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ÚVOD 
 

Prvořadým cílem všech organizací je poskytování kvalitních služeb a produktů. 

V posledních letech jsme svědky nástupu globalizace služeb stejně jako tomu bylo 

v průmyslových odvětvích, a to v důsledku rozvoje jednotlivých technologií a tvrdé 

vnitřní i mezinárodní konkurence. Kvalita služeb však není řízena stejným způsobem 

jako kvalita výrobků v průmyslových odvětvích.  

 

Obecně je pojem kvalita aplikován do běžného života a má význam praktického 

ocenění dobrého, kvalitního zboží nebo služby. V prostředí poskytování služeb 

neznamená slovo kvalita jako takové luxus nebo vynikající úroveň, ale cílový stav 

poskytované úrovně služeb. Jinak řečeno služby dosahují úrovně vynikající kvality, 

když odpovídají stanoveným cílům organizace ve smyslu uspokojení požadavků 

zákazníka.  

 

Každá organizace poskytující služby v současném prostředí má prvořadý zájem o 

zákazníka a současně o kvalitu služeb, které mu poskytuje. Z výše uvedeného vyplývá, 

že pokud chce organizace svého zákazníka maximálně uspokojit, musí začít se 

zaváděním nabídky prvotřídních služeb, také nastavit efektivní a účinný kontrolní 

systém, který bude sloužit k vlastnímu vyhledávání a eliminování nedostatků a tím 

dosahování téměř nulové úrovně chyb.   

 

Z toho důvodu je problematice poskytování kvalitních služeb v současné době 

věnováno stále více pozornosti. Dnešní situace je o to náročnější a komplikovanější, 

že někteří manažeři nemají představu o tom, jak by měla být takováto činnost 

prováděna. 

 

Důvodem výběru daného tématu mé diplomové práce bylo ověřit si, zda nastavený 

kontrolní systém u České pošty, státního podniku (dále jen Česká pošta), je oním 

efektivním a účinným nástrojem a podkladem pro rozhodování manažerů při 

zjišť ování a prověřování kvality poskytovaných služeb zákazníkům České pošty.  

 

Cílem mé diplomové práce je zmapování a zanalyzování kvality poskytovaných 

služeb zákazníkům České pošty konkrétně u Regionu Severní Morava nastaveným 
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kontrolním systémem včetně využití výsledků kontroly při rozhodování manažerů, to 

znamená vedoucích pošt a řídícího aparátu v působnosti Regionu Severní Morava. 

Rovněž se chci ve své práci zaměřit na hodnocení kvality poskytovaných služeb 

Českou poštou prostřednictvím spokojenosti vnímané zákazníky na straně jedné a 

nastaveným kontrolním systémem na straně druhé a poukázat na vhodnost či 

nevhodnost zavedeného systému kontrolní činnosti u České pošty. V negativním 

případě, tzn. v případě zjištění nedostatků či odhalení slabých míst, doporučit a 

navrhnout řešení ke zlepšení a zkvalitnění úrovně služeb poskytovaných Českou 

poštou a tím zvyšování image podniku. 
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1.  Přehled teorií v oblasti stížností, reklamací a kontrolní 
činnosti 

 

     „Jednou je možné zákazníka zklamat. Každý pochopí, že chyba se může stát. 

Zklame-li se však spotřebitel podruhé, opustí značku.“   

Lee Iacocca 

 

     Jak vyplývá z výše uvedeného citátu, kvalitu poskytovaných služeb diktují 

organizaci zákazníci prostřednictvím splnění svých potřeb, přání, požadavků. Je 

všeobecně známo, že zákazník bude spokojen pokud dostane to, co chce, kdy to chce a 

jak to chce. I z často používané fráze „náš zákazník, náš pán“ vyplývá, že zákazník je 

důležitým faktorem, který určuje úroveň poskytovaných služeb a tím úspěšnost 

podniku. Aby podnik mohl beze zbytku naplnit své poslání, tzn. poskytovat kvalitní 

služby, musí lépe a pružněji reagovat na potřeby zákazníků. 

 

1. 1   Stížnosti      

 

     Stížností dává jakákoliv fyzická osoba najevo svou nespokojenost s určitým stavem 

věci, nesprávným postupem nebo proběhlými událostmi. Stížnost je podání, kterým se 

domáhá občan ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo 

k jejich porušení nebo ohrožení činností s tím souvisejících. Obecně řečeno je stížnost 

podání nebo sdělení na nedostatek, nesprávné jednání, které může podat kdo se cítí být 

poškozen na svých právech nebo oprávněných zájmech. Stížnost může podat fyzická 

nebo právnická osoba veřejnoprávní nebo soukromoprávní osobě nebo příslušnému 

orgánu.  

 

     Všeobecně je známo, že hodnotit kvalitu služeb je náročnější než vyhodnotit 

fyzický výrobek, zákazník však bude poskytování služeb hodnotit neustále a firma by 

se měla zaměřit na potřeby zákazníka a zjišť ovat zákazníkova očekávání. Protože 

zákazník bude spokojen pouze tehdy, když dostane to, co požaduje, a samozřejmě 

v požadované kvalitě. Je-li zákazník spokojený, doporučuje firmu, respektive její 

službu ostatním. Pro každou firmu je spokojený zákazník tou nejlepší reklamou. 

Pokud však bude zákazník nespokojený, nereaguje vždy stejně, často záleží na 
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okolnostech, na časovém hledisku, na výši nespokojenosti apod.. I když se obvykle 

říká, že každý čtvrtý nespokojený zákazník z deseti podá u firmy stížnost. 

 

     Podle P. Kotlera (1991, str. 202): „Obchodník musí znát všechny způsoby, jimiž 

kupující „zachází“ se svou nespokojeností. Kupující se může rozhodnout, zda něco 

podnikne, či zda zůstane pasivní“. Zákazník kupující fyzický výrobek se může 

zachovat stejně jako zákazník, který využívá požadovanou službu. V prvém případě 

zákazník zůstane pasivní a jak se říká „mávne“ nad problémem rukou, což je pro firmu 

lepší z pohledu počtu případných stížností a reklamací, ale firma pak nemá skutečný 

přehled o  možné nespokojenosti zákazníků se službami. Ve druhém případě zákazník 

něco podnikne, to znamená, že podá stížnost oficiální cestou přímo u firmy, u státní, 

obchodní nebo soukromé agentury anebo jen přestane využívat službu nebo kupovat 

výrobek, bude bojkotovat obchodníka či dokonce pomlouvat danou značku nebo 

obchodníka, což je podání stížnosti zákazníka soukromou cestou (viz obr. 1.1).   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1:  Jak spotřebitel jedná, je-li nespokojen podle Kotlera 

Je nespokojený 

Něco 
podnikne 

(akce) 

Zůstane 
pasivní 

Podnikne akci 
oficiální cestou 

Podnikne akci 
soukromou cestou 

 

Žádá náhradu 
přímo u firmy 

Žádá náhradu jinou 
oficiální cestou 

 

Stěžuje si u státní, 
obchodní nebo 

soukromé agentury 

 

Přestane kupovat 
výrobek, bojkot 

obchodníka 

 

Pomlouvá 
výrobek, značku 
či obchodníka 
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1. 2   Reklamace 

 

     Reklamace může být podána spotřebitelem a chápeme ji jako uplatnění 

odpovědnosti za vady výrobků a služeb. Reklamace se řídí reklamačním řádem, což je 

dokument informující spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění 

reklamace včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních 

oprav.  

 

     Prodávající (poskytovatel služeb) či pověřený pracovník je povinen podle zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele1, rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých 

případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně případného odstranění vady musí 

být podle zákona vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne 

uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. 

Podmínkou však je, že musí souhlasit obě strany.  

 

     Prodávající (poskytovatel služeb) není povinen ze zákona automaticky informovat 

spotřebitele o průběhu či dokončení jeho reklamace, pokud se k tomuto činu nezaváže. 

Je tedy na spotřebiteli, aby se o průběhu reklamace informoval, popřípadě se poslední 

den třicetidenní lhůty dostavil osobně na místo, kde výrobek či službu reklamoval.  

 

     Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, 

nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o 

skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. To se 

týká především internetových obchodů, kdy jsou často z důvodu konkurenčního boje 

uváděny nepravdivé informace o výrobcích nebo poskytovaných službách. Příkladem 

může být uvedení jiné ceny výrobku na internetových stránkách a později skutečné 

ceny uvedené na faktuře nebo uvedení kratší doby dodání než jaká ve skutečnosti je 

apod.. 

 

     Prodávající (poskytovatel služby) je tedy povinen řádně informovat spotřebitele o 

vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu 

použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití 

                                                 
1 §19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
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nebo údržby, rovněž o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Mají-li být při 

užívání výrobku (věci) zachována zvláštní pravidla (užívání výrobku se řídí návodem), 

musí prodávající s návodem spotřebitele seznámit, pokud však nejde o pravidla obecně 

známá. 

 

1. 3   Kontrolní činnost 

 

     Obecně lze kontrolu považovat za činnost, která provází člověka už od jeho 

nejprimitivnějších začátků a existovala mnohem dříve než jí člověk začal vědomě 

vnímat a kontrolou jako činností se zabývat. Můžeme konstatovat, že kontrola je 

podmínkou každé cílené činnosti, je také nedílnou součástí podnikatelského prostředí 

a je uznávána jako jedna z pěti základních manažerských funkcí. Manažerské funkce 

jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává a  pomocí kterých dochází 

v podniku k přeměně vstupů lidských, kapitálových, a  technologických na výstupy 

(viz Příloha č. 1). 

 

     Vzhledem k tomu, že manažeři na sebe berou zodpovědnost za úspěchy i 

neúspěchy podnikatelské činnosti, je nutné, aby pochopili současné moderní 

manažerské myšlení a jednání. Manažer si musí osvojit poznatky, jak řídit a pracovat 

v tržní ekonomice, jak profesionálně zvládnout podnikatelské chování, tedy i efektivní 

a účinnou kontrolní činnost. 

 

     V domácí i zahraniční odborné literatuře je pojem kontrola různě definován a 

v publikacích je autory používáno různé vymezování chápání kontrol. Převážná 

většina autorů, zabývajících se danou problematikou, uvádí, že charakteristika pojmu 

kontrola je náročná a problematická. Vysvětlují kontrolu na základě jejích funkcí ve 

smyslu řízení organizace, jiní se zase opírají v charakteristice o metody kontroly 

apod.. Problematice kontrolní činnosti je v současné době věnováno stále více 

pozornosti. Trendem současnosti je pohlížet na kontrolu jako na ekonomický nástroj 

slaďování stanovených cílů a skutečnosti. Management každé společnosti,  firmy by 

měl chápat nutnost efektivní a účinné kontrolní činnosti nejen ve smyslu rostoucí 

domácí i zahraniční konkurence, ale také v důsledku změn probíhajících ve 

společnosti a otevření trhů.  
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      Kontrolní proces každého podniku musí být v souladu s posláním podniku a jeho 

stanovenými cíli. Aby podnik mohl beze zbytku naplnit své poslání, měl by si stanovit 

strategické cíle (zpracováno podle prací různých autorů) jako například: 

- spokojenost zákazníků, 

- úspěšný vstup na volný trh, 

- vytváření dobrého jména podniku, 

- zesílení stability podniku, 

- zvyšování zájmu o své výrobky nebo služby, 

- preciznější vymezení nákladů pro efektivnější hospodaření, 

- trvalá a nekompromisní kontrola kvality prodávaných výrobků nebo 

poskytovaných služeb, 

- zvyšování prestiže svých zaměstnanců. 

 

     Jak uvádí D. Prokůpková (1999, str. 7): „Kontrola je chápána nejčastěji jako činitel 

rovnováhy mezi jakýmkoliv žádoucím (nutným) a skutečným stavem. Každý cílový 

proces je podmíněn kontrolou směřující k zjištění a odstranění rozdílů mezi libovolně 

vyjádřeným žádoucím nutným stavem a skutečností.“  

 

     Autoři zabývající se alespoň částečně ve svých pracích kontrolováním jako 

manažerskou funkcí (H. Koontz a H. Weihrich, L. Vodáček a O. Vodáčková, V. 

Lednický apod.) definují či lépe specifikují kontrolní činnost: „Manažerská funkce 

kontrolování je zaměřena na měření a korigování vykonané práce, aby bylo 

zabezpečeno, že plány budou plněny a cílů dosaženo. Proto lze poslání kontroly 

charakterizovat jako včasné a hospodárné zjišť ování, rozbor a přijetí závěrů 

k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem (plánem) a 

jeho realizací. Toto srovnání skutečného stavu se stavem žádoucím je často 

označováno za zpětnou vazbu managementu.“  

 

     Je známo, že kontrolní činnost jako taková je nepopulární a mnohdy považována za 

„nutné zlo“. Často se setkáváme i s odporem ke kontrole. Ve skutečnosti je náročnou 

odbornou prací, která vyžaduje vysokou kvalifikaci, dokonalou orientaci ve 

specifických problémech organizace, znalost předpisů, kterými jsou povinni se řídit 

při výkonu svých pracovních činností, znalost odpovědností a pravomocí v organizaci 

apod.. Ve funkcích kontrolorů tak musí být lidé nejen odborně zdatní, ale současně 
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musí být schopni zvládat stresové situace, být připraveni na možné potíže spojené 

s touto činností.     

   

     Úroveň a efektivita kontroly je závislá na mnoha činitelích, a to je především:  

- příprava kontrolních orgánů,  

- kvalita provedení kontroly,  

- vyvození správných závěrů z kontroly,  

- odstranění zjištěných nedostatků a jejich náprava,   

- také včasnost, utajení, soustavnost, náročnost apod..  

 

     Kontrola jako součást řízení by měla být lidmi chápána a akceptována. Nastavené 

kontrolní prostředky v podniku by měly být vždy jednoduché a přehledné, protože 

těžkopádné a složité kontrolní mechanismy mohou selhat. Jestliže kontrola není 

prováděna řádně a na základě aktuálních informací, ztrácí na významu a stává se 

pouhou formalitou. Podle J. Dvořáčka (2000, str. 41): „Cílem vnitřní kontroly je 

odhalovat ve zvoleném čase jakékoliv odchylky od cílů stanovených organizací a 

omezovat překvapení. Kontrola dovoluje managementu čelit rychlému vývoji 

ekonomického prostředí a konkurence, stejně tak jako měnícím se požadavkům a 

prioritám a adaptovat svou strukturu pro zajištění budoucího růstu. Vnitřní kontrola 

podporuje účinnost, redukuje riziko ztrát hodnoty aktiv a pomáhá zaručovat věrnost 

(spolehlivost) finanční situace a dodržování platných zákonů a norem.“ 

 

 

      VSTUP              VÝSTUP             VÝSLEDKY 

 

Plánované zdroje          Plánované cíle 
     
      ÚČINNOST          VIZE 
      Kontrola              Kontrola 
              EFEKTIVNOST             ORGANIZACE 
 
Aktuální zdroje                   Aktuální výsledky 

 

 

Obrázek 1.2:  Vzájemné vztahy kontroly podle Dvořáčka 

 

 



 11 

2. Požadovaná kvalita služeb 
 

     Služba je činnost, která svým poskytnutím uspokojuje určitou potřebu nebo 

požadavek. Podle P. Kotlera (1991, str. 490): „Služba je činnost, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé, je naprosto nehmatatelná a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví. 

Její realizace může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“  

 

2. 1   Služba 

 

     Služby mohou představovat buď  podstatnou nebo malou část celkové nabídky 

firmy a z toho hlediska služby P. Kotler (1991, str. 490) rozlišuje do čtyř kategorií 

nabídky: 

− pouze hmatatelné služby (s výrobkem není spojena žádná služba), 

− hmatatelné zboží s doprovodnými službami (zvýšení spotřebitelské 

přitažlivosti), 

− důležitá služba s doprovodnými výrobky a službami (služba je prvořadá), 

− pouze služba (hmatatelným prvkem jsou například zařízení). 

 

     Dále služby můžeme rozlišovat podle toho, jestli závisí jejich poskytování na 

lidech nebo na zařízeních. Detailněji pak rozlišujeme služby, které mohou poskytovat 

špičkoví odborníci, pracovníci s nízkou nebo vysokou kvalifikací a služby, které jsou 

poskytovány pomocí plně automatických zařízení anebo zařízení sledovaných 

personálem. Služby můžeme třídit také podle toho, zda uspokojují osobní potřeby 

nebo obchodní potřeby. Jak uvádí P. Kotler (1991, str. 491): „Dodavatelé služeb 

obvykle vyvíjejí odlišné marketingové programy podle toho, zda se jedná o soukromé 

či obchodní trhy. Marketingové programy nejvíce ovlivňují čtyři hlavní vlastnosti 

služeb.“ Hlavními vlastnostmi služeb jsou nehmatatelnost, nedělitelnost, proměnlivost 

a pomíjivost. 

   

     Služby jsou tedy nehmatatelné, to znamená, že dříve než si je koupíme, není možné 

si služby zpravidla prohlédnout, ochutnat, očichat a také nemůžeme vědět, jaký bude 

skutečný výsledek poskytnutí služby. Proto bude zákazník vyhledávat jakési svědectví 

o kvalitě služeb a kvalitu bude posuzovat podle možnosti výběru, podle místa 
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poskytování služby, podle lidí, kteří službu poskytují, podle ceny za službu, podle 

zařízení, symbolů a také propagačních materiálů.  

 

     Na obchodnících se službami je pak „zhmotnění“ služby, přičemž mohou využít 

všech výše uvedených faktorů posuzování kvality služeb. Vzhled místa poskytování 

služby by měl působit na zákazníka dojmem pořádku a čistoty, příjemným ovzduším, 

pohodovou atmosférou, jednoduchou orientací a přehledností služeb.  Obsluhující 

personál by měl být laskavý, zdvořilý, přívětivý, ochotný, zkušený, mít a podávat 

komplexní informace a rady. Ceny jednotlivých služeb by měly být stálé a jednoduše 

stanoveny. Technická zařízení využívaná při poskytování služeb by měla 

reprezentovat moderní dobu a technický pokrok, například rychlost obsluhy, 

jednoduchost obsluhy, dostupnost zboží a také osvětlení, klimatizace apod.. Symboly 

pro jednotlivé služby by měly být jednoduché, jasné a přitom zajímavé, aby upoutaly 

pozornost zákazníka. Propagační materiály by měly podporovat efektivitu služeb, 

osobitost služeb, odlišení od konkurence a měly by podávat zřetelné sdělení. 

 

     Služby jsou proměnlivé, a to podle toho, kdo služby poskytuje, kde jsou 

poskytovány  a kdy jsou poskytovány. Zákazník se obává vysoké proměnlivosti služeb 

a před výběrem poskytovatele služby si zajistí potřebné informace. Vychází ze svých 

potřeb, přičemž musí brát v úvahu své finanční možnosti, dostupnost služeb, časovou 

náročnost apod.. Firmy poskytující služby mohou obavy zákazníka z uspořádání 

širokého spektra služeb (proměnlivosti) snížit investováním do odbornosti 

obsluhujícího personálu, jeho výběru a častého proškolování, do procesu výběru a 

doporučení poskytované služby, organizace práce u poskytovatele služeb a současně 

do sledování spokojenosti zákazníka se službami, a to zejména prostřednictvím 

stížností podaných zákazníkem, zákaznickým průzkumem  a nastavenými kontrolami 

ve firmě.   

 

     Služby jsou nedělitelné, protože není možné je nejdříve vyrobit a pak spotřebovat 

jako tomu je u fyzických výrobků, ale vytvářejí se a spotřebovávají současně. Proto 

musí firmy poskytující služby využívat marketing služeb a nezůstávat ve využívání 

marketingu za firmami výrobními. I když zákazník ani tak nevěří reklamě jako tomu, 

co se o firmě říká ve společnosti a spoléhá při poskytování služeb především na ceny a 
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vyškolený personál. Úkolem managementu potom je zvyšovat kvalitu služeb, zvyšovat 

produktivitu a zvyšovat odlišnost svých služeb od konkurenčních. 

 

     Pro služby je charakteristické, že jsou pomíjivé, to znamená, že zákazník službu 

využívá jednorázově anebo se jedná o službu poskytovanou opakovaně. S růstem 

konkurence ve službách se musí firma zaměřit na marketing služeb například formou 

reklamy, aby služby byly poskytovány dobře  a stále byly vylepšovány, a to zejména 

v případě služby poskytované opakovaně, aby zákazník zůstal firmě věrný. Služby 

nelze skladovat. 

          

2. 2   Kvalita služeb 

 

     Slovo kvalita je v odborných publikacích obecně definováno jako podání informací 

o vlastnosti nebo stavu zkoumané věci, jednoduše řečeno kvalita je odpovědí na 

otázku „jaký?“. Velmi často je slovo kvalita zaměňováno za slovo „jakost“, neboť  

kvalita je zpravidla relativní, vychází ze smyslového vnímání (barva, vůně, chuť  

apod.) a většinou se nedá vyjádřit číslem, poměrem. Přesto se vědci snaží, aby kvalita 

byla nahrazena měřitelnými veličinami a dala se hodnotit i kvantitou, což by bylo 

určitou výhodou posuzování a hodnocení kvality poskytovaných služeb, ale do 

běžného života se čísla a přesnější označení moc nehodí a spousta dojmů a pocitů se 

ani číselně či nějakým odborným údajem vyjádřit nedá. Proto pojem kvalita bude 

znamenat ocenění „něčeho“ dobrého a naopak označení „dobrý“ v nás bude vyvolávat 

dojem kvalitního hodnocení „něčeho“, což často znamená vysokou jakost, tedy 

kvalitní výrobek nebo kvalitní poskytnutí služby.    

 

     Kvalitu služeb garantovala Hospodářská komora České republiky (dále jen HK ČR) 

již v roce 1997, kdy udělováním „značky kvality HK ČR“ signalizovala zákazníkům 

firmy podnikající ve službách profesionální úroveň podnikání firmy. Značka kvality 

byla přidělena podnikatelům a firmám, kteří se zavázali dodržovat stanovené 

„Desatero kvality služeb“ (schváleno představenstvem HK ČR pro podnikání ve 

službách, znění desatera uvedeno: Ekonom 11/1997, str. 38), stali se členy HK ČR 

nebo profesního společenství HK ČR, uzavřeli licenční smlouvu a zaplatili licenční 

poplatek.  
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Desatero kvality služeb: 

1. Se zákazníkem jednáme vždy vlídně a ochotně. 

2. Zákazníkovi vždy pomůžeme odbornou radou a správnou informací. 

3. Termíny sjednané se zákazníkem vždy dodržujeme. 

4. O ceně služby informujeme zákazníka předem. 

5. U zákazníka se chováme jako na návštěvě. 

6. Veškerou naši činnost provádíme v souladu s obecně uznávanými a platnými 

předpisy. 

7. Při naší práci používáme pouze výrobky či materiály uznané pro dané použití. 

8. Doklady o provedené službě vystavujeme zákazníkovi neprodleně a úplně včetně 

podmínek záruky. 

9. Eventuální oprávněnou příčinu zákazníkovy nespokojenosti promptně napravíme. 

10. Jakémukoliv konfliktu předcházíme trpělivostí, sebeovládáním a věcným jednáním. 

 

     Dnes je udělována značka kvality „CZECH MADE“ Sdružením pro oceňování 

kvality v rámci Programu Česká kvalita (dále jen Program CzQ) - programu podpory 

prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb2. Program CzQ byl přijat 

v roce 2002 vládou České republiky, a to usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. 

Cílem programu je vytvořit jednotný systém, který má zviditelnit důvěryhodné a 

nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality 

výrobků nebo služeb třetí nezávislou stranou. Ověřenou kvalitu produktu nebo služby 

pozná spotřebitel podle toho, že vedle příslušné značky kvality je i logo „Česká 

kvalita“. Sdružení pro oceňování kvality informuje veřejnost prostřednictvím 

sdělovacích prostředků o službách, kterým bylo propůjčeno právo užívat „značku 

kvality“. V současné době máme 19 značek kvality propůjčených firmám na českém 

trhu, které jsou propůjčeny na základě Regulativu Systému ověřování kvality služeb a 

jejich označování značkou „CZECH MADE“ vydaného a schváleného 

představenstvem Sdružení pro oceňování kvality 14. ledna 2009 s účinností od 15. 

ledna 2009. 

 

     Kvalita je základ úspěšné firmy a spokojenost zákazníků je nejvyšší prioritou, a 

právě k tomuto cíli a jeho naplnění by mělo směřovat úsilí zaměstnanců firmy. 

                                                 
2 www.scj-cr.cz 
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V minulosti i v současné době platí, že dosahování kvality výrobků i služeb je jednou 

ze základních konkurenčních strategií jednotlivých firem a je spojena s efektivitou, 

produktivitou, dobrými hospodářskými výsledky a vytvářením zisku dané společnosti. 

Ve službách je pro zákazníka obtížnější posoudit kvalitu než je tomu u fyzických 

výrobků. Jak uvádí P. Kotler (1991, str. 497): „Za prvé, zákazník většinou spoléhá na 

to, co se o firmě říká, než na její reklamu. Za druhé, při posuzování kvality služeb se 

značně spoléhá na ceny, personál a další, převážně fyzikální znaky. Za třetí, jestliže je 

zákazník se službou spokojen, zůstává firmě věrný“.  

 

     To znamená, že úspěšnost firmy poskytující služby bude vždy ovlivňovat zákazník 

a získat zákazníka znamená pro firmu zjišť ovat zákazníkovy potřeby a přání a 

současně musí znát situaci příjmů skupin obyvatelstva či organizací, které chce firma 

„obsluhovat“, a dále musí znát politické, legislativní, kulturní prostředí a další 

ekonomické i neekonomické faktory. Na rozdíl od firem prodávajících fyzické 

výrobky někteří manažeři neboli vedení firem poskytujících služby v minulosti 

zanedbávali marketing, a to z několika důvodů: buď  byl po jejich službách velký 

zájem a nebylo nutné marketing používat (školy, nemocnice), nebo se jednalo o malou 

firmu a marketing využívat se neoplatilo, ba naopak se prodražilo (holičství a 

kadeřnictví, opravny obuvi, brašnářství apod.) anebo firmy, pro které bylo používání 

marketingu zbytečné (malé obchody s potravinami, večerky).  

 

Shrnutí 

 

     Pro úspěšnost firmy je důležité provádět sledování neboli analýzu uspokojení 

potřeb zákazníků, identifikování přání zákazníků a zjišť ování jejich spokojenosti se 

službami, které firma poskytuje a pomocí kontrolní činnosti se má prověřovat 

skutečnost, existuje-li rovnováha mezi žádoucím a skutečným stavem.  

 

     Sledování může firma provádět pomocí tzv. kontrolních nákupů, zákaznických 

průzkumů realizovaných prostřednictvím telefonních rozhovorů nebo osobními 

návštěvami a také pomocí podaných reklamací a stížností a na základě výsledků 

sledování a kontroly může firma zlepšovat poskytování stávajících služeb, navrhovat a 
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přicházet s novými službami, investovat do prostředí, personálu, zařízení nebo 

inovovat organizaci práce při poskytování služeb.  

 

     Kontrola je zaměřena na měření a korigování vykonané práce s cílem zajistit 

splnění plánů a dosažení cílů. Posláním kontroly jako manažerské funkce je včasné a 

hospodárné zjišť ování skutečného stavu, rozbor a přijetí závěrů ke zjištěným 

odchylkám, které mohou vzniknout jako rozdíl mezi plánovaným a zjištěným 

skutečným stavem. Srovnání obou stavů je potom označováno za zpětnou vazbu 

managementu. 

      

     V praktické části diplomové práce jsem se zaměřila na tyto pojmy z teoretické 

části: stížnosti, kvalita poskytovaných služeb a kontrolní činnost.   
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3. Charakteristika podniku 

 

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal významné změny poštovního 

trhu v České republice. Evropská unie stanovila všem členským státům zajistit 

liberalizaci poštovních služeb v termínu k 1. lednu 2009 (výjimka je uvedena dále 

v textu práce). Uspět na plně liberalizovaném trhu může pouze ekonomicky zdravý 

subjekt, který dokáže ovlivňovat svůj vývoj, kvalitně plnit závazky poskytovatele 

základní služby a umí se vypořádat s konkurencí v nabídce, ceně i kvalitě.  

 

Česká pošta je tradičním poštovním operátorem a patří k největším firmám 

v České republice a je tradičním a atraktivním zaměstnavatelem na tuzemském trhu 

práce. Zaměstnává přes 37 tisíc zaměstnanců, své služby a produkty nabízí na 3 387 

poštách (provozovnách) a k zajišť ování služeb využívá 4 425 vozidel (stav k 31. 12. 

2007) 3 . Česká pošta zastává významnou úlohu poskytovatele standardních 

vnitrostátních a mezinárodních poštovních služeb v kvalitě, která je plně srovnatelná 

s kvalitou poskytovaných služeb ostatních evropských poštovních operátorů.  

 

     Česká pošta působí v plně konkurenčním prostředí a výjimkou jsou pouze zásilky 

s obsahem písemné zprávy s hmotností maximálně do 50 gramů a cenou do 18 korun. 

Všechny ostatní zásilky mohou dodávat i další subjekty, které si jako činnost svého 

podnikání zvolili poskytování poštovních služeb, a dnes je těchto firem více než 400. 

Z toho důvodu došlo k významným změnám ve vedení firmy České pošty, změně 

organizační struktury, zavedení liniového řízení a také rozdělení oblastí obchodu od 

oblasti rozvoje a provozu.  

 

     Pracovníky České pošty čekají v blízké době další náročné úkoly, kdy vedle 

každodenních činností musí Česká pošta zvládnout i transformaci z provozní na 

obchodní společnost, přeměnu právní formy podniku ze státního podniku na akciovou 

společnost a vytvoření tak nového úspěšného obchodního modelu v tvrdém 

konkurenčním prostředí.  

 

                                                 
3 www.cpost.cz  Základní informace 
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Hlavním cílem České pošty v budoucnu je soustředit se na zajištění univerzální, 

tedy základní služby v rozsahu a kvalitě požadované státem. Chce-li být Česká pošta 

úspěšnou organizací, musí především v oblasti poštovního provozu zabezpečit vysoce 

kvalitní a efektivní služby pro všechny skupiny zákazníků. Daného cíle může Česká 

pošta dosáhnout jedině důslednou a systematickou přeměnou na  moderní obchodní a 

logistickou organizaci, která bude lídrem na trhu přepravy zboží, peněz a informací.   

 

     Pro zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb je důležité poskytovat služby 

alespoň v kvalitě stanovené základními kvalitativními požadavky Českého 

telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ), což se přes dílčí nedostatky daří. ČTÚ 

vykonává funkci poštovního regulačního úřadu a jeho úkolem je zajištění všeobecné 

dostupnosti kvalitních základních služeb (obyčejné zásilky, doporučené zásilky, 

balíky a poštovní poukázky v tuzemském i zahraničním styku). Formou svých 

kontrolních akcí a šetření ověřuje a dohlíží na způsob, jakým Česká pošta plní své 

úkoly. Nedílnou součástí činnosti ČTÚ je  pomoc zákazníkům České pošty, kde působí 

jako arbitr (rozhodce) při řešení sporů s Českou poštou. Jedná se zejména o 

záležitosti, kdy standardním postupem nedošlo k uspokojivému vyřešení případu 

(stížnosti, reklamace) nebo kdy v zákazníkovi zůstal pocit újmy na jeho právech. 

 

3. 1   Představení podniku a jeho základní data 

 

     Česká pošta je samostatně hospodařícím státním podnikem založeným 

Ministerstvem hospodářství České republiky v souladu se zákonem o státním podniku 

1. března 1993 a vznik České pošty byl potvrzen zápisem do Obchodního rejstříku 

vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1, oddíl A, číslo vložky 7565.  

 

     Česká pošta je právnickou osobou ve smyslu ustanovení §18 zákona č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Její právní a majetkové postavení je 

upraveno zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění.    

   

     S účinností od 1. června 2003 vydalo Ministerstvo informatiky zakládací listinu 

státního podniku Česká pošta, přizpůsobenou novému zákonu o státním podniku a 

změněnou několika dodatky. Věcná regulace základních služeb a cenová regulace 
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zásilek do zahraničí je plně v kompetenci ČTÚ a cenová regulace vybraných domácích 

zásilek je v kompetenci Ministerstva financí.  

 

Název:  Česká pošta, s.p. 

Právní forma:   státní podnik 

Sídlo:   Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ  225 99 

Statutární orgán: generální ředitel  -  Ing. Marcela Hrdá  

Zakladatel:  Ministerstvo vnitra České republiky 

   Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná 

 

     Strategické cíle České pošty se do budoucna nemění, i nadále chce být 

důvěryhodným poskytovatelem všeobecných služeb a usilovat o jejich efektivní 

zajištění. Musí však reagovat na čtyři klíčové trendy - nové technologie, měnící se 

potřeby zákazníků, změnu způsobu komunikace (dnes především používání internetu) 

a liberalizaci poštovních služeb, které významně ovlivní trh a konkurenční prostředí. 

Současně se Česká pošta mění z provozně orientované organizace na obchodně 

zaměřenou firmu a připravuje transformaci na akciovou společnost. V první fázi se 

očekává, že to bude akciová společnost se 100% účastí státu, ale připravuje se i 

varianta prodeje části akcií soukromým subjektům. 

 

     Přestože Česká pošta pracuje v liberalizovaných podmínkách s výjimkou 

poštovních zásilek s písemností do hmotnosti 50 g a cenou do 18 Kč, zajišť uje 

komplex základních služeb bez jakýchkoliv dotací. Tuto poštovní výhradu ztratí 

nejpozději v roce 2013 na základě novelizace Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 97/67ES, která stanoví konečné termíny úplné liberalizace evropského 

poštovního trhu. Původně plánovaný termín (rok 2009) byl o dva roky odložen 

s možností odkladu o další dva roky pro vybrané členské země EU, což Česká pošta 

uvítala, protože získaný prostor využije k dokončení veškerých změn dle navrženého 

strategického plánu.  
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     Základem Strategického plánu České pošty na léta 2008-20124 je poslání být všem 

zákazníkům důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb a podmínkou je zajištění 

dlouhodobé ziskovosti a konkurenceschopnosti. 

 

     Klíčové body strategického plánu:  

• udržení významného tržního podílu na trhu tradičních poštovních služeb 

v podmínkách stále ostřejší konkurence, 

• výrazná inovace portfolia produktů, služeb a komplexních řešení a dosažení 

vysokého podílu nových řešení na výkonech České pošty, 

• hledání nových obchodních příležitostí, 

• využití poboček a sítě k usnadnění komunikace občanů se státní správou: projekt 

Czech POINT v rámci programu e-Government, 

• průnik služeb s vysokou přidanou hodnotou do hodnototvorných procesů 

významných zákazníků (zejména v sektoru finančních služeb a síť ových odvětví), 

• realizace komplexního programu optimalizace procesů a výrazného zvýšení 

efektivnosti s cílem dosáhnout ziskovosti minimálně na úrovni výkonnosti průměru 

centrálních pošt ve vyspělých zemích EU, 

• zvyšování konkurenceschopnosti České pošty jako klíčového dlouhodobého 

parametru, 

• zvyšování ziskovosti firmy, 

• zlepšení obrazu České pošty v očích veřejnosti. 

  

3. 2   Organizační struktura podniku 

 

     Organizační struktura České pošty je třístupňová a tvoří ji: 

- centrála České pošty (dříve generální ředitelství), 

- osm regionů, které jsou liniově řízeny z centrály,  

- provozovny  -  pošty.  

 

                                                 
4 interní zdroj: Strategický plán České pošty na léta 2008-2012 
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     Struktura podniku byla zásadně měněna za posledních sedmnáct let, tedy od vzniku 

podniku v roce 1993, čtyřikrát. K první změně v původní organizační struktuře došlo 

v roce 1995 sloučením organizačních jednotek na úrovni bývalých okresů nazvaných 

Okresní správy spojů a vznikly tzv. provozně technické jednotky (dále jen PTJ) a 

jejich počet byl redukován na polovinu (Příloha č. 2).  

 

     V roce 2005 došlo ke druhé zásadní změně, kdy byl v administrativních složkách 

podniku ubrán jeden stupeň řízení. Byly zrušeny PTJ, které nahradily odbory provozu 

s menším počtem pracovníků než bylo na PTJ a odbory provozu byly začleněny do 

struktury odštěpných závodů. Následně v roce 2007 byly zrušeny i odbory provozu 

bez náhrady.  

 

     V březnu 2009 bylo rozhodnuto provést další racionalizační opatření (čtvrtá 

zásadní změna) v přeorganizované společnosti: zrušení deseti odštěpných závodů a 

jejich nahrazení osmi regiony s menším počtem zaměstnanců (Příloha č. 3). Do 

budoucna jsou naplánována další racionalizační opatření, kdy k uvolňování 

zaměstnanců by mělo docházet vždy k prvnímu dni v měsíci červnu, červenci a září. 

V administrativě na České poště pracuje mnohem více lidí než u konkurenčních firem 

a pokud chce Česká pošta obstát v soutěži s konkurencí na trhu a mít srovnatelné 

náklady, bude muset snížit počet pracovníků v administrativě. 

 

3. 3   Legislativní základna  

 

     První poštovní zákon byl vydán císařským patentem (Ferdinand V.) v roce 1837, 

jeho definitivní znění připravila dvorská poštovní komora a byl schválen               

5. listopadu 1837 s platností od 1. července 1838. Na svou dobu musel být poštovní 

zákon mimořádně kvalitně připravenou normou, protože platil neuvěřitelných 109 let, 

tedy až do roku 1946. Zákon o poště schválený Národním shromážděním               

7. listopadu 1946 nahradil dosud platný rakouský zákon z roku 1837 a i ten platil 

poměrně dlouhou dobu - 54 let. Přesto byl zákon velmi pokrokový a ještě po padesáti 

letech patřil v Evropě k nejmodernějším. 
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     České pošty a jejích činností se dotýkají zejména tyto právní předpisy: 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

• zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, 

• zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

• zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, 

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 

 

     Nejdůležitější právní předpis pro činnosti České pošty je zákon č. 29/2000 Sb., o 

poštovních službách, který upravuje podmínky pro poskytování a provozování 

poštovních služeb a dále stanoví, že každý provozovatel poštovních služeb musí mít 

v písemné formě zpracovány tzv. poštovní podmínky, podle nichž poštovní služby 

poskytuje; zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2000. 

 

Těmito právními normami byla dokončena legislativní úprava pro poštovní sektor. 

Sledovala dva základní cíle, tj. definovat prostředí v sektoru poštovních služeb a 

přizpůsobit toto prostředí legislativnímu rámci platnému v Evropské unii.  

 

3. 4   Poštovní služby 

     

     Produktové portfolio České pošty se skládá ze základních služeb stanovených ČTÚ 

neboli služeb povinných (Příloha č. 4a) a dalších nepovinných služeb, které poskytuje 

v podnikatelském duchu (Příloha č. 4b). Ve své nabídce má širokou paletu tradičních 

poštovních služeb, zaměřených na přepravu dokumentů, předmětů a peněžních 

hotovostí, obstaravatelských služeb a dalších činností. Velký výběr produktů 

umožňuje zákazníkům vybrat si produkt podle svých potřeb. A připravují se další nové 

služby, protože Česká pošta se musí pružně přizpůsobovat měnící se tržní situaci, 
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potřebám a požadavkům zákazníků a reagovat na ostře konkurenční prostředí, kde je 

vysoká kvalita poskytovaných služeb podmínkou.  

 

  Novou činností (službou) je společný projekt České pošty a 

Ministerstva vnitra pro ulehčení komunikace se státem Czech POINT - Český Podací 

Ověřovací Informační Národní Terminál, jehož cílem je „zredukovat“ byrokracii ve 

vztahu občan - veřejná správa. Občan může díky službě získat a ověřit data 

z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, 

získat informace o průběhu správních řízení apod. (výpisy z katastru nemovitostí, 

výpisy z rejstříků trestů, výpisy z živnostenského rejstříku, výpisy z obchodního 

rejstříku, výpisy bodového hodnocení řidičů apod.). Služba je v provozu od ledna 

2009 a je poskytována na vybraných poštách (dnes službu poskytuje 850 poboček 

České pošty), například v období od ledna do dubna 2009 bylo vydáno přes 1 379 000 

ověřených výpisů.   

 

      Další nová služba opět ve spolupráci s Ministerstvem vnitra je 

zavedení informačního systému datových schránek. Informační systém datových 

schránek (dále jen ISDS) je novým komunikačním systémem nejen mezi orgány 

veřejné moci a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami anebo 

fyzickými osobami, ale také mezi orgány veřejné moci navzájem.  

      

     Cílem ISDS je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy 

nejširší veřejnosti. Poskytování služeb v rámci ISDS je rychlé, protože datová zpráva 

je doručena prakticky okamžitě, je spolehlivé, protože datová zpráva se nemůže ztratit 

a je prokazatelné, protože lze jasně určit, kdo datovou zprávu podal a komu byla 

doručena. Dnem 1. července 2009 vstoupí v účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a k tomuto datu bude 

zahájena existence ISDS. Česká pošta bude provozovatelem ISDS a důvěryhodným 

prostředníkem pro elektronickou komunikaci.     
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3. 5   Podnik a konkurence 

 

     Česká pošta funguje v tvrdě konkurenčním prostředí, kdy na poštovním trhu působí 

už více než 400 firem a předmětem jejich podnikání je rovněž poskytování poštovních 

služeb. Jedinou výhodou České pošty oproti konkurenci je udělení poštovní licence na 

období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008 na zásilky s obsahem písemné zprávy 

s hmotností maximálně do 50 gramů a s cenou do 18 korun, všechny ostatní služby 

poskytuje v konkurenčním prostředí. Licence byla Rozhodnutím ČTÚ ze dne             

5. prosince 2008 prodloužena na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012. 

Držitel poštovní licence musí dodržovat konkrétní kvalitativní požadavky uplatňované 

ČTÚ vůči držiteli, které se týkají například hustoty obslužných míst, otevíracích dob 

provozoven, způsobu dodávání adresátům, rychlosti přepravy, vyřizování reklamací a 

stížností aj.. 

 

     Chce-li Česká pošta uspět na poštovním trhu, musí znát své konkurenty a oblasti, 

ve kterých má konkurenci. Čím lépe zná své konkurenční prostředí, tím lepší a 

účinnější opatření může přijmout pro odlišení se od konkurence, může také využít ve 

svůj prospěch znalost nedostatků konkurence nebo se poučit z jejich úspěchů.  

 

     V oblasti listovních zásilek jsou konkurencí poslíčci a kurýři, kteří doručují pro 

úřady a firmy (přímá konkurence) a také mobilní telefony a posílání SMS zpráv nebo 

internet a posílání e-mailových zpráv (nepřímá konkurence). V oblasti peněžních 

služeb je konkurencí kterákoliv banka nebo peněžní ústav, u kterých lze provádět 

platby a jiné peněžní transakce. Další oblastí konkurence je doručování letáků, 

respektive adresných zásilek a propagačních a informačních materiálů, kde největšími 

konkurenty jsou firmy TnT Post a Mediaservis, s.r.o., dále například firma ADM, 

s.r.o. (Agentura pro distribuci a marketing), RIOX, s.r.o. nebo Evropská 

Directmarketingová, s.r.o.. 

 

     Největší hrozbou v oblasti balíkových zásilek je pro Českou poštu je přeprava 

balíků různými přepravními společnostmi a firmami jako je například DHL 

INTERNATIONAL, UPS (United Parcel Service), TNT Worldwide Express, FedEx 
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(Federal Express Corporation), Top Trans, PPL, s.r.o. (Professional Parcel Logistic), 

DPD, s.r.o. (Direct Parcel Distribution), DANZAS, a.s., České dráhy apod..  

podíly na trhu balíkových služeb (kusy)
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Graf 3.1:  Databáze konkurence na balíkovém trhu - Interní zdroj České pošty  

 

     V České republice byl v roce 2007 zaznamenán nárůst balíkových zásilek 

objednáváním zboží přes internetové a zásilkové obchody, a přestože je Česká pošta 

tradičně silným přepravcem balíkových zásilek, má na celkovém objemu trhu balíkové 

přepravy klesající tendenci i přes vlastní nárůst oproti roku 2006. 

 

3. 6   Kvalita služeb, informovanost veřejnosti 

 

Během několika posledních let se Česká pošta posunula výrazně dopředu v oblasti 

kvality poskytovaných služeb a realizovala řadu opatření zaměřených jednak na 

zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb, zlepšování jména a image České 

pošty a také na zvýšení tržního podílu v oblasti tradičních poštovních služeb. 

 

     Pro zvýšení tržního podílu zahájila Česká pošta přípravy optimalizace přepravní 

sítě, jejímž cílem bude posílit výkonnost poštovní sítě a nadále pokračuje 

v centralizaci doručovací služby, jejímž cílem je nejen zvyšovat kvalitu, ale současně 

snižovat náklady. Poštovní síť , tedy síť  pošt a dalších obslužných míst, je již delší 

dobu stabilizovaná a v souladu s ustanoveními zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách (počty poboček, počty poštovních schránek apod.). 
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Přehled rozložení koncových bodů poštovní sítě 

Pošty 3 387 

Poštovny 14 

Poštovní střediska 0 

Dislokované přepážky 8 

Pojízdní pošty 0 

Poštovní schránky 23 881 

Poštovní přihrádky (obsazené) 41 643 

Doručovací okrsky celkem (listovní) 10 467 

Doručovací okrsky motorizované (z toho) 2 905 

 

Tabulka 3.1:  Koncové body poštovní sítě - Interní zdroj České pošty (stav k 31. 12. 2007) 

 

V souvislosti s realizací projektu centralizace činností byly jednotlivým úsekům 

v České poště nově definovány jejich role, cíle a úkoly. Úkolem obchodu je pružně 

reagovat na individuální potřeby zákazníků a poskytovat služby „na míru“ zákazníkům 

klíčovým, retailovým i aliančním partnerům. Úlohou úseku rozvoje je všechny změny 

identifikovat a koncepčně na ně reagovat ke spokojenosti zákazníků. A vše se pak 

odehrává v oblasti provozu, jehož úkolem je poskytovat služby všem zákazníkům 

kvalitně a efektivně. 

 

     Česká pošta změnila za posledních sedmnáct let nejen organizační strukturu a 

způsob řízení, způsob hospodaření a technologické procesy, ale také rozšířila portfolio 

poskytovaných služeb a stala se z ní moderní, ekonomicky soběstačná, prosperující a 

dynamicky se rozvíjející firma.  

 

     Česká pošta se přizpůsobuje měnícím se přáním a potřebám a zvyšujícím se 

nárokům zákazníků především rozšiřováním služeb, zaváděním nových služeb 

v oblasti služeb nepovinných (elektronické služby - Czech POINT, datové schránky), 

novou segmentací zákazníků včetně systému jejich obsluhy (VIP klienti, segment 

korporátních zákazníků, segment SME středních a malých zákazníků, segment 

retailových zákazníků - drobní zákazníci), zkvalitněním zavedeného systému 

obchodování, dále budováním nových poboček v obchodních centrech - 

supermarketech a hypermarketech apod..  
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     Ke sledování kvality a spokojenosti zákazníků slouží i pravidelné průzkumy 

kvality dopravy poštovních zásilek zajišť ované jednak vlastním kontrolním systémem 

České pošty a jednak nezávislou agenturou PhDr. Jungové, CSc. (dříve byl průzkum 

realizován nezávislou agenturou RAYSA).  

 

     Dnes k moderním a nejvíce využívaným informačním kanálům patří internetové 

stránky www.ceskaposta.cz. Každý zákazník s přístupem na internet nalezne veškeré 

informace nejen o základních údajích o podniku, aktuální nabídku služeb, informace o 

jednotlivých provozovnách, ale také nejrůznější novinky například z prostředí 

filatelie. Velkou výhodou je rovněž možnost sledování vybraných druhů zásilek přes 

aplikaci Track and Trace. Nejčastěji je služba využívána zákazníky ke sledování 

pohybu balíkových zásilek. 

 

     Česká pošta vydává Zpravodaje pošty pro domácnosti i pro komerční zákazníky, 

časopis Poštovní kurýr, Poštovní věstník a mnoho dalších informačních materiálů. 

Informační povinnost zajišť uje každoročně rozesíláním brožury Přehled základních 

služeb České pošty, s.p., do všech domácností.  

 

     Významnou úlohu v oblasti informovanosti zajišť uje již několik let Kontaktní 

centrum České pošty provozováním bezplatné linky 800 10 44 10, kde kvalifikovaní 

operátoři poskytují požadované odborné informace o základních kvalitativních 

požadavcích. Obecné informace o poštovních službách poskytovaných Českou poštou 

se zákazník dozví od operátorů na telefonní lince 840 111 244 (zpoplatněná linka). 

Součástí Kontaktního centra je oddělení elektronické adresy info@cpost.cz, kdy 

specialisté přijímají prostřednictvím této   e-mailové adresy dotazy, podněty, přání, 

popřípadě stížností zákazníků a přijaté dotazy jsou specialisty vyřizovány již do 24 

hodin. Pro příjímání žádostí zákazníků o nakládání se zásilkami (dosílání zásilek, 

změna ukládací pošty apod.) je připravena elektronická podatelna podatelna@cpost.cz, 

která rovněž může poskytovat i informace týkající se základních služeb. 
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4.   Analýza problémové oblasti 

 
     V této kapitole diplomové práce se zabývám analýzou dat zachycujících jeden 

z ukazatelů kvality poskytovaných služeb České pošty (stížnosti zákazníků) 

v návaznosti na počty realizovaných kontrolních akcí v působnosti Regionu Severní 

Morava. Součástí analýzy jsou i výsledky sledování přepravních dob, které rovněž 

ovlivňují spokojenost zákazníka. 

 

     Organizační členění České pošty nekoresponduje s územním rozdělením České 

republiky. Region Severní Morava metodicky řídí jedenáct územních obvodů 

(odpovídající bývalým okresům): Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Olomouc, Opava, Ostrava I, Ostrava II, Prostějov, Přerov a Šumperk (Příloha č. 5). 

Pro analýzu úrovně kvality poskytovaných služeb jsem si vybrala tři pošty 

(provozovny) Regionu Severní Morava  a porovnávala jsem pro analýzu potřebná data 

za období pěti let. Důvodem výběru pošt v Olomouci (obvod Olomouc), Havířově 

(obvod Karviná) a Jeseníku (obvod Šumperk) byla rozdílnost ve velikosti 

obsluhovaného území, zalidněnosti, struktury zákazníků (firmy a fyzické osoby) a 

počtech odevzdacích míst pro dodávání zásilek.  

 

4. 1   Podání stížnosti 

 

     Dříve byly stížnosti podávány prostřednictvím Knihy přání a stížností přímo na 

poštách, tudíž se stížností zabývala konkrétní pošta. Stěžovatel byl vyrozuměn o 

vyřízení jeho podání (stížnosti) v termínu do 30 dnů. Kopii vyjádření ke stížnosti 

odeslala pošta své nadřízené jednotce.  

 

     V současné době může zákazník podat stížnost ústně, písemně, telefonicky nebo 

prostřednictvím internetu. Stížnost písemnou formou nebo prostřednictvím internetu 

může být podána u konkrétní pošty nebo přímo u oddělení poštovních technologií na 

regionu (dále jen odd. POSTSL), které se stížnostmi za celý region zabývá. I v tomto 

případě musí být kopie vyjádření (pokud odpovídá na stížnost pošta) odeslána 

nadřízené jednotce (odd. POSTSL). Součástí vyřízení každé stížnosti je i rozhodnutí 

(zhodnocení), zda pošta pochybila a klient si stěžoval oprávněně, nebo naopak 
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k pochybení pošty a jejich zaměstnanců nedošlo a klient si stěžoval pouze na základě 

svého subjektivního pocitu (stížnost neoprávněná). Příchodem na poštu však 

stěžovatel může vyřešit spoustu věcí ještě před podáním stížnosti písemné, neboť  se 

šetřením například může zjistit, že zásilka nebyla vůbec podána prostřednictvím České 

pošty. 

 

     Přehled podaných a vyřízených stížností zpracovává odd. POSTSL měsíčně za celý 

region, který je předkládán vedení regionu k projednání a současně ostatním 

oddělením, které mohou svou činností ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a snížit 

počty stížností v budoucnosti. Materiál o podaných a vyřízených stížnostech 

s patřičným komentářem je zasílán dvakrát do roka (pololetně) na Centrálu České 

pošty, která veškerá zaslaná data sumarizuje v Rozboru stížností za daný rok za celou 

Českou poštu a zobecněné výstupy využívá pro řízení firmy v oblasti kvality 

poskytovaných služeb. 

 

     Nejčastěji stížnosti zákazníků (stěžovatelů) směřují do oblasti dodávání zásilek. 

Tato oblast je dlouhodobě nejvíce kritizovanou činností pracovníků České pošty a 

týká se zejména dodávání doporučených zásilek, obyčejných zásilek, cenných balíků a 

obchodních balíků a při doručování zásilek zanechávání výzev v domovních 

schránkách adresátů.  

 

     Dalšími oblastmi, do nichž směřují stížnosti uživatelů poštovních služeb, je 

nevhodné chování pracovníků pošt, ať  už přepážkových pracovníků, doručovatelů, tak 

i vedoucích pracovníků. Zákazníci si rovněž stěžují na dlouhé doby dopravy 

poštovních zásilek, nezajištění dosílky, nedostatky v zásobení pošt provozními 

tiskopisy nebo povinným sortimentem, chybné dodání zásilek,  neoprávněné vrácení 

zásilek, neprodloužení odběrní lhůty na základě žádosti adresáta, dodání opakované 

výzvy k již vydané zásilce, doručení obyčejného psaní nesprávnému adresátovi, 

nerespektování žádosti adresáta o dodávání zásilek do poštovní přihrádky, 

nerespektování žádosti odesílatele o dodání zásilky do vlastních rukou adresáta a na 

nerespektování žádosti o změnu ukládací pošty. 

 

     Jako příklad uvádím tabulky a grafy jednak stížností podaných stěžovateli u pošt 

v působnosti Regionu Severní Morava za období pěti let, a to počet stížností celkem a 
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z celkového počtu stížnosti rozčleněné na oprávněné a neoprávněné, a jednak oblasti, 

do kterých uvedené oprávněné stížnosti v daném období směřovaly nejčastěji.  

     

                

         rok 

stížnosti 

2004 2005 2006 2007 2008 

stížnosti celkem 146 267 265 351 439 

oprávněné stížnosti 62 102 100 118 156 

neoprávněné stížnosti 84 165 165 233 283 

 

Tabulka 4.1: Počet stížností podaných u Regionu Severní Morava - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.1: Trend stížností u Regionu Severní Morava - interní zdroj České pošty 

 

     Nárůst stížností všeobecně byl v roce 2005 způsoben změnou organizační struktury 

a snížením počtu pracovníků a také novelizací zákona č. 29/2000 Sb.,      o poštovních 

službách, a tím i změnou provozních předpisů s platností od 1. 4. 2005. Dále byl 

nárůst stížností zaznamenán od roku 2007, kdy došlo opět ke změně organizační 

struktury a snížení počtu zaměstnanců (uvedeno v podkapitole 3.2 Organizační 
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struktura podniku). Vyšší počet stížností byl v roce 2007 ovlivněn také zavedením 

nových produktů a úpravou poštovních podmínek a provozních předpisů.  

 

Tabulka 4.2: Porovnání oprávněných stížností podaných u Regionu Severní Morava podle oblasti 

zaměření - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.2: Porovnání podílů jednotlivých stížností na celku - interní zdroj České pošty 

                

                        rok 

oblasti stížností 
2004 2005 2006 2007 2008 

podíl 

jednotlivých  

stížností na 

celku v % 

A. chybné dodání zásilky 11 20 23 32 38 8,44 

B. nezanechání výzvy 3 4 3 9 8 1,83 

C. nevhodné chování pracovníka 0 2 2 5 8 1,15 

D. dlouhé doby dopravy 0 0 3 6 5 0,95 

E. neoprávněné vracení zásilek 7 5 11 12 20 3,74 

F. nezajištění dosílky 3 0 6 6 12 1,83 

G. nevybavenost pošty zbožím 0 2 2 8 14 1,77 

H. nezajištění žádosti o změnu 1 3 4 4 8 1,36 

I. ostatní nezařazené důvody 37 66 46 36 43 15,53 
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     Do grafu porovnání podílů jednotlivých stížností na celku, respektive jejich oblastí 

zaměření, nebyly zahrnuty stížnosti ostatní - nezařazené důvody.   Jednalo o stížnosti, 

které vykázaly v tabulce vysoké procento, ale nebyly zařazeny do žádné zkoumané 

kategorie (oblasti) zaměření, neboť  nebyly pro analýzu dat rozhodující svým 

ojedinělým výskytem v různých oblastech činností České pošty a v zásadě neovlivnily 

názor široké vrstvy zákazníků jako důležité a nejvíce se objevující jiné uváděné 

nedostatky. 

 

4. 2   Kontrolní činnost 

 

     Předmětem kontroly kvality je průběžné a trvalé prověřování úrovně kvality 

poskytovaných služeb výkonnými pracovníky České pošty, zejména dodržování 

pracovních a technologických postupů u jednotlivých druhů služeb, úroveň chování 

pracovníků v provozu (tj. přepážkoví pracovníci, listovní i balíkoví doručovatelé, 

vedoucí pracovníci provozoven apod.) vůči zákazníkům a také organizátorská a řídící 

práce vedoucích pracovníků poštovního provozu. U úrovně chování pracovníků vůči 

zákazníkům je prověřována především správnost podávaných informací, slušnost, 

vstřícnost a ochota pomoci.  

 

     Kontrola kvality poštovního provozu je specializovanou kontrolou a je součástí 

integrovaného vnitřního kontrolního systému České pošty, ověřuje a vyhodnocuje 

zejména vnitřní systém řízení v oblasti kvality poštovního provozu. V rámci kontroly 

kvality se prověřuje především: 

- kvalita poskytovaných služeb a informací (především z pohledu zákazníka), 

- dodržování ustanovení zákona č. 29/2000 Sb., v platném znění, a základních 

kvalitativních požadavků, 

- dodržování Poštovních podmínek a Poštovních pravidel, 

- dodržování stanovených technologických postupů, 

- finanční hospodaření na poštách, 

- rychlost přepravy a dodání poštovních zásilek,  

- zabezpečení poštovních zásilek, hodnot a finančních hotovostí, 

- úroveň řídící, kontrolní a organizační práce, 

- úroveň vizuální prezentace. 



 33 

       Posláním integrovaného vnitřního kontrolního systému je soustavné a 

systematické prověřování všech aktivit České pošty. Cílem kontroly kvality, 

respektive jakékoliv kontrolní akce, je napomoci vytvořit prostředí, ve kterém bude 

minimalizována možnost vzniku nedostatků v poštovním provozu, jež jsou zapříčiněny 

neplněním či nedostatečným plněním povinností ze strany pracovníků České pošty 

nebo nevhodným chováním k zákazníkům, a snižovat možné podání stížností. 

Jednoduše řečeno je cílem kontroly zjištění odchylek skutečného stavu od stavu 

žádoucího.  

Kontrolní systém je členěn na provádění:  

1. manažerské kontroly prováděné vedoucími pracovníky,  

2. institucionální (profesní) kontroly prováděné nezávislými subjekty, 

3. odborné kontroly realizované odbornými útvary,  

4. specializované kontroly (provádění auditu z hlediska možných rizik). 

 

     Kontrolní činnost je realizována v souladu se schválenými plány pro jednotlivé 

roky, které jsou orientovány především na plnění rozhodujících celopodnikových 

úkolů a strategického plánu České pošty na léta 2008-2012. Mimo jiných předpisů se 

kontrolní činnost řídí Směrnicí č. 15/2008 „Kontrolní činnost v České poště, s.p.“ a 

zvláštním předpisem pro vnitřní specializovanou kontrolní činnost v oblasti 

poštovního provozu Směrnicí č. 2/2008 „Monitoring poštovního provozu“. Kontrola 

musí být vykonávána tak, aby všechna její zjištění byla průkazná, aby byly vůči 

odpovědným pracovníkům vyvozovány přiměřené důsledky a aby její činnost působila 

preventivně.  

 

     Ve své analýze se zabývám kontrolní činností realizovanou odbornými útvary 

zřízenými na úrovni Regionu Severní Morava, které kontrolují činnost provozoven 

v rámci své vlastní působnosti a jejichž základním úkolem je nastavit a udržet 

v činnosti natolik efektivní kontrolní systém, který minimalizuje možnost výskytu 

nekvality v jednotlivých složkách poštovního provozu. 

 

     Mezi kontroly prováděné odbornými útvary regionu patří zejména:  

- tématická kontrola jako přehledová kontrola konkrétních procesů nebo oblastí, 

které se v návaznosti na vnější i vnitřní podněty jeví jako rizikové, 
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-  operativní kontrola jako forma prověření aktuálního stavu pouze vybrané 

činnosti (například klientská kontrola prováděná formou mystery shopingu), 

- následná kontrola jako kontrola účinnosti opatření přijatých za účelem zlepšení 

stavu v oblasti, v níž byly zjištěny nedostatky, 

- datová kontrola jako forma sledování a vyhodnocování problematických oblastí 

pomocí výstupů z informačních úloh a datové sítě České pošty, 

- kontrola finančního hospodaření jako nepředvídaná kontrola hlavní pokladny 

pošty, 

- manažerská kontrola jako všeobecná kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců 

pošty vyplývající z pracovněprávních vztahů, obecně závazných právních 

předpisů a vnitřních předpisů, 

- komplexní kontrola jako kontrola všech stanovených činností pošty v živém 

provozu, kterou je získán úplný objektivní přehled o skutečném stavu finančního 

hospodaření, dodržování technologických postupů, kvalitě poskytovaných služeb 

a o celkové úrovni vedení pošty. 

 

     Do analýzy prověřování kvality poskytovaných služeb Českou poštou nebudou 

zařazena data či výstupy z kontrol manažerských, datových, finančního hospodaření, 

protože tyto kontrolní akce neovlivňují spokojenost zákazníka, ale jsou určeny 

k zajištění bezpečnosti provozu nebo chodu pošty. Výsledky operativních kontrol 

rovněž nebudou zařazeny do analýzy, protože kontroly se provádí v různých oblastech 

(obvodech regionu) a s různým zaměřením. 

 

4. 3   Způsob získávání a zpracování dat 

 

     Pro počty stížností a jejich oblasti zaměření jsem použila výstupy z centrálního 

programu České pošty „Evidence stížností“, který je uveřejněn na interních stránkách 

(portálu) České pošty. Pro analýzu byla vybrána data za období let 2004-2008 pro 

mnou zvolené provozovny města Olomouce, Havířova a Jeseníku.        

                   

     Monitorovány byly výstupy z tématických a komplexních kontrol, jejichž zaměření 

je obsahově podobné, a také následných kontrol, které se provádí do tří měsíců od 
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provedené tématické nebo komplexní kontroly, při nichž byly zjištěny závažné 

nedostatky a prověří se tím odstranění nedostatků a sjednání nápravy. 

 

     K získání dat byly použity plány kontrolních akcí odborného útvaru, kdy tématické 

a komplexní kontroly jsou kontrolami plánovanými, a jejich měsíční výstupy za 

jednotlivé sledované roky. Kontrolní akce prováděli referenti (inspektoři) poštovního 

provozu z oddělení inspekce Severní Morava dle stanoveného plánu pro každý 

jednotlivý rok, přičemž každý „inspektor“ má přidělenou svou oblast pošt - tzv. 

inspekční obvod. 

 

 
Obrázek 4.1:  Centrální program „Evidence stížností“ - zdroj: interní stránky České pošty 

      

4. 4   Olomouc 

  

     Statutární město Olomouc je pátým největším městem v České republice s počtem 

100 373 obyvatel a rozlohou 10 333 hektarů a patří mezi nejvýznamnější centra 

republiky. Díky své historii a kultuře je tradiční obchodní a dopravní křižovatkou a 

oprávněně se město stalo centrem Olomouckého kraje. Město můžeme charakterizovat 

jako průmyslové centrum s rozvíjejícími se službami. Pro svou neopakovatelnou 

atmosféru je Olomouc vyhledávaným středisek mezinárodních konferencí a festivalů.  
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4. 4. 1   Pobočky České pošty v Olomouci 

 

     Město Olomouc je členěno na 26 částí města a Česká pošta provozuje a poskytuje 

služby zákazníkům na 14 pobočkách: 

 

Městská část Pobočky České pošty Městská část Pobočky České pošty 

Bělidla _ Neředín _ 

Černovír _ Nová Ulice Olomouc 4, 5 a 10 

Droždín _ Nové Sady _ 

Hejčín Olomouc 9 Nový Svět _ 

Hodolany Olomouc 2 Olomouc Olomouc 1, 7 a 8 

Holice Olomouc 17 Pavlovičky Olomouc 3 

Chomoutov _ Povel Olomouc 12 

Chválkovice _ Radíkov _ 

Klášterní Hradisko _ Řepčín _ 

Lazce _ Slavonín Olomouc 18 

Lošov _ Svatý Kopeček Olomouc 15 

Nedvězí _ Topolany _ 

Nemilany Olomouc 19 Týneček _ 

 

Tabulka 4.3: Pobočky České pošty v Olomouci - interní zdroj České pošty 

 

     V Olomouci je za „hlavní“ poštu považována pošta Olomouc 9, neboť  je dodací 

poštou pro město Olomouc a zajišť uje dodávací službu pro celou olomouckou oblast. 

Ostatních 13 olomouckých pošt jsou poštami podacími s možností uložení zásilek, to 

znamená, že zákazník si na takovéto poště může podat zásilku (pošta podací), ale také 

zásilku vyzvednout (ukládací pošta).   
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     Pošta Olomouc 9 sídlí na ulici Ladova 346/2, Olomouc - Hejčín a zaměstnává 

celkem 193 pracovníků 5 , z toho 1 manažera obvodu, 9 vedoucích pracovníků, 6 

administrativních pracovníků, 108 doručovatelů (65 listovních, 14 motorizovaných a 

29 balíkových doručovatelů), 28 přepážkových pracovníků, 39 pracovníků vnitřní 

služby a 2 pracovníky reklamací. 

    

         
Obrázek 4.2:  Čelní pohled na poštu Olomouc 9     Obrázek 4.3: Interiér haly pro veřejnost 

Zdroj: Autor           Zdroj: Autor  

 

     Olomouc je také jedním z uzlů hlavní přepravní sítě České pošty a současně 

centrem „zásobování“ pošt ceninami a finančními hotovostmi. Tyto činnosti zajišť ují 

pošty Olomouc 02 (jinak označována jako sběrný přepravní uzel se sídlem v Olomouci 

- Hodolanech) a Olomouc 50 (jinak označována jako hlavní pokladna se sídlem 

v Olomouci - Hejčíně). Zásobování pošta Olomouc 50 zabezpečuje pro pošty 

Olomouckého a Zlínského kraje, který je v organizační struktuře České pošty pod 

Regionem Jižní Morava. Obě uvedené pošty nemají přímý styk s veřejností.  

 

4. 4. 2   Stížnosti podané na olomouckých poštách 

 

     Vzhledem k tomu, že stížnosti nemusí směřovat jen do oblasti dodávací služby, 

kterou zajišť uje pošta Olomouc 9, ale mohou být podány stížnosti na podací službu, 

podání nesprávných informací nebo nevhodné chování přepážkových pracovníků, je 

nutné do rozboru zahrnout i stížnosti u ostatních olomouckých pošt. 

 

                                                 
5 Zdroj: Interní zdroj České pošty - systemizace pracovišť  - stav k 1. 5. 2009 
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     Ostatní olomoucké pošty zaměstnávají 101 pracovníků, z toho 16 vedoucích 

pracovníků a 85 přepážkových pracovníků. 

 

                

         rok 

stížnosti 

2004 2005 2006 2007 2008 

stížnosti celkem 9 13 20 38 71 

oprávněné stížnosti 6 7 8 12 19 

neoprávněné stížnosti 3 6 12 26 52 

nárůst/pokles  9 o 4 více o 7 více o 18 více o 33 více 

oprávněné (v %) 67 54 40 32 27 

neoprávněné (v %) 33 46 60 68 73 

 

Tabulka 4.4: Počet stížností podaných u olomouckých pošt - interní zdroj České pošty 
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  Graf 4.3: Trend stížností olomouckých pošt - interní zdroj České pošty 

 

     Na Olomoucku byl zaznamenán nárůst stížností směřujících na dodávací službu u 

pošty Olomouc 9, především na dodávání zásilek balíkových, u nichž nebyla dodržena 

garantovaná doba dodání. Pozdější dobu dodání ovlivňovala delší doba přepravy 

zásilek než obvykle nebo dodání zásilek k balíkové dodejně již po odjezdu balíkových 

doručovatelů.  
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     Ze šetření stížností v posledních letech vyplynulo, že vzhledem k nedostatečné 

kapacitě poštovních kurzů silničních nebylo možné vždy dodržet smluvní podmínky 

České pošty k zákazníkovi. Zároveň delší dobu přepravy jednotlivých zásilek 

ovlivnila přetrvávající nepříznivá personální situace u sběrného přepravního uzlu 

Olomouc 02 a balíkové dodejny pošty Olomouc 9. Nejčastější příčiny všech stížností 

byly porušování technologické kázně a porušování vnitřních předpisů, přestože jsme u 

olomouckých pošt zaznamenali pokles oprávněných stížností vyjádřených 

v procentech. 
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 Graf 4.4: Vzájemné porovnání oprávněných a neoprávněných stížností u olomouckých pošt v % - 

interní zdroj České pošty 

 

           

produkty               rok  
2007 2008 pokles v % 

produkty celkem 70 163 026 62 817 343 10,47 

 

Tabulka 4.5: Počet produktů podaných i dodaných u olomouckých pošt - interní zdroj České pošty 

      

     Šetřením bylo zjištěno, že přestože se dlouhodobě snižuje podíl oprávněných 

stížností na celku, negativním prvkem zůstává nepřímá úměra mezi růstem stížností a 

celkovým poklesem zpracovaného produktu v podací i dodací službě u všech 

olomouckých pošt. Například porovnáním let 2007 a 2008 byl u 14 olomouckých pošt 

zjištěn pokles zpracovaného produktu (podací i dodací služba) o zhruba 10 % a pokles 
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oprávněných stížností ve stejném období o 5 %, pokles produktu je dvakrát rychlejší 

než pokles podaných stížností.  

 

4. 4. 3   Kontroly realizované na olomouckých poštách 

 

     Přestože je u olomouckých pošt zaznamenán nárůst stížností, poklesl v roce 2008 

počet vykonaných kontrol. Důvodem nižšího počtu skutečně provedených kontrol 

v roce 2008 byla změna metodiky v provádění kontrolní činnosti z pokynu generálního 

ředitelství (například zrušení provádění komplexních kontrol).   

  

                

         rok 

kontroly 

2004 2005 2006 2007 2008 

kontroly celkem 15 18 21 38 24 

tématické kontroly 11 11 12 14 13 

komplexní kontroly x 1 2 5 x 

následné kontroly 4 6 7 19 11 

 

Tabulka 4.6: Počet kontrol realizovaných u olomouckých pošt - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.5: Počet kontrol realizovaných u olomouckých pošt - interní zdroj České pošty 
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4. 5   Havířov 

 

     Statutární město Havířov je označováno za nejmladší město republiky (založeno 

v roce 1955) s počtem 84 033 obyvatel a rozlohou 3 208 hektarů a nachází se 

v ostravské aglomeraci. Havířov byl založen v období rozvoje průmyslu pro 

pracovníky dolů a hutí, ale dnes je v Havířově méně průmyslových závodů a podniků 

a značná část aktivního obyvatelstva musí za prací dojíždět. Přesto si udržuje pověst 

města s velmi kvalitním bydlením a čistým prostředím.  

 

Poznámka: 

     Havířov byl vystavěn jako satelitní město Ostravy a patří k největším městům České 

republiky, které nikdy nebylo městem krajským ani okresním. Pro zajímavost: jméno města 

bylo vybráno ve veřejné soutěži ze zaslaných návrhů, kterými byly například Horníkov, 

Bezručov, Čurdov, Faratín, Všemírov, Čestprácov, Nový Gottwaldov, Šešumblud apod.. 

 

4. 5. 1   Pobočky České pošty v Havířově 

 

     Město Havířov je členěno na 8 částí města a Česká pošta provozuje a poskytuje 

služby zákazníkům na 9 pobočkách: 

 

Městská část Pobočky České pošty Městská část Pobočky České pošty 

Bludovice _ Podlesí Havířov 2 a 21 

Dolní Datyně _ Prostřední Suchá Havířov 4 

Dolní Suchá _ Šumbark Havířov 3 a 7 

Město Havířov 1, 11, 12 a 13 Životice _ 

 

Tabulka 4.7: Pobočky České pošty v Havířově - interní zdroj České pošty 

 

     V Havířově je dodávací poštou pošta Havířov 1 a ostatní havířovské pošty jsou 

poštami podacími a ukládacími (vysvětlení pojmů viz kapitola 4.4.1 Pobočky České 

pošty v Olomouci). Pošta Havířov 1 sídlí na ulici Dlouhá třída 464/7a, Havířov - 
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Město a zaměstnává celkem 143 pracovníků 6 , z toho 7 vedoucích pracovníků,             

2 administrativní pracovníky, 75 doručovatelů (59 listovních, 3 motorizované a 13 

balíkových doručovatelů), 38 přepážkových pracovníků, 17 pracovníků vnitřní služby, 

2 pokladníky a 2 pracovníky reklamací.  

 

     Dalších osm poboček v Havířově zaměstnává 34 pracovníků, z toho 8 vedoucích 

pracovníků, 24 přepážkových pracovníků a 2 pokladníky. 

 

     V současné době budova pošty neodpovídá potřebám hlavní pošty ve městě, zvláště 

plánuje-li se v nejbližší době centralizovat doručování (listovní i balíkové) z okolních 

obcí (Albrechtice u Českého Těšína, Horní Suchá a Těrlicko) k poště Havířov 1. Pošta 

sídlila před rokem 1995 ve všech prostorách budovy, zrušením některých provozů 

(inkasního střediska) prostory uvolnila a majitel budovy (bytové družstvo) tyto 

prostory pronajal. Spolu s poštou tak v budově sídlí jednatelství Českomoravské 

stavební spořitelny, jednatelství pojišť ovny Československé obchodní banky a 

novinový stánek, všechny firmy podnikají ve stejné oblasti jako Česká pošta a pošta 

Havířov 1 tak pracuje v dokonalém konkurenčním prostředí a současně pracuje 

v nevyhovujících prostorech. 

 

          

 

Obrázek 4.4:  Čelní pohled na poštu Havířov 1          Obrázek 4.5: Interiér haly pro veřejnost 

Zdroj: Autor              Zdroj: Autor  

 

                                                 
6 Zdroj: Interní zdroj České pošty - systemizace pracovišť  - stav k datu 1. 5. 2009 
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4. 5. 2   Stížnosti podané na havířovských poštách 

 

     Ze stejných důvodů jako u města Olomouce i v této podkapitole je nutné zahrnout 

do rozboru stížnosti podané u všech havířovských pošt.  

 

                

         rok 

stížnosti 

2004 2005 2006 2007 2008 

stížnosti celkem 1 27 25 29 13 

oprávněné stížnosti 0 7 11 7 1 

neoprávněné stížnosti 1 14 14 22 12 

nárůst/pokles 1 o 26 více o 2 méně o 4 více o 16 méně 

oprávněné (v %) 0 33 44 24 8 

neoprávněné (v %) 100 67 56 76 92 

 

Tabulka 4.8: Počet stížností podaných u havířovských pošt - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.6: Trend stížností havířovských pošt - interní zdroj České pošty 

 

     U havířovských pošt byl zaznamenán nárůst stížností v letech 2005 až 2007, které  

směřovaly na dodávací službu u pošty Havířov 1. Jednalo se především o případy 

ukládání zásilek bez předchozího pokusu o jejich dodání u listovních i balíkových 
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zásilek, ztráty obyčejných zásilek nebo  nezajišť ování služby „Změna místa dodání“ 

(dosílka). Také byly podávány stížnosti na dlouhé čekací doby na poště, nevhodné 

chování přepážkových pracovníků nebo balíkových doručovatelů.   

 

     Hlavní příčinou nárůstu stížností v období 2005-2007 bylo nekvalitní poskytování 

služeb, nedodržování technologických postupů a porušování pravidel slušného chování 

k zákazníkům ze strany přepážkových pracovníků, doručovatelů (většinou jen 

balíkových) a pak i vedoucích pracovníků. V roce 2008 je zaznamenán pokles 

stížností oproti předcházejícímu období o více než 50%. Pokles oprávněných stížností 

je dán skutečností, že zákazník při konečném šetření stížnosti neměl například 

označenou domovní schránku nebo zásilka byla přepravována a tedy i podána u jiné 

společnosti apod..  
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Graf 4.7: Vzájemné porovnání oprávněných a neoprávněných stížností u havířovských pošt v % - 

interní zdroj České pošty 

 

                

         rok 

produkty 

2007 2008 pokles v % 

produkty celkem 42 127 940 34 979 285 16,97 

 

Tabulka 4.9: Počet produktů podaných i dodaných u havířovských pošt - interní zdroj České pošty 
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     V případě havířovských pošt byl zjištěn porovnáním let 2007 a 2008 přibližně 

stejný pokles zpracovaného produktu o zhruba 17 % a pokles oprávněných stížností ve 

stejném období o 16 %. Přesto je zarážejícím faktem zjištění, že v roce 2008 byla z 

celkového počtu 13 podaných stížností vyhodnocena pouze 1 stížnost jako oprávněná. 

 

4. 5. 3   Kontroly realizované na havířovských poštách 

 

     Změna metodiky provádění kontrol v  případě Havířova tolik nevadilo, neboť  při 

zaznamenání poklesu stížností o více než 50% oproti minulému období byla frekvence 

prováděných tématických kontrol dostatečná.    

  

                

         rok 

kontroly 

2004 2005 2006 2007 2008 

kontroly celkem 7 8 18 16 10 

tématické kontroly 5 5 6 9 9 

komplexní kontroly x 1 3 3 x 

následné kontroly 2 2 9 4 1 

 

Tabulka 4.10: Počet kontrol realizovaných u havířovských pošt - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.8: Počet kontrol realizovaných u havířovských pošt - interní zdroj České pošty 
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4. 6   Jeseník 

 

     Město Jeseník se nachází v turisticky atraktivním regionu, v chráněné krajinné 

oblasti Jeseníky na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje a je označováno 

za slezské lázeňské město na severu Olomouckého kraje. Město Jeseník s počtem 

12 209 obyvatel a rozlohou 3 824 hektarů patří do Mikroregionu Jesenicko založeného 

v dubnu roku 2002. Jeseník je charakterizován jako město s vysokou nezaměstnaností 

(únor 2009: 14,5 %) a hospodářská činnost je zaměřena na obchodní služby (obchod, 

prodej, pohostinství) a stavebnictví. 

 

4. 6. 1   Pobočky České pošty v Jeseníku 

 

     Město Jeseník je členěno na 3 části města a Česká pošta provozuje a poskytuje 

služby zákazníkům na 2 pobočkách: 

 

Městská část Pobočky České pošty 

Bukovice _ 

Dětřichov _ 

Jeseník Jeseník 1 a 3 

   

Tabulka 4.11: Pobočky České pošty v Jeseníku - interní zdroj České pošty 

 

     V Jeseníku je „hlavní“ dodávací poštou pošta Jeseník 1 a druhá pošta Jeseník 3 je 

poštou podací a ukládací. Pošta Jeseník 1 sídlí na ulici Poštovní 341/3, Jeseník a 

zaměstnává 51 pracovníků 7 , z toho 5 vedoucích pracovníků, 5 administrativních 

pracovníků, 22 doručovatelů (13 listovních, 5 motorizovaných a 4 balíkové 

doručovatele), 15 přepážkových pracovníků a 4 pracovníci vnitřní služby.  

 

     Na poště Jeseník 3 pracuje jeden zaměstnanec ve funkci vedoucího pošty i 

přepážkového pracovníka. V poštovní hantýrce se takovéto poště říká „jednokoňka“. 

                                                 
7 Zdroj: Interní zdroj České pošty - systemizace pracovišť  - stav k datu 1. 5. 2009 
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     Pošta Jeseník 1 sídlí v nevyhovujících prostorech, jednak je umístěna ve staré 

budově a jednak není před poštou vhodný prostor pro parkování zákazníků, stísněné 

jsou i prostory vestibulu pošty. 

        
Obrázek 4.6:  Čelní pohled na poštu Jeseník 1       Obrázek 4.7: Interiér haly pro veřejnost 

Zdroj: Autor           Zdroj: Autor  

 

4. 6. 2   Stížnosti podané na jesenických poštách 

 

     Ze stejných důvodů jako u olomouckých a havířovských pošt byly do rozboru 

stížností zařazeny i stížnosti podané a směřované k poště Jeseník 3. 

   

                

         rok 

stížnosti 

2004 2005 2006 2007 2008 

stížnosti celkem 3 4 1 3 2 

oprávněné stížnosti 0 2 0 0 1 

neoprávněné stížnosti 3 2 1 3 1 

nárůst/pokles 3 o 1 více o 3 méně o 2 více o 1 méně 

oprávněné (v %) 0 50 0 0 50 

neoprávněné (v %) 100 50 100 100 50 

 

Tabulka 4.12: Počet stížností podaných u jesenických pošt - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.9: Trend stížností jesenických pošt - interní zdroj České pošty 

 
     U jesenických pošt je za sledované období zaznamenán ustálený stav v podání 

stížností, nedochází k nárůstu stížností. Rovnovážný stav v rozboru stížností může být 

dán velikostí obsluhovaného území a lze se domnívat, že to může být způsobeno i tím, 

že lidé se navzájem znají a veškeré problémy řeší přímo na poště nebo 

s doručovatelem ústně a nepovažují za nutné psát stížnost. Dalším důvodem daného 

stavu je i skutečnost, že pošta Jeseník 3 je umístěna v areálu lázní a klientela je 

tvořena převážně lázeňskými hosty. Od toho se odvíjí i struktura poskytovaných 

služeb, která je především o prodeji zboží, upomínkových předmětů, telefonních karet 

apod..  

 

     Hlavní příčinou podaných stížností v období 2004-2008 bylo například nesprávné 

podání informací veřejnosti přepážkovou pracovnicí, u doručovatelů nerespektování 

žádosti adresáta o dosílku zásilek nebo neoprávněné vrácení doporučené zásilky, kdy 

doručovatelka vrátila zpět odesílateli zásilku určenou pro adresáta, který se na 

uvedené adrese zdržoval (žádost o vrácení zásilek byla podána pro adresáta stejného 

příjmení, ale jiného křestního jména).  
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Graf 4.10: Vzájemné porovnání oprávněných a neoprávněných stížností u jesenických pošt v % - 

interní zdroj České pošty 

 

                

         rok 

produkty 

2007 2008 nárůst v % 

produkty celkem 9 091 454 9 194 690 1,14 

 

Tabulka 4.13: Počet produktů podaných i dodaných u jesenických pošt - interní zdroj České pošty 

 

     V případě jesenických pošt byl zjištěn porovnáním let 2007 a 2008 nárůst 

zpracovaného produktu o zhruba 1 %, ale nárůst oprávněných stížností ve stejném 

období o 50 %. Šetřením bylo zjištěno, že jediná stížnost za rok 2008 směřovaná 

k poště Jeseník 3 byla na nevybavení pošty povinným sortimentem zboží.  

 

4. 6. 3   Kontroly realizované na jesenických poštách 

 
     Z důvodu rovnovážného stavu v rozboru stížností, kdy jsou podány maximálně tři 

nebo čtyři stížnosti za rok, je dostačující provádět kontrolní akce stanovené interními 

předpisy.    
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         rok 

kontroly 

2004 2005 2006 2007 2008 

kontroly celkem 5 3 5 6 3 

tématické kontroly 2 2 2 2 2 

komplexní kontroly 1 x x 1 x 

následné kontroly 2 1 3 3 1 

 
Tabulka 4.14: Počet kontrol realizovaných u jesenických pošt - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.11: Počet kontrol realizovaných u jesenických pošt - interní zdroj České pošty 

 
 

4. 7   Účinnost kontrolního systému 

 
     Přijímáním a vyřizováním stížností od zákazníků České pošty, které jsou podány 

ústně, písemně, telefonicky, elektronickou poštou nebo postoupeny z Centrály České 

pošty, se v současné době na regionu zabývá oddělení poštovních technologií. 

Stížnosti jsou evidovány v programu „Evidence stížností“, za který zodpovídá právě 

oddělení poštovních technologií. V programu se od 1. června 2004 zobrazují všechny 

zaevidované stížnosti v rámci celé České pošty. Všichni vedoucí zaměstnanci, na 

různých stupních řízení, tak mohou informace využívat při své pracovní činnosti pro 

zlepšení a zkvalitnění poskytování služeb. Tím je myšleno nastavení kontrolních 
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mechanismů každým z vedoucích pracovníků tak, aby byly eliminovány počty 

stížností v jimi řízených oblastech činností (dodávací služba, podací služba, peněžní 

služby, bezpečnost provozu apod.).  

       

     Pro vyhodnocení nastaveného kontrolního systému a jeho účinnosti u pošt 

v působnosti Regionu Severní Morava byly jako adekvátní vzorek zvoleny výše 

uvedené a analyzované pošty na území měst Olomouce, Havířova a Jeseníku.  
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Graf 4.12: Trend stížností u Regionu Severní Morava - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.13: Porovnání stížností a kontrol u Regionu Severní Morava - interní zdroj České pošty 
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     Rostoucí trend v počtu stížností je způsoben zejména snadnou dostupností podání 

stížnosti prostřednictvím elektronické pošty a současně rostoucí náročností zákazníků 

na kvalitu poskytovaných poštovních služeb.  

 

     Na účinnost kontrolní činnosti má nezanedbatelný vliv reorganizace České pošty, 

snižování počtu pracovníků přímo v provozu ale i v řídícím aparátu. Nárůst stížností 

v letech 2007-2008 zapříčinil nejen snadnější přístup podávání stížností a rostoucí 

náročnost zákazníků na kvalitu, ale i zavádění nových služeb, změny poštovních 

podmínek a poštovních pravidel a interních předpisů.  

 
     Podle počtů stížností ještě nelze kvalitně hodnotit spokojenost či nespokojenost 

zákazníků se službami České pošty, vzhledem k tomu, že v běžné praxi platí, že ne 

každý nespokojený zákazník podá svou stížnost. Obecně je dáno a různé průzkumy to 

dokazují, že v průměru čtyři nespokojené osoby z deseti  napíší dopis se stížností. Při 

přijímání stížností je nutno vidět i pozitivní stránku, jelikož nás stěžovatelé 

upozorňují na určité vzniklé nedostatky, které kontrolním systémem nebyly 

zachyceny. 

 

4. 8   Sledování přepravních dob 

 
     Kvalita a spokojenost zákazníků je zajišť ována i pravidelnými průzkumy kvality 

dopravy poštovních zásilek zajišť ované jednak vlastním kontrolním systémem České 

pošty a jednak nezávislou agenturou PhDr. Jungové, CSc. (dříve byl průzkum 

realizován nezávislou agenturou RAYSA).  

 
     Průzkumy ověřují dodržování podmínky stanovené ČTÚ v Základních 

kvalitativních požadavcích (dále jen ZKP), které byly zveřejněny v Poštovním 

věstníku č. 5/2005, o době dodání obyčejné listovní zásilky v D+1. Dodání v D+1 

znamená, že zásilka musí být dodána zákazníkovi následující den po dni podání (den 

podání +1). Do konce roku 2008 byl limit pro dodání obyčejných standardních psaní 

(dále jen OLS) stanoven na 90 % a od ledna 2009 byl limit zvýšen (zpřísněn) na 91 %. 

V následujících letech se „počítá“ se zvyšováním limitu, kdy ČTÚ požaduje limit pro 

rok 2013 na 95 %. Pro rok 2010 byl zpřísněn limit na 92,5 %. 
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4. 8. 1   Sledování dob dopravy OLS nezávislou agenturou  

 
     Průzkumy sledování doby dopravy nezávislou agenturou PhDr. Jungová, CSc. jsou 

prováděny a vyhodnocovány za čtvrtletí sledovaného roku. Pro analýzu jsem zvolila 

porovnávat výsledky za čtvrtletí posledních tří let pro Region Severní Morava.  

 

sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

1. čtvrtletí 2007 994 906 91,15 

2. čtvrtletí 2007 1 037 938 90,45 

3. čtvrtletí 2007 1 182 1 075 90,95 

4. čtvrtletí 2007 1 285 1 157 90,04 

rok 2007 celkem 4 498 4 076 90,62 

 
Tabulka 4.15: Počet podaných OLS v roce 2007 - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.14: Úspěšnost sledování dob dopravy 2007 - interní zdroj České pošty 
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sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

1. čtvrtletí 2008 1 732 1 615 93,24 

2. čtvrtletí 2008 1 727 1 601 92,70 

3. čtvrtletí 2008 1 897 1 743 91,88 

4. čtvrtletí 2008 2 017 1 852 91,82 

rok 2008 celkem 7 373 6 811 92,38 

 
Tabulka 4.16: Počet podaných OLS v roce 2008 - interní zdroj České pošty 
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Graf 4.15: Úspěšnost sledování dob dopravy 2008 - interní zdroj České pošty 

 

sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

1. čtvrtletí 2009 486 445 91,56 

2. čtvrtletí 2009 481 461 95,84 

3. čtvrtletí 2009 373 343 91,96 

4. čtvrtletí 2009 511 472 92,37 

rok 2009 celkem 1 851 1 721 92,98 

 
Tabulka 4.17: Počet podaných OLS v roce 2009 - interní zdroj České pošty 
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sledování doby dopravy Jungová - rok 2009
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Graf 4.16: Úspěšnost sledování dob dopravy 2009 - interní zdroj České pošty 

 

     Limit doby dopravy D+1 stanovený ČTÚ (90 %) byl v průzkumu prováděném 

nezávislou agenturou Jungová za Region Severní Morava ve všech etapách 

(čtvrtletích) let 2007 a 2008 splněn. Ve 2. - 4. čtvrtletí roku 2007 nebyly výsledky 

sledování kvality dopravy OLS nejlepší, což mohlo být způsobeno nevhodně 

vybranými respondenty (adresáty kontrolních vhozů) v rámci celé České republiky, 

vhazováním zásilek ve větším počtu do jedné poštovní schránky a jejím následným 

chybným vybráním apod..  

 

     Pro rok 2009 byl limit doby dopravy ČTÚ zpřísněn na 91 % a byl v průzkumu 

agentury Jungová za Region Severní Morava splněn. Co je příčinou nižšího procenta 

limitu není možné s určitostí sdělit, neboť  agentura zasílá pouze výsledky v číslech 

bez možnosti nahlédnutí na kontrolní zásilku a zjištění chyb. 

     Pokud však porovnáme počty vhazovaných zásilek v jednotlivých letech, vidíme, 

že agentura Jungová zvolila pro rok 2009 menší počet vhazovaných zásilek, což může 

významně ovlivnit splnění limitu. Při větší chybovosti a menším počtu zásilek může 

dojít k situaci, že navýšený limit doby dopravy pro rok 2010 na 92,5 % nebude splněn 

(7 373 zásilek v roce 2008, ale 1 851 zásilek v roce 2009 - což je čtvrtina počtu 

zásilek roku 2008).   
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4. 8. 2   Sledování dob dopravy OLS - celostátní průzkum 

 

     Vlastní kontrolní systém sledování doby dopravy je nastaven z úrovně Centrály 

České pošty (dříve generální ředitelství). Je prováděn referenty odborného útvaru 

jednotlivého regionu (vhazování kontrolních vhozů) dle metodiky centrály, 

vyhodnocován na centrále a výsledky jsou po zpracování regionům zasílány. 

Celostátní průzkum se provádí dle dané metodiky každý měsíc od června roku 2008, 

před tímto datem byl průzkum prováděn namátkově, i když celkový počet podaných 

zásilek za rok zhruba odpovídal později zvolené metodice. Proto uvádím v tabulce 

výsledky pouze devíti průzkumů roku 2008 za Region Severní Morava a rok 2009 

včetně všech dvanácti průzkumů. 

 

sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

únor 2008 199 173 86,93 

duben 2008 201 176 87,56 

 červen 2008 202 195 96,53 

červenec 2008 101 85 84,16 

srpen 2008 101 93 92,08 

září 2008 101 92 91,09 

říjen 2008 101 84 83,17 

listopad 2008 101 93 92,08 

prosinec 2008 101 88 87,13 

rok 2008 celkem 1 208 1 079 89,36 

 

Tabulka 4.18: Počet podaných OLS v roce 2008 - interní zdroj České pošty 

 

     V tabulce je vidět nesplnění limitu doby dopravy D+1 stanoveného ČTÚ (90 %)  

v pěti sledovaných obdobích (únor, duben, červenec, říjen a prosinec 2008) a díky 

těmto špatným výsledkům nebyl splněn limit dob dopravy za celý sledovaný rok 2008 

u Regionu Severní Morava.   
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sledování doby dopravy - celostátní průzkum 2008
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Graf 4.17: Úspěšnost sledování dob dopravy 2008 - interní zdroj České pošty 

 

sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

leden 2009 101 85 84,16 

únor 2009 101 93 92,08 

březen 2009 101 98 97,03 

duben 2009 101 98 97,03 

květen 2009 101 94 93,07 

 červen 2009 101 98 97,03 

červenec 2009 101 91 90,10 

srpen 2009 101 94 93,07 

září 2009 101 97 96,04 

říjen 2009 101 96 95,05 

listopad 2009 101 79 78,22 

prosinec 2009 101 98 97,03 

rok 2009 celkem 1 212 1 121 92,49 

 

Tabulka 4.19: Počet podaných OLS v roce 2009 - interní zdroj České pošty 
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sledování doby dopravy - celostátní průzkum 2009
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 Graf 4.18: Úspěšnost sledování dob dopravy 2009 - interní zdroj České pošty 

 

     V tabulce i grafu je vidět nesplnění „zpřísněného“ limitu doby dopravy D+1 

stanoveného ČTÚ pro rok 2009 (91 %)  ve třech sledovaných období (leden, červenec 

a listopad 2009). Přes velmi špatný výsledek průzkumu v měsíci listopadu způsobený 

sněhovou kalamitou ve druhé polovině měsíce byl limit doby dopravy za rok 2009 

Regionem Severní Morava splněn.    

 

     Lze se domnívat, že důvodem neplnění limitu v rámci celostátního průzkumu může 

být fakt, že nasmlouvaní pracovníci agentury Jungová vhazují kontrolní zásilky do 

poštovních schránek podél hlavních cest nebo ve větších lokalitách, kde výběry 

poštovních schránek jsou zajišť ovány většinou tzv. svoznými jízdami (výběry 

schránek v celém městě při jedné jízdě poštovním vozidlem), kdežto referenti 

odborného útvaru regionu kontrolní zásilky vhazují v obcích, kde výběry zajišť ují 

„pěší“ listovní doručovatelé a tady může snáze dojít k selhání lidského faktoru a 

neprovedení výběru poštovní schránky. 
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4. 8. 3   Sledování dob dopravy OLS - vlastní průzkum regionu 

 

     V rámci vlastního kontrolního systému s cílem zkvalitnit přepravní doby se 

zaměřením na dodržování limitů dob dopravy se začal provádět vlastní průzkum 

sledování u Regionu Severní Morava, a to vydanou metodikou regionu od června 

2008. Průzkum je prováděn referenty oddělení inspekce dle metodiky regionu a 

vyhodnocován regionem. 

 

sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

červen 2008 137 127 94,38 

červenec 2008 135 120 88,53 

srpen 2008 134 123 83,40 

září 2008 135 120 91,38 

říjen 2008 135 114 89,72 

listopad 2008 134 119 91,30 

prosinec 2008 135 111 80,25 

rok 2008 celkem 945 834 88,25 

 

Tabulka 4.20: Počet podaných OLS v roce 2008 - interní zdroj České pošty 

 

 

     V tabulce je vidět nesplnění limitu doby dopravy D+1 stanoveného ČTÚ (90 %)  

ve čtyřech sledovaných období (červenec, srpen, říjen a prosinec 2008) a díky těmto 

špatným výsledkům nebyl splněn limit dob dopravy za celý sledovaný rok 2008 u 

Regionu Severní Morava. Důvody neplnění budou zřejmě stejné jako u celostátního 

průzkumu, neboť  byly zjištěny špatné výsledky (chybovost) ve třech stejných 

sledovaných obdobích (červenec, říjen a prosinec 2008).  
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sledování dob dopravy - vlastní průzkum 2008
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Graf 4.19: Úspěšnost sledování dob dopravy 2008 - interní zdroj České pošty 

 

sledované období 
počet podaných 

OLS celkem 

počet dodaných 

zásilek v D+1 
úspěšnost v % 

leden 2009 135 110 83,23 

únor 2009 133 121 93,34 

březen 2009 207 188 90,36 

duben 2009 205 192 94,54 

květen 2009 185 168 92,19 

červen 2009 185 178 96,83 

červenec 2009 185 171 85,52 

srpen 2009 185 168 92,53 

září 2009 183 167 92,86 

říjen 2009 187 170 90,52 

listopad 2009 185 176 94,89 

prosinec 2009 185 163 86,31 

rok 2009 celkem 2 160 1 972 91,30 

 

Tabulka 4.21: Počet podaných OLS v roce 2009 - interní zdroj České pošty 
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sledování dob dopravy - vlastní průzkum 2009
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Graf 4.20: Úspěšnost sledování dob dopravy 2009 - interní zdroj České pošty 

 

     V tabulce i grafu je vidět nesplnění limitu doby dopravy D+1 stanoveného ČTÚ 

pro rok 2009 (91 %)  v pěti sledovaných období (leden, březen, červenec, říjen a 

prosinec 2009), ale díky dobrým výsledkům v měsících únoru, dubnu, červnu a 

listopadu 2009 byl splněn limit dob dopravy za celý sledovaný rok 2009 u Regionu 

Severní Morava. Důvody neplnění jednotlivých měsíců budou zřejmě stejné jako u 

celostátního průzkumu, neboť  byly opět zjištěny špatné výsledky (chybovost) ve třech 

stejných sledovaných obdobích (červenec, říjen a prosinec 2009).   
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5.   Návrh řešení a doporučení     

 

     Kvalitě poskytovaných služeb se musí věnovat maximální pozornost, zvláště 

vzhledem ke stávající situaci, kdy veřejnost má na Českou poštu spíše negativní názor. 

A právě důsledné provádění kontrolní činnosti, řádné vyřizování podání a stížností a 

další práce se zjištěnými výsledky může změnit celkový pohled veřejnosti na Českou 

poštu jako takovou. 

 

     Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na dvě důležité oblasti v rámci zajištění 

kvality poskytovaných služeb vůči veřejnosti - prověření nastaveného kontrolního 

systému u České pošty porovnáním počtu stížností a počtu realizovaných kontrol a 

dodržování dob dopravy zásilek.  

 

     Na základě provedené analýzy, dlouhodobé praxe a vlastních zkušeností 

vyplývajících z mého působení v kontrolním útvaru České pošty (dříve odbor 

kontroly, odbor kvality, dnes oddělení inspekce) a současně poznatků získaných na 

pracovních poradách od kolegů ostatních regionů České pošty mohu konstatovat, že 

kontrolní systém je nastaven správně a využíván včetně nabízených kontrolních 

systémů, hloubky provádění kontrol, obsahu i rozsahu kontrolních procesů. I přes 

uvedená pozitiva kontrolního systému ho považuji za méně propracovaný.      

 

     Slabé místo vidím ve využití zpětné vazby managementu směrem ke všem 

podřízeným jednotkám a pracovníkům. Opatření vydávána k odstranění zjištěných 

nedostatků po provedené kontrole směřují většinou jen k dané kontrolované 

provozovně (poště). Nedostatky zjištěné v poštovním provoze nejsou 

zevšeobecňovány tak, aby se zamezilo jejich výskytu i u jiných nekontrolovaných 

provozoven a snižovala se tak možná podání a stížnosti od zákazníků. A přitom cílem 

České pošty je snaha o snížení počtu stížností, a to především těch stížností 

oprávněných.  

 

     V současné době je kladen důraz na plnění plánu produktů aliančních partnerů a 

poštovní provoz jako takový je „odsouván“ až na druhé místo. Proto navrhuji 

přepracování zvláštního předpisu pro vnitřní specializovanou kontrolu v oblasti 
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poštovního provozu Směrnici č. 2/2008 „Monitoring poštovního provozu“ a vytvoření 

nové koncepce, která bude upravovat a zajišť ovat trvalé a průběžné prověřování 

kvality poskytovaných služeb výkonnými pracovníky České pošty. Kontrola kvality by 

měla pomoci mimo jiné vytvořit prostředí, ve kterém bude minimalizována možnost 

vzniku nedostatků v poštovním provozu, zapříčiněné neplněním nebo nedostatečným 

plněním povinností ze strany pracovníků České pošty a jejich nevhodného chování 

k zákazníkům. 

 

     Pokud Česká pošta chce zajistit dodržování pracovních a technologických postupů 

jednotlivých druhů služeb, úroveň chování pracovníků v poštovním provozu vůči 

zákazníkům (slušnost, vstřícnost, ochota pomoci a správnost podávaných informací) a 

organizátorskou a řídící práci vedoucích pracovníků poštovního provozu a kvalitu 

poskytovaných služeb, musí dostatečně „motivovat“ pracovníky provozu k lepším 

výkonům, tak jako je tomu u produktů aliančních partnerů. Proto navrhuji zveřejňovat 

výsledky kontrolních akcí za každý jednotlivý měsíc na webových stránkách Regionu 

Severní Morava včetně uvedení hrubých závad a finančních postihů za ně u konkrétní 

pošty a pracovníka (například 2 % z vázané části tarifní mzdy). 

 

     Skutečné počty stížností jsou ve velké míře ovlivňovány lidským faktorem, tento 

značně přispívá k jejich zvyšování (např. nevhodným chováním pracovníků, 

nedodržením daných technologických postupů apod.), ale i naopak k jejich snižování 

(způsob jednání zejména vedoucích pracovníků s potencionálním stěžovatelem).  

 

     K vývoji počtu stížností nepřispívá ani to, že se se stížnostmi po jejich prošetření 

již dále nepracuje. O výsledcích řešení stížností nejsou zpravidla informována ostatní, 

zejména kontrolní oddělení ani samotné provozovny, nejsou zevšeobecňovány a proto 

ani zapracovávány do kontrolní činnosti na všech úrovních řízení. 

 

     Současně je nutné sjednotit posuzování hrubých závad v rámci celé České pošty a 

vytvořit hodnotící systém pošt jako správnou motivaci pro zajištění kvality služeb. 

Dále navrhuji zintenzivnit operativní kontroly ze strany oddělení inspekce podle 

potřeb daného regionu se zaměřením do oblastí, které nejvíce poškozují Českou poštu 

a její jméno a nečekat až operativní kontrolu vyhlásí Centrála České pošty.  
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5. 1   hodnocení  pošty - Olomouc 9  

      Vzhledem k tomu, že na Olomoucku byl zaznamenán trend růstu stížností 

především na dodávací službu (balíkové doručování), je potřebné zvýšit, respektive 

zintenzivnit kontrolní činnost. Přestože byl zaznamenán pokles zpracovaného 

produktu v podací i dodací službě zhruba o 10 % a současně pokles oprávněných 

stížností ve stejném období o 5 %, stále je vidět růstový trend stížností.  

 

     Kontrolní činnost je možné zintenzivnit vytvořením nového pracoviště kontroly 

přímo na poště, což si vyžádá náklady ve formě mzdy pro nového pracovníka (cca 25 

tisíc korun) a poskytování dalších zaměstnaneckých výhod - stravenky, čerpání 

prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny apod.. Další nevýhodou 

zřízení takového pracoviště je, že kontrola prováděna zaměstnancem dané pošty, 

nemusí být vždy objektivní.  Proto navrhuji navýšit kontrolní akce u pošty Olomouc 9 

prováděné inspektorem (referentem) poštovního provozu, kdy je zajištěna nezávislost, 

objektivnost kontroly a současně se nenavýší ani náklady, protože inspektor má poštu 

přidělenou ve svém inspekčním obvodu a jsou mu hrazeny pouze cestovní náklady. 

Navýšit počty kontrol u pošty Olomouc 9 může na úkor ostatních pošt daného 

inspekčního obvodu, které nevyžadují tak intenzivní „dozor“ (dohled).     

 

 5. 2   hodnocení pošty - Havířov 1 

      U pošty Havířov 1 byl zaznamenán pokles stížností o více než 50 % a v roce 2008 

byla vyhodnocena pouze jedna oprávněná stížnosti ze 13 podaných stížností 

směřujících proti poště Havířov 1. Současně došlo k poklesu zpracovaného produktu o 

17 % v podací i dodací službě. 

 

     Navrhuji prověřit vedení evidence stížností na poště a jejich předávání nadřízené 

jednotce, neboť  při dané velikosti města, jeho zalidněnosti a velikosti obsluhovaného 

území a současně počtu pošt ve městě je neobvyklé evidovat pouze jednu oprávněnou 

stížnost. Nabízí se možnost, že pošta místo zaevidování stížnosti a jejího řešení, 

nabídne ústní dohodu stěžovateli a stížnost „vyřeší“ nabídkou bonusu. 
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5. 3   hodnocení  pošty - Jeseník 1  

      U pošty Jeseník 1 byl zaznamenán ustálený stav v podání a stížnostech, které se 

týkají buď  nesprávného podání informací zákazníkům anebo nezajištění povinného 

sortimentu cenin a zboží na poště. Není nutné kontrolní činnost zintenzivnit, ale 

upravit zaměření kontroly na poskytování informací veřejnosti v rozsahu stanoveném 

Základními kvalitativními požadavky a vizuální prezentaci pošty, na vybavení 

povinným i nepovinným sortimentem cenin a zboží na poště apod..  

      

 

5. 4   hodnocení sledování dob dopravy 

      Sledování dob dopravy nezávislou agenturou Jungová je jedním z hlavním 

ukazatelů kvality. Agentura pro průzkum využívá vlastní respondenty, jejichž jména a 

adresy nezveřejňuje. Navrhuji však vejít v jednání s PhDr. Jungovou a požadovat 

zasílání zásilek k nahlédnutí, u nichž byly zjištěny chyby ať  už na podání (nevybraná 

schránka), v přepravě (zásilka oražena na přepravním sběrném uzlu) nebo v otiscích 

razítek na zásilkách (nečitelnost otisku, neoražení zásilky apod.). Současně namátkově 

prověřit důvěryhodnost respondentů agentury, neboť  v minulosti byly zjištěny 

nedostatky při práci respondenta a ze strany agentury na upozornění nebylo 

reagováno. 

 

     Rozsah a kvalita informací, získaných z vyhodnocení sledování dob dopravy 

provedených nezávislou agenturou, ovlivňuje možnosti přijetí nápravných opatření. 

 

     Výsledky celostátního i vlastního průzkumu sledování dob dopravy můžeme 

ovlivnit a to tím, že pokud víme, ve kterých oblastech se nejvíce chybuje, můžeme se 

na ně kontrolní činností zaměřit. Navrhuji zakoupit pro jednotlivé regiony 

elektronické zásilky - dopisy QTL (Quality Tester Letter), neboť  v případě obyčejné 

zásilky nejsme schopni jednoznačně vyhodnotit chybovost. Toto je možné jen 

v případě, kdy je obyčejná zásilka oražena denním razítkem podací pošty, je-li 

oražena orážecím strojem sběrného přepravního uzlu, není možné jednoznačně určit 

příčinu chyby (opožděného dodání zásilky).  
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     V současné době jsou uvedené dopisy QTL pouze v držení na Regionu Severní 

Morava a Regionu Praha, a to u každého regionu po deseti kusech. Náklady na 

pořízení jedné zásilky QTL jsou cca 10 tisíc korun, každému regionu by pro zajištění 

kontrolní činnosti postačovalo 20 kusů - tzn. dokoupit pro dva regiony Severní 

Morava a Praha 20 kusů (každém,u pro doplnění po 10 kusech) a ostatním šesti 

regionům (Střední Čechy, Severní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy, Východní 

Čechy a Jižní Morava) 120 kusů - náklady přibližně 1 400 tisíc korun. Náklady na 

pořízení dostatečného počtu těchto měřících zařízení se v porovnání s pokutami a 

sankcemi hrozícími České poště v případě neplnění limitů dob dopravy ze strany 

zakladatele a regulátora zdají poměrně nízké (pokuty se pohybují v částkách miliónů 

korun). 
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ZÁVĚR 

 

     Cílem diplomové práce bylo zmapovat a zanalyzovat kvalitu poskytovaných služeb 

zákazníkům České pošty konkrétně u Regionu Severní Morava. 

 

     A jak jsou zákazníci spokojeni se službami České pošty a a co si o České poště 

myslí? Výzkum realizovaný společností CfK Praha, s.r.o., v roce 2007 ukazuje, že lidé 

si poštu spojují především s doručováním obyčejných a doporučených zásilek, 

balíkových zásilek a složenek (poštovních poukázek). Negativní stránkou pohledu 

zákazníků jsou fronty na poštách, což je dnes řešeno zaváděním vyvolávacích systémů 

na velkých pobočkách. 

 

     Pozitivní stránkou je zlepšování vzhledu interiérů pošt, kdy většina pošt dnes 

zákazníkovi nabízí kulturní prostředí, také zajištění soukromí při vyřizování 

poštovních záležitostí zavedením diskrétních zón, samozřejmostí jsou také univerzální 

přepážky poskytující listovní, peněžní a bankovní služby a odděleně specializované 

přepážky pro balíkovou službu a zajištění realizace produktů aliančních partnerů, 

směnárenské služby apod.. Pravdou je, že u běžné populace klesá a naopak u firemní 

klientely roste využívání služeb České pošty. Je potřeba změnit současné vnímání 

České pošty obyvatelstvem a lépe informovat veřejnost o nabízených službách. 

 

     I když Česká pošta věnuje pozornost informování veřejnosti, měla by k tomu účelu 

více využívat média.   
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PŘÍLOHA č. 1 

 
 
 

        VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

      VSTUPY          Vstupy: 

 
manažerské znalosti               1. lidské 
    cíle požadavků           2. kapitálové 
     využití vstupů          3. manažerské 
                          4. technologické 

 

                       Cíle požadavků: 

     Plánování          1. zaměstnanci 
                    2. spotřebitelé 
                    3. dodavatelé 
                    4. akcionáři 

  Organizování          5. vlády 
                     6. společnost 
                     7. ostatní  
   
   Personalistika      

                     Výstupy: 

                        1. výrobky 
                               2. služby 
         Vedení                  3. zisky 
                      4. uspokojení 
                      5.integrační cíl 
                            6. ostatní 
     Kontrolování            

                

    Vnější proměnné  

    a informace:       
             
                     1. příležitosti 

        VÝSLEDNÉ VÝSTUPY        2. omezení    
                    3. ostatní  

                                                               
             

           VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 
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OZ  Mezinárodní 
provoz 

 

OZ   Dodavatelské 
a obchodní služby 

GENERÁLNÍ   ŘEDITELSTVÍ 

PTJ 
Obvod… 

PTJ 
Přeprava… 

PTJ 
Doprava… 

PTJ 
Výpočetní  
technika… 

Provozovna… Provozovna… Provozovna… Provozovna… 

OZ   VAKUS 

OZ   Střední Čechy 

OZ   Jižní Čechy 

OZ   Západní Čechy 

OZ   Severní Čechy 

OZ   Východní Čechy 

OZ   Jižní Morava 

OZ   Severní Morava 



 

PŘÍLOHA č. 3  
   
   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Praha 

Centrála České pošty 

Provozovna… 

Region Střední Čechy 
 

Region Západní Čechy 

Region Východní Čechy 

Region Jižní Čechy 
 

Region Severní Čechy 
 

Region Jižní Morava 
 

Region Severní Morava 
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ZÁSILKY                        POUKAZY      ZÁSILKY        POUKAZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Povinné služby 

Psaní 
Balík 
Slepecká zásilka 

OBYČEJNÉ 

DOPORUČENÉ 

Zásilka 
Slepecká zásilka 

CENNÉ 

Psaní 
Balík 

HOTOVOST - HOTOVOST 

Poukázka C 
Poukázka D 

Poukázka B 

ÚČET - HOTOVOST 

Poukázka A 

HOTOVOST - ÚČET 

OBYČEJNÉ 

DOPORUČENÉ 

CENNÉ 

STANDARDNÍ 

Balík 

Psaní 
Balík 

Zásilka 
Tiskovinový pytel 
Slepecká zásilka 

Zásilka 
Tiskovinový pytel 
Slepecká zásilka 

Poukázka Z/C 

HOTOVOST - HOTOVOST 

Poukázka Z/A 

HOTOVOST - ÚČET 

VNITROSTÁTNÍ DO ZAHRANIČÍ 

DOPLŇKOVÉ 

POŠTOVNÍ 

ZAHRANIČNÍ 

PŘI DODÁNÍ 

OBTARAVATELSKÉ 

Rozhlasové poplatky 
Televizní poplatky 
Důchody 
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              Nepovinné služby 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obchodní balík 
PROFI balík 
EMS 
Obchodní psaní 
Zásilkový balík 

EMS 
Obchodní balík 
 

VNITROSTÁTNÍ 
DO ZAHRANIČÍ 

DOPLŇKOVÉ 

POŠTOVNÍ 

OSTATNÍ 

PŘI DODÁNÍ 

OBTARAVATELSKÉ 

Expresní finanční služby 
SIPO 
Sázky a loterie 
Dálniční nálepky 
Prodej kolků 
Telekomunikační služby 
Bankovní služby 
Penzijní připojištění 
Stavební spoření 
Pojištění 
jiné 

Certifikační autorita 
REP 
Hybridní pošta 
Centrální adresa 
Czech POINT 

JINÉ 

FILATELIE 

OBCHODNÍ 

LOTERIJNÍ ČINNOST 

POSTSERVIS 

ELEKTRONICKÉ 

PŘEPRAVNÍ 

POSTFAX 
RIPM 
Tisková zásilka 
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obvod Bruntál 

Region Severní Morava 

 
Provozovna… 

obvod Frýdek-Místek 
 

obvod Karviná 

obvod Olomouc 

obvod Nový Jičín 
 

obvod Ostrava I 
 

obvod Prostějov 
 

obvod Ostrava II 
 

obvod Šumperk 
 

obvod Přerov 

obvod Opava 


