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Jsme lídr v distribuci 

zemního plynu v ČR
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Máme 80% podíl na distribuci zemního plynu

území ČR

65,000 km
plynovodů

Provozujeme největší 

plynárenskou distribuční 

soustavu v ČR. 

2,3 mil.
odběrných míst

99,99995 % 
spolehlivost dodávky

2.400 

zaměstnanců

* 2.418 zaměstnanců ke dni 01. 09. 2021 2



Máme silné mezinárodní zázemí
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Celkem lidí

2.480
z toho modrých límečků 922 

Náš průměrný věk

47 let

Ve vedoucí roli

279
z toho 40 žen

Celkem žen

26%
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Jak jsme nebyli „trubky“ 

a digitalizovali včas

Erika Vorlová
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Naše digitální evoluce

2011 Nákup
60 % nakupovaných položek 

automatizováno (objednávky 

dodavatelům bez zásahu nákupčího)  

2013 Nákup
92 % nakupovaných položek 

automatizováno  

2014 Terén 
Tablety v terénu (Workforce

Management vč. digitálních map)

2018 HR
Digitální podpisy pracovně-právních 

dokumentů (tokeny)

2019

Nákup: digitální uzavírání smluv s dodavateli (dnes 80 % 

smluv uzavíráno elektronicky)

HR: ELDP, Daňovka, účtování služebních cest

2020
• Digitální ambasadoři

• MS Teams, Migrace na Windows 10 

• Digitální dialog (chatbot Arnold)
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2017 Nákup
První robotizovaný nákupní 

proces (BluePrism)



Díky digitálním 

ambasadorům to jde lépe
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5/2020

Myšlenka

7/2020

Vznik týmu

9-12/2020

Rozvoj týmu

8/2020

DA poprvé školí

01/2021

Každý měsíc 5 

školení

mužů
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• Naši lidé - nadšenci do digitalizace

• Jsou v sedmi regionech ČR

• Školí až 5x měsíčně

• Ve 2020 40 % zaměstnanců proškoleno na MS Teams

11
žen

30 digitálních 

ambasadorů

2022

Strategie dle potřeb businessu  



Již rok vedeme se 

zaměstnanci  

digitální dialog

ARNOLD je chatbot. Pomáhá nám formovat novou firemní

kulturu a strategii. Předává informace, ptá se, získává zpětnou

vazbu.
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Frekvence:

Pravidelná

návratnost:

Témata:90 %

2x měsíčně

strategie, kultura, 

hodnoty,

vzdělávání atd. 



Mysleli jsme, že digitalizace je naše slabina. 

Migrace na Windows 10 ukázala opak. 

Migrace proběhla v době pandemie. Zároveň probíhalo 
oddělení se od innogy. Na migraci jsme měli  pouze 5 
pracovních dnů. Výsledek? Zvládli jsme to!!

Co jsme zjistili?

…že jsme zbytečně podceňovali digitální gramotnost 
našich zaměstnanců. 
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Vtažení manažerů a vysvětlení PROČ

Předání informací všemi komunikačními kanály 

Podpora prostř. Helplinky a digitální ambasadoři

Co pomohlo?
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2011 Nákup
60 % nakupovaných položek 

automatizováno (objednávky 

dodavatelům bez zásahu nákupčího)  

2013 Nákup
92 % nakupovaných položek 

automatizováno  

2014 Terén 
Tablety v terénu (Workforce

Management vč. digitálních map) 

2018 HR
Digitální podpisy pracovně-právních 

dokumentů (tokeny)

2019 HR, Nákup
• Nákup: Digitální uzavírání smluv s dodavateli (dnes 80% 

smluv uzavíráno elektronicky) 

• HR: ELDP, Daňovka, účtování služebních cest

2020
• Digitální ambasadoři

• MS Teams, Migrace na Windows 10 

• Digitální dialog (chatbot Arnold)
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2017 Nákup
První robotizovaný nákupní 

proces (BluePrism)

• Přechod na „krabicový“ cloud

• HR systémy nahradí Success Factors

• Terén obslouží Maximo

Kam dál? 
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„Krabicový“ cloud
Hana Malá
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Alpha. Náš klíčový transformační projekt, 

který ovlivní 70 % zaměstnanců.

GASNET.CZ

O co jde 

Zavedení nových IT systémů pro 3 páteřní 

oblasti: 

1. ERP (řízení finančních zdrojů / nákup)

2. EAM (správa plynárenských aktiv) 

3. WFM (řízení terénních pracovníků) 

• 70 % zaměstnanců bude změnou ovlivněno 

(základní pracovní systém a procesy)
• 150 zaměstnanců intenzivně zapojených do 

projektu
• 50% interních IT systémů bude nahrazeno

Co to znamená
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Co dostala Alpha do 

vínku? 

• 12 měsíců na implementaci a nasazení

• Náhrada léty "vymazleného" řešení na míru "standardem" cloudového řešení
• Souběh zahájení projektu s COVIDEM a rozjezdem "nové firmy"



Přechod na „krabicový“ cloud
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Co jsme zjistili?

Lze převést středně velkou společnost s robustními procesy do cloudu

Co pomohlo?

• Změna jako součást firemní DNA

• Jasný cíl projektu a jeho dlouhodobá komunikace do firmy

• Správný výběr systému: soulad firemních procesů s "best practie"

• Vhodný projektový přístup (metodika)

• Správně zvolený projektový tým
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Děkujeme za pozornost




