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Anotace 

Datové schránky byly jedním z důležitých kroků elektronizace a modernizace české 

veřejné správy. Bakalářská práce přináší informace z teoretických oblastí, jako jsou 

definice a historie datových schránek. Dále zahrnuje oblasti rizikovosti a kvality 

zpracování elektronických dokumentů a samotné implementace datových schránek 

u bankovních produktů – exekuce a součinnosti.  

Hlavním tématem je především analýza dvou oblastí a to produktivity práce a nákladů, 

které byly ovlivněny zavedením datových schránek. Závěr je věnován zhodnocení 

výsledků analýzy a doporučením, která jsou vhodná ke zvážení a případné realizaci. 

 

Klíčová slova: datové schránky, riziko, kvalita, produktivita práce, náklady 

 

Summary 

The data boxes implementation has presented an important step in the electronization 

and modernization of the Czech public authority. This Bachelor thesis brings the 

information from the theoretical and practical parts which represents the definition and the 

history of the data boxes. Furthermore it clears the risks and electronic documents 

processing quality chapters and the data boxes implementation for the bank products – the 

garnishment and the bank information is the last chapter in this part. 

The main topic has been practical part which has been focused on the labor 

productivity and the cost analysis which have been influenced by the data boxes 

implementation. The conclusion has been dedicated to the results of the analysis results 

and the recommendations which are suitable for the consideration or the possible 

realisation. 
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1 Úvod 

Datové schránky jsou důležitým mezníkem ve změně způsobu komunikace s úřady 

státní veřejné správy. Jsou součástí projektu eGovernment, jehož cílem je usnadnit styk  

veřejnosti s úřady a to především z důvodu úspory času, financí a zkvalitnění služeb. 

Projekt datových schránek je plně funkční již přes dva roky a počáteční obavy a nejistoty 

z výsledku byly téměř okamžitě po spuštění projektu zažehnány. Datové schránky fungují 

podle původních předpokladů a jsou stále častěji využívány.  

Na změnu způsobu komunikace si museli přivyknout nejen státní úředníci, ale 

i pracovníci ve firmách, kteří se museli naučit pracovat se samotnou aplikací a přizpůsobit 

pracovní postupy těmto změnám. S tím úzce souvisí změna produktivity práce a nákladů.  

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu produktivity práce a nákladů 

zpracovávaných elektronických dokumentů spojených s implementací datových schránek. 

Implementace byla provedena ve společnosti poskytující služby v oblasti bankovního 

provozu jedné významné bance působící na českém trhu. Tato práce je zaměřena na 

zpracování dokumentů týkajících se vybraných bankovních produktů v oblasti exekucí 

a součinností. 

Úvodní kapitola je věnována teoretické části, ve které je popsána definice datových 

schránek, historie jejich zavádění v České republice a přehled počtu zpřístupněných 

datových schránek a počtu odeslaných datových zpráv. V následující kapitole je popsána 

společnost, jejíž podklady jsou použity v praktické části bakalářské práce, dále je zaměřena 

na snížení rizikovosti a zvýšení kvality zpracování požadavků k exekucím a součinnostem 

a efektivního využití datových schránek v procesu zpracování.  

Kapitola implementace datových schránek a jejich využití při zpracování bankovního 

produktu se zabývá samotnou realizací implementace a popisem postupů při zpracování 

žádostí o exekuce a součinnosti. Analýza  produktivity práce a nákladů je stěžejní částí 

bakalářské práce. Možnost analýzy je časově omezena zavedením datových schránek, což 

bylo v roce 2009 a ukončeným kalendářním rokem, což je období roku 2011.  

V závěrečné části je provedeno zhodnocení výsledků analýz a jsou zde vyjmenovány 

návrhy na možná řešení.  
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2 Datové schránky – definice 

Datové schránky jsou jedním z výsledků modernizace a elektronizace české veřejné 

správy. Komunikace prostřednictvím datových schránek nahrazuje klasický způsob 

doručování dokumentů v listinné podobě, což vede k efektivnější – rychlejší a levnější 

komunikaci. Dalšími přednostmi datových schránek jsou např.: 

 úspora času; 

 automatizace agendy; 

 snížení nákladů; 

S provozem datových schránek jsou spojeny bohužel také nevýhody a to např.:  

 nutnost přístupu na internet; 

 potřeba znalostí práce s internetem; 

 slouží pouze subjektům se sídlem v ČR. 

Dokumenty jsou v rámci datových schránek doručovány v podobě datových zpráv. 

Datové zprávy musejí být pouze v předem definovaných formátech (pdf, doc, xls aj.) 

Kompletní seznam povolených formátů je uveden ve Vyhlášce č. 194/2009 Sb.  

Zprávy doručené do datových schránek plně nahrazují doporučené zásilky a to i do 

vlastních rukou. V případě, že se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 

10 dnů ode dne dodání dokumentu, považuje se dokument za doručený posledním dnem 

této lhůty. Lhůta pro uchování doručených zpráv je 90 dnů ode dne doručení. 

Datové schránky mají zřízeny vlastní internetové stránky – www.datoveschranky.info, 

kde jsou uvedeny veškeré potřebné informace, které mohou využít nejen aktivní uživatelé 

datových schránek, ale i lidé, jež se s nimi ještě nesetkali.  

Pro mnoho subjektů se datové schránky staly jednou z preferovaných cest účelného 

předávání dokumentů (datových zpráv). S tím je spojená nutnost vytvoření komunikačního 

rozhraní elektronické podatelny a na ně navázaný dokument management. Zároveň je 

nutné zajistit efektivní práci s aplikovanými bezpečnostními prvky, jako jsou elektronický 

podpis a časová razítka. [5] 
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2.1 Definice 

Datová schránka – je elektronické úložiště, které je určeno k  

a) doručování orgány veřejné moci; 

b) provádění k úkonům vůči orgánům veřejné moci [1]. 

Pomocí datových schránek je možné zasílat orgánům veřejné správy a přijímat od nich 

úřední dokumenty v elektronické podobě. Tímto druhem elektronické komunikace je 

nahrazen  klasický způsob doručování v listinné podobě.  

Datové schránky jsou zřizovány pro právnické osoby, fyzické osoby, podnikatele 

a úřady. Jsou zřizovány Ministerstvem vnitra České republiky, které vydává  přístupové 

údaje na základě žádosti daného žadatele. Zřízení datové schránky může být provedeno do 

3 pracovních dnů, např. u právnických osob nebo neodkladně v případě orgánů veřejné 

moci – exekutoři, notáři apod. Zřízení datové schránky je zdarma.  

Přístup do datové schránky je vždy pouze pro oprávněné osoby. Přístupové údaje jsou 

zasílány bezodkladně do vlastních rukou oprávněné osoby. Těmito údaji se rozumí 

uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je pro každou osobu jedinečné, je 

generováno automaticky a není možné ho měnit. [7] Prvním přihlášením oprávněné osoby 

dojde ke zpřístupnění datové schránky.  

Informační systém datových schránek obsahuje informace o uživatelích a detaily 

k dokumentům zpracovaných v dané datové schránce. Datovou zprávou se rozumí samotný 

dokument zpracovaný v datové schránce. Každá datová schránka má přidělen jedinečný 

identifikátor, který slouží k unikátní identifikaci.  

Dokumenty zasílané datovými schránkami jsou konvertovány z písemné podoby do 

elektronické. Konverze z listinné podoby do elektronického dokumentu se provádí pomocí 

skeneru nebo jiného snímacího zařízení. Minimální technické parametry těchto zařízení 

jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 193/2009 Sb.  

Datové schránky fungují na principu e-mailu s tím rozdílem, že komunikující 

protistrany si mohou být na 100 % jisté, s kým komunikují. Pro účastníky je povinná 

registrace v databázi MV ČR, z čehož vyplývá také důvěryhodnost registračních údajů.  



Jitka Kerková: Implementace datových schránek ve vybrané společnosti 

2012   4 

 

2.2 Historie zavádění datových schránek v ČR 

Cílem zavedení datových schránek bylo především spolehlivější, rychlejší a levnější 

poskytování služeb veřejné správy široké veřejnosti. 

Od začátku roku 2009 se konalo několik seminářů určených všem uživatelům, kterých 

se týkala povinnost využívat datové schránky. Povinně měly mít datové schránky 

právnické osoby, tedy všechny subjekty veřejné správy včetně neziskových organizací 

a komerční firmy. 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

vstoupil v platnost 1.7. 2009.  

V červnu 2009 došlo ke zpřístupnění demoverze, ve které si zájemci mohli vyzkoušet 

funkci informačního systému datových schránek.  

Dne 1.7. 2009 byl spuštěn projekt datových schránek a autorizované konverze 

dokumentů. Zájemci si mohli požádat o zpřístupnění datové schránky. Postupem času se 

množství registrovaných a aktivovaných uživatelů rozšiřovalo. 

K 1.11. 2009, kdy došlo k realizaci ostrého provozu datových schránek, bylo 

v informačním systému datových schránek aktivováno 342 115 právnických osob, 7 654 

orgánů veřejné moci, 2 604 podnikajících fyzických osob a 7 852 fyzických osob. [13]  

Již po měsíci a půl od startu projektu byly prostřednictvím datových schránek zaslány 

2 miliony datových zpráv. Denně prochází systémem přes 80 tisíc datových zpráv a jejich 

počet neustále roste. 

V průběhu využívání informačního systému datových schránek došlo k rozšíření 

funkcionalit v oblasti filtrování a třídění datových zpráv, vytvoření adresáře nejčastěji 

používaných datových schránek, zobrazování doručenek příjemcům datových zpráv, 

nastavení neomezené platnosti hesla, on-line informace o zatížení systému datových 

schránek,  aj. 

Správcem informačního systému datových schránek je MV ČR, provozovatelem je  

Česká pošta, s.p.  
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2.3 Statistika 

Přehled o množství zpřístupněných datových schránek a počtu odeslaných datových 

zpráv přes datové schránky uvádím níže v tabulkách č. 1 a 2. Data jsou aktuální 

k 20. 12. 2010, tedy více než rok po zavedení datových schránek. Tabulka č. 1 zobrazuje 

počet zpřístupněných datových schránek. Celkem bylo zpřístupněno 401 012 datových 

schránek, z čehož bylo 17 581 u fyzických osob, 10 352 u podnikajících FO, 7 673 

u orgánů veřejné moci a nejvíce 365 406 u právnických osob. V tabulce č. 2 jsou uvedeny 

údaje o odeslaných datových zprávách přes datové schránky. Celkem bylo odesláno 

29 584 762 datových zpráv, nejvíce zpráv odeslaly orgány veřejné moci 19 388 998, což 

jsou téměř 2/3 z celkového počtu, exekutoři odeslali 8 329 707 a právnické osoby 

1 335 040 datových zpráv. Nejméně pak odeslali notáři 378 238, FO a FO podnikající 

152 779 datových zpráv.  

 

  

Tabulka 1: Statistika k 20. prosinci 2010 (od spuštění systému 1. července 2009) 
  

 
Celkem zpřístupněných datových schránek 

 
 
fyzických osob    

 
17 581 

 
podnikajících fyzických osob  

 
10 352 

 
orgánů veřejné moci    

 
7 673 

 
právnických osob    

 
365 406 

 
CELKEM     

 
401 012 

 Zdroj: [11] 
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 Tabulka 2: Statistika k 20. prosinci 2010 (od spuštění systému 1. července 2009) 
  

 
Odeslané datové zprávy 

 
 
fyzické osoby a podnikající fyzické osoby 

 
152 779 

 
orgánu veřejné moci    

 
19 388 998 

 
notáře      

 
378 238 

 
exekutora     

 
8 329 707 

 
právnické osoby    

 
1 335 040 

 
CELKEM    

 
29 584 762 

Zdroj: [11] 
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3 Snížení rizikovosti a zvýšení kvality zpracování 

elektronických dokumentů 

Se zavedením datových schránek se předpokládalo snížení rizikovosti a zároveň 

zvýšení kvality zpracovávaných elektronických dokumentů. Důvodem tohoto předpokladu 

byl přechod z klasických papírových dokumentů na elektronické a tím vytvoření přehledu 

manipulace s dokumenty včetně zálohování veškerých operací v průběhu zpracování. 

Důležitým krokem ještě před zavedením datových schránek bylo ověřování funkčnosti  

testováním a zaškolením pracovníků, s čímž bylo spojeno velké množství práce. Do 

aplikace datových schránek byly externím dodavatelem naimplementovány další důležité 

funkčnosti, které měly sloužit k efektivnějšímu rozlišování  příchozích dokumentů 

a průběhu jejich zpracování. Jednotlivé položky nových funkčností, které byly dodány 

externím dodavatelem jsou pro lepší představu zobrazeny na obrázku č. 1. Jedná se o tyto 

části v aplikaci datových schránek - úkoly, vnitřní složky a přehledy. 

 
Obrázek č. 1– Náhled na datovou schránku banky  

Zdroj: interní materiál banky 
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3.1 Informace o společnosti 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si zvolila téma implementace datových schránek ve 

vybrané společnosti, jíž se rozumí bankovní ústav působící na českém trhu. Jedná se 

o silnou a výkonnou evropskou banku s dominantním postavením ve střední a východní 

Evropě. Je jednou ze čtyř největších českých bank, která vstoupila na český trh již v roce 

1996 a v následujících letech se transformovala do současného stavu. Vedení banky 

nesouhlasí  s uveřejněním svého jména, proto budu dále v bakalářské práci používat pouze 

slovo banka.   

Banka zpracovává zprávy přijaté datovými schránkami nejprve na poštovním 

oddělení – podatelně banky, kde dojde k pouhému rozdělení zpráv dle jednotlivých typů 

dokumentů a poté rozeslání na jednotlivá cílová oddělení banky. Žádosti o exekuci 

a součinnosti se zpracovávají v týmu Bankovních informací, skupiny Client data 

verification – CDV1. Ve skupině CDV pracuje celkem 33 pracovníků, z čehož v týmu 

Bankovních informací (součinností) pracuje 11 a v týmu Exekucí 8 pracovníků. Zbývající 

pracovníci se zabývají verifikací úvěrů. 

3.2 Snížení rizikovosti 

Zavedením datových schránek bylo v bance sníženo riziko ztráty fyzického dokumentu 

a to jak při zpracování došlého dokumentu, tak také při ukládání dokumentu do archivu. 

Tím došlo k eliminaci důsledků souvisejících s touto ztrátou. 

Elektronický dokument je při jakékoliv manipulaci uložen v elektronickém úložišti a je 

možné do něj kdykoliv nahlédnout. Při používání elektronických dokumentů je umožněno 

zpracovávat požadavky daleko rychleji, efektivněji a přesněji a zároveň mohou být 

informace obsažené v těchto dokumentech sdíleny a dále využívány. V každém okamžiku 

zpracování je zjistitelný stav konkrétního požadavku. Tímto je také zajištěna dostatečná 

kontrola ze strany vedoucích pracovníků skupiny CDV. 

                                                 

1 CDV – Client Data Verificaton – pracovní skupina v bance zabývající se zpracováním žádostí o 

exekuce, součinnosti a verifikace spotřebitelských úvěrů. Celkový počet pracovníků ve skupině je 33, ti jsou 

rozděleni do 3 týmů dle zpracovávané agendy. 
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Další oblastí rizika je možnost pozdního zpracování bankovního produktu a posléze 

penalizace banky vyplývající ze zákonných povinností. Z tohoto důvodu se ještě před 

zavedením datových schránek některé bankovní domy rozhodly investovat nemalé finanční 

prostředky do IT technologií, aby předešly těmto problémům.  

3.3 Zvýšení kvality zpracování elektronických dokumentů 

Se zavedením datových schránek se zvýšila kvalita řízení zpracování požadavků, kdy 

při obdržení požadavku je bez prodlevy zahájen proces zpracování. Zpracování požadavku 

je možné on-line kontrolovat v průběhu procesu zpracování a v případě potřeby do tohoto 

procesu vstoupit. Zároveň je možné mít k dispozici statistické údaje, které nabízejí rychlý 

a  přesný přehled o vytíženosti pracovníků. Zlepšila se nejen organizace práce, ale také 

transparentnost zpracování jednotlivých požadavků v těchto oblastech: 

Oblast vstupu 

 denní statistika přijatých žádostí (došlá korespondence), možnost denní 

koordinace v oblasti zpracování a to především v souvislosti s ovlivňováním 

počtu pracovníků přidělených ke zpracovávané agendě; 

 rozdělení přijatých zpráv podle typů lhůt zpracování. 

Oblast zpracování agendy 

 efektivní přerozdělování zpráv dle termínů zpracování jednotlivým 

pracovníkům z důvodu dodržení lhůt;  

 úspora mzdových nákladů (snížení počtu pracovníků) a provozních nákladů 

(náklady na tisk, poštovné a balné, archivace). 

Oblast výstupu 

 statistické údaje; 

a) statistika zpracovaných zpráv; 

b) statistika výkonu jednotlivých pracovníků. 
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3.4 Efektivita zpracování  

Výhodou zpracovávané agendy skupiny CDV je různorodé složení produktů a více 

týmů, jejichž pracovní kapacity je možné efektivně přerozdělovat podle množství přijatých 

požadavků v rámci dne. Tato skladba skupiny je jedna z nejefektivnějších ve zpracovávání 

produktů, neboť kapacita výkonu jednotlivého pracovníka je zaměřena na efektivní 

zpracování více produktů v denním režimu a to jak při vyšším objemu jednotlivých 

produktů, tak i při nižším počtu pracovníků na pracovišti. Pro ilustraci přikládám graf č.1, 

na kterém jsou vidět výkyvy zpracovaných žádostí o součinnost v jednotlivých měsících 

roku 2011. V případě vysokého počtu požadavků jsou pracovní kapacity efektivně 

přesouvány na tento produkt, v případě nízkého množství jsou naopak volné kapacity 

přesouvány na zpracování ostatních produktů. Nejvyšší množství požadavků bylo v měsíci 

říjnu, kdy doručených žádostí o součinnost bylo 29 466 a odeslaných 29 479. První pololetí 

roku 2011 mělo mírně se zvyšující tendenci, v letních měsících došlo k poklesu, což 

odpovídá jevu zvýšeného počtu letních dovolených a obecnému snížení produktivity. Od 

září ovšem množství přijatých i odeslaných požadavků postupně stoupalo až k již 

zmíněnému maximu. Poslední 2 měsíce roku 2011 byly mírně nad průměrem.  

Graf č. 1 – Množství zpracovaných požadavků v roce 2011 – žádosti o součinnost 
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Zdroj: interní data, vlastní zpracování 
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4 Implementace datových schránek a jejich využití při 

zpracování bankovního produktu 

Implementace datových schránek byla pro banku důležitým krokem k elektronizaci 

požadavků nejen v oblasti exekucí a součinností. S implementací byly spojeny další 

důležité kroky a to otestování funkčnosti samotných datových schránek, otestování 

funkčností, které byly dodány na žádost banky externím dodavatelem a v neposlední řadě 

také proškolení pracovníků, kteří s datovými schránkami pracují. V této kapitole se 

pokusím nastínit detaily bankovních produktů oblasti exekucí a součinností i s popisem 

zpracování došlých žádostí přes datové schránky.  

4.1 Bankovní produkt 

Bankovním produktem je myšlena jakákoliv služba poskytovaná v oblasti 

bankovnictví. Pro tuto bakalářskou práci jsem si zvolila pouze 2 bankovní produkty, pro 

něž se využívají datové schránky. Těmito bankovními produkty jsou zpracování žádostí 

o součinnost a exekuce 

Žádost o součinnost je výzva, která může být bance doručena exekutorským úřadem, 

finančním úřadem, notářem, Policií ČR, soudem a jinými institucemi za účelem získání 

informací o klientovi banky. 

Exekuce je nucený výkon rozhodnutí neboli postup, kterým se realizuje povinnost 

určité osoby (povinného), a to v případě, že tato povinnost byla povinnému uložena 

pravomocným a vykonatelným rozhodnutím - exekučním titulem a povinný ji sám 

dobrovolně nesplnil v uloženém termínu. Jedním z možných způsobů provedení exekuce je 

přikázání pohledávky z bankovního účtu povinného. 

Oprávněný je fyzická nebo právnická osoba, jejíž pohledávka se vymáhá, čili osoba, 

které má povinný splnit povinnost uloženou exekučním titulem. 

Povinný je fyzická nebo právnická osoba, proti níž je výkon rozhodnutí nařízen 

a prováděn, protože nesplnila dobrovolně to, co jí ukládá exekuční titul. 

Exekuční příkaz je příkaz k provedení exekuce dotčením konkrétního majetku 

povinného. 
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Zprávu o záležitostech týkajících se klienta banky, které jsou předmětem bankovního 

tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání oprávněným osobám 

uvedeným v § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně informací o stavu na účtech 

a depozit se vztahuje bankovní tajemství.  

Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou žádost 

identifikovat. Na základě neúplných nebo nejednoznačných údajů není možné informaci 

podat, v takovém případě je nezbytné požádat oprávněnou osobu o doplnění příslušných 

údajů. 

4.2 Zpracování žádostí o součinnost a exekuci 

Datová zpráva, která byla doručena do datové schránky, je předána do skupiny CDV 

ke zpracování. Prvním krokem při zpracování je provedení formální kontroly pro převzetí. 

V případě, že zpráva nenáleží skupině CDV, je předána zpět na podatelnu banky. Pokud 

zpráva neobsahuje údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost identifikovat, nebo 

zpráva obsahuje jiné nesrovnalosti, pracovník o této skutečnosti informuje prostřednictvím 

datové schránky oprávněnou osobu a vyzve ji k zaslání nové opravené žádosti.  

V dalším kroku dojde k ověření, zda je povinný klientem banky. Provádí se manuálně 

nebo elektronicky. U dotazů opatřených elektronickým podpisem se ověří existence 

a platnost elektronického podpisu.  

4.2.1 Manuální zpracování 

Používá se v případě zpracování dotazů malého počtu subjektů (cca 10 ks), 

nestandardních žádostí nebo při vyřizování dědictví. 

a) účty – V bankovním systému se informace o klientech vyhledávají podle 

rodného čísla u fyzických osob nebo podle identifikačního čísla u právnických 

osob a fyzických osob – podnikatelů. Zároveň se vyhledávají také informace 

v archivu zrušených účtů. Údaje, které jsou sdělovány na úrovni účtu jsou: 

 číslo účtu; 

 obraty na účtu za sledované období; 
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 výpisy z účtu za sledované období; 

 pozice na účtu – blokace částky z titulu exekuce; 

 zůstatek na účtu k požadovanému datu; 

b) platební karty – V této oblasti se rozlišují kreditní a debetní karty. Debetní karty 

jsou svázány s běžným účtem klienta, zatímco kreditní karty mohou být 

vlastněny i bez běžného účtu; 

c) bezpečnostní schránky - Klientem banky je také osoba, která je majitelem 

bezpečnostní schránky a přitom nemusí mít u banky veden běžný účet; 

d) cenné papíry – Informace vztahující se k cenným papírům jsou ověřovány 

i v dalších pracovních skupinách banky; 

e) úvěry – Informace týkající se úvěrů jsou ověřovány ve spolupráci s pracovní 

skupinou Centrální vymáhání úvěrů; 

4.2.2 Elektronické zpracování 

Při elektronickém zpracování žádostí je využívána aplikace, kterou na žádost banky 

dodal externí dodavatel. Aplikace poskytuje potřebné informace pro oprávněné osoby 

a banka zodpovídá za nastavení jejích parametrů. Dotazy, na základě nichž se získávají 

potřebné informace, se importují do externí aplikace, zpracované informace se následně 

exportují na přesně definované místo. Z tohoto místa se odesílají odpovědi jednotlivým 

žadatelům. Elektronické zpracování žádostí přináší velkou úsporu času a vysokou 

efektivitu zpracování. Při jednom automatickém kroku se zpracuje mnohem větší množství 

dat než u manuálního zpracování. Z tohoto důvodu se elektronické zpracování využívá 

v co největší možné míře.  

4.2.3 Archivace dokumentů 

Veškeré dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek jsou archivovány na 

základě interního předpisu o spisové a archivní službě. V případě datových schránek 

a zpracování žádostí do nich došlých se nevyužívá fyzická archivace dokumentů, ale je 

vytvořeno elektronické úložiště, ve kterém jsou veškeré zprávy z datových schránek 

uloženy a dle druhu spisu archivovány po přesně danou dobu (5, 10 let).  



Jitka Kerková: Implementace datových schránek ve vybrané společnosti 

2012   14 

 

5 Analýza produktivity 

Produktivita je chápána jako jeden ze základních cílů firmy a to ve smyslu 

produktivity základních výrobních faktorů - práce, půdy nebo kapitálu. Podstatou 

produktivity je měření výkonnosti některého z výrobních faktorů. Nejčastěji je produktivita 

popisována v souvislosti s výrobními podniky, nicméně i v administrativě je nutné sledovat 

tento ekonomický ukazatel a neustále ho efektivně ovlivňovat[6]. 

Každá firma musí řešit otázku produktivity práce, jelikož je to jeden z hlavních 

ukazatelů výkonnosti podniku. Management firmy by se měl vždy snažit mít co nejvyšší 

produktivitu práce a nejnižší možné náklady. Tím dosáhne vysoké efektivnosti a bude více 

konkurenceschopný vůči ostatním firmám.  

5.1 Produktivita 

Definice produktivity se v různých zdrojích liší, nicméně nejvýstižnější je dle mého 

názoru tato. Účinnost (efektivnost) s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrobě, se 

označuje jako jejich produktivita. Produktivita se týká všech podniků, výrobních 

i nevýrobních, neboť výrobou v nejširším pojetí rozumíme transformaci vstupů v užitečné 

výstupy  - výrobky či služby.  

Obecný vzorec produktivity – lze vyjádřit jako poměr mezi výstupem a vstupem za 

určité časové období při požadované kvalitě. 

 

Množství výstupu 
Produktivita = 

Množství vstupu 

 
[9] 

 

S produktivitou také úzce souvisí kvalita, z čehož vyplývá, že se podnik musí 

zaměřovat nejen na produktivitu, ale také na kvalitu výrobků či poskytovaných služeb.  

Již v úvodu definice produktivity je uvedeno, že produktivita je ukazatelem 

efektivnosti výrobních i nevýrobních podniků. Nevýrobní podnik poskytuje služby, které 

mají své specifické rysy a proto se liší od výroby jako takové. Jedním z rysů je například 

nemožnost služby skladovat, protože nejsou hmotné.  



Jitka Kerková: Implementace datových schránek ve vybrané společnosti 

2012   15 

 

Tato kapitola je zaměřena na konkrétní typ produktivity a tou je produktivita práce při 

zpracování žádostí došlých do datové schránky banky. Jedná se především o porovnání 

produktivity práce před implementací datové schránky a po její implementaci.  

5.2 Produktivita práce 

Práce je, jak již bylo řečeno, jeden z nejdůležitějších výrobních faktorů, který je 

potřebný k výrobě statků. Nositelem práce je člověk. Práci je možné definovat jako 

veškeré činnosti, kterými jeden člověk zvyšuje užitek jinému člověku či sám sobě.  

Produktivita práce patří v současné době k velmi sledovaným ukazatelům. Prací se 

v tomto ukazateli rozumí živá práce. Živou prací se rozumí práce, která je vykonávána 

pracovními silami (spotřeba pracovních vstupů) v dané výrobě v daném období. 

Produktivita práce se zpravidla sleduje na podnikové i vnitropodnikové úrovni. Dále 

probíhá nejen její sledování, ale i vyhodnocování na úrovni národního hospodářství.[6] 

Podklady pro výpočet produktivity práce jsou různé, ale v mnohé literatuře jsou si 

podobné. Nejčastěji se užívají dva druhy ukazatelů a těmi jsou přidaná hodnota a čistá 

produkce v poměru k počtu pracovníků nebo počtu odpracovaných hodin. Přidanou 

hodnotou je v podstatě hodnota produkce, od které se odečte mezispotřeba. Hodnotou 

produkce jsou myšleny výnosy za produkci (tržby) a mezispotřebou veškeré náklady 

související s nákupem např. za materiál, suroviny, služby aj. Čistá produkce je přidaná 

hodnota bez odpisů. 

 

Vzorce pro výpočet produktivity práce jsou: 

přidaná hodnota 

pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin) 

 

čistá produkce 

pracovníci (jejich počet či počet odpracovaných hodin)    [6]   
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 Pro výpočet produktivity práce jsem v praktické části této kapitoly použila poměr 

celkového počtu zpracovaných datových zpráv v datové schránce a počtu FTE. Podklady 

k výpočtům jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3.  

počet zpracovaných zpráv 

počet FTE 

Produktivita práce je samozřejmě ovlivňována mnoha faktory. Některé jsou významné pro 

výrobní podniky a jiné pro podniky poskytující služby. V případě podniku poskytující 

služby se jedná např. o :  

 technologické inovace – Hrají důležitou roli při implementaci datových schránek, 

jelikož tím došlo k významné úspoře některých pracovních činností a tím ke 

zvýšení produktivity; 

 účast pracujících na řízení – Tento faktor vychází nejen z teoretické roviny, ale byl 

ověřen přímo v týmu, který zpracovává žádosti došlé přes datové schránky. 

Zapojením určitých pracovníků do procesu řízení a zpracování došlo k lepší 

organizaci práce a tím ke zvýšení produktivity práce;  

 zkrácení průměrné doby zpracování – Zavedením datových schránek došlo 

k významné úspoře času při zpracování a tím k vyšší produktivitě práce; 

Aby bylo možné produktivitu práce zvyšovat, je nutné odstranit případné překážky, 

které by mohly cíl snažení negativně ovlivnit. Produktivita práce jednotlivých pracovníků 

může být ovlivněna v těchto oblastech: 

 zapojení zaměstnanců do procesu změn – Jakákoliv změna musí být pracovníky 

přijata a musí se této změně přizpůsobit. Pokud se tak nestane, může dojít 

k negativní změně produktivity práce; 

 komunikace, informace – Každý pracovník musí mít dostatečně včas informace 

o požadovaném cíli, postupech, jak těchto cílů dosáhnout a v případě potřeby mít 

možnost dotázat se odpovědných osob. Informace jsou velmi důležitým nástrojem 

k dosažení stanového cíle, kterým je v našem případě produktivita práce; 
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 práce v týmu – Žádosti, které přicházejí datovými schránkami, je nutné zpracovat 

dle předem daných lhůt pro zpracování. Pokud by hrozilo pozdní zpracování, je 

povinností každého manažera reorganizovat jednotlivé týmy tak, aby se dodržely 

lhůty pro zpracování; 

 prostoj – Je chápán jako překážka v práci, která není zaviněna pracovníkem. 

V našem případě se jedná zejména o možné výpadky přístupu do datových 

schránek nebo bankovního systému2 a tím znemožnění zpracování. 

Management hraje důležitou roli ve vztahu produktivity práce k řízení výkonnosti 

podniku. Pokud je řízení vůči zaměstnancům prováděno kvalitně,  odráží se to následně ve 

výsledcích podniku. Pracovníci velmi oceňují správně nastavenou a dostatečnou motivaci. 

Spokojený a motivovaný pracovník je pro podnik a jeho výkon významnou devizou.   

5.3 Produktivita práce při zpracování žádostí o součinnost a 

exekuci 

Jak již bylo uvedeno v kapitole č. 4, zaměřím se ve zpracování produktivity práce na 

2 bankovní produkty, kterými jsou zpracování žádostí o součinnost a exekuci. Porovnání 

produktivity práce bude zaměřeno na období před implementací a po implementaci 

datových schránek. Podklady k analýze pocházejí z roků 2009, 2010 a 2011.  

V této části bakalářské práce budu používat zkratku FTE, která pochází z angličtiny 

a znamená „full-time equivalent“ neboli člověk na plný pracovní úvazek. FTE je základní 

veličina, se kterou se pracuje při nastavení kapacit lidských zdrojů jednotlivým aktivitám. 

Představuje disponibilní pracovní dobu daného lidského zdroje očištěnou o takové 

položky, jako jsou např. dovolená, nemocnost, pracovní přestávky aj. Takto stanovená 

hodnota FTE představuje 100 % kapacity daného typu zdroje, který je porovnán se 

součtem všech časů, které daný typ zdroje vykonává na konkrétních aktivitách procesu. 

Hlavním účelem stanovení FTE je minimalizace neproduktivních činností.  

                                                 

2 Bankovní systém – hlavní bankovní systém, v němž jsou evidováni všichni klienti banky, jejich osobní 

informace, účty, obraty na účtech, detaily k bankovním produktům (např. platebním kartám, úvěrům apod.). 

Jsou zde evidovány jak aktuální informace, tak také historické. 
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Zpracování požadavků došlých datovými schránkami se rozděluje do několika etap. 

První část se týká samotného přijetí a roztřídění žádostí. Poté se žádosti zkontrolují 

a v případě jakýchkoliv nedostatků se vyřadí ze zpracování a vrací se odesílateli 

k doplnění. V tomto kroku se tedy liší množství došlých žádostí s množstvím 

zpracovávaných žádostí. Dále je nutné rozlišovat množství došlých žádostí a množství 

dotazovaných subjektů. Tato čísla se řádově liší. Došlými žádostmi je myšlena jedna 

zásilka s libovolným počtem dotazovaných subjektů. Dotazovaný subjekt je fyzická nebo 

právnická osoba, které je banka povinna poskytnout požadované informace, tedy 

potenciální klient banky. V praxi žádost o součinnost nebo exekuci zasílá orgán veřejné 

moci s různým počtem dotazovaných subjektů (klientů). 

V tabulce č. 3 je uveden přehled přijatých žádostí přes datové schránky v letech 2009, 

2010 a 2011. Jak je na první pohled patrné, zavedením datových schránek došlo k velkému 

nárůstu přijatých žádostí ke zpracování. Největší rozdíl nastal mezi roky 2009 a 2010, kde 

je vidět mnohem menší množství přijatých požadavků v roce 2009 a postupné navyšování 

od listopadu 2009, což byl termín implementace datových schránek. Nejmarkantnější 

rozdíl byl v měsíci srpnu 2009 a 2010. Zde je vidět navýšení přijatých žádostí o 739 %. 

Rozdíly mezi roky 2010 a 2011 již nejsou tak významné, nicméně stoupající trend je 

k vidění i zde. A čím je to způsobeno? Hlavním důvodem je změna zasílání požadavků 

v elektronické podobě, kdy se projevuje úspora za poštovné a tudíž odesílatelé nemusí 

řešit, zda zašlou 1 zásilku a v ní velké množství subjektů nebo více zásilek s menším 

množstvím subjektů. Po implementaci datových schránek se tedy počet přijatých žádostí 

několikanásobně navýšil. Druhým důvodem je stále větší množství lidí, kteří si půjčují 

peníze, ale jsou méně schopni dostát svým závazkům. Tím se navyšuje jak množství 

žádostí o exekuce, tak také o součinnost.  
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Tabulka 3: Počet přijatých žádostí ke zpracování v letech 2009, 2010 a 2011 a jejich procentuální 

porovnání 

Počet přijatých žádosti 

Měsíc 2009 2010 2011 
Nárůst (%) 
2009-2010 

Nárůst (%) 
2010-2011 

Leden 2 009 11 027 15 422 449 % 40 % 
Únor 2 168 12 193 15 578 462 % 28 % 
Březen 2 221 11 065 18 225 398 % 65 % 
Duben 2 125 10 196 18 077 380 % 77 % 
Květen 1 951 12 142 18 033 522 % 49 % 
Červen 2 256 11 560 20 685 412 % 79 % 
Červenec 2 299 11 697 15 133 409 % 29 % 
Srpen 1 921 16 126 18 267 739 % 13 % 
Září 2 469 15 703 24 076 536 % 53 % 
Říjen 2 885 16 139 29 802 459 % 85 % 
Listopad 4 572 17 662 27 228 286 % 54 % 
Prosinec 9 856 16 301 20 606 65 % 26 % 
Celkem 38 741 161 811 241 132   

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

Čísla uvedená v tabulce č. 3 znázorňují pouze množství přijatých žádostí, ale již nejsou 

rozdělené na jednotlivé subjekty, ke kterým je banka povinna poskytnout požadované 

informace. Pro přehled zpracovaných žádostí dle dotazovaných subjektů mám bohužel  

k dispozici pouze informace za rok 2009 a pololetí roku 2010. Následující období již 

nejsem schopna vyčíslit, protože nová verze datových schránek, která byla 

implementována 26.7. 2010, tuto statistiku již nenabízí. Alespoň se tedy pokusím nastínit 

porovnání situace před implementací a po implementaci datových schránek v 1. pololetí 

roku 2009 a 2010. Data jsou zobrazena v tabulce č. 4. Vývoj v následujících měsících roku 

2010 a 2011 by mohl být obdobný. Tento předpoklad nám potvrdí množství zpracovaných 

žádostí, které jsou k dispozici v tabulce č. 5. 
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Tabulka 4: Počet dotazovaných subjektů v přijatých žádostech za 1. pololetí roku 2009 a 2010 a jejich 

procentuální porovnání 

Počet dotazovaných subjektů v přijatých žádostech 

Měsíc 2009 2010 
Nárůst (%) 
2009-2010 

Leden 183 997 169 588 -8 % 
Únor 205 053 208 779 2 % 
Březen 165 298 219 933 25 % 
Duben 184 693 190 065 3 % 
Květen 181 941 238 464 24 % 
Červen 195 927 223 187 12 % 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

Ve výše uvedených tabulkách č. 3 a 4 jsou data týkající se přijetí žádostí ke zpracování 

a to z pohledu přijatých žádostí jako takových a dotazovaných subjektů. Tato čísla ovšem 

nevypovídají o množství zpracovaných žádostí. Jak již bylo zmíněno výše, přijatá žádost 

neznamená automaticky zpracovaná. Jestliže žádost obsahuje nějaké nedostatky nebo není 

úplná, je nutné ji vrátit odesílajícímu k doplnění.  

V tabulce č. 5 je znázorněn vývoj množství zpracovaných dotazů k subjektům v letech 

2009, 2010 a 2011 a jejich procentuální porovnání v jednotlivých letech. Nárůst dotazů 

k subjektům nebyl tak enormní jako u přijatých žádostí. Nejmarkantnější rozdíl byl 

maximálně v desítkách procent. Ovšem v porovnání počtu zpracovaných dotazů 

k subjektům nejsou jen kladná čísla, ale také záporná. V této oblasti tedy nedocházelo jen 

k nárůstům, ale také ke snížení počtu zpracovaných žádostí. K největšímu nárůstu došlo 

v listopadu a prosinci 2010 oproti roku 2009, což opět odpovídá datu implementace 

datových schránek. V některých měsících došlo k poklesu oproti předchozímu období, 

které bylo nejčastěji způsobeno technickými problémy s aplikací datových schránek 

a nemožností zpracovávat přijaté požadavky. Největší propad 12 % byl v měsíci dubnu 

2010 oproti roku 2009.  
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Tabulka 5: Množství zpracovaných dotazů k subjektům přijatých v žádostech přes datové schránky 

Množství zpracovaných dotazů k subjektům 

Měsíc 2009 2010 2011 
Nárůst (%) 
2009-2010 

Nárůst (%) 
2010-2011 

Leden  131 294 154 695 196 952 18 % 27 % 
Únor 222 925 204 086 195 188 -8 % -4 % 
Březen 206 081 219 068 239 588 6 % 9 % 
Duben 197 881 174 855 209 411 -12 % 20 % 
Květen 201 983 197 807 313 915 -2 % 59 % 
Červen 158 009 215 524 322 697 36 % 50 % 
Červenec 215 941 211 472 279 072 -2 % 32 % 
Srpen 191 770 264 750 304 994 38 % 15 % 
Září 167 212 236 074 285 603 41 % 21 % 

Říjen 227 749 281 445 325 955 24 % 16 % 

Listopad 191 492 317 034 323 697 66 % 2 % 
Prosinec 143 580 279 453 259 917 95 % -7 % 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

Produktivita práce vychází z množství zpracovaných dotazů k jednotlivým subjektům 

jedním pracovníkem za určité období. Manažer skupiny CDV využívá ukazatele 

produktivity práce jako jedno z hledisek hodnocení pracovníků. Zároveň se využívá také 

pro statistiku a porovnávání pracovního výkonu pracovníků.  

Aby bylo možné produktivitu práce každého pracovníka hodnotit, je třeba stanovit 

hraniční limity výkonů – tzv. tresholds. Těmito hraničními limity jsou dané počty 

zpracovaných požadavků. Pro zpracování požadavků na dotazované subjekty jsou 

stanovena hraniční čísla uvedená v tabulce č.6.  

Tabulka 6: Hraniční limity výkonů - treshold 

POD HRANICÍ 740 NEAKCEPTOVATELNÉ – počet je nižší než treshold 1 

UPROSTŘED 740 - 840 DOBRÉ – počet je mezi T1 a T2 

UPROSTŘED 840 - 940 VELMI DOBRÉ – počet je mezi T2 a T3 

NAD HRANICÍ 940 VÍCE NEŽ VELMI DOBRÉ – počet je vyšší než T3 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 
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5.4 Výpočty produktivity práce  

Výpočty produktivity práce budou vycházet ze souhrnných hodnot jednotlivých 

sledovaných let. Detailní náhled na data v jednotlivých měsících daných let je v přílohách 

č.1, 2 a 3. Podklady pro výpočet produktivity práce jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Výpočet produktivity práce v letech 2009, 2010 a 2011 

Počet zpracovaných zpráv 
Rok Počet zpracovaných 

subjektů 
Počet 
FTE Počet FTE  

2009 108 168 115 941 
2010 130 727 161 812 
2011 154 600 155 997 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

 

Výpočet produktivity práce – PP za rok 2009 

PP = 
115

108168
 = 941 ks/FTE 

 

 

Výpočet produktivity práce – PP za rok 2010 

PP = 
161

130727
 = 812 ks/FTE 

 

 

Výpočet produktivity práce – PP za rok 2011 

PP = 
155

154600
 = 997 ks/FTE 
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Z výpočtů vychází, že produktivita práce za sledované období byla nejvyšší v roce 

2011, kdy 1 pracovník zpracoval 997 ks subjektů. Druhá nejvyšší produktivita byla v roce 

2009, tedy ještě před zavedením datových schránek, kdy 1 pracovník zpracoval 941 ks 

subjektů. A nejnižší hodnota vyšla v roce 2010, kdy 1 pracovník zpracoval pouze 812 ks 

subjektů. Důsledkem takto nízkého počtu zpracovaných subjektů byla změna způsobu 

zpracování agendy, která souvisela s implementací datových schránek 

a komplikovanějšího pracovního postupu. V tomto období bylo zapotřebí nejvíce 

pracovníků a to 161 FTE. Po implementaci datových schránek došlo ke zhoršení 

pracovního postupu, pomalejšímu zpracování agendy a vyšší časové náročnosti při 

zpracování. V roce 2011 se již dostáváme nad produktivitu  práce  roku 2009. Tato změna 

nastala po úpravě aplikace datových schránek, přizpůsobení pracovních postupů 

elektronickému formátu a v neposlední řadě také díky schopnosti pracovníků naučit se 

nový postup a provádět ho rutinně. V tomto roce bylo využito 155 FTE. 

Z výše uvedeného vyplývá, že implementace datových schránek přinesla zprvu snížení 

produktivity práce, ale již v následujícím roce se produktivita zvýšila oproti stavu před 

implementací.  

Pro detailní přehled vývoje produktivity práce v jednotlivých letech přikládám graf 

č. 2. Podklady ke grafu jsou v příloze č. 4. 

Graf č. 2: Produktivita práce v letech 2009, 2010 a 2011 

Produktivita práce v jednotlivých letech
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Zdroj: interní data, vlastní zpracování 
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Výsledkem změny způsobu zpracování agendy, z původní papírové a manuální na 

elektronickou a z větší části automatickou, je nejprve snížení produktivity práce. Ovšem po 

zapracování všech pracovníků, úpravě aplikace datových schránek a přizpůsobení 

pracovních postupů se dosahuje navrácení a následně navýšení hodnot před touto změnou. 

Důležité je ale upozornit, že i když se produktivita práce zavedením datových schránek 

snížila, byla hodnota v rámci stanovaného hraničního limitu, která je i při nejnižším 

výsledku 812 ks/FTE ohodnocena jako velmi dobrá. V roce 2011 se už dosáhlo dokonce 

výborného výsledku. 
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6 Analýza nákladů 

Náklady jsou jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou si musí každý podnik efektivně 

spravovat. V době ekonomické krize se náklady skloňují ve všech pádech a každý subjekt 

se snaží své náklady minimalizovat. Co to vlastně náklady jsou a jak se dělí? Na tuto 

otázku se pokusím odpovědět v následující kapitole. 

6.1 Definice nákladů 

Dle odborné literatury je pojetí nákladů uplatňováno ze 2 hledisek. Z hlediska 

finančního účetnictví a ekonomického pojetí nákladů. 

Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu 

výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších 

nutných nákladů spojených s činností podniku. Tato definice odpovídá v podstatě pojetí 

nákladů ve finančním účetnictví. Ekonomické pojetí nákladů charakterizuje to, co bylo 

skutečně obětováno, např. úroky z vlastního kapitálu. Ekonomické náklady slouží také pro 

výpočet ekonomického zisku, který je tvořen rozdílem nákladů a výnosů. [8] 

Na náklady je nutné hledět podle časového rozlišení, kdy náklady mohou existovat 

také ve formě nákladů příštích období (v určitém okamžiku jsou realizovány nákupy např. 

surovin na výrobu výrobku, která bude zahájena v příštích obdobích). Náklady v podniku 

třídíme podle druhů, účelu, závislosti nákladů na změnách objemu výroby, původu 

spotřebovaných vstupů apod.  

6.1.1 Druhové třídění nákladů 

Druhové třídění nákladů vychází z činností jednotlivých výrobních faktorů – práce 

(osobní náklady), materiál (spotřeba materiálu a energie) aj. Toto rozdělení je podkladem 

pro účetnictví, ve kterém je evidence nákladů velmi podrobná. Pomocí jednotlivých účtů 

vyjadřujeme skladbu spotřeby výrobních faktorů. 

Základní nákladové druhy jsou: [8] 

 osobní náklady – Mzdy, náklady na sociální zabezpečení aj.; 

 spotřeba materiálu a energie; 
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 odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, rezervy a opravné 

položky k provozním nákladům; 

 finanční náklady – Nákladové úroky, kurzové ztráty; 

 náklady na externí služby- Opravy a udržování, nájemné, dopravné.  

6.1.2 Účelové třídění nákladů 

Rozlišujeme třídění nákladů podle útvarů a podle výkonů. [8]  

 třídění nákladů podle útvarů – Umožňuje sledování nákladů podle jednotlivých 

středisek (středisko je vnitropodnikový útvar, místně vymezená část podniku). 

Je třeba rozlišovat ještě náklady, které je možné přímo připočítat danému 

středisku, pak se jedná o jednicové náklady, a nebo se nedají připočítat přímo 

středisku a jedná se o náklady režijní; 

 třídění nákladů podle výkonů – Je zjišťování nákladů podle jednotlivých 

výrobků (služeb), tzn. podle nositelů nákladů. V této skupině nákladů 

rozlišujeme jednicové náklady, které je možné připočítat jednotlivým druhům 

výrobků (služeb) a režijní náklady, které jsou společně vynakládány na více 

druhů výrobků (služeb) nebo celého útvaru. Na základě jednicových a režijních 

nákladů se provádí kalkulace nákladů. Příkladem jednicových nákladů jsou 

výrobní materiál, výrobní mzdy aj., příkladem režijních nákladů jsou nájemné, 

spotřeba pohonných hmot aj. 

6.1.3 Kalkulační třídění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloženy (na které 

výrobky či služby). Toto hledisko je pro podnik rozhodující, umožňuje zjistit rentabilitu 

jednotlivých výrobků (služeb) a řídit výrobkovou strukturu. [8] 

Z hlediska přiřazení nákladů na kalkulační jednici lze náklady rozdělit na 2 skupiny: 

 přímé – Jsou přiřazovány přímo k jednotlivým výrobkům. Jejich výši je možné 

zjistit přímo a souvisí s kalkulační jednicí.  
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 nepřímé – Tyto náklady zajišťují chod vnitropodnikových útvarů a podniku 

jako celku. Není možné je přiřadit s určitostí ke konkrétním kalkulačním 

jednicím a jsou přiřazovány podle určitého klíče. Nazývají se také režijními 

náklady. [8] 

6.1.4 Náklady podle vztahu k objemu produkce  

Podstatou tohoto třídění nákladů je jejich rozdělení na 2 skupiny, a to na fixní 

a variabilní.  

 variabilní - V závislosti na změnách objemu výroby se část celkových 

nákladů mění. Mohou se vyvíjet: 

a) stejně rychle jako objem produkce, pak je nazýváme proporcionální; 

b) rychleji než objem produkce – nadpropocionální; 

c) pomaleji než objem produkce – podproporcionální. 

 fixní – V závislosti na změnách objemu výroby se nemění. Toto tvrzení je 

ovšem pouze relativní, protože i fixní náklady se mohou např. se změnou 

výrobní kapacity změnit. Změna se neprojevuje plynule, ale skokově. [8] 

Příkladem může být změna výrobního programu, zvýšené pojistné nebo 

zvýšení základních poplatků během zúčtovacího období.    
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6.2 Výpočet nákladů souvisejících s datovými schránkami 

V této části bakalářské práce se zaměřím pouze na konkrétní druhy nákladů, které 

souvisí se zpracováním žádostí došlých do datových schránek a to z toho důvodu, že by 

analýza nákladů celé banky byla tak rozsáhlá, že by jí mohla být věnována samostatná 

práce. Ze získaných a poskytnutých dat od banky je tedy možné propočítat pouze náklady, 

které banka vynaložila v souvislosti s datovými schránkami. Jelikož se jedná o náklady 

spojené s poskytováním služeb, zaměřím se především na osobní náklady, náklady za 

poštovné a balné a náklady na tisk. Ještě jsem měla představu vyčíslení nákladů za 

archivaci, bohužel jsem nezískala relevantní podklady, které bych mohla využít a proto 

můžu tuto oblast nastínit pouze teoreticky. Tím, že došlo ke snížení  nákladů za tisk, 

automaticky by se také měly snížit náklady za archivaci fyzické dokumentace. Podle 

hrubých předpokladů a odhadů by se mohlo jednat až o 1 000 000 Kč ročně, což 

samozřejmě není zanedbatelná částka.  

6.2.1 Náklady na tisk  

Zavedením datových schránek došlo k velkým úsporám v nákladech na tisk. Důvodem 

je elektronické zpracování žádostí o exekuce a součinnosti, které již nevyžaduje tištění 

dokumentů a jejich zasílání v listinné podobě.  

Tabulka 8: Rozpis nákladů na tisk v letech 2009, 2010 a 2011 

Náklady na tisk 
Rok 01-10/2009 11-12/2009 2010 2011 
Počet žádostí [ks] 1 920 845  335 072 2 756 263 3 256 989 
Náklady na tisk - celkem [Kč] 2 305 014   0   0   0   
       

Podklady k výpočtu 
Náklad na tisk 1ks listu A4  0,50 Kč 
Náklad na 1ks listu A4  0,70 Kč 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

Tabulka č. 8 znázorňuje přehled nákladů na tisk žádostí o exekuce a součinnosti za 

období roků 2009, 2010 a 2011. Rok 2009 je rozdělen do 2 částí, které odpovídají termínu 

implementace datových schránek v bance. Po implementaci datových schránek byly 

náklady na tisk nulové, protože se od této doby pracuje pouze v elektronické podobě a není 
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potřeba dokumenty tisknout.  Souhrn položek za období 11-12/2009, 2010 a 2011 je roven 

celkovým úsporám nákladů za tisk, což je částka 7 617 989 Kč. Podklady k výpočtům 

vycházejí z kalkulací, které provádělo finanční oddělení. Náklad na tisk 1 ks listu A4 

papíru zahrnuje pronájem a servis tiskáren, toner do tiskáren, spotřebu elektrické energie. 

Náklad na 1 ks listu A4 papíru odpovídá položce, za níž se nakupuje kancelářský papír od 

dodavatele.  

6.2.2 Náklady na poštovné a balné 

Náklady na poštovné a balné byly po zavedení datových schránek také sníženy, což 

bylo opět způsobeno přechodem z listinné podoby odesílaných zásilek na elektronickou. 

V tomto případě je ale potřeba přihlédnout ke skutečnosti, že se množství doručených 

zásilek několikrát znásobilo. Jak už bylo zmíněno v kapitole 5.3 Produktivita práce při 

zpracování žádostí o exekuce a součinnosti, odesílatelé se nemuseli ohlížet na náklady 

spojené s poštovným a začali zasílat větší objem zásilek s nižším počtem dotazovaných 

subjektů. Úspora, která vyplývá z období 11-12/2009, 2010 a 2011 je tedy relativní, 

protože množství doručené do října 2009 bylo mnohem nižší. Podklady využité k propočtu 

jsou dány kalkulací z finančního oddělení.  

Tabulka 9: Přehled nákladů na poštovné a balné v letech 2009, 2010 a 2011 

Náklady na poštovné a balné 
Rok 01-10/2009 11-12/2009 2010 2011 
Počet odeslaných zásilek [ks] 21 723 11 308 161 598 240 626 
Náklady na poštovné a balné [Kč] 260 676 135 696 1 939 176 2 887 512 
       

Podklady k propočtu 
Náklad na balné 2 Kč 
Náklad na poštovné  10 Kč 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

Celkové pravděpodobné úspory za poštovné a balné od data implementace datových 

schránek, tedy měsíce listopadu 2009 do konce roku 2011 mohly být ve výši 4 962 384 Kč 

Podklady k výpočtům vycházejí z kalkulace nákladů, které poskytlo finanční oddělení. 

Náklad na balné zahrnuje pouze balící materiál, což jsou obálky. Náklad na poštovné je 

cena poštovného za obyčejné psaní.  
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6.2.3 Náklady na zaměstnance 

V nákladech na zaměstnance jsou zahrnuty jak náklady mzdové, tak i náklady na 

pracovní místo. Náklady na pracovní místo se skládají z několika položek, kterými jsou 

náklady na kancelářské prostory, kancelářské vybavení, osvětlení, vytápění, úklidové 

služby aj. Se zavedením datových schránek došlo ke zvýšení nákladů na zaměstnance, a až  

po dodání a zavedení nových funkčností do aplikace datových schránek umožňující 

jednodušší zpracování žádostí se náklady snížily. Detailní přehled zobrazuje tabulka č. 10. 

Podklady použité k výpočtu jsou dány kalkulací z personálního oddělení. V roce 2010 

došlo k zásadnímu navýšení nákladů na zaměstnance a to o 3 927 000 Kč, což bylo 

způsobeno hlavně novým pracovním postupem a menší produktivitou práce, svoji roli 

mohly hrát i technické výpadky a úpravy na míru. Nicméně již v roce 2011 došlo ke 

snížení nákladů oproti roku 2010 o 489 600 Kč.  

Tabulka 10: Rozpis nákladů na zaměstnance v letech 2009, 2010 a 2011 

Náklady na zaměstnance 

  2009 2010 2011 
Index 

2010/2009 
Index 

2011/2010 
Počet FTE 9,55 13,4 12,92    
Mzdové náklady 
na 1 FTE  [Kč] 4 011 000 5 628 000 5 426 400 1,4031 0,9642 
Náklady na 1 
pracovní místo 
[Kč] 5 730 000 8 040 000 7 752 000 1,4031 0,9642 
Náklady celkem  
[Kč] 9 741 000 13 668 000 13 178 400 1,4031 0,9642 

       

Podklady k výpočtu 
Mzdové náklady na 1FTE 35 000 Kč 

Náklady na 1 pracovní místo 600 000 Kč 

Zdroj: interní data, vlastní zpracování 

Náklady na zaměstnance tedy byly vyšší po implementaci datových schránek než před 

jejich implementací. V roce 2011 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2010, což by mohlo 

naznačovat, že tento vývoj bude pokračovat i v roce následujícím. Otázkou ovšem zůstává, 

zda je možné dosáhnout nižších nákladů na zaměstnance než byly v roce 2009.  
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6.2.4 Rekapitulace výsledků nákladové oblasti 

 Z jednotlivých nákladových položek vyplývá, že úspory byly v oblasti tisku ve výši 

7 617 989 Kč, v oblasti poštovného a balného ve výši 4 962 384, pouze u nákladů na 

zaměstnance nedošlo k úsporám, ale naopak k navýšení nákladů ve výši 3 437 400 Kč. Pro 

detailnější přehled přikládám tabulku č. 11 se sledovanými nákladovými položkami.  

Tabulka 11: Výsledky nákladové oblasti 

Výsledky nákladové oblasti 
  Úspora [Kč] 
Náklady na tisk 7 617 989 
Náklady na poštovné a balné 4 962 384 

Náklady na zaměstnance -3 437 400 

Celková úspora  9 142 973 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výsledků plyne, že celková úspora byla ve výši 9 142 973 Kč. Pokud bychom tedy 

brali v úvahu pouze výše jmenované nákladové položky, můžeme tvrdit, že implementace 

datových schránek vedla skutečně k úspoře finančních prostředků. 
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7 Vyhodnocení a doporučení 

Jako cíl bakalářské práce jsem si stanovila analýzu produktivity a nákladů 

zpracovávaných elektronických dokumentů v souvislosti s implementací datových 

schránek. Tyto dvě kapitoly jsem rozvedla do detailů, ze kterých vyplývá, že jsou 

k dispozici rezervy, kterých je třeba využít. 

Z výsledků uvedených v kapitole produktivita práce je zřejmé, že je produktivita práce 

v jednotlivých letech proměnlivá. Nicméně se zaváděním nových funkčností do aplikace 

datových schránek a také zlepšováním pracovních postupů  je možné dosáhnout vyšších 

a stabilnějších hodnot. Mnoho pracovních postupů se buď částečně nebo plně 

zautomatizovalo a to samozřejmě přináší i větší efektivitu a vyšší produktivitu práce.  

Doporučuji: 

a) pokračovat v inovačním procesu aplikace datových schránek a tím 

plně zautomatizovat pracovní postup; 

b) pravidelně proškolovat pracovníky, aby měli vždy potřebné znalosti 

k ovládání měnící se aplikace datových schránek. 

Vyčlenila jsem pouze ty druhy nákladů, které se týkají datových schránek a žádostí do 

nich přijatých. Jedná se o náklady na tisk, poštovné a balné a samozřejmě i o náklady na 

zaměstnance. V oblasti nákladů na tisk, poštovné a balné se již uskutečnila velká úspora 

a to především díky přechodu z listinné podoby dokumentu na elektronickou. Tím se 

eliminovala spotřeba materiálu ve formě kancelářského papíru, toneru do tiskárny a snížily 

se také náklady na poštovní služby. U těchto nákladů již bude velmi těžké hledat další 

znatelné úspory. V oblasti zaměstnaneckých nákladů se úspory zcela jistě najít mohou. 

A kde tyto úspory mohou být?  

Doporučuji zaměřit se na: 

a) možnost využívat pracovníky s pracovním poměrem, který není 

na dobu neurčitou a u agendy, která je rutinnější, najímat např. 

studenty; 
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b) využívat home-office – práci z domova, což je jedna z efektivních 

možností jak snížit náklady za kancelářské prostory. Pro tuto 

variantu pracovního úvazku jsou dokumenty zpracovávané přes 

datové schránky optimální; 

c) porovnat nabídku pronájmů kancelářských prostor a přemístit 

podnik do levnější lokality. 

V době finanční krize je třeba nakládat s každým volným finančním prostředkem 

skutečně hospodárně a hledat možné změny a úspory. Jestliže se tento cíl podniku podaří 

splnit, zvládne i případné další finanční výkyvy.  
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8 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce byla analýza produktivity práce a nákladů souvisejících 

s implementací datových schránek v bance. Studie byla provedena za dané časové období 

let 2009, 2010 a 2011. Rok 2009 je rokem, kdy byla provedena implementace datových 

schránek, a to přesně k 1. 11. 2009. V rámci analýzy je patrné, jak se produktivita práce 

v časovém období měnila. Nejnižší byla v roce 2010, což úzce souvisí se zavedením 

datových schránek a změnou pracovních zvyklostí a postupů při zpracování sledovaných 

bankovních produktů. Výsledek analýzy nákladů na tisk, poštovné a balné byl téměř 

okamžitý po zavedení datových schránek, ovšem u osobních nákladů došlo v roce 2010 ke 

zvýšení. Tento nárůst odpovídá stejným příčinám jako změny u produktivity práce.  

Podklady pro teoretickou část jsem čerpala v odborné literatuře, která je uvedena na 

konci této práce, podklady pro praktickou část jsem získala v bance, v pracovní skupině, 

jež se zabývá zpracováním sledovaných bankovních produktů. Návrhy na řešení jsou 

uvedeny v poslední kapitole této práce a zároveň budou předány vedoucí skupiny CDV 

k posouzení a využití  v praxi. Otázkou tedy zbývá, zda navrhovaná řešení budou přijatelná 

a případně i časem realizovatelná.  

Věřím, že cíl mé práce, kterým byla analýza produktivity práce a nákladů, se podařilo 

dosáhnout. Zároveň věřím, že by propočty a navrhovaná opatření mohla být v bance přijata 

a že by mohla přinést v budoucnu požadovaný prospěch.  
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