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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hlavním mezníkem ve vývoji České pošty v oblasti 

pořizování dat, kterým je zavedení automatizovaného poštovního systému na všechny 

činnosti pošty. V teoretické části jsou zmapovány a analyzovány pouţívané zařízení, 

technologie a jejich dopad na kvalitu získávaných dat. Zhodnoceny jsou moţnosti 

pouţití prostředků systému automatické identifikace a popsán jejich přínos.  Praktická 

část je zaměřena na nově navrţený způsob získávání dat, kterým je moţné sníţit 

vytíţenost poštovních přepáţek. Tato práce naznačuje moţnosti vyuţití a dalšího vývoje 

do budoucna. 

 

Annotation 

Bachelor thesis deals with a major milestone in the development of Czech Post 

in data acquisition, which is introducing an automated postal system for all business 

postal. The theoretical parts are mapped and analyzed used equipment, technologies and 

their impact on the quality of data. Evaluated the possibility of using the means of 

automatic identification and description of their contribution. The practical part is 

focused on the newly proposed method of obtaining data, which can reduce the 

workload of postal counters. This thesis suggests the possibility of the use and further 

development in the future. 
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ÚVOD 

Česká pošta, s. p., jedna z největších společností v České republice, je hlavním 

poskytovatelem poštovních sluţeb u nás s dlouholetou tradicí a převládající pozicí na 

trhu. Toto postavení můţe být veřejností vnímáno jako dominantní, ale vzhledem ke 

svému působení nejen v oblasti definované Zákonem o poštovních sluţbách, ale také i 

v jiných odvětvích, o které konkurence zatím nejeví takový zájem z důvodu malé 

ziskovosti, je pozice České pošty prozatím nepostradatelná. S cílem splnit úkol 

dostupnosti poštovních sluţeb, který je daný státem, je v současnosti v České republice 

provozována poštovní síť s téměř 3400 poštami s bezmála 38 000 zaměstnanci. Kaţdý 

rok je také doručena skoro jedna miliarda listovních zásilek a přijato kolem jednoho sta 

milionů poštovních poukázek. 

Sluţby České pošty jsou poskytovány na celém území České republiky. Můţeme 

zde zařadit především přepravu, podání a dodání listovních, balíkových a peněţních 

zásilek ve vnitrostátním a v mezinárodním styku a také expresní a kurýrní sluţby se 

zaručenou dobou dodání. Další rozšířenou sluţbou je SIPO – sdruţené inkasní platby 

obyvatelstva, které jsou zprostředkovávány mezi firmami dodávajícími energie a sluţby 

a jejich zákazníky.  Českou poštou jsou zajišťovány také zprostředkované sluţby 

bankovních, sázkových, loterijních i pojišťovacích společností a tradičně také 

důchodová sluţba. 

V předešlých letech slouţily k zajištění základních poštovních sluţeb příjmy ze 

zdrojů tzv. poštovních výhrad. To jsou výjimky udělené státem k výhradnímu 

doručování zásilek s určitou hmotností. V současné době je však většina činností České 

pošty poskytována v plně konkurenčním prostředí a vyhrazeny jsou pouze zásilky, které 

obsahují písemnosti do hmotnosti 50 g.  Aby se mohla společnost vyrovnat s postupnou 

ztrátou monopolního postavení a liberalizací poštovního trhu, bylo nutné mimo jiné 

zvýšit efektivnost a spolehlivost sluţeb zautomatizováním poštovního systému. 
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1. HISTORIE 

Tato kapitola je zaměřena na historii automatizace České pošty a průběţně 

mapuje období zavádění jednotlivých systémů od počátku aţ po současnost.  

1.1 Přehled automatizace pošt 

Osamostatněním České republiky 1. ledna 1993 vznikají rozhodnutím ministra 

hospodářství ze dne 16. prosince 1992 z původní Správy pošt a telekomunikací, s. p. 

dva samostatné podniky. Jsou to Česká pošta, s. p. a také SPT Telecom, s. p. V září 

roku 1993 dochází k zautomatizování první pošty v České republice systémem APOST, 

tzv. automatizovaná pošta (viz Obr. 1), který je vytvářen a také spravován centrálním 

výpočetním střediskem OZ VAKUS.  Prvotní verze byly vyvíjeny pro operační systém 

MS DOS a pouţívaly server přímo na poště. Od roku 1996 dochází k přeinstalování 

pošt na Microsoft Windows NT server a také k propojování odštěpných závodů datovou 

sítí.  Ke slavnostnímu spuštění datové sítě došlo 21. března 1997.  S novými projekty 

narůstaly i další poţadavky na připojení, které se projevily především v letech 1998 – 

1999 významným rozšířením sítě o další důleţité body. Ukončení automatizace pošt 

přichází v roce 2001, kdy je vybudováno i centrum APOST slouţící pro on-line 

komunikaci z vybraných pošt pomocí ISDN linky, popř. datové sítě České pošty. 

 

 

Obr. 1 Hlavní menu - APOST
1
 

                                                 
1
 Podnikový portál [online]. [1999], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW:<www.pportal.cpost.cz > 
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V tomtéţ roce je také zahájen vývoj systému nAPOST, tzv. nová 

automatizovaná pošta, který je tvořen pro operační systém SuSe Linux 7.3 a který 

vyuţívá kódovou bázi SuSE Linux Enterprise  Server 7. Tento projekt je řešen společně 

spolupracujícími firmami Sybase, NCR, ICZ a řešiteli OZ VAKUS. V následujícím 

roce je provedena pilotní instalace a od roku 2003 je systém instalován na všech 

poštách, včetně jedno přepáţkových.  Za přibliţně 10 měsíců je v roce 2004 instalace 

dokončena na cca 3400 poštách. V polovině roku 2006 se na pošty dostává pilotní 

instalace nového produktu pod názvem xAPOST (viz Obr. 2), který rozšiřuje původní 

program nAPOST o nové aplikace jako jsou kancelářské aplikace z balíku Open Office, 

prohlíţení a tisk dokumentů PDF programem Adobe Acrobat Reader, prohlíţení WWW 

stránek a další. Je třeba podotknout, ţe se jedná skutečně jen o grafické rozšíření 

programu nAPOST.  Pro servery a klientské stanice xAPOST je pouţíván operační 

systém SuSE Linux 10.0. 

 

 

Obr. 1 Spuštěné aplikace -  xAPOST
2
 

 

 

                                                 
2
 Podnikový portál [online]. [1999], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW:<www.pportal.cpost.cz > 
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1.2 Důležitá rozhodnutí v jednotlivých etapách automatizace 

Jak jiţ zde bylo uvedeno, za hlavní mezník ve vývoji České pošty, s. p. se můţe 

povaţovat zavedení automatizovaného poštovního systému na všechny činnosti pošty. 

Od roku 1993 byl speciálně vyvinutý projekt APOST  provozován na operačním 

systému MS DOS, který byl v této době běţně pouţíván. Se zvyšujícími se nároky a 

stále většími problémy se zajišťováním hardware, na kterém byla aplikace APOST 

provozována, dochází postupem času k situaci, kdy je aplikace nad operačním 

systémem MS DOS koncepčně zastaralá.  Nejsou podporovány on-line transakce, 

jejichţ potřeba se projevuje jak u sluţeb nabízených ČP (ověřování výplat poukázek), 

tak pro poskytování dalších obstaravatelských sluţeb (např. doplňování kreditů SIM 

karet mobilních telefonů, poskytování spotřebitelských úvěrů nebo bankovních sluţeb). 

Navíc kaţdé doplnění funkčnosti naráţí na bariéru 640 KB adresovatelné operační 

paměti, coţ znamená její přeplnění
3
. 

Problematické se začínají ukazovat také datové přenosy, které jsou méně 

spolehlivé a jsou spojeny s velkým podílem manuální práce, která váţe kapacity 

pracovníků ČP a je současně zdrojem chybovosti. Tato data se přenášejí na regionální 

úroveň komutovanými přenosy s vyuţitím elektronické pošty a stávají se více a více 

nepostradatelná pro zpracování dokladů v regionálních výpočetních centrech nebo pro 

zaúčtování transakcí provedených čipovými kartami. 

Dochází sice k automatizaci posledních pošt a APOST obsáhl všechny činnosti 

na přepáţce i v zázemí, ale zároveň, jak je vidět z předchozích faktů, byl uţ také na 

hranici svých moţností. Proto bylo rozhodnuto zahájit projekt nAPOST a rozšíření 

Datové sítě ČP na úroveň pošt. 

1.2.1 Datová síť 

Počáteční vzájemné propojení výpočetních systémů organizačních jednotek 

znamenalo pro Českou poštu moţnost přenášet data přímo mezi počítači a končila 

nutnost výměny dat disketami, popř. dalšími přenosnými médii.  

                                                 
3
 STEINEROVÁ, Iva; HICKELOVÁ, Dana. Na prahu Nového APOST. Poštovní kurýr. 2002, 6, s. 86-88 
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Počítače byly propojeny v jedné lokalitě na jeden uzel a nazývány lokální síť 

LAN – Local Area Network. Vzájemné propojení vzdálených uzlů pak WAN – Wide 

Area Network. Jen pro představu, takovýchto uzlů zahrnovala Datová síť české pošty 

s označením 1 (viz Obr. 3), asi 115. V rámci DSČP1 se neuvaţovalo o připojení 

jednotlivých pošt. 

 

 

Obr. 3 Schéma Datové sítě 1
4
 

Stále se zvyšující nároky zákazníků na poskytování on-line sluţeb, zapříčinily 

nutnost rozšíření datové sítě i na jednotlivé pošty. Tento poţadavek znamenal podstatný 

zásah do infrastruktury a provozu. Bylo tedy rozhodnuto připojit do DSČP také pošty, 

které mají minimálně dvě přepáţky 

Vzhledem k velikosti sítě došlo k přehodnocení původní architektury DSČP, a to 

z níţe uvedených důvodů: 

a) Moderní technologie 

- v té době poměrně modernější technologie umoţňuje vybavení kaţdého uzlu jen 

jedním směrovačem, kdeţto dřívější technologie vyţadovala směrovače dva. 

b) Cenová dostupnost 

- cena datových linek, které jsou mezi jednotlivými uzly, uţ nezávisí na 

vzdálenosti mezi připojenými místy. 

                                                 
4
 ARNOŠT, Dan. O datové síti České pošty můţeme mluvit v superlativech. Poštovní kurýr. 2002, 6, s. 

86-88 
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Proto na základě dvou výše uvedených skutečností došlo ke změně 

z hierarchické architektury datové sítě zobrazené na obrázku č. 3 na tzv. 

centralizovanou architekturu ukázanou na obrázku č. 4.  

 

 

Obr. 4 Schéma Datové sítě 2
5
 

U této nové sítě DSČP2  se jiţ zvýšil počet připojených uzlů z předchozích 115 

na 1600 a realizace probíhala takovým způsobem, aby v ţádném případě nebyl narušen 

běţný provoz na poštách.      

Tímto Česká pošta získala jednu z největších soukromých datových sítí v České 

republice, která byla postavena na poměrně moderně dostupné technologii.                                                                                                                                               

1.2.2 nAPOST 

Projekt pod názvem nAPOST je navrţen v tzv. centralizované architektuře. 

Hlavní částí systému je skupina velkých výkonných serverů, která je umístěna 

v centrálním výpočetním středisku, přičemţ malý server na poště zůstává jako tzv. 

zprostředkovatel mezi centrálními servery a koncovou stanicí. Veškerá data pořízená na 

stanicích jsou pak ukládaná v centrálním databázovém serveru. 

                                                 
5
 ARNOŠT, Dan. O datové síti České pošty můţeme mluvit v superlativech. Poštovní kurýr. 2002, 6, s. 

86-88 
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Základní poţadavky nového řešení: 

 racionalizovat stávající postupy a umoţnit další rozvoj s primárním zajištěním 

stejné funkčnosti stávajících aplikací 

 umoţnit realizaci on-line transakcí s interními systémy pošty i systémy partnerů 

 minimalizovat nároky na hardware s moţností vyuţití stávající techniky  

 sníţit finanční náklady na pořízení potřebných licencí 

 zachovat nenáročnost obsluhy s maximálním vyuţitím stávajícího uţivatelského 

rozhraní, bez nutnosti větších investic do nového přeškolování zaměstnanců 

 zabezpečit ukládání důleţitých dat ze všech pošt  

 centralizovat informace s okamţitou pouţitelností pro ostatní úlohy 

 

Aby byly všechny tyto poţadavky splněny a nedocházelo k problémům, byl 

vyměněn operační systém serverů a stanic na poštách za nový operační systém Linux, 

který je moţné přizpůsobit vlastním potřebám. V této souvislosti je také nutné uvést 

skutečnost, ţe výměna proběhla i z důvodu ukončení podpory operačního systému MS 

DOS v roce 1999, který tímto přestal svými funkcemi vyhovovat. Přičemţ Open Source 

řešení zaloţené na Linuxu, které je dostupné pod určitou licencí, dovoluje zdrojový kód 

volně měnit a upravovat.  Hlavní výhodou Open Source je tedy určitá nezávislost na 

výrobci a vysoká kvalita produktů, které jsou většinou distribuovány zdarma. Česká 

pošta tímto výrazně uspořila nemalé finanční náklady v oblasti nutných investic do 

hardware i náklady spojené se správou a údrţbou infrastruktury. 

Dodavatelem řešení zaloţeného na operačním systému SuSE Linux se stala 

společnost Novell Professional Services Česká republika, s. r. o, která po rozsáhlé 

analýze poţadavků i provozu pošt vytvořila dvě specializované instalace operačního 

systému. První byla určena pro instalaci serverů na poštách a druhá pro instalaci na 

klientských přepáţkových stanicích. 

Projekt nAPOST vychází z řešení původního APOSTu, jenţ byl provozován pod 

operačním systémem MS DOS a který automatizuje technologické činnosti pošty. Svým 

novým řešením, které je zaloţeno na operačním systému SuSE Linux, je rozšířen o on-

line předávání vybraných dat do centra 
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1.2.3 xAPOST 

Úloha xAPOST je svým způsobem vylepšenou a rozšířenou verzí nAPOST 

s operačním systémem SuSE Linux 10.0. Hlavním důvodem zavedení tohoto systému 

bylo zajištění poskytování nových sluţeb na přepáţkách vybraných pošt, které vyţadují 

grafické prezentační prostředí s moţností pouţití kancelářských aplikací. Jedná se o 

další fázi vývoje automatizace pošt, která se snaţí přizpůsobit externím subjektům. 

 

Řešení z technologického hlediska umoţňuje: 

 připojení přepáţek dané pošty na intranetové servery  

 připojení dané pošty do centrálního systému elektronické pošty 

 pouţívání standardních kancelářských aplikací na poštách  

 zahrnutí údajů o poskytované sluţbě externího subjektu do datových záznamů 

APOST  

 přechod práce na stanici nAPOST do grafického prezentačního prostředí 

 

Úloha xAPOST je tvořena jako framework pro určité aplikace coţ znamená, ţe 

slouţí jako podpora při organizaci dalších softwarových projektů. V současnosti 

vyuţívají xAPOST přepáţky, které jsou zavedeny na vybraných poštách jako kontaktní 

místa elektronické veřejné správy. Tyto místa dávají občanům nové moţnosti přístupu 

k úředním agendám.  
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2. ZPŮSOB AUTOMATIZACE, VÝVOJ A SPRÁVA 

Zavedení APOSTu na přepáţkách České pošty v minulosti zcela prokazatelně 

urychlilo práci a zvýšilo komfort směrem k zákazníkům. Vţdyť i samotná instalace 

výpočetní techniky sebou přinášela modernizaci prostorů pro zákazníky i pracovního 

zázemí. Podstatná však byla skutečnost, ţe většina ručně prováděných úkonů, jak 

v zázemí pošt, tak i na přepáţkách, byla převedena do očíslovaných transakcí, které jsou 

pořizovány na koncových stanicích. Tímto způsobem jsou realizovány finanční a 

poštovní transakce, ceniny, příprava doručování důchodů a poukázek, podání a dodání 

zásilek, různá vyúčtování, statistiky a další. Takto pořízená data jsou na poště 

nashromáţděna a poté přenesena do centra, kde jsou připravena k okamţitému pouţití 

pro ostatní úlohy.  

Při vytváření uvedených transakci je přitom kladen důraz na to, aby práce na 

přepáţce byla rychlá a jednoduchá. Z tohoto důvodu jsou pravidelně prováděny analýzy 

jiţ zavedených technologických postupů, které můţou odhalit určité nelogické pracovní 

postupy v souvislosti se stálým vylepšováním a doplňováním systému o nové poznatky. 

Přitom nesmí být opomenuty ani bezpečnostní poţadavky na aplikaci a pro určité jiţ 

zavedené způsoby ovládání a styl obrazovek ani jejich logika. K lepší bezpečnosti 

přispívá například automatický on-line zápis poštovních i finančních transakcí do 

centra, on-line ověřování poštovních poukázek nebo nadlimitních výplat. Způsoby 

ovládání a logika byly po dlouhou dobu školeny speciálními středisky, kde se všichni 

pracovníci měli moţnost naučit jak se systémem APOST pracovat, na coţ byly Českou 

poštou vynaloţeny nemalé finanční prostředky.  

2.1  Vývoj a správa systému APOST 

Na vývoji a správě systému APOST se podílejí níţe uvedení pracovníci podpory: 

 Řešitelé software APOST 

 Oblastní softwarové podpory 

 Instalační pracovníci a hardwarové podpory 

 Pracovníci poštovně technologické podpory 

 HelpDesk 
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Řešitelé software APOST 

Jedná se o skupinu vývojových pracovníků, která řeší veškeré poţadavky na 

činnost systému APOST na poštách. Jejich úkolem je tvorba změn do jednotlivých 

aplikací, přípravy aktualizací, řešení problémů nestandardních stavů a další. Skupina je 

tvořena technology, programátory a dalšími specialisty na operační systémy, databáze 

nebo počítačové sítě. 

Oblastní softwarové podpory 

Tato část podpory je tvořena vyškolenými pracovníky, kteří mimo jiné dohlíţejí 

na správný chod všech aplikací na poštách. Působí v daných oblastech jako 

zprostředkovatelé mezi pracovníky pošty a řešiteli. Dodávají informace o problémech a 

nestandardním chování systému. Mají oprávnění odborně zasáhnout do systému a 

obnovit tak funkčnost aplikací na poště. 

Instalační pracovníci a hardwarové podpory 

Uvedená skupina odborníků se zaměřuje především na kompletní instalace 

software a hardware na poštách, ať uţ se jedná o pošty nově zprovozněné nebo uţ delší 

dobu zavedené.  Jejich úkolem je vybudovat funkční zařízení, které je přesně 

přizpůsobeno potřebám pracovníků pošty. Přitom je nutné dbát na různorodost pouţité 

techniky, systémů a aplikací.  

Pracovníci poštovně technologické podpory 

Pro pomoc při řešení problémů technologického rázu je zde uvedena i tato 

skupina. Z důvodu stálého zavádění nových směrnic a nařízení do provozu jsou na 

pracovníky pošt kladeny nové a nové nároky.  Tyto skutečnosti je třeba také 

prokonzultovat s odborníky, kteří jsou schopni pomoci v kritických situacích a dokáţou 

nasměrovat pracovníky k vyřešení problému, aniţ by došlo k chybám. 
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HelpDesk 

Podpora uţivatelů je rovněţ zajišťována formou tzv. HelpDesku (viz Obr. 5). 

Tato metoda vychází z principu jediného kontaktního místa pro koncové uţivatele. 

Jedná se o útvar, který je předsunutý vůči koncovým uţivatelům
6
. 

HelpDesk zajišťuje následující činnosti: 

 rozhraní směrem ke koncovým uţivatelům, obsahující telefonní kontakty, 

webové rozhraní, e-mailové rozhraní a jiné moţnosti komunikace. 

 informace o moţnosti vlastního řešení chyb. 

 sluţby zajišťující komunikaci s koncovými uţivateli (interní, externí), evidence 

a vyřizování incidentů. 

 sluţby zajišťující primární kontakt a první úroveň podpory uţivatelům.  

 na jedné straně přijímá poţadavky nebo hlášení chyb, na straně druhé funguje 

jako informační centrum, které informuje koncové uţivatele o aktuálních 

problémech 

Pokud je moţné poţadavek vyřešit přímo operátory HelpDesku , je zpracován a 

následně uzavřen. V opačném případě je přidělen specialistům formou určitého 

incidentů, popř. poţadavku na sluţbu. Koncový uţivatel je vţdy informován o řešení 

svých poţadavků, resp. můţe je sledovat i aktivně kontrolovat pomocí webového 

přístupu k aplikaci.  

 

Obr. 5 Obrazovka – HelpDesk
7
 

                                                 
6
 Směrnice č. 2/2004 Rámec vedení informatiky. Česká pošta, 2004, 27 s 

7
 Podnikový portál [online]. [1999], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW:<www.pportal.cpost.cz > 
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2.2 Identifikace nestandardních stavů 

Identifikace nestandardního stavu je prováděna na základě chování celého 

systému pošty a lze ji rozdělit do těchto oblastí: 

 Poruchy hardware (PC, monitor, periferie atd.)  

 Poruchy software (klienta, interpretačního serveru) 

 Výpadky sítě LAN 

 Výpadky sítě WAN 

 Výpadky rozhraní 

 Problém centrálních serverů 

 Poštovně technologické problémy na poště 

 

Řešením poruchy je pověřena příslušná skupina pracovníků, která je povinna 

provést odstranění závady do pevně stanovené doby od jejího nahlášení. K tomuto účelu 

má k dispozici efektivní systém předávání informací v rámci dohledu Datové sítě ČP a 

HelpDesku. U oprav týkajících se hardware, je to pak řada náhradních komponentů pro 

okamţitou výměnu a následné obstarání servisní opravy. 
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3. AUTOMATIZACE NA PŘEPÁŽKÁCH 

Automatizované úlohy se svými technickými prostředky, pracovními postupy, 

pravidly a pracovníky slouţí k podpoře technologických procesů, které probíhají na 

přepáţkách České pošty. Vyuţívané úlohy provádějí sběr a záznamy dat, jejich následné 

zpracovávání, vyhledávání a uchovávání. Spojené automatizované úlohy potom 

společně tvoří integrovaný technologický systém. 

3.1 Topologie systému APOST 

Pro lepší vysvětlení architektury systému APOST je důleţité pojmenování 

jednotlivých částí z hlediska topologie prostředí. Systém je rozdělen na dvě základní 

vrstvy. Jedná se o vrstvu centrální a produkční (viz Obr. 6). 

 

Obr. 6 Pohled na vrstvy prostředí APOST
8
 

Centrální vrstva 

- jsou zde provozovány centrální evidenční a datové části aplikace včetně rozhraní 

systému vůči interním i externím systémům, jeţ spolupracují s APOST 

- data jsou ukládána do centrálních databází na databázové servery, které patří 

společně s aplikačními a replikačními severy ke třem samostatným oblastem 

centra 

                                                 
8
 Podnikový portál [online]. [1999], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW:<www.pportal.cpost.cz > 
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- vrstva je dostupná přes Datovou síť ČP nebo ISDN linku a nenachází se přímo 

na poštách 

Rozdělení centrální vrstvy: 

1) Aplikační   

- obsahuje aplikace pro zabezpečení centra, pro styk s externími systémy atd. 

- provozuje sluţby, které zajišťují logickou činnost centra (on-line dotazy,    

  distribuce souborů a jiné) 

2) Evidenční 

- podporuje činnost aplikační vrstvy a rozhraní k dalším systémům 

- obsahuje aplikace provádějící evidenční činnost (ukládání logovaných dat,  

   podpora zálohování atd.) 

 

Produkční vrstva 

- nachází se na jednotlivých poštách a je zde provozována vlastní aplikace 

APOST (viz Obr. 7) 

Rozdělení produkční vrstvy: 

1) Interpretační 

- hlavní část produkční vrstvy je tvořena interpretačním serverem řídícím  

  činnost následující prezentační vrstvy na jednotlivých pracovištích, přičemţ   

  fyzické oddělení obou vrstev není nutné, provozování na stejném fyzickém  

  počítači je tedy moţné 

- zajišťuje logickou činnost aplikace 

2) Prezentační  

- minimální programové vybavení, plně řízené interpretační vrstvou 

- slouţí k zajištění činnosti na pracovišti koncového uţivatele 

- zajišťuje práci periferií, které jsou umístěny na přepáţkách 

Realizace produkční vrstvy: 

1)  Interpretační 

- software vznikl integrací distribuovaného řešení DOS APOST na server pošty,    

   byl převeden na OS Linux 

           - aplikace je vyvinuta v jazyce  C/C++     
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Software primárně realizuje: 

 provoz aplikací všech klientů pošty na interpretačním serveru pošty 

 komunikaci s klienty 

 komunikaci s centrálními servery pomocí rozhraní  

 přímou komunikaci s centrálními servery  

2) Prezentační  

- software speciálního klienta APOST na platformě OS Linux 

            - klient je vyvinut v jazyce  C/C++ 

  Software realizuje uvedené sluţby: 

 zobrazování na monitoru 

 komunikace s klávesnicí 

 komunikace s periferiemi  

 komunikace s aplikací na interpretačním serveru  

 

 

                                                                                   DSČP / ISDN                   Centrální vrstva   

 

         Interpretační server 

                                                                                                        Interpretační vrstva 

 

  

                        

                    LAN                   LAN 

                                                                                                        Prezentační vrstva 

                     klient                               klient                             klient  

 

 

 

Obr. 7 Schéma produkční vrstvy APOST 
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3.2 Základní vybavení automatizované přepážky 

Pro práci na automatizovaných přepáţkách jsou důleţitá zařízení, která patří 

k jejich základní výbavě: 

 počítač s monitorem a klávesnicí 

 multifunkční tiskárna 

 zákaznický display 

 listovní váha 

 klientská klávesnice pro pouţití čipové karty 

 terminál pro čtení čipové karty 

 snímač čárového kódu 

 

Vedle vybavení  APOST jsou zde také bezpečnostní zařízení poštovních přepáţek 

 trezor s časovým zámkem 

 UV lampa k ověřování bankovek a dokladů 

 

V momentě zapnutí počítače na přepáţce dochází ke staţení vlastní aplikace 

klienta APOST z interpretačního serveru a po následné kontrole je spuštěn startovací 

skript, který zajišťuje vlastní spuštění aplikace klienta APOST. Klientská stanice tedy 

trvale obsahuje pouze operační systém Linux, loader a filesystém aplikace APOST. 

Loader provádí samotné staţení aplikace, její kontrolu a překopírování do filesystému. 

Po připojení klienta a nastartování aplikace je spuštěno hlavní menu APOST. 

 

Minimální hardware konfigurace PC na přepáţkách: 

 Procesor 486/SX25 MHz a vyšší 

 Paměť 8 MB a více 

 Disk cca 60 MB prostoru 

Na základě výše uvedených parametrů je vyuţíváno asi 8 základních typů PC, 

které splňují poţadavky pro klientské stanice. 

Na poštách je vţdy vybrána stanice, obecně se jedná o PC s nejlepším 

vybavením, která je určena jako stanice zálohovací. Činnost této stanice je zpravidla 

spouštěna v době, kdy nedochází k omezování práce ostatních stanic.  



  

26 

 

Obvykle v nočních hodinách jsou zde ukládány komprimovaná data. Systém 

zálohování, včetně odmazávání, je na aktivní záloţní stanici plně řízen aplikací APOST. 

 

Periferie připojené na stanici 

Na klientskou stanici jsou připojeny periferie, jejichţ přístup je zajišťován 

operačním systémem Linux. 

 

Přehled vyuţívaných periferií na přepáţkách ČP: 

1. Lokální tiskárny: 

Seriový port:  - OLIVETTI PR50  

                       - OLIVETTI PR2 , PR2E  

Paralelní port: - emulace IBM ProPrinter  

                          (např. MANNESMAN MT131, OKI 52x, 32x, 332x, 320FB) 

                        - emulace EPSON paralelní (např. OKI, EPSON FX1170) 

2. Snímače čipových karet: 

            Seriový port: - ELITE 510 

3. Váhy: 

Seriový port: - NCR P180 

                      - TC 5, TC 33, TL 5, TL 33 

USB port:      - TLA 5 

4. Zákaznický display 

Seriový port: - NCR   

                      - FUTABA 

                      - Bohemia display 

                      - DSP800 

5. Snímače čárových kódů 

            Seriový port: - DATAWAND   

                                  - PDT 

                                 - CPT 711 L 

                                 - CPT 8001 L 

                                 - LS 5000 
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3.3 Zadávání dat na přepážkách 

Pro zajištění velmi širokého spektra sluţeb, jeţ jsou nabízeny zákazníkům, má 

Česká pošta ideální postavení a to díky své rozsáhlé síti poboček. Rozsah 

poskytovaných sluţeb však závisí na určitých specifických podmínkách. Tomu je také 

přizpůsobena vybavenost jednotlivých přepáţek, které svým zaměřením provádějí 

vybrané typy sluţeb. 

  

Služby lze rozdělit podle možnosti realizace na přepážkách: 

a) standardní  -  poskytované na všech přepáţkách (např. příjem a výdej zásilek) 

b) speciální     -  prováděné pouze na poštách se specializovanými přepáţkami 

                      (např. obsluha bankovních účtů) 

 

Podle rozsahu sluţeb na specializovaných přepáţkách jsou pošty dále členěny do 

kategorií s nabídkou, v které jsou obsaţeny např. zaloţení Postţirového účtu, vkladní 

kníţky, Postkonta, spotřebitelské úvěry, dále produkty Kreditka, Eurogiro, Poštovní 

termínovaný vklad a další. 

Snahou přitom zůstává zpřístupnit zákazníkům v rámci svých moţností co 

nejvíce speciálních sluţeb, čímţ se poskytovaný standard zvyšuje. Toho lze dosáhnout 

pouze inovací nabízených produktů a zaváděním nových moderních technologií. 

3.3.1 Způsoby zadávání dat 

Pro bezchybný chod celého systému je velmi důleţité zajištění co nejvyšší 

přesnosti vstupních údajů na přepáţce, na základě kterých jsou dále prováděny úkony 

slouţící k dosaţení určitého cíle. Tím cílem můţe být v poštovním provozu například 

dodání zásilky na správnou adresu nebo přijetí finančních prostředků za účelem jejich 

přesného doručení. Kritériem úspěšnosti celého procesu je tedy sníţení chybovosti při 

zadávání dat. Smyslem je pak zavádění takových opatření, které zajistí automatické 

vyhledávání chyb, upozorní na chybu uţivatele co nejpřesnějším popisem a navrhnou 

moţnosti jejich odstranění.  Pracovník přepáţky se tímto způsobem můţe vyhnout 

problémům, které vzniknou jako výsledek činností, jenţ musí proběhnout okamţitě a 

nelze je vrátit zpět. 
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Komunikace se systémem APOST na přepáţce je prováděna klasickým 

způsobem s vyuţitím klávesnice, kterou jsou pořizovány hlavní části poštovních a 

finančních transakcí. Pro usnadnění zadávání dat jsou poskytovány jednoduché 

instrukce a nápovědy, které směrují uţivatele, jakým způsobem data pořídit. Účelem 

přitom není zahlcovat hromadou neuţitečných informací, ale poskytnout jen ty 

potřebné. Pro uţivatele totiţ můţe být mnoho informací stejně problematické, jako kdyţ 

jich je nedostatek. 

 

Pro usnadnění zadávání dat lze použít uvedené druhy nápovědy: 

 Výběr nabízených moţností  

 - zobrazení jednotlivých moţnosti, které jsou v daném případě přípustné  

 Nápovědný text s příklady zadaných dat 

            - zobrazení přípustného způsobu, stylu nebo formátu 

 Potvrzující text po zadání  

- potvrzení zadaných dat zobrazením textu s výzvou k odsouhlasení správnosti 

 Dodatečné zobrazení nápovědy pro opravu chyby 

 - zobrazení příkladu správného vyplnění u editovaného pole po neúspěšném  

   pořízení dat 

 

3.3.2 Metody kontroly správnosti dat 

Kontrolní metody jsou mechanismy slouţící ke zkontrolování, potvrzení či 

opravení informací před dokončením zadávání dat.  Uţivatel má moţnost se ve své 

činnosti vrátit zpět a chybu opravit.  

Při pořizování dat přímo z klávesnice na přepáţkách České pošty je 

pravděpodobnost výskytu chyby poměrně vysoká. Jedná se především o zadávání 

nesprávných údajů, ať uţ jde o různé překlepy či zadávání mimo předpokládaný rozsah. 

Pro omezení chybovosti získaných dat jsou metody kontrolující jejich správnost 

napojeny přímo na jednotlivá editační pole poštovních transakcí.   
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Napojené metody na editačních polích lze využít například ke kontrole: 

 správnosti zadání typu nebo formátu údaje       

 jednoznačnosti pořízených dat v rámci vybraných celků 

 zadání odpovídající kombinace   

 zadání v rámci určitého rozsahu 

 

Kontrolní metody ke své činnosti vyuţívají různé způsoby porovnávání 

pořízených dat. 

 

Jedná se především o porovnávání s údaji: 

 vyhledávanými v souborech (různé druhy číselníků, datových souborů) 

 opakovaně pořízenými (vícenásobné zadání stejného údaje) 

 vytvořenými z původně zadaných údajů (kontrolní součty, modulo) 

 

3.3.3 Automatická identifikace 

Jedním z běţně vyuţívaných způsobů, které se stále více rozšiřují na produkty 

ČP, je pořizování dat pomocí snímání čárových kódů. Jedná se o velmi efektivní a 

přesný způsob zadávání.  

 

Zavedení sběru dat s využitím čárových kódu bylo velmi přínosné především z 

důvodu:  

a) sníţení moţnosti výskytu chyb s jejich následnými opravami 

b) moţnosti větší zaměnitelnosti obsluhy přepáţek 

c) zkvalitnění a zrychlení zákaznických sluţeb   

d) úspora lidských zdrojů 

e) odstranění méně produktivního zadávání  

 

Technické prostředky, kterými je automatizovaného sběru dat dosaţeno, se liší v 

závislosti na mnoţství poţadovaných dat a na pracovním prostředí, kde jsou pouţívány. 

Důleţitým kritériem je rovněţ zajištění bezchybné a rychlé komunikace s nadřazeným 

systémem.  
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Čárový kód  

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černě 

vytištěnými pruhy definované šířky, které se skládají z určitého počtu čar a mezilehlých 

mezer, ty umoţňují přečtení dat pomocí technických prostředků – čteček či skenerů.  

Symbol čárového kódu je obvykle sloţen z počátečního znaku start, potom následují 

vlastní data s kontrolním součtem. Ukončen je znakem stop. Před a za symbolem se 

dále nachází prázdné místo určité šířky bez potisku tzv. klidová zóna. 

 

Symbolika čárových kódů 

Výběr symboliky závisí na charakteru dat v konkrétně dané aplikaci. 

 

Mezi základní typy symbolik čárových kódů patří: 

- Typy souvislé  - začínají čarou, končí mezerou a nemají mezi znakové mezery 

- Typy diskrétní - začínají i končí čarou a mezi jednotlivými znaky je   

                                      mezi znaková mezera 

 

Typy používaných symbolik: 

Code 39 

- zakóduje číslice, písmena a některé interpunkční znaky 

- diskrétní kód s proměnnou délkou 

Code 128  

- alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá       

EAN 13 a EAN 8 

- oba jsou numerické, číslo označuje pevnou délku 

- správu provádí organizace EAN v Belgii, Česká republika má přidělen kód země   

            859 

MSI 

- numerická symbolika proměnné délky 

- obvykle pouţíván na cenových etiketách zboţí v obchodě 

Codabar 

- diskrétní samoopravný kód proměnné délky 
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U.P.C  A 

- Universal Product Code – univerzální kód výrobků zaváděný v marketech 

- symbolika je pevné délky, numerická a souvislá 

- navrţen jako jednoznačná identifikace výrobku a jeho výrobce 

Interleaved 2/5 

- samostatný numerický kód, běţně pouţívaný v průmyslových aplikacích 

- znaky na lichých pozicích jsou kódovány do čar a znaky na sudých pozicích do 

            mezer 

Pro účely České pošty je předepsáno několik typů čárových kódů (Code 128, 

EAN). Například u označení zásilek je to jednodimenzionální čárový kód s relativně 

velkou informační hustotou, alfanumerický, typu Code 128, s pevnou délkou 13 

kódovaných znaků (viz Obr. 8). Ţádný další čárový kód C128 s délkou 13 znaků (např. 

interní kód podavatele) na adresní straně zásilky být nesmí. Moţnost umístění dalšího 

čárového kódu podavatelem (jiného typu a délky) na adresní stranu zásilky podléhá 

schválení ČP. 

 

            xxx xx = PSČ podací pošty                    

            xxxxxxxxxx = název podací pošty 

 

 

 

 

Obr. 8 Vzor čárového kódu České pošty
9
 

 

Kontrola pořízených dat 

Ačkoliv je tento způsob zadávání kvalitativně na lepší úrovni, je i zde nutné 

zamezit pořizování nesprávných dat na nesprávná místa.  Následný chybový stav totiţ 

můţe způsobit při následné kontrole a dalších opravách daleko větší časové ztráty neţ u 

klasických metod pořízení. V takové situaci je potom důleţité překontrolovat především 

správně zapsané konkrétní hodnoty v editačních polích i posloupnost zadávaných 

hodnot.  

                                                 
9
 Čárové kódy na Doporučené zásilky [online]. 01. 08. 2011 [cit. 2011-08-04]. Uţitečné nástroje a 

návody. Dostupné z WWW: <http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/uzitecne-informace/rck/carove-kody-

na-doporucene-zasilky-id30692/>. 
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4. ZPŮSOBY A ORGANIZACE OBSLUHY 

Dohled nad činností České pošty je prováděn Českým telekomunikačním 

úřadem, který pravidelně zveřejňuje zprávy o plnění povinností v oblasti základních 

sluţeb.  Některé zprávy sice obsahují určitý výčet zjištěných nedostatků, ale ne vţdy 

hodnotí činnost firmy jako celek. Někdy je postrádána jakákoliv kvantifikace zjištěných 

nedostatků a jejich porovnání s rozsahem činnosti pošty.  Česká pošta však věnuje všem 

zveřejněným skutečnostem velkou pozornost a většinou z nich se zabývala jiţ 

v minulosti i z vlastní iniciativy.  Vţdy je vyvíjena snaha nalézt přijatelná ekonomicky 

únosná řešení. 

4.1 Vytíženost poštovních přepážek 

Příkladem můţe být řešení dlouhodobě známého problému nepřiměřené čekací 

doby na přepáţkách. Pro tyto konkrétně uvedené nedostatky byly jiţ v minulosti přijaty 

níţe popsaná opatření slouţící k jejich odstranění: 

- zavádění vyvolávacího systému na poštách 

- zavádění univerzálních přepáţek 

- způsob vydávání zásilek (zavedena moţnost vydávání oznámených zásilek na 

více přepáţkách) 

Nepřiměřená čekací doba je velmi citlivá záleţitost, která je vţdy zákazníky 

vnímána negativně.  Ne vţdy je správný počet obsluhujících přepáţek na poštách 

v ideálním počtu tak, jak by bylo v konkrétní době potřebné. Při sníţeném počtu 

samozřejmě dochází k prodlouţení čekací doby. Při zvýšeném počtu se sice doba 

obsluhy zrychlí, ale na úkor rostoucích nákladů. Cílem by tedy mělo být zvolení takové 

varianty, která bude optimální s ohledem na nákladovou efektivnost i na zrychlení 

obsluhy.  

Přibliţný počet přepáţek, který by odpovídal poţadavkům lze částečně 

vysledovat z pořízených transakcí, které jsou evidovány systémem APOST. Kaţdá 

transakce totiţ obsahuje jedinečný kód, kterému odpovídá konkrétní sluţba, dále pak 

číslo pošty, číslo přepáţky a také datum a čas pořízení. Z jednotlivých dat se dá tedy 

určit frekvence a průměrná doba obsluhy i typy sluţeb poţadované zákazníkem.   
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4.2 Vyvolávací systém 

Instalace vyvolávacího systému na poštách zvyšuje komfort klientům pošty a 

zaručuje diskrétnost při jednání. Výstupy z vyvolávacího systému jsou také cenným 

podkladem pro organizování prodejní sítě, které poskytují údaje o rozloţení 

zákaznických poţadavků v čase. Provozní úsek má moţnost na základě výstupů 

z vyvolávacího systému modelovat činnost na přepáţkách pošt a tím působit na 

sniţování čekacích dob a dob obsluhy na poštách. 

 

Princip vyvolávacího systému 

Po příchodu na poštu se zákazník rozhodne podle informací na panelu, kterou 

sluţbu si zvolí. Přistoupí k tiskárně lístků, kde si vybere jednu z vyřizovaných sluţeb. 

Kaţdé definované tlačítko na tiskárně je systémem posuzováno jako jedna činnost. 

Systém okamţitě ke kaţdé činnosti vytváří virtuální frontu, do které je zákazník 

automaticky po stisknutí tlačítka na tiskárně zařazen. Následuje vydání lístku 

s pořadovým číslem. Na hlavním displeji se za určitý čas přiřazené číslo zobrazí, takţe 

se zákazník dozví, u které přepáţky bude obslouţen. Systém průběţně zařazuje klienty 

k obsluze k přepáţkám, které jsou přepáţkovým pracovníkem přes přepáţkovou 

klávesnici označeny jako volné. Pro lepší orientaci je číslo volaného klienta zobrazeno 

současně na hlavním i přepáţkovém displeji (klient je vyzván k obsluze). 

 

Základní technické prvky 

 řídící jednotka – slouţí k řízení chodu vyvolávacího systému a k uchování dat o 

obsluze, které jsou dále zpracovávány na samostatném počítači. Software dále 

umoţňuje nastavení konfigurace a monitoring dat 

 tiskárna lístků – slouţí k vydávání pořadových lístků (viz Obr. 9). Klienti si na 

tiskárně sami volí jednu z vyřizovaných sluţeb (viz Obr. 10). 

 

 
Obr. 9 Lístky s pořadovými čísly

10
 

                                                 
10

 Podnikový portál [online]. [2010], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW:<www.pportal.cpost.cz> 
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Obr. 10 Tiskárna lístků vyvolávacího systému
11

 

 

 vyvolávací zařízení – pracovní nástroj obsluhy přepáţek, který slouţí k práci 

s virtuální frontou klientů (viz Obr. 11) 

 

  

Obr. 11 Vyvolávací zařízení na přepáţce
12

 

 

 přepážkový displej – umísťuje se ke konkrétní přepáţce a slouţí ke stabilnímu 

zobrazení čísla volaného klienta po celou dobu jeho obsluhy (viz Obr. 12). 

Výrazně zvyšuje orientaci v prostoru haly pro veřejnost 

 

  

Obr. 12 Přepáţkový displej
13

  

                                                 
11,12,13

 Podnikový portál [online]. [2010], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný 

z WWW:<www.pportal.cpost.cz> 
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 hlavní displej – zobrazuje číslo volaného klienta a číslo přepáţky, ke které se má 

klient dostavit (viz Obr. 13). Umisťuje se do haly pro veřejnost tak, aby byl co 

nejlépe viditelný čekajícími klienty. V případě členité haly je moţno pouţit i více 

hlavních displejů. Dle počtu řádků je na displeji zobrazována historie posledních 

volaných klientů. Změna údajů na displeji musí být vţdy doprovázena zvukovým 

signálem – gongem. 

 

          
 

Obr. 13 Hlavní displej
14

 

 

Výhody vyvolávacího systému 

 klient je obslouţen podle zvolené sluţby přepáţkou, která tuto sluţbu poskytuje 

v pořadí stisknutí tlačítka na tiskárně 

 je přirozeně respektována diskrétní zóna 

 klienti jsou obsluhováni rovnoměrně u všech přepáţek – v důsledku toho 

nedochází k nevytíţenosti vzdálených přepáţek 

 výstupy z vyvolávacího systému napomáhají k obsazování pracovních směn 

 pošta má přehled o čekacích dobách a dobách obsluhy u jednotlivých přepáţek a 

pracovníků 

 pošta má moţnost modelovat provoz podle poţadavků klientů v reálném čase  

 systém slouţí ke zvýšení efektivity práce 

 

                                                 
14

 Podnikový portál [online]. [2010], 2011 [cit. 2011-07-20]. Dostupný z WWW:<www.pportal.cpost.cz> 
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Negativní dopady 

Po zavedení nového způsobu obsluhy se v počátcích provozu mohou vyskytnout 

určité negativní dopady. Jedná se především o tyto neţádoucí problémy: 

 Nárůst stíţnosti v důsledku změny způsobu obsluhy. Problém lze minimalizovat 

tím, ţe bude zajištěna po nezbytně nutnou dobu přítomnost pracovníka, který 

bude nápomocen při výběru poţadované činnosti. 

 Technologická nekázeň pracovníků přepáţek (pracovníci nevidí frontu, a tudíţ 

nejsou motivováni k rychlé obsluze klientů). 

 Nedostatečné vyhodnocování statistických údajů můţe vést k neefektivnímu 

vyuţívání vyvolávacího systému 

 

4.3 Univerzální přepážky 

Princip spočívá v optimálním rozloţení obsluhy nejčastěji pouţívaných sluţeb 

na co největší počet přepáţek tak, aby se v době špičky mohl zákazník obrátit na 

jakoukoliv přepáţku s moţností rychlého vyřízení svých poţadavků.  Zavádění 

univerzálních přepáţek klade také vyšší nároky na vyškolené pracovníky obsluhy, kteří 

musí prokázat znalost více nabízených sluţeb. Technické vybavení přepáţky i software 

v tomto případě zůstávají obvykle stejné.  
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5. NOVÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ DAT 

K odstranění některých známých nedostatků v oblasti vytíţenosti přepáţek a k 

řešení problémů nepřiměřené čekací doby, by mohly přispět mimo jiné také nové 

způsoby získávání dat na poštách 

5.1 Získávání dat pomocí „Samoobslužných přepážek“ 

Jedná se o nové moţné řešení získávání dat, které prozatím nebylo na poštách 

pouţito.  Níţe popsaný návrh vychází z podobně vyuţívané alternativy přístupu, který 

je aplikován v bance pro klientské účty. Jde většinou o osobní počítač umístěný v 

bance, který je určen k vyřízení poţadavků a k zadávání bankovních operací. Kromě 

toho je vyuţíván také jako zdroj informací. Přístup do aplikace je prováděn například 

pomocí kreditní karty, jejímţ prostřednictvím je klient identifikován. 

 

Princip „Samoobslužných přepážek“ 

Po zjištění stavu obsazenosti přepáţek by se klient mohl obrátit se svými 

poţadavky na nejbliţší volnou „Samoobsluţnou přepáţku“, kde bude v hlavním menu 

seznámen s nabídkou sluţeb (viz Obr. 14), které je moţno tímto způsobem zrealizovat. 

Protoţe v systému APOST nelze provádět některé transakce samotným zákazníkem, je 

důleţité nabídnout pouze takové transakce, které nejsou v rozporu se  zákony, 

nařízeními a pravidly České pošty. Výběr moţného by se měl také řídit kritériem 

náročnosti a vhodnosti pořizovaných transakcí. Samotná nabídka bude rozdělena podle 

typu a charakteru sluţby s řadou doplňujících informací tak, aby vše bylo přehledné a 

srozumitelné. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Schéma hlavní nabídky s výběrem sluţeb 

Samoobsluţná 

přepáţka 

Nabídka 

finančních 

sluţeb 

Nabídka 

poštovních 

sluţeb 

Nabídka 

přehledu 

prodeje zboţí 

Nabídka 

reklamní a 

informační 



  

38 

 

Po výběru sluţby se zobrazí maska s editačními poli, kde zákazník vyplní 

poţadované údaje. Jakmile se ověří správnost zadaných údajů, data se uloţí do systému 

a zákazník má moţnost výběru další sluţby, popř. ukončení celého procesu. Při vybrání 

jiné sluţby, je moţné pokračovat obdobným způsobem. Pokud dojde k ukončení výběru 

a k jeho uzavření, zobrazí se způsoby zaplacení vybraných sluţeb a to pomocí čipové 

karty nebo hotově na přepáţce. Moţnosti výběru zaplacení budou také záviset na 

charakteru pořízených sluţeb. Systém tedy sám zhodnotí dle zadaných údajů, jestli je 

moţné zaplatit čipovou kartou na „Samoobsluţné přepáţce“ a ukončit tak návštěvu 

pošty nebo zda klient musí navštívit pracovníka obsluhy.  V případě vyhodnocení 

situace pokračovat v procesu u pracovníka obsluhy, dojde přímo na „Samoobsluţné 

přepáţce“ k vygenerování identifikačního čísla, které bude formou čárového kódu 

vytištěno na lístek.  

 

                                                                                          

                                                                                                    Id. číslo 

                                                 

                                                   Id. údaje                            Data sluţeb   

                Zadané           Chybné                                        

                 sluţby             zadání                       Soubor  sluţeb                                                                

                                                                                                 Data dodaných                Obsluha 

                                                                                                    sluţeb                       zákazníků 

                                                            Data poţadovaných 

                                                                         sluţeb 

 

                                                     Data trans.                           Data trans.          

                                                                 Pořízené transakce 

                                                              Data platby                                          Příjem            Výdej                  

                                                                                                                 zboţí           zboţí   

                                                                                                   

                                                                                                    Platby 

                                                                                                 

                                                                                                      Doklad              

                                                                                                    

 

Obr. 15 Diagram datových toků 
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Obr. 16 Vývojový diagram  

Začátek 

Zobrazení nabídky 

Výběr 

aktivit 

Informace o 

produktech 

Zobrazení 

 identif. polí 

Vyplnění dat 

Správně 

vyplněno ? 

Záznam o pořízení 

Výběr 

platby 

Platba čip. kartou Zadání na přepáţce 

Tisk lístku s čár. kódem 

Lístek 

předloţen 
přepáţce ? 

 
Zrušení pořizování 

Platba na přepáţce 

Záznam o zaplacení 

Tisk potvrzení o platbě 

Předání/převzetí zboţí 

Konec 

Záznam o zrušení 

pořízených údajů 

Ukončit 

prohlíţení ? 



  

40 

 

Následně se zákazník dostaví na přepáţku s přednostní obsluhou speciálně 

určenou pro tento typ klientů. Zde odevzdá lístek s čárovým kódem a zaplatí sluţbu 

zvoleným způsobem. Pracovník přepáţky obslouţí klienta převzetím zásilky nebo 

vydáním poţadovaného zboţí a vytiskne doklad o zaplacení. 

 

Základní technické vybavení 

Volba technického vybavení je individuální a můţe být řešena dle konkrétních 

potřeb samotných pošt. Zařízení je moţné volit i s ohledem na mnoţství a druhu 

poskytovaných sluţeb.  

 

Mezi základní části „Samoobsluţné přepáţky“ lze zařadit níţe uvedená zařízení: 

 počítač s monitorem a klávesnicí 

 tiskárna lístků s čárovými kódy a dokladů 

 čtecí zařízení čipových karet 

 listovní váha 

 

Zařízení je vhodné umístit za ochranou bariéru s přístupem jen k vyuţívaným 

částem tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování. S tím souvisí také celkové 

zabezpečení proti odcizení, které je nutné navrhnout tak, aby k tomuto problému 

nedocházelo.   

Pro provoz je moţné vyuţít také speciálně navrţený „poštovní automat“ 

obsahující výše uvedené komponenty, který bude samostatně umístěn v prostorách 

pošty.  

 

Způsob realizace v systému APOST 

V systému APOST jsou poštovní a finanční transakce realizovány do tzv. cyklů 

přepáţek, coţ jsou bloky transakcí pořízené konkrétním pracovníkem v rámci pošty a 

přepáţky. Za práci v cyklu přepáţky plně zodpovídá pracovník, který transakce provádí. 

Zodpovědnost se vztahuje jak na finanční prostředky přidělené pokladnou, tak i 

správnost zadaných údajů do systému APOST. Pracovník si proto svůj cyklus přepáţky 

vţdy hlídá utajeným heslem, které pouţívá při jeho otevření, přerušení i uzavření.  
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Transakce zrealizované na „Samoobsluţné přepáţce“ by také obsahovaly 

jednoznačnou identifikaci, pod kterou by se ukládaly do předem vybraného souboru. 

Jednalo by se o zcela totoţné identifikační číslo s číslem vytištěným ve formě čárového 

kódu na lístku vydaném zákazníkovi. 

Pokud by tedy přepáţkový pracovník převzal lístek s čárovým kódem od klienta 

a s pomocí snímače zadal identifikační číslo do systému APOST, blok transakcí 

pořízených na „Samoobsluţné přepáţce“ by se automaticky přidal do jim otevřeného 

cyklu přepáţky a transakce by se okamţitě nachystaly k odbavení a zaplacení.  

Ke zjištění, kdy pravděpodobně dochází k nepřiměřeným čekacím lhůtám, lze 

vyuţít údaje z pořizovaných transakcí, u kterých je v datových souborech ukládán jejich 

přesný čas a datum realizace (viz Tabulka č. 1 a 2). Z níţe uvedených tabulek a grafů je 

tedy moţné zjistit, kdy jsou konkrétní sluţby na jednotlivých poštách vyuţívány a 

v jakém mnoţství. Pro názornost byla vybrána pošta z Moravskoslezského kraje 

s počtem obyvatel do 5 tisíc se čtyřmi přepáţkami. 

 

 

Tabulka č. 1 – Počet finančních transakcí za měsíc duben 2010 

 

Datum 5.00 - 6.00 6.00 - 7.00 7.00 - 8.00 8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00

1.4.2010 13 16 8 68 55 79 30 42 71 90 66 55 45 15

2.4.2010 15 9 6 89 71 63 17 42 110 69 39 42 46 12

3.4.2010 14 64 53 11

4.4.2010

5.4.2010

6.4.2010 13 13 7 113 75 84 19 19 84 116 105 86 55 16

7.4.2010 12 18 9 75 41 59 18 53 90 63 57 115 44 11

8.4.2010 15 14 4 103 98 67 18 51 118 131 89 66 51 12

9.4.2010 14 9 9 182 143 188 24 27 39 44 5

10.4.2010

11.4.2010

12.4.2010 3 15 18 194 176 113 26 49 195 230 207 106 72 21

13.4.2010 11 9 16 129 166 176 30 29 291 262 189 135 108 11

14.4.2010 4 12 19 169 120 133 26 17 157 173 172 114 57 18

15.4.2010 11 10 15 140 130 125 18 26 146 99 120 78 33 15

16.4.2010 19 6 24 178 114 104 16 42 94 137 125 137 45 14

17.4.2010 2 11 97 57 18

18.4.2010

19.4.2010 7 17 8 159 127 98 20 26 101 183 103 85 36 14

20.4.2010 14 10 11 147 89 99 18 35 87 160 102 113 48 20

21.4.2010 20 5 33 69 55 82 33 26 113 112 108 67 60 17

22.4.2010 14 14 12 132 86 90 19 22 120 108 100 76 56 18

23.4.2010 16 9 12 137 126 127 24 23 138 140 151 133 36 21

24.4.2010 2 11 78 85 15

25.4.2010

26.4.2010 6 12 16 101 67 133 19 27 135 132 90 94 46 19

27.4.2010 15 2 15 98 63 118 19 18 132 88 104 121 58 12

28.4.2010 19 13 14 96 77 70 19 33 124 100 78 77 27 13

29.4.2010 14 7 4 63 80 114 17 35 101 130 96 115 60 11

30.4.2010 3 20 14 142 112 116 34 41 137 126 108 119 64 15
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Tabulka č. 2 – Počet poštovních transakcí za měsíc duben 2010 

 

Popis grafu: osa x – jednotlivé dny daného měsíce 

    osa y – počet kusů pořízených transakcí  

 

Graf č. 1 – Pořízené počty transakcí za jednotlivé dny 

 

 

 

Datum 5.00 - 6.00 6.00 - 7.00 7.00 - 8.00 8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00

1.4.2010 24 13 7 52 25 67 39 42 87 51 38 37 7 5

2.4.2010 38 3 11 62 49 24 6 41 46 59 22 21 22 4

3.4.2010 27 16 22 5

4.4.2010

5.4.2010

6.4.2010 24 12 4 88 26 24 7 25 54 66 72 34 27 4

7.4.2010 23 33 15 40 23 33 4 58 66 28 36 35 30 5

8.4.2010 26 27 0 72 28 22 4 49 59 28 37 28 10 3

9.4.2010 23 11 2 55 37 44 7 20 12 11 2

10.4.2010

11.4.2010

12.4.2010 14 3 46 78 29 67 8 48 84 63 66 41 21 6

13.4.2010 23 14 14 32 55 25 5 36 105 77 48 50 13 4

14.4.2010 22 2 31 72 24 28 8 30 55 58 56 33 23 6

15.4.2010 24 27 15 72 30 39 7 39 92 37 48 10 23 5

16.4.2010 42 0 40 44 23 37 4 38 44 43 57 42 11 6

17.4.2010 7 27 25 27 6

18.4.2010

19.4.2010 24 12 2 61 33 23 5 38 45 65 54 33 17 5

20.4.2010 24 13 12 80 55 30 4 42 44 43 49 41 24 5

21.4.2010 28 11 59 44 19 60 12 39 46 58 47 33 22 5

22.4.2010 23 2 20 74 41 49 5 42 58 66 44 26 13 5

23.4.2010 28 12 15 63 37 46 6 42 47 70 63 37 11 8

24.4.2010 14 25 47 29 5

25.4.2010

26.4.2010 27 12 32 35 28 37 7 30 75 78 85 47 22 4

27.4.2010 24 0 13 80 27 29 4 40 42 33 78 33 33 4

28.4.2010 28 14 62 72 40 15 5 41 64 49 62 20 9 4

29.4.2010 25 12 0 58 41 18 5 40 61 44 22 35 24 4

30.4.2010 1 28 42 40 45 46 22 49 51 81 44 24 11 3
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Popis grafu: osa x – vybraný časový úsek  

    osa y – počet kusů pořízených transakcí  

 

Graf č. 2 – Pořízené počty transakcí za vybrané časové úseky 

 

Z uvedených dat je patrná nerovnoměrnost vytíţení přepáţek pošty, kdy dochází 

v určitou chvíli k moţnému přetíţení či naopak. Největší vytíţenost u této konkrétně 

vybrané pošty se nám ukazuje v době od 12. – 16. dne daného měsíce a v časovém 

úseku od 8.00 – 9.00 hodin a také od 13.00 – 15.00 hodin.  Je zde tedy největší 

pravděpodobnost výskytu nepřiměřených čekacích lhůt a je vhodné zapojit do obsluhy 

„Samoobsluţnou přepáţku“. 

5.2 Analýza dopadu na vytíženost 

Hlavní menu „Samoobsluţné přepáţky“ je zaměřeno na nabídku čtyř druhů 

sluţeb, které jsou rozděleny na základě svých specifických poţadavků na vybavení, 

charakteru a také způsobu vyuţití či prezentace. 

 

 Jedná se o tyto základní části: 

 Finanční sluţby 

 Poštovní sluţby 

 Přehled prodeje zboţí 

 Informace o nových produktech a reklama 
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Pro první dvě jmenované části byly dále vytipovány vhodné sluţby a provedena 

analýza transakčních kódů, které jsou původně pořizovány na přepáţkách pošty. 

Výsledkem je soubor navrhovaných sluţeb, které je moţné upravit vhodným způsobem 

tak, aby odpovídaly poţadavkům „Samoobsluţné přepáţky“. Následným samostatným 

vyuţíváním těchto vytipovaných sluţeb zákazníky České pošty, dochází ke zrychlení 

procesu vyřizování jejich poţadavků a tudíţ ke sníţení výskytu nepřiměřených čekacích 

lhůt. Zbylé dvě části mají spíše informativní a reklamní charakter a prezentují celkový 

sortiment zboţí na poště, popř. informují o nově zaváděných produktech. 

Pro názornost byly k jednotlivým nabídkám finančních a poštovních sluţeb 

vybrány data z jiţ výše uvedené pošty. Jedná se o pracovní dny, kterými lze doloţit 

vyuţití sluţeb ve třech různých dekádách měsíce dubna 2010. Jsou to dny 1. 4. 2010, 

12. 4. 2010 a 26. 4. 2010, přičemţ den druhé dekády patří co do počtu pořízených 

transakcí, mezi nejnáročnější.  

 

Nabídka finančních služeb a jejich editační pole k identifikaci údajů: 

1. Příjem poukázek typu A  

- Částka 

- Typ sluţby 

- Cena 

- Podací číslo 

2. Příjem poukázek typu A – Bianko 

- Částka 

- Typ sluţby 

- Podací číslo 

3. Platba SIPO 

- Identifikační číslo dokladu 

- Částka 

- Spojovací číslo 

- Typ sluţby 

- Cena 
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Tabulka č. 3 – Finanční transakce vybraných sluţeb za měsíc duben 2010 

 

 

 

Tabulka č. 4 – Podíl vybraných finančních transakcí 

 

Z uvedených dat lze zjistit, ţe počet vybraných transakcí finančních sluţeb se 

úměrně zvyšuje s celkovým počtem pořízených dat na poště za jednotlivé dny. Je 

moţné tedy konstatovat, ţe tyto transakce se velkou měrou podílejí na nadměrné 

vytíţenosti přepáţek. Jejich zařazením a následným vyuţíváním v „Samoobsluţné 

přepáţce“ lze tedy dosáhnout sníţení rizika výskytu nepřiměřených čekacích lhůt. 

 

Nabídka poštovních služeb a jejich editační pole k identifikaci údajů: 

1. Podání obyčejného psaní 

- Hmotnost 

- Typ sluţby 

- Kusy 

- Výplatné 

 

 

 

Den 1.4.2010

Název služby  8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Celkem

Příjem poukázek typu A 7 10 15 3 5 5 0 0 45

Příjem poukázek typu A - Bianko 4 2 2 1 3 0 0 0 12

Platba SIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57

Den 12.4.2010

Název služby  8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Celkem

Příjem poukázek typu A 21 26 11 24 36 50 13 10 191

Příjem poukázek typu A - Bianko 10 4 0 11 7 10 1 2 45

Platba SIPO 24 41 13 29 16 18 6 1 148

384

Den 26.4.2010

Název služby  8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Celkem

Příjem poukázek typu A 16 11 17 12 11 4 1 2 74

Příjem poukázek typu A - Bianko 2 4 5 3 1 3 0 1 19

Platba SIPO 4 6 8 5 4 5 5 0 37

130

Den Celkem trans. Celk.vybr.tr. %

1.4.2010 653 57 8,7

12.4.2010 1425 384 26,9

26.4.2010 897 130 14,5
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2. Podání standardního psaní 

- Hmotnost 

- Typ sluţby 

- Kusy 

- Výplatné 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 5 – Poštovní transakce vybraných sluţeb za měsíc duben 2010 
 

 

 

 
 

Tabulka č. 6 – Podíl vybraných poštovních transakcí 

 

 

Naproti předchozímu zjištění u finančních sluţeb je počet vybraných transakcí 

poštovních sluţeb nerovnoměrný v závislosti na celkovém počtu pořízených transakcí. 

Zařazení do nabídky k vyuţití v „Samoobsluţné přepáţce“ je tedy také moţné, avšak 

tímto krokem nelze předem určit, do jaké míry lze dosáhnout sníţení vytíţenosti 

přepáţek a tedy i sníţení rizika výskytu nepřiměřených čekacích lhůt. 

 

 

 

 

Den 1.4.2010

Název služby  8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Celkem

Podání obyčejného psaní 0 0 0 4 1 2 2 0 9

Podání standardního psaní 8 5 4 9 5 4 4 0 39

48

Den 12.4.2010

Název služby  8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Celkem

Podání obyčejného psaní 0 1 0 1 2 1 2 0 7

Podání standardního psaní 2 0 3 5 6 4 4 0 24

31

Den 26.4.2010

Název služby  8.00 - 9.00 9.00 -10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 Celkem

Podání obyčejného psaní 1 0 0 1 0 5 0 0 7

Podání standardního psaní 4 0 0 12 6 4 3 2 31

38

Den Celkem trans. Celk.vybr.tr. %

1.4.2010 494 48 9,7

12.4.2010 574 31 5,4

26.4.2010 519 38 7,3
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5.3 Přínosy a výhody zavedení 

Typickým rysem zaváděných samoobsluţných forem je skutečnost, ţe všechny 

úkony nebo jejich převáţnou část vykonává zákazník sám. Můţe si tak volně vybrat 

zboţí a seznámit se s nabízenou sluţbou, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Přitom 

čas spotřebovaný při této formě čistě závisí na zákazníkovi. Pracovník zasahuje do 

procesu spíše jako rádce nebo informátor. 

 

Výhody pro zákazníka 

- rychlý výběr 

- samostatnost rozhodování 

- kontrola mnoţství a cen 

- poctivost při prodeji 

 

Výhody pro pracovníky pošt 

- sníţení pracnosti  

- sníţení bezprostředního styku se zákazníkem 

- sníţení konfliktních situací 

- zlepšení pracovních podmínek 

 

Výhody pro poštu 

- vyšší vyuţití kapacit 

- růst produktivity práce 

- lepší vyuţití pracovní doby 

- zrychlení obsluhy 

 

Navrţeným způsobem lze dosáhnout efektivnějšího vyuţití kapacity pošty. 

Okamţitým spuštěním „Samoobsluţné přepáţky“ je moţné ihned reagovat na vyšší 

počet zákazníků a jejich poţadavky, čímţ je na určité kritické časové období zavedena 

rychlá regulace, která sníţí riziko výskytu nepřiměřených čekacích lhůt. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se pokusil zmapovat a zhodnotit důleţitá období 

zavádění automatizovaného poštovního systému od počátku aţ po současnost. Ze 

širokého spektra činností jsem se zaměřil především na vývoj týkající se poštovní 

přepáţky a oblastí s ní související. Poukázáním na důleţitá rozhodnutí v jednotlivých 

etapách automatizace jsem vytvořil ucelený pohled na problematiku zavádění systémů i 

nových produktů na poštách a vyzdvihl jejich výhody a nevýhody. Mým záměrem bylo 

také vysvětlit dopady automatizace na kvalitu, efektivnost a spolehlivost pořizovaných 

dat oproti metodám ručního záznamu. Snahou bylo ukázat jaký důraz je kladen na 

urychlení práce na přepáţkách a zvýšení komfortu směrem k zákazníkům.  

Upozorněním na zjištěné nedostatky spojené s vytíţeností přepáţek, které 

můţou mít za následek nepřiměřené čekací lhůty, jsem se snaţil poukázat na vyvíjenou 

iniciativu ze strany České pošty, popsat přijatá opatření a způsoby jejich řešení. Zároveň 

jsem navrhl moţné směry dalšího vývoje, které můţou slouţit k jejich odstranění. Jako 

účinný prostředek řešení spatřuji v zavádění tzv. „Samoobsluţných přepáţek“, které 

dokáţou přispět ke zlepšení situace hned v několika směrech. Za hlavní přednost je 

moţné povaţovat relativně časově neomezený přístup zákazníka k nabízeným sluţbám 

a sníţení pracnosti pro pracovníky přepáţek. Právě v době rozšiřování nabídky sluţeb o 

nové činnosti, kdy je kontakt s pracovníkem přepáţky opravdu nutný, má sníţení 

pracnosti na přepáţkách velký význam. Vhodným výběrem sluţeb a následným 

umístěním na „Samoobsluţnou přepáţku“ tak lze podstatně sníţit zátěţ na poště, za 

poměrně výhodných podmínek. Česká pošta přitom nepřichází o zrealizované sluţby 

svých klientů a nedochází ani ke sníţení kvality nabízených sluţeb. Jsem přesvědčen o 

tom, ţe v dnešní době elektronických produktů běţně poskytovaných různými 

společnostmi, bude samoobsluţná forma nabízených sluţeb v uvedené podobě přínosem 

také pro zákazníky České pošty. 

Je pravděpodobné, ţe se i v budoucnu bude zájem veřejnosti o různé formy 

nabízených sluţeb dále zvyšovat. Proto se domnívám, ţe tuto skutečnost je vhodné 

zohlednit a připravit se na další moţné alternativy.  
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PŘÍLOHA  

 

Slovník pojmů 

APOST Automatizovaný poštovní systém pouţívaný na přepáţkách   

ČP  Česká pošta, státní podnik zajišťující poštovní a finanční sluţby  

ČTÚ   Český telekomunikační úřad, provádí dohled nad činností České  

                        pošty, s. p. 

DSČP  Datová síť České pošty pouţívaná pro přenos pořízených dat 

ISDN   Integrated Services Digital Network, typ síťového připojení, plně  

                        digitální přenos. 

LAN  Lokální datová síť pouţívaná v rámci poštovních přepáţek 

LINUX  Software, který je přizpůsobený k volnému pouţití, zdrojový kód je volně 

k dispozici pro veřejnosti 

MS-DOS  Operační systém firmy Microsoft, dříve pouţívaný systém pro  

                        obsluhu počítače  

SIPO Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva určené pro platbu energií či 

sluţeb obyvatel 

WAN Rozlehlá datová síť pouţívaná k propojení vzdálených uzlů 

 

 


