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ANOTACE

V dnešní  době význam elektronické  komunikace  bezpochyby narůstá  a  stále  více 

informací primárně pořizujeme a zpracováváme v elektronické a nikoli listinné podobě. 

Elektronický podpis je technologie, která má urychlit,  usnadnit, zlevnit a vůbec celkově 

zjednodušit vzájemnou komunikaci. Elektronický podpis lze vytvořit za pomoci digitálního 

certifikátu, který lze získat u akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jakým je 

např. Česká pošta, s.p.

Tématem mé diplomové práce je analýza služeb poskytovaných certifikační autoritou 

České pošty,  s.p.  Cílem práce  je  zanalyzovat  současný stav těchto  služeb  a  navrhnout 

takový obchodní model, který bude konkurenceschopný, zvýší dostupnost poskytovaných 

služeb zákazníkům a pro podnik bude ekonomicky výhodný.

Klíčová slova: ekonomická analýza, certifikační autorita, elektronický podpis

SUMMARY

There  is  no  doubt  that  the  importance  of  electronic  communication  has  been 

constantly  rising  in  these  days.  More  and more  information  is  primarily  acquired  and 

handled in an electronic form rather than in a paper one. The digital signature is a kind of 

technology that should secure a quicker, better, cheaper, and/or in general a more simple 

way of communication. The digital signature can be created using a digital certificate that 

is issued by an accredited certification provider such as Česká pošta, s.p.

The  thesis  is  focused  on  an  analysis  of  services  provided  by  the  Czech  post 

certification provider. The goal is to analyse the current state and to design such a business 

model which will be more competitive, will make the services more available for clients, 

and will be cost-effective for the company.

Keywords: economic analysis, certification provider, digital signature
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CA Certifikační autorita

Czech POINT Český podací ověřovací informační národní terminál
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SIPO Sdružené inkasní platby obyvatelstva

SW Software

USB Komunikační rozhraní počítače (Universal Serial Bus)

VCA Veřejná certifikační autorita
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ÚVOD

Elektronická komunikace nás v dnešní době provází na každém kroku. Posíláme si 

e-mailové zprávy,  pomocí internetu nakupujeme, obsluhujeme svůj bankovní účet.  Tato 

forma komunikace nám přináší určitě výhody. Především je to rychlost a finanční úspora, 

ale  na druhé straně je  to  i  nevýhoda a  tou je  především bezpečnost  nebo lépe řečeno 

nebezpečnost tohoto druhu komunikace. Aby byla elektronická komunikace bezpečná, je 

potřeba  ji  řádně  zabezpečit.  K zabezpečení  elektronické  komunikace  slouží  například 

digitální  certifikáty  vydávané  certifikačními  autoritami.  A  právě  službu  certifikační 

autority PostSignum nabízí i Česká pošta, s.p. (dále jen Česká pošta), byť je v povědomí 

veřejnosti vnímána hlavně jako poskytovatel klasických poštovních služeb.

Bezpečnost elektronické komunikace je stále aktuálnějším tématem a dostává se do 

popředí zájmu odborné, ale i laické veřejnosti.  Se zvyšováním bezpečnosti elektronické 

komunikace přechází na tento způsob komunikace stále více lidí a tím ubývá zákazníků 

využívajících tradičních služeb České pošty.  Právě proto musí Česká pošta oslovit  tyto 

zákazníky a nabídnout jim služby certifikační autority, které mohou spolehlivě zabezpečit 

jejich elektronickou komunikaci.

Cílem mé  práce  je  zanalyzovat  současný  obchodní  model  služeb  poskytovaných 

certifikační  autoritou  PostSignum  a  navrhnout  nový  obchodní  model  tak,  aby  bylo 

poskytování těchto služeb rentabilní a služby pro zákazníka dostupnější. V době, kdy se 

Česká pošta transformuje a připravuje na přerod v akciovou společnost, je vhodné provést 

analýzu těchto služeb a navrhnout změnu obchodního modelu.

Diplomová práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol.  První kapitola se zabývá 

charakteristikou  samotné  společnosti  České  pošty.  Ve  druhé  kapitole  jsou  podrobně 

charakterizovány  analyzované  služby.  Třetí  kapitola  se  věnuje  ekonomické  analýze 

současného  obchodního  modelu  a  srovnání  s obdobnými  službami  konkurenčních 

společností. V poslední kapitole je navržen nový obchodní model a popsán jeho přínos pro 

Českou poštu.
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1 CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Česká  pošta  vznikla  1. 1. 1993  současně  s osamostatněním  České  republiky. 

Zakladatelem a regulačním orgánem bylo Ministerstvo informatiky ČR. Od dubna 2005 se 

zakladatelem  stalo  Ministerstvo  vnitra  ČR  a  regulační  pravomoc  přešla  na  Český 

telekomunikační úřad, který v listopadu 2005 udělil České poště licenci na poskytování 

poštovních  služeb  dle  zákona  95/2005  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  29/2000  Sb., 

o poštovních službách. Poštovní licence byla České poště přidělena do 31. 12. 2013.

1.1 Organizační struktura podniku

V listopadu 2006 byl dozorčí radou České pošty projednán návrh na přeměnu České 

pošty státního podniku na akciovou společnost. Tento záměr vláda ČR schválila v srpnu 

2007.  Akciová  společnost  by  měla  vzniknout  k  1. 7. 2009.  Příprava  na  transformaci 

podniku na akciovou společnost s sebou nese časté změny v organizační struktuře podniku. 

Organizační struktura se postupně měnila z třístupňové na dvoustupňovou. Do roku 2006 

existovaly odštěpné závody, které byly samostatně hospodařícími jednotkami. V roce 2006 

došlo  ke  zrušení  specializovaných  odštěpných  závodů VAKUS,  Mezinárodní  provoz a 

Dodavatelské  a  obstaravatelské  služby.  Agenda  těchto  odštěpných  závodů  přešla  pod 

přímé řízení generálního ředitelství. Největší změna organizační struktury proběhla v roce 

2008, kdy došlo ke zrušení  šesti  regionálních  odštěpných závodů a místo nich vzniklo 

sedm  Regionů,  které  jsou  v organizační  struktuře  začleněny  pod  úsek  náměstka 

generálního ředitele pro obchod a rozvoj služeb.

Častými  změnami  organizační  struktury procházela  i  pracoviště  zajišťující  služby 

certifikační autority. Při vzniku byla začleněna pod provozně technické jednotky výpočetní 

techniky, které byly řízeny odštěpnými závody. Nyní jsou součástí obvodních pošt, které 

jsou řízeny Regiony.

Současná podoba organizační struktury je vyobrazena na obrázku č. 1.
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Obr. č. 1: Organizační struktura České pošty
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1.2 Poskytované služby

Služby  České  pošty  není  potřeba  nikterak  dlouze  představovat.  Každý  z nás  již 

nepochybně využil služeb tradičních. Ať už to bylo poslání dopisu, balíku nebo zaplacení 

složenky. Tyto služby se řadí mezi takzvané povinné služby (obr. 2), které Česká pošta 

poskytuje dle zákona 29/2000 Sb., o poštovních službách. Česká pošta ale nezaostává ani 

v oblasti elektronických služeb a poskytuje služby také z této oblasti. Bohužel málokdo si 

tento druh služeb s Českou poštou spojuje a tudíž je u ní ani nevyhledává. Elektronické 

služby spadají mezi nepovinné služby (obr. 3) poskytované Českou poštou.

Obr. č. 2: Struktura povinných služeb
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Obr. č. 3: Struktura nepovinných služeb

1.3 Elektronické služby

Již v roce 1994 začala Česká pošta nabízet elektronickou službu – Hybridní pošta. 

Tato služba je nabízena dodnes a umožňuje elektronicky zaslaná data vytisknout, vložit 

do obálek a doručit adresátům. Tato služba je využívána především většími firmami pro 

tisk bankovních výpisů, faktur a direct mailu.

Další  službou je REP – Registrovaná elektronická pošta.  Tato služba je nabízena 

od roku  2000  a  jedná  se  o  obdobu  doporučeného  dopisu  v elektronické  podobě.  Tato 

služba  řeší  problém  průkazného  doručení  zásilky  v případě  elektronické  komunikace. 

Veškerá  komunikace  je  zabezpečena  pomocí  digitálních  certifikátů,  čímž  je  zajištěna 
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integrita a autenticita zasílaných zpráv. Služba byla na počátku využívána pro komunikaci 

zdravotnických  zařízení  a  zdravotních  pojišťoven.  V dnešní  době  je  služba  využívána 

především pro zasílání hlášení o dopravních přestupcích z Policejního prezídia na pověřené 

obce.

Centrální  adresa je  další  elektronickou službou,  kterou  Česká pošta  poskytuje  od 

roku  2000.  Centrální  adresa  zajišťuje  zveřejnění  informací  o  veřejných  dražbách  a 

veřejných  zakázkách,  případně  ostatních  nabídek.  Cílem  služby  je  umožnit  široké 

veřejnosti  přístup  k těmto  zveřejňovaným  informacím.  V rámci  služby  je  nabízeno 

poskytování  výpisů  v elektronické  podobě  z databází  jednotlivých  informačních  bloků 

centrální  adresy.  Data  ke  zveřejnění  jsou  zasílána  v elektronické  podobě  zabezpečeně 

pomocí digitálních certifikátů.

Česká  pošta  jako  hlavní  partner  vlády  v oblasti  e-Governmentu  se  v roce  2007 

zapojila  do projektu Czech POINT, zastřešovaným Ministerstvem vnitra.  Služba nabízí 

vyhotovení výpisů z informačního systému veřejné správy, poskytovaných dle §9 zákona 

č.  365/2000  Sb.,  o  informačních  systémech  veřejné  správy.  Služba  byla  z počátku 

poskytována na 75 kontaktních místech certifikační autority (bývalá okresní města), nyní je 

zajišťována na cca 900 poštách. V současné době poskytuje Česká pošta v rámci služby 

Czech POINT tyto výpisy:

 Výpis z katastru nemovitostí

 Výpis z obchodního rejstříku

 Výpis z rejstříku trestů

 Výpis z živnostenského rejstříku

 Výpis bodového hodnocení řidičů

 Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 Podání podle živnostenského zákona

Od  1. 7. 2009,  kdy  nabývá  účinnosti  zákon  č.  300/2008  Sb.,  o  elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se rozšíří Czech POINT o další služby. Půjde 

o službu zřízení datové schránky a o službu autorizované konverze dokumentů.
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Poslední  z řady  elektronických  služeb  jsou  služby  certifikační  autority.  Jak  je 

z popisu předešlých služeb vidět,  služby certifikační autority se velice často využívají  i 

v jiných elektronických službách. Jde především o zabezpečení elektronické komunikace 

pomocí  digitálních  certifikátů,  které  vydává  právě  certifikační  autorita.  O službách 

certifikační  autority,  které  budu  v diplomové  práci  analyzovat  a  navrhovat  jejich 

optimalizaci, se budu podrobněji zmiňovat v další kapitole.
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SLUŽEB

2.1 Základní pojmy

Pro pochopení služby certifikační autority vysvětluji některé pojmy, které se objevují 

v následujících kapitolách.

 Certifikační autorita

Vydává  certifikáty  na  základě  elektronických  žádostí,  které  jí  předává 

registrační autorita. Certifikační autorita by měla být nezávislá a dostatečně 

důvěryhodná a musí jí důvěřovat obě komunikující strany.

 Registrační autorita

Ověřuje  totožnost  žadatele  o  certifikát  a  předává  elektronické  žádosti 

o certifikát certifikační autoritě.

 Certifikát

Datová  struktura  (soubor)  propojující  fyzickou  osobu  s veřejným  klíčem. 

Certifikát  by se  dal  označit  za  „elektronický  občanský průkaz“.  Certifikát 

obsahuje především veřejný klíč  vlastníka  certifikátu  přenesený ze žádosti 

o certifikát. Dále obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi certifikátu, dobu 

platnosti  a  sériové  číslo.  V certifikátu  je  uvedena  identifikace  certifikační 

autority, která certifikát vydala.

 Elektronický podpis

Vytváří se pomocí certifikátu, konkrétně pomocí soukromého klíče. Zajišťuje 

integritu a nepopiratelnost původu podepsaných dat. Elektronický podpis se 

nejčastěji využívá v e-mailové komunikaci. Elektronicky podepsat lze i jiná 

data, např. textový dokument.

 Šifrování

Významem  šifrování  je  znemožnit  nepovolaným  osobám  přístup 

k chráněným datům. Šifrování se nejčastěji využívá v e-mailové komunikaci 

a při komunikaci se zabezpečenými webovými servery.
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 Zákazník

Zákazníkem  je  myšlena  právnická  osoba,  fyzická  podnikající  osoba  nebo 

fyzická  nepodnikající  osoba,  která  uzavírá  s Českou  poštou  smlouvu 

o poskytování certifikačních služeb.

 Žadatel

Žadatelem je myšlena konkrétní fyzická osoba žádající o certifikát. Může jím 

být např. zaměstnanec firmy, fyzická podnikající nebo nepodnikající osoba. 

Žadatelem nemůže být právnická osoba.

2.2 Služby certifikační autority

Certifikační autorita České pošty zahájila poskytování svých služeb v roce 2000, kdy 

začala poskytovat certifikáty na své interní certifikační autoritě pro zajištění bezpečného 

předávání dat v rámci  svých produktů a služeb.  Zejména jde o předávání  citlivých dat 

v platebním  styku,  které  je  potřeba  zabezpečit.  Interní  certifikáty  slouží  výhradně  pro 

komunikaci s Českou poštou. V roce 2010 bude ukončena činnost této certifikační autority 

a zákazníkům budou nadále vydávány komerční certifikáty PostSignum VCA.

V rámci podpory nového produktu České pošty – Registrované elektronické pošty 

(REP) byla v roce 2002 vybudována veřejná (komerční) certifikační autorita – PostSignum 

VCA  poskytující  komerční  certifikáty  pro  veřejnost,  jejichž  použití  již  není  vázáno 

výhradně na komunikaci s Českou poštou, jak tomu bylo u interních certifikátů.

V roce 2005 byla vybudována kvalifikovaná certifikační autorita – PostSignum QCA 

vydávající  kvalifikované  certifikáty.  Dne  3. 8. 2005  byla  České  poště  ministerstvem 

informatiky  udělena  akreditace  a  Česká  pošta  se  tak  stala  druhým  akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb v ČR (první byla První certifikační autorita). Provoz 

zahájila kvalifikovaná certifikační autorita dne 1. 9. 2005.

Od července 2009 bude rozšířeno portfolio nabízených služeb certifikační autority 

o službu časového razítka. Časová razítka budou využita při provozu datových schránek, 

jejichž provoz bude Česká pošta jako držitel poštovní licence zajišťovat. Časová razítka 

naleznou  uplatnění  i  v případě  archivace  elektronických  dokumentů  a  při  elektronické 

konverzi  dokumentů,  kterou upravuje zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2009.
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V  certifikaci  informačních  systémů  certifikačních  autorit  je  kladen  velký  důraz 

na udržování  vysoké  úrovně  kvality  služeb  a  na  zajištění  bezpečnosti  informací 

v procesech.  To  dokládá  i  fakt,  že  systémy  certifikačních  autorit  PostSignum  VCA  a 

PostSignum QCA obdržely na konci roku 2007 certifikaci pro systém řízení jakosti (ISO 

9001:2001) a pro systém řízení bezpečnosti informací (ISO 27001).

2.2.1 Kvalifikovaná certifikační autorita

Kvalifikovaná  certifikační  autorita  vydává  kvalifikované  certifikáty  v souladu  se 

zákonem 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Kvalifikovaný certifikát se používá při 

vytváření zaručeného elektronického podpisu a slouží výhradně k podepisování, certifikát 

není určen k autentizaci a k šifrování.

Kvalifikovaný certifikát se využívá především při elektronické komunikaci s orgány 

veřejné moci. Dle vyhlášky č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám je každý orgán 

veřejné moci povinen provozovat elektronickou podatelnu, kam může každý občan zaslat 

datovou  zprávu  opatřenou  zaručeným  elektronickým  podpisem  založeným  na 

kvalifikovaném certifikátu. Pokud je elektronický podpis u datové zprávy ověřen, tak tato 

datová zpráva musí být přijata jako by bylo podání učiněno osobně nebo zasláno písemně 

poštou.  Orgán  veřejné  moci  je  povinen  prostřednictvím  elektronické  podatelny  zaslat 

potvrzení  o  přijetí  datové  zprávy.  Toto  potvrzení  musí  být  opatřeno  taktéž  zaručeným 

elektronickým podpisem.

Typy certifikátů, které certifikační autorita PostSignum QCA nabízí:

 Certifikáty pro ověření elektronického podpisu jednotlivce

Jedná se o certifikáty vydávané nepodnikajícím nebo podnikajícím fyzickým 

osobám  nebo  zaměstnancům.  V certifikátu  jsou  uvedené  osobní  údaje 

konkrétního  držitele  certifikátu.  Certifikáty  obsahují  takzvaný  identifikátor 

MPSV, což je bezvýznamové číslo,  které jednoznačně identifikuje  držitele 

certifikátu při komunikaci s orgány veřejné moci. Certifikáty lze využívat při 

vytváření elektronického podpisu datových zpráv nebo dokumentů.
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 Certifikáty pro ověření elektronické značky

V těchto  certifikátech  nejsou  žádné  osobní  údaje  držitele  certifikátu,  ale 

pouze  název  certifikátu,  případně  název  firmy,  které  byl  certifikát  vydán. 

Certifikáty  se  používají  pro  vytváření  elektronického  podpisu 

v elektronických  podatelnách,  případně  pro  elektronické  podepisování 

dokumentů,  faktur  apod.  Vytvořený  elektronický  podpis  založený  na 

elektronické značce lze přirovnat k razítku.

2.2.2 Veřejná certifikační autorita

Veřejná certifikační autorita vydává komerční certifikáty, které lze využít stejně jako 

kvalifikované při vytváření elektronického podpisu. Navíc lze těmito certifikáty šifrovat a 

slouží  i  k autentizaci  držitele  certifikátu  do  elektronických  systémů.  Certifikáty  nelze 

využít pro komunikaci s orgány veřejné moci.

PostSignum VCA zajišťuje  vydávání  certifikátů  především pro  úlohu REP,  kvůli 

které byla původně vybudována a vydává také certifikáty zaměstnancům České pošty, kteří 

je potřebují pro plnění svých pracovních povinností.

Typy certifikátů, které certifikační autorita PostSignum VCA nabízí:

 Certifikáty pro jednotlivce

Jedná se o certifikáty vydávané nepodnikajícím nebo podnikajícím fyzickým 

osobám  nebo  zaměstnancům.  V certifikátu  jsou  uvedené  osobní  údaje 

konkrétního  držitele  certifikátu.  Certifikáty  lze  využívat  při  vytváření 

elektronického podpisu datových zpráv nebo dokumentů. Hlavně se využívají 

pro  šifrování  komunikace  a  k autentizaci  uživatelů  do  elektronických 

systémů.

 Certifikáty pro technologické komponenty

Tyto certifikáty neobsahují žádné osobní údaje držitele certifikátu. Využívají 

se  v úloze  REP  a  také  pro  šifrování  komunikace  mezi  klientem  a 

zabezpečeným webovým serverem, např. elektronické bankovnictví.
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 Šifrovací certifikáty pro skupiny osob

Stejně jako certifikáty technologické komponenty, ani tyto neobsahují žádné 

osobní  údaje  držitele.  Využívají  se  pro  šifrování  dat  určité  skupině  osob. 

Největší využití mají v úloze REP.

2.3 Pracoviště certifikační autority

Kontaktní místo

Kontaktní místa začala poskytovat služby certifikační autority počátkem roku 2001, 

současně se vznikem Interní certifikační autority. Vznikla z tehdejších inkasních středisek, 

na kterých se poskytovala služba SIPO. Kontaktní místa spadala organizačně pod místní 

odd. výpočetní techniky,  v říjnu 2005 byla organizačně převedena pod příslušnou poštu. 

Na  kontaktním  místě  jsou  zaměstnanci  zařazení  do  role  Operátor  kontaktního  místa, 

kterých bylo k 31. 12. 2008 celkem 162. Počet kontaktních míst se zvýšil z počátečních 68 

na nynějších 75. Topologicky jsou umístěna v bývalých okresních městech (obr. 4).

Zvláštním druhem jsou regionální kontaktní místa, která jsou umístěná v bývalých 

krajských městech a oproti klasickému kontaktnímu místu poskytují navíc službu mobilní 

registrační autority, kterou poskytuje mobilní operátor, který v případě, že není na výjezdu, 

má  pracovní  náplň  jako  běžný  operátor.  Mobilní  operátor  je  vždy  jeden  na  každém 

regionálním kontaktním místě. Regionální kontaktní místa jsou odlišná také tím, že je zde 

směnný provoz. Z celkového počtu 162 operátorů jich pracuje na regionálních kontaktních 

místech 34 včetně 7 mobilních operátorů.

Kontaktní místa mimo služeb certifikační autority poskytují také služby SIPO, služby 

Czech POINT a služby pro Českou pojišťovnu.

Obchodní místo

Spolu se vznikem certifikační autority PostSignum VCA v roce 2002 byla zavedena 

tzv.  obchodní  místa,  jakožto  pracoviště  uzavírající  smlouvy se zákazníky a  starající  se 

o generovanou papírovou dokumentaci v úloze. Z kontaktních míst se zasílají dokumenty 

na obchodní místa, kde se kontrolují a archivují kopie dokumentů. Zaměstnanci pracující 

na obchodním místě jsou zařazeni do role Operátor obchodního místa. Organizačně jsou 
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součástí regionálního kontaktního místa. V současné době existuje sedm obchodních míst, 

na kterých pracuje 16 operátorů.

Obr. č. 4: Mapa obchodních a kontaktních míst

Centrum CA

Centrum certifikační  autority  vzniklo  v roce  2001  v tehdejším odštěpném závodě 

VAKUS  ve  Vítkově.  Dnes  je  Centrum  CA  v organizační  struktuře  začleněno  v sekci 

e-Governmentu  v odboru  provozu  certifikačních  autorit.  Tři  zaměstnanci  mají  roli 

Operátor  Centra.  Centrum  CA  zajišťuje  servisní  služby  pro  operátory  kontaktních  a 

obchodních  míst,  především  vydává  čipové  karty  pro  přístup  do  systému  certifikační 

autority. V Centru CA se také uchovávají originály smluv zákazníků certifikační autority. 

Ze zákona [1] má certifikační autorita povinnost uchovávat smlouvy 10 let po skončení 

platnosti smlouvy.

Pracoviště následných certifikátů

Následné certifikáty se začaly vydávat po roce fungování Kvalifikované certifikační 

autority v září 2006. Vzhledem k nízkému počtu žádostí a probíhajícímu vývoji aplikace na 

evidenci  žádostí  o  následné  certifikáty  se  vydávaly  certifikáty  na  pracovišti  vývoje 

certifikační autority. Od května 2007 začalo fungovat pracoviště následných certifikátů již 
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ve Vítkově. Organizačně je toto pracoviště začleněno pod Centrum CA. Tři zaměstnanci 

jsou v současné době zařazeni do role Operátor následných certifikátů.

2.4 Role certifikační autority

Vzhledem k tomu, že poskytování služeb certifikační autority má vysoké nároky na 

bezpečnost, jsou přiděleny role všem pracovníkům, kteří zabezpečují poskytování služeb 

certifikační autority. Do role může být jmenován zaměstnanec, který je zaměstnán v České 

poště na hlavní pracovní poměr minimálně tři měsíce,  prošel školením a ve zkušebním 

testu získal  požadovaný počet  bodů. Jmenování  do role  schvaluje  Manažer  certifikační 

autority.

Operátor kontaktního místa

Vykonává tyto činnosti:

 poskytuje základní informace o službách certifikační autority zákazníkům

 uzavírá smlouvy se zákazníky (zejména fyzické osoby)

 zadává údaje o zákaznících do systémů České pošty

 ověřuje totožnost zákazníka při vydání certifikátu

 vydává certifikáty zákazníkům na základě dodané elektronické žádosti

 zneplatňuje certifikáty zákazníků na základě podaných žádostí

 odesílá smlouvy a dokumenty na obchodní místo

Operátor obchodního místa

Vykonává tyto činnosti:

 poskytuje rozšířené informace o službách certifikační autority zákazníkům

 uzavírá smlouvy a dodatky smluv se zákazníky (zejména právnické osoby)

 zadává údaje o zákaznících do systémů České pošty

 spravuje kopie dokumentace jednotlivých zákazníků

 odesílá smlouvy a dokumenty do Centra CA
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Operátor Centra

Vykonává tyto činnosti:

 vede registr operátorů kontaktních a obchodních míst

 zřizuje operátorům přístup do systémů certifikační autority

 vydává certifikáty na čipové karty pro operátory a vede registr čipových karet

 zneplatňuje certifikáty operátorů

 spravuje originály dokumentace jednotlivých zákazníků

Operátor následných certifikátů

Vykonává tyto činnosti:

 přijímá a posuzuje žádosti o následný certifikát

 vydává certifikáty zákazníkům na základě dodané elektronické žádosti

 zneplatňuje certifikáty zákazníků, kteří si nevyzvedli následný certifikát

 informuje zákazníky o stavu jejich žádosti o následný certifikát

Mobilní operátor

Činnosti Mobilního operátora jsou totožné jako Operátora kontaktního místa s tím 

rozdílem,  že  Mobilní  operátor  vykonává  tyto  činnosti  přímo  u  zákazníka  (žadatele 

o certifikát).
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3 EKONOMICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

3.1 Současný obchodní model certifikačních služeb

Služby certifikačních autorit České pošty jsou dle současného modelu zajišťovány na 

75 kontaktních místech České pošty. Se zákazníkem je uzavřena smlouva o poskytování 

certifikačních služeb. Postup uzavření smlouvy se liší dle toho, zda je zákazníkem fyzická 

nebo právnická osoba.

Fyzické osoby mohou uzavřít smlouvu na kontaktním místě. Musí dodat zákaznický 

formulář,  který  obsahuje  informace  o  zákazníkovi  a  informace  s údaji,  které  budou 

v certifikátu. Operátor zákazníka zavede do systému a vydá certifikát na základě donesené 

elektronické žádosti. Pokud má zákazník vše potřebné, tak lze celý proces uskutečnit po 

dobu  jedné  návštěvy  kontaktního  místa.  Fyzická  osoba  může  smlouvu  uzavřít  i  na 

obchodním místě, ale pro certifikát si musí zajít na kontaktní místo. Uzavřenou smlouvu a 

veškeré  dokumenty  zasílá  operátor  kontaktního  místa  na  obchodní  místo.  Platba  za 

certifikát probíhá v hotovosti na kontaktním místě.

V případě  právnických  osob  je  postup  uzavření  smlouvy  a  vydání  certifikátu 

složitější. Smlouvu může zákazník uzavřít na kontaktním místě, ale v případě, že zákazník 

požaduje  mít  v certifikátu  organizační  jednotku  nebo  požaduje  vydání  certifikátu 

elektronické  značky  nebo  jiného  než  osobního,  pak  zákazníka  do  systému  musí  zadat 

operátor obchodního místa. V tomto případě neproběhne celý proces vydání certifikátu po 

dobu jedné návštěvy, ale pro certifikát se žadatel může dostavit, až ho operátor obchodního 

místa zadá do systému, což je zpravidla během 3 pracovních dní. V případě, že zákazník 

žádá o osobní certifikát, nepožaduje organizační jednotku a má vše potřebné, lze proces 

vydání certifikátu zvládnout po dobu jedné návštěvy jako u fyzických osob. K uzavření 

smlouvy  musí  zákazník  donést  vyplněný  seznam  žadatelů  a  objednávku  podepsanou 

statutárním zástupcem právnické osoby. V uzavřené smlouvě je definovaná tzv. oprávněná 

osoba, která určuje žadatele (zaměstnance firmy), kteří budou mít právo žádat o certifikáty 

a jedině oprávněná osoba může později dodat nové seznamy žadatelů, změnové formuláře, 

případně  dát  pokyn  ke  zneplatnění  certifikátu  žadatele.  Platba  za  certifikáty  v případě 

právnických osob probíhá fakturou.
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Pokud zákazník požaduje vydání certifikátů v místě sídla firmy nebo bydliště musí si 

objednat službu mobilní certifikační autority. V tomto případě uzavírá smlouvu a zadává 

údaje do systému přímo mobilní operátor.

Vydávané  certifikáty  jsou  platné  jeden rok.  Dvacet  dní  před  vypršením platnosti 

certifikátu je zákazníkovi odeslán e-mail s upozorněním o končící platnosti certifikátu a 

návodem na obnovu certifikátu elektronicky. Elektronicky lze obnovit certifikát, pokud se 

nezměnily  údaje  v certifikátu  a  zákazník  má  stále  platný  a  funkční  původní  certifikát. 

Žádost o obnovu se zasílá na elektronickou podatelnu elektronicky podepsaným e-mailem, 

a pokud je žádost přijata, tak nejpozději za tři  dny je vydán nový certifikát,  o čemž je 

žadatel informován e-mailem. V případě fyzických osob je certifikát vydán až po zaplacení 

poplatku a jeho připsání na účet České pošty.

Certifikační autorita nabízí kromě certifikátů také zařízení, na kterém lze bezpečně 

certifikáty uchovávat. Jde o čipové karty a USB tokeny. V případě vydání certifikátů na 

tato zařízení je potřeba si je v předstihu pořídit,  aby byl  zákazník schopen vygenerovat 

šifrovací klíče a elektronickou žádost, na základě které mu bude vydán certifikát. Klíče se 

generují přímo v zařízení a privátní klíč nelze z tohoto zařízení exportovat, tím je zajištěno 

bezpečné  uchování  privátního  klíče.  USB  tokeny  se  na  rozdíl  od  čipových  karet 

neprodávají na kontaktních místech, ale pouze prostřednictvím e-shopu.

3.2 Porovnání poskytovaných služeb konkurenčních certifikačních 

autorit

V České  republice  působí  v současné  době  další  dvě  akreditované  certifikační 

autority: První certifikační autorita, a.s. a eIdentity.

První certifikační autorita, a.s. 

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) zahájila poskytování svých služeb v roce 1996. 

Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů  udělil  První  certifikační  autoritě,  a.s.  akreditaci  pro 

výkon  činnosti  akreditovaného  poskytovatele  certifikačních  služeb  dle  zákona  [1] 

s účinností  od 18. 3. 2002. I.CA takto  úspěšně ukončila  akreditační  proces  poskytování 

služeb  v  oblasti  kvalifikovaných  certifikátů.  Vydávání  kvalifikovaných  certifikátů 

určených  zejména  pro  komunikaci  v  oblasti  orgánů  veřejné  moci  I.CA  zahájila  dne 

2009 17



Bc. Miroslav Trávníček: Ekonomická analýza poskytovaných služeb obchodní spol.

25. 3. 2002 plně v intencích zákona [1]. Od 1. 2. 2006 získala rozšířenou akreditaci pro 

činnosti  akreditovaného  poskytovatele  certifikačních  služeb  a  je  oprávněna  poskytovat 

kvalifikované  certifikační  služby  nejen  v oblasti  kvalifikovaných  certifikátů,  ale  i 

v oblastech kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek.

Pro  zajištění  realizace  požadavků  svých  klientů  provozuje  infrastrukturu  tzv. 

registračních autorit. K 31. 12. 2008 jich spravovala cca 250 po celém území ČR. Vysoká 

dostupnost služby je dána především dohodou s ČSOB, a.s., která poskytuje služby I.CA 

na  všech  svých  pobočkách  a  která  využívá  certifikáty  I.CA  pro  přístup  do  svého 

elektronického  bankovnictví.  Dvě  pobočky  má  I.CA  i  na  krajských  úřadech  v Brně  a 

v Jihlavě. Dostupnost služby rozšiřuje i tzv. mobilní registrační autorita, která umožňuje 

vydávání certifikátů v místě sídla nebo bydliště zákazníka.

Smlouvy  s  klienty  I.CA se  vyplňují  a  podepisují  na  registrační  autoritě  a  každý 

zaměstnanec  organizace  musí  vedle  požadovaných  náležitostí  dle  zákona  přinést  i 

potvrzení od zaměstnavatele, aby mu mohl být vydán certifikát. Certifikáty jsou vydány 

většinou po dobu první návštěvy.

I.CA nabízí kromě certifikátů také službu časového razítka a nabízí rovněž čipové 

karty pro bezpečné uchování certifikátu. 

eIdentity, a.s.

Třetím akreditovaným poskytovatelem je společnost eIdentity a.s., která provozuje 

certifikační  autoritu  ACAeID.  Společnost  eIdentity  a.s.  vznikla  počátkem  roku  2004 

s jasnou  orientací  na  komplexní  služby  v  oblasti  správy  elektronické  identity  s  cílem 

napomáhat  rozvoji  bezpečné  elektronické  komunikace  mezi  obchodními  partnery, 

jednotlivci,  státní  správou  a  samosprávou.  Společnost  eIdentity  a.s.  získala  akreditaci 

k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb v září 2005.

Certifikační autorita společnosti eIdentity a.s. má k dispozici pouze dvě stacionární 

registrační  autority.  Dostupnost  služby  zajišťuje  mobilní  registrační  autorita,  která 

umožňuje vydávání certifikátů v místě sídla nebo bydliště zákazníka.

Klienti eIdentity si musí povinně zřídit účet na portálu eIdentity,  kde v první fázi 

vyplní potřebné údaje a teprve v další fázi navštěvují registrační autoritu.
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Přehled produktů a cen za služby jednotlivých certifikačních autorit

Tab. č. 1: Ceník produktů a služeb (ceny jsou uvedeny včetně DPH k 31. 12. 2008)

Typ produktu/služby Česká pošta s.p. První certifikační 
autorita, a.s. eIdentity a.s.

Kvalifikovaný certifikát 
osobní (platnost 1 rok) 190 Kč 495 Kč 470 Kč

Kvalifikovaný systémový 
certifikát (platnost 1 rok) 2 856 Kč 780 Kč 3 451 Kč

Komerční certifikát osobní 
(platnost 1 rok) 190 Kč 395 Kč 351 Kč

Komerční certifikát serverový 
(platnost 1 rok) 800 Kč 1 170 Kč 1065 Kč

Čipová karta + software 751 Kč 735 Kč nenabízí

Token + software 1 598 Kč nenabízí nenabízí

Čipová karta + čtečka + 
software 1 416 Kč nabízí, ale neuvádí 

cenu nenabízí

Kvalifikovaný + komerční 
certifikát osobní
(platnost 1 rok)

380 Kč
(pouze 

samostatně)
890 Kč (Twins)

744 Kč 
(Balíček)

Kvalifikovaný systémový + 
komerční certifikát serverový 

(platnost 1 rok)

3 656 Kč
(pouze 

samostatně)

1950 Kč (pouze 
samostatně)

3 826 Kč 
(Balíček)

Zneplatnění certifikátu 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Přidělení IK MPSV do 
certifikátu 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Kvalifikované časové razítko nenabízí
(od 1. 7. 2009)

0,70 Kč/ks odběr 
nad 10 000 

odebraných kusů, 
2 Kč do 10 000 

odebraných kusů

nenabízí

Tab. č. 2: Udělené akreditace pro poskytování služeb

Služba Česká pošta s.p.
První 

certifikační 
autorita, a.s.

eIdentity a.s.

Vydávání kvalifikovaných 
certifikátů 3. 8. 2005 18. 3. 2002 20. 9. 2005

Vydávání kvalifikovaných 
systémových certifikátů 3. 8. 2005 1. 2. 2006 20. 9. 2005

Vydávání kvalifikovaných 
časových razítek

v plánu od
1. 7. 2009 1. 2. 2006 -
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Tab. č. 3: Prodejní síť (registrační autority – RA) stav k 31. 12. 2008

Typ registrační autority Česká pošta s.p. První certifikační 
autorita, a.s.

eIdentity a.s.

Vlastní stacionární RA 75 1 1
Mobilní RA ano ano ano
Outsourcované RA ne více než 250 1

Tab. č. 4: Počet vydaných certifikátů k 31. 12. 2008

Typ certifikátů Česká pošta s.p. První certifikační 
autorita, a.s.

eIdentity a.s.

Kvalifikované certifikáty
celkem 99 681 133 099 2 415

Kvalifikované certifikáty
(rok 2008) 48 522 58 970 1 294

Komerční certifikáty
celkem 15 042 1 060 534 údaje nejsou k 

dispozici
Komerční certifikáty
(rok 2008) 9 391 118 635 údaje nejsou k 

dispozici

Z  hlediska  nabízených  produktů  a  služeb  je  patrný  náskok  společnosti  První 

certifikační autorita, která je na trhu nejdéle. Kromě běžných produktů a služeb (vydávání 

prvotních  certifikátů,  vydávání  následných  certifikátů,  zajištění  služby  mobilní  RA) 

poskytuje jako jediná vydávání kvalifikovaných časových razítek a donedávna také jediná 

nabízela prodej čipových karet. Prodej čipových karet od 1. 1. 2008 zajišťuje rovněž Česká 

pošta a od 1. 6. 2008 má v nabídce také USB tokeny, které nenabízí žádná jiná certifikační 

autorita. Službu poskytování kvalifikovaných časových razítek plánuje Česká pošta zahájit 

1. 7. 2009. První certifikační autorita také jako jediná poskytuje své služby na Slovensku.

Česká  pošta  umožňuje  ve  smlouvě  statutárním  zástupcům  firem  pověřit  tzv. 

oprávněné  osoby,  které  zajišťují  činnosti  spojené  se  službami  certifikační  autority. 

Smlouvy jsou navíc  přístupné na webových stránkách.  Klienti  přicházejí  na registrační 

autoritu již s vyplněnou smlouvou a doba na registrační autoritě se tím krátí. V případě 

právnických osob předávají  oprávněné  osoby údaje  o  žadatelích  o  certifikát  ještě  před 

příchodem žadatele  na  registrační  místo.  Díky  tomu  se  opět  zkrátí  doba,  kterou  musí 

zaměstnanec  firmy  (žadatel)  strávit  na  registrační  autoritě.  U fyzických  osob se  údaje 

zadávají  až  při  jeho  návštěvě  na  registrační  autoritě  a  postup  je  velice  podobný  jako 

u I.CA. U právnických osob má Česká pošta složitou administrativu při uzavírání smluv a 

stává se, že zákazník nezíská certifikát při první návštěvě kontaktního místa.
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Česká  pošta  má  možnost  při  vydání  certifikátu  ovlivnit  údaje,  které  budou 

v certifikátu obsažené, např. pokud zákazník udělá při generování žádosti chybu, je možné 

ji  na kontaktním místě  opravit.  V případě I.CA tato  možnost  není,  technické  řešení  to 

nedovoluje a zákazník musí donést na registrační místo novou vygenerovanou žádost bez 

chyby.

Největší  síť  vlastních  registračních  autorit  má  Česká  pošta  (tab.  3),  ovšem I.CA 

uzavřela  smlouvu  s  ČSOB a  poskytuje  část  svých služeb  na  přibližně  250 pobočkách 

ČSOB  (stav  k 31. 12. 2008).  Dle  informací  na  webových  stránkách  I.CA  [7]  došlo 

k 1. 1. 2009  k razantnímu  snížení  poboček  poskytujících  službu  certifikační  autority. 

Z původních  cca  250 poboček ČSOB tuto  službu poskytuje  nadále  pouze 29 poboček. 

Nejmenší  prodejní  sítí  disponuje  společnost  eIdentity,  která  má  pouze  jedno  vlastní 

registrační místo v sídle firmy a jedno outsourcované registrační místo.

Všechny tři autority disponují službou vydávání následných certifikátů, kdy si klienti 

již  nemusí  pro  nový  certifikát  chodit  osobně,  ale  před  vypršením platnosti  původního 

certifikátu  požádají  elektronickou  cestou  o  nový  a  svou  žádost  elektronicky  podepíší 

původním certifikátem.

Cenová politika  jednotlivých certifikačních  autorit  se liší  (tab.  1).  Většinu služeb 

nabízí nejlevněji Česká pošta. Pouze u kvalifikovaných systémových certifikátů je nyní 

nejlevnější První certifikační autorita. Jak je ale ze statistiky vydaných certifikátů patrné, 

cena není tím rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí, u jaké certifikační autority si nechá 

klient vystavit certifikát.

Z tabulky  č.  4  je  patrné,  že  certifikační  autorita  eIdentity  vydává  řádově  méně 

certifikátů než ostatní autority a není přímou konkurencí České pošty. Naproti tomu I.CA 

má vydaných certifikátů více, v případě komerčních certifikátů dokonce řádově více. Je to 

způsobeno hlavně tím, že I.CA má dohodu s ČSOB a pro její klienty vydává komerční 

certifikáty pro přístup do elektronického bankovnictví.

3.3 Analýza výnosů

Jako rozhodné období  pro analýzu  jsem si  vybral  rok 2008,  kdy se  poptávka  po 

službách  certifikační  autority  ustálila  na  určité  úrovni.  Zvýšila  se  také  povědomost 
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veřejnosti o využití elektronického podpisu a orgány veřejné moci i soukromé firmy začaly 

více využívat elektronickou komunikaci.

Přehled prodaných produktů certifikačních autorit PostSignum QCA a VCA

Stěžejním  produktem  služeb  kvalifikované  certifikační  autority  jsou  osobní 

certifikáty  pro  zaměstnance  právnických  osob,  kterých  je  93 %  z celkového  počtu 

vydaných  certifikátů  této  autority.  U veřejné  certifikační  autority  činí  podíl  osobních 

certifikátů 80 %. Počty ostatních vydaných certifikátů jednotlivých autorit jsou uvedeny 

v tabulkách č. 5 a č. 6. Pro srovnání jsou v tabulkách uvedeny i údaje za rok 2007. Z grafu 

č. 1 je patrné, že poptávka po kvalifikovaných certifikátech stále roste. Na konci roku 2008 

bylo  platných  kvalifikovaných  certifikátů  bezmála  47  tisíc.  Je  to  dáno  především 

rozšiřováním služeb, u kterých je možné využít zaručený elektronický podpis. Certifikáty 

veřejné certifikační autority se využívají hlavně v systému REP, která má omezený okruh 

zákazníků a tato služba nezaznamenává žádný významný příliv nových zákazníků, proto 

počet vydaných certifikátů touto autoritou stagnuje.

Vysoký nárůst  prodeje  certifikátů  kvalifikované  i  veřejné certifikační  autority  byl 

zaznamenán v červnu roku 2008, kdy se začala rozšiřovat kontaktní místa Czech POINT a 

Česká pošta byla vybrána Ministerstvem vnitra jako dodavatel USB tokenů a certifikátů 

pro operátory těchto kontaktních míst. Především prodej USB tokenů měl výrazný vliv na 

zvýšení výnosů v roce 2008.

Vyčíslení výnosů je uvedeno v neveřejné příloze diplomové práce (kap. 1).

Tab. č. 5: Počty vydaných kvalifikovaných certifikátů dle typu

Rok Celkový počet 
certifikátů

Certifikát 
zaměstnance

Systémový 
certifikát 

organizace

Certifikát fyzické 
osoby

2007 31 858 29 560 251 1 741
2008 48 522 45 420 343 2 475

Tab. č. 6: Počet vydaných komerčních certifikátů dle typu

Rok Celkový počet 
certifikátů

Certifikát 
zaměstnance

Certifikát 
komponenty 
organizace

Šifrovací 
certifikát pro 

skupinu 
osob

Certifikát 
fyzické 
osoby

Certifikát 
komponenty 

fyzické 
osoby

2007 3 108 1 863 482 373 97 2
2008 9 391 8 025 549 384 157 3
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Tab. č. 7: Prodej ostatních služeb certifikační autority

Rok USB tokeny Čipové 
karty

Výjezdy 
MRA

2007 - - 75
2008 7 211 220 87

Graf č. 1: Vývoj počtu platných certifikátů v letech 2007 a 2008

Vývoj počtu platných kvalifikovaných a komerčních certifikátů 
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3.4 Analýza nákladů

3.4.1 Náklady na pracoviště kontaktních míst

Největší položkou v nákladech certifikační autority jsou náklady na kontaktní místa, 

která v současné době zajišťují poskytování služeb certifikační autority. Bohužel ne každé 

kontaktní místo je plně vytížené, což se bohužel projevuje na příliš vysokých nákladech na 

tato pracoviště. V tabulce č. 8 je počet certifikátů dle toho, kde byly certifikáty vydané, zda 

na  kontaktním  místě,  na  regionálním  kontaktním  místě  nebo  na  pracovišti  následných 

certifikátů.  O následné certifikáty si  žádá cca třetina žadatelů,  údaj je vztažený k počtu 

certifikátů vydaných před rokem, protože o následný certifikát si žadatel žádá zpravidla po 

roce, kdy vyprší platnost původního certifikátu. Z tabulky je vidět, že na 7 regionálních 

kontaktních místech vydají cca polovinu toho, co na zbylých 68 kontaktních místech. Počet 

certifikátů vydaných kontaktním,  respektive regionálním kontaktním místem přepočtený 

na jednoho operátora je uveden v tabulce č. 10 a je patrné, že regionální kontaktní místa 
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jsou vytížena asi dvakrát více, než ostatní kontaktní místa. Je to dáno především umístěním 

ve větším městě,  kde je více zákazníků a dále také přítomností  obchodního místa,  kde 

uzavírají  smlouvy zákazníci  s více  žadateli  a  také  se  zde  vyřizují  změnové  požadavky 

zákazníků  a  uzavírají  se  dodatky  ke  smlouvám.  Pokud  si  tedy  musí  zákazník  vyřídit 

agendu na obchodním místě, nechá si zde vydat i certifikáty, přestože má v místě sídla své 

firmy kontaktní místo.

Nevytíženost  kontaktních  míst  z hlediska  služeb  certifikační  autority  je  hlavním 

problémem, který má za následek příliš vysoké náklady na provoz těchto pracovišť.

Tab. č. 8: Počet vydaných certifikátů dle pracoviště

Rok Kontaktní místa Regionální kontaktní 
místa

Pracoviště následných 
certifikátů

2007 18 730 9 795 5 600
2008 30 879 14 399 11 443

Tab. č. 9: Počet pracovníků k 31. 12. 2008 na jednotlivých pracovištích

Druh pracoviště Kontaktní 
místa

Regionální 
kontaktní místa

Obchodní 
místa

Pracoviště 
následných 
certifikátů

Počet operátorů 128 34 16 3

Tab. č. 10: Počet vydaných certifikátů přepočítaných na jednoho operátora

Rok Kontaktní místa Regionální kontaktní 
místa

Pracoviště následných 
certifikátů

2007 146 288 1 867
2008 241 423 3 814

Procesy při poskytování služeb

Při  současném poskytování  služeb  provádí  operátorka  kontaktního  místa  veškeré 

operace od uzavření smlouvy až po vydání certifikátu. Celý proces obsloužení zákazníka 

(obr. 5) trvá přibližně 20 – 30 minut v závislosti na zkušenosti operátora a připravenosti 

zákazníka. Tato doba je nepřijatelná jak pro zákazníka, tak i z hlediska nákladů. Žádoucí je 

zkrátit dobu, kterou zákazník stráví na kontaktním místě na minimum. Od zákazníka je 

také  vyžadována  příliš  velká  domácí  příprava,  například  pokud  nemá  vygenerovanou 

elektronickou žádost o certifikát, tak může uzavřít smlouvu, ale certifikát mu nemůže být 

vydán  a  návštěvu  kontaktního  místa  musí  opakovat.  Navíc  nastávají  situace,  kdy  má 

zákazník  uzavřenou smlouvu a  požaduje  pouze  změnu  nebo zavedení  nových žadatelů 
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o certifikát do systému a operátor kontaktního místa tuto změnu nemůže provést a musí 

převzaté  změnové dokumenty od zákazníka předat na obchodní místo,  kde požadované 

změny provedou. Až po provedení změn nebo zavedení nových žadatelů si mohou žadatelé 

jít na kontaktní místo pro certifikát. Požadované dokumenty může poslat oprávněná osoba 

na obchodní místo samozřejmě i poštou.

V tabulce  č.  11  jsou rozepsané  operace,  které  provádějí  operátoři  na  kontaktních 

místech  a  průměrný  čas  trvání  jednotlivých  operací.  Je  uvažován případ,  kdy se  jedná 

o nového zákazníka, který nemá ještě uzavřenou smlouvu.

Tab. č. 11: Časová náročnost operací při vydání certifikátu

Operace Časová 
náročnost

Zavedení zákazníka do systému PostSignum
Předpokladem je, že zákazník donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

6 minut

Založení žadatele do systému PostSignum, ověření dokladů 
totožnosti žadatele.

5 minut

Vydání certifikátu žadateli
Předání protokolu o vydání certifikátu
Nakopírování vydaného certifikátu na médium

9 minut
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Obr. č. 5: Proces vydání certifikátu dle současného obchodního modelu
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3.4.2 Struktura nákladů

Náklady na provozování služby certifikační autority jsou členěné na fixní a provozní.

Fixní zahrnují:

 nákup hardwarového vybavení

 nákup softwarového vybavení

 rozvoj podpůrných aplikací

 ostatní investiční náklady

Provozní zahrnují:

 osobní náklady na jednotlivá pracoviště

 externí audity

 technická podpora pro hardware

 technická podpora pro software

 ostatní režijní a nepřímé náklady

 nákup licencí za vydané certifikáty

 nákup čipových karet a tokenů určených pro prodej

3.4.3 Vyčíslení nákladů

V tabulce  č.  12 je uvedeno procentní  vyjádření  provozních  nákladů za rok 2008. 

Z tabulky  je  patrné,  že  osobní  náklady  kontaktních  a  obchodních  míst  jsou  největší 

položkou provozních nákladů.  Z celkových osobních nákladů kontaktních a obchodních 

míst  je  započítán  pouze  60%  podíl,  který  přibližně  odpovídá  vynaložené  práci  pro 

certifikační autoritu. Veškeré osobní náklady potom tvoří dvě třetiny z celkových nákladů.

Vyčíslení nákladů je uvedeno v neveřejné příloze diplomové práce (kap. 1).
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Tab. č. 12: Procentní vyjádření provozních nákladů za rok 2008
Typ nákladů %

Osobní náklady 66,82

Odbor CA 7,76

Centrum CA 3,66

Kontaktní a obchodní místa 55,40

Ostatní 16,09

Technická podpora pro software 2,88

Technická podpora pro hardware 0,76

Externí audit 0,66

Ostatní režijní a nepřímé náklady 7,05

Amortizace investičních nákladů 4,74

Náklady na licence a nákup zboží 17,09

Licence za vydané certifikáty 3,86

Nákup USB tokenů a čipových karet 13,23

3.5 Zhodnocení současného stavu

Současný  stav  je  déle  neudržitelný  z důvodu  vysokých  nákladů,  které  vysoce 

převyšují výnosy. Největší náklady jsou na pracoviště kontaktních míst, která nejsou plně 

vytížena. Operátoři kontaktních míst jsou dovytěžováni i jinou prací, která přímo nesouvisí 

se  službami  certifikační  autority.  Bohužel  nelze  přesně  určit  dobu,  po kterou  operátoři 

kontaktních míst poskytují služby certifikační autority a dobu, kdy poskytují ostatní služby 

jako je SIPO nebo Czech POINT. Toto určení doby by bylo příliš složité a nejsou k němu 

potřebné podklady.

Cena za certifikáty, která je nastavena, neodpovídá situaci na trhu a je hluboko pod 

cenou konkurenční  certifikační  autority  I.CA,  která  je  ze  dvou dalších  akreditovaných 

poskytovatelů certifikačních služeb největší konkurencí České pošty v této oblasti služeb. 

A jak je vidět  ze  statistiky vydaných certifikátů  (tab.  4),  není  cena jediným kritériem, 

kterým by  se  zákazník  řídil.  Naopak  cena  kvalifikovaného  systémového  certifikátu  je 

nastavena příliš vysoko, aniž by k tomu byl reálný důvod.
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Významným  aspektem  je  také  čas  zákazníka  strávený  na  kontaktním  místě  při 

uzavírání smlouvy nebo při vydání certifikátu.  Agenda spojená s uzavřením smlouvy je 

složitá  a  zákazníky  často  odrazuje.  Také  doba  vydání  certifikátu  je  na  některých 

kontaktních místech dlouhá. Významně tuto dobu ovlivňuje zkušenost operátora a rovněž 

připravenost zákazníka. Snahou by mělo být co nejvíce zkrátit čas zákazníka strávený na 

kontaktním  místě,  zjednodušit  agendu  spojenou  s uzavřením  smlouvy  a  nabídnout 

zákazníkovi řešení, aby mohl odejít s certifikátem již po první návštěvě kontaktního místa 

a  to  i  v případě,  že  přijde  absolutně  nepřipravený,  tzn.  bez  připravené  smlouvy a  bez 

vygenerované žádosti o certifikát.
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4 NÁVRH NOVÉHO OBCHODNÍHO MODELU

Návrh  nového  obchodního  modelu  vychází  z analýzy  nákladů  a  výnosů,  která 

ukázala  na  nerentabilitu  současného  obchodního  modelu.  Z tohoto  důvodu  je  potřeba 

navrhnout  takový  model,  který  bude  zajišťovat  minimálně  stejnou  dostupnost  služeb 

certifikační autority, v ideálním případě větší dostupnost služeb, a současně bude rentabilní 

a bude zapadat do strategie e-Governmentu České pošty.

4.1 Předpoklady pro nový obchodní model

4.1.1 Zavádění nových služeb v oblasti e-Governmentu

Datové schránky

Od poloviny  letošního  roku by  měla  dle  zákona  300/2008 Sb.,  o  elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů fungovat služba datových schránek. Jedná se 

o  službu,  která  by měla  nahradit  doporučené  zásilky zasílané  státními  úřady zásilkami 

elektronickými,  které  budou  úřady zasílat  do  datových  schránek.  Za  zákona  musí  mít 

datovou schránku zřízenou každý orgán státní moci a každá právnická osoba. Volitelně si 

datovou schránku může zřídit i fyzická podnikající nebo nepodnikající osoba. Zatím není 

k tomuto zákonu prováděcí vyhláška, ale již dnes je jisté, že jedním ze způsobů přihlášení 

do  datové  schránky  bude  přihlášení  pomocí  komerčního  certifikátu.  Alternativně  bude 

použito přihlášení jménem a heslem, což k povaze informací,  které se budou do datové 

schránky zasílat, není příliš bezpečné.

Konverze dokumentů

Další  novou  službou,  která  se  spustí  od  poloviny  letošního  roku,  je  konverze 

dokumentů.  Tato  služba  je  stejně  jako  datové  schránky  upravena  zákonem  [2].  Jde 

o konverzi  elektronických  dokumentů  do  písemné  podoby  nebo  naopak.  Při  konverzi 

elektronických  dokumentů  musí  být  dokument  opatřen  zaručeným  elektronickým 

podpisem. Při opačné konverzi, tedy z písemné podoby do elektronické, musí orgán, který 

konverzi  provedl,  opatřit  vzniklý  elektronický  dokument  zaručeným  elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro ověření elektronické značky.
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4.1.2 Odhad prodeje produktů služeb certifikačních autorit

Z důvodu  zavedení  nových  služeb  se  očekává  nárůst  poptávky  po  službách 

certifikačních  autorit.  V tabulce  č.  13  jsou  uvedeny  předpokládané  počty  vydaných 

kvalifikovaných certifikátů v období následujících 4 let.  Předpokládaný nárůst  osobních 

certifikátů je ročně 30 % – 35 %, nárůst prodeje systémových certifikátů se předpokládá 

50 % za rok a u médií  k bezpečnému uložení  certifikátů (USB tokeny)  se předpokládá 

nárůst  50 % ročně.  Odhad  prodeje  certifikátů  veřejné  certifikační  autority  je  v tabulce 

č. 14.

Tab. č. 13: Odhad prodeje kvalifikovaných certifikátů a USB tokenů

Služba/produkt
Rok

2009 2010 2011 2012 Celkem

Certifikát zaměstnance 65 000 90 000 120 000 160 000 435 000

Systémový certifikát 
organizace 800 1 200 1 800 2 700 6 500

Certifikát fyzické osoby 3 500 4 500 6 000 8 000 22 000

Systémový certifikát 
fyzické osoby 5 5 5 5 20

USB tokeny 3 000 4 500 6 700 10 000 24 200

Tab. č. 14: Odhad prodeje komerčních certifikátů

Služba/produkt
Rok

2009 2010 2011 2012 Celkem

Certifikát zaměstnance 15 000 20 000 27 000 36 000 98 000

Šifrovací certifikát pro 
skupinu osob 500 500 500 500 2 000

Certifikát technologické 
komponenty organizace 750 900 1 100 1 300 4 050

Certifikát fyzické osoby 250 400 650 1000 2 300

Certifikát technologické 
komponenty fyzické osoby 5 5 5 5 20
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4.2 Optimalizace procesů při poskytování služeb

Se zavedením nového obchodního modelu  musí  jít  ruku v ruce  také  optimalizace 

procesů při  vydávání  certifikátů.  V současném modelu  slouží  kontaktní  místa  současně 

jako registrační a certifikační autorita, což znamená, že žadatel je ověřen a je mu vydán 

certifikát  přímo  na  kontaktním  místě.  Další  možnost  získání  certifikátu  je  žádost 

o následný  certifikát,  která  se  zasílá  digitálně  podepsaným  e-mailem  na  pracoviště 

následné obnovy. Ověření žadatele je v tomto případě provedeno na základě digitálního 

podpisu, který musí být vytvořen certifikátem, o jehož obnovu se žádá. Při splnění všech 

náležitostí je certifikát vydán a žadateli je zaslána informace o vydání certifikátu. Osobní 

návštěva kontaktního místa je nutná vždy, když si jde žadatel pro svůj první certifikát nebo 

v případě,  že  se  v certifikátu  změnily  zásadní  údaje  jako  je  např.  jméno  nebo bydliště 

žadatele a je potřeba ověřit údaje o žadateli dle dokladu totožnosti.

Cílem optimalizace je nastavit  procesy tak,  aby vyhovovaly zákazníkovi  a aby si 

mohl vybrat,  jakou cestu k získání certifikátu zvolí.  Především potom zkrátit  obslužnou 

dobu zákazníka na nejkratší možnou. Řešením je rozdělit činnosti registrační a certifikační 

autority.  To znamená,  že činnosti  spojené s ověřením žadatele  by provádělo registrační 

místo  a  vydání  samotného  certifikátu  by  provádělo  pracoviště  v zázemí  –  Backoffice. 

Dalším krokem by bylo  zavedení  nového systému  PostSignum,  který  bude  umožňovat 

zadání údajů ze strany žadatele, případně oprávněné osoby zákazníka. Přihlášení do tohoto 

systému  bude  povoleno  pouze  certifikátem,  což  znemožní  neoprávněný  přístup  do 

systému.  Tento  nový  systém  přispěje  k rychlejšímu  odbavení  žadatele  na  kontaktním 

místě, protože veškeré údaje budou v systému již zanesené. Bude potřeba provést pouze 

jejich  kontrolu  operátorem  kontaktního  místa  dle  předložených  dokladů  totožnosti 

žadatele.

4.3 Pracoviště zajišťující služby certifikační autority

Rozdělením činností registrační a certifikační autority by vznikla nová pracoviště, 

která budou zajišťovat služby certifikačních autorit.

2009 32



Bc. Miroslav Trávníček: Ekonomická analýza poskytovaných služeb obchodní spol.

Kontaktní místo České pošty

Bude se jednat o 7 stávajících regionálních kontaktních míst České pošty, která jsou 

umístěna v Praze a bývalých krajských městech. Zbylá kontaktní místa budou zrušena a 

budou nahrazena ověřovacími registračními autoritami.

Pracoviště bude poskytovat stejné služby jako stávající kontaktní a obchodní místo 

certifikační  autority.  Pracoviště  nebude  poskytovat  jiné  služby,  pouze  služby  Czech 

POINT a to pouze v rámci služeb certifikační autority. Např. poskytne výpis z obchodního 

rejstříku za účelem uzavření smlouvy o poskytování certifikačních služeb se zákazníkem.

Pracoviště bude zajišťovat tyto činnosti:

 uzavření smlouvy se zákazníkem

 zavedení zákazníka do systému PostSignum

 přímé  vydání  nebo  zneplatnění  certifikátu  (bez  asistence  pracoviště 

Backoffice)

 správa  veškeré  papírové  dokumentace  (smlouvy,  protokoly)  generované 

kontaktním místem a zasílané z místně příslušejících ověřovacích autorit

 skenování papírové dokumentace do elektronického archivu PostSignum

 poskytování služeb Mobilní RA zákazníkům

Ověřovací registrační autorita

Pracoviště  ověřovací  registrační  autority  (ORA)  bude  umístěno  na  přepážkách 

e-Government (současné přepážky Czech POINT). K 31. 12. 2008 bylo funkčních asi 2000 

přepážek  Czech  POINT  na  cca  900  poštách.  Na  tomto  pracovišti  bude  docházet 

k primárnímu kontaktu se zákazníkem.

Pracoviště bude zajišťovat tyto činnosti:

 uzavření smlouvy se zákazníkem (organizace, OSVČ i fyzická osoba)

 zavedení nebo aktivace zákazníka v systému PostSignum

 ověření identity zákazníka, převzetí žádosti o vydání nebo zneplatnění certifikátu a 

předání této žádosti k vyřízení na pracoviště Backoffice

 uzavření dodatků ke smlouvě, zpracování dalších zákaznických formulářů
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Pracoviště Backoffice

Bude se jednat o zcela nové pracoviště v zázemí České pošty. Bude vyřizovat žádosti 

o vydání nebo zneplatnění certifikátů generované přepážkami e-Government, které budou 

plnit  roli  ověřovací  autority.  Pracoviště bude rovněž vydávat  následné certifikáty,  čímž 

převezme část činností prováděných stávajícím pracovištěm následných certifikátů.

Pracoviště bude umístěno ve Vítkově a bude spadat pod Centrum CA.

Centrum CA

Umístění  pracoviště  zůstane  stejné.  Změní  se  pracovní  náplň.  Především  bude 

spravovat přístupy do systémů PostSignum pro operátory ověřovacích autorit a operátory 

kontaktních míst. Pracoviště již nebude vydávat a evidovat čipové karty pro operátory.

Pracoviště následných certifikátů

Umístění pracoviště zůstane beze změny. Změní se prováděné činnosti. Pracoviště již 

nebude  vydávat  následné  certifikáty,  ale  bude  jen  přijímat  a  vyhodnocovat  doručené 

žádosti  o  obnovu  certifikátu  od  zákazníků.  Žádosti,  které  budou  v pořádku,  budou 

operátoři předávat na pracoviště Backoffice, které bude certifikáty vydávat.

V případě  potřeby  budou  operátoři  pracoviště  následných  certifikátů  vypomáhat 

pracovišti Backoffice vyřizovat žádosti o certifikát uložené ve frontě.

4.4 Varianty obsloužení zákazníka

Diagram  procesu  vydání  certifikátu  dle  navrženého  obchodního  modelu  je  na 

obrázku č. 6. Diagram popisuje modelový případ vydání certifikátu na pracovišti ověřovací 

registrační autority.
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Obr. č. 6: Proces vydání certifikátu dle nového obchodního modelu
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Varianta A – vydání certifikátu na kontaktním místě

Na kontaktním místě  bude zákazník  kompletně  odbaven,  a  pokud doloží  veškeré 

potřebné  doklady  a  dokumenty,  tak  může  odejít  z kontaktního  místa  s vydaným 

certifikátem.  V případě,  že  se  zákazník předem zaregistruje  na webových stránkách do 

systému PostSignum, tak operátor údaje o zákazníkovi pouze zkontroluje, což je časově 

méně  náročné,  než  pořizování  nových  údajů  do  systému.  Pokud  údaje  souhlasí,  tak 

zákazníka v systému aktivuje.

V tabulce č.15 jsou uvedeny činnosti operátora kontaktního místa včetně času jejich 

trvání.

Tab. č. 15: Časová náročnost operací varianty A

Pracoviště Postup Časová 
náročnost

KM
Aktivace zákazníka v systému PostSignum
Předpokladem je, že se zákazník předem zaregistroval 
v systému PostSignum a donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

7 minut

KM
Zavedení a aktivace zákazníka v systému PostSignum
Zákazník se z nějakého důvodu předem nezaregistroval do 
systému PostSignum a donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

10 minut

KM
Vydání certifikátu žadateli. Žadatel musí být zaveden 
v systému PostSignum a musí mít vygenerovanou 
elektronickou žádost a potřebné doklady totožnosti. (v případě 
kvalifikovaného certifikátu musí mít dva doklady)

9 minut

Tuto  variantu  budou  využívat  pravděpodobně  zákazníci,  kteří  budou  uzavírat 

smlouvu  přímo  na  kontaktním  místě  a  v rámci  jedné  návštěvy  si  nechají  vystavit  i 

certifikát.  V případě že zákazník není  předem zaregistrován v systému PostSignum,  tak 

tato  varianta  nepřináší  oproti  minulému  systému  výraznější  úsporu  času.  Pokud  se 

zákazník předem zaregistruje, tak celý proces by mohl být zvládnutý za 16 minut, což je 

přibližně o třetinu kratší doba, než v současnosti.

Varianta B – předání žádosti ověřovací registrační autoritě

U této varianty mohou nastat dva případy. Žadatel podá žádost o certifikát, opouští 

ověřovací autoritu (tab. 16) a certifikát si stáhne doma. Nebo druhý případ, kdy čeká na 

vydání certifikátu na pobočce České pošty (tab. 17).
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Tab. č. 16: Časová náročnost operací varianty B1

Pracoviště Postup Časová 
náročnost

ORA
Aktivace zákazníka v systému PostSignum.
Předpokladem je, že se zákazník předem zaregistroval 
v systému PostSignum a donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

7 minut

ORA
Zavedení a aktivace zákazníka v systému PostSignum.
Zákazník se z nějakého důvodu předem nezaregistroval do 
systému PostSignum a donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

10 minut

ORA

Ověření žadatele v systému PostSignum a ověření jeho 
totožnosti.
Odeslání žádosti o certifikát na pracoviště Backoffice.
V případě fyzické osoby zaplacení poplatku za vydání 
certifikátu.
Žadatel odchází a o vydání certifikátu je informován e-mailem.

5 minut

Backoffice Vydání certifikátu na základě žádosti předané ORA a odeslání 
informace o vydání certifikátu žadateli e-mailem. 5 minut

Tab. č. 17: Časová náročnost operací varianty B2

Pracoviště Postup Časová 
náročnost

ORA
Aktivace zákazníka v systému PostSignum.
Předpokladem je, že se zákazník předem zaregistroval 
v systému PostSignum a donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

7 minut

ORA
Zavedení a aktivace zákazníka v systému PostSignum.
Zákazník se z nějakého důvodu předem nezaregistroval do 
systému PostSignum a donesl všechny potřebné doklady 
k uzavření smlouvy.

10 minut

ORA

Ověření žadatele v systému PostSignum a ověření jeho 
totožnosti.
Odeslání žádosti o certifikát s vysokou prioritou na pracoviště 
Backoffice.
Operátor sdělí přibližný čas, za jak dlouho bude certifikát 
k dispozici.
Žadatel čeká na vydání certifikátu mimo přepážku, aby 
neblokoval obsluhování jiných zákazníků.

5 minut

Backoffice Vydání certifikátu na základě žádosti předané ORA a odeslání 
informace o vydání certifikátu operátorovi ORA. 5 minut

ORA
Nahrání vydaného certifikátu na médium žadatele.
V případě fyzické osoby zaplacení poplatku za vydání 
certifikátu.

2 minuty

Z hlediska zákazníka i  České pošty je výhodnější  varianta  B1, kdy žadatel  předá 

žádost, odchází z ověřovacího místa a certifikát je vydán bez jeho přítomnosti na pracovišti 

Backoffice. Certifikát je vydán nejpozději následující pracovní den a informace je předána 

žadateli e-mailem.
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U varianty B2, kdy žadatel čeká na vydaný certifikát, hrozí riziko zahlcení pracoviště 

Backoffice přednostními požadavky, pokud by tuto variantu využívalo více žadatelů. Tím 

by  došlo  k delšímu  čekání  žadatelů  na  vydání  certifikátu.  Nicméně  obsluha 

e-Governmentové přepážky může v této době obsluhovat jiné zákazníky, takže tento stav 

nebude generovat zvýšené náklady.

Nejkratší  možný  čas  odbavení  žadatele  je  5  minut  za  předpokladu,  že  má  již 

uzavřenou  smlouvu  a  žadatel  je  zadán  v systému  PostSignum  a  nečeká  na  vydání 

certifikátu, ale odchází a certifikát si stáhne z webových stránek po obdržení informačního 

e-mailu.

Varianta C – zaslání žádosti o následný certifikát

O následný certifikát si zákazník bude moci požádat, pokud vlastní certifikát vydaný 

autoritou  PostSignum,  má  certifikát  stále  platný,  je  schopen  s ním  digitálně  podepsat 

e-mail a nezměnily se údaje rozhodné pro vydání následného certifikátu.

Tab. č. 18: Časová náročnost operací varianty C

Pracoviště Postup Časová 
náročnost

Pracoviště
následných
certifikátů

Přijmutí a ověření žádosti o následný certifikát.
V případě fyzické osoby odeslání výzvy k zaplacení poplatku.
Předání žádosti pracovišti Backoffice

4 minut

Backoffice
Vydání certifikátu na základě žádosti předané z pracoviště 
následných certifikátů a odeslání informace o vydání 
certifikátu žadateli.

5 minut

Tato  varianta  je  z hlediska  nákladů  nejméně  náročná,  protože  zde  odpadá  fáze 

fyzického kontaktu žadatele s operátorem.

Ostatní činnosti

Tab. č. 19: Časová náročnost zneplatnění certifikátu

Pracoviště Postup Časová 
náročnost

ORA

Předání žádosti o zneplatnění certifikátu žadatelem.
Předpokladem je znalost sér.č. certifikátu a hesla pro 
zneplatnění. V případě neznalosti hesla musí předložit doklad 
totožnosti.
Odeslání žádosti na pracoviště Backoffice.
Žadatel odchází a protokol o zneplatnění je mu zaslán e-
mailem.

5 minut
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KM

Předání žádosti o zneplatnění certifikátu osobně, e-mailem 
nebo telefonicky.
Předpokladem je znalost sér.č. certifikátu a hesla pro 
zneplatnění. V případě neznalosti hesla musí žadatel podat 
žádost osobně.
Zneplatnění certifikátu a předání protokolu o zneplatnění.

8 minut

Backoffice
Zneplatnění certifikátu na základě žádosti předané ORA.
Odeslání informace a protokolu o zneplatnění certifikátu 
žadateli e-mailem.

5 minut

Tab. č. 20: Časová náročnost administrativních činností

Pracoviště Postup Časová 
náročnost

ORA Odeslání papírové dokumentace na příslušné kontaktní místo.
Zaúčtování provedené operace do poštovního žurnálu.

Průměrně 3 min 
na každého 
zákazníka

KM Vytvoření elektronické kopie vlastní a došlé dokumentace.
Odeslání originálů dokumentace do Centra CA.

min. 30 minut 
(závisí na 
množství 
zakládané 

dokumentace)

Centrum 
CA Uložení došlých originálů dokumentace do archivu CA.

min. 30 minut 
(závisí na 
množství 
zakládané 

dokumentace)

4.5 Předpokládané náklady

Náklady na nový obchodní model budou jednak investiční, které zahrnují náklady na 

zprovoznění  nové  certifikační  autority  (nákup hardware  a  náklady na  novou akreditaci 

kvalifikované certifikační autority, o kterou bude muset nově vzniklá akciová společnost 

znovu požádat), na úpravu software stávajícího systému PostSignum a na vybavení nově 

vzniklého pracoviště Backoffice. Další položkou budou náklady provozní, které zahrnují:

 osobní náklady na jednotlivá pracoviště

 náklady na technickou podporu pro hardware a software

 ostatní režijní a nepřímé náklady

 náklady na nákup licencí za vydané certifikáty

 náklady na nákup čipových karet a tokenů určených pro prodej

 náklady na marketing
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 amortizaci investičních nákladů

Procentní vyjádření předpokládaných ročních nákladů je v tabulce č. 21.

Tab. č. 21: Procentní vyjádření předpokládaných ročních provozních nákladů
Typ nákladů %

Osobní náklady 54,84

Odbor CA 11,05

Centrum CA 3,31

Backoffice 5,80

Kontaktní místa 24,86

Pracoviště ověřovací registrační autority 9,82

Ostatní 18,32

Technická podpora pro software 4,69

Technická podpora pro hardware 0,95

Ostatní režijní a nepřímé náklady 6,05

Amortizace investičních nákladů 3,87

Marketing 2,76

Náklady na licence a nákup zboží 26,84

Licence za vydané certifikáty 11,80

Nákup USB tokenů 15,04

Když  porovnáme  údaje  nákladů  na  současný  obchodní  model  (tab.  12) 

s předpokládanými  náklady  na  nový  obchodní  model,  tak  vidíme,  že  podíl  osobních 

nákladů klesl o 12 %. Náklady na kontaktní místa klesly z 55,4 % na 40,5 % (v tom jsou 

započítány  náklady  na  Backoffice,  kontaktní  místa  a  pracoviště  ověřovací  registrační 

autority).

Vyčíslení nákladů je uvedeno v neveřejné příloze diplomové práce (kap. 2).

4.5.1 Náklady na ověřovací pracoviště registrační autority

Náklady  na  pracoviště  ORA  vycházejí  z nákladů  na  jednu  normominutu  a 

certifikační autorita ponese náklady dle skutečně provedených normovaných úkonů, které 

souvisí pouze se službami certifikační autority.

2009 40



Bc. Miroslav Trávníček: Ekonomická analýza poskytovaných služeb obchodní spol.

Jelikož  v  klientele  certifikačních  autorit  PostSignum  převládají  právnické  osoby 

s více  zaměstnanci,  budou  ověřovací  autority  častěji  vyřizovat  žádosti  o  vydání  nebo 

zneplatnění  certifikátu,  než  provádět  kompletní  zavedení  nového zákazníka.  Pro odhad 

nákladů na obsloužení zákazníka ověřovací autoritou tedy nelze použít pouze průměrnou 

dobu trvání, ale vážený průměr, který se vypočítá podle vzorce:

žadateléorganizace
žadateléorganizace
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Z jednotlivých  variant  obsloužení  zákazníka  víme,  že zavedení  nového zákazníka 

bude trvat nejdéle 10 minut a převzetí žádosti a vydání certifikátu 7 minut za předpokladu, 

že klient bude čekat na vydaný certifikát. Ke každé této operaci se připočtou 3 minuty na 

administrativní  úkony.  Na  konci  roku  2008  obsahovala  databáze  PostSignum  28 981 

zákazníků a 66 107 žadatelů o certifikát. Vypočtená průměrná doba na poskytnutí služby 

tedy činí cca 11 minut.

Tento čas vynásobíme náklady na normominutu a získáme odhadované náklady na 

obsloužení jednoho zákazníka ověřovací autoritou.  Celkové náklady získáme, když tuto 

částku vynásobíme počtem obsloužených zákazníků.

Vyčíslení nákladů je uvedeno v neveřejné příloze diplomové práce (kap. 2).

4.5.2 Náklady na pracoviště Backoffice

Náklady zahrnují:

 nákup technického vybavení

 vybavení pracoviště nábytkem

 osobní náklady zaměstnanců pracoviště

 ostatní provozní náklady

Technické vybavení pracoviště (hardware, software) bude převedeno ze zrušených 

kontaktních míst, takže náklady na nákup technického vybavení budou nulové. Vybavení 

pracoviště nábytkem, případně ostatní náklady na úpravu pracoviště budou započteny do 

jednorázových nákladů.
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4.6 Stanovení cen služeb certifikační autority

Nový  obchodní  model  počítá  se  stanovením  nových  cen  za  služby  certifikační 

autority. Stávající ceny za služby zcela nepokrývají náklady na poskytování těchto služeb. 

Nové ceny jsou stanoveny s ohledem na ceny konkurenčních certifikačních autorit tak, aby 

se  Česká  pošta  přiblížila  cenám  konkurence  a  aby  cena  za  osobní  certifikáty  zůstala 

nejnižší na trhu. Cena však nesmí být příliš nízká, aby nevzbuzovala pochybnosti o kvalitě 

poskytované  služby,  jako  se  to  stávalo  doposud.  Zvýšení  ceny  certifikátu  bude 

kompenzováno  mnohonásobně  vyšší  dostupností  služby  a  zkvalitněním  služeb  pro 

zákazníky.

Nové ceny za služby jsou uvedeny v neveřejné příloze diplomové práce (kap. 3)

4.7 Předpokládané výnosy

Výše výnosů závisí na předpokládaném prodeji služeb certifikační autority (tab. 13, 

tab.  14).  Procentní  podíly  předpokládaných výnosů jednotlivých služeb za  4 roky jsou 

uvedeny v tabulce č. 22.

Vyčíslení výnosů je uvedeno v neveřejné příloze diplomové práce (kap. 4).

Tab. č. 22: Procentní vyjádření předpokládaných výnosů
Služba %

Osobní kvalifikované certifikáty 60,90

Osobní komerční certifikáty 3,18

Kvalifikované systémové certifikáty 13,37

Komerční systémové certifikáty 2,13

USB tokeny 20,42

4.8 Zhodnocení nového obchodního modelu

4.8.1 Personální hledisko

Zřízení  ověřovacích  registračních  autorit  na  e-Governmentových  přepážkách  by 

znamenalo zaškolit obsluhu těchto přepážek na poskytování služeb certifikační autority. 

Vzhledem  k velkému  počtu  pracovníků  by  toto  školení  probíhalo  formou  samostudia 

z připravených  materiálů  a  bylo  by  završeno  elektronickým  testem.  Školení  by  bylo 
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zaměřeno  na  základní  znalosti  z oblasti  služeb  certifikační  autority  a  na  procesy  při 

uzavírání smluv se zákazníky.

Na nově zřízené pracoviště Backoffice by bylo přijato šest pracovníků, které bude 

potřeba  proškolit  pro  práci  v systému  certifikační  autority.  Tito  pracovníci  budou 

vykonávat specifické činnosti vyžadující rozsáhlejší vědomosti a zkušenosti, než by měli 

pracovníci  e-Governmentových  přepážek.  Tím  budou  rychleji  vyřizovány  požadavky 

v zázemí a nebudou blokovány přepážky na poštách.

Na kontaktních místech by byl zachován směnný provoz jako doposud. Na každém 

ze sedmi pracovišť by byli čtyři operátoři a jeden mobilní operátor, který by přednostně 

zajišťoval  služby  mobilní  registrační  autority.  V případě,  že  by  nebyl  na  výjezdu, 

poskytoval by stejné služby jako běžný operátor. Výjimku by tvořil Region Praha, který by 

zajišťoval i služby pro Region Střední Čechy.  Na tomto kontaktním místě by bylo šest 

operátorů a dva mobilní operátoři.

Operátoři ze zrušených kontaktních míst by byli převedeni pod příslušnou poštu jako 

přepážkoví pracovníci se specializací operátora Czech POINT a poskytovali by služby na 

e-Governmentové přepážce pošty.

Z  pracoviště  Centra  CA  by  dva  pracovníci  přešli  na  pracoviště  Backoffice.  Na 

pracovišti Centra CA by zůstali dva pracovníci zajišťující podpůrné služby pro operátory a 

dva  pracovníci  zajišťující  vydávání  následných  certifikátů.  Toto  snížení  stavu  by  bylo 

možné,  protože  nový  systém  certifikační  autority  by  přinesl  i  změnu  v autentizaci  do 

systému. Nyní se operátoři autentizují čipovými kartami, které vydávají pracovníci Centra 

CA.  Nový  systém  by  umožňoval  autentizaci  certifikátem  na  USB  tokenu,  který  nyní 

všichni  operátoři  používají  pro  přihlášení  do  systému  Czech  POINT.  Na  pracovišti 

následných certifikátů by došlo ke změně pracovních postupů. Pracovník by posuzoval 

pouze  došlé  žádosti  o  následný  certifikát  a  samotný  certifikát  by  vydávalo  pracoviště 

Backoffice.

4.8.2 Ekonomické hledisko

Nový obchodní model by přinesl především úsporu osobních nákladů na pracovníky 

kontaktních a obchodních míst. Tato úspora je dána změnou stanovení provozních nákladů 

pracovišť ověřovací registrační autority. Celková úspora osobních nákladů na pracoviště 
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kontaktních  míst  by  byla  15 %.  Výpočet  nákladů  se  provádí  na  základě  skutečně 

provedených normovaných úkonů, které provádí pracoviště ověřovací registrační autority. 

Provozní  náklady by dále  obsahovaly v celé  výši  náklady na provoz kontaktních  míst, 

pracoviště Backoffice a Centra CA a nově také náklady na marketing, aby byla zajištěna 

propagace služeb certifikační autority. Struktura ostatních nákladů by zůstala nezměněna.

Náklady a  výnosy vycházejí  z předpokládaného prodeje  služeb (tab.  13,  tab.  14). 

Pokud by se předpoklad naplnil, služby certifikační autority by vykazovaly za 4 roky hrubý 

zisk ve výši 23 %.

4.8.3 Hledisko dostupnosti služby

Zavedením  nového  obchodního  modelu  by  došlo  ke  zrušení  68  stávajících 

kontaktních míst, bylo by ponecháno pouze sedm regionálních kontaktních míst, které by 

poskytovaly  kompletní  služby  certifikační  autority.  Nově  by  poskytovaly  služby 

certifikační autority také přepážky e-Governmentu, které poskytují služby Czech POINT a 

které by sloužily jako ověřovací registrační autority. Pošt, na kterých jsou tyto přepážky 

umístěny,  bylo k 31. 12. 2008 cca 900 a během roku 2009 by se měl  jejich počet ještě 

rozšířit.  Takže  dostupnost  služby  by  se  několikanásobně  zvýšila,  což  by  znamenalo 

bezpochyby příliv nových zákazníků.

Pro  zákazníka  by  bylo  určitě  přínosné,  že  na  jednom  místě  by  byla  kompletní 

nabídka e-Governmentových služeb. To v praxi znamená, že když bude zákazník uzavírat 

smlouvu o poskytování služeb CA a nebude mít výpis z obchodního nebo živnostenského 

rejstříku, tak mu ho na počkání operátor vystaví.

Další  věc,  kterou  by  zákazník  zajisté  přivítal,  je  zrychlení  odbavení  v případě 

vyřízení žádosti o certifikát a zjednodušení většiny administrativních úkonů. Nový systém 

by  také  umožňoval  správu  osobních  údajů  pomocí  webového  rozhraní.  Nově  by  byla 

nabízena na kontaktních místech služba vydání certifikátu do USB tokenu. To znamená, že 

vydání certifikátu by bylo možné i bez elektronické žádosti,  kterou dnes musí zákazník 

donést na kontaktní místo. Pokud by zákazník takovou žádost neměl, jednoduše si zakoupí 

USB token, na kterém bude žádost vygenerována předem a certifikát mu může být vydán.
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5 ZÁVĚR

V době hospodářské krize pociťují podniky odliv svých zákazníků, což naštěstí není 

případ  služeb  certifikační  autority,  ba  naopak.  Ve  snaze  ušetřit,  přecházejí  firmy  na 

levnější  a  rychlejší  elektronickou  komunikaci.  Přestávají  posílat  doporučené  dopisy  a 

pořizují  si  digitální  certifikáty,  aby mohli  bezpečně  elektronicky komunikovat  s úřady, 

případně  obchodními  partnery.  Bohužel  technický pokrok zastavit  nelze  a  Česká pošta 

musí pružně reagovat na požadavky zákazníků, i když se tím postupně mění její tradiční 

role poskytovatele poštovních služeb.

Právě z důvodu stále více se rozvíjející elektronické komunikace a s tím související 

zvýšené  poptávky  po  elektronických  službách,  bylo  vhodné  zanalyzovat  současný 

obchodní model služeb poskytovaných certifikační autoritou PostSignum a navrhnout nový 

obchodní model, který bude výhodný jak pro zákazníka, tak pro samotný podnik. To bylo 

také cílem mé diplomové práce.

Analýzou  nákladů  a  výnosů  bylo  zjištěno,  že  současný model  služby,  tak  jak  je 

navržen  a  provozován,  je  ztrátový.  Výnosy  z prodeje  služeb  certifikační  autority 

nepokrývají  ani  50 % nákladů  na  provoz  této  služby.  Největší  položkou  nákladů  jsou 

osobní náklady, především na operátory kontaktních a obchodních míst.

Navržený obchodní model počítá se zrušením větší části stávajících kontaktních míst, 

která  nejsou  plně  vytížena  a  počítá  se  zřízením nového  druhu  pracoviště  –  ověřovací 

registrační  autority,  které  by  působilo  v rámci  e-Governmentové  přepážky,  kterých  je 

v současné době bezmála 2 000 na cca 900 poštách. Tím by vzniklo jedno místo, kde by 

byla  kompletní  nabídka  e-Governmentových  služeb  a  několikanásobně  by  se  zvýšila 

dostupnost  služeb  certifikační  autority.  Také  by  došlo  k výraznému  poklesu  podílu 

osobních nákladů na pracoviště certifikační autority z 55 % na 40 % z celkových nákladů.

V novém  obchodním  modelu  je  uvažována  také  změna  ceny  některých  služeb, 

jejichž  současná  cena  neodpovídá  situaci  na  trhu  a  je  příliš  nízká  nebo  naopak 

neopodstatněně vysoká. Nový obchodní model by za 4 roky, na které je kalkulován, přinesl 

hrubý zisk 23 %, což je oproti dnešní 50 % ztrátě velice dobrý výsledek. Nasadit navržený 

obchodní model  do provozu by bylo vhodné současně s přeměnou právní formy České 

pošty  na  akciovou  společnost  a  s tím souvisejícím vybudováním nových certifikačních 

autorit.
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