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Anotace  

V předložené bakalářské práci je mapován přehled současného aktuálního 

portfolia (nabídkové škály) listovních zásilek pro zákazníky poštovního 

operátora České pošty, s.p. Jsou zde navrženy nové druhy zásilek a služeb, 

určených pro zařazení  do zákaznické nabídkové škály. U některých nových 

služeb je popsán detailnější rozbor možnosti implementace služby a typu 

zásilky do reálného prostředí podniku. Práce hodnotí současný stav portfolia 

listovních zásilek a služeb, které se k tomuto druhu zásilek vážou, navrhuje 

změny a úpravy portfolia listovních zásilek služeb s cílem obohatit nabídku 

pro zákazníka a zvýšit exkluzivitu tohoto druhu zásilek. 

 

Klíčová slova:  pošta, poštovnictví, poštovní služby, listovní zásilky  

    

 

Summary 

The presented thesis charts the rewiew of current portfolio (offer spectrum) of 

correspondence for postal operator Česká pošta state enterprise customers. 

New kinds of consingments and services to be included in the customer 

portfolio are designed. There is a detailed study of possibilities how to 

implement some services and types of sendings into objective background of 

the company. The thesis judges the current portfolio with the aim of upgrading 

both the offer for customers and exclusivity of this type of sendings.   
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1. Úvod 

Poštovní zásilky jsou segmentovány podle druhu na zásilky listovní a 

balíkové. Listovní zásilky tvoří základní a nejdůležitější část portfolia služeb 

podniku Česká pošta, s.p. Podání listovních zásilek je prvním článkem z hlediska 

logické posloupnosti stanovených technologických postupů. Tyto postupy se 

skládají ze tří základních článků, zachycujících pohyb materiálů a dat v řečišti 

pošty. Jedná se o tři základní části: 

  ⇒ podání zásilek – tzv. podací služba pošty 

⇒ přepravu (dopravu) – přeprava materiálu – listovních, balíkových a 

jiných zásilek 

⇒ dodání zásilek – tzv. dodací služba pošty – doručování zásilek 

Podání listovní zásilky chápeme jako realizaci předání zprávy či zboží tzv. 

podavatelem (zákazník, který zásilku odesílá, jedná se o odesílatele zásilky), 

pošta je třetí zástupnou osobou, která slouží jako prostředník k předání (doručitel) 

zprávy či zboží. Adresát je příjemcem zásilky.  

Podání listovní zásilky je nejdůležitějším a prvním článkem z hlediska vztahu 

„klient“ tj. podavatel listovní zásilky -  firma tj. „pošta“. Podnik je při procesu podání 

zásilky reprezentován právě pracovníkem přepážky, který v momentě předání 

(podání) reprezentuje celou filozofii firmy a stává se zástupnou ikonou při 

představě klienta o vlastnostech podniku (prosperita, image, spolehlivost, 

dostupnost služby, rychlost přepravy, cenová přístupnost apod.). Při doručení 

listovní zásilky dochází k dovršení celého technologického postupu, který sestává 

z uvedených stupňů. Etapa a fáze technologické posloupnosti a právě část 

doručování je částí ekonomicky nejnákladnější v celé technologické posloupnosti. 

Právě u doručování musí firma hlídat svoje náklady, protože tato část služby je 

poměrně nákladná a vysoce citlivá na nákladovost firmy. Podnik má zisky při 

podání, tyto zisky jsou ihned ověřitelné a zřejmé. Při doručování však nemůžeme 

náklady na doručovací službu zcela jednoznačně určit a proto s ní musíme 

zacházet tak, abychom jí uspořádali ergonomicky, synergicky a ekonomicky. Je - li 

doručování realizováno ekonomicky s přihlédnutím na minimalizaci nákladů na 
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proces a při snaze maximalizovat zisk z činnosti, pak část procesu, pojmenovaná 

jako „doručování“ se jeví jako stěžejní pro realizaci ekonomické prosperity firmy 

Česká pošta, s.p.  

V posledních dvou desetiletích (od devadesátých let 20.století) došlo 

v segmentu listovních zásilek k mnoha změnám, které si zaslouží pojmenovat, 

protože právě tyto efekty nutí poštovní operátory zamýšlet se nad tím, jakým 

způsobem obohatit portfolio listovních zásilek a jaké nové druhy a služby 

nabídnout zákazníkovi.  Se změnami ve společenském uspořádání, s rozvojem 

technologií v devadesátých letech, změnou ekonomického uvažování obyvatelstva 

dochází k neustálému poklesu počtu přepravovaných listovních zásilek. Tento 

pokles nutí operátora zejména k neustálému zdražování základních sazeb za 

podání listovních zásilek. Poštovní výhrada určená regulátorem a kontrolním 

úřadem (Český telekomunikační úřad) je stanovená Zákonem č. 29/2000  o 

poštovních službách a je nyní určená v segmentu listovních zásilek do váhy 50 

gramů za garantovanou cenu pro univerzálního poskytovatele poštovní služby, 

kterého pověřil Český telekomunikační úřad k vykonávání služby 

v celorepublikovém rozsahu. Po úplné liberalizaci poštovního trhu, která se 

předpokládá v roce 2013 bude tato výhrada plně zrušena a službu bude moci 

nabídnout jakýkoliv jiný operátor. V praxi to bude znamenat, že zásilku do 50 

gramů bude moci přepravit jakákoliv firma, zabývající se přepravou zásilek za 

jakoukoliv cenu. Do té doby musí být univerzální poštovní operátor, jímž je 

v současnosti podnik Česká pošta, s.p. plně konkurenceschopný člen trhu i 

v segmentu listovních zásilek. Z tohoto důvodu se tato bakalářská práce zabývá 

možnostmi, jak obohatit portfolio (nabídku) listovních zásilek a služeb k nim 

vázaných.  

Současně pro podnik (poštovního operátora) platí obecné principy: 

⇒ reagovat pružně na změny v objemech listovních zásilek a jejich 

vzájemném složení (portfoliu) vytvořením systému, který se těmto 

změnám bez problémů přizpůsobí a k lepšímu vedení dat a informací 

⇒ aktivně kombinovat kapacitu s poptávkou pomocí dynamického 

přidělování zdrojů 
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⇒ zvýšit produktivitu a kvalitu služeb pomocí vzájemné spolupráce 

všech účastníků v řetězci výše zmíněné poštovní hodnoty. 

V poslední době se objevují názory, že budou listovní zásilky jako tradiční 

forma komunikace postupně ztrácet svůj význam. Přestože odhady analytiků 

předpokládaly v roce 2007 a 2008 prudký propad listovních zásilek až o 30 %, 

Česká pošta podle svých interních statistik tuto prognózu nepotvrzuje. I když 

elektronická komunikace prostřednictvím SMS a emailu nahradila díky své 

rychlosti a pohodlnosti část listovních zásilek (dopravovaných zejména ve vztahu 

„soukromá osoba – soukromé osobě“), dokázala si tradiční forma udržet své 

zákazníky zejména díky možnosti zasílat podstatně bezpečněji důvěrné 

informace. Dále se na trhu listovních služeb objevují i nové příležitosti, jako je 

např. oblast Direct mailu (v části ceníku nabídka Obchodní psaní a Tisková 

zásilka). V této části se jedná o přeliv zákazníků a vztah klientů  typu B2B 

(business to business).  Poptávka po těchto službách prudce roste a částečně 

eliminuje propad v segmentu listovních zásilek. Bude li vhodným způsobem 

rozšířeno portfolio listovních zásilek a služeb ve vztahu ke klientovi, propad 

v segmentu listovních zásilek bude ještě menší. 
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2. Současný stav – portfolio a služby 
 

2.1. Obecný historický vývoj pošty 

Historický vývoj pošty ( podání, přeprava a doručování listovních zásilek - 

zpráv) je úzce spjatý s dějinami vývoje lidské společnosti. Již v počátcích vývoje 

dochází ke vzájemné výměně zpráv nejen prostřednictvím třetí osoby (vzkazy, 

obrázky – hliněné destičky, tabulky, později hieroglyfické písmo na papyrus, 

uzlové či provázkové písmo), ale i pomocí zvuků a optických znamení – kouřové 

signály, ohňový nebo pochodňový telegraf, hlasité volání, dorozumívání pomocí 

pískání. Africké bubnové telegrafy jsou dodnes tajemstvím dorozumívání 

domorodých kmenů. 

Skutečnou organizací poštovnictví se proslavilo starověké římské impérium. 

Tzv. curcus publicus je pojem pro cílevědomé a státem budované poštovní 

spojení, které založil císař Augustus v prvních letech našeho letopočtu. Římané 

používali k dopravě zpráv a k jejich doručování poselského zařízení. Instituce 

státní pošty pod názvem „curcus publicus“ vznikla především pro účely státní 

správy jako nástroj k upevnění moci a vlivu. Jednalo se zde o přepravu zpráv 

jednak pěšími a také jízdními posly, ale také o dopravu vozovou. Poštovní 

dopravu organizoval a v nejvyšší instanci řídil velitel císařské tělesné stráže. 

V celé říši se využívalo sítě vynikajících silnic, protínajících celou říši v délce 100 

tisíc kilometrů, při silnicích byla vybudována síť velkých poštovních stanic, které 

byly vybaveny tak, aby mohly poskytnout stravu, ubytování a nocleh cestujícím a 

personálu poštovní stanice. Tyto jednotlivé stanice byly vzdáleny od sebe asi 

jeden den cesty, mezi nimi se budovaly tzv. přepřahací stanice. Vozy pošty tak 

s krátkými přestávkami mohly denně urazit i několik set kilometrů při přepravě 

zpráv a osob. 

Pro správu stanic byl vytvořen celý systém návazných různých profesí, které 

měly zajistit spolehlivý chod pošty (správci poštovních stanic, poháněči potahů, 

zvěrolékaři, průvodčí poštovních vozů, úřední sluhové, personál, pečující o vozy a 

tažná zvířata). Stanice byly vybaveny různými typy vozů. Nejznámějším vozem, 
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který používala římská pošta byla tzv. rheda – jednalo se o vůz na čtyřech kolech 

pro dvě až čtyři osoby a se zápřahem dvou anebo čtyř koní. Jiný typ vozu se 

používal pro přepravu dopisů, cenností, peněz a břemen a další typ vozu 

k přepravě těžkých zavazadel a nákladů. Přeprava byla rozdělena na dva typy – 

co nejrychlejší pro dopravu zpráv, dopisů, listin, peněz, drahých kovů a spěšných 

cestujících. Pomalejší přeprava byla určena pro dopravu břemen, zboží a 

cestujících osob z nižších společenských vrstev. „Curcus publicus“ dal svou 

skvělou a bezchybnou organizací, která zůstala na dlouhá staletí nepřekonána, 

novověkému poštovnictví nejen vzor ale i pojmenování. Slovo „pošta“ pochází 

z latiny podle „positus – posita“ užívaného ve větném spojení pro označení 

stanice, určené pro výměnu koní u vozu – „mutatio posita in N“ (doslovně „výměna 

je umístěna v N“). 

Spolu s rozpadem starověké římské říše zanikla i římská pošta, protože 

v raném středověku její existenci nikdo nepotřeboval. Na rozsáhlých územích 

probíhaly kmenové války a byla zničena bohatá centra (města). 

Ve středověku sloužila pošta panovníkům a monarchii. Charakteristickým 

rysem středověkých poselských služeb byla úplná absence organizovaného 

systému doručování zpráv. Jednotlivé světské a církevní vrstvy a jejich instituce, 

včetně klášterů, měst univerzit měly své vlastní posly. V čele poselstva vždy stály 

osoby výše postavené a to členové knížecího nebo královského dvora, vysocí 

šlechtici nebo církevní hodnostáři. Podaní nesměli vesměs posly používat, ale 

museli poště poskytovat své služby (například dodávat pěší posly, poskytovat 

přípřeže apod.) Doprava zpráv mezi městskými obchodními centry se postupně 

stávala nezbytnou součástí života mezi městy.       

Úplné počátky organizované dopravy zpráv a jejich doručování na území 

nynější České republiky jsou spojeny s volbou arciknížete Ferdinanda I. 

Habsburského z Habsburské dynastie českým králem v roce 1526. Tímto datem 

jsou české země začleněny do svazku rakouských dědičných zemí až do roku 

1918, kdy pod tlakem politických změn a situace v Evropě vznikla samostatná 

Československá republika. Potřeba ujednoceného systému správy rozsáhlých 

území vyvolala proces vzniku nového státního útvaru – absolutismu. Jedním 

z průvodních jevů nových tendencí v uspořádání státní správy je i vznik 
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pravidelného poštovního spojení, budovaného se zřetelem na správu a vládu nad 

rozsáhlým územím všech habsburských zemí.   

Habsburkové chtěli nějakým způsobem řádně uspořádat poštovní spojení a 

tak využili zkušeností rodiny Thurn – Taxisů, kteří již od 15. století provozovali 

poštu v Německé říši a kteří plnili funkci nejvyšších dvorských poštmistrů ve Vídni 

u dvora. Od počátku souvislá síť poštovních stanic na přepřahání koní sloužila 

diplomatickým potřebám panovníka, protože pro krále byla naprosto nutná potřeba 

převozu zpráv mezi městem Vídní, kde sídlil panovník a Prahou, která byla 

nejdůležitějším městem habsburského soustátí ve středu Evropy. V době 

panování Ferdinanda I. je také realizováno vydání prvního Poštovního řádu a to 

v roce 1535. V druhé polovině 16. století císař Maxmilián povolil přepravovat 

poštou i soukromou korespondenci a tím službu pošty zpřístupnil širší veřejností.  

Vývoj poštovních služeb v 16. století završilo zavedení poštovní osobní 

dopravy, které poště povolil císař Rudolf II. jako odezvu na skutečnost, že se 

cestování stalo módní záležitostí renesanční společnosti. Běžnou službou byl 

pronájem poštovních koní.    

Rodina Taxisů si převzala pod patronaci řízení poštovní dopravy v českých 

zemích až od počátku 17. století. V roce 1622 získala nejvyšší dvorský poštovní 

úřad ve Vídni knížecí rodina Paarů. Paarové organizovali poštovní spojení v zemi 

až do roku 1743, kdy začalo reformní období za vlády Marie Terezie. Tehdy 

poprvé v historii byla pošta převzata do státní správy. Od poloviny 18. století se 

postupně rozšiřuje a houstne síť poštovní dopravy. Listovní služba prodělává řadu 

reforem. Od roku 1750 vyjíždějí na hlavní tratě tzv. poštovní diligence, které 

umožňují spojení větších měst v rakouské monarchii s dalšími evropskými centry 

kultury a obchodu. Zde je vidět další nezadržitelný krok směrem k evropskému 

pokroku. 

K rozšíření poštovní sítě prospěla výstavba silnic v poslední čtvrtině 18. 

a v první polovině 19. století. Maxmillián z Ottenfeldu navrhl, aby v Rakousku byly 

zavedeny poštovní schránky, určené pro dopisy v tuzemském poštovním styku. 

Tento muž také zásadně reformoval vozovou poštu. Nahradil postupně těžké vozy 

pohodlnými odpruženými kočáry lehčí konstrukce. Od roku 1823 byla nově 

zorganizována doprava osob poštou těmito rychlými a poměrně komfortními  
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dostavníky mezi důležitými centry rakouské říše. V roce 1837 byl vydán poštovní 

zákon, který stanovil přesná a striktní pravidla doručování listovní a balíkové 

pošty. 

Až do poloviny 19. století byla organizace poštovnictví řízena nejvyšší 

dvorskou poštovní správou s centrem ve Vídni, po roce 1850 správa pošty přešla 

do kompetence ministerstva obchodu. 

Vývoj železnice, telegrafu a telefonu přispěl k rozšíření pošty i do zcela 

odlehlých oblastí. Ohromný vliv na poštovní přepravu měla železnice. První 

koněspřežná železnice v Evropě byla vybudována mezi Českými Budějovicemi a 

Lincem v letech 1825 – 1832 a byla využívána i pro přepravu objemných 

balíkových zásilek. V roce 1845 bylo realizováno železniční spojení mezi Vídní a 

Prahou. 

V roce 1850 byla zřízena místo vrchních poštovních správ tzv. ředitelství pošt 

v Praze, Brně a v Opavě. Byla vytvořena nová soustava a stanoveny jasné 

kompetence poštovních služeben pro všechny typy poštovních úřadů. 

 V roce 1918 vznikl samostatný stát – Československá republika. Veškerý 

poštovní provoz se řídil podle poštovního řádu vydaného ještě rakouským 

ministerstvem obchodu 22. září 1916. Tento poštovní řád přirozeně vycházel 

z vyšší právní normy , kterou byl poštovní zákon ze dne 5.listopadu roku 1837. 

Chod pošty byl proto upraven celou řadou dalších provozních směrnic, předpisů a 

tarifních opatření. Ty podléhaly různým změnám, vyvolaným hospodářskými a 

politickými potřebami a poměry.  Organizování poštovních služeb bylo předáno do 

kompetencí Ministerstva pošt a telegrafů, jehož hlavním úkolem bylo propojení 

poštovní, telegrafní a telefonní sítě českých zemí s územím Slovenska. Již od 

počátku bylo zřejmé, že stávající předpisy a nařízení bude třeba modernizovat tak, 

aby odpovídaly požadavkům doby a aby se vyřešil právní pozůstatek dualismu 

bývalé Rakousko – uherské říše. Nově vytvořená československá poštovní správa 

považovala navázání poštovních smluv s cizinou za jeden z nejnaléhavějších 

úkolů a proto záhy po založení samostatné republiky oznámilo tehdejší Ředitelství 

pošt a telegrafů v Praze Národnímu výboru Československé republiky rozhodnutí 

přistoupit ke Světové poštovní unii. Po projednání a vyjádření souhlasu Národního 
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výboru bylo rozhodnutí Československé republiky oznámeno 4.listopadu 1918 

dopisem mezinárodní kanceláři do Bernu. 

Situace se proměnila po diplomatickém uznání Československé republiky 

Vládou Švýcarské konfederace dne 26. dubna roku 1919. Tehdy bylo možné 

podat oficiální cestou přihlášku za člena Světové poštovní unie. 18. května roku 

1920 oznámila švýcarská spolková rada vládám všech zemí sdružených ve 

Světové poštovní unii přijetí ČSR za jejího řádného člena. Mezinárodní poštovní 

úmluvy a hlavní úmluva Světové poštovní unie z roku 1874 měly po schválení 

vládou a ratifikaci prezidentem republiky platnost zákona. 10. ledna 1920 byla 

ČSR přijata i do Mezinárodní telegrafní unie. 

Po osvobození v roce 1945 došlo k navýšení počtu tzv. ředitelství pošt. 

V letech 1946 a 1947 tak přibyla ke stávajícím ředitelstvím pošt v Praze a 

Pardubicích nová v Ústí nad Labem, Plzni a v Táboře. Bylo to pokračování snah o 

decentralizaci resp. o zřízení úměrně velkých obvodů dělením původního 

pražského ředitelství pro české země, které bylo ještě dlouhodobým dědictvím po 

rakouském mocnářství. 

Poštovní služby vždy plně reagují na společenské změny a hospodářské 

převraty, na období ekonomického vzestupu i krizi. Proto také události, které se 

odehrály po roce 1945 a zejména pak po roce 1948 z celého resortu nejprve 

postihly právě poštu. Příběh pošty v těchto letech je příkladem působení 

rozporuplných sil a jevů. Na jedné straně se pošta ocitla pod silným ideologickým 

tlakem, na straně druhé do pošty proniká technika a nové technologie. Nástupem 

komunismu k moci se mění postavení pošty. Z podnikatelského subjektu se rázem 

stává státní úřad se všemi, z tohoto stavu vyplývajícími důsledky. Pošta je 

pověřována úkoly zcela v intencích socialistických představ o fungování státu a 

ekonomiky, které by za normálních okolností stály mimo rámec jejího 

podnikatelského působení. Pošta plní úkoly, jejichž potřeba za normálních 

podmínek by vůbec nikdy nenastala. Proto se pošta v rámci státní politiky, kdy se 

dávala přednost budování těžkého a zbrojního průmyslu, dostala až na úplný okraj 

zájmu. Byla zavedena nesmyslná tarifní politika, která se ale tak hluboko 

zakořenila do myslí občanů, že v devadesátých letech bylo velmi těžké vysvětlovat 
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veřejnosti, že pošta je nucena zdražovat. Velmi nízké tarify, stanovené 

v padesátých letech se vůbec neměnily navzdory skryté inflaci, růstu nákladů a 

pozvolnému zvyšování mezd po celých 26 let, pokud za změnu nebudeme 

považovat zdražení v roce 1970 a v roce 1979. Tarify zůstaly nízké a 

nevypovídající nákladům a dalším podmínkám až do roku 1992. Zvýšení cen 

poštovních služeb, platné od 19.října roku 1992 ukončilo podivné křížové 

financování v rámci resortu (pošta proti telekomunikacím) a vytvořilo základní 

ekonomické podmínky pro vznik samostatného státního podniku Česká pošta a 

pro zahájení nové etapy. 

2.2. Poštovní služby v novodobé historii pošty 

V poskytování klasických poštovních služeb ani v jejich struktuře nedošlo 

z hlediska občanů po roce 1948 k žádným podstatným změnám. Poštovní řád 

z roku 1946 zůstával po desetiletí v platnosti, i když byl různě novelizován a 

doplňován. Přesto se politická situace projevila i zde. S platností od 1.února 1950 

bylo možné podávat poštovní zásilky do ciziny pouze u přepážek poštovních 

úřadů nebo u přespolních doručovatelů. Zásilky musely být opatřeny 

odesílatelovou adresou a podavatel se musel prokázat občanským průkazem 

nebo úřední legitimací. Opatření bylo ještě v padesátých letech zrušeno. 

V souvislosti s feminizací pošty a předpisy pro práci žen byla, až na stanovené 

vyjímky, snížena povolená hmotnost u balíků z 25 na 15 kg. 

Vývoj počtu poštovních úřadů byl ovlivněn rušením poštoven od počátku 

50.let. O poštovnách a jejich osudu platí v zásadě to, co o podnikatelích 

poštovních jízd. Poštovny jako smluvní zařízení nemohly existovat bez 

ekonomického zázemí, které tvořila živnost majitele – provozovatele. V roce 1937 

bylo v Čechách 2795 poštovních úřadů a 601 poštoven. Počet pošt se v roce 1950 

snížil na 2649, což souviselo s množstvím dosud neobsazených úřadů 

v pohraničních oblastech. Opačným trendem bylo zřizování nových poštovních 

úřadů, které byly budovány od konce 50.let v rámci tzv. občanské vybavenosti na 

nových sídlištích. K zajímavému jevu došlo v letech sedmdesátých. Od roku 1970 

do roku 1980 se počet pošt začal snižovat, v té době byly zřizovány tzv. spádové 



Patrik Racety: Listovní zásilky – změna a úprava portfolia 

2009   10 
 

obce, ve kterých se měla soustředit veškerá infrastruktura, což přineslo rušení 

pošt v okolních obcích. 

Vybavení pošt zůstávalo po dlouhá léta stejné. Zaměstnancům usnadňovaly 

práci starší orážecí stroje firmy Klepač Kolín a později Grafos na telefonní účty, 

poštovní poukázky a sázenky, obvyklé byly mechanické váhy. Až do poloviny 

sedmdesátých let se u balíkových přepážek používaly decimální váhy. V té době 

se také experimentovalo s automaty na prodej výplatních známek na listovní 

zásilky. Tyto automaty byly maďarské výroby. Práci u přepážek při vyplácení 

zásilek značně ulehčilo hromadné zavádění výplatních strojů Postalia. Byly 

zavedeny v letech 1965 – 1966. Výplatní stroje začaly být v poštovním provozu 

zaváděny v omezeném rozsahu již od konce roku 1946 na základě rozhodnutí 

ministerstva pošt ze dne 29.října 1946. 

Zmiňovat se o množství doručených zásilek v období komunismu je 

zavádějící. Statistická data té doby byla vždy silně zkreslena. Metodika výpočtů se 

rychle měnila a byla nepřesná. 

Novodobou historii změnily až události po roce 1992, kdy došlo k rozdělení 

dosud jednotného resortu pošty a telekomunikací – vznikly dva samostatné 

podniky. Od roku 1993 je Česká pošta státním, samostatně hospodařícím 

podnikem. V současnosti je podnik řízen Ministerstvem vnitra České republiky.  

 Při doručování listovních zásilek v dnešní době se plně využívá  

technologických postupů a techniky, která podmiňuje vysokou kvalitu zpracování a 

včasného doručování zásilek. Podnik Česká pošta, s. p. si vlastními vnitřními 

mechanismy a mechanismy cizími provádí kontrolu kvality a včasnosti doručení 

zásilek. Pro příklad uveďme, že v roce 1993 při sledování doby dopravy 

obyčejných standardních psaní byla zjištěna doba dodání, měřená ode dne podání 

zásilky (tzv. den plus jedna) úspěšnost a stanoven byl výsledek 60,40 %. Ze sta 

podaných zásilek tímto způsobem k adresátovi druhý den dospělo více jak 

šedesát zásilek. O deset let později, tedy v roce 2003 byl tento údaj 93,51 %, to 

znamená, že druhý den od podání bylo již doručeno téměř 94 zásilek ze sta 

podaných. Tento trend jasně prokazuje vývoj v kvalitě doručovací služby.  

V Poštovních pravidlech z roku 1990 byla pro listovní zásilky doba dopravy 

stanovena na druhý den po dni podání zásilky. Pošta však mohla jen velmi ztěží 
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objektivně vyhodnocovat, jak se jí tento stanovený úkol daří plnit, neboť doby 

dopravy celostátně byly měřeny sice pravidelně, ale jen krátkodobě. Postupně se 

však tato vnitrostátní měření zdokonalovala a dnešní úroveň informací o dobách 

dopravy a dodání zásilek vnitřního styku je více než dobrá. V roce 2003 doručila 

Česká pošta, s.p. první den po dni podání 93,51 % standardních psaní. Protože se 

jedná o měření vzorku zhruba 30.000 psaní, je přesnost tohoto pozorování zhruba 

0,3 %. Jedná se tedy o solidní znalost kvality dopravy a doručení zásilek. 

 Dnem 1. května roku 2004 vstoupila naše republika do Evropské unie a stala 

se tak plnohodnotným členem a součástí evropského prostoru, čítajícího 15 

dosavadních a 10 nových členských států. Jednou z výhod je svoboda pohybu 

osob a kapitálu. Vstup republiky do unie se promítl i do činnosti České pošty, s.p. 

Z hlediska běžného poštovního provozu se nezměnilo mnoho, s vyjímkou určitých 

korekcí v mezinárodním provozu týkajících se celního odbavení zásilek. Se 

vstupem republiky do Evropské unie u nás začaly platit Směrnice Evropské unie a 

ty usměrňují podmínky a kvalitu na trhu poštovních služeb. Na základě této 

směrnice došlo od 1.5. 2004 ke dvěma zásadním změnám: 

⇒ byl snížen váhový limit pro zásilku s výhradou z dosavadních 350 gramů na 

pouhých 100 gramů 

⇒ byl zaveden nový standard kvality pro přepravu psaní v rámci zemí Evropské 

unie, podle těchto standardů by mělo být 85 % zásilek přepravovaných mezi 

jednotlivými zeměmi Evropské unie doručeno v limitu D+3 a 97% v limitu D+5. 

Tyto limity jsou obecně přísné a mají vliv na vnitřní provoz České pošty, s.p.. Od 

května 2004 se Česká pošta, s.p. učí zacházet s mezinárodními zásilkami jakoby 

to byly zásilky vnitřního styku. Do této doby se podnik zabýval tuzemskou kvalitou 

a přijetí těchto nových standardů obrátilo pozornost České pošty i na vysoké 

standardy v dopravě a doručování mezinárodních zásilek.   

 Jednotný evropský trh je velmi široký a lze předpokládat že s odbouráním 

celních bariér dojde i k rozvoji mezinárodního obchodu. Vstup do Evropské unie 

vede k větší výměně zboží a výrobků ve styku s jinými zeměmi. Lidé objednávají 

zboží u zahraničních firem a hledá se možnost využít jednotného trhu. Uvažuje se 

o distribuci bezadresné reklamy v mezinárodním styku. Jde zde o letákové zásilky 

a jejich doručování. V přípravné fázi je zavedení této služby ve vztahu se 
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Slovenskem. Vychází z toho, že jazykové bariéry mezi oběma zeměmi jsou 

minimální a tedy nikoho nepřekvapí, když v Čechách pošta zákazníkovi doručí do 

schránky slovenský leták a na Slovensku naopak český. Tato služba je směřována 

pro zásilkové obchody, eventuelně obchody velkých řetězců, které se nachází 

poblíž hranic. 

 Česká pošta, s.p. se musí také více zaměřit na větší využívání informací, 

které do systému podniku vstupují. Firma celorepublikového rozsahu a velikosti se 

v tržním a konkurenčním prostředí neobejde bez marketingového informačního 

systému, který komplexně využívá veškeré dostupné informace a tak napomáhá 

ke kvalitní péči o zákazníky. Zapomenout také nelze na úkoly, zaměřené na přímé 

obchodování se zákazníkem, analýzu trhu, sledování chování konkurenčních firem 

– to vše se děje s jednoznačným cílem zabezpečení výnosů. Základem veškerých 

dějů by pak měla být schopnost naprosto pružně reagovat na potřeby trhu a 

poskytovat služby, které jsou plně konkurenceschopné. Povědomí o službách 

podniku je na vysoké úrovni a nejlepší reklamou je právě sama kvalita služby, 

která uspokojuje potřeby zákazníka.      

 Orientace na nové technologie a nabízené služby u zahraničních poštovních 

správ a dále pak u velkých pošt v globálním měřítku je zásadní. V rámci 

globalizace je Česká pošta s.p. plně zapojena do sítě pošt, působících v Evropě a 

jedná se o jeden z moderních podniků České republiky vůbec. Aplikace nových 

poznatků poštovních správ celého světa, členství ve Světové poštovní unii  

zavazuje závazkem nutného rozvoje, snahy o integraci do světového moderního 

poštovního celku, a tyto trendy vedou k vytváření moderního podniku, který 

racionálním a ekonomickým působením vede svojí činnost k prosperitě a ke snaze 

znásobit zisk.  
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3. Současný stav – portfolio a služby 

 Základní skladba nabídky listovních zásilek a služeb k nim přidaným je 

shrnuta a charakterizována v Ceníku, který je vždy aktualizován při každé 

vyhlášené a Českým telekomunikačním úřadem schválené úpravě cen podnikem 

Česká pošta, s.p. Současný Ceník vstoupil v platnost dne 1. ledna 2009 a 

obsahuje tyto druhy listovních zásilek : 

-   obyčejné psaní standardní (obálka nebo nesložený kartonový lístek 

 pravoúhlého tvaru s maximálními rozměry 23,1 X 16,4 X 0,5 cm)  

-   obyčejné psaní (délka zásilky nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, 

 přičemž tloušťka zásilky nesmí být větší než 2 cm) 

-   doporučená zásilka standardní (obálka nebo nesložený kartonový lístek 

 pravoúhlého tvaru s maximálními rozměry 23,1 X 16,4 X 0,5 cm)  

-   doporučená zásilka (délka zásilky nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 

 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm) 

-   cenné psaní (nutné použít speciální bezpečnostní obal) 

-   slepecká zásilka (určena pouze nevidomým). 

Nabídka doplňkových služeb k vnitrostátním poštovním zásilkám je v současném 

ceníku reprezentována touto nabídkou: 

-   dodejka 

-   dodání do vlastních rukou 

-   dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta 

-   dobírka 

-   zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky 

-   prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky.  

Charakteristika doplňkových služeb k vnitrostátním poštovním zásilkám: 

-   dodejka – je charakterizována článkem 17. Poštovních podmínek. 

 V případě použití této doplňkové služby bude odesílateli předáno 

 písemné potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky příjemci 

-   dodání do vlastních rukou – služba je charakterizována článkem 18. 

 Poštovních podmínek. V případě použití této doplňkové služby bude 

 poštovní zásilka dodána jen adresátovi, je-li adresátem fyzická osoba, 
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 zmocněnci adresáta (článek 23 – odst.4), zákonnému zástupci adresáta 

 (článek 23, odst. 5) nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta 

 (článek 23 – odst. 6), je-li adresátem právnická osoba, pak bude zásilka 

 dodána jen oprávněné osobě (článek  23 – odstavec 3) 

-   dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta – služba je 

 charakterizována článkem 19. Poštovních podmínek. V případě této 

 doplňkové služby bude poštovní zásilka dodána výhradně jen adresátovi. 

 Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je – li adresátem fyzická 

 osoba 

-   dobírka – článek 20. Poštovních podmínek – v případě této doplňkové 

 služby bude od příjemce zásilky vybrána odesílatelem stanovená částka, 

 která bude do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla vybrána, vyplacena 

 adresátovi dobírkové částky, tuto službu lze zvolit jen společně se 

 službou Doporučená zásilka, Doporučená slepecká zásilka, Cenné psaní 

 nebo Cenný balík 

-   zkrácení odběrní lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky – tato služba je 

 charakterizována v článku 21. Poštovních podmínek – v případě této 

 doplňkové služby bude lhůta 15 dnů, po kterou je poštovní zásilka při 

 dodání připravena k vyzvednutí u příslušné dodací pošty, zkrácena na 3 

 dny, nebo na 10 dnů ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena 

 k vyzvednutí na poště pro adresáta 

-   prodloužení lhůty pro vyzvednutí zásilek – tuto službu charakterizuje 

 článek 22. Poštovních podmínek. Tato doplňková služba umožňuje, aby 

 si odesílatel lhůtu prodloužil na jeden měsíc. Prodloužit si lhůtu pro 

 vyzvednutí zásilky může také adresát této zásilky, ale jen v případě, že 

 toto odesílatel předem nevyloučil.  

          

 U všech listovních zásilek je možné použít za příplatek dalších 

nadstandardních služeb, kterými jsou například charakterizovány vlastnosti 

přepravovaného předmětu pro operátora a určují či zpřesňují, jakým způsobem 

s přepravovanou zásilkou zacházet. Tato skupina volitelných požadavků je 
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charakterizována v části Ceníku pod položkou s názvem „Ostatní příplatky“. Zde 

lze zvolit tyto služby: 

-  udaná cena – odesílatel určuje, jakou hodnotu má vložený obsah, funguje 

jako pojistná část, dojde- li při poštovní přepravě k poškození obsahu, 

k jeho úbytku anebo ztrátě zásilky,pak zákazník může uplatnit nárok na 

náhradu škody až do výše udané ceny 

-  neskladné v prvním stupni neskladnosti – volí se pro zásilky, jejichž délka 

jedné strany přesahuje 120 cm a není větší než 170 cm nebo součet všech 

tří stran přesahuje 200 cm a není větší než 250 cm 

-  neskladné v druhém stupni neskladnosti – volí se pro zásilky, jejichž délka 

jedné strany přesahuje 170 cm a nebo součet všech tří stran přesahuje 250 

cm a není větší než 300 cm, nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar 

-  křehké – obsah zásilky podléhá poškození při nešetrném zacházení 

-  pilné – zásilka bude dopravována s předností v dopravě ve zrychleném 

režimu dodání 

-  doplatné – použije se při dodání – např. u lístku kartonového, který nemá 

pravidelný pravoúhlý tvar – dále u nevyplacené nebo částečně vyplacené 

poštovní zásilky, jedná se o doplatek do výše ceny za obyčejné psaní 

-  odpovědní zásilka – poštovné uhradí příjemce zásilky – odesílatel 

-  změna místa dodání zásilek – klientovi jsou listovní a jiné zásilky dosílány 

na jiné místo, než je dodací adresa 

-  opakované dodání na žádost adresáta – zásilka bude znovu dodána 

běžnou nebo zvláštní pochůzkou    

 Všechny zde uvedené druhy listovních zásilek, doplňkové služby a Ostatní 

příplatky tvoří současnou skladbu portfolia listovních zásilek a služeb, které se 

k nim vážou. Z této nabídky může klient volit podle zákaznického uvážení, který 

druh zásilky a služby použije pro dopravu zprávy či zboží. Cenová charakteristika 

a část Ceníku, který se týká portfolia listovních zásilek a služeb k nim se 

vázajících je v příloze č. 1 této práce. 
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4. Navrhovaný stav  

Do současného portfolia listovních zásilek a služeb je vhodné doplnit nové 

typy zásilek a přidat služby, které zákaznicky „zatraktivní“ tento zásilkový segment. 

Nově zařazené typy zásilek a služeb vytvoří následně nový zdroj příjmu 

v segmentu listovních zásilek, eliminují (ne však přímo sníží) množstevní propady 

v počtu podaných listovních zásilek. Použitím nových technologií se vytvoří nová 

platforma použitelná v jiných segmentech zásilek – tj. v balíkovém portfoliu. 

Zařazení nových typů zásilek a služeb zapůsobí na klienty marketingově, budou si 

chtít novinky vyzkoušet a vytvořit si vlastní názor na fungování produktu a služby. 

Na základě získaných prvotních zkušeností lze pak službu dále variabilně 

upravovat a promítnout požadavky zákazníků do „života“ služby. Variabilními 

úpravami a vložením nových nápadů z klientské strany i ze strany interní 

(zaměstnanec, který se službou pracuje) se vytváří možnost vytvořit další nové 

služby, které zaměstnancům i zákazníkům zpříjemní využití poštovních služeb. 

Nejdůležitějším efektem je efekt ekonomický – nové řešení skladby portfolia je 

zdrojem dalších výnosů v segmentu listovních zásilek. Každému zařazení nového 

typu zásilek musí předcházet klasický vnitropodnikový postup, kterým prochází 

každá navrhovaná služba nebo produkt předtím, než je v plné síle nabídnuta 

zákazníkovi a promítnuta do Ceníku. I zde vyjmenované služby podnikají anebo 

na základě návrhu podniknou tuto cestu stanoveným tokem napříč odbornými 

útvary. Existuje velké množství variant jakým způsobem obohatit portfolio 

listovních zásilek a služeb s tímto segmentem poštovních zásilek spojených. Zde 

navržené novinky jsou pouze náznakem a zlomkem mnoha řešení v malém 

rozsahu. Segment lze dále rozšířit a nabídnout doposud neznámé či nepoužívané 

metody. 

Pro účely této práce a k naplnění cíle tj. provést změnu portfolia (nabídky) 

listovních zásilek a služeb navrhuji rozšířit portfolio listovních zásilek (následně 

promítnout od Ceníku) o tyto služby (zde používané názvosloví se může po 

marketingovém zhodnocení zcela změnit): původní portfolio a služby, 

charakterizované v kapitole 2. ponechat beze změny a rozšířit o tyto položky 

s jejich cenovou a účelovou charakteristikou: 

- Doporučené psaní s umístěným čárovým kódem, - eDopis, - RFID dopis.   
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5. Změna portfolia, úprava nabídkové škály a služeb 

 Pro účely změny portfolia jsou jednotlivé nové položky charakterizovány 

v textu této kapitoly. Protože technologický popis jednotlivých služeb je velice 

obsáhlý, služby jsou charakterizovány stručnou formou tak, aby byly poplatny 

obsahu této práce, při detailním použití by stanovený rozsah práce nepostačoval a 

přesáhl by několikanásobně stanovené limity. Charakterizována je navrhovaná 

služba s jejími základními vlastnostmi a služba „doporučené psaní s umístěným 

čárovým kódem je precizována. Pro stanovení cenové a účelové charakteristiky 

jednotlivé nové služby slouží analýza současného stavu, studie proveditelnosti, 

určení obchodního modelu. Tyto jmenované postupy nejsou pro svojí obsažnost 

součástí této práce. 

 

5.1. Doporu čené psaní s umíst ěným čárovým kódem 

 Zavedení čárových kódů na doporučené zásilky je součástí interního 

projektu České pošty, s.p. z názvem „Zvýšení efektivity procesů a technologií ‘’. 

Hlavním cílem projektu je snížit náklady a zefektivnit činnost České pošty, s. p. 

implementací nových technologií a pracovních postupů do standardního provozu 

pošty.  

 Reengineeringem (přepracováním) stávající technologie se vytvoří 

produktová platforma listovních produktů vůči podavatelům. Kromě možností 

zavedení nových listovních produktů lze přepokládat, že navrhované technologie 

vytvoří reálnou možnost zajistit záměry spočívající v zajištění datového propojení 

klíčových podavatelů (cca 12,3 mil doporučených zásilek) a pošty.  
 

Hlavní cíle projektu jsou: 

• zefektivnění technologie zpracování doporučených zásilek zavedením 

čárového kódu na tyto zásilky, 

• možnost zavedení nových listovních produktů, 

• možnost zajistit záměry úseku pro veřejnou správu ČP 



Patrik Racety: Listovní zásilky – změna a úprava portfolia 

2009   18 
 

 Zavedení ČK při zpracování doporučených zásilek má za cíl generovat 

úsporu mzdových nákladů v přepočtu za 250 zaměstnanců (jedná se o 

kvalifikovaný odhad). Úspory bude dosaženo jednak snížením fyzických 

zaměstnanců, nebo snížením pracovních úvazků.   

 Zavedení čárových kódů na doporučených zásilkách zefektivní činnosti 

související zejména s podáním a dodáním (výdejem) doporučených zásilek. ČK na 

doporučených zásilkách umožní jejich elektronické podání, odstraní veškerou 

ruční evidenci doporučených zásilek v celém zpracovatelském procesu. Další 

pozitivní efekty lze očekávat zjednodušením a zrychlením reklamačního procesu.  

 
Fáze : Výhody Nevýhody 
Podání 
zásilek 

• Jeden typ podací nálepky pro všechny 
podavatele  

• Zachování jednoho typu cenné nálepky pro 
všechny zásilky 

• Zachování stávajícího způsobu podání 
zásilek 

• Podací nálepka obsahuje 2 oddělitelné 
proužky s ČK a podacím číslem pro podací 
arch a pro výzvu 

• Při podání se nepotiskuje podací nálepka (s 
oddělitelnými proužky) – snížení rizika 
poškození štítku v tiskárně 

• Na podací nálepce s ČK není podací pošta 
o Jednodušší distribuce na pošty 

• Na zásilku by se lepila jedna 
nálepka navíc (netýká se 
smluvních podavatelů) 

• Nemáme z podání u všech 
zásilek hmotnost s přesností 
na 10g 

• Nárůst pracnosti ve fázi 
podání o 137 zaměstnanců 
(jedná se o kvalifikovaný 
odhad) 

Dodání 
zásilek 

• menší objem předávaných dat po síti – data 
pořizuji teprve až je potřebuji  

• využití podacích dat pořízených při podání 
• nasnímáním ČK vytvoření listovní 

doručovací karty, 
• nejsou pořizovány adresní údaje, zásilky 

jsou identifikovány podle podacího čísla, 
• adresní údaje jsou pořizovány až při 

ukládání zásilek do listovního skladu, 
• zautomatizované vyúčtování zásilek po 

návratu z pochůzky, vyúčtování součástí 
LDK. 

• Značná úspora pracnosti ve fázi dodání 
(úspora  819 zaměstnanců) 

• Možná rizika při identifikaci 
adresáta v listovní doručovací 
kartě 

 

Tabulka č. 1 : Porovnání navrhovaného řešení se současným stavem z hlediska použité 
technologie : 
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 Výsledkem zavedení čárového kódu na doporučené zásilky je produktová 

platforma doporučené zásilky, na které se dají stavět další služby jak pro 

jednotlivé podavatele, tak i pro největší smluvní podavatele. Analýzou stávajících 

procesů byly odhaleny činnosti, které nebyly při zavádění předcházejících nových 

činností těmto přizpůsobeny a jejichž zachování je v současné době neefektivní. 

 Zachování jednotné podoby nálepky jak pro jednotlivce, tak i pro smluvní 

podavatele umožní lepší vizuální rozlišení doporučené zásilky od ostatních 

listovních zásilek. Zásilka již nemusí být označena doplňkovou nálepkou 

„DOPORUČENĚ“. Umožní se nalepení čárového kódu na zásilku a poté sejmutí 

čárového kódu ze zásilky. To minimalizuje chyby, záměny podacích čísel 

v datech. Jelikož bude zásilka opatřena stávající cennou nálepkou, na kterou se 

dotiskuje PSČ a název podací pošty, nemusí být tyto údaje uvedeny na nálepce s 

čárovým kódem. To zjednodušuje tisk i distribuci nálepek na pošty. 

 

5.2. eDOPIS 

 e-Dopis je produkt, který umožní zákazníkovi podání dokumentu v 

elektronické formě, přičemž doručení bude provedeno formou klasického 

vytištěného dopisu. Zákazník tak může zasílat dokumenty bez potřeby tisku 

dokumentu, opatření obálky, kupování výplatních známek, frankování zásilek nebo 

nutnosti dojít na poštovní úřad.  

Využívaní poštovních služeb prostřednictvím služby e-Dopis navazuje na etapy 

zavedení služby: 

• I. etapa – zasílání Obyčejného psaní a Doporučené zásilky (doplňková 

služby Do vlastních rukou) v tuzemském i mezinárodním styku. 

• II. etapa – rozšíření o zasílaní Obchodního psaní (vnitrostátní i 

mezinárodní) a doplňkové služby Dodejka. 
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Důvody pro zavedení produktu e-Dopis: 
 

• využít výhradu do 50 g a jako jediný poštovní operátor nabídnout moderní 

službu určenou pro obchodní klientelu (hybridní pošta) i široké veřejnosti, 

• zvýšení tržeb (výrobní činnost pracovišť Postservisů České pošty), 

• v návaznosti na zavedení datových schránek nabídnout veřejné správě 

alternativu fyzického doručení v případě nevyzvednutí dokumentu z datové 

schránky (VS tak může dokumenty zasílat jenom elektronicky), 

• zabezpečení retence zákazníků ještě před otevřením trhu, 

• využít potenciálu trhu u SOHO („small office a home office“) a SME 

segmentu – zákazníci, kteří nejsou podchyceni smluvně, 

• získání údajů o retailové a SOHO klientele (v současné době nejsou 

k dispozici žádná data), 

• cross-selling produktů - možnost cíleně oslovit klienty a nabídnout další 

služby (balíček elektronických služeb apod.), 

• zvýšení využití SIPO/eSIPO jako platebního kanálu pro stávající a nové 

služby České pošty, 

• návazně vytvořit vlastní platební systém (přes produkt SIPO), 

• zvýšení image ČP jako moderní obchodní společnosti 

 Produkt e-Dopis bude nabízen pro širokou veřejnost s tím, že důraz bude 

kladen na SME zákazníky a malé živnostníky (SOHO), s kterými by následně byla 

uzavřena smlouva .  

 Produkt / služba  e-Dopis  je z pohledu zákazníka kombinací tří základních 

procesů (viz obr. č. 1). Svým principem je to vlastně hybridní pošta s možností 

zasílaní zásilek v malých objemech i jednotlivě. 

 

 

 
 
 
 

Obr. č.  1 - základní procesy e-Dopis 
 

  

Zaslání dokumentu 
v elektronické podobě 

Vytvoření zásilky 
(vytištění dokumentu a 

vložení do obálky) 

Doručení zásilky 
adresátovi 
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 Tímto způsobem bude možno zasílat již existující produkty/služby podle 

klasifikace listovních zásilek tak, jak je to uvedeno na obr. č. 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č.  2 – Základní klasifikace trhu listovních zásilek 

 
  
 
 Z pohledu portfolia služeb České pošty patří do jednotlivých skupin tyto 
služby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.  3 - poštovní služby ČP podle klasifikace poštovních zásilek 

 
 
 
 
 

 

 

 
Listovní zásilky 

Psaní a pohlednice 

Transak ční zásilky (výpisy z 
účtů, faktury a pod.)  

Reklamní  adresní zásilky  
 (adresní direct mail) 

Katalo gy, knihy  

Periodický tisk 

Noviny 

Propaga ční zásilky  
 (neadresní direct mail - letáky) 

Korespondence 

e-Dopis 

Pohlednice 
Obyčejné psaní 
Doporučená zásilka 

Obyčejná zásilka do zahraničí 
Doporučená zásilka do zahraničí 

Korespondence 

(pohlednice, psaní, …)  

Reklamní adresní zásilky  

Obchodní psaní 
Obchodní psaní do zahraničí 
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Segmentace zákazník ů podle využívaní služeb hybridní pošty a e-Dopisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.  4 - zákaznická segmentace podle využívaní služeb Hybridní pošty a e-Dopisu 

 

 Z procesního pohledu České pošty jde tedy jenom o přesměrování části 

objemu listovních zásilek z fyzického podání na podání v elektronické formě 

s cílem navýšení výnos ů u těchto zásilek za další službu a tou je tisk 

a kompletace zásilek.  Z tohoto důvodu je pro potřeby vyčíslení potenciálu trhu 

vycházet z celého trhu listovních zásilek. 

 Objem listovních zásilek v rámci celého sektoru poštovních služeb EU má 

pozvolna klesající tendenci. Národní poštovní operátoři přisuzují tento pokles 

zejména přechodu na elektronické substituční produkty.  Výzkumy ale poukazují 

spíše na zvýšenou konkurenci v sektoru poštovních služeb, zejména v té oblasti 

sektoru, která je již plně otevřena konkurenci. 

 Národní poštovní operátoři se tak snaží vyvinout služby, které by zabezpečili 

retenci zákazníků i v případě úplné liberalizace poštovního trhu. Tyto snahy je 

možné vidět v rozšiřování poštovních služeb o služby s přidanou hodnotou, 

zejména služby elektronické.  

 Trendem do budoucnosti je přechod většiny komunikace se zákazníkem z 

fyzické na elektronickou formu. Zákazník tak z pohodlí domova nebo firmy vyřídí 

téměř všechny potřebné náležitosti. 

Službu typu e-Dopis nabízejí v zahraničí např. tito NPO: 

• USPS, USA – Click2Mail (vytváření a zasílání listovních zásilek v jakémkoli 

množství a barvě), 

VIP 

KORP 

SME 

RET 

e 
-D

op
is

 
- transak ční zásilky  (velké objemy) 
- reklamní adresní zásilky  (velké objemy, zejména 

B2C) 
- katalogy 
- propaga ční materiály  (letáky) 

+  služby s přidanou hodnotou (databáze, archivace 
dat, skladování materiálů, grafické návrhy atd.) 

- reklamní adresní zásilky (malé objemy) 
- korespondence  (zejména transakční zásilky 

– malé objemy) 

- reklamní adresní zásilky (malé objemy) 
- korespondence  

 

Minimálně 500 
ks zásilek 

Maximálně 500 
ks zásilek 
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• Correos, Španělsko – Digital letters (listovní zásilky odesílané přímo 

z počítače), 

• La Poste, Francouzsko – e-POP (přeposílání e-mailů v podobě tradiční 

listovní zásilky), 

• Australská pošta, Austrálie – e-letter (tvorba listovních zásilek 

z elektronických dokumentů) atd. 

 

5.3. RFID dopis 

RFID technologie (z angl. radiofrequence identification) představuje 

identifikaci listovní zásilky s umístěným kódem pomocí radiofrekvenčních vln. 

Principem je uložení potřebných dat v paměťových radiofrekvenčních čipech, 

jejich nezpochybnitelné připojení ke konkrétní listovní zásilce a následné 

opakované čtení nebo zápis dat pomocí čtečky. Čtecí zařízení má podobu pevné 

brány nebo ručního terminálu, bezdrátová komunikace probíhá pomocí antény na 

příslušných radiofrekvenčních vlnách. Informace získávané v průběhu přepravního 

logistického procesu jsou filtrovány pomocí softwarového vybavení k využití v 

informačním systému. Identifikace a vysledovatelnost je pak možná celosvětově, a 

to při dodržení standardu dat a s využitím internetového rozhraní. 

Přehled používaných čipů RFID ( v rozdělení podle provedení): 

RFID tag - paměťový radiofrekvenční čip nesoucí datovou informaci. Provedení (tj. 

tvar, rozměry, materiál) se mohou velmi lišit dle požadavků aplikace. RFID tag se 

skládá z vlastního čipu, antény, propojení a zapouzdření. Čip determinuje kapacitu 

a typ RFID tagu, anténa stanovuje kvalitu příjmu a odesílání RF signálu, 

zapouzdření ovlivňuje možnost použití v různých prostředích a životnost tagu. 

RFID smart label – RFID čip je umístěn na potisknutelné etiketě s možností 

dalších informací - textu, grafiky. Etiketa je potisknutelná tiskárnami a může 

obsahovat text, grafiku, obrázky či jiné tištěné informace potřebné pro klienta. 

RFID wristband – náramek na ruku obsahující RFID čip,  využití ve zdravotnictví k 
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identifikaci, v oblasti identifikace listovních zásilek je tento druh zcela nepoužitelný. 

RFID karta - čip může být zapouzdřen do plastové karty nebo předmětu typu 

klíčenky – např. k využití v platebních a docházkových systémech – při přepravě 

zásilek. .  

RFID inlay – zabudování čipu přímo do produktu, v případě kovového výrobku 

možnost oddělující vrstvy kvůli rušení. Tento druh čipu je pro přepravu a sledování 

poštovních zásilek nepoužitelný. 

 Pro přepravu a identifikaci zásilek je plně využitelný kód tzv. RFID tag. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Ukázka radiofrekvenčního čipu RFID 

Pro zavedení systému přepravy zásilek pod radiofrekvenčními kódy se jedná o 

nejnákladnější technologii. Česká pošta s.p. nepoužívá při přepravě a sledování 

zásilek tuto technologii. Při zavedení této technologie by bylo nutné provést 

důkladnou analýzu a kompletní studii proveditelnosti se stanovením veškerých 

implementačních nákladů. 
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6. Využití moderních trend ů ve světě ve vlastním 

nabídkovém portfoliu 

 Vyspělé poštovní správy provedly automatizaci svých doporučených 

zásilek (vnitrostátních i mezinárodních) navenek se zjevným cílem provést 

technologický upgrade produktu na požadavky současného trhu poštovních 

služeb, kam patří především detailní řízení kvality na principu T&T (tracing and 

tracking), poskytování dat na webových stránkách  poštovních správ a podpora 

dotazů v call centrech (viz. příklady zobrazení doručení doporučené zásilky na 

webu Dánské poštovní správy – obr. č. 6 a 7). 

 Většinově je podporována struktura identifikátoru (čárového kódu) dle normy 

Světové poštovní unie, tj. 13ti znakový identifikátor, kde na první pozici je znak R a 

na posledních dvou pozicích je mezinárodní kód země. Pro vnitrostátní použití 

není někdy Světovou poštovní unií standard dodržován. Zajímavým příkladem je 

přístup Německé pošty, která má pro vnitrostátní doporučené dopisy několik 

doplňkových služeb / podproduktů a v jedné variantě identifikátorů (pouze pro 

vnitrostátní použití) rozšiřují identifikátor ID zprava o další znaky, v nichž je 

zakódována přesná varianta produktu. 

 U západoevropských operátorů je známo, že v současné době  netrvají na 

požadavku normy Světové poštovní unie o použití oddělovacího proužku (tzv.peel 

off) na podací nálepce, neboť mají svoje listovní dodávací služby zainvestované 

snímači čárového kódu. 

 Efektivnost informačních systémů vyspělých poštovních operátorů pro 

doporučené zásilky lze posoudit nepřímo z jejich výsledků pro mezinárodní 

doporučené dopisy (viz graf č. 1 – Úspěšnost sběru dat o doručení). V uskupení 

IPC Brusel je projekt zabývající se re-designem produktu mezinárodní doporučený 

dopis. Cílem uskupení je dosáhnout meze 90% úplnosti dat o doručení a dále 

zjistit  zda bylo doručení provedeno dle  standardu produktu. V prvním čtvrtletí 

roku 2007 tuto mez bezpečně splňovaly poštovní správy Švýcarska a Islandu, 

s určitými výpadky poštovní správy Portugalska, Irska, Belgie a Nový Zéland. 

Většina zemí Západní Evropy si vzájemně vyměňuje data produktů, včetně dat o 

doručení zásilek. 
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Ukazatelé systému T&T (tracing and tracking) mezinárodních doporučených 

dopisů se také od roku 2007 nově dostávají do metodiky Světové poštovní unie 

pro vyhodnocování kvality mezinárodní listovní pošty. 

 

 

 
 

Graf Úspěšnosti sběru dat o doručení zásilky : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.1 : úspěšnost sběru dat o doručení zásilky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIME Group – product International Registered - Trend 
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Obr. č. 6: Příklady zobrazení doručení doporučené zásilky na webu Dánské poštovní správy- 
doporučená zásilka s identifikátorem RB347442653CZ  
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Obr. č. 7: Příklady zobrazení doručení doporučené zásilky na webu Dánské poštovní správy – 
doporučená zásilka s identifikátorem RB321242102CZ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. č. 8 : Příklad podacích nálepek cizích zahraničních správ - Itálie 
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Obr. č. 9 : Příklad podacích nálepek cizích zahraničních správ - Slovensko 
 
 
 

 
 
 

Obr. č. 10 : Příklad podacích nálepek cizích zahraničních správ – Velká Británie 
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7. Závěr 

 Poštovní trh v oblasti segmentu listovních zásilek zažívá v posledních 

letech výrazný úbytek počtu přepravovaných zásilek. Zároveň dochází ke změnám 

ve využívání klasické služby zasílání dopisů. Zatímco v devadesátých letech 20. 

století klasickou službu odesílání listovních zásilek využívala spíše retailová 

(drobná) klientela, po roce 2000 s nástupem nových komunikačních technologií 

došlo k výraznému ústupu používání služeb v tomto segmentu zákazníků. Vznikly 

nové druhy zásilek – tzv. direct mail, obchodní psaní, služba roznášky 

propagačního a informačního materiálu, tyto zásilky přesunuly klientský zájem ze 

segmentu retailové klientely do klientely obchodní. Převážná většina vztahu 

zákazníka se přesunula do polohy B2B (business to business) anebo B2C 

(business to client), tj. zásilky nového typu jsou podávány podavatelem, jenž je 

obchodním klientem a doručeny jsou též obchodnímu klientovi, anebo jsou 

podávány obchodní klientelou a doručeny retailovému (drobnému) klientovi 

(například nabídkové katalogy e shopů apod.).    

 Chybějící část klientů je nutné inspirovat k použití klasické poštovní služby 

nabídkou nových produktů – listovních zásilek a služeb k nim vázaným. Tato 

bakalářská práce odkryla pouze zlomek z možností a dokázala, že tento úkol je 

možný. Zařazením nových služeb do původního portfolia (nabídky) bude 

eliminován ekonomický propad výnosů v segmentu listovních zásilek, spojený 

s početním úbytkem v podání těchto zásilek. 

 Výsledky či shrnutí této bakalářské práce jsou přímo použitelné v dalším 

profesním uplatnění, při aktivní účasti na řešitelských týmech poštovního 

operátora, který budoucí produkty připravuje. Pevně doufám, že některé 

z uváděných produktů, služeb či postupů budeme jako klienti v budoucnu 

společně využívat při zasílání listovní korespondence. 
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Příloha č. 1 

 
CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB  

 
I.  POŠTOVNÍ SLUŽBY  

 
1. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB  

 
 

A) Základní služby 
 

1.1 Poštovní zásilky 

Druh zásilky 
Do hmotnosti / cena v Kč 

50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 

1.11 Obyčejné psaní – standard2) 
čl.11 odst.5 pošt. podmínek 

10 Kč     

1.12 Obyčejné psaní4) 
čl.11 pošt. podmínek 

12 Kč 14 Kč 18 Kč 24 Kč - 

1.13 Doporučená zásilka – standard2) 
Čl.13 odst.5 pošt. podmínek 

26 Kč     

1.14 Doporučená zásilka6) 
čl.13 pošt. podmínek 

30 Kč 34 Kč 37 Kč 43 Kč 49 Kč 

1.15 Cenné psaní 1) 
čl.15 pošt. podmínek 

32 Kč 36 Kč 39 Kč 45 Kč 51 Kč 

 

Druh zásilky 
Do hmotnosti / cena v Kč 

2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 
1.16 Obyčejný balík5) 

čl.11 pošt.podmínek 
43 Kč 50 Kč 64 Kč 78 Kč 92 Kč 

1.17 Cenný balík 1) 
čl.16 pošt.podmínek 

58 Kč 65 Kč 77 Kč 91 Kč 107 Kč 

 

1.18 Slepecké zásilky3) 
čl.12,14 pošt.podmínek Osvobozeny od cen za základní služby7) 

 

1) Cena je uvedena bez příplatku za udanou cenu. 
2) Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry max. 23,1 x 16,4 x 0,5 cm. 
3) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm. 
4) Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm. 
5) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech jejích tří rozměrů 300 cm. 
6) Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. 
7) Osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby. 
 



 

 

1.2 Poštovní poukázky 
 

 Druh poštovní 
poukázky1) 

čl. 57, 58, 59 pošt. podm. 

Do částky včetně / cena v Kč 

200 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč 
Za každých dalších 

započatých 10 000 Kč 
1.21 A 22 Kč 22 Kč 22 Kč 33 Kč 6 Kč 
1.23 B – písemně 26 Kč 26 Kč 26 Kč 36 Kč 6 Kč 
1.24 B – datově 24 Kč 24 Kč 24 Kč 34 Kč 6 Kč 
1.25 C 35 Kč 35 Kč 35 Kč 46 Kč 11 Kč 
1.26 D - 88 Kč 99 Kč 121 Kč 11 Kč 
 
1) Poukázka A - vplácí se v hotovosti, částku připíše banka na účet, v případě zvláštních 

smluvních ujednání může cenu služby hradit adresát. 
Poukázka B - vplácí se převodem z účtu u banky, částku vyplatí pošta v hotovosti – podává se 

písemnou formou nebo datovou formou 
Poukázka C - vplácí i vyplácí se v hotovosti 
Poukázka D - poukázka s urychlenou výplatou - vplácí i vyplácí se v hotovosti 
 

1.3  Slevy 
 

1.3.1  Množstevní slevy - poštovních zásilek 
Slevy se týkají vnitrostátních poštovních zásilek: Obyčejné psaní,  Obyčejné psaní - 
standard, Doporučená zásilka, Doporučená zásilka - standard a Cenné psaní.  
Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za výše uvedené zásilky po 
uplynutí kalendářního roku a po odečtení slevy za elektronické podání v následujícím 
rozsahu: 

 
   nad      5 milionů Kč    1,75 % 

       10 milionů Kč    2,00 % 
       15 milionů Kč    2,50 % 
       20 milionů Kč    2,75 % 
       25 milionů Kč    3,00 % 
       50 milionů Kč    5,00 % 
     100 milionů Kč    7,00 % 
     200 milionů Kč    8,00 % 
     300 milionů Kč  10,00 % 
     400 milionů Kč  12,00 % 

V případě, že se jedná o síťovou firmu, sleva se vypočítává z celkového ročního finančního 
obratu z podání v rámci celé ČR. 
 

1.3.2  Sleva při elektronickém podání Cenných psaní, Obyčejných balíků a Cenných balíků u 
hromadných podavatelů         2 Kč/zásilku  

 
1.3.3  Množstevní sleva - Poukázek A 
- Slevy se týkají Poukázek A, jejichž cena je na základě zvláštních smluvních ujednání 

hrazena adresátem. 
- Sleva se poskytuje počínaje obdobím následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém bylo 

objemu dosaženo a vztahuje se k celkovému ročnímu objemu podání.  
- Podmínkou poskytnutí slevy je plnění všech smluvních ujednání. 
- Pokud roční objem podání překročí 100 000 ks Pk lze v závislosti na objemu podání a 

obsahu zvláštních ujednání poskytnout množstevní slevu či stanovit výši ceny na základě 
individuální kalkulace oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, případně kombinací 
obojího.  



 

 

- Pokud roční objem podání Pk A přesáhne částku 40 milionů Kč:   
 10,00% 
  

1.3.4  Množstevní slevy - balíky 
Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za služby Obyčejný balík a Cenný 
balík. Tato sleva je vyplácena za souhrn obratů všech uvedených služeb po uplynutí 
kalendářního roku a po odečtení slevy za elektronické podání  v následujícím rozsahu: 
 

Nad 100 000 Kč   13 % 
Nad 1 milion Kč   19 % 
Nad 5 milionů Kč   23 % 

Nad 10 milionů Kč   26 % 
 

 

B) Doplňkové služby 

 
 

1.4  Ceny doplňkových služeb k základním službám 
 

1.4.1  Dodejka (čl. 17 a 60 poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  6 Kč 

 
1.4.2  Dodání do vlastních rukou 
 

a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 a 61 poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  6 Kč 

 
b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta  

(čl. 19 a 62 poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  6 Kč 

 
1.4.3  Dobírka (čl. 20 poštovních podmínek) 

 
a) Kromě ostatních cen za podávanou zásilku      12 Kč 

 
Dále se připočítává 

 
b) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C   podle ceny Pk A a Pk C 

 
c) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez  

ohledu na výši dobírkové částky     dle platného Sazebníku 
poplatků Poštovní 
spořitelny 

1.4.4  Bezdokladová dobírka (čl. 20 poštovních podmínek) 
Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří své podání realizují  
formou datového souboru.  
- při dobírkové částce do 5 000 Kč       30 Kč 

- při dobírkové částce do 50 000 Kč       40 Kč 
- za každých dalších započatých 10 000 Kč     +5 Kč 

 
1.4.5  Termínovaná výplata (čl. 63 poštovních podmínek) 

Kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku    4 Kč 
 



 

 

 
 
1.4.6  Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky 

(čl. 21 poštovních podmínek)       zdarma 
 
1.4.7  Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky - odesílatel  15 Kč 

(čl. 22 poštovních podmínek) 
 
 

1.5  Ostatní příplatky k základním službám 
 
1.5.1  Udaná cena  

a) za podané Cenné psaní kromě ostatních cen (čl. 15 poštovních podmínek) 
- do 5 000 Kč udané ceny         5 Kč 
- do 30 000 Kč udané ceny       12 Kč 
- za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč    12 Kč 

b) za podaný Cenný balík kromě ostatních cen (čl. 16 poštovních podmínek) 
- do 500 Kč udané ceny       zdarma 
- do 5 000 Kč udané ceny         5 Kč 
- do 30 000 Kč udané ceny       12 Kč 
- za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč    12 Kč 

 
1.5.2  Neskladné I (čl. 11 a 16 poštovních podmínek) 

Kromě ostatních cen za podávaný balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
120 cm a není větší než 170 cm nebo součet všech  
3 stran přesahuje 200 cm a není větší než 250 cm.     60 Kč 

 
1.5.3  Neskladné II 

Kromě ostatních cen za podávaný balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
170 cm nebo součet všech 3 stran přesahuje  
250 cm a není větší než 300 cm, a nebo zásilka nemá  
pravoúhlý tvar.         120 Kč 
 

1.5.4  Křehké (čl. 16 poštovních podmínek)      25 Kč 
Kromě ostatních cen za podávaný Cenný balík 

 
1.5.5  Pilné (čl. 16 poštovních podmínek)      12 Kč 

Kromě ostatních cen za podávaný Cenný balík 
 
1.5.6  Doplatné (čl. 9 odst. 6 poštovních podmínek) 

a) Nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky   5 Kč + rozdíl mezi 
cenou  

          služby a zaplacenou cenou 
 

b) Kartonový lístek, který nemá pravoúhlý tvar    Doplatek do výše ceny 
          za Obyčejné psaní dle 
          bodu 1.12 

 
1.5.7  Odpovědní zásilky (čl. 11, odst. 7, čl. 13, odst. 6, čl. 15, odst. 8,   Kromě ostatních 
cen za 



 

 

čl. 16. odst. 13 poštovních podmínek)     podanou zásilku příplatek 
         1 Kč 
 
 
 
1.5.8  Změna místa dodání (dosílka) 
 

a) Za projednání žádosti, evidenci a dosílání poštovních 
zásilek a poštovních poukázek      100 Kč/měsíc 
Pozn: cena je splatná při podání žádosti. 

 
b) Balíky - příplatky 

Kromě ceny vybrané podle bodu 1.5.8 a) se vybírá cena za základní službu podle 
hmotnosti dle odstavce 1.1 a dále příplatek za Udanou cenu, Neskladné, Křehké nebo 
Pilné. 
Při žádostí o jednorázovou změnu místa dodání (doslání konkrétního již uloženého 
balíku) se vybírá cena za základní službu podle hmotnosti dle odstavce 1.1 a dále 
příplatek za Udanou cenu, Neskladné nebo Křehké. 

1.5.9  Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát  15 Kč 
 (čl. 26. poštovních podmínek) 
1.5.10  Opakované dodání na žádost adresáta 

a) běžnou pochůzkou        zdarma 
b) zvláštní pochůzkou        80 Kč/případ 
 (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi) 

1.5.11  Nedovolený obsah (čl. 12 a 14 poštovních podmínek) 
Při zjištění nedovoleného obsahu Obyčejné nebo Doporučené slepecké zásilky  
se vybírá cena za poštovní službu obdobné kvality, pro niž jsou poštovní podmínky  
splněny. 

 
1.6  Vrácení cen 

 
1.6.1  Při překročení doby dopravy 

Při nedodržení doby dopravy vrací pošta 
a) za pilný Cenný balík       12 Kč 
 
b) za Poštovní poukázku D rozdíl mezi cenou 

za Poštovní 
poukázku D a 
cenou za Poštovní 
poukázku C  

 
1.6.2  Přeplacené ceny a ceny za neuskutečněné služby podle poštovních 

podmínek 
1.6.3  Při vrácení balíku ze zahraničí bez uvedení důvodu vrácení 

Při vrácení Standardního nebo Cenného balíku ze zahraničí,  
u něhož cizí zahraniční provozovatel nevyznačil důvod vrácení, 
vrací pošta        cenu uhrazenou za 

          službu při podání 
1.6.4  Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“ 

(čl. 20 poštovních podmínek) vrací pošta částku: 
 
a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C cena podle 

poukazované 



 

 

částky viz cena 
Poukázky A a 
Poukázky C 

 
b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu  

na výši dobírkové částky dle Sazebníku 
poplatků Poštovní 
spořitelny platného 
v den podání 

1.6.5  Při vrácení zásilky se službou „bezdokladová 
dobírka“  pošta vrací částku dle bodu 

1.4.4 této služby 
sníženou o 10 Kč 

1.6.6  Při vrácení ceny za službu změna místa dodání - dosílka 
Při odvolání služby změna místa dodání - dosílka před uplynutím doby, za niž je služba 
zaplacena, pošta vrací cenu služby pouze za celé měsíce, ve kterých již nebude žádost o 
změnu místa dodání - dosílka realizována. Poměrná část, tj. cena služby zaplacená za jeden 
měsíc je nedělitelná. 

 
 


