis vytvořen, není exspirován, 

 zda tento certifikát není uveden na listině zneplatněných certifikátů (CRL), 

 zda je k dokumentu připojeno kvalifikované časové razítko (v případě, že 

certifikát exspiroval nebo je uveden na CRL listině), 

 zda čas uvedený v kvalifikovaném časovém razítku umožňuje uznat 

dokument za pravý. 

 

4.1.6 Vlastní vývoj a publikace 

Publikační licencí Software602 Form Publishing získává klient právo publikace 

neomezeného počtu formulářů interních i veřejných. Licence je potřebná k samostatnému 

vytváření formulářů pomocí nástroje Form Designer 

„Software602 Form Designer umožňuje rychlý a efektivní návrh komplikovaných 

webových formulářů. K dispozici je kompletní vývojové prostředí (IDE) s debuggerem 

s možností práce v náhledovém režimu (WYSIWYG). Návrhář formulářů by měl mít 

znalost datových struktur v XML a práce s XSD schématy. Výhodou, zejména pro 

integrační úlohy, je znalost programovacích technik XSLT transformací, Javascript 

a SOAP (práce s WSDL). Webové formuláře navržené v Software602 Form Designer jsou 

připravené na zadávání pokročilých funkcí, složitých výpočtů, integraci pomocí webových 

služeb na externí datové zdroje, odesílání datovou schránkou, autorizaci dat elektronickým 

podpisem s časovým razítkem a veškeré další funkce, které můžete potřebovat při návrhu 

libovolných procesů.“[4] 

Volitelně lze nasadit Form Signer Web Server  (zkratka FSWS). Což je nástroj pro 

vytváření elektronických formulářů pro použití v mobilních zařízeních a PC bez nutnosti 

instalace aplikace Form Filler na straně uživatele. FSWS umožňuje podepisování 

vyplněných formulářů nebo souborů typu PDF, XML, JPG a umožňuje odesílání formuláře 

prostřednictvím datové schránky nebo emailu. Tento nástroj zvýší efektivitu a odbourá 

administrativu spojenou se servisem a distribucí další aplikace, proto jej doporučuji. 
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4.1.7 Administrace přístupových práv  

 

Stávající systémy, jako MS SQL server, MS Active Directory, MS Exchange, již 

mají zakotveny postupy a pravidla užívání v rámci interních směrnic společnosti. Stejně 

tak je zabezpečen i patřičný počet přístupových licencí pro tyto systémy. Dále se tedy 

budeme věnovat administraci práv v rámci EA (zkratka elektronický archiv). Tam je 

možné také přidělovat a řídit uživatelské přístupy a oprávnění, a to tak, že: 

 rozhodnutí o přidělení a změně jsou schvalována připojením elektronického 

podpisu, 

 pokud je to vhodné (například z hlediska závažnosti dokumentu) bude 

k podpisu připojeno také časové razítko, 

 identity uživatelů budou přebírány pomocí protokolu LDAP z AD. 

Přístup anonymního uživatele - tato funkce umožňuje přístup k formulářům 

a jejich odesílání i těm uživatelům, kteří nemají uživatelský účet v EA. Právo zpřístupnit 

některé formuláře anonymním uživatelům má pouze administrátor systému. 

Přístup registrovaného uživatele - tato funkce umožňuje vytvořit účet pro 

konkrétního uživatele a nastavit mu uživatelská oprávnění. Přístup se pak může dít pomocí 

jména a hesla, může být zabezpečen elektronickým certifikátem, případně může být systém 

provázán se systémem pro správu identit (v Severotisku MS Active Directory). 

Administrátor má možnost vidět seznam všech registrovaných uživatelů a vytvořit 

skupiny, přidělit uživatele do skupin a některým uživatelům přidělit roli správců skupin. 

To umožňuje zařadit do schvalovacího procesu nejen konkrétního uživatele, ale celou 

skupinu s tím, že schvalovat může kterýkoliv člen. Také přístupová práva mohou být 

předělována nejen uživatelům, ale celým skupinám. 

Vytváření skupin lze automatizovat propojením s personálním informačním 

systémem, v němž je zanesena organizační struktura úřadu (Helios) nebo se systémem pro 

řízení identit (MS Active Directory). 

Administrátor má také přehled o všech složkách. Systému mu umožňuje vidět: 

 Stromovou strukturu složek. 

 Název složky, a zda je ke složce umožněn přístup anonymním uživatelům. 

 Vlastnosti složky. 

 Práva uživatelů ke složce. Tato práva jsou členěna na: 

- práva ke složce, 

- práva k vyplněným formulářům,  

- právo k vysypání koše, 

- práva skupin ke složce. 

 Efektivní práva uživatelů. Tato funkce dává administrátorovi celkový 

přehled o momentálně přidělených právech. 



Tomáš Hřebejk: Analýza a návrh systému pro workflow a správu dokumentů 

 

2013  47 

Administrátor může každému uživateli přidělit různé typy uživatelských oprávnění. 

Tato oprávnění se v zásadě rozdělují takto: 

 Žádná práva. 

 Nahlížení nebo čtení. 

 Nahlížení nebo čtení a právo povolit nahlížení nebo čtení jinému uživateli. 

 Zapisování. 

 Zapisování a právo povolit zapisování jinému uživateli. 

 Mazání. 

 Mazání a právo povolit mazání jinému uživateli. 

Procesní role uživatelů se dělí na následující: 

 Iniciátor (ten, kdo vyplňuje inteligentní formulář, odesílá jej a tím zahajuje 

schvalovací proces). 

 Arbitr (ten, kdo schvaluje, že proces byl korektně ukončen a že formulář 

může být archivován). 

 Schvalovatel (ten, kdo provádí běžný schvalovací krok). 

Jeden a ten samý uživatel může mít různé role, podle konkrétního procesu. 

Zabezpečení z pohledu uživatele: 

EA poskytuje pro uživatele rozhraní formou webové aplikace. Přístup do webového 

rozhraní aplikace EA je chráněn: 

 přihlašovacím jménem a heslem, 

 přihlášením pomocí certifikátu, 

 přihlášením pomocí certifikátu, s použitím jména a hesla. 

Každý přihlášený uživatel má specifikovaný omezený rozsah práv a možností v rámci 

aplikace. 

Zabezpečení z pohledu administrace: 

Na základě přihlášení do systému EA jsou na základě předem definovaných práv 

uživatele, či skupiny zpřístupněny odpovídající oblasti a možnosti nastavení aplikace EA. 

Bez odpovídajících oprávnění není umožněn přístup do administračního prostředí EA. 

Uživatel bez odpovídajícího oprávnění nemá možnost jakkoliv ovlivnit, nahlédnout či 

změnit nastavení aplikace EA. Veškerá komunikace může být zabezpečena pomocí 

protokolu HTTPS. 

 

Počty přístupových licencí: 

Neboť systém nepočítá s konkurenčními přístupovými licencemi, pro stanovení 

počtu přístupových licencí jsem stanovil metodu sumarizace přes oddělení, přičemž do 

součtu vstupuje maximální potřebný počet licencí ze všech agend napříč oddělením. 41 je 
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tedy minimální nutný počet přístupových licencí. Optimálně by bylo vhodné mít tolik 

licencí, kolik PC je využíváno ke kancelářským činnostem. V našem případě tedy zhruba 

60. Rozhodujícím faktorem je tak cena přístupové licence. Vzhledem k její výši (2.000 Kč) 

doporučuji nakoupit 60 licencí. 

 
Tab. 6 Kalkulace počtu přístupových licencí 

žádanky smlouvy faktury zakázka ISO dok. ISDS

CTP 2 1 1 1 1 1 1

Finishing 7 3 2 1 1 3 1

Kvalita 3 1 1 1 1 1 1

MTZ 5 4 2 1 1 4 1

obchod 9 9 2 1 1 9 1

IT 1 1 1 1 1 1

PaM 3 1 1 1 1 1 1

technika 8 5 5 2 4 2

technologie 4 4 1 1 1 4 1

účetní 7 2 2 1 2 2 1

výroba 10 5 5 5 5 5 5

vedení 5 5 5 5 5 5 1

Celkem 64 41 28 21 24 29 21 2

Agenda / proces

Oddělení

uživatelů 

celkem (AD)

pracující 

aktivně s DMS

 

 

4.2.Skenování (Ricoh) 

Severotisk má pokryt kancelářskou reprografii outsourcingovou smlouvou se 

společností Impromat CZ spol. s r.o. a jsme s kvalitou služby spokojeni. Poptal jsem 

dodavatele na řešení vstupu do systému (digitalizace) a ten nabídl implementaci software 

DigiDocFlow (příloha číslo 5). 

Jde o ošetření jednoho ze vstupů do systému DMS – skenu dokumentů. Systém 

umožňuje mít předefinované postupy a šablony dostupné přímo v rozhraní multifunkčního 

stroje (skeneru).  Obsluha tak dává pokyn ke zpracování dokumentu přímo u skeneru, ne 

v aplikaci, což zvyšuje uživatelský komfort a produktivitu.  

Pouze v případě dávkového zpracování více dokumentů je třeba volit formu 

separátoru. Buď volné prokladové listy (opakovatelně použitelné) nebo čárové kódy. 

V případě čárových kódů existují dvě varianty. Buď hledáme na již známých dokladech 

v určitém místě kód tištěný původcem dokumentu nebo častěji, podatelna užívá 

předtištěných kódů. Obsluha má k dispozici tolik číselných řad kódů, kolik je třeba 

rozeznat řad dokladů a tím vlastně určuje, o jaký typ dokumentu se jedná (faktura, 

smlouva, objednávka, apod.). Vzhledem k počtu dokladů v Severotisku, jsem přesvědčen, 

že postačí skenovat každý dokument zvlášť a volit proces (cestu) zpracování přímo na 

panelu stroje.  
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Obr. 18 Ovládací panel multifunkčního stroje po instalaci software DigiDocFlow 

 

Součástí řešení je i funkcionalita rozpoznávání textu (OCR). Je možné definovat 

i zóny skenu a zacházení s nimi. Sken dokáže nalézt na stránce čárový kód a vyhodnotit ho 

(rozpoznat). Tohoto se využívá v případě dávkového zpracování skenerem. Poté do 

předem dané nebo volené složky lze uložit jak samotný sken, tak metadata obsahující 

například výsledek OCR funkce (pro pozdější užití fulltextového vyhledávání). Výstupem 

může být formát souborů pdf, tif, jpg, doc a xls. Systém automaticky odstraňuje 

nedostatky, jako šum, zešikmení a odstraní prázdné stránky.  

 

4.3.Analýza rizik 

V průběhu realizace projektu se mohou vyskytnout problémy. Na tyto problémy je 

třeba upozornit, popsat je a přijmout taková opatření, která dopady těchto rizik 

minimalizují. Rizika mohou být organizační (nesoučinnost uživatelů, problémy 

v realizačním týmu), technologická (nedostatečný výkon IS, selhání koordinace 

subdodávek), procesní (nedostatečná podpora vedení, nedostatečná koordinace) nebo 

finanční. 

V průběhu činnosti systému jako hlavní riziko vidím zvýšenou závislost činnosti 

uživatelů na chodu ICT technologií. Proto je nutné v systému, zejména na jeho 

technologickém pozadí, aplikovat co nejvíce redundantních řešení. V našem případě se 

může jednat o disková pole s dedikovaným diskem pro případ poruchy jiného, použití 

zařízení s redundantním napájením a v neposlední řadě například redundance i v páteřních 

vedeních počítačové sítě a konektivity k internetu. Případná ztráta konektivity k internetu 

by znamenala neověřování elektronických podpisů a neobdržení časových razítek. 

Nicméně díky lokálnímu řešení by podstatná část funkcionalit byla nadále dostupná. Bude 

platit přímá úměra mezi stabilitou systému a času věnovaného prevenci a monitoringu. 
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Kompatibilita komponent (software) – systém tvoří funkční celky různých 

dodavatelů a proto je třeba důkladně testovat funkcionality, zejména po softwarových 

aktualizacích jednotlivých částí. K testu lze využít tzv. snímkování ve virtuálním prostředí 

a plánovanou akci si nasimulovat. Další faktor, který podpoří stabilitu v této oblasti je 

využití maximální míry standardních konektorů a služeb (jako například WS). Tyto služby 

musí garantovat svojí funkci a neměnnost i po aktualizaci.  

Riziko lidského faktoru na straně dodavatele je eliminováno prohlášením o shodě 

návrhu a realizace archivu s normami ISO 27000. Citace z nabídky Software 602: 

„Společnost Software602 prohlašuje, že implementací, udržováním a kontinuálním 

zlepšováním systému managementu bezpečnosti informací (dále jen ISMS) dle ISO/IEC 

27001) nastavuje: 

 řízení aktiv, hrozeb a zranitelností, 

 řízení a zvládání rizik, 

 definování technik, nástrojů a postupů, kterými mimo jiné garantuje, že 

pracovníci, podílející se na návrhu a realizaci archivu, v tomto systému 

řízení splňují všechna bezpečnostní pravidla nastavená v rámci zmíněného 

firemního ISMS.“ 

Riziko lidského faktoru ze strany vlastních zaměstnanců nelze vyloučit. Týká se 

všech systémů společnosti. Doporučuji provést analýzu, případně zakotvit povinnost 

mlčenlivosti a loajálnosti s firmou do závazných personálních dokumentů. V rámci interní 

směrnice provozu systému je nutné zakotvit povinnost informovat správce IT na 

abnormální funkcionalitu systému (formu i reakční čas). 
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5. Návrh implementace systému 

Jeden z prvních kroků implementace je stanovení vedoucího projektu, realizačního 

týmu a jednotlivých pravomocí. Předpokladem je souhlas a podpora vedení. 

Protože společnost již vlastní fyzickou infrastrukturu, do které byla investována 

nemalá částka před rokem a půl (není zastaralá a nevyhovující), doporučuji veškeré 

funkcionality instalovat lokálně (ne hostované). Lokální řešení máme více pod kontrolou 

a umožňuje se lépe přizpůsobit a kooperovat se stávajícími systémy. Investice do hardware 

nejsou markantní. Nevýhodou je zvýšení nároků na IT oddělení a zajištění servisu 

lokálního řešení (batch window).  

Oproti tomu hostované (cloud) řešení má dobře predikovatelné náklady, rychlé 

nasazení, zabezpečení na úrovni datacenter (dodávka energií). Nevýhodou je pouze 

závislost na konektivitě a nižší míra přizpůsobitelnosti. Rozhodně to je ale cesta do 

budoucna, kdy společnost bude stát před rozhodnutím, zda investovat do klíčové 

infrastruktury nebo si jí pronajmout.  

 

Fyzické schéma 

Systém bude provozován fyzicky na dvou serverech (hostech), kteří tvoří HA 

cluster (popsáno v kapitole 3.1.1). Výkon clusteru postačí. Kapacitu pro archiv bude nutné 

zvýšit. Všechny nově instalované  subsytémy (servery) jsou schopné pracovat ve 

virtuálním prostředí VMvare.  Licence MS Windows serveru (Datacenter Edition) 

umožňuje generovat servery dle potřeby. Nově budou instalovány následující MS 

Windows 2008 servery s těmito parametry: 

 Ricoh DigiDocFlow, 4 GB RAM, 40 GB HDD 

 602 FormServer, 24 GB RAM, 200 GB HDD 

 GFI MailArchiver, 4 GB RAM, 40 GB HDD 

Servery nepotřebují alokovat přílišnou kapacitu pevného disku, neboť veškerá 

jejich data budou uložena na externím úložišti mapovaného k souborovému serveru. 

Všechny servery budou komunikovat se serverem správy identit (MS Active Directory).  
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Návrh fyzického řešení je zachycen na následujícím obrázku: 

MS Exchange Server 2010

Skenery

Ricoh DigiDocFlow

MS SQL Server 2008

MS FileServer GFI MailArchiver

602 Form Server

HA cluster (VMware)

Externí úložiště

   

Obr. 19 Fyzický model systému 

 

Implementace celého řešení se dá popsat následujícími kroky: 

 instalace serverových komponent (exekutiva + databáze), 

 import uživatelů z AD se zajištěním synchronizace, 

 import/zřízení skupin a rolí, 

 nastavení komunikačních kanálů (ISDS, mailserver, ERP Helios), 

 nastavení služeb (SecuStamp.com), 

 nastavení přístupových oprávnění, 

 import digitalizace původního archivu, 

 import starších originálů datových zpráv (ISDS), 

 nastavení workflow procesů. 

 

Zavádění: 

 školení na správu systému, 

 školení uživatelů, 

 testovací provoz, 

 ostrý provoz. 
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5.1.Nutné změny 

Jeden z předpokladů úspěšné implementace je aplikace změn, a to jak 

organizačních, tak technického zabezpečení. 

5.1.1 Organizační 

Strategie 

Globální strategie společnosti zní: „Uspokojit zákazníka, znamená vyrábět 

v požadované kvalitě a termínu“. V souladu s tímto by se IT strategie měla zaměřit na 

business procesy směrem k zákazníkovi. Je třeba eliminovat problémy produkce, zamezit 

omylům a nedorozumění, které mají dopad na kvalitu výroby. Pokud i přesto k něčemu 

takovému dojde, zákazník by toto neměl nijak rozpoznat.  

Bezpečnostní politika hesel 

Je nutné si uvědomit, že přechod z papírové agendy zvýší váhu autorizace uživatele 

ve firemních systémech. Je proto bezpodmínečně nutné aplikovat celoplošně politiku na 

správu hesel a závaznými dokumenty (předpisy / směrnice) zavázat uživatele chovat se 

obezřetně. Například zamykat své pracovní prostředí i při jeho krátkodobém opuštění. 

Posílit zabezpečení lze i pomocí hardwarových komponent jako jsou různé čipy 

a biometrické čtečky. Nicméně každý by si měl uvědomit, a mělo by mu to být patřičně 

vysvětleno, možné dopady zneužití jeho identity. V případě problému může situaci zmírnit 

už jen obsah záznamů činnosti uživatelů (definován ve funkčních požadavcích). 

Správa centrálních adresářů 

Jak již bylo řečeno, číselník organizací a zaměstnanců je veden v rámci ERP 

systému Helios. Zde je za pomoci přístupových práv zajištěno, že přidávat, opravovat 

a mazat v těchto agendách může pouze jmenovaný uživatel (role). Číselník zaměstnanců 

spravuje personální oddělení. Číselník organizací potom oddělení ekonomické. Správu 

uživatelů počítačové sítě řeší správce IT za pomoci MS Active Directory. Veškeré 

požadavky na změny těchto agend musí probíhat písemnou formou (stačí mail). Povinnost 

tyto požadavky řešit písemnou formou a vyjmenovaným lidem se musí zakotvit do interní 

podnikové dokumentace. Řešením je výše zmíněný workflow proces interní žádanky. 

Podatelna / výpravna 

Na této pozici nastane asi nejvýraznější změna systému práce. Neboť podatelna 

a výpravna je rozhraním mezi systémem a okolním světem, musí jí projít veškerá 

komunikace oběma směry. I v případě doručení e-mailu s dokumentem spadajícím do 

procesního zpracování (například fakturou) konkrétnímu uživateli, musí tento uživatel 

dokument přeposlat ke zpracování na specifický e-mail -  podatelna@severotisk.cz . 
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 Tam obsluha zajistí následující: 

1) Kontrolu adresáře – ověřit, zda je odesílatel/adresát v centrálním adresáři. 

Pokud ne, zavede jej (musí mít práva modifikace centrálního adresáře). 

2) Digitalizaci dokumentu - v případě listinné podoby dokumentu zahájí proces 

skenování s označením typu agendy (řady dokladů a konkrétního procesu). Tím 

se digitalizovaná podoba dokumentu, včetně metadat OCR, uloží do 

„sledované“ složky na serveru.  

3) Zařazení dokumentu do DMS – zapsání dokumentu do evidence pošty a start 

procesu oběhu dokumentu. 

a. V případě digitalizace dokumentu (bod 2) se k procesu přikládá soubor 

ze „sledované“ složky. 

b. V případě doručení digitalizovaného dokumentu, se k procesu přikládá 

přímo tato verze. V této fázi je třeba zajistit OCR zpracování a přiložení 

metadat. 

4) Zpracování v podatelně/výpravně končí buď: 

a. U příchozích dokumentů - Startem procesu zpracování zásilky 

(delegováním na dalšího zpracovatele). Podatelna se stává 

koordinátorem procesu. 

b. U odchozích elektronických dokumentů – autentifikací a odesláním 

dokumentu a to za pomoci datových schránek (ISDS), nebo emailu. 

c. U odchozích listinných dokumentů – zajistit zápis do evidence odchozí 

pošty. V případě potřeby provést digitalizaci dokumentu a přiložit 

k zápisu. Zásilku odeslat běžnou poštou. 

 

V případě faxových zásilek vycházíme z užití elektronické verze faxu (pomocí 

emailu).  Dokument obsažený ve faxové zásilce je vždy v digitalizované podobě. Platí to 

pro oba směry – odesílání i příjem. Postačí tedy email s faxem jen přeposlat na podatelnu. 

Technicky lze zajistit, že všechny příchozí faxy dorazí současně konkrétním uživatelům a 

i do schránky podatelny. U odchozích faxů bude nutné buď zakotvit do interních procesů 

nutnost uvádět podatelnu do kopie e-mailu nebo stanovit pravidlo v poštovním úřadě, že 

při odesílání mailu na doménu ipfax.cz, tento mail automaticky odejde i na podatelnu.  

5.1.2 Technické a technologické 

Elektronický podpis 

Ve společnosti je nutné nasadit plošně elektronický podpis. Pro drtivou většinu 

uživatelů postačí interní certifikační autorita na bázi funkcionality MS Windows Serveru 

2008. Postup na implementaci je dostupný na stránkách podpory společnosti Microsoft. U 

uživatelů, kteří zasílají dokumenty mimo společnost, se musí aplikovat certifikát 
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kvalifikované certifikační autority. Jejich seznam zveřejňuje Ministerstvo vnitra České 

republiky (www.mvcr.cz). 

Kapacity 

Je nutné zvýšit kapacitu úložiště. A to hlavně kvůli dlouhodobému archívu e-mailů. 

Předpoklad je vyčlenit řádově 2TB prostoru. Důraz musí být kladen na kapacitu, ne na 

výkon, protože archiv nepotřebuje výkon jako produkční úložiště. Řešením je NAS server 

s rozhranním iSCSI. Výhodou tohoto rozhranní je integrace do virtuálního prostředí 

společnosti. Například zařízení QNAP TS-869U-RP je možno osadit osmi disky 

s kapacitou 4 TB. Zařízení má redundantní napájecí zdroje a dva GB porty. V cenové 

kategorii okolo 100.000 Kč získáme kapacitu 32 TB využitelnou i pro zálohy ostatních 

systémů. 

Při kalkulaci potřebné kapacity pro dokumentový server vycházím z následující úvahy: 

 Nejrozsáhlejší agendou k implementaci budou faktury přijaté. A to zejména, 

v případě zpětné digitalizace faktur z archivu (5-10 let zpětně).  

 Jednotlivá faktura má 1-3 strany. Průměrně máme 800 faktur za měsíc, tzn. Zhruba 

2000 listů. Pokud digitalizace jedné A4 zabere 100 kB (a to je dostatečná rezerva – 

50 kB na jednu A4 je hranice čitelnosti), znamená měsíc kapacitu 200 MB. Za rok 

to potom je 2400 MB a za 10 let 24 GB. 

 Na druhou stranu, pro archivaci 240.000 listů A4 je třeba  zhruba 685 pořadačů. 

Předpokládáme-li, že pořadač pojme 350 listů A4 při rozměru hřbetu 7x32 cm, 

dojdeme k ploše 15,3 m
2
 , kterou zabírají hřbety pořadačů. Dále potřebujeme cca 

30% volného prostoru pro regály a manipulaci. Poté tedy tyto pořadače zaberou tři 

regály 3 m široké a 2,5 m vysoké. 

 Úspora prostoru je markantní a potřebné kapacity budou ve stovkách GB, 

maximálně v jednotkách TB. Kapacity pro metadata jsou ve srovnání 

s digitalizovaným obsahem zanedbatelné (pokryjí ho rezervy při výpočtu). 

 

Nezbytností bude taktéž rozšířit operační paměť fyzických hostů pro virtuální 

prostředí ze současných 24 GB na 128 GB. Kompromis nedoporučuji vzhledem k ceně 

pamětí (zhruba 25.000 Kč za jednoho fyzického hosta). Toto zvýšení podpoří HA 

funkcionalitu, kdy je nutné mít dostatek paměti pro případ výpadku jednoho z hostů.  

Dalším efektem je zvýšení výkonu databázového serveru alokováním dostatku operační 

paměti pro uložení databází. Vycházím z doporučení mít tolik paměti, jakou kapacitu má 

největší databáze.  
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5.2.Implementace 

V posledním kvartálu roku 2012 proběhla poptávka na řešení. Výběr popsaný 

v kapitole 3.3. a návrh systému dle kapitoly 4. je schválen vedením. V prvním kvartálu 

roku 2013 proběhla již zmíněná, ne zrovna dobře načasovaná, implementace normy ISO 

9001. V současnosti čekáme na finální odsouhlasení investice a stanovení termínu uvolnění 

prostředků. Předpokládám termín v průběhu třetího kvartálu 2013. 

Samotnému zahájení implementačních prací nad dokumentovým serverem musí 

předcházet naplnění výše zmíněných technických a organizačních předpokladů.  

V následujícím Ganntově diagramu je zmíněn import digitalizace stávajícího 

archívu. Tento proces nelze provést dříve, než bude funkční samotný dokumentový server 

a připraveno jeho rozhraní s Heliosem. Umím si však představit, že tento import proběhne 

výrazně později. Pro import je nesmírně důležité, aby bylo dobře specifikováno 

a aplikováno pravidlo na pojmenování souborů vznikajících digitalizací. Unikátním 

identifikátorem pro fakturu je pořadové číslo. Jedná se o kontinuální číselnou řadu 

přidělovaná Heliosem, dle které jsou veškeré faktury dnes řazeny jak do systému, tak do 

fyzických pořadačů. Z čísla je patrný i rok, díky užití prefixu. Na příkladu z obrázku č.6 se 

jedná o číslo 310747. Trojka na počátku značí období  2013. Dle kapitoly 4.1.4 importovat 

do záznamu faktury informaci o externím dokumentu. Dokumenty nedoporučuji ukládat do 

databáze vzhledem k nárokům na kapacitu (v současnosti má databáze Heliosu 6 GB) 

a výkon. Pokud bychom digitalizované faktury umístili do databáze, vzrostla by její 

velikost na zhruba 30 GB.  

Následuje přehled procesů implementace v rámci Ganntova diagramu: 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení Trvání

7 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1d1.7.20131.7.2013Instalace serveru 602 Form Server

2 1d2.7.20132.7.2013Import uživatelů, zařízení, skupin (AD)

3 1d3.7.20133.7.2013Nastavení přístupových oprávnění

4 1d4.7.20134.7.2013Nastavení služeb SecuStamp a ISDS

5 4d9.7.20134.7.2013Nastavení komunikace s ERP Helios

6 1d4.7.20134.7.2013Nastavení komunikace s mailserverem

7 8d16.7.20135.7.2013Import digitalizace původního archivu

8 3d12.7.201310.7.2013Instalace a konfigurace DigiDocFlow

9 10d24.7.201311.7.2013Nastavení workflow procesů

5d31.7.201325.7.2013Testovací provoz

11

10

23d31.7.20131.7.2013
Školení na správu a tvorba 

dokumentace

 

Obr. 20 Ganntův diagram zavedení systému 
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Napříč celým procesem implementace probíhá školení správy systému a tvorba 

dokumentace. A to jak dokumentace administrativní, tak interní dokumentace (prováděcí 

předpisy) v souladu s normou ISO 9001. 

 

5.3.Provoz a údržba 

Ačkoliv provoz Severotisku je 24 hodin denně, je počítáno s nutnou údržbou 

systému, případně serverů na něm kooperujích. Pravidelná údržba je stanovena jedenkrát 

za měsíc, a to vždy první čtvrtek v měsíci od 19.00 hodin. Mimo tento rámec je možné 

provést po dohodě a oznámení napříč organizací vyžádané aktualizace, pokud to situace 

bude vyžadovat a nebude možné čekat až do dalšího termínu plánované odstávky. Toto se 

týká zejména legislativních a opravných aktualizací. Po těchto aktualizacích je nutné ověřit 

a testovat komunikaci s ostatními systémy (zejména Helios) a vyloučit případné 

komplikace vzniklé změnou datových struktur. Toto platí i v opačném případě a to 

aktualizace Heliosu. 

Často opomíjenou problematikou je neustálá tvorba a aktualizace uživatelské 

dokumentace, prováděcích předpisů a jejich následná distribuce tak, aby byla v souladu 

s normou ISO. Jen tak budou uživatelé schopni využít skutečné možnosti systému 

a upozornit na případné nesrovnalosti nebo problémy. Zejména během zavádění DMS 

a workflow do provozu bude ISO dokumentace podrobena výrazným a častým změnám. 
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6. Hodnocení přínosu 

Jak již bylo řečeno, společnost má většinu procesů nastaveno a funkční jen díky 

lidskému faktoru. To sebou přináší nevýhody v podobě nejednoznačností, výkonu 

a v nejhorším případě i předčasný konec procesu (zapomenutí). Dalším neblahým faktorem 

je, že většina procesů není popsána (lidé pouze tuší, co a jak dělat). Toto by měla 

implementace normy ISO 9001 z velké části řešit. Nyní k jednotlivým oblastem přínosu 

(zvýrazněné jsou funkcionality související s okolním prostředím společnosti):     

 Zvýšení produktivity (dostupnosti informací v reálném čase) – dostupné 

zdroje hovoří v průměru o zvýšení produktivity o 15 až 20% (například [7]). 

Ke zvýšení produktivity napomůžou zcela nové funkcionality, mimo jiné 

hlavně přístup k digitalizovaným dokumentům v reálném čase a z různých 

míst (portál DMS, ERP Helios). 

 Úspora nákladů na reprografii a papír (až 50%) = ekologický efekt
3
. Jednak 

dojde k úsporám režijních nákladů a společnost navíc může usilovat 

o certifikát „ekologicky šetrné“ společnosti a dělat tak opět lepší dojem na 

zákazníky. 

 Možnost přesunu archivu do méně lukrativních prostor (nebo jeho částečné 

zrušení). Archív za léta existence společnosti zabírá nemalý prostor, který 

by se dal lépe využít. Prostor je totiž v poslední době čím dál větší problém. 

Severotisk nemůže díky svému geografickému umístění dále expandovat. 

 Nástroje pro optimalizaci procesů (reporting, vyhodnocení, nápravná 

opatření). Zcela nový nástroj. Při současném řešení vůbec není zřejmé, kde 

má proces slabiny, kdo nestíhá plnit úkoly na něj kladené a jaké jsou reakční 

doby jednotlivých uživatelů. 

 Možnost budoucího rozvoje systému (i vlastními silami). Tato možnost je 

do jisté míry již využívána, kdy ERP systém umožňuje definici vlastních 

datových struktur, sestav i formulářů. Ne však v návaznosti na 

nestrukturovaná data (dokumenty). 

 Legislativní prokazatelnost komunikace (včetně mailu). Zcela nová 

funkcionalita. Z prokazatelnosti na základě záznamů v knize pošty nebo 

serveru elektronické pošty se společnost ocitne v pozici, kdy nebude 

k dispozici pouze záznam, ale i obsah komunikace a dokonce certifikován 

pro průkazné řízení. A je jedno, zda se jedná o interní komunikaci nebo 

o komunikaci se zákazníkem nebo dodavatelem. 

                                                 

3
 Každá tuna recyklovaného papíru ušetří cca 17 stromů, které pohltí přibližně 8,5 kg CO2 

za rok. Každých ušetřených 8 300 listů papíru zachrání 1 strom. (Zdroj: US Legal-Research 

Foundation and US Environmental Protection Agency) 
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 Odstranění problému duplikace a nekonzistence dat (úspora kapacity). Zcela 

logicky centralizace dokumentů a jakýchkoliv dat řeší problém duplikace 

a nekonzistence lokálních, uživatelských, verzí jednoho a téhož dokumentu. 

Zavedení systému „odlehčí“ interní poštovní (e-mailové) komunikaci. 

 Připravenost na centrální zpracování agend. V případě listinné formy 

dokumentů a vzdálenějších lokalit je centralizované zpracování namáhavé, 

nemotorné a nerentabilní – v důsledku i nereálné. Zavedení tohoto systému 

boří geografické hranice. Bude možné zákazníkům nebo dodavatelům 

zpřístupnit v systému jeho vlastní agendu (faktury, objednávky, smlouvy, 

atd..).   

 Kompletní ošetření datové schránky (ISDS). Jde o naprostou změnu stylu 

práce se schránkou – samozřejmě výrazně efektivnější. Viz. kapitola 4.1.2.  

 

6.1.Kalkulace návratnosti 

Při kalkulaci návratnosti vycházím z logické úvahy, že od výdajů na implementaci 

systému spolu s udržovacími poplatky (náklady na provoz) postupně odčítáme 

předpokládané úspory (měsíční). V okamžiku, kdy se ocitáme v záporných číslech nám 

investice již generuje zisk. V našem případě tedy: 

• Náklady na pořízení - vyčerpání rozpočtu 1mil.Kč. Hrubé předpoklady: 

- 600.000 Kč Software 602, 

- 80.000 Kč GFI MailArchiv, 

- 170.000 Kč Ricoh DigiDocFlow a digitalizace archivu, 

- 150.000 Kč hardware, 

- nezapočteny mzdové náklady za čas zaměstnanců participujících na 

implementaci a režijní náklady spojené s implementací (řádově se však 

bude jednat o jednotky stovek tisíc korun). 

• Náklady na provoz (roční) – celkem 130.000 Kč 

- roční udržovací poplatky software (až od 2. roku) = 100.000 Kč, 

- certifikační a validační autority (30 elektronických podpisů a 20.000 

časových razítek) = 30.000 Kč. 

• Úspory (měsíční) – 170.000 Kč (ročně 2mil.Kč): 

- 25% nákladů na reprografii a papír – cca 20.000 Kč (10.000 Kč papír, 

10.000 Kč smlouva na reprografii), 

- 5% času 100 THP = 5% jejich nákladů zaměstnavatele = 150.000 Kč 

(30.000 průměrné výdaje na jednoho THP, předpoklad – snížení stavu). 

Návratnost by takto činila půl roku! Je vidět, že zásadním parametrem je úspora 

mzdových nákladů, u kterého je předpoklad snížení stavu. Hodnoty 5% času a 25% 

nákladů na reprografii jsou pod hranicí, které uvádějí veřejné zdroje, např.: „Obecně 

uznávané studie uvádějí návratnost vložených investic u obdobných řešení kratší než jeden 

rok. Dle zkušeností z českého prostředí předpokládáme hranici návratnosti mezi 18 až 24 

měsíci.“[7]. Při započtení nákladů na zaměstnance účastnících se implementace a režijní 
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jednorázové náklady, se s tímto tvrzením dá ztotožnit. A tedy se jedná o projekt s 

výbornou návratností. Zkusme to opačně, náklady na dva THP jsou rovny nákladům na 

provoz celého systému na 2 roky. A to už je reálné… 

 

6.2.Možnost rozvoje do budoucna 

Možnost vlastního rozvoje je jedním ze základních požadavků. Jeho naplnění je 

dáno funkcionalitou modulu Form Publishing. Dalším nutným předpokladem je znalost 

užití ze strany správce. Form Server lze nastavit pro komunikaci takřka s jakýmkoliv 

systémem. Ve většině případů  Form Server pouze čte data ze zdrojových systémů a tím se 

minimalizují rizika s provozem. 

V budoucnu se nabízí široké možnosti využití. Konkrétně se pokusíme 

o automatizaci zasílání vydaných faktur. U této agendy je ze zákona možno využít tzv. 

“tichého souhlasu“, kdy není třeba protistranu žádat písemně o souhlas se zasíláním faktur 

elektronickou formou, ale postačí, pokud druhá strana takto zaslanou fakturu uhradí. Dále 

se pokládá, že druhá strana tuto formu akceptuje. Nemusí jít v zásadě o zasílání samotných 

faktur elektronickou poštou formou přílohy. Lepším řešením je odeslání mailem avíza 

(odkazu) k vyzvednutí zásilky (faktury) přímo ze samotného dokumentového serveru. 

Zákazník může toto činit opakovaně a nehrozí, že omylem mail s fakturou smaže.   

Další chystanou agendou je jakýsi „pořadač zakázky“. Zakázka v průběhu svého 

životního cyklu prochází různými systémy. Celý tento proces je patrný z obrázku číslo 22 

(na následující straně). Výstupy, jako nabídky, kalkulace a technologický sáček se 

nacházejí v různých sdílených složkách souborového serveru. Výdejky a dodací listy jsou 

uloženy v Heliosu. Snahou bude poskytnout uživatelům komplexní pohled na všechny tyto 

výstupy v rámci zakázky. Samozřejmě jednak s omezením přístupu (například kalkulace 

a nabídky nebudou přístupné uživatelům z výroby) a dále se zajištěním procesního běhu 

(nebude možné, aby uživatel zapomněl uložit dokument do tohoto pořadače). 
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Obr. 21 Schéma průběhu zakázky firemními systémy 
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7. Závěr 

Systémy pro správu dokumentů a podporu vnitrofiremních procesů jsou velice 

populární. Některé zdroje hovoří i o hledání nové IT architektury. Robustní a stabilní ERP 

doplněno flexibilním formulářovým řešením. Ve shodě s tím, co predikují a doporučují 

analytické společnosti, to co před časem vypadalo „jen“ jako nástroj zefektivnění 

podpůrných procesů, dostává rozhodující význam pro úspěch firmy. Trh nabízí nespočet 

řešení na různých úrovních, a to jak cenových, tak technologických. Dle mého názoru tato 

řešení zažívají boom nesrovnatelný s již stabilizovanou situací u ERP systémů. O to více je 

nutné důkladně zvážit všechny aspekty a parametry při výběru systému a dodavatele. 

Cílem práce bylo navrhnout společnosti Severotisk s.r.o. optimální řešení 

s ohledem na požadavky a objemy agend. Zmíněné agendy jsou zcela standardní a musí je 

řešit každý podnikající subjekt. Proto i práce vůbec neuvažuje nad vývojem vlastního 

systému. Zaprvé na to ve společnosti nejsou kapacity a zadruhé by se zajisté nejednalo 

o rentabilní řešení. Dalším omezujícím faktorem byly již zmíněné objemy agend. Jistě jiné 

řešení vyžaduje společnost zpracovávající desítky tisíc dokladů měsíčně. Již vstup do 

systému musí být optimalizován na výkon a takový objem (banky, pojišťovny, apod.).  

Navržené řešení využívá moderních technologií a poznatků. Některá řešení jsou na 

trhu jen pár měsíců. Nepřehlédnutelným faktorem je rostoucí podpora mobility
4
. Kdo by si 

před pár lety pomyslel, že budeme schopni autorizovat třeba zeměpisnou polohu pomocí 

mobilního telefonu. Pokud takto moderní funkcionality postavíme nad stabilní a osvědčené 

základy s možností dalšího rozvoje, jsem přesvědčen, že společnost získá to nejlepší - 

nástroj pro udržení konkurenceschopnosti. 

Kapitola návratnosti se odvolává na úspory mzdových nákladů. Jedná se o citlivé 

téma, které je vnímáno rozdílně skrze organizační strukturu. Osobně si troufám tvrdit, že 

moje předpoklady v práci byly dokonce na spodní hranici očekávání a razantnější 

organizační změnou se dají docílit velice zajímavé výsledky. 

Předpoklady úspěchu jsou dobře definované procesy, díky kterým se 

zaměstnancům zlepší kvalita jejich práce. Pokud tento dojem přijmou za svůj a stejně tak 

i systém sám, nastane doba, kdy si nebudou moci ani představit svou další činnost bez 

podobného systému. A to bude hnacím motorem dalšího rozvoje a posílení pozice tohoto 

systému. Tím bude cíl mé práce naplněn i po praktické stránce.  

  

                                                 
4
 Dle Gartner: V roce 2015 převýší počet projektů na vývoj mobilních aplikací (pro chytré telefony 

a tablety) ty desktopové v poměru 4:1. To už není o dodatečném vytváření rozhraní s omezenou 

funkcionalitou k informačním systémům. Aplikace budou cíleně vyvíjeny pro chytré telefony a tablety 

a budou využívat jejich specifických možností. 
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