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Odborové a podnikové iniciativy 
zaměstnanců zaměřené na 
spoluutváření práce 4.0 v evropském 
odvětví IKT a v Evropské 
zaměstnanecké radě v Deutsche 
Telekom 

Projekt organizuje evropské kooperační sdružení 
podnikových a odborových zastoupení zájmů 
zaměstnanců na téma „Digitalizace a práce 4.0“.  

Opatření představuje propojení odvětvovo-
politické tvorby informací a strategie odborů s 
evropskými koncepcemi aktivit evropských 
zaměstnaneckých rad na příkladu EZR v Deutsche 
Telekom.  

Přitom se jedná jak o kvalifikačně 
a zaměstnanecko-politické šance vyplývající z 
digitálních technologií budoucnosti, tak i o změny 
pro práci, kvalifikaci a zaměstnanost v evropských 
provozních lokalitách, jež jsou s tím spojeny.  
 
Cílem opatření je: 

 posílení kompetencí zaměstnanců pro digitální 
transformaci,  

 příprava zastoupení zájmů zaměstnanců na 
výzvy „práce 4.0“,  

 seznámení se se šancemi a riziky, 

 stejně jako vypracování odvětvovo-politických 
perspektiv a podnikových modelů aktivit.  

Podnikové a odborové zastoupení zájmů 
zaměstnanců jsou podporovány při anticipování 
změn vyvolaných digitalizací a aktivním 
spoluutvářením z toho vyplývajících standardů 
práce 4.0. 
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„Co musíme udělat, abychom se z hlediska inovační politiky dostali 
dopředu?“ 

 Musíme pro podnik získat správné lidi.  

 Musíme nově upravit pracovní dobu (agile working /work life 
balance). 

 Musíme překonat vytvořené struktury a transformovat je (procesy, 
kritika změn). 

 Musíme podchytit zaměstnance v tomto procesu (vytváření týmu 
shora dolů, inovace se šancemi na úspěch, realistické plánování). 

 Celé vedení firmy musí pracovat autenticky!  

 Vytváření týmu na všech úrovních 

 Realistické cíle a finanční plánování (aby se věci mohly rozvíjet a 
vyzkoušet; zakalkulování neúspěchů) 

 Naučit se, jak funguje agilní práce. 

 Zintenzivnění spolupráce mladých a starých 

 Atituda! (tým a hodnoty) 

Evropský workshop „Digitalizace a inovace“  

24. a 25. října 2018 ve Vídni (AT) 

Dr. Andreas Bierwirth (CEO T-Mobile Austria)  
v diskusi s účastníky workshopu 
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TREND MONITOR 
Deutsche Telekom 2018 

Re-
turns 

EUROPE 

No. EWC countries 

TRENDS & PERSPECTIVES  +  +/- - 
Please mark the trend:  

Perspectives will be: positive or equal or negative 

Digitisation & Innovation  
  

 

     Expansion of business 11 7 4  

     New products and services 11 8 3  

     New technologies 10 9 1  

     Research & development 7 3 4  

     Investment 8 3 5  

    EMPLOYMENT       Trend 7 1 24 4 

EXPECTATIONS  from the perspectives of employees 

Types of employment  
  

 

Regular employment 11 4 4 3 

Temporary workers 10  5 5 

     Work contracts 9 1 3 5 

Crowd workers  8  2 6 

High skilled employees 10 7 3  

Low skilled employees 9 1 1 7 

Work 4.0 standards     

    Job quality 11 4 5 2 

    Enrichment of work 11 3 5 3 

    Working time 11 3 6 2 

    Work loads 11  4 7 

    Flexibility at work 11 9 1 1 

    Responsibility at work  
    (time and tasks) 

11 4 5 2 

    Skills & Competences  11 7 2 2 

    Work-life balance  11 4 4 3 

    Workers' rights & participation 11 1 6 4 

 

Díky digitalizaci a síťovému propojení jsou obchodní procesy stále více integrované. V podniku propojuje tok dat jednotlivé 
procesy vertikálně: Aktuální informace o materiálech, procesech a postupech ze všech oblastí bez ohledu na to, zda jde o vývoj, 
administrativu, služby nebo prodej, jsou k dispozici nepřetržitě. V horizontálních řetězcích tvorby hodnot propojují podniky svá 
data s daty dodavatelů, partnerů a zákazníků. Napříč celým řetězcem tvorby hodnot lze globálně koordinovat aktivity, ať už jde o 
vývoj, služby, produkci nebo servis. Umožňuje to rychlé přizpůsobení a individuální produkty pro zákazníky.  

V digitální ekonomice se změní také profily činností, formy práce a požadavky na kvalifikaci zaměstnanců: Zanikají původní 
vymezení mezi činnostmi vývoje, produkce, administrativy, služeb a vzdělávání. Podíl výkonů vývoje založených na poznatcích se 
bude v kolaborativních týmových procesech zvyšovat.  

Již dnes je jasné: Digitalizace změní nejen procesy, ale ovlivní také logistiku, zabezpečení kvality, údržbu, servis, management, 
administrativu a vývoj.  

Za jisté se považuje, že struktury zaměstnanosti, pracovní systémy i práce samotná se v nejbližších letech výrazně změní. 

 
 

 

 
Za tímto účelem jsme v roce 2018 vytvořili Evropský monitor 
trendu na základě posouzení členů EZR z jednotlivých národních 
společností.  

Na základě toho je podnik při centrálních parametrech (nové 
obchodní úseky, produkty, služby a technologie) strategicky 
dobře připravený. Očekává se, že podnik dosáhne lepší pozice ve 
výzkumu a vývoji, stejně jako u investic.  

Vzhledem k budoucímu vývoji práce a zaměstnanosti v koncernu 
lze pozorovat rozpolcený odhad: Navzdory pozitivnímu trendu 
ve prospěch regulérního zaměstnání a vysoce kvalifikované práce 
se vývojové tendence u prekérních pracovních poměrů hodnotí 
jako velmi kritické. Podíl nízce kvalifikovaných zaměstnanců na 
celkovém počtu zaměstnaných se bude v budoucnosti dále 
snižovat.  

Také pracovně politické změny v rámci digitální přestavby 
Telekomu se posuzují spíše skepticky. Jasně viditelné je: Očekává 
se nárůst pracovní zátěže. Navzdory pozitivním očekáváním 
ohledně větší flexibility a dalšího vzdělávání se změny 
v organizaci a podobě práce nedají jednoznačně odhadnout. To 
je další důvod pro analyzování digitální strukturální změny 
z perspektivy zaměstnanců a pro dosažení spoluutváření s tím 
spojených změn. 
 

Digitalizace, inovace a práce 4.0 

Jak vnímají evropští zástupci a zástupkyně zájmů zaměstnanců 
v Evropské zaměstnanecké radě v Deutsche Telekom změny, 
které přináší digitalizace?  

Jak dobře je koncern připraven na budoucí změny? Kde jsou 
šance a kde rizika? 
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Naše práce 4.0 – workshopy 

V důsledku digitalizace bude podíl přeshraničních záležitostí 
narůstat, jejich význam se bude zvyšovat a budou se týkat 
práce ve všech podnicích koncernu. V našich tematických 
workshopech „Práce 4.0“ si na evropské úrovni budeme 
vyměňovat názory a zkušenosti a vypracujeme své vlastní 
požadavky na sociální podobu inovací v zájmu zaměstnanců 
a zaměstnankyň v koncernu Deutsche Telekom. 

Ve dvou hlasováních (v písemném dotazníku a v ústní anketě v 
EZR) byly s velkou většinou dohodnuty tyto tři priority jako 
tematická těžiště workshopů „Práce 4.0“: 

(1) Digitalizace end to end (komplexní digitalizace) 

(2) Agile working 

(3) Edge computing 5G 

Prostřednictvím těchto těžiskových témat se zaměřujeme na 
budoucnost, a tedy na obchodní strategie a procesy, které ještě 
nejsou úplně implementované, a proto jsou otevřené pro jejich 
spoluutváření orientované na zaměstnance.  

Do poloviny roku 2019 uskutečníme tři tematické workshopy 
se všemi členy EZR z různých zemí. Workshopy jsou 
podporovány odborovými organizacemi, jež se podílejí na 
projektu. 

 

Spoluutváření práce 4.0 v digitalizovaném světě práce 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

 

Využití digitalizace  

ve prospěch práce a  

zaměstnanosti
 

     

      Sophia Reisecker (GPA-djp, AT)  

„Chceme vnést své zkušenosti, znalosti 
a know-how, aby se nezanedbávaly zájmy 
zaměstnanců.  

Soustředíme se na změny v digitalizovaném 
světě práce a aktivně se podílíme na jejich 
utváření. Svým evropským projektem chceme 
podporovat vedení diskusí, využit získané 
zkušenosti a vypracovat návrhy blízké praxi. 
Podnikové a evropské zaměstnanecké rady by 
měly mít možnost využít dosažených výsledků 
ke ztvárňování digitalizace ve svých podnicích 
ve prospěch zaměstnanců. 

Práce 4.0 nepotřebuje méně, ale naopak více 
účasti na všech úrovních.“ 
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STRUČNÝ PŘEHLED 

Obchodní proces je na základě své definice „end to end“ – 
myslí se tím tedy od začátku do konce a znamená, že určitý 
produkt nebo služby se vnímají jako celek. Izolovaná, 
„ostrovní“ řešení nejsou trvalá a nedokáží splnit požadavky 
ohledně orientace na zákazníky a efektivnost procesů. 

Podle konkrétní podoby jsou možné end to end perspektivy 
na celou organizaci, jednotlivé procesy nebo pouze na čisté 
systémové prostředí. 

Přitom jsme se zaměřili na 4 klíčové prvky. 

1. Jak dobře se dají na trhu prodávat produkty? Kdo je 
kupuje a kdo ne? 

2. Jak se produkty využívají? Které funkce chybí nebo jsou 
nepotřebné? 

3. Fungují tyto procesy? Jak fungují? 

4. Funguje systémový řetězec po technické stránce a tak, 
jak se to požaduje? 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lothar Holzwarth 
Konzultace  
zaměstnaneckých  
rad a managementu 

 

Z DISKUSE PRACOVNÍ SKUPINY 1 

V koncernu Deutsche Telekom neexistuje ani na evropské, 
ani na národní úrovni podél celého řetězce tvorby hodnot 
nepřerušovaná digitalizace end to end. Procesní řetězec je jak 
na evropské úrovni, tak v jednotlivých národních 
společnostech rozčleněn na částkové procesní řetězce.  
 
Výzvy 

 Procesní řetězec není stabilní (mediální zlomy). 

 Relevantní procesy end to end se týkají sítí, prodeje, 
řízení, controllingu. 

 Zasaženy jsou všechny prolínající se funkce (účetnictví, 
HR, controlling), stejně jako technické úseky 
(automatizace síťového plánování, analýza chyb, 
personální plánování techniků) 

 Práce i činnosti se změní (home office, open space, 
shared working); pracoviště budou zanikat. 

 

 

 

 

 

Možnosti spoluutváření 

 Plánování a řízení: předvídavé informace a definování cíle 
- Procesy musí být předem specifikované. 
- Nevyhnutelná je měřitelnost podle pevně 

stanovených kritérií. 

 K dispozici musí být znalci. 

 Dosažení spolurozhodování zaměstnanců  

 Začlenění zaměstnanců do procesů – podchycení 
pracovníků 

 Využití informační kompetentnosti 

 Spolehlivé testování nových systémů 

 Skill management (řízení kompetencí): kvalifikování 
pracovníků 

Nové organizační struktury 
 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

„Na základě analýzy 

současných okolností 

chceme prozkoumat ino-

vační potenciál evropských 

digitalizovaných částkových 

procesních řetězců a přitom 

vypracovat rizika a šance 

pro práci a zaměstnanost v 
zúčastněných zemích.“ 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT 

Ve všech oblastech: Systematický personální 
vývoj a kontinuální kvalifikování pracovníků, aby 
byli připraveni na nové požadavky 
 

Pracovní skupina 1 (zleva doprava): Johannes Hofmeister (AT) 
Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK) 
(von links nach rechts) 

Prezentování výsledků v plénu  
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)  

 FOKUS 1: Digitalizace end to end 
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STRUČNÝ PŘEHLED 

Význam agilních metod za poslední roky výrazně vzrostl. To 
platí především – ale už ne výlučně – pro IT sektor. 

Agilní metody práce se řídí podle následujících principů 
(výběr): 

o  Uspokojení zákazníka včasným a kontinuálním dodáváním 
hodnotného softwaru 

o  Dodávání fungujícího softwaru v pravidelných, 
přednostně krátkých intervalech (několik týdnů až měsíců) 

o  Téměř denní spolupráce expertů a vývojářů během 
projektu, např. kolektivní vlastnictví kódu  
(Collective Code Ownership) 

o  Poskytování prostředí a podpora, které motivovaní jedinci 
potřebují k plnění svých úloh  

o  Dodržení rovnoměrného pracovního tempa zadavateli, 
vývojáři a uživateli ve prospěch trvale udržitelného 
rozvoje 

o  Stálé zaměření pozornosti na technickou excelentnost 
a dobrý design 

o  Jednoduchost je esenciální. 

o  Sebeorganizování týmu při plánování a realizaci 

o  Sebereflexe týmu ohledně vlastního chování při 
přizpůsobování v zájmu zvyšování efektivnosti 

FOKUS 2:  Agile working 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Nadine Müller  
(Vereinte Dienstleistungs- 
Gewerkschaft | ver.di, DE)  

 

 

 
 ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT 

 Strategické personální plánování (kvalifikace, skill 
management) 

 Směrnice (kodex) pro oblasti využití „agile work-
ing“  

 Příručka EZR s minimálními standardy 

„Když se v Telekomu 

uvažuje ‚agilně‘, nezastaví 

se to na hranicích. 

Potřebujeme pravidla a 

úpravy, které zaměstna-

vatele zavážou uplatňovat 

práva německého spo-

lurozhodování také v 
jiných zemích.“ 

Pracovní skupina 2 (zleva doprava): Reiner Ginko (DE),         Mi-
chael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU), Péter Szabó (HU) 

Z DISKUSE PRACOVNÍ SKUPINY 2 

„Agilnost“ neznamená bezhraniční flexibilitu a práci bez 
pravidel. Zaměstnavatel se snaží cestou flexibilizace a desk 
sharingu šetřit náklady a zintenzivnit sebevykořisťování 
pracovníků. „Agilní prací“ se myslí: Jednotlivec a jeho tým 
plánují společně.  

Možnosti spoluutváření 

 Specifikování, kde má agilní práce smysl a měla by se 
zavést. 

 Pravidla pro méně kontroly (odbourávání hierarchií) 
a nepřímé řízení 

 Mzdové struktury a platová jistota  

 Hlavní zásady úprav pracovního času (např. dodržování 
přestávek, i mikropřestávek) 

 Podporování dalšího vzdělávání > strategické personální 
plánování digitalizace > definování úloh budoucnosti 
(job enrichment, tj. obohacování práce, místo 
propouštění) 

 Zlepšení vybavení pro včasné a prakticky orientované 
školení, stejně jako coaching a mediace pro týmy 
(preventivní a dodatečná kvalifikační opatření) > skill 
offensive (kompetenční ofenziva) 

 Spoluutváření rolí a kompetencí > kdo rozhoduje 
v „tribes“? (kdo upravuje práceneschopnost, dovolenky 
atd.) 

 Posílení struktur formou kvalifikovaného spoluutváření 

 Mobilizování know-how zaměstnanců a jejich začlenění 

 Vytvoření měřítek na místě > přímé oslovení pracovníků 
> posouzení účinnosti úprav  

 Vytváření volného prostoru zdola nahoru 

 Posílení odpovědnosti v týmech; ty musí mít možnost 
určit svou vlastní rychlost. 

 Pro EZR: EZR musí vyvinout své vlastní chápání; vývoj 
evropsky definovaných, závazných pravidel pro agilní 
práci a zásady pro jejich zavedení a celoevropské 
uplatnění. 
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Odysseus Chatzidis  
(předseda EZR v  
Deutsche Telekom, DE)  

 

 
  

STRUČNÝ PŘEHLED 

Edge computing označuje na rozdíl od cloud computingu 
decentrální zpracování dat na kraji sítě, v tzv. edge (angl. 
kraj, okraj, hrana). Edge computing představuje otevřenou 
rozdělenou architekturu IT, pro niž jsou charakteristické 
decentralizované výkony zpracování. Edge computing 
přitom netvoří pouze bázi pro mobilní computing, ale také 
technologie internetu věcí (IoT). V rámci edge computingu 
jsou data de facto přímo zpracovávaná na (mobilním) 
přístroji, lokálním počítači nebo na serveru bez toho, aniž 

by docházelo k jejich přenosu do datacentra.1 

Edge computing a 5G. Všechny aplikace IoT, například 
v oblasti komunikace mezi vozidly, veřejné bezpečnosti 
či senzorických sítí inteligentních měst (smart cities) 
potřebují spolehlivější a lépe škálovatelnou konektivitu 
mezi přístroji, než to dokáží zabezpečit dosavadní sítě LTE. 
(…) To jasně ukazuje, že pro síť 5G bude hlavně edge 
computing sehrávat důležitou roli, aby se snížila zátěž sítě 
páté generace. Protože při edge computingu se budou 
obrovská množství dat, která generuje velký počet 
připojených přístrojů (IoT), zpracovávat na okraji sítě. Edge 
computing tak výrazně snižuje latenční doba a je 

rozhodující pro úspěšnost scénářů s 5G.2 

 

1)  https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a-
742343/ 
2)  https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/ 

 

FOKUS  3:  Edge Computing | 5G 

Z DISKUSE PRACOVNÍ SKUPINY 3 

Inovace sehrávají rozhodující roli z hlediska konkurence. 
Pracujeme v inovativním podniku, který má být úspěšný; na to 
jsou potřebné změny na všech úrovních – u zákazníků, 
pracovníků a ve vedení. Abychom se posunuli dopředu, musí se 
do procesu aktivně zapojit zaměstnanci se svým know-how 
a praktickými znalostmi.  
 
Možnosti spoluutváření 

Digitální inovace (edge computing 5G) přinášejí šanci na 
decentralizování procesů a služeb ve prospěch zaměstnanců. K 
tomu je nevyhnutelná změna myšlení při inovačních 
aktivitách: 

 Začlenění zástupců zájmů zaměstnanců (při plánování, 
vývoji, realizaci) 

 Vytvoření oboustranné kultury důvěry  

 Kontinuální zvyšování kompetencí a rozšiřování poznatků 
(celoživotní učení, tzv. lifelong learning)  

Inovace potřebují transparentní rámcové podmínky 
a jednotné požadavky na management: 

 Pilotní dohody, aby se vytvořily mantinely a stanovil obsah 
vyžadující úpravy 

 Směrnice jako kompas pro orientaci a jako šablona na 
permanentní kontrolování 

 Ztvárňování inovací v zájmu zaměstnanců (informování 
pracovníků, testování produktů, kvalifikování pracovníků 
pro nové úlohy) 

 Identifikování oblastí růstu v podniku (dohodnutí 
transformačního plánu; se zaměstnavatelem: kvalifikační 
fondy) 

 Ukončení testovací fáze end to end s pracovníky před 
zavedením; testování v podniku, s vlastními experty 

 Realizování odhadu důsledků opatření (kvalita, náročnost, 
náklady) 

Při inovacích musíme být rychlejší, abychom dosáhli jistoty 
pro zaměstnance! 

 
 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

„Chceme se podílet na ut-

váření sociálních inovací v 

celé Evropě! Pomocí edge 

computingu můžeme nabízet 

řešení specifická pro jed-

notlivé zákazníky. Vidíme 

šance a možnosti, které ve 

stejné míře prospějí podniku   
i zaměstnancům.“ 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT 

Evropský rámec pro dobré pracovní podmínky, 
který by odpovídal inovačním procesům v nových 
úsecích obchodu a který by se dal flexibilně 
přizpůsobit budoucím požadavkům 

Pracovní skupina 3 (zleva doprava): Virginie Labrousse (FR), 
José Carlos Hernandez (ES), Odysseus Chatzidis (DE) 



NEWSLETTER | 7 

 

 
 

 
 
 
 

DE 
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. 
(DGB|VHS) 

 

DE 
Europäischer Betriebsrat (EBR) | 
European Works Council (EWC)  
Deutsche Telekom 

EBR | EWC    
Deutsche Telekom 

AT 
ÖGB, Gewerkschaft der Privatan-
gestellten, Druck, Journalismus, 
Papier (GPA-djp)  

HR 
Hrvatski sindikat  
telekomunikacija 

 

ES 
Commissiones Obreras,  
Federación de servicios 

 

 
 

BE UNI Europa 

 

DE 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft 

 

PL 
NSZZ "Solidarnosc"  
T-Mobile Polska S.A. 

 

HU Tavközlesi Szakszervezet 
 

GR 
Greek Telecom Employees'  
Federation  

RO 
SINDICATUL NATIONAL din  
TELECOMUNICATII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   DigiT 
 

DIGITALIZACE A PRÁCE 4.0  

Nový prostor pro informování, 
konzultace a aktivní začlenění 
odborových organizací a evropských 
zaměstnaneckých rád v evropském 
sektoru IKT s ohledem na 
transferovatelné osvědčené postupy 
(„best practices“) na příkladu 
Deutsche Telekom (DigiT) 

VP|2017|008|0019 
 
DigiT posilňuje kompetence zaměstnanců 
pro digitální transformaci. 
 
DigiT podporuje podnikové a odborové 
zastoupení zájmů zaměstnanců při reagování 
na výzvy práce 4.0. 
 
DigiT podporuje pracovně politické 
perspektivy a podnikové zásady konání při 
spoluutváření digitálního světa práce. 
 

 With financial support from      
 the European Commission 

 
Sole responsibility lies with the author and the 
Commission is not responsible for any use that 
may be made of the information contained 
herein 
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www.digit-project.eu 


