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ABSTRAKT 

Informační technologie zaznamenaly v poslední době velký rozvoj a bez nich se již 

dnes neobejde téměř žádná firma. Bakalářská práce popisuje užitek, který může přinést 

zavádění informačních technologií v celé společnosti. Rovněž jsou zde popsány některé 

služby, které poskytuje Česká pošta, s.p. Při realizaci těchto služeb jsou významnou měrou 

využívány moderní informační technologie.

V závěru práce jsou navrženy změny, které by mohly nabízené služby vylepšit nebo 

zjednodušit jejich zpracování.

Informační technologie nejen zkvalitňují nabídku produktů klientům, ale také jejich 

konečnou realizaci.

ABSTRACT

Nowadays the information technologies go through a big developement and almost any 

bussines can not be done without them. This Bachelor work describe the benefits, which can 

be brought by implementation of information technologies into all society. There are also 

described some services offered by Czech Post,s.p. During implementation of these services 

the information technologies are especially used. 

At the end of this Bachelor work I propose some changes which could improve some of 

the services or which could simplify their realization.

The information technologies not only improves the quality of products but their final 

realization too.
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY, CÍL PRÁCE

V současném světě zaujímají informační technologie jedno z předních míst na žebříčku 

potřeb moderních firem. Informační technologie zaznamenaly v poslední době velký rozvoj a 

bez nich se již dnes neobejde téměř žádná firma. V zásadě se dá říct, že informační 

technologie se stávají páteří systémů používaných ve firmách, podnicích a institucích na 

celém světě a lze je považovat za nervový systém, který řídí veškeré automatizované 

činnosti. Bez informační technologie se dnes nevyrobí auto, nelze platit platební kartou, 

nejde telefonovat a tak bychom mohli pokračovat dál. Informační technologie zvyšují 

komfort života lidí a tak se nenásilnou formou stávají běžnou součástí jejich denního života.

Zavádění technologií je pro poštovní rozvoj nezbytné. Pošty na celém světě si 

uvědomují, že jejich budoucí úspěch, nebo dokonce jejich existence, závisí do značné míry 

na zavedení nových technologií do současných provozů a používání nových aplikací, které 

jim umožní rozšiřovat nabídku služeb. Obecný trend v zavádění informačních technologií se 

v oblasti poštovnictví týká automatizace přepážek, automatizace provozů, sledování a 

vyhledávání zásilek, finančních služeb a moderních elektronických služeb.

Česká pošta zaujímá důležité místo na českém trhu, k čemuž přispívá i skutečnost, že 

na tomto trhu působí již od vzniku republiky. To ovšem není známkou toho, že by se jednalo 

o podnik se zastaralou technologií. Během několika let prorostla informační technologie do 

všech jejich systémů a zpracování.

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila analyzovat jednotlivé služby České pošty 

vzhledem k využívání moderních informačních a komunikačních technologií a komplexně 

zhodnotit současný stav. V závěru jsem se pokusila navrhnout možnou optimalizaci vybrané 

služby s využitím prostředků informačních technologií, jež by vedly ke zkvalitnění 

nabízeného produktu.

1.1. Historický vývoj poštovnictví

Počátky dopravy zpráv a osob se datují již v dávném starověku, kdy s rozvojem 

prvotních výrobních způsobů starověkých pospolitostí vznikla potřeba kontaktu mezi nimi. 

Na tomto stupni vývoji lidské společnosti se začaly utvářet první formy dopravy zpráv. Tyto 

formy byly v dějinách lidstva velice rozmanité a vyvíjejí se dodnes.

Prvopočátek státem organizovaného poštovnictví v našich zemích se datuje do roku 

1527, kdy český král Ferdinand I. Habsburský zřídil pravidelné poštovní spojení mezi Vídní 

a Prahou. Postupně vznikaly další poštovní spojení především dálkové dopravy. Tato spojení 
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měla sloužit výhradně k dopravě úřední korespondence, nicméně poštmistři, správci 

poštovních stanic i poštovní poslové si přivydělávali doručováním soukromé korespondence. 

Teprve císař Maxmilián II. povolil ve druhé polovině 16. století přepravovat poštou i 

soukromou korespondenci, a tím tuto službu zpřístupnil veřejnosti. 

V průběhu 18. stolení prodělala listovní služba řadu zásadních reforem, jež ji změnily 

ve významnou a komerčně využívanou státní službu. Především se pošta zaměřila na 

dostupnost listovních služeb, zavedla pevná pravidla pro placení poštovného a přepravu 

soukromé korespondence. V poslední čtvrtině 18. století se soustředila na zlepšování a 

rozšiřování poskytovaných služeb.

O 19. století se hovoří jako o věku komunikační revoluce. Mezi symboly této revoluce 

patří bezesporu vynález a rychlé rozšíření telegrafu a telefonu. Reforma se nevyhnula ani 

peněžním službám. Prvním krokem bylo zavedení poštovní poukázky, nejprve pouze pro 

vnitrozemský styk, později také pro mezinárodní užití. Dalším krokem bylo založení 

poštovní spořitelny.

Pošta, jako státem provozovaná a chráněná instituce, měla ve své historii řadu privilegií 

a výsad. Symbolem pošty se v celé Evropě postupem doby stala poštovní trubka, kterou měl 

postilión zavěšenou na prsou, a používal ji k různým signálům a znamením, které měly 

urychlit cestu pošty. Trubka se stala nedílnou součástí poštovního stejnokroje. Jednotná 

barevnost stejnokroje, dopravních prostředků a společný znak provází v rozmanitých 

obměnách poštovní službu dodnes.

Samostatné Československo převzalo rakouský právní systém, a s ním i všechny 

normy v oblasti pošty, telegrafu a telefonu, včetně stále platného poštovního zákona z roku 

1837. 

Vznikem samostatné republiky však pozbyly platnost mezinárodní právní vztahy 

s cizinou. Nově vytvořená československá poštovní správa považovala navázání poštovních 

smluv s cizinou za jeden z nejnaléhavějších úkolů. Důsledkem toho bylo, že po složitých 

jednáních a průtazích byla Československá republika 18. května 1920 přijata ve Světové 

poštovní unii jako plnoprávný člen.

Mezníkem v historii české pošty se stal den 1. leden 1993, kdy zahájil svou činnost 

nový podnik Česká pošta, státní podnik. 

V roce 1993 byla Česká pošta přijata do Světové poštovní unie.
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2. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE JAKO VÝZNAMNÝ 

ASPEKT TZV. NOVÉ EKONOMIKY

Dnes jen málokdo pochybuje o tom, že vyspělý svět prochází proměnou od průmyslové 

ekonomiky orientované na výrobu oceli, produkci automobilů a výstavbu silnic, k nové 

ekonomice, jejímž základem jsou integrované obvody, počítače a sítě. 

Ekonomikou nového věku síťové inteligence je digitální ekonomika. V klasické 

ekonomice probíhaly všechny informační toky fyzickým způsobem: posílaly se peníze 

v hotovosti, šeky, faktury, nákladní listy, různé zprávy, organizovala se osobní setkání 

obchodních partnerů, probíhaly klasické analogové telefonní hovory. „Klasickým“ způsobem 

vysílala televize a rozhlas, klasické (fyzické) byly i veškeré mapy, fotografie, hudební 

skladby a poštovní reklamní nabídky.

V nové ekonomice je základní formou informací digitální podoba – takovéto informace 

se redukují na pouhé bity uložené někde v počítači a pohybují se sítěmi rychlostí světla. Díky 

uvedenému binárnímu kódování a počítačům se z informací, jejich výměny a komunikace 

vůbec stává organizovaný přenos nul a jedniček.

Rozdíly mezi starou, klasickou ekonomikou a novou ekonomikou můžeme shrnout do 

dvanácti témat, z nichž některá se vzájemně překrývají:

 Kvalifikace

Dochází k posunu od práce svalů k práci mozků. Kvalifikace, znalosti a vědomosti se 

stávají významnou součástí všech produktů. Nejdůležitějším aktivem firem je v nové 

ekonomice intelektuální majetek.

 Digitalizace

Mezilidská komunikace, realizace vládních programů, výkon zdravotní péče, obchodní 

transakce, výměna finančních zdrojů apod. probíhá v digitální podobě. Informace v digitální 

podobě se přenášejí prostřednictvím digitálních sítí. Informace můžeme okamžitě uložit a 

načíst z jakéhokoli místa na světě, takže v konečném důsledku máme k dispozici přístup 

k většině informací, jaké kdy lidská civilizace zaznamenala.

 Virtualizace

Informace mění svoji podobu z analogové na digitální a z fyzických předmětů se 

najednou stávají virtuální objekty. Tím se zásadně mění metabolismus celé ekonomiky, typy 

možných institucí a vzájemných vztahů i samotná povaha ekonomických aktivit.
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 Molekularizace

Nová ekonomika je molekulární ekonomikou. Staré podniky se rozpadají a nahrazují je 

dynamické molekuly a shluky jednotlivců a entit, které tvoří základ nových ekonomických 

aktivit. Základní jednotku podniku zde tvoří kvalifikovaný pracovník („lidská molekula“). 

Tito kvalifikovaní pracovníci jsou vysoce motivovaní, sami se vzdělávají a mají vlastní 

zodpovědnost. Mají k dispozici nové nástroje, pomocí nichž spolupracují a vytvářejí 

hodnoty; při práci využívají své bohaté vědomosti a kreativitu.

 Integrace / síťová komunikace

Nová ekonomika je síťovou ekonomikou; jednotlivé molekuly se v ní integrují do 

shluků, které tvoří sítě s jinými shluky a spolupracují na vytváření bohatství. Nový způsob 

uvažování mohl vzniknout jen díky počítačovým sítím, které nejsou analogové, nýbrž 

digitální a díky změně v pojetí sítí, které nejsou hierarchické s centrálním počítačem, ale jsou 

orientovány na síť vzájemně rovnoprávných počítačů, podobně jako síť Internet.

 Zánik mezičlánků

Výměnu informací mezi dodavateli a zákazníky zabezpečují ve stále vyšší míře

informační technologie. Digitální sítě odstraňují potřebu funkcí mezičlánků a prostředníků 

mezi výrobcem a spotřebitelem.

 Konvergence

V nové ekonomice se nejdůležitějším sektorem stávají nová média, která jsou 

výsledkem spojení počítačového průmyslu, oboru komunikací a vytváření obsahu. Sbližování 

technologií je základem všech sektorů ekonomiky. Nová média již začínají měnit a 

transformovat umění, mění také způsoby provádění vědeckého výzkumu a celou podobu 

vzdělávacího procesu. Nová média se nacházejí na prahu transformace firem z jejich 

dosavadní známé podoby a na změně způsobů podnikání, práce, zábavy, ale i celého života i 

myšlení.

 Inovace

Nejdůležitějším hnacím motorem nové ekonomiky jsou inovace, jejichž součástí je také 

jistý závazek neustálé obměny produktů, systémů, procesů, marketingu a lidí. Nová 

ekonomika přináší posun od masové výroby k výrobě a službám prováděným masově na 

zakázku.



10

 Role zákazníka

V nové ekonomice mizí propast mezi zákazníky a výrobci. Výrobci musí vytvářet 

takové produkty, které přesně odrážejí požadavky a vkus jednotlivých zákazníků. V nové 

ekonomice se zákazník skutečně zapojí do vlastního výrobního procesu.

 Bezprostřednost

Nová ekonomika je ekonomikou reálného času. Podnik se nepřetržitě a okamžitě 

přizpůsobuje měnícím se podmínkám podnikatelského prostředí. Obchody se uzavírají 

mechanismy elektronické komerce a veškeré transakce a komunikace probíhají nikoli 

rychlostí klasické (fyzické) pošty, nýbrž rychlostí světla.

 Globalizace

Vědomosti a kvalifikace neznají žádné hranice. A protože znalosti se stávají klíčovým 

výrobním prostředkem, vzniká jediná světová ekonomika, i když každá jednotlivá organizace 

působí současně v nějakém národním, regionálním nebo lokálním prostředí. Nové 

ekonomické a politické regiony a struktury (jako je např. Evropská unie) postupně snižují 

význam národního státu v klasickém slova smyslu a posilují vzájemné vazby mezi 

jednotlivými zeměmi.

 Nerovnosti 

Vznikají dosud nevídané sociální problémy, které mohou způsobovat obrovská 

traumata a konflikty. Nová ekonomika přináší vznik nových, vysoce placených, vysoce 

ceněných a vysoce kvalifikovaných pracovních míst; Vznikají rozsáhlé sociální rozpory, 

nově zejména mezi dobře placenými zaměstnanci a nezaměstnanými, málo kvalifikovanými 

dělníky.

Veškerá výše uvedená témata se více či méně odrážejí v konkrétních odvětvích 

současného světa. Současný stav informačních technologií v sobě propojuje nové technologie 

se staršími dosud provozovanými systémy.

Např. pomocí elektronických systémů může vláda poskytovat informace v digitální 

podobě. Jednotlivým subjektům tímto poskytuje produkty rychleji, kvalitněji a výrazně 

pohodlněji. Bohužel se toto nevztahuje na všechny produkty, což tyto systémy znehodnocuje. 

V okamžiku, kdy si jeden formulář sice můžete stáhnout v digitální podobě, ale ten druhý si 

musíte vyzvednout na příslušném úřadě, tyto systémy ztrácejí účinnost. 
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Současný stav jednotlivých odvětví se více či méně podobá výše popsanému modelu. 

Stále více odvětví využívá podpory informačních technologií

Nicméně vývoj jde neustále dopředu, takže myšlenka elektronické vlády zase není až 

tak nereálná. Síťová vláda bude ve svém konečném provedení poskytovat veřejné informace 

a služby v tom okamžiku a na tom místě, kde je potřebují. Výsledkem takovýchto změn 

budou programy postavené na skutečných potřebách občanů. 

A stejně to bude i u ostatních odvětví dnešní ekonomiky.
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3. ANALÝZA SLUŽEB ČESKÉ POŠTY S OHLEDEM NA 

VYUŽITÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A 

KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI JEJICH 

REALIZACI

3.1. Věk informačních technologií v České poště, s.p.

Přelom tisíciletí znamená pro poštovnictví významný zlom. V jeho kořenech leží nejen 

technologický pokrok, ale také celková proměna životního způsobu lidí ve vyspělých zemích 

a nové vnímání světa jako celku.

Technologické změny lze v souhrnu charakterizovat pojmem informatizace. 

Poštovnictví se bezprostředně dotkl zejména pokrok v telekomunikacích  a ve výpočetní 

technice, a to ve dvou směrech:

 Ve vlastních poštovních a správních technologiích

 Postupným přeléváním poptávky po komunikačních službách k novým 

nepoštovním telekomunikačním produktům (datové služby)

Základním rysem poštovní reformy ve světovém měřítku byl posun pošty do tržního 

prostředí. Akceptování ideje pošty jako obchodního podniku si vyžádalo mnohaletý vývoj. I 

když byl učiněn velký pokrok, ještě ani koncem 90. let nebylo možné říci, že Česká pošta je 

plně marketingově orientovaná firma. 

Současně se změnami v koncepci podnikání byla Česká pošta postavena před úkol 

modernizovat vlastní technologie. Nejvýznamnější byl v první etapě projekt APOST 

(automatizovaná pošta), zpočátku chápaný spíše jako racionalizace přepážkových činností. 

Teprve později byl důraz položen na funkci přepážkového terminálu jako vstupní brány 

údajů do hospodářských a provozních databází firmy. S tímto konceptem pak velmi těsně 

souvisela informatizace technologií platebního styku. Tento krok s sebou přinesl první 

zásadní technologickou změnu předjímající poštovnictví třetího tisíciletí – vznikl univerzální 

páteřní systém způsobilý ve stanoveném harmonogramu postupně zahrnout všechny peněžní 

produkty. 

Obdobnou roli v oblasti hmotných produktů pak sehrály další dva projekty. Prvním 

projektem byl projekt průběžného měření objemu produkce, který České poště poprvé 
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poskytnul spolehlivé údaje o objemu a tocích hmotných produktů. Druhým projektem byl 

projekt sledování a vyhledávání zásilek T&T (tracing&tracking), který zavedl sledování 

zásilek v celém technologickém procesu pomocí čárového kódu. Tato technologie se stala 

zásadním zvratem v přístupu ke kvalitě služeb.

Ve správních činnostech byla postupně zavedena řada automatizovaných agend. 

Skutečně kvalitativní obrat přinesla implementace manažerského informačního systému 

SAP, který umožnil integraci různých datových souborů do jednoho systému. 

Všechny informatizované technologie vyvolaly nutnost vybudování privátní sítě 

přenosu dat, která zpětně nabízí prostor pro rozvoj nových produktů.

3.2. Členění jednotlivých služeb České pošty, s.p.

Z hlediska úplné sortimentní skladby služeb je možné členit služby České pošty do 3 

velkých tržních segmentů:

 Trh stacionárních služeb 

 Trh fyzické distribuce nákladních předmětů 

 Trh dopravy informací 

3.2.1. Trh stacionárních služeb

Do trhu stacionárních služeb můžeme kromě podání psaní a balíků zahrnout také 

drobné peněžnictví (žirové a spořitelní služby), pojišťovnictví, služby pro státní a místní 

správu, maloobchodní prodej zboží a další zprostředkovatelské služby (sázkové hry, apod.). 

Stacionární služby zasahují konkurenčně do více oblastí jako je bankovnictví, pojišťovnictví, 

maloobchodní prodej, apod.

Veškeré služby poskytované na přepážce jsou obsluhou přepážky zaevidovány do 

systému APOST. Jedná se o SW České pošty, který je vyvíjen vlastními pracovníky IT. SW 

APOST umožňuje zpracování listovních a balíkových zásilek na podání a jejich následné 

zpracování na dodání, podání i výplatu poštovních poukázek jak vnitrostátních tak i 

mezinárodních, výplatu důchodů, zpracování hotovostních dokladů SIPO včetně realizace 

změn, realizaci produktů Poštovní spořitelny a ČSOB, uzavírání smluv pro Českou 

pojišťovnu, příjem a výplatu Western Union. Nově také umožňuje výpisy z informačních 

systémů veřejné správy. Přehled některých poskytovaných služeb realizovaných 

pomocí systému APOST je uveden na obrázku 1.
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Obrázek 1 – Služby realizované pomocí SW APOST

Veškerá data, která vzniknou v systému APOST na jednotlivých poštách jsou dále 

předávána prostřednictvím privátní datové sítě České pošty k dalšímu zpracování – viz 

obrázek 2.

Obrázek 2 – Přehled dalšího zpracování dat získaných v systému APOST
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Podání zapsaných zásilek

Podání zapsaných zásilek lze rozdělit do dvou základních skupin, a to podle způsobu 

podání na zásilky podané náhodným nebo smluvním podavatelem (zákazníkem).

Podání náhodného podavatele

Na přepážce pošty jsou podávány zásilky náhodných podavatelů. Jedná se o klienty, 

kteří nemají s Českou poštou uzavřenou žádnou dohodu o podání zásilek. Takto podané 

zásilky jsou přepážkovým pracovníkem polepeny čárovým kódem a data o zásilce jsou ručně 

pořízena do systému APOST z podacího lístku, který vyplní zákazník (viz. obrázek 3). 

Podací lístek pracovník orazí podacím razítkem a vrátí zákazníkovi zpět k případným 

reklamacím. Čárový kód na zásilce umožňuje sledovat zásilku na všech bodech její přepravy, 

tzv. Track and Trace systém.

Adresní údaje jsou pořizovány ručně z podacích lístků . U cenných zásilek se pořizují 

kompletní adresní údaje adresáta, u ostatních zásilek jen PSČ a místo určení.

Takto pořízena data se prostřednictvím datových souborů přenáší privátní datovou sítí 

České pošty do centrálních úloh k dalšímu využití a zpracování. 

Obrázek 3 – Podání zapsaných zásilek náhodného podavatele

Podání smluvního podavatele

Data o zásilkách od smluvních podavatelů, tj. klientů s uzavřenou smlouvou o podání 

zásilek, jsou přijímány prostřednictvím podacího archu nebo datového souboru. Zásilky při 

podání jsou již polepeny čárovým kódem, který obsahuje technologické číslo smluvního 

podavatele. 

Pokud jsou data o zásilkách předány prostřednictvím podacího archu (vzor podacího 

archu je uveden v příloze č. 1), jsou poté ručně pořízena z podacího archů do systému 

APOST (viz. obrázek 4).

Výhodnějším způsobem podání je předávání datových souborů, které obsahují 

kompletní údaje o zásilkách (viz. obrázek 4). Podavatel může data předávat na různých 

datových nosičích jako například disketa, flash disk nebo zaslat datový soubor emailem. 

APOSTPodací lístek

Ruční 
zadání
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Obrázek 4 – Podání zapsaných zásilek smluvního podavatele

Podání smluvního podavatele pomocí datového souboru je nejvýhodnější a časově 

minimálně náročné na zpracování, protože data jsou pořizována na straně klienta a pošta je 

získává již automatizovaně. 

Dodání zapsaných zásilek

Dodání zapsaných zásilek, respektive zásilek s čárovým kódem, je plně 

automatizovaná činnost pošty. Zásilky určené k doručení jsou na dané dodací poště 

zaznamenány do systému APOST.

Při pořizování dat o zásilkách k dodání je využíváno technologie on-line dotazů (viz. 

obrázek 5). Po sejmutí čárového kódu ze zásilky se odešle on-line dotaz do centrální 

databáze, ve které se čárový kód vyhledá a následně se vrátí zpět všechny informace, které 

vznikly při podání. Obsluha zkontroluje přednastavené údaje a v případě nesouhlasu má 

možnost údaj opravit tak, aby bylo možné zásilku doručit. Všechny takto pořízené zásilky se 

automatizovaně zatřizují na příslušný doručovací okrsek podle adresních údajů. K tomu je 

využívána centrální databáze dodacích míst.

Obrázek 5 – Pořizování dat o zásilkách k dodání pomocí technologie on-line dotazů
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Po doručení (příp. oznámení) zásilek je nutné informace o doručení (příp. neúspěšnému 

pokusu o doručení) zaznamenat do systému APOST. Toto je prováděno přiřazením příslušné 

indikace jednotlivým zásilkám.

Denně jsou informace o všech zásilkách předávána datovým souborem z dodání 

prostřednictvím privátní datové sítě České pošty do centrálních úloh k dalšímu zpracování a 

využití, např. pro statistické a jiné vyhodnocovací účely.

Výhodou zavedení on-line technologie při pořizování dat o zásilkách k dodání je 

úspora času pracovníků pošty, který je potřebný k pořízení všech zásilek k doručení. U 

velkých pošt je tato úspora značná. Další podstatnou výhodou je zlepšení kvality dat a 

omezení chybovitosti způsobené lidským faktorem. 

Vnitrostátní poukázkový platební styk 

Poštovní poukázky jsou nástrojem platebního styku České pošty. Platební styk je 

možno členit podle několika kritérií. Z hlediska formy peněz použitých k platbě na 

hotovostní  a bezhotovostní platební styk. V rámci hotovostního platebního styku dochází 

k přesunu peněz mezi plátcem a příjemcem v hotovosti, u bezhotovostního platebního styku 

prostřednictvím záznamů na běžných účtech. Relativně novou formou platebního styku je 

elektronický platební styk, v rámci kterého jsou užívány elektronické peníze, které 

představují bezhotovostní formu peněz založenou na využívání nových technologií. 

Pro příjem poštovních poukázek hotovostním způsobem a výplatu bezhotovostním 

způsobem se používají tyto poukázky:

 Poštovní poukázky A, určené k připsání peněžních částek na účet adresáta u 

peněžního ústavu; odesílané částky se platí v hotovosti.

 Dobírkové poštovní poukázky A, určené k odeslání dobírkových částek vybraných 

při dodání zásilek na dobírku v hotovosti a připsaných na účet odesílatele dobírky u 

peněžního ústavu.

 Platební doklady SIPO, pro platby za běžný měsíc Soustředěného inkasa plateb 

obyvatelstva. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva je prováděno jako poštovní 

obstaravatelská činnost na základě smluv uzavřených s jednotlivými dodavateli a 

provozovateli.

 Platební doklady SIPO – Upomínka pro upomínkové platby za minulý měsíc 

Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva.
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 Složenka ČSOB, určená k připsání peněžních částek na účet adresáta u peněžního 

ústavu ČSOB; odesílané částky se platí v hotovosti

 Dobírková složenka ČSOB, určená k odeslání dobírkových částek vybraných při 

dodání zásilek na dobírku v hotovosti a připsaných na účet odesílatele dobírky u 

peněžního ústavu ČSOB.

Poštovní poukázky A jsou přijímány na všech poštách České republiky. Při příjmu 

poukázky na poště jsou podací znaky z dokladu pořízeny do systému APOST a doklad je po 

zaplacení oražen tiskárnou. Novou technologií na poštovních poukázkách A je zavedení 

čárových kódů na doklady (vzor dokladu je uveden v příloze č. 2). V čárovém kódu jsou 

zakódovány údaje potřebné k přípisu částky na účet klienta. Pracovník pošty již nemusí údaje 

z dokladu ručně opisovat, ale pouze nasnímá čárový kód a veškeré údaje z kódu se 

automaticky zobrazí na obrazovce. Odesílatel obdrží ústřižek jako potvrzení o zaplacení 

částky a hlavní díl poukázky je společně s ostatními doklady vypraven na příslušné centrum 

centrálního snímání. V současné době jsou tato centra jen dvě, a to v Praze pro Čechy a 

v Ostravě pro Moravu a Východní Čechy. Poukázky jsou v centrech snímány a vyhotovují se 

datové image poukázek pro jejich archivaci v datové podobě. Na konci dne každá pošta 

vytvoří datový soubor, který je zaslán prostřednictvím privátní datové sítě České pošty do 

centrálních úloh k dalšímu zpracování.

Na základě podkladů z centrálního zpracování přijatých poštovních poukázek A jsou 

následně vytvořeny podklady pro realizaci výplaty. Výplata je v tomto případě prováděna 

bezhotovostním způsobem, tedy přípisem na účet klienta. 

Přínosem nové technologie zavedení čárového dokladu na poukázky A je rychlejší 

odbavení klienta u přepážky. Další, neméně důležitou výhodou je, že snímání čárového kódu 

zajistí téměř 100% kvalitu dat a omezuje tak chyby způsobené lidským faktorem. 

V konečném důsledku to přináší rychlejší přípis peněz na účet klienta. 

Podíl počtu realizovaných poukázek A, které jsou opatřeny čárovým kódem, na 

celkovém počtu zpracovaných poukázek A za první čtvrtletí roku 2008 je uveden 

v následujícím grafu. Tabulka s přesným počtem realizovaných Pk je uvedena v příloze č. 3.

Pro příjem poštovních poukázek hotovostním způsobem a výplatu v hotovosti se 

používají tyto poukázky:

 Poštovní poukázky C, určené k výplatě peněžních částek v hotovosti, odesílané 

částky se platí v hotovosti.
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 Dobírkové poštovní poukázky C, určené k odeslání dobírkových částek vybraných 

při dodání zásilek na dobírku v hotovosti a hotovostně vyplacených odesílateli dobírky.

 Dobírkové celní poukázky, určené k odeslání cla vyměřeného celními úřady za 

obsah poštovních zásilek z ciziny.

 Poštovní poukázky D, určené k telegrafické dopravě peněžních částek a k jejich 

výplatě v hotovosti; odesílané částky se platí v hotovosti.
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Graf 1 – Podíl zpracovaných poštovních Pk A s čárovým kódem na celkovém počtu 

zpracovaných Pk A za 1. čtvrtletí roku 2008

Pro příjem poštovních poukázek bezhotovostním způsobem a výplatu hotovostně se 

používají tyto poukázky:

 Poštovní poukázky B, určené k odeslání peněžních částek z účtu u peněžního 

ústavu k výplatě v hotovosti. Data k podávaným poštovním poukázkám se předávají 

formou datových souborů (automatizovaní podavatelé), osobně nebo pomocí datové 

sítě.

 Šekové poukázky ČSOB, určené k odeslání peněžních částek z účtu u peněžního 

ústavu ČSOB k výplatě v hotovosti.

V roce 1996 byla v České poště zavedena nová informační technologie zpracování 

poštovních poukázek přijatých bezhotovostně a vyplácených v hotovosti. Tento okruh 
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poštovního platebního styku je definován jako hotovostní výplata. Hotovostní výplata je 

částí poštovního hotovostního styku, u které je shodná forma výplaty – hotovostní, přičemž 

způsob příjmu není rozhodující.

Podklady pro hotovostní výplatu jsou získávány dvěma způsoby, a to elektronickou 

formou nebo formou papírových dokladů. Údaje vstupující do systému v elektronické formě 

jsou podrobeny kontrole a následně vstupují do podání. Údaje předávané podavatelem 

neautomatizovaným způsobem formou papírových dokladů jsou po předání podavatelem 

převedeny do elektronické podoby. Výsledkem této části zpracování je celkový datový 

soubor příjmu, který obsahuje všechny podklady k realizaci hotovostní výplaty.

Emitaci fyzických dokladů B předchází kontrola na převod peněžní částky na účet 

České pošty, která je získávána prostřednictvím elektronického výpisu z tohoto účtu. 

Doklady jsou doručovány podle způsobů doručení, které určuje podavatel. Doklad 

může být doručen standardním způsobem, to znamená, že poukázku doručí poštovní 

doručovatel i s peněžní částkou adresátovi (v současné době se tento způsob doručení 

používá jen výjimečně, zejména pro doručení vyšší částky). Druhým (základním) způsobem 

doručení je předání dokladu adresátovi jako obyčejná listovní zásilka. Doklad je vhozen do 

poštovní schránky adresáta, který si může částku vyzvednout na kterékoliv poště v ČR. Třetí 

způsob se od druhého liší pouze v tom, že doklad je vložen do obálky. Jedná se o bezpečnější 

způsob doručení. Posledním způsobem doručení dokladu je jeho zaslání adresátovi jako 

doporučená listovní zásilka. V takovém případě musí doklad převzít adresát osobně.

Při výplatě dokladu na přepážkách pošty byla v roce 2001 zavedena nová technologie, 

která je založena na on-line ověření oprávněnosti výplaty (viz. obrázek 6). On-line 

technologie je založena na zasílání dotazů a odpovědí přes privátní datovou síť České pošty 

do centrální databáze, která obsahuje všechny emitované doklady. On-line ověření (zaslání 

dotazu i odpovědi) je realizováno v průměru za 2 vteřiny. Po natypování základních údajů 

z dokladu se odešle on-line dotaz do centrální databáze, ve které se vyhledá příslušný doklad. 

Pokud jsou zaslané údaje v centrální databázi vyhledány, odešle centrum zpět odpověď 

s povolením výplaty. Pracovnice pošty musí navíc zkontrolovat jméno a příjmení adresáta, 

které se přednastaví z údajů zaslaných z centrální databáze, na údaje v občanském průkazu. 

V případě, že odesílatel předává poště i údaje o rodném čísle nebo datu narození příjemce, 

provádí se kontrola i na tyto identifikační údaje. Pokud vše souhlasí, je povolena výplata 

peněz. Poukázka, která byla tímto způsobem vyplacena, se označí v centrální databázi jako 

vyplacená a od této chvíle již nemůže být vyplacena na žádné jiné poště v ČR.
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Obrázek 6 – Ověření oprávněnosti výplaty Pk

Po vyplacení dokladu jsou hlavní díly poukázek z pošty zaslány na střediska 

centrálního snímání, kde jsou doklady automatizovaně nasnímány. Na základě snímání se 

vytváří datový soubor vyplacených poukázek, který se kontroluje na datový soubor z pošty 

(párování nasnímaného dokladu na datovou větu o vyplaceném dokladu).

Tato technologie velkou měrou přispěla k odstranění výplat na falsifikované doklady 

nebo výplatu odcizené poukázky s falešným občanským průkazem.

Bezdokladová dobírka

Bezdokladová dobírka je služba České pošty určena pouze pro smluvní podavatele. 

Zásilky s touto službou jsou zatíženy dobírkou, ale informace o částce, kterou musí adresát 

zaplatit je uvedená pouze v datech od klienta, tj. k zásilce není přiložen platební doklad. Na 

základě dat získaných od podavatele je vytvořen tzv. předpis bezdokladových dobírek 

v centrální úloze zpracování bezdokladových dobírek. V rámci přípravy na doručování na 

dodací poště jsou informace z podání předány technologií on-line dotazů na dodací poštu 

včetně dobírkové částky (jak již bylo vyjádřeno na obrázku 5). Po dodání zásilky adresátovi 

pošta zaeviduje doručení zásilky a datovým souborem je informace předána do centrální 

úlohy zpracování bezdokladové dobírky. 

Na úrovni centra BD dochází k párování informací o řádném podání zásilky, o 

skutečném doručení zásilky adresátovi s informací o vplacení dobírky. V případě 

bezchybného napárování je realizován přípis vplacených dobírek na účet podavatele. 

V případě nesrovnalostí jsou řešeny závady nebo ohlášky.

Nárůst počtu realizovaných bezdokladových dobírek je uveden v grafu 2. Tabulka 

s přesným počtem vplacených poukázek je uvedena v příloze č. 4

Centrum

APOST

Ověření oprávněnosti 
výplaty Pk

Povolení / zamítnutí 
výplaty
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Tato služba přináší klientům nemalé úspory nákladů, které by klient musel vynaložit na 

tisk a výrobu papírových dokladů.

Bankovní služby 

Česká pošta poskytuje na svých přepážkách všechny produkty Poštovní spořitelny 

kromě sjednávání úvěrů nad 250 000 Kč. Mezi nejrozšířenější produkt patří postžirové účty. 

V této oblasti Česká pošta umožňuje založení účtu, vklady a výběry z účtů, příkazy k úhradě 

a v neposlední řadě operace realizované platební kartou.

Právě v oblasti platebních karet došlo k velkému vývoji. První kartou používanou na 

poštách byla čipová karta, která umožňovala pouze operace na poště. Karta byla rozdělena na 

debetní kartu a peněženku. Peněženka umožňovala klientovi poslat částku do určitého limitu 

z účtu na tuto peněženku a poté mohl klient provádět libovolný počet plateb až do vyčerpání 

limitu. Výhodou tohoto systému bylo, že banka zpoplatnila klientovi operaci zaslání peněz na 

peněženku a následné platby prováděné z peněženky na poště již byly bezplatné. Druhou 

částí čipové karty byla debetní karta. Debetní karta měla svůj týdenní limit, do kterého mohl 

klient vybrat finanční částku bez ověření zůstatku na svém účtu. V případě výběru nad 

povolený týdenní limit musel pracovník pošty telefonicky ověřit v centrále banky, zda je 

možné požadovanou částku vyplatit.  Novým typem platební karty, který nahradil čipovou 

kartu byla hybridní karta. Tato karta umožňovala navíc svým majitelům automatizovaný 

výběr peněz ze svého účtu prostřednictvím bankomatu a dále placení kartou u prodejců, kteří 
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tuto možnost poskytují. V současné době má Poštovní spořitelna EMV karty, které 

odpovídají standardům Evropské unie hlavně z hlediska bezpečnosti karty.

Velkým přínosem informační technologie v oblasti platebních karet, a s tím 

souvisejících bankovních účtů, je on-line ověřování výplat z účtů klientů. Prostřednictvím 

technologie on-line dotazů je možné na přepážkách pošt vyplácet nadlimitní i dolimitní 

částky bez telefonického ověření až do výše povinného zůstatku na účtu (viz obrázek 7). 

Klient požádá o výběr částky prostřednictvím platební karty. Po zadání částky a PIN kódu je 

z pošty odeslán on-line dotaz do centra APOST. (PIN kód je bezpečnostní prvek platební 

karty. Každá platební karta je chráněna heslem, které sdělí banka majiteli platební karty ) 

Odtud je dotaz postoupen do centrální databáze ČSOB, která zjistí zůstatek na účtu klienta a 

stejnou cestou odpoví až na přepážku pošty, zda je možné požadovaný obnos vyplatit či 

nikoliv.

Obrázek 7 – Ověření oprávněnosti výplaty z účtu

Výhoda této technologie spočívá v tom, že rozhodování o oprávněnosti výplat provádí 

banka na základě aktuálního zůstatku na účtu klienta. Situace, kdy klient vybral více, než byl 

jeho aktuální zůstatek na účtu se tak snížila na minimum.

Novinkou na trhu bankovních účtů je produkt Spotřebitelský úvěr. Jedná se o on-line 

sjednání spotřebitelského úvěru u ČSOB na vybraných poštách. Klient požádá o 

spotřebitelský úvěr na specializované přepážce. Přepážkový pracovník do APOST natypuje 
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identifikační údaje klienta. Po potvrzení zapsaných údajů je do centra APOST odeslán on-

line dotaz. Odtud je dotaz postoupen do centrální databáze ČSOB, která danou žádost 

posoudí a stejnou cestou odpoví až na přepážku pošty. V případě, že žádost je posouzena 

kladně, zobrazí se na přepážce pošty formulář „Žádost o SÚ“, která obsahuje vyplněné údaje 

o klientovi a poskytovaném spotřebitelském úvěru. Zobrazenou žádost o spotřebitelský úvěr 

přepážkový pracovník vytiskne ve dvou vyhotoveních, a předá zákazníkovi k odsouhlasení a 

podpisu. Následně je pracovníkem pošty vybrán poplatek za vyřízení žádosti. Do centra 

APOST a následně do centra ČSOB se odešle informace o podepsání smlouvy a transakce je 

zaevidována do systému APOST. Schéma realizace sjednání spotřebitelského úvěru je 

uvedeno na obrázku 8.

Obrázek 8 –Požadavek na schválení spotřebitelského úvěru

Zavedení technologie on-line poskytování Spotřebitelských úvěrů u ČSOB přineslo 

urychlení administrativních úkonů a tím možnost nabídnout klientům peníze do druhého dne 

od podání žádosti.

Dalším produktem na trhu bankovních účtů je produkt Eurokonto, který umožňuje 

vedení účtu v měně Euro. Žádost o založení Eurokonto, vklad nebo výplatu v měně lze 

realizovat také na poštách. Zavedením tohoto produktu musela Česká pošta přistoupit 

k hospodaření pošt v měně Euro, což podstatným způsobem zvyšuje její připravenost na 
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přechod ČR na společnou měnu Euro, který se předpokládá v roce 2012. Co se týká 

informačních technologií je Česká pošta už dnes připravena na přechod ČR na měnu Euro.

Mezinárodní poukázkový platební styk 

 Mezi nástroje mezinárodního platebního styku patří jakákoliv služba, která nabízí 

převod plateb mezi subjekty různých států v různých měnách. 

V mezinárodním styku se stejně jako ve vnitřním styku rozlišují poštovní poukázky a 

doklady podle způsobu příjmu a výplaty. Pro příjem poštovních poukázek hotovostním 

způsobem a s hotovostní výplatou v cizině se používá:

 Mezinárodní poštovní poukázka obyčejná, určená k výplatě peněžních částek 

v hotovosti v měně stanovené předpisy země určení, poukazovaná částka je hrazena 

v české měně. K přepočtu částky vplacené v české měně na cizí měnu, v níž bude 

částka vyplacena, se použije kurs vyhlášený ČNB v den podání poštovní poukázky.

Pro příjem poštovních poukázek hotovostním způsobem a s bezhotovostní výplatou 

v cizině se používá:

 Mezinárodní poštovní poukázka převodová, určená k připsání peněžních částek na 

účet peněžního ústavu v měně stanovené předpisy země určení, poukazovaná částka je 

hrazena v české měně.

Dalšími nástroji mezinárodního platebního styku, které nabízí Česká pošta, jsou 

převody peněz do zahraničí prostřednictvím služby Western Union a Eurogiro.

Eurogiro je služba Poštovní spořitelny, která umožňuje realizovat platby do a ze 

zahraničí. Služba je realizována na všech poštách v ČR, na kterých lze provádět příjem plateb 

v hotovosti nebo bezhotovostní do zahraničí a hotovostní výplaty ze zahraničí. Služba 

Eurogiro není vázána na vedení účtu u banky. Platby do zahraničí prostřednictvím služby 

Eurogiro jsou vymezeny dvoustrannými smlouvami ČSOB a zahraničních bank. Službu lze 

využívat na základě těchto smluv pouze pro vybrané země a měny.

Western Union je služba společnosti Western Union Financial Service Inc., kterou 

v České republice zajišťuje společnost Peněžní expresní service, s.r.o. Česká pošta provozuje 

tuto službu na základě mandátní smlouvy se společností PES. Prostřednictvím této služby je 

zajišťováno provádění elektronických převodů peněžních částek do zahraničí a výplaty 
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peněžních částek došlých ze zahraničí. Služba je rozšířena do více než 195 zemí a umožňuje 

transfer peněz do více než 150 tisíc lokací.

Díky zavádění on-line technologie na jednotlivé pošty bylo možné tuto technologii bez 

nutných investic využít i pro službu Western Union. On-line požadavky tak nahradily 

původní faxovou komunikaci. Schéma realizace služby Western Union pomocí faxové 

komunikace je uvedeno v příloze č.5. 

Údaje vyplněné odesílatelem peněz (formulář pro vyplnění je uveden v příloze č.6) 

jsou pořízeny do úlohy APOST a prostřednictvím on-line dotazu zaslány do centrální 

databáze APOST. Dotaz je z tohoto centra dále přeposlán do centrály Western Unionu. 

Stejným způsobem odpoví centrála Western Unionu, zda byl požadavek přijat. 

Postup při výplatě peněz je shodný jako u zasílání peněz. Pokud je požadavek vyhledán 

v centrální databázi a příjemce peněz zná celé jméno odesílatele, zemi odeslání, přibližnou 

částku a případně kontrolní číslo převodu, je mu částka vyplacena v měně země výplaty. 

Počet transferů uskutečněných pomocí technologie on-line dotazů v roce 2008 je 

uveden v následujícím grafu (graf 3). Tabulka s přesným počtem realizovaných transferů 

pomocí technologie on-line dotazů je uvedena v příloze č. 7.
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Graf 3 - Počet transferů realizovaných v ČP pomocí technologie on-line dotazů

Výhodou zavedení on-line technologie pro službu Western Union je zrychlení přenosu 

údajů potřebných pro realizaci převodu peněz nebo výplaty peněz.



27

Obstaravatelská činnost 

Obstaravatelskou činností se rozumí zajišťování služeb významných zákazníků, se 

kterými uzavřela Česká pošta smlouvu o obstarávání jejich produktů na poštách.

Mezi nejvýznamnější obstaravatelské služby patří bankovní produkty Poštovní 

spořitelny, SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), důchodová služba ČSSZ (Česká 

správa sociálního zabezpečení), výběr poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a 

produkty firmy Sazka.

Důchody

Při vyplácení důchodů Česká pošta úzce spolupracuje s ČSSZ. Česká pošta zajišťuje 

pouze hotovostní výplatu důchodů. Kompletní kmen důchodů a veškeré změny, přírůstky a 

zániky jsou mezi centrální databází České pošty a ČSSZ předávány prostřednictvím datových 

souborů. Vyúčtování s ČSSZ se provádí také prostřednictvím datových souborů.

Pro každou splatnost důchodů se na tzv. Postservisech (3 místa) emitují výplatní

doklady včetně tisku doručovacích karet. Velkým přínosem bylo využití Portálu ČP pro 

emitaci dokladů na jednotlivých Postservisech. Portál ČP je přístupová brána, která 

umožňuje konkrétním uživatelům přístup k informacím, které pro svou činnost potřebují.

Informace pro tisk tak nejsou zasílány replikacemi dat ani datovými soubory na Postservis, 

ale z této úrovně přistupují přes Portál k datům v centrální databázi. Na poštu jsou 

distribuovány emitované doklady podle dodacích pošt a dále datové soubory důchodů, které 

jsou z centra Vítkov zasílány privátní datovou sítí ČP. Soubor obsahuje data o výplatách 

důchodů pro konkrétní splatnost a konkrétní poštu. Data v zasílaném souboru slouží 

k vyúčtování výplat důchodů. Schéma realizace je uvedeno na obrázku 9.

Výplata důchodu se provádí pouze hotovostním způsobem prostřednictvím 

modifikovaného výplatního dokladu B. Ústřižek, který obdrží důchodce při výplatě, slouží 

jako potvrzení o pobírání důchodu. Výplata důchodu se provádí dvěma způsoby. 

Nejpoužívanějším způsobem je doručení důchodu doručovatelem do bydliště důchodce. 

Druhým způsobem je vyzvednutí dokladu a současná výplata důchodu na poště, nebo-li 

odnos. V tomto případě si důchodce zažádá o automatické uložení výplatního dokladu na 

kterékoliv poště.
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Obrázek 9 – Příprava důchodů k vyplacení

Výplata důchodu realizovaná na poště je technologií on-line dotazů ověřována na 

oprávněnost výplaty (viz obrázek 10). Při výplatě se pořizuje jednoznačné identifikační číslo

Obrázek 10 – Ověření oprávněnosti výplaty důchodu na přepážce

Zavedením identifikačního čísla bylo dosaženo vyšší bezpečnosti proti zneužití a on-

line ověření neoprávněnosti výplaty tuto možnost plně znemožnila.

Pošta provádí vyúčtování důchodů včetně změn, o které požádá důchodce. Z pošt jsou 

denně zasílány žurnály s informacemi o změnách a vyúčtovaných důchodech, které jsou 

předávány do centrální databáze důchodů. Vyplacené a vrácené doklady jsou z pošt zasílány 
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do centrálního střediska Vítkov, které na základě těchto dokladů a datových souborů z pošt 

provádí vyúčtování s ČSSZ.

Oproti dřívějšímu zpracování důchodů, kdy si každá pošta udržovala vlastní kmen 

důchodců a jejich udržování bylo dosti pracné a nepřehledné, je tato technologie jednodušší a 

přehlednější. Kompletní kmen důchodů a veškeré změny, přírůstky a zániky jsou evidovány 

centrálně. Byla omezena chybovitost způsobená lidským faktorem. Díky postservisům se na 

dodávací pošty dostanou konkrétní doklady již roztřízené podle způsobu doručování. 

Přechod na centrální zpracování důchodové služby přineslo poštám nemalou časovou úsporu, 

kterou bylo nutné vynaložit na ruční zpracování dokladů před jejich doručením. 

SIPO 

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od 

fyzických osob ve prospěch dalších právnických osob, které s poštou uzavřely smlouvu o 

obstarávání SIPO.

Technologie SIPO je plně centralizovaná úloha s přímým připojením kontaktních míst 

pro styk s klienty. Kmen všech organizací je veden v centrální databázi, což umožňuje 

stěhování plátců SIPO v rámci celé ČR bez nutnosti změny spojovacího čísla plátce.

Na základě podkladů předaných organizací jsou na Postservisech emitovány doklady. 

Doklady jsou distribuovány na jednotlivé pošty k doručení adresátům (viz obrázek 11). 

Doklady se vhazují do schránek. 

Hotovostní úhrada probíhá na přepážkách pošty pomocí technologie on-line dotazů 

(viz. obrázek 12). Po natypování základních údajů z dokladu se odešle on-line dotaz do 

centrální databáze APOST. Odtud je dotaz přeposlán do centra nSIPO, ve které se vyhledá 

příslušný doklad. Pokud jsou zaslané údaje v centrální databázi vyhledány, odešle centrum 

nSIPO zpět stejnou cestou odpověď s povolením platby. Doklad je následně oražen razítkem 

z tiskárny potvrzující úhradu platby a doklad je vrácen klientovi.

Zpracování zaplacených plateb SIPO je na centrální úrovni plně závislé na informacích 

uvedených v datových souborech. Technologie zpracování plateb SIPO pouze na základě dat 

nahradila zpracování papírových dokladů na centrální úrovni.
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Obrázek 11 – Emitace a distribuce dokladů SIPO

Obrázek 12 – Ověření platby
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Rovněž změny v evidenci poplatníků rozhlasu a televize je možné realizovat na poště 

prostřednictvím technologie on-line dotazů. Po zadání spojovacího čísla se odešle on-line 

dotaz do centrální databáze APOST a odtud dále do centrální databáze nSIPO. Po vyhledání 

spojovacího čísla v centrální databázi nSIPO odešle centrum nSIPO zpět stejnou cestou 

odpověď, která obsahuje informaci o plátci. Tyto informace se zobrazí na přepážkovém 

terminálu a nyní je možné provést změnu, o kterou klient zažádal. Po dokončení transakce se 

do centra nSIPO stejnou cestou přenese informace o provedené změně (viz. obrázek 13).

Obrázek 13 – Změnové řízení SIPO

Díky této technologii jsou požadované změny okamžitě promítnuty do centrální 

databáze. Klientům se tím nabízí větší komfort, neboť již nemusí počítat s časovou prodlevou 

mezi požadavkem na změnu a skutečnou realizací požadované změny. 

Novinkou v oblasti obstaravatelských služeb je tzv. eSIPO. Produkt eSIPO je v první 

etapě elektronickou nadstavbou s rozšířenou funkcionalitou nad současnou úlohou SIPO, 

která umožňuje plátci úhradu více plateb, předepsaných organizacemi (výstavci), vyplacením 

jednou úhrnnou částkou na účet ČP. Jednotlivé platby jsou následně systémem převedeny na 

účty organizací. Elektronická nadstavba zajišťuje elektronickou správu účtu eSIPO 

s rozšířenou funkcionalitou pro plátce i výstavce.

Produkt eSIPO umožňuje jednoduchým způsobem řídit platby za domácnost 

prostřednictvím elektronických způsobů platby (internet, SMS), případně platit v hotovosti 
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na přepážce ČP nebo poštovnímu doručovateli. Plátce může využívat jeden nebo více účtů 

eSIPO. 

Výpisy ze systému veřejné správy 

Od 1.8.2007 poskytuje Česká pošta ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR v rámci 

projektu Czech POINT výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského 

rejstříku. Jedná se o ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy, poskytované 

dle §9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 

Na vybraných poštách je možné poskytovat výpisy z ISVS na počkání pomocí 

technologie on-line dotazu. Po zadání identifikačních údajů – v případě výpisu z katastru 

nemovitostí je to číslo územní jednotky a listu vlastnictví, v případě výpisu z obchodního a 

živnostenského rejstříku je to IČO – je odeslán on-line dotaz do centra APOST. Odtud je 

dotaz odeslán do centra Czech POINT, kde je vyřízen. Poté je stejnou cestou odeslán 

požadovaný výstup až na přepážku pošty. Realizace služby je znázorněna na obrázku 14. Po 

zaplacení poplatku je klientovi předán požadovaný ověřený výstup z informačního systému 

veřejné správy.

Obrázek 14 – Realizace výpisu z ISVS

Tato technologie byla spuštěna ve druhé polovině měsíce března roku 2008. Nárůst 

počtu vydaných výstupů z Informačních systémů veřejné správy prostřednictvím on-line 

dotazu lze sledovat v následujícím grafu (graf 4). Služba s využitím technologie on-line 
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dotazů byla spuštěna dne 19.3.2008, proto údaje v grafu začínají 2. dekádou roku 2008. 

Tabulka s přesným počtem poskytnutých výpisů je uvedena v příloze č. 8
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Graf 4 – Nárůst počtu výpisů z ISVS realizovaných na přepážce pošty pomocí 

technologie on-line dotazů

Na ostatních poštách vyhotoví výpis z ISVS pomocí tzv. off-line přístupu. To znamená, 

že na přepážce se pouze zaeviduje vyplněná objednávka na výpis. Tato objednávka je 

v papírové formě odeslána na specializované pracoviště VAKUS, které výpis vytvoří a 

odešle klientovi jako listovní zásilku na dobírku. V tomto případě je cena za výstup navýšena 

o balné a expedici.

Služba výpisů ze systému veřejné správy bude i nadále rozšiřována. V letošním roce 

bude jako další výstup nabízen výpis z rejstříku trestů.

Objednávka výpisu prostřednictvím internetu

3.3.2008 Česká pošta představila novou službu – Czech Point e-shop – výpisy poštou. 

Pomocí jednoduchého webového formuláře lze objednat požadované ověřené výstupy 

z informačních systémů veřejné správy přímo na internetu. Klientovi je poté zaslán 

informační email o vyřízení objednávky s uvedením konečné ceny. Zásilka je zaslána na 

dobírku na uvedenou adresu a to do tří dnů od přijetí objednávky.

Poskytováním výpisů ze systému veřejné správy Česká pošta rozšířila nabídku svých 

produktů, které nejsou ryze jen poštovní, a tím se zase o krok přiblížila ke svému 

dlouhodobému cíli stát se obchodní firmou. Velkou výhodou České pošty je široká síť 
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obslužných míst, která České poště umožňuje nabízet produkty velké skupině obyvatelstva. 

Zavedení této technologie na pobočkách České pošty přineslo obyvatelstvu úsporu času a 

nákladů.

3.2.2. Trh fyzické distribuce nákladních předmětů

Trh fyzické distribuce nákladních předmětů zahrnuje kromě tradiční privátní pošty a 

zásilkového obchodu také vnitrofiremní a mezifiremní přepravu. Segment dopravy 

nákladních předmětů se prolíná jednak s odvětvím zasilatelských služeb, jednak s odvětvím 

maloobchodní distribuce zboží.

Při distribuci zásilek Česká pošta využívá vlastní síť přepravních uzlů – tzv. Sběrné 

přepravní uzly (SPU). Na těchto úrovních je rovněž využíváno moderních informačních 

technologií.

Při příjezdu zásilek na SPU jsou na základě dat o podaných zásilkách z centra APOST 

k dispozici údaje o očekávaných zásilkách. Tyto údaje jsou následně také využívány 

k dalšímu zpracování na SPU jako je směrování a třídění zásilek k doručení na dodací poštu. 

Při příchodu zásilky na SPU i při opuštění SPU je nasnímán jednoznačný čárový kód zásilky 

a data následně předána do centra. Celý proces je uveden na obrázku 15.

Obrázek 15 – Schéma fyzického i datového přesunu zásilek

Díky těmto informacím existuje ucelený přehled o pohybu jednotlivých zásilek od 

podání, přes evidenci na jednotlivých sběrných přepravních uzlech až na dodací pošty včetně 

data a času jednotlivých kroků. Tyto informace jsou následně využívány ve službě nazvané 

Sledování zásilek, kde si každý odesílatel může najít, kde se jeho zásilka právě nachází. Tyto 

informace jsou rovněž využívány v případě jakýchkoli reklamací na dodávání zásilek. 
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3.2.3. Trh dopravy informací

Obecně lze říci, že díky trhu dopravy informací, se snižuje podíl fyzické distribuce 

listovní pošty ve prospěch elektronických médií.

Elektronické služby 

Centrální adresa

Správce centrální adresy je na základě usnesení vlády ze dne 31.05.2000 č. 526 určena 

Česká pošta, s.p. Centrální adresa je jediné oficiální místo, kde jsou na internetu 

uveřejňovány informace určené zákonem nebo dobrovolně poskytnuté. Služba umožňuje 

široké veřejnosti přístup k informacím o zadávání, průběhu a výsledcích veřejných dražeb a 

převodech majetku státu. 

Správce uveřejňuje informace na centrální adrese na základě objednávky povinné 

osoby (formulář objednávky je uveden v příloze č. 9). Podklady s informacemi určenými 

k uveřejnění na centrální adrese jsou přílohou objednávky a zadávají se společně na centrální 

adresu v listinné podobě nebo elektronicky (ve správcem uznaném formátu). Předání 

podkladů je rovněž možné předat formou osobní návštěvy podatelny provozního pracoviště 

Správce (viz. obrázek 16). 

Obrázek 16 – Způsoby předání objednávky

Po provedení kontroly autenticity a úplnosti doručených informací, určených 

k uveřejnění je objednávka správcem potvrzena. Toto potvrzení obsahuje zejména informaci 

o termínu uveřejnění na centrální adrese a značku inzerátu, která byla případu přidělena. 

Správce uveřejní informace o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a veřejných 

zakázkách na centrální adrese do 3 pracovních dnů po obdržení podkladů. Pro posouzení, zda 
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informace o veřejné dražbě určená k uveřejnění na centrální adrese je autorizovaná 

uvedeným dražebníkem, slouží registr dražebníků Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky a kopie dané dražební vyhlášky s notářsky nebo úředně ověřeným originálem 

podpisu dražebníka nebo zadavatele dražby. 

Mimo tento základní účel poskytuje systém centrální adresy návazné služby s přidanou 

hodnotou. Tyto služby poskytují uživatelům vyšší komfort nad rámec zákona a tyto funkce 

jsou zpřístupněny za úplatu. Mezi tyto služby patří například uveřejňování ostatních 

informací k dané veřejné dražbě, ostatní nabídce, veřejné zakázce, aktivace odkazů, aktivace 

dodatečných informací, poskytování strukturovaných výpisů z uveřejněných informací, 

výpisy doprovodných informací atd. Novou službou je sledování veřejných zakázek a 

informování o tom přes e-mail, v budoucnu také prostřednictvím SMS zpráv. 

Certifikační autorita
Počínaje dnem 3.8.2005 se na základě rozhodnutí Ministerstva informatiky ČR stala 

Česká pošta, s. p. akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 

227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V současné době jsou v ČR tři subjekty, které působí 

jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Kromě České pošty, s.p. je to První 

certifikační autorita, a.s. a eIdentity, a.s. 

PostSignum je nová elektronická služba České pošty, s.p. Certifikační autorita 

PostSignum VCA zajišťuje službu vydávání certifikátů pro komerční účely. Certifikační 

autorita PostSignum QCA rozšiřuje obchodní aktivity České pošty, s.p. o služby vydávání 

kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů.

Kvalifikovaný certifikát (certifikát pro ověření elektronického podpisu) lze využít při 

komunikaci s úřady státní správy nebo také při komunikaci s ostatními institucemi, které 

uznávají kvalifikované certifikáty vydávané PostSignum QCA. 

Systémový kvalifikovaný certifikát (certifikát pro ověření elektronické značky) není 

přímo vázán na konkrétní osobu. Je určen zejména pro organizace, které potřebují 

zautomatizovat elektronické podepisování např. odesílaných odpovědí na obdržené zprávy či 

výpisů z různých registrů
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Zasílání pohledů pomocí MMS, e-mailu nebo webové aplikace

Tato moderní služba České pošty, s.p., kombinuje přenos dat v elektronické podobě 

s prověřeným přenosem v pošťácké brašně. V rámci moderního vývoje tak plynule navazuje 

na klasickou službu zasílání pohlednic.

Základní princip služby je jednoduchý, zákazník odešle pomocí MMS, emailu nebo 

webové aplikace obrázek, který by měl tvořit lícovou stranu pohlednice, adresu a vlastní text  

České poště, a ta obrázek i text vytiskne na kvalitní papír a doručí na danou adresu jako 

pohlednici.

Z mého pohledu tato služba dobře spojuje starou a novou technologii zasílání 

obrázkových sdělení, a tím i starší generaci přibližuje trendy dnešní doby. Zatímco starší 

generace nedá dopustit na zasílání pohlednic a dopisů, mladší generace bohatě využívá 

prostředků moderní komunikace jako je mobil, email, apod. Díky této moderní službě se 

spojily obě tyto technologie a vznikla služba, která je svým způsobem tlumočníkem nových 

technologií starší generaci. 

Registrovaná elektronická pošta

Tato služba je elektronickou obdobou zásilky s doručenkou. Zjednodušeně lze 

Registrovanou elektronickou poštu charakterizovat jako systém sloužící pro zabezpečený a 

průkazný přenos zpráv, souborů, formulářů a dat obecně. Průkaznost komunikace zajišťuje 

důvěryhodná třetí strana (v tomto případě Česká pošta, s.p.), ke které se jak odesílatel, tak 

adresát připojují viz obrázek 17 [15]. Ta zásilku přijme a umožní její stažení – odebrání po 

zabezpečené cestě po ověření identity odesílatele a adresáta, přičemž provádí registraci všech 

stavů, kterými daná zásilka prochází s návaznou archivací těchto stavů. Přijetí dat je 

oznámeno adresátovi výzvou k jejich odebrání. Systém umožní například možnost 

případného nastavení času k automatizovanému stažení zásilek a další funkce, které zvyšují 

celkový uživatelský komfort služby. Po stažení zásilky se předává odesílateli potvrzení o 

doručení.

Elektronické služby jsou velkým přínosem z hlediska modernizace informačních 

technologií České pošty, s.p. Zavádění elektronických služeb je směr vývoje, který si diktuje 

současná doba. Myslím si, že Česká pošta dobře využila nabízející se možnosti a zaujala 

důležité místo v poskytování elektronických služeb.
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Obrázek 17 – Schéma registrované elektronické pošty 

Tisk a kompletace zásilek 

Základem služeb Postservisu je elektronické podání zásilek, tisk dokumentů, jejich 

vkládání do obálek a průběžné předávání hotových zásilek do poštovní přepravy, včetně 

zajištění a skladování materiálu a ochrany předaných dat. Služba je nazývaná hybridní pošta, 

neboť dodaná data jsou transformována na fyzické listovní zásilky. Nebo naopak nasnímané 

dokumenty jsou převedeny do elektronické podoby viz obrázek 18 [16].

Obrázek č.18 – Schéma hybridní pošty 
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Hybridní pošta nabízí hladké a zcela kompletní zajištění hromadného zpracování 

zásilek pro firmy. Jde o tzv. outsourcing - jednu z nejmodernějších a zároveň nejúspěšněji se 

rozvíjejících forem firemní spolupráce. Od pouhého poskytování dílčí služby se liší 

celkovým převzetím odpovědnosti za výsledek celé funkční oblasti - v tomto případě 

zpracování korespondence. Sortiment služeb poskytovaných Postservisy je uveden na 

obrázku 19 [16]

Obrázek 19 – Sortiment služeb poskytovaných Postservisy 

Všechny uvedené činnosti na sebe mohou navazovat, ale není to podmínkou. Lze 

využít pouze některé z nich a postupně začleňovat další činností až do úplného přechodu k 

outsourcingovému řešení zpracování korespondence.

3.3. Shrnutí

Obecně lze říci, že Česká pošta, s.p, sleduje trend vývoje informačních technologií a 

v rámci svých možností se tomuto trendu přizpůsobuje. V případě elektronických služeb se 

dokonce stala jediným poskytovatelem některých služeb – konkrétně uveřejňování informací 

o zadávání, průběhu a výsledcích veřejných dražeb a převodech majetku státu na internetu 

(Centrální adresa).

Ostatní nabízené služby jsou v rámci možností více či méně podporované informačními 

technologiemi. Jejich rozsah je skutečně obrovský a proto není divu, že některé služby ještě 

plně tyto technologie nevyužívají. Na druhou stranu zavedení informační technologie ještě 

neznamená, že není již co vylepšit. V následující kapitole jsou uvedeny některé návrhy, které 

by mohly některé produkty vylepšit nebo zjednodušit jeho zpracování.
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4. OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB ZE SEGMENTU 

SLUŽEB STACIONÁRNÍCH

4.1. Vnitrostátní poukázkový platební styk

Technologie on-line ověřování oprávněnosti výplat poštovních poukázek je v současné 

době využívaná pouze u poukázek B, C a šekových poukázek ČSOB. Vzhledem k tomu, že 

veškeré podmínky pro realizaci této technologie jsou již vytvořeny, mělo by být využito on-

line ověřování pro další druh výplatních poukázek – poukázky D. 

Poukázka D slouží k zasílání i výplatě peněz v hotovosti v krátkém časovém intervalu. 

Odesílatel vplatí poukazovanou částku na podací poště. Pošta poté telefonicky kontaktuje 

poštu, na které má být obnos vyplacen. Adresát stvrdí ručně vyhotovené potvrzení a poté 

obdrží požadovanou částku. 

Nově by po vplacení poukázané částky byla on-line technologií informace o poukázce 

přenesena do centra APOST. V tuto chvíli bude možné poukázku on-line vyplatit na 

kterékoliv poště v ČR. Při výplatě by provede on-line dotaz do centra APOST, na základě 

kterého bude možné výplatu realizovat. Adresát by stvrdí svým podpisem potvrzení vytištěné 

z APOST a obdrží poukazovanou částku. V centru APOST se datová věta označila jako již 

realizována, aby nebylo možno poukázku vyplatit na jiné poště. 

Celý proces zaslání a výplaty peněz bude možné realizovat během několika minut a 

výplata nebude vázána pouze na určitou poštu v místě adresáta.

4.2. Bankovní produkty

V oblasti bankovních produktů je mezi Českou poštou a Poštovní spořitelnou vytvářena 

velice dobrá spolupráce, která vede k neustálému vývoji nabízených produktů. Jsou zaváděny 

nové produkty, stávající produkty jsou vylepšovány pomocí informačních technologií a 

hlavním důvodem toho všeho je udržet si zákazníka, případně získat nové zákazníky. Tento 

tlak je vyvíjen díky neustále rostoucí konkurenci na trhu bankovních produktů, a to 

především v zavádění internetových a on-line služeb.

V tomto duchu by podle mého názoru měla i nadále směřovat spolupráce České pošty 

s Poštovní spořitelnou. Nabízení internetových produktů na poštách je poněkud obtížnější a 

vyžaduje vyšší nároky jak na software tak především na hardware používaný na poštách. O 

to víc by měla Česká pošta zavádět on-line produkty, pro které má již dnes vytvořené 

podmínky.
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Velice zajímavou technologií pro Poštovní spořitelnu by jistě bylo on-line otevírání 

účtů. Operace by využívala on-line technologii a probíhala by následně: Do APOST se 

natypují veškeré informace potřebné k otevření účtu. Tyto údaje budou technologií on-line 

dotazu zaslány do centra APOST a odtud postoupeny do centrální databáze ČSOB. ČSOB 

zpět stejnou cestou odešle potvrzení o založení účtu spolu s přiděleným číslem účtu. 

Následně bude APOSTem vyžadováno vplacení prvního vkladu klienta. Po realizaci tohoto 

vkladu obsluha vytiskne potvrzení pro klienta a tím je operace otevření účtu úspěšně 

dokončena. 

Klient by odcházel s nově otevřeným účtem, se kterým může okamžitě disponovat.

4.3. Pojišťovací služby 

Česká pošta nabízí na svých přepážkách produkty České pojišťovny. Mezi nabízené 

produkty patří Životní pojištění Sluníčko, KOMBInované vkladové pojištění, Kapitálové 

životní pojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení, apod. Smlouvy jsou sjednávány 

standardně pomocí papírových formulářů, které jsou následně zaevidovány do systému 

APOST.

Zde bych uvažovala o využití on-line technologií také pro výše uvedené produkty. 

Operace by probíhala tak, že klient požádá o některý produkt České pojišťovny na 

specializované přepážce a přepážkový pracovník do APOST zaeviduje identifikační údaje 

klienta a údaje o sjednávaném pojištění. Po potvrzení zapsaných údajů bude do centra 

APOST odeslán on-line dotaz. Odtud bude dotaz postoupen do centrální databáze České 

pojišťovny, která danou žádost posoudí a stejnou cestou odpoví až na přepážku pošty. 

V případě, že žádost bude posouzena kladně, zobrazí se na přepážce pošty předběžný návrh 

smlouvy, který bude obsahovat vyplněné údaje o klientovi a sjednávaném pojištění. 

Zobrazený návrh smlouvy přepážkový pracovník vytiskne ve dvou vyhotoveních, a předá 

zákazníkovi k odsouhlasení a podpisu. Do centra APOST a následně do centra České 

pojišťovny se poté odešle informace o podepsání smlouvy a transakce je zaevidována do 

systému APOST.

K tomuto způsobu zpracování by však bylo nutné zajistit vhodné prostředí na straně 

České pojišťovny. 

Zavedení technologie on-line poskytování Pojišťovacích služeb by mohlo přinést 

urychlení a především zjednodušení administrativních úkonů.
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4.4. Obstaravatelská činnost

Vzhledem k rostoucímu trendu přechodu na bezhotovostní platební styk by mělo být 

zvážena možnost realizace částečné výplaty důchodu hotovostním způsobem. 

Tato možnost by obyvatelům, především důchodcům, umožnila umístit své finanční 

prostředky na bankovní účty a poměrnou částku potřebnou k zajištění svých potřeb by jim 

Česká pošta vyplácela hotovostně.

V případě služby SIPO bych vývoj viděla spíše ve zlepšení a zkvalitnění stávající 

technologie, zejména v prohloubení produktu eSIPO tak, aby jej bylo možné využívat 

podobně jako produktu internetového bankovnictví s přímou možností plátce SIPO si na 

doklad přeřadit jakýkoliv příkaz k úhradě.

Vzhledem k neustálému rozšiřování elektronických služeb v bankovnictví, by toto 

mohlo být jistou alternativou k internetovému bankovnictví v části bezhotovostního 

platebního styku.

Všechny tyto navrhované úpravy by zvýšily uživatelský komfort. Rozšíření on-line 

technologie na další služby by rovněž přineslo nemalou časovou úsporu s jejich následným 

zpracováním.

Česká pošta se rovněž může vydat cestou rozšiřování svých služeb. Díky široké síti 

obslužných míst má velkou výhodu oproti konkurenci. Umožňuje oslovit svými produkty 

velkou skupinu obyvatelstva, což je dobrým pomocníkem na dlouhé cestě vedoucí ke vzniku 

prosperující obchodní firmy.

Myslím si, že Česká pošta dosáhla na poli informačních technologií nemalých úspěchů 

a svým zákazníkům nabízí kvalitní služby. Nezbývá než doporučit, aby v tomto směru 

pokračovala i budoucnu.
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5. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ, VÝHLED DO BUDOUCNA

Obsahem mé bakalářské práce je analýza služeb České pošty, s.p. s ohledem na 

využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Cílem bylo komplexně 

zhodnotit současný stav a navrhnout možnou optimalizaci u vybrané služby.

Aby bylo možné zhodnotit současný stav poskytovaných služeb, rozdělila jsem si 

služby z hlediska sortimentní skladby do 3 velkých segmentů. Trh stacionárních služeb, trh 

fyzické distribuce nákladních předmětů a trh dopravy informací.

Trh stacionárních služeb obsahuje služby poskytované na přepážkách pošty. Kromě 

podání psaní a balíků zahrnuje také drobné peněžnictví, pojišťovnictví, maloobchodní prodej, 

apod. Při jejich realizaci je využíváno moderních technologií. Nejvíce technologie on-line 

ověřování, kterou využívá většina služeb. Princip této technologie jsem se pokusila znázornit 

pomocí obecných schémat.

Trh fyzické distribuce nákladních předmětů zahrnuje kromě tradiční privátní pošty také 

vnitrofiremní a mezifiremní dopravu. Informační technologie se zde propojují se službami 

podání a dodání zásilek a vytváří tak ucelený přehled o pohybu jednotlivých zásilek od 

podání, přes evidenci na jednotlivých sběrných přepravních uzlech až na dodací pošty včetně 

data a času jednotlivých kroků. Tyto informace jsou využívání ve službě nazvané Sledování 

zásilek.

Posledním segmentem je trh dopravy informací. Propojuje tradiční služby pošty 

s moderními komunikačními prostředky. Významnou měrou jsou zde zastoupeny 

elektronické služby. Konkrétně v případě uveřejňování informací o zadávání, průběhu a 

výsledcích veřejných dražeb a převodech majetku státu na internetu (tzv. Centrální adresa) se 

Česká pošta stala jediným poskytovatelem těchto služeb.

Informační technologie, jež jsem popsala ve své bakalářské práci, zvyšují komfort 

nabízených služeb. Česká pošta se řadí k moderním firmám, které využívají informačních 

technologií ke zkvalitnění celého procesu od nabídky produktu klientům až do její konečné 

realizace. Nicméně zavedení informačních technologií ještě neznamená, že není co 

vylepšovat. V závěru své práce jsem navrhla optimalizaci vybraných služeb, které zvýší jak 

uživatelský komfort poskytovaných služeb, tak také jejich zpracování. 

Domnívám se, že jsem komplexně zanalyzovala problematiku zavádění informačních 

technologií v České poště a tím jsem splnila cíl bakalářské práce.
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Příloha č. 1 – Vzor podacího archu pro podání zásilek smluvním podavatelem [14]
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Příloha č. 2: Vzor poštovní poukázky A s  čárovým kódem
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Příloha č. 3: Podíl podaných poštovních poukázek s čárovým kódem vůči poukázkám 
bez čárového kódu za 1 čtvrtletí roku 2008

Období Počet Pk A bez ČK Počet A Pk s ČK Celkem

leden 08 4 238 262 1 008 672 5 246 934

únor 08 3 553 403 1 118 638 4 672 041

březen 08 3 428 310 1 438 707 9 918 975

Příloha č. 4: Počet vplacených bezdokladových dobírek za 1. čtvrtletí roku 2008

Období Bezdokladové dobírky v kusech

leden 08 280 579

únor 08 348 135

březen 08 379 542
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Příloha č. 5: Schéma realizace služby Western Union prostřednictvím faxové 
komunikace [13]
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Příloha č. 6: Formulář WU pro zaslání peněz
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Příloha č. 7: Počet transferů realizovaných v ČP pomocí on-line dotazů

Období
Výplata peněz 

(počet)
Převod peněz 

(počet)
leden 08 7138 6193
únor 08 7832 7192
březen 08 7710 7776
Celkem 22680 21161

Příloha č. 8 - Počet výpisů z ISVS realizovaných na přepážkách České pošty pomocí 
technologie on-line dotazů

Období
Výpisy z katastru 

nemovitostí
(počet)

Výpisy z 
Obchodního 

rejstříku
(počet)

Výpisy z 
Živnostenského 

rejstříku
(počet)

2. dekáda 
březen 2008 18 11 0
3. dekáda 
březen 2008 118 71 2
1. dekáda 
duben 2008 290 176 5
2. dekáda 
duben 2008* 105 75 2
Celkem 531 333 9

* do 15.4.2008
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Příloha č. 9 – Formulář objednávky k uveřejnění informace na stránkách Centrální adresy

CENTRÁLNÍ ADRESA 
OBJEDNÁVKA 

k uveřejnění informace na stránkách Centrální adresy 

(zákon č. 26/2000 Sb.) 

Datum: Evidenční číslo dokumentu: 
Značka:

(uved'te jen v případě, že je přidělena a pokud tato objednávka má vztah k předcházející dražbě) 

Dražba:
Druh:
Název dražby: 

Ivlli.. 
Předmět dražby: 

Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací na centrální adrese v bloku veřejné dražby 

Dražebník 

Název dražebníka

IČ dražebníka: DIČ dražebníka:

Sídlo dražebníka: 

Kontaktní osoba: 

Fakturu vystavit/adresa: 

Fakturu zaslat/adresa: 

Potvrzení objednávky zaslat/adresa: 

Bankovní spojení: Kód banky:

Materiály k uveřejnění

Počet stran: 

razítko a podpis 
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