
Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pis.cz/cz/ceska_republika/pamatky/vyssi_brod_klaster_postovni_muzeum
http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


UNIVERZITA PARDUBICE 
DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

2009                                    Bc. Miluše Václavková

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


Univerzita Pardubice 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

 

Analýza bankopojiš ovacích p epážek na provozovnách eské pošty, s.p. 

Bc. Miluše Václavková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 

2009 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


 
 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


 
 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


 
 

 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracovala samostatn . Veškeré literární prameny a informace, které 

jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona . 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skute ností, že Univerzita Pardubice 

má právo na uzav ení licen ní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 

odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou, nebo bude 

poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode mne 

požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad , které na vytvo ení díla vynaložila, a to 

podle okolností až do jejich skute né výše. 

Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn . 

 

       

V Pardubicích dne 25. 5. 2009     

         Bc. Václavková Miluše 

 

 

 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD KOVÁNÍ 

Na tomto míst  bych ráda pod kovala za pomoc, rady i data p i vytvá ení své 

diplomové práce následujícím lidem:  

 Ing. Liborovi Švadlenkovi, Ph.D. za v cné p ipomínky a odborné vedení celé práce, 

 Bc. Kate in  Havlí kové za poskytnutí odborné konzultace, 

 Mgr. Jitce Capaliniové za pomoc a rady p i tvorb  diplomové práce. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


 
 

ANOTACE 

Práce se zaobírá problematikou návrhu a využití bankopojiš ovacích p epážek 

na provozovnách eské pošty, s.p.. Po podrobné analýze, jak z vn jšího pohledu klienta, tak 

i z vnit ního pohledu zam stnanc eské pošty, s.p., jsou zde navržena možná ešení 

na zlepšení spokojenosti uvád ných všech stran. 

 

KLÍ OVÁ SLOVA 

Bankopojiš ovací p epážka, bankzóna, eská pošta, s.p. 

 

TITLE 

Analysis of bank and insurance counters in the workrooms of Czech post – office 

 

ANNOTATION 

The bachelor work concerns issues around the proposal to use bank-insurance counters in 

Czech post s.p.e. premises. After a detailed analysis from external point of view of a 

Customer and also internal point of view of Employees of Czech post, s.p.e. there are 

proposed possible solutions for improvements to satisfactory of all sides. 

 

KEYWORDS 

Ban-insurance partition, Bank zone, Czech post, s.p.e 
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Úvod 

eská pošta, s.p. (dále jen P, s.p.) je držitelem poštovní licence podle zákona 

. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném zn ní. P, s.p. je tradi ním poštovním 

operátorem s celonárodní p sobností. P, s.p. je státním podnikem založeným Zakládací 

listinou vydanou podle rozhodnutí ministra hospodá ství eské republiky a upravenou 

Zakládací listinou ministra informatiky R. Jménem státu vykonává funkci zakladatele 

Ministerstvo vnitra R. Regulátorem základních poštovních služeb je eský telekomunika ní 

ad (dále jen TU). V sou asné dob  prochází P, s.p. procesem p em ny na akciovou 

spole nost a zárove  zm nou na moderní obchodní a logistickou spole nost s významným 

postavením na trhu informací, na trhu zboží a pen žních služeb. 

Krom  p ijímání, p epravy a doru ování adresných a neadresných zásilek P, s.p. 

zajiš uje smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty i ú ady, jako jsou eská správa 

sociálního zabezpe ení (výplata starobních d chod ), Poštovní spo itelna (dále PS), 

eskoslovenská obchodní banka a.s. (pronájem místa pro bankovní služby), SAZKA s.r.o. 

(p íjem tiket , vyplácení výher, prodej los ), eská pojiš ovna a.s. (uzavírání pojistných 

smluv), dále platby prost ednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) 

a další služby. P, s.p. také zajiš uje vydávání poštovních známek v etn  emisního plánu 

a další služby filatelist m. Úsp ch P, s.p. v konkuren ním prost edí závisí na kvalit  

a množství poskytovaných služeb. Jedním z p edpoklad  pro poskytování kvalitních služeb 

je efektivn  organizovaná a fungující sí  pošt a jejich dostupnost pro ve ejnost. K zajišt ní 

zákaznického komfortu vznikly na vybraných poštách bankopojiš ovací p epážky. Zde 

se poskytují služby vybraných alian ních partner . 

Cílem této diplomové práce je analýza innosti bankopojištovacích p epážek 

na P, s.p.. Na základ  zjišt ných výsledk  bude provedeno vyhodnocení stávajícího stavu 

bankopojiš ovacích p epážek, s cílem posílit konkuren ní postavení P, s.p. 

na bankopojiš ovacím trhu. 
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1 Charakteristika eské pošty, s.p. a jejich bankovních 

a pojiš ovacích služeb 

1.1 Historie a vývoj pošty v echách 

Pot eba vým ny r zných informací a zpráv sahá hluboko do d jin lidstva. Prvními 

zprávami z ejm  byly informace pot ebné k lovu, k vým  zboží a výrobk  a ší ily se zprvu 

jen ústním podáním. Teprve pozd ji byly ty d ležit jší zaznamenávány písmem. Tyto prvotní 

vým ny informací jsou p edch dci organizované poštovní služby. R zné instituce posl  

a kurýr  sloužily v tšinou panovníkovi, nebo  v asné informace byly vždy nezbytné 

pro spravování státu a jeho bezpe nost. Jejich vývoj byl nejprve velmi spontánní, zprávy byly 

sv ovány i voják m a vyslanc m.  

„Pošta na našem území sloužila p edevším panovník m, kte í byli jejími vlastníky 

a provozovateli až do roku 1722. Od této doby jsou poštovní služby ízeny a organizovány 

státem a jsou provozovány jako „podnikatelská“ innost šlechtickými rody. Až do zestátn ní 

bylo poštovnictví výsadou rodu Taxis . Císa ovna Marie Terezie reformou v roce 1743 

zestátnila poštovnictví v celé monarchii a umožnila tak jeho jednotné ízení a organizaci. 

Poštovní schránky byly zavedeny v roce 1817, nejprve byly d ev né, pozd ji železné. 

Od roku 1817 platí i pravidlo, že poštovné platí odesílatel a nikoliv p íjemce dopisu. 

Kvalitativní zm nu p ineslo v r. 1823 postupné zavedení sp šných jízd tzv. poštovních 

rychlík  z Vídn  do Brna, Prahy a Bratislavy. Bou livý rozvoj železnice p inesl pošt  

možnost spolehlivého a rychlého spojení, služby se staly kvalitn jšími a sí  poštovních ú ad  

dále houstla. Hospodá ský život v 19. století byl ve znamení zrychleného a dosud nebývalého 

rozvoje, na kterém se podílely výraznou m rou i pen žní ústavy. První reformou pen žních 

služeb pošty bylo zavedení poštovní poukázky. “1 

V roce 1946 byl vydán nový poštovní zákon, kterým se P, s.p. ídila až do 1. 7. 2000. 

V 50. letech 20. století byly zavedeny t i vzory poštovních poukázek, které sloužily další 

desetiletí. V této dob  byla poštou zavedena d chodová služba. P, s.p. za ala hotovostn  

vyplácet d chody na základ  výplatních šek , posléze byl zaveden d chodový list. V tomto 

po áte ním období vznikala Poštovní novinová služba, jejíž náplní byl prodej denního tisku. 

SIPO, se v této dob adilo jako obstaravatelská innost a p isp lo k zavedení výpo etní 
                                                
1 Historie.[online], [cit.2009-01-02]. Dostupné na WWW:   
<http://www.pis.cz/cz/ceska_republika/pamatky/vyssi_brod_klaster_postovni_muzeum>. 
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techniky. Pro snazší a rychlejší zpracování zásilek, zejména pro t íd ní, byla po vzoru 

vysp lých zahrani ních poštovních správ zavedena poštovní sm rovací ísla. P timístný 

íselný kód se za al používat od roku 1972.  

V roce 1992 nastalo d lení státního podniku Správy pošt a Telekomunikací a vznikly 

tyto samostatné ásti:  

 eská pošta, 

 SPT Telecom,  

 Poštovní novinová služba,  

 Poštovní tiskárna cenin.  

Od 1. 1. 1993 se stala eská pošta státní podnikem.  

1.2 Sv tová poštovní unie 

Poštovní styk mezi jednotlivými státy byl asi do poloviny 19. století upravován 

podle pot eby zvláštními dvoustrannými dohodami. Pozd ji došlo k vytvo ení p edpoklad  

pro uspo ádání jednotných zásad mezinárodního poštovního styku. V roce 1874 se v Bernu 

konal první sv tový poštovní kongres a vznikla smlouva o Sv tové poštovní unii (dále jen 

SPU), která v sou asné dob  sdružuje tém  všechny státy sv ta. 

Nejvyšším orgánem SPU je Kongres, který je složený ze zástupc lenských zemí. 

Schází se zpravidla jedenkrát za p t let. Chod unie mezi kongresy zajiš uje Administrativní 

rada. Jediným stálým orgánem Unie je Mezinárodní ú ad, který má sídlo v Bernu. Ú edním 

jazykem je francouzština. 

Základním cílem SPU je ízení mezinárodního poštovního provozu. K tomuto ú elu 

slouží r zné smlouvy, které souhrnn  nazýváme Akta Sv tové poštovní unie. ást Akt 

je závazná pro všechny lenské zem . Pat í sem: 

 Ústava a její dodatkové protokoly (základní dokument), 

 Generální ád, 

 Sv tová poštovní úmluva, 

 ád listovních zásilek, 

 ád poštovních balík . 

která ujednání a ády nejsou pro lenské zem  povinné, týkají se tedy pouze zemí, 

které k nim p istoupily. 
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1.3 eská pošta, s.p. v sou asnosti 

„Hlavním p edm tem innosti P, s.p. je provozování poštovních služeb na základ  

ud lené licence podle zákona . 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném zn ní. 

Významným úkolem P, s.p. je provoz a rozvoj jednotné sít  provozoven na celém území 

republiky s cílem plnit státem uloženou normu dostupnosti a kvality základních poštovních 

služeb. “2 Aby zákazníci pošty m li možnost se dozv t, jaké právní podmínky platí 

pro užívání poštovních služeb, má P, s.p. stanovenou povinnost od TU zajistit k nahlédnutí 

tyto dokumenty: 

 Zákon . 29/2000 Sb., 

 Na ízení vlády . 512/2005 Sb., 

 Základní kvalitativní požadavky stanovené TU, 

 Akta Sv tové poštovní unie (tento p edpis je k dispozici na 100 vybraných 

poštách), 

 Poštovní podmínky P, s.p. jsou vydané v samostatných oddílech: 

 Poštovní podmínky P, s.p. – Základní poštovní podmínky, obsahující 

podmínky pro základní služby, které je pošta povinna zajistit na celém 

území státu tak, aby byly p ístupné všem ob an m, 

 Poštovní podmínky P, s.p. – Zahrani ní podmínky, které obsahují 

zasílací podmínky do jednotlivých stát , len  Sv tové poštovní unie, 

 Poštovní podmínky P, s.p. – Ostatní služby, které obsahují podmínky, 

za jakých jsou ostatní služby poštou provád ny. Ostatní služby pošta 

poskytuje ve vlastní kompetenci a není nutné provozovat je na celém 

území, ale nap . pouze tam, kde je po nich poptávka, 

 Poštovní podmínky P, s.p. – Ceník, obsahující ceny základních 

poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných služeb, 

 Poštovní v stníky, 

 stník – Informace pro ve ejnost, (jedná  se  o  zvláštní  ást  V stníku  

P, s.p.). 

                                                
2 KOLÁ OVÁ, Jana; Základní služby eské pošty, s.p. Úsek NPERS G  2006. s. 3. 
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1.3.1 Organiza ní uspo ádání eské pošty, s.p. 

„V organiza ním uspo ádání podniku v sou asné dob  probíhají zm ny, které umožní 

dokon ení realizace liniového ízení a centralizace provozních a servisních inností. 

1. 1. 2008 došlo u P, s.p. k novému organiza nímu uspo ádání. Cílem bylo zefektivnit 

systém ízení. Byly zrušeny všechny Odšt pné závody regionálního typu k datu 29. 2. 2008. 

Vzniklo 8 Region  (viz. obrázek 1), které byly napojeny na centrální ízení P, s.p.. 

Sídlo P, s.p. je na Praze 1 v ulici Politických v  909/4. Z izovatelem 

je v sou asné dob  Ministerstvo vnitra eské republiky. Organiza ní strukturu (viz. P íloha 

. 1) podniku P, s.p. ídí generální editelství.“3  
Obrázek 1 Organiza ní struktura P, s.p na regionech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

Odbor alian ních partner  zajiš uje kvalitní a profesionální obsluhu zákazník  

prost ednictvím provozoven P, s.p.. K aktivitám t chto pracovník  pat í technologická 

podpora prodeje, koordinace vzd lávání pracovník  pošt v produktech alian ních partner , 

tvorba a vyhodnocování plán  a následn  podpora samotného prodeje. 

                                                
3 Výro ní zpráva 2007 [online], [cit.2009-01-05]. Dostupné na WWW: 
< http://www.cpost.cz/data/cz/info/vz_cp_07.pdf > 
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Odd lení provozního monitoringu 

Odd lení monitoringu dat 

Odd lení podpory 
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Obvodní pošty 

Samostatné pošty ídící pošty 

Satelitní pošty 
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1.4 Struktura poskytovaných služeb eské pošty, s.p. 

P, s.p. je podnik, jehož existence je pln  závislá na p íjmech z prodeje služeb 

a na rozumném hospoda ení. Vzhledem k tomu, že není financován ze státního rozpo tu, musí 

si zákazníky získat a udržet. Velká konkurence je zejména v podob  soukromých p epravc  

balík  a expresních zásilek a v poslední dob  také mezi poštovními správami r zných zemí. 

Všichni zam stnanci pošty se proto musí snažit, aby pošta byla ve svém oboru lepší 

než konkurence. Výhodou pro poštu je tradice, která ale nesmí znamenat ekání na zákazníka, 

který sám p ijde. Zákazníka je t eba respektovat, chovat se nebyrokraticky, ale vst ícn  k jeho 

pot ebám. 

Posláním pošty je poskytnout požadovanou službu zákazníkovi k jeho naprosté 

spokojenosti. V rámci strategie ízení a rozvoje vztah  s klí ovými zákazníky p istoupila 

P, s.p. v posledních letech k p esn jší segmentaci trhu a identifikaci cílových zákazník  

a jejich pot eb. Pro všechny zákazníky byl vytvo en systém pé e a zákaznický servis, který 

spo ívá v profesionálním p ístupu pracovník  p i poskytování služeb a v p ímé komunikaci 

se zákazníkem. Ta zajiš uje kvalitní, bezchybnou a rychlou realizaci požadavk  zákazníka. 

Podmínkou tohoto strategického ízení je rychlé, spolehlivé, ekonomické a efektivní 

poskytování služeb zákazník m. Povinností zam stnanc  pošty je poskytovat zákazníkovi 

všechny informace o charakteru služby, které mu výb r usnadní. Cílem poštovního podnikání 

je zisk, který zajiš uje rozvoj firmy a umož uje mzdy a dobré pracovní podmínky 

pro zam stnance. 

Služby d líme do n kolika skupin: 

 Základní poštovní služby (viz P íloha . 1) jsou poštovní služby, které jsou 

pro P, s.p. povinné a jsou poskytovány na základ  zákona . 29/2000 Sb.. 

Jedná se o služby spojené s p emís ováním zásilek a pen z (nap . oby ejná 

zásilka, oby ejná slepecká zásilka, doporu ená zásilka, doporu ená slepecká 

zásilka, cenné psaní, cenný balík, dodejka, dodání do vlastních rukou, dobírka, 

poštovní poukázka A, B, C) a P, s.p. je poskytuje podle zákona 

. 29/2000 Sb., 

 Ostatní služby (viz P íloha . 2) poskytuje pošta také podle zákona 

. 29/2000 Sb., ale nejsou však podle zákona pro P, s.p. povinné. Jedná 

se nap . o službu zásilek EMS, zásilky EMS do zahrani í, službu Obchodní 

balík, službu Profi balík, službu Obchodní psaní. Mimo režim zákona 
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poskytuje P, s.p. službu Roznáška propaga ních (informa ních materiál ), 

Zásilkový balík a službu Tisková zásilka, 

 do skupiny Obstaravatelské služby (viz. P íloha . 2), jsou služby, které pošta 

zprost edkovává pro jiné organizace „Alian ní partnery“ (dále jen AP) 

na základ  smlouvy. Pat í sem nap . d chodová služba, sázková služba, 

bankovní služby. 

P, s.p. se významn ji podílí i na trhu elektronických služeb. V sou asné dob  

se zabývá P, s.p. aplikací tzv. datových schránek. Jedná se o projekt v rámci e-governmentu, 

kde bude P, s.p. vystupovat jako jeden z kvalifikovaných a spolehlivých partner  státu. 

Tento projekt bude spušt n k 1. 7. 2009, kdy se stane používání datových schránek povinné 

pro všechny státní instituce a právnické osoby. Pokud bude chtít z ídit datovou schránku 

fyzická osoba, musí o její z ízení požádat. Rovn ž koncept e-justice skýtá prostor pro aktivity 

P, s.p., nap íklad v souvislosti s platebním rozkazem. 

P, s.p. provozuje tzv. hybridní poštu. Jde o komplexní ešení firemní korespondence 

pro hromadné podavatele. Klienti dodávají P, s.p. písemnosti i adresy v datové form . 

P, s.p. zajistí tisk písemností, zkompletuje je se správnými obálkami a doru í. Službu 

využívají zejména velké firmy, které asto posílají velké objemy korespondence, nap . výpisy 

z ú . V roce 2006 za ala hybridní pošta sloužit i drobným klient m. Zákazník zašle 

hybridní pošt  e-mail s obrázkem i multimediální zprávu (dále jen MMS) a klientovi 

je doru ena klasická pohlednice. Do portfólia hybridní pošty pat í také fóliování 

do pr hledných nebo barevných fólií s možností inkoustového potisku. 

P, s.p. poskytuje také službu Registrovaná elektronická pošta (dále jen REP). 

Je ur ena pro zabezpe ený a pr kazný p enos zpráv. Jedná se o elektronickou obdobu 

doporu eného dopisu s doru enkou. REP služba zajiš uje informovanost odesílatele o stavu 

zásilky, zasílá potvrzení o podání zásilky (podací lístek) a potvrzení o doru ení a otev ení 

zásilky (doru enka). Tento zp sob komunikace je výhodný pro rozesílání mnoha 

elektronických zásilek.  

Certifika ní autoritu Post Signum, vykonává P, s.p., jako další elektronickou službu. 

Digitální certifikáty slouží k autenticit  jejich uživatele, tedy k p ihlašování a vytvá ení 

elektronických podpis  a k zabezpe ení komunikace prost ednictvím šifrování zpráv. 

Certifika ní autorita je spolehlivý nástroj pro zabezpe ení elektronické komunikace. Podpisy 

platí vždy rok. Zaru ený elektronický podpis v komunikaci se státní správou se dá použít: 

- k podání podn tu na ú ady v souladu se správním ádem, 

- k podání da ových p iznání, 
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- ke komunikaci s eskou správou sociálního zabezpe ení, 

- k žádosti o dávky státní sociální podpory na portálu ministerstva práce a sociálních 

cí. 

P,  s.p.  je  také  provozovatelem  centrální  adresy,  která  slouží  ke  zve ej ování  

informací o ve ejných zakázkách a dražbách a informací stanovených p íslušnými zákony 

i nad rámec t chto zákon . Transparentní zadání ve ejné zakázky rozši uje okruh 

potencionálních uchaze  a tím pomáhá najít dodavatele, kte í nabízejí realizaci zakázky 

za objektivn  nejvýhodn jších podmínek. Služba zárove  umož uje vyhledávání a sledování 

nových zakázek dle p esn  stanovených kritérií, šet í as a energii potencionálních 

dodavatel . 

Pro lepší orientaci v nabízených službách vydává P, s.p. dvakrát ro  pro ve ejnost 

Zpravodaj pošty. Nabídka služeb se v ase m ní tak, jak to vyžaduje poptávka na trhu služeb.  

1.5 Obstaravatelské služby eské pošty, s.p. 

Obstaravatelské služby P, s.p. jsou služby, které pošta zprost edkovává pro jiné 

organizace na základ  písemné smlouvy. 

Do této skupiny služeb pat í: 

 chodová služba – služba je vykonávaná na základ  mandátní smlouvy 

o výkonu d chodové služby uzav ené mezi P, s.p. a eskou správou 

sociálního zabezpe ení. D chodovou službou se rozumí nejen opakované 

výplaty d chod , ale též automatizované vedení kmene d chod  v centru 

chodové služby i vydávání jednorázových výplatních doklad  sloužících 

k výplat  d chod , 

 sázková služba – je vykonávaná na základ  smluv s provozovateli loterií 

a jiných sázkových her (Sazka, s.r.o., Terno, s.r.o, atd.). Provozováním loterií 

a jiných sázkových her se rozumí p íjem sázek íselných loterií a sázkových 

her, prodej los  okamžitých loterií, ov ování a výplata výher, 

 rozhlasová a televizní služba – zákon . 348/2005 Sb. o rozhlasových 

a televizních poplatcích stanoví povinnost držitel  rozhlasu (R) a televize (TV) 

platit rozhlasové a televizní poplatky. Tento zákon pošt  ukládá povinnost vést 

evidenci poplatník , vybírat poplatky a na smluvním základ  spolupracovat 

s provozovateli ( eským rozhlasem a eskou televizí), 
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 SIPO - obstaravatelská innost P, s.p. pro právnické a další osoby (dále 

jen p íjemce plateb), která ve prosp ch jejich ú  inkasuje platby od fyzických 

osob. Jedná se nap . o poplatky pro eský rozhlas a eskou televizi, nájemné, 

zálohy na odb r elekt iny, plynu, telekomunika ní poplatky, vodné, sto né 

a spo ení, 

 telekomunika ní služby – na základ  Smlouvy o obstarávání telekomunika ních 

služeb, uzav ené na úrovni generálního editelství, zajiš uje P, s.p. 

pro spole nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. podání a dodání telegram , 

 Czech POINT je nejpohodln jší zp sob, jak z jediného místa komunikovat 

s ú ady a institucemi. Czech POINT neboli eský Podací Ov ovací 

Informa ní Národní Terminál je asistovaným místem výkonu ve ejné správy, 

kde každý lov k m že získat všechny informace o údajích, které o n m vede 

stát v centrálních registrech a kde bude moci také u init jakékoliv podání 

ke státu. Již nyní si m že klient z pracoviš  Czech POINT na vybraných 

poštách odnést ov ené výstupy z živnostenského a obchodního rejst íku, 

z katastru nemovitostí a z rejst íku trest  a výpisy z karty idi e, 

 služby Poštovní spo itelny, eské pojiš ovny a.s.(dále jen eská pojiš ovna), 

eskomoravské stavební spo itelny atd.. 

1.6 Bankopojištovnictví 

Bankopojištovnictví nelze charakterizovat jednozna . Objevují se r zné koncepty 

a formy, které vymezují odlišné rámce pro zahrnutí i nezahrnutí p íslušných finan ních 

institucí pod tento pojem. Kapitálové vazby mezi bankou a pojiš ovnou mohou být p ímé 

i nep ímé prost ednictvím mate ských a dce iných spole ností. Protipólem k takto úzkému 

pojetí bankopojiš oven jsou partnerské modely dvou nezávislých subjekt . Vzájemných 

vazeb mezi bankovní sférou a sektorem pojiš oven, které jsou oprávn ny používat termín 

bankopojiš ovna i bankopojišt ní, je však mnohem více. 

Na eském finan ním trhu figurují v sou asnosti struktury holdingového typu 

i struktury strategických partner . Krom  vzájemných majetkových podíl  jsou oba sektory 

propojeny také et zcem úv  a vklad , dluhopis , hypote ních zástavních list  

mimobilan ních a jiných nep ímých vztah . Jednotný trend tvorby univerzálních finan ních 

ústav , které operují nap  širokým spektrem aktivit s rozhodujícími složkami v bankovnictví 

a pojiš ovnictví, je typický pro celou Evropu. P vodní koncept, který je bankopojišt ní, 
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známý pod názvem "bankassurance", p edstavoval pouze vazbu mezi bankami 

a pojiš ovnami. Nabízel produkty životního pojišt ní a byl p ekonán a podstatn  rozší en 

na stav, kdy se kombinují bankovní služby se službami životních i neživotních pojiš oven.4 

koli bankovní a pojiš ovací innosti jsou od sebe legislativn  odd leny a spadají 

rovn ž do pravomoce odlišných orgán  dohledu, tak vzniklé vazby jsou natolik silné, 

že mohou generovat nová rizika a snáze p enášet rizika z bankovního sektoru do sektoru 

pojiš oven a naopak. 

Mezi nej ast jší d vody k vytvá ení bankopojiš ovacích struktur pat í p edevším 

snaha o diverzifikaci tok  p íjm , dosažení r stu výnos  a také úsilí dosáhnout úspor náklad . 

Vyšší efektivita využití pracoviš  i personálu s sebou úspory náklad  jist  p ináší. N které 

bankopojiš ovací struktury v R za aly rovn ž d sledn  využívat spole ný marketing. 

Novým fenoménem se stávají hybridní a vzájemn  podmín né produkty, spojující v sob  

prvky jak bankovních tak pojistných produkt . Banky a pojiš ovny nebo jiné pen žní ústavy 

jsou schopné spole  ve vzájemné spolupráci rychle reagovat na m nící se pot eby 

a požadavky klient . Stále aktuáln jší se pro klienty stává pot eba vlastního zajišt ní na penzi 

a jsou asto pozvolna nuceni m nit tradi  vžité p ístupy ke spo ení. Snížení celkové úrovn  

potenciálních rizik je jedním z dalších d vod  hovo ících ve prosp ch vytvo ení 

bankopojiš ovací skupiny. 

Stále v tší provázanost bankovních a pojistných produkt  je vedle kapitálových vazeb 

charakteristickým rysem sou asného vývoje. Tuto provázanost i vzájemnou podmín nost lze 

nalézt v n kolika rovinách. První možností je pojišt ní bankovního produktu, nap íklad 

bankovních úv i platebních karet. S další formou se klienti setkávají v p ípad  žádosti 

o hypote ní úv r nebo v tší úv r stavební spo itelny. Bankovní instituce požadují uzav ení 

životních pojistek dlužník  a pojišt ní majetku, který slouží jako zástava. Podobným 

ípadem je i vinkulace životního pojišt ní ve prosp ch banky pro p ípad, kdyby klient 

neplnil své závazky z úv ru erpaného kreditní kartou. Balí ky služeb jsou další ukázkou 

kombinace obou druh  produkt . Obecn  se u všech kombinovaných produkt  vždy nabízí 

otázka, zda se klientovi nevyplatí rad ji si stejné služby po ídit samostatn . Na trhu jsou 

k dispozici nejr zn jší kombinované nabídky. N které se klientovi vyplatí, ale u jiných 

je možné po ídit služby levn ji samostatn . 

Cílem kombinace produkt  bank a pojiš oven je soust ed ní výhod p vodních 

jednodušších produkt  do produktu finálního s kombinovanými rysy. V sou asné dob  

                                                
4 BANKOVNICTVÍ 6-7/2004. DAVIDOVÁ, Petra. JIRKA, Ji í. NB. Bankopojišt ní v R nepat í jen do 
oblasti teorie. sí ník hospodá ských novin. Praha : Economica, a.s. Ro ník XII. ISSN 1212-4273. Str. 24. 
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se v R velmi dob e da í novým formám životního pojišt ní, z nichž n které minimalizují 

pojistnou ochranu a blíží se spíše termínovaným a spo icím ú m. Investi ní životní pojišt ní 

dokonce kombinuje prvky investi ních instrument  v rámci pen žního a kapitálového trhu 

s prvky životního pojišt ní. Pro klienta z stávají zachována da ová zvýhodn ní související 

s životní pojistkou a sám rozhoduje o stupni rizikovosti svých investic. 

Bankopojiš ovnictví je ve své podstat  vyhov ní požadavk m klient  a je tedy 

v souladu s celkovým trendem prosazujícím se v bankovnictví. Banky se snaží rozší it 

nabídku svých produkt  a pojiš ovny hledají nové cesty k zákazník m. Jedná 

se o oboustrann  výhodnou spolupráci. Lze o ekávat, že nár st podílu bankopojišt ní 

na celkových prodejích pojiš oven bude pokra ovat i v dalších letech. 

1.6.1 eská pošta, s.p. a SOB, a.s. – Poštovní spo itelna 

„Historie poštovních spo itelen sahá do 19. století. V p edvále ném eskoslovensku 

fungovala Poštovní spo itelna, která navázala na svou rakousko-uherskou p edch dkyni. 

eskoslovenská poštovní spo itelna byla založena v roce 1918, kdy p evzala v novém 

eskoslovenském stát  šekovou službu bývalého rakouského poštovního spo itelního ú adu 

ve Vídni. Byla tehdy z ízena jen jako správní ú ad v oboru p sobnosti poštovní správy. 

Zákonem . 140/1919 Sb. byl z ízen Poštovní ú ad šekový. Jeho úkolem bylo provád t 

bezhotovostní platby mezi jednotlivými hospodá skými subjekty. Tím sehrál d ležitou roli 

i stabilizaci m nových pom  v nov  vzniklé SR, ímž snížil pot ebu ob živa na platy 

v hotovosti. U Poštovního ú adu šekového se zárove  soust ovala nejv tší ást p íjm  

a výplat státu na úst edním kont . V roce 1930 byl zákonem . 143/1930 Sb. p em n 

Poštovní ú ad šekový na Poštovní spo itelnu, když jako nový atribut jeho innosti byla 

zavedena spo itelní služba. Tato instituce byla rovn ž d ležitým initelem a místem 

pro upisování vnit ních státních p ek.“ 5 

P, s.p. a SOB, a.s. 1. 9. 2005 podepsaly smlouvu o poskytování bankovních služeb 

na p epážkách P, s.p. s názvem „Smlouva o zajiš ování služeb pro SOB, a.s.“. Tato 

smlouva upravuje prodej bankovních služeb pod zna kou PS na p epážkách P, s.p.. Kontrakt 

je uzav en do roku 2017 a znamená pro ob  spole nosti kvalitativn  nový obchodní vztah, 

založený na spole ném strategickém projektu a výkonnostn  definovaných odm nách. 

                                                
5 Historie Poštovní spo itelny [online],[cit.2009-01-12]. Dostupné na WWW: < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_spo%C5%99itelna > 
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Od nové smlouvy je ze strany P, s.p. o ekávána identifikace obchodního potenciálu 

trhu, potenciálu existujícího klientského kmene a p ísp vek obou partner  k rozvoji 

spole ného strategického projektu. Od napln ní takto stanoveného obchodního potenciálu 

by se m ly odvíjet p edpokládané efekty spolupráce pro P, s.p. dosahující 17 miliard K  

za celou dobu trvání smlouvy. Na základ  smlouvy by m la P, s.p. získat významný 

obchodní zdroj p íjm , který umož uje trvalou liberalizaci trhu poštovních služeb, kontinuitu 

ziskového hospoda ení. SOB, a.s., vnášející do vztahu vedle bankovního know-how 

a produkt  také dvoumilionový klientský kmen, si novou smlouvou zajistí základní 

distribu ní sí  pro zna ku PS a možnost nabídnout nové, zejména úv rové produkty, které 

prost ednictvím poštovních p epážek zp ístupní široké ve ejnosti.  
Obrázek 2 Produkty PS na pošt  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 
Zdroj: Interní materiály P, s.p., upraveno autorem 

 

Cílem PS je z stat místn  nejdostupn jším poskytovatelem kompletních bankovních 

služeb pro drobnou klientelu v etn  podnikatel  a malých podnik . Z uvedených smluv 

vyplývá pro P, s.p. nejen ada závazk , ale plynou z nich rovn ž i p íjmy, které v roce 2005 

inily 813 mil. K  a v roce 2006 956 mil. K . Tyto p íjmy ovlivnily hospodá skou bilanci 

státního podniku a jeho schopnost naplnit hlavní smysl existence P, s.p., což je zajistit 

za sociáln  p ijatelných podmínek poštovní služby. 
 

 

Fyzická osoba Právnická osoba 

Produkty PS na pošt  

Postžirový ú et 

Vkladní knížka 

PIP 

 

Úv ry 

Spo ící investi ní ú et 
 

Poskonto 

Úv ry 

PIP 

Spo ící investi ní ú et 
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1.6.2 eská pošta, s.p. a eská pojiš ovna a.s. 

„Tradice eské pojiš ovny se odvíjí nep etržit  od roku 1827, kdy byla v Praze 

založena První eská vzájemná pojiš ovna. Ta zpo átku provozovala pouze požární pojišt ní 

nemovitostí. V druhé polovin  19. století již byla První eská vzájemná pojiš ovna tak silná 

instituce, že jí neot ásly ani náhrady škod po ad  velkých požár  koncem století v etn  v bec 

nejv tší pojistné události v 19. století, jíž byl požár rozestav ného Národního divadla. 

Po átkem 20. století za ala První eská vzájemná pojiš ovna nabízet svým klient m také 

životní pojišt ní, pojišt ní proti vloupání a pojišt ní zákonné odpov dnosti a úrazu. Po roce 

1948 vznikla jediná eskoslovenská pojiš ovna, která si monopolní postavení držela 

až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojiš ovnictví otev en trh a umožn n vstup dalších 

pojiš oven. Do konce roku 1999 vzniklo na eském trhu 42 pojiš oven. I v dnešním vysoce 

konkuren ním prost edí si eská pojiš ovna stále drží své výsadní postavení.“6 

P, s.p. a eská pojiš ovna podepsaly dohodu o obchodním zastoupení, na jejímž 

základ  pošta prodává produkty eské pojiš ovny z oblasti životního a neživotního pojišt ní. 

Smlouva byla sjednána na dobu ur itou do 31. 12. 2017. B hem této doby eská pojiš ovna 

ekává, že se její kmen rozroste o 1,3 milionu nových smluv uzav ených práv  

na p epážkách P, s.p.. Podepsaná smlouva navázala na již probíhající spolupráci, která mezi 

ob ma spole nostmi funguje od roku 2001.  

P, s.p. hledá ve spolupráci s eskou pojiš ovnou spolehlivého a silného partnera, 

který je pro poštu dostate nou garancí p i rozvoji moderních pojistných produkt  ur ených 

pro zákazníky. Nová dohoda o obchodním zastoupení má dále rozvíjet vzájemný vztah 

a sou asn  garantovat pro P, s.p. dodate né výnosy. Mezi P, s.p. a eskou pojiš ovnou 

je vypracován strategický plán rozvoje spolupráce definující kroky po dobu trvání smlouvy. 

Cílem tohoto plánu je rozvinout nabídku služeb klient m pošty a tím i za adit P, s.p. 

z pohledu prodeje pojistných produkt  na úrove  rozvinutých pošt v Evropské unii. Velmi 

ležitou roli v tomto zám ru hraje schopnost eské pojiš ovny p izp sobit své produkty 

cílovým klient m a prodejním a provozním možnostem P, s.p.. 

Na vybraných pobo kách P, s.p. mohou zákazníci sjednat b žn  placené kapitálové 

životní pojišt ní S60, d tské životní pojišt ní Sluní ko, vkladové pojišt ní KOMBI, pojišt ní 

domácností a staveb nebo povinné ru ení pro motorizovaná vozidla (viz. Obrázek 3). 

V sou asné dob  je klientelou P, s.p. nejvíce sjednáváno životní pojišt ní Sluní ko, které 

                                                
6Historie a vývoj eské pojiš ovny [online],[cit.2009-03-12]. Dostupné na WWW: < 
http://www.ceskapojistovna.cz/historie-a-vyvoj.html> 
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v celkové produkci P, s.p. p edstavuje 40 %. Cílem eské pojiš ovny je prodávat 

prost ednictvím pošty základní produktovou adu životního i neživotního pojišt ní a tímto 

prodejním kanálem do roku 2017 p edepsat pojistné ve výši 30,6 mld. K .  

 
Obrázek 3 Portfólio eské pojiš ovny na pošt  

 

 

 

  

 

         

 

         

 

     

 

 

      
Zdroj: Interní materiály P, s.p., upraveno autorem 

 

1.6.3 eskomoravská stavební spo itelna, a.s. a eská pošta, s.p.  

Historie eskomoravské stavební spo itelny, a.s. (dále jen MSS) spadá do roku 

1993, kdy na eském trhu za aly p sobit první stavební spo itelny. Tehdy byla MSS 

áste  sou ástí skupiny Investi ní a Poštovní banky (dále jen IPB) a 45 % akcií vlastnila 

Bausparkasse Schwaebisch Hall (dále jen BSH). BSH je nejv tší stavební spo itelnou 

v N mecku a zárove lenem skupiny, která poskytuje rozsáhlé finan ní služby. V sou asné 

dob  je majetkový pom r totožný, pouze akcie IPB p ešly do rukou SOB, a.s.. 

S MSS spolupracuje P, s.p. již od roku 1993, kdy stavební spo ení vstoupilo 

na zdejší trh. O kvalit  produktu nejlépe vypovídá skute nost, že každý m síc 

se ke stavebnímu spo ení na pošt  p ihlásí dalších až 3500 zákazník . Samotné stavební 

spo ení je kvalitní sou ástí portfólia finan ních produkt , které pošta nabízí svým 

zákazník m. 

Produkty eské pojiš ovny na poštách 

Životní pojišt ní 
Neživotní pojišt ní 

Dynamik Pro 

Dynamik Extra 

Kapitálové pojišt ní S60 

Sluní ko 

Kombinované vkladové 
pojišt ní 

Povinné ru ení vozidla 

Pojišt ní domácnosti 

Pojišt ní rodinného domu a staveb 
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MSS se adí spíše mezi konzervativní spo itelny, protože sází spíše na kvalitní 

obchodní službu. Pro své klienty vydává MSS klientský asopis s p ízna ným názvem Liška 

a dále slevové karty, se kterými lze v sou asné dob  získat slevy u tém  tisícovky firem 

a dalších partner . Mezi základní služby, které MSS poskytuje, pat í nabídka stavebního 

spo ení, úv  ze stavebního spo ení a p eklenovacích úv  (tzv. meziúv r). Prost ednictvím 

obchodních zástupc MSS však lze získat širokou paletu dalších finan ních produkt  

z rodiny SOB, a.s. jako penzijní p ipojišt ní (Penzijní fond Progres a Stabilita), rizikové 

životní pojišt ní ( SOB Pojiš ovna) i bankovní služby a spot ebitelské úv ry (PS).  

Symbióza MSS s PS p ináší op t zvýšené konkuren ní prost edí pro zástupce 

ostatních spo itelen, které tak musí vynaložit svoje úsilí pro získání nových klient . O ty 

stávající se však bát nemusejí, stavební spo itelny pat í mezi finan ní instituce s velmi 

loajálními klienty, kte í svoji spo itelnu nem ní. 

1.7 Atraktivita eské pošty, s.p. pro Alian ní partnery 

K p ednostem P, s.p. pro uzav ení partnerské spolupráce s AP pat í: 

 sí  jednotlivých provozoven, 

 infrastruktura (nap . informa ní systém P, s.p. – propojení jednotlivých pošt 

v celé republice). 

Sí  jednotlivých provozoven je prvo adou klí ovou strategickou výhodou P, s.p.. 

Celkový po et je 3 355 pobo ek P, s.p. rozmíst ných po celé republice na základ  

„Základních kvalitativních požadavk “, které se vztahují k poštovním podmínkám, s nimiž 

ke dni 1. 1. 2009 vyslovil souhlas TU. P, s.p. je povinna zajistit plošnou dostupnost služeb 

P, s.p. pot ebám ve ejnosti. Na základ  „Základních kvalitativních požadavk “ musí 

P, s.p. zajistit nabídku všech poštovních služeb na p epážkách i v místech, kde to 

pro bankovní sektor je nerentabilní po ekonomické stránce. Poštovní sí  jednotlivých 

provozoven P, s.p. tak v podstat  nabízí partnerovi možnost zám ny fixních náklad  

(v p ípad  budování vlastní pobo ky v daném míst ) za náklady variabilní (v p ípad  využití 

sít P, s.p. a platby za zprost edkované transakce).  

Další p edností P, s.p. je možnost využití poštovní sít  jako marketingového nástroje 

pro další rozší ení služeb. P i velkém potencionálu klientely (potenciálních p íjemc  služeb 

P, s.p.) na provozovnách P, s.p. a snadné dostupnosti finan ních služeb p ímo 

na provozovnách je pouze v cí vhodného marketingového p sobení získat b žného zákazníka 

pošty. 
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V sou asnosti je nemyslitelné poskytování služeb P, s.p. pro ve ejnost v masov jším 

ítku bez informa ní technologie a podpory. AP vykonávají nejv tší ást obstaravatelských 

služeb P, s.p a to zavedením Alian ních produkt  v etn  r zných aktualizací týkajících 

se daných produkt P, s.p.. P, s.p poskytuje  prodejní dovednosti, flexibilitu provozu atd.. 

ležité je zejména informa ní propojení provozoven P, s.p. do jednoho uzlu, který 

umož uje velmi intenzivní a efektivní využívání pobo kových informací. 

Základní možnosti vkladu partnera lze shrnout následovn : 

 produktové a marketingové know-how, 

 klientela, 

 kapitál. 

Význam vkladu know-how a klientely partnera pro spole ný projekt je z ejmý 

a nenahraditelný. Mén  výrazným, ale p esto však d ležitým je význam vhodn  definované 

exkluzivity spole ného projektu služeb P, s.p. v rámci širších aktivit potenciálního partnera. 

Má-li P, s.p. garantovat partnerovi exkluzivitu spolupráce v ur itých kategoriích služeb 

i produkt  p im eným recipro ním požadavkem na partnera, pak by m l být závazek 

partnera dané kategorie služeb v rámci spole ného projektu skute  rozvíjen a aktualizován. 

Je pot eba vhodn  nastavit spole nou rozvojovou strategii služeb P, s.p. a využít 

poskytovanou exkluzivitu P, s.p.. Nelze využívat jen silnou regionální pozici P, s.p. proti 

svým konkurent m bez ohledu na možné negativní dopady do hospoda ení P, s.p.. 
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2 Analýza sou asného stavu realizace nabídky 

bankopojiš ovacích služeb 

2.1 Rozd lení provozoven eské pošty, s.p. do kategorií dle 

rozsahu obsluhy 

Na základ  smlouvy o poskytování bankovních služeb mezi P, s.p. a SOB, a.s. 

na p epážkách P, s.p. byly jednotlivé provozovny pošt za azeny dle rozsahu obsluhy 

do kategorie R1, R2, R3, R4, nebo R5. Za azení p íslušné pošty klienta informuje venkovní 

tabule s logem „Poštovní spo itelna“ a s daným po tem ty lístk  (nap . jeden ty lístek zna í, 

že se jedná o poštu kategorie R1). 

Rozd lení pošt na kategorie R1 až R5 bylo stanoveno podle po tu p epážek u pošty 

tímto zp sobem: 

 R1 – pošta s jednou p epážkou, kde má klient možnost provést tyto operace: 

vklady, výplaty, p íkazy provád né maxkartou nebo papírovým dokladem, 

založení postžirového ú tu (dále jen PŽU), dispozice k postžirovému ú tu, 

založení postkonta, dispozice k postkontu, založení vkladní knížky, vkladní 

knížky d tské, obsluha vkladních knížek, ervené konto, Vkladový ú et 

pro spo ení na vzd lání, Elektronické bankovnictví, Platební karty, Eurogiro, 

Splátková karta, Spot ebitelský úv r, Kreditka, 

 R2 – pošta s dv ma p epážkami, kde klient má možnost provést tyto operace: 

jako pošta kategorie R1 v etn  t chto operací - Poštovní termínovaný vklad, 

Poštovní úv r, ty lístek, Povolené p erpání postkonta, 

 R3 – pošta se t emi a více p epážkami, kde klient má možnost provést tyto 

operace: 

jako pošta kategorie R2 v etn  t chto operací - Poštovní investi ní program, 

odkup cenných papír  – vybrané pošty (viz seznam PIP), Spo ící investi ní 

et – vybrané pošty (viz seznam PIP), založení Eurokonta, obsluha Eurokonta 

– vybrané pošty, Malý podnikatelský úv r, 

 R4 a R5 – pošty se specializovanou bankovní p epážkou, kde klient 

má možnost provést tyto operace: 
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jako pošta kategorie R3 v etn  t chto operací - Hypote ní úv ry – pošty R5 

a vybrané R4, ov ování plné moci, další nové produkty dle strategie. 

U pošty, která má nap . dv  p epážky otev ené pro ve ejnost (druhá p epážka 

je otev ena pouze 1 hodinu denn ), je v kategorii R2. Kategorie R4 a R5 je zna ena pouze 

pro PS. Pošty, které jsou v kategorii R4 a R5 se pro eskou pojiš ovnu zna í jako pošty 

kategorie R3. 

2.2 Bankopojiš ovací p epážky eské pošty, s.p. 

Na základ  dohody obchodního a provozního úseku P, s.p., PS a eské pojiš ovny 

bylo rozhodnuto, že na vybraných 21 poštách kategorie R3 byly s ú inností od 25. 7. 2007 

ízeny bankopojiš ovací p epážky (dále jen BPP). Jedná se o p epážky, které krom  

standardních poštovních služeb poskytují služby Poštovní spo itelny soub žn  se službami 

eské pojiš ovny. Výb r pracoviš  (p epážek), které zajiš ují tyto služby, byl s tehdejšími 

odšt pnými závody, dnes regiony, a vedoucími pošt v n kterých p ípadech p edb žn  

konzultován. Další bankopojiš ovací p epážky se budovaly na poštách, které jsou umíst ny 

v lokalitách s po tem nad 10 tisíc obyvatel. 

PS dodala do dne zahájení BPP ozna ení (p elepku), kterou byla uvedená pracovišt  

ezna ena ve spolupráci regionálních manažer  PS spolu s obchodníky Alian ních partner  

(PS, eská pojiš ovna, MSS). Uvedené p ezna ení p epážek bylo provád no externí firmou 

zvolenou na základ  výb rového ízení. P elepka s ozna ením BPP je dvojího druhu 

a to ervené barvy a žlutomodré (viz obrázek 4 a 5). 
Obrázek 4 P elepka pro ozna ení BPP 

Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

Pracovišt  (p epážky) na poštách kategorie R 3 jsou ozna eny nálepkou dle obrázku 4, 

pracovišt  (p epážky) kategorie R 4, R 5 jsou ozna eny dle obrázku 5. 
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Obrázek 5 P elepka pro ozna ení BPP 

 
Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

Uvedená pracovišt  (p epážky) již nejsou ozna eny dopl kovými lištami PS, MSS 

ani eské pojiš ovny. Odkazy na uvedené alian ní partnery jsou na bílé samolepce umíst né 

na skle p epážky. Toto ozna ení je dopln no pouze lištou „pen žní služby“ poskytované 

P, s.p. Zkušební (pilotní) provoz BPP probíhal do poloviny m síce zá í 2007 na t chto 

poštách:  
Tabulka 1 Vybrané pošty s pilotním provozem BPP 

` okresní razítko název pošty 

St ední echy 

105155 Praha 515 
131013 íbram 1 
106142 Praha 614 

Jižní echy 

201057 eské Bud jovice 5 
207288 Vod any 
203096 Da ice 

Západní echy  

305478 Sušice 1 
303037 Aš 1 
301187 Plz  18 

Severní echy 

405321 Tanvald 
402242 Nový Bor 
410117 Bílina 1 

Východní echy  

510194 Dv r Králové nad Labem 1 
506457 Pardubice 9 
509831 Vysoké Mýto 

Jižní Morava 

611356 Uherský Brod 1 
612317 Slavkov u Brna 
613313 Moravský Krumlov 

Severní Morava  

709251 Jeseník 1 
701303 Ostrava 30 
713087 Byst ice pod Hostýnem 1 

Celkem pošt 21   
Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

Od 1. 10. 2007 se za alo s rozší ením BPP na další pošty kategorie R3. Od z ízení 

BPP bylo o ekáváno pomoc lepší pln ní plánu produkt , nebo  p i obsluze klienta PS 

nebo eské pojiš ovny by m l být podle možností nabídnut i vhodný produkt druhého 

partnera. Pracovnice obsluhující toto pracovišt  musí mít z tohoto d vodu p íslušné atesta ní 
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zkoušky. Jedná se o zkoušky pro obsluhu p epážky kategorie pošty R3 v PS a certifikáty 

eské pojiš ovny na životní a neživotní pojišt ní v etn  atestace v právních normách. 

Pro provozování BPP byly dále stanoveny podmínky – parametry, kterým p epážky musí 
odpovídat: 

 zvolená p epážka musí být umíst na na dob e viditelném míst  v prostorech 

pro ve ejnost, 

 epážka nesmí být z ízena ze st žejní p epážky, která do té doby poskytovala 

služby PS (tato musela být zachována), 

 epážka poskytuje služby PS, eské pojiš ovny, MSS, Penzijního Fondu 

Stabilita (dále jen PFS) a pen žní služby P, s.p., 

 epážka je ozna ena modrými samolepkami BankZóna P, s.p. (velká 

nad p epážkou s logy obou partner , malá na p epážce u vstupních dve ích 

bez loga) a bílou samolepkou s logy PS, POJ, MSS a PFS, ozna ení 

je dopln no pouze lištou „pen žní služby“, 

 v p ípad , že na vybrané p epážce je umíst na váha, m že zde být p ijata 

i listovní zásilka, za p edpokladu, že klient bude sou asn  obsloužen n kterou 

z výše uvedených služeb, 

 epážka musí být otev ena pond lí až pátek po celou dobu hodin 

pro ve ejnost, výjime , pokud to provozní podmínky neumož ují, bude 

možné up ednostnit, na nezbytn  nutnou dobu otev ení p epážky „BankZóna“, 

ed st žejní p epážkou PS, 

 v sobotu, pop . v ned li bude dle provozních podmínek po celou dobu hodin 

pro ve ejnost up ednostn no otev ení p epážky „BankZóna“ p ed st žejní 

epážkou Poštovní spo itelny, p emž v tyto dny bude p ípustné, aby obsluhu 

provád l pracovník, který bude mít atestaci pouze na služby Poštovní 

spo itelny (A III), 

 na pošt  se z ízenou „BankZónou“ by m li být pro tuto p epážku proškoleni –

 atestováni, minimáln  2 pracovníci, 

 epážka „BankZóna“ nesmí zajiš ovat prodej los , novin, zboží a také 

obsluhu terminálu on-line. 
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2.3 Technologické vybavení bankopojiš ovacích p epážek  

Každá BPP je vybavená standardním PC a jehli kovou tiskárnou. Tato tiskárna ovšem 

není ur ena k vytvá ení tisku r zných dokument , jako jsou nap . smlouvy o úv ru, ale je 

ur ena k orážení standardních pen žních i listovních potvrzení o využití ur ité služby pošty. 

Krom  této tiskárny je tento po íta  p ipojen na ernobílou laserovou tiskárnu, na které 

se tisknou všechny typy smluv v etn  r zných výpis  z Czech POINTu. Na tomto PC je 

nainstalován program xApost.  

Krom  tohoto PC vybaveného programem xApost, má p epážková pracovnice 

k dispozici v zázemí pošty další PC se základem systému MS Windows 98 a nainstalovaným 

programem JOS. Tento program umož uje pracovník m modelovat r zné návrhy smluv 

životního a neživotního pojišt ní eské pojiš ovny na základ  požadavk  klienta. V t chto 

ípadech dochází ke komplikacím zp sobených tím, že pracovnice asto nemá možnost 

ímé komunikace se zákazníkem, z d vodu umíst ní daného po íta e v zázemí pošty, kam 

zákazník nemá p ístup. V n kterých p ípadech je též problematický tisk daných návrh , 

protože po íta  obsahující program JOS není napojen na tiskárnu a zam stnanec musí návrh 

nahrát na disketu, p enést na jiný po íta  a návrh vytisknout. V p ípad  nutnosti úpravy 

návrhu pojistné smlouvy je pracovnice nucena tento postup znovu opakovat, aby byl klient 

spokojen. 

2.3.1 xApost 

Program xApost je rozší ená verze programu nApost. Systém je tvo en i spravován 

a vyvíjen zam stnanci P, s.p. ve Vítkov , kde se nachází specializované pracovišt  

informa ních technologií. Systém APOST umož uje on-line komunikaci v reálném ase 

pomocí ISDN linky nebo datové sít P, s.p.. Stále se jedná o textovou aplikaci. P vodní 

verze byla psána pro DOS a používala UNIXový server, který byl pozd ji nahrazen servery 

Microsoft Windows NT. V roce 2001 byl zahájen vývoj aplikace nAPOST (nový Apost), 

který byl postavený na SuSe Linux 7.3. D vodem p echodu z opera ního systému MS-DOS 

na SuSe Linux je nepodporování rozvoje MS-DOS od roku 1999. Dalším d vodem byl 

echod na centralizovanou architekturu.  

Systém APOST je napsán v jazyce C++, data jsou uložena pouze na interpreta ním 

serveru (DELL PowerEdge 600SC, 2x  HDD  RAID  1).  Klientské  stanice  se  na  tento  server  

ipojují terminálov . Teprve ze serveru dochází ke komunikaci s datovým centrem pomocí 
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pevného datového okruhu. Periferie (tiskárny, váhy, sníma e ipových karet a árových kód , 

zákaznické dislaye atd.) jsou p ipojeny k terminálové stanici.  

Na poštách se nacházejí dva servery, které se zálohují navzájem. Výjime  jako 

zálohovací server slouží jedna pracovní stanice.  
Obrázek 6 nApost 

 
Zdroj: http://e-jirka.spaces.live.com/blog/cns!759A2E0FD3BD689F!766.entry 

V sou asné dob  dochází k p echodu na systém xAPOST (založený na x-Windows). 

Systém b ží jen jako framework pro další aplikace. Koncová stanice se op t pouze p ipojuje 

k serveru (DELL PowerEdge 830), na které terminálov  b ží všechny aplikace xApostu 

(APOST, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, OpenOffice.org., Adobe Reader). Servery 

mají také roli instala ních server  pro klientské stanice, stejn  jako u nApostu mohou 

fungovat jako klient. Stanice b žící na platform  xAPOST umož ují klient m více služeb, 

díky jejich p ístupnosti p es webový prohlíže , možnosti využít Java aplikace a možnosti 

dalších instalací. Kone né centrum je napojeno na datovou sí  PS, která umož uje n které  

on-line úkony na jednotlivých xApostových stanicích.  

2.4 Umíst ní bankopojiš ovacích p epážek na jednotlivých 

provozovnách 

BPP byla umíst na na provozovnách na základ  provozních parametr , které jsou 

uvedeny v kapitole 2.2. Za zamyšlení stojí stavební ešení jednotlivých BPP. Jedná se hlavn  

o zp sob umíst ní BPP a z toho vyplývající zp sob obsluhy klient . Lze rozlišit dva tipy 

umíst ní BPP: 
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 samostatná místnost nebo bu ka v hale pro ve ejnost odd lená st nami, 

 epážka v ad  univerzálních p epážek a to na kraji nebo uprost ed. 

První varianta vyvolává v klientovi v tší pocit soukromí p i sd lování osobních údaj  

obsluhujícímu pracovníkovi pot ebných p i uzavírání produkt i r zných smluv. Je to díky 

uzav enému prostoru, kde žadatel pracovnici sd luje svá citlivá data, nap . rodné íslo, 

rodinný stav, adresu svého bydlišt , p íjem nebo zdravotní stav. 

V druhém p ípad , kde BPP je umíst na v ad  ostatních p epážek, již klient tento 

pocit soukromí nemá, protože své údaje musí sd lovat tak, aby ho slyšel obsluhující 

pracovník BPP p es sklo. V tomto p ípad  bohužel tyto údaje slyší i další ekající klienti 

v hale.  
Obrázek 7 BPP umíst na v ad     Obrázek 8 BPP samostatn  umíst na 

    
Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

2.5 Meziro ní srovnání výnos  z obstaravatelské innosti dle 

jednotlivých Alian ních partner  za období 2007 / 2008 

Výnosy z obstaravatelských služeb zahrnují provizi obdrženou za služby poskytnuté 

v daném ú etním období a to asov  rozlišenou. V roce 2006 a 2007 napl ovala P, s.p. cíle 

v zákaznickém segmentu alian ních partner . P, s.p. se zam ila na úsp šnou implementaci 

nového obchodního modelu a efektivní nastavení spolupráce s AP. Výsledkem je nár st 

výnos  z obstaravatelských služeb v roce 2007 oproti roku 2006 (viz. tabulka 2).  

Produktové portfólio AP se neustále rozši uje i v sou asné dob  o moderní flexibilní 

produkty eské Pojiš ovny – nap . životního pojišt ní ady DYNAMIK s možností 
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investování do podílových fond , ale také PS – nap . ervené konto, kde dynamika r stu 

produkce potvrdila vhodnost variant pro nabídku v poštovní síti.  

Rozvoj spolupráce s AP respektuje rostoucí význam dostupnosti ucelené nabídky 

na poštách jednoduchých a kvalitních bankopojiš ovacích služeb klient m využitím unikátní 

poštovní sít  a komplexního produktového portfólia.  
Tabulka 2 Meziro ní srovnání výnos  AP v období 2007 - 2008 

Zdroj: Interní materiály P, s.p. – upraveno autorem 

2.6 SWOT analýza eské pošty, s.p. ve vztahu ke spolupráci 

s Alian ními partnery 

Metoda SWOT je jednou z metod, které byly vyvinuty pro tvorbu strategie. Strategie 

znamená vytvo ení budoucího zp sobu ízení organizace, který bu  zachová nebo zlepší její 

konkuren ní postavení. Dobrá strategie je pak taková, která neutralizuje hrozby o ekávané 

 PS MSS PFS POJ WU HC 

St  
1 -12/2008 107 842 180 2 922 662 1 643 784 4 476 980 2 029 297 832 643 
1 -12/2007 96 909 919 2 126 336 1 592 098 4 376 144 1 474 998 1 180 401 

% r stu 111,3% 137,5% 103,2% 102,3% 137,6% 70,5% 

 
1 -12/2008 105 083 258 5 947 829 2 241 967 3 496 043 1 134 869 699 232 
1 -12/2007 94 369 598 3 910 402 1 781 419 2 966 825 929 616 941 491 

% r stu 111,4% 152,1% 125,9% 117,8% 122,1% 74,3% 

 
1 -12/2008 90 254 828,8 2 249 463,2 1 168 203,0 2 960 887 2 253 901 753 530 
1 -12/2007 81 422 735,6 1 559 443,6 1 016 675,0 1 799 772 1 649 483 1 023 094 

% r stu 110,8% 144,2% 114,9% 164,5% 136,6% 73,7% 

Se  
1 -12/2008 108 793 409 5 437 223 2 974 289 5 161 651 1 895 192 1 187 460 
1 -12/2007 99 062 135 3 472 704 2 203 773 3 656 683 1 746 881 1 738 872 

% r stu 109,8% 156,6% 135,0% 141,2% 108,5% 68,3% 

 
1 -12/2008 93 778 112 4 014 275 1 998 683 3 608 023 1 261 211 652 097 
1 -12/2007 83 855 773 2 946 880 1 718 759 2 756 316 1 040 963 940 952 

% r stu 111,8% 136,2% 116,3% 130,9% 121,2% 69,3% 

JM 
1 -12/2008 171 789 630 7 815 527 3 233 204 6 513 869 2 356 155 1 084 801 
1 -12/2007 152 539 985 5 636 843 2 842 841 4 506 248 1 934 388 1 501 663 

% r stu 112,6% 138,7% 113,7% 144,6% 121,8% 72,2% 

SM 
1 -12/2008 183 354 020 6 866 759 2 659 024 6 079 106 2 613 460 1 517 780 
1 -12/2007 166 657 056 5 598 060 2 424 659 3 850 215 2 431 066 1 962 216 

% r stu 110,0% 122,7% 109,7% 157,9% 107,5% 77,4% 

Praha 
1 -12/2008 95 877 653 1 777 995 1 240 688 3 644 439 1 677 824 640 803 
1 -12/2007 88 606 790 1 192 910 1 170 384 3 613 258 1 349 265 880 155 

% r stu 108,2% 149,0% 106,0% 100,9% 124,4% 72,8% 
CELKE

M 
regiony 

1 -12/2008 956 773 092 37 031 735 17 159 842 35 940 998 15 221 908 7 368 347 
1 -12/2007 863 423 992 26 443 578 14 750 608 27 525 463 12 556 660 10 168 844 

% r stu 110,81% 140,04% 116,33% 130,57% 121,23% 72,46% 
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z vn jšího prost edí, dovoluje využít budoucích p íležitostí, t ží ze silných stránek organizace 

a odstra uje nebo neutralizuje její slabé stránky7.  

Na základ  SWOT analýzy lze analyzovat P, s. p. jako partnera pro bankovní a jiné 

finan ní instituce. Cílem analýzy SWOT je zjistit slabé, silné stránky a jaké P, s.p. m že 

ekávat problémy a nakonec jaké má jako strategický partner p íležitosti. 

 Silné stránky P, s.p.: 

 Pobo ková sí   

P, s.p. vlastní rozsáhlou a dostupnou sít pošt pro širokou klientelu. Klienti bydlící 

na vesnicích a v malých m stech nejsou nuceni kv li vy ízení bankovních záležitostí dojížd t 

do n kolika kilometr  vzdáleného m sta, ale mohou vše vy ídit na pošt . P, s.p. je povinna 

ze zákona plošn  zajiš ovat poštovní služby, musí proto udržovat rozsáhlou pobo kovou sí  

a to i p esto, že mnohé pošty jsou ztrátové. Pobo ková sí P, s.p. je strategickou výhodou. 

 Otevírací doba 

tšina pošt má delší provozní dobu pro ve ejnost než pobo ky jiných bankovních, 

finan ních a pojiš ovacích institucí. Všechny pošty jsou dostupné po celý pracovní týden. 

V sobotu je navíc otev eno 554 pošt, v hypermarketech a minimáln  na jedné pošt  

v krajském m st  je otev eno i v ned li. Celkem je v ned li otev eno 21 pošt. Provozní doba 

pro ve ejnost je další výhodou. 

 Široká klientela 

P, s.p. disponuje širokou klientelou v rámci poštovních a finan ních služeb, z ehož 

plyne možnost oslovení velkého po tu potencionálních bankovních klient . Konkrétn  lze 

klient m provád jící hotovostní platby nabízet bezhotovostní platby p es bankovní ú et. 

Vzhledem k tomu, že P, s.p. b hem dne navštíví velké množství zákazník , je v rámci 

marketingové akce po ádané v prostorách pošt osloveno v tší množství klient  

než p i obdobných akcích konaných na jiných místech. 

 Slabé stránky P, s.p.: 

 Byrokracie P, s.p. 

Proces prosazování inova ních nápad  a zm n je pomalý, nepružný a asto nevede 

k jejich realizaci. Nápady p icházející z nejnižšího lánku ízení musí projít p es t i stupn  

ízení, což je velice zdlouhavé a demotivující a asto dochází ke zm nám inova ních nápad , 

i kterých se ztrácí p vodní inova ní smysl. To provozní pracovníky nemotivuje 

k navrhování zm n, které by vedly k usnadn ní a zefektivn ní vykonávané práce. P, s.p. má 
                                                
7 VEBER, J. a kol. Management : základy, prosperita, globalizace. Praha : Management Press, 2001, s. 428-429. 
ISBN 80-7261-029-5 
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vypracovaný systém provozních p edpis , který neumož uje pružn  reagovat na  individuální 

požadavky klient . Tím dochází ke ztrát  n kterých významných klient , kte í odcházejí 

ke konkurenci, která dokáže lépe uspokojit jejich pot eby. 

 Vyšší preference k bankovním službám oproti poštovních službám 

Nar stající tlak a preference bankovních služeb na úkor základních poštovních služeb 

vede ke snížení základního úkolu P, s.p., tj. k p eprav  listovních a balíkových zásilek. 

Problematice bankovních služeb je v nován ídící složkou P, s.p. neúm rn  velký asový 

prostor a to i p esto, že hlavní ást zisku P, s.p. je tvo ena poštovním provozem. Existuje 

velký nesoulad mezi asem v novaným bankovním produkt m a jejich p ínosem 

k celkovému zisku P, s.p.. 

 Kvalifikovaní zam stnanci 

Systém školení a p ezkušování zam stnanc P, s.p. je nedosta ující. Pracovníci 

specializovaných p epážek se ú astní znalostních školení, ale technická stránka nabídky 

a prodeje všech produkt  AP je opomenuta. 

 íležitosti: 

 Posílení image P, s.p. jako finan ního ústavu s bankopojiš ovací 

službou jako d sledek spolupráce s AP 

i reklamních kampaních PS a eské pojiš ovny v celoplošných médiích 

na produkty, které jsou zahrnuty na základ  smlouvy o partnerské spolupráci nabízené 

P, s.p. bude sou asn  docházet k reklam  na P, s.p.. Spolupráce s úsp šným partnerem 

bude též zvyšovat image P, s.p. v o ích ve ejnosti. P i spolupráci se silným a úsp šným 

partnerem dochází u ve ejnosti ke kladnému ohlasu  na P, s.p..  

 Hrozby  

 Rostoucí konkurence v oblasti bankopojiš ovacích služeb  

Pojiš ovny a banky si nekonkurují již jen ve svých vlastních sektorech, ale navzájem 

v rámci širšího trhu finan ních služeb. P, s.p. nem že se svou nabídkou bankovních služeb 

dostate  konkurovat t mto institucím.  

 Tlak bankovních institucí na širší nabídku služeb P, s.p. 

Silná konkurence nutí potencionálního partnera P, s.p. ke stále ast jší inovaci svých 

produkt , což p ináší další náklady na proškolení pracovník P, s.p.. 

 Internetové bankovnictví 

V sou asné dob  dochází k dynamickému rozvoji internetových bankovních služeb. 

Internetové bankovnictví umož uje provád t bankovní operace on-line. Všechny ú ty, 
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u kterých si klient tuto službu vybere, m že klient obsluhovat z jakéhokoli po íta e 

ipojeného k internetu. Internet je pro mladou a st ední generaci b žným prost edkem 

komunikace. Tyto skupiny klient  za ínají v ím dál v tší mí e využívat internet k bankovním 

operacím. Mimo dosah internetových služeb v sou asné dob  z stává jen starší generace. 

Z rozvoje internetových služeb hrozí z etelný úbytek klient , kte í si své bankovní operace 

ešily prost ednictvím pobo ek P, s.p.. Výhody internetu oproti pobo kám P, s.p. jsou 

nižší poplatky za jednotlivé operace, p ístup k internetu v kteroukoliv denní i no ní dobu 

a rychlejší zpracování požadavk .  

Cílem analýzy SWOT bylo provedení analýzy P, s.p. jako partnera pro spolupráci 

v oblasti bankopojiš ovnictví. Pro úsp šné cíle na konkuren ním bankopojiš ovacím trhu 

je t eba potla it slabé stránky P, s.p.. V sou asné dob  p echází P, s.p. na centralizovaný 

systém ízení, p i kterém dojde i k áste nému odstran ní byrokratického ízení P, s.p.. 

Zárove  by m lo dojít ke zm  v provozu P, s.p., kde se odd lí jednotlivé t ídící úseky 

s p epravou a doru ovacím úsekem do logistické ásti, v obchodní ásti budou vystupovat 

epážkové pracovišt , v etn  pokladen. Na základ  t chto zm n bude provedena inovace 

interních p edpis  a poskytnuta volnost v rozhodování jednotlivých vedoucích pošt, kte í 

by za své rozhodnutí nesli odpov dnost.  

V dnešní dob  je p ed P, s.p. potenciál r stu v oblasti bankopojiš ovacích služeb, 

který když P, s.p. správn  využije, m že úsp šn elit tlak m ze strany konkurence. 

Pro zachování postavení banky pro široké vrstvy drobných klient  je t eba reagovat pružn  

na zm ny na trhu bankovních a pojiš ovacích služeb. 

2.7 Pr zkum innosti bankopojiš ovací p epážky 

Za ú elem ov ení innosti BPP na poštách byl proveden pr zkum na poštách s BPP, 

který m l poskytnout podrobn jší informace o stavu inností na BPP. Pro provedení 

pr zkumu byly zvoleny dotazníky, které se jevily jako nejvýhodn jší. Byly výhodné z d vodu 

dostupnosti respondent , jednoduchosti otázek a následného vyhodnocení a finan ní 

nenáro nosti. 

Dotazník je jedním z nejb žn jších nástroj  pro sb r dat pro r zné typy pr zkum . 

Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory od respondent . Oproti jiným typ m 

pr zkum  (jako nap íklad osobní nebo telefonický rozhovor, pozorování, skupinový 

rozhovor, atd.) je možné prost ednictvím dotazníku získat informace s mnohem menší 

námahou a levn ji. Dále se výsledná data dají jednodušeji zpracovávat. 
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Výhody dotazníku: 

 jedna z nejlevn jších metod pr zkumu, 

 jednoduše se zpracovává a vyhodnocuje, 

 jedna z nejmén  dot rných metod pr zkumu - respondent jej m že vyplnit v klidu 

domova, 

 jednoduchý na vypln ní - tém  každý alespo  jednou v život  vypl oval dotazník. 

Nevýhody dotazníku: 

 vytvo it jednoduché, stru né, výstižné dotazy, 

 že být obtížné získat respondenty, 

 rizikem je malá návratnost, 

 v dotazníku je snadn jší vyplnit nepravdivé informace, 

 redukuje komunikaci, protože 90 % komunikace je nonverbální - dotazník ji nedokáže 

zachytit. 

2.8 Dotazníky pro zam stnance a klienty eské pošty, s.p. 

V období od ledna do b ezna 2009 byly do 31 provozoven P, s.p. rozeslány dva typy 

dotazník , jeden pro zam stnance a druhý pro klienty P, s.p.. Jednalo se o dotazníky, které 

byly koncipovány v souladu s principy sestavování dotazník , kde otázky jsou položeny 

srozumitelnou a krátkou formou, s vlastností nezaujatosti.  

Cílem dotazník  bylo analyzovat: 

 jak se BPP dostala do pov domí klient  využívajících služeb z portfólia P, s.p., 

 fungování BPP na pošt . 

 První dotazník byl ur en klient m pošt (viz. P íloha  4), kte í ho zpracovali 

i obsluze na BPP. Druhý dotazník byl ur en zam stnanc m pošty (viz P íloha  5) 

obsluhující BPP (vedoucí, p epážkový pracovník).  

Respondenti prvního dotazníku byli získáni náhodným výb rem (z klient , kte í 

navštívili v inkriminovanou dobu výzkumu oslovené pošty). Oproti prvému výzkumu druhý 

výzkum své potencionální respondenty již znal. Z tisíce oslovených respondent  prvního 

dotazníku 482 respondent  nebylo ochotno spolupracovat a návratnost vypln ných dotazník  

byla 518 ks, což je 51,8 %. Druhý dotazník byl ur en pro 78 pracovník  p epážek BPP, 

kde návratnost inila 100 %. 
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2.8.1 Dotazník pro klienty pošt 

Dotazník pro klienty P, s.p. zkoumal názory zákazník  na BPP na pošt . Téma BPP 

na pobo kách P, s.p. z pohledu respondenta bylo rozpracováno do osmi otázek: 

 k klienta, cílem této otázky bylo zjistit v kovou strukturu klient  na BPP, 

na základ  toho jsou zde vyvozovány záv ry. 

 Vzd lání samo o sob  ovliv uje pohled na danou problematiku, ale základním 

hodnotícím kritériem je v k respondent . 
Tabulka 3 Vzd lání respondent  

k do18 let 18-40 40-60 let nad 60 let 

Vzd lání 
 
 
 

Základní 10,0 58,0  0,0 18,0 
Vyu en/a  0,0 125,0 23,0 46,0 

S maturitou  0,0 118,0 46,0 26,0 
Vysokoškolské  0,0 35,0 5,0 8,0 

Celkem 10,0 336,0 74,0 98,0 
Zdroj: autor 

V tabulce 3 je rozpracováno vzd lání respondent  podle v ku do jednotlivých 

kategorií. 
Obrázek 9 Základní rozd lení klient  dle v kové hranice 

 
Zdroj: autor 

Obrázek 9 ukazuje souhrn jednotlivých respondent , kte í byli rozd leni do ty  

kategorií dle vzd lání. Nejvíce po etná skupina se ukazuje kategorie vyu ených respondent , 

druhé místo zaujímá st edoškolské vzd lání s maturitou a na t etím míst  se nachází klienti 

se základním vzd láním. Poslední tvrté místo obsadila kategorie vysokoškolského vzd lání.  

 Co je podle vás „BPP“, tento dotaz hledá odpov  na otázku, jak hledí 

ve ejnost na BPP, zdali se jedná o specifickou p epážku. 
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Tabulka 4 Relativní etnost výsledk  dotazu "Co je podle Vás BPP" 

  etnost 
relativní 
etnost [%] 

absolutní kumulat. 
etnost  

relativní kumulat. 
etnost [%] 

Univerzální 125,0 24,1 125,0 24,1 
epážka s nabídkou AP 167,0 32,2 292,0 56,3 

Speciální p epážka PS 80,0 15,4 372,0 71,8 
Pen žní p epážka 108,0 20,8 480,0 92,6 

Listovní p epážka 38,0 7,3 518,0 100,0 
 518,0 100,0     

Zdroj: autor 

Z tabulky 4 je vid t, že BPP považuje za p epážku s nabídkou AP 167 respondent  

z 518, což je 32,2 % relativní etnosti. Zbývající ást respondent  BPP tuto p epážku stále 

považuje za univerzální, listovní, pen žní atd.. Obrázek 11 znázor uje souhrn jednotlivých 

odpov dí a to v grafickém tvaru.  
Obrázek 10 Klientské vnímání ozna ení BPP 

 
Zdroj: autor 

 Jak je ozna ena „BPP“, tento dotaz nabízí respondentovi t i možnosti a to 

ervenou, modrou nebo žlutomodrou nálepku s p íslušným nadpisem, který 

ozna uje BPP, cílem je, jak lidé vnímají BPP a zda jej po jeho aplikaci 

na pobo kách zaregistrovali. 

Z tabulky 5 je vid t, že klientela P, s.p. již zaregistrovala ozna ení BPP ervenou 

a žlutomodrou nálepkou.  
Tabulka 5 Ozna ení BPP dle respondent  

k do18 let 18-40 40-60 let nad 60 let  

Ozna ení 
BPP 

ervená nálepka 4,0 128,0 21,0 25,0 178,0 

Modrá nálepka  0,0 76,0 17,0 8,0 101,0 

Žlutomodrá nálepka 6,0 132,0 36,0 65,0 239,0 

 10,0 336,0 74,0 98,0 518,0 
Zdroj: autor 
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 Jaké služby jsou klientovi nabídnuty u „BPP“, tento dotaz vybídl respondenta 

k zamyšlení, jaké služby p epážková pracovnice na BPP mu nabízí. 

Dle výsledk  z tabulky 6 lze vy íst, že nej ast ji jsou klient m na BPP nabízeny 

produkty AP, na druhém a dalším míst  jsou to produkty pen žního, listovního charakteru. 

Czech POINT byl na BPP nabídnut pouze ve 12 p ípadech z 518. 
Tabulka 6 Nabídka služeb u BPP 

k do18 let 18-40 40-60 let nad 60 let  

Nabídka 
služeb u 

BPP 

Produkty PS, MSS, SOB, . Poj.  0,0 199,0 48,0 62,0 309,0 

Czech POINT  0,0 7,0 5,0 0,0 12,0 

Pen žní služby 5,0 89,0 21,0 36,0 151,0 

Listovní služby 5,0 41,0 0,0 0,0 46,0 

 10,0 336,0 74,0 98,0 518,0 
Zdroj: autor 

 Jakých služeb na „BPP“ využíváte,  cílem  tohoto  dotazu  bylo  zjistit,  jaké  

služby jsou využívány na této speciální p epážce. 
Tabulka 7 Využití služeb BPP ze strany klientely 

  etnost 
relativní 
etnost [%] 

absolutní 
kumulat. 
etnost  

relativní 
kumulat. 
etnost [%] 

Úhrada poukázek 253,0 27,7 253 27,7 
K podání dopis  78,0 8,5 331,0 36,2 
Obsluha PŽÚ 335,0 36,7 666,0 72,9 
K sjednání i obsluze jiných produkt  248,0 27,1 914,0 100,0 

 914,0 100,0     

Zdroj: autor 

Respondenti p i zpracovávání dotazníku v tomto p ípad  mohli volit z více možností. 

Nejvyhledávan jší službou na BPP se stala služba „Obsluha PŽÚ“ 36,7 %. Další vyhledávaná 

služba u této p epážky se stala „Pen žní služba“, kterou klienti využívali ve 27,7 % p ípadech. 

Obrázek 11 p ibližuje výsledky dotazu „Využití služeb na BPP ze strany klientely a to pomocí 

grafického znázorn ní. 
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Obrázek 11 Relativní etnost využití služeb na BPP 

 
Zdroj: autor 

 Jaký je názor na diskrétní zónu u „BPP“, tato otázka m la za cíl zjistit, jak 

s diskrétní zónou jsou klienti spokojeni, zdali jejich soukromí je dostate né 

a v em vidí úskalí. 

Tabulka 8 nám ukazuje, jak klientela vnímá diskrétní zónu na poštách. V po tu 69,6 % 

respondent  diskrétní zónu na BPP považuje za nedostate nou. 
Tabulka 8 Pocit soukromí klient  na diskrétní zónu u BPP 

  etnost 
relativní etnost 
[%] 

absolutní 
kumulat. etnost  

relativní 
kumulat. etnost 
[%] 

Dostate né 155,0 30,4 155,0 30,4 
Nemám soukromí 355,0 69,6 510,0 100,0 

Jiný názor 0,0 0,0 510,0 100,0 

 510,0 100,0     
Zdroj: autor 

P, s.p. se ídí základním ustanovením diskrétních zón a to je vzdálenost asi 1-1,5 m 

od p edcházejícího klienta u bankomatu, pokladny, atp. Tato vzdálenost slouží k zachování 

rnosti sd lovaných nebo typovaných údaj . Názorn ji je tento výsledek znázorn n 

obrázkem 12. 
Obrázek 12 Náhled respondent  na diskrétní zónu u BPP 

 
Zdroj: autor 
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 Jaký je pro vás p ínos z ízení „BPP“,  tento  dotaz  si  kladl  za  cíl,  zda  je  toto  

místo využíváno jako finan ní poradenské centrum. 
Tabulka 9 Jaký je p ínos z ízení BPP? 

k do18 let 18-40 40-60 let nad 60 let  

ínos 
BPP pro 
klienta 

Poskytnutí finan ního 
poradenství 0,0 127,0 28,0 31,0 186,0 

žná p epážka 10,0 209,0 46,0 67,0 332,0 

 10,0 336,0 74,0 98,0 518,0 
Zdroj: autor 

BPP mohou klienti vnímat jako finan  poradenské místo nebo jako každou jinou 

univerzální p epážku. Dle výsledk  p evažuje názor respondent , že BPP je to samé jako 

univerzální p epážka. V tšina respondent  BPP nepovažuje za finan  poradenské místo. 

2.8.2 Dotazník pro zam stnance eské pošty, s.p. 

Cílem dotazníku bylo zmapování BPP jako specializovaného místa, které je st žejní 

pro pln ní plán  výnos  AP. Samotný dotazník je roz len n do osmi okruh :  

 První dotaz ov oval, v jaké funkci pracovník pošty pracuje s ohledem na jeho 

zkušenosti v provozu. 

 Druhý dotaz ov oval délku pracovního pom ru u P, s.p., cílem bylo ukázat, 

jak tato doba hraje velkou roli v umis ování pracovníka na BPP. 
Tabulka 10 Délka pracovního pom ru zam stnanc P, s.p. 

  vedoucí epážkový pracovník 

Délka pracovního pom ru 
3-5 let 1,0 3,0 
5 - 10 let  6,0 28,0 
10 - 15 let 6,0 34,0 

 13,0 65,0 
Zdroj: autor 

V tabulce 10 je provedeno rozd lení pracovník  na vedoucí a p epážkové pracovníky 

podle délky pracovního pom ru u P, s.p. Dotazník pro zam stnance P, s.p. zpracovalo 

13 respondent  ve funkci vedoucí pošty a 65 pracovník  BPP. 

 etí dotaz se zabýval inností na BPP, cílem bylo zmapování názoru 

pracovníka, který obsluhuje BPP, zdali jeho práce na p epážce se skládá 

evážn  z inností pro alian ní partnery nebo z ostatních.  
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Tabulka 11 Pracovní innosti zam stnance BPP 

  vedoucí epážkový 
pracovník  

Práce na p epážce BPP se 
skládá z inností pro AP 

Ano 7 42 49 
Ne 6 23 29 

 13 65 78 
Zdroj: autor 

Dle souhrnných údaj  odpov lo 49 respondent , kte í uvedli, že nápl  jejich BPP 

se skládá z inností pro AP. innosti pro AP na BPP se skládají z nabídky jednotlivých 

produkt  pomocí prodejního rozhovoru, po kterém mohou nastat t i situace: 

 Okamžité uzav ení smlouvy s klientem, 

 evzetí kontaktu na klienta pro následnou nabídku produkt  AP, 

 Klient nemá zájem o nabízené produkty. 

 tvrtým dotazem bylo u zam stnanc  zjiš ování p ínosu BPP pro jejich poštu 

v pln ní plán  alian ních partner , tento dotaz m l za cíl ukázat, zda BPP 

se vyšší m rou podílí na pln ní plánu výnosu alian ních partner . 

Z jednotlivých odpov dí je pot eba ur it p edevším charakteristiky polohy dat (modus, 

medián) a charakteristiky variability. 

Modus náhodné veli iny X je hodnota, která se v daném statistickém souboru 

vyskytuje nej ast ji (je to hodnota znaku s nejv tší relativní etností). Medián je hodnota, 

jež d lí adu podle velikosti se azených výsledk  na dv  stejn  po etné poloviny. Ve statistice 

pat í mezi míry centrální tendence. Platí, že nejmén  50 % hodnot je menších nebo rovných 

a nejmén  50 % hodnot je v tších nebo rovných mediánu. Mezi aritmetickým pr rem, 

mediánem a modem unimodálních rozd lení etností existují ur ité vztahy, které 

charakterizují tvar rozd lení etností. U zcela symetrických jedno vrcholových etností platí 

vztah:  

 
Charakteristiky variability vyjad ují, jak jsou data kolem st ední hodnoty rozptýlena. 

Pokud je variabilita malá, znamená to, že všechna nam ená ísla leží blízko sebe. Pokud 

je nulová, jsou všechna nam ená ísla stejná. 

Pro vyhodnocení tohoto dotazu byly p azeny k uvedeným kvalitativním odpov dím 

kvantitativní hodnoty: 

 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


 - 45 - 

Tabulka 12 Bodovací stupnice 

Velmi vysoký p ínos (cca nad 100 %) 2 
Vysoký p ínos (cca 75 %) 1 

St ední p ínos (cca 50 %) 0 

Minimální p ínos (cca 25 %) -1 

ínos není žádný -2 
Zdroj: autor 

Základem každé provozovny P, s.p. je kvalitní management, který udává sm r, 

pružnost, setrva nost a následn  vyhodnocuje stanovené cíle. V sou asné dob  je jedním 

z hlavních cíl  spln ný plán výnos . ídící innosti pošty vykonávají vedoucí a zástupce 

vedoucího pošty, kte í ídí, organizují a kontrolují specializované a ucelené procesy v provozu 

pošty a p epravy. Pro vyhodnocení výsledk  je st žejní názor vedoucích pracovník . 
Tabulka 13 P ínos BPP dle vedoucích pošt 

Respondent - 
vedoucí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hodnocení  1 2 1 0 -1 1 2 -1 1 0 -1 1 0 
Zdroj: autor 

Tabulka 14 Charakteristiky 
Charakteristiky 

max 2 
min -1 

modus 1 
medián 1 

dolní kvartil 0 

horní kvartil 1 

IQR 1 
Zdroj: autor 

Nej etn jší odpov  ve  skupin  vedoucích pošt (5 z 13) byla, že BPP má 

pro jednotlivé pošty vysoký p ínos. Mén etnou skupinu (3 z 13) tvo ila odpov , že p ínos 

BPP na poštách ve výsledcích pln ní výnos  je na st ední úrovni. Rovnou skupinu (3 z 13) 

tvo ila odpov , a to v jednom p ípad , že BPP pro pošty je p ínos minimální ve v ci výnos  

AP. Nejmén  po etnou skupinu zastupovala odpov  „velmi vysoký p ínos“ (2 z 13). 

Hodnota mediánu 1 nám potvrzuje správnost vyhodnocení výsledk , že BPP má p ínos 

pro pošty v pln ní plán  výnos  AP. 

 V pátém dotazu m l pracovník odhadnout kolik denn  obslouží na jedné sm  

klient , cílem dotazu bylo poukázat na strukturu poskytovaných služeb na BPP. 
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Tabulka 15 Po et obsloužených klient  dle respondenta 

  vedoucí epážkový pracovník 

Po et klient  v pr ru za 
jednu sm nu na jednu 

pracovnici 

0-200 8,0 12,0 
201-400 5,0 53,0 
nad 400 klient  0,0 0,0 

 13,0 65,0 
Zdroj: autor 

Tabulka 15 uvádí p ehled po tu obsloužených klient  v jednotlivých pracovních 

pozicích. Uvedené výsledky odpov dí vedou k zamyšlení nad tím, kolik asu v nuje 

pracovník BPP klientovi p i jeho obsluze. Pro názornost je zde uveden podrobn jší rozbor. 

Pracovní doba, sm nující na ranní a odpolední sm ny, p epážkové pracovnice 

je stanovena dle zákoníku práce na 36,50 hodin týdn . Denní pr rný pracovní úvazek 

pracovnice je 7,3 hodin. Tento denní pracovní úvazek se skládá z inností: 

 práce na p epážce, 

 práce vnit ního charakteru pošty (oprava V stníku, kontrola doklad , 

zpracování doklad  k odeslání atd.). 

Doba strávená na p epážce je tedy cca 5 hodin x 60 minut, která se rovná cca 300 

minut. Pr rný po et obsloužených klient  podle nej ast jších odpov dí je 300. 

300 minut / 300 klient  = 1minuta na 1 klienta. 

Druhým nej ast ji uvád ným po tem obsloužených klient  je 100. 

300 minut / 100 klient  = 2 minuty na 1 klienta. 

 Šestý dotaz navazoval na pátý, který ov oval vztah mezi po tem obsloužených 

klient  a založených produkt . 
Tabulka 16 Po et produkt  AP uzav ených zam stnancem na jedné sm  

  etnost relativní etnost [%] 
0-5 produkt  73 93,6 

6-10 produkt  5 6,4 
Nad 10 produkt  0 0 

 78 100,0 
Zdroj: autor 

Tabulka 16 znázor uje etnost uzav ených produkt  AP. V pátém dotazu bylo 

ov eno, že pracovníci BPP ve v tší mí e v nují menší pom r asu obsluhy klient m a vít zí 

kvantita nad kvalitou obsluhy. Klient dnešní doby si žádá pozornost obsluhujícího. Reaguje 

na nezájem pracovníka a neochotu tím, že se již nevrací. P epážková pracovnice, krom  

odbavení daného požadavku ze strany klienta na BPP, by m la zákazníkovi nabídnout další 

produkt AP nebo rozvinout stávající produkt o další aktuální dodatek jeho produktu. Úkolem 

pracovnice BPP je vyvolat v klientovi pot ebu o nabízený bankovní nebo jiný produkt AP 
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a následn  jej uzavírat. P i porovnání s p edchozí tabulkou docházíme k paradoxnímu záv ru, 

že ím více pracovnice obslouží klient , tím mén  založí produkt  pro AP. Pro P, s.p. by byl 

mnohem p ínosn jší obrácený pom r, tzn. mén  obsloužených klient  a více založených 

produkt  AP. 
Obrázek 13 Relativní etnost po tu založených produkt  AP  

 
Zdroj: autor 

Obrázek 13 znázor uje relativní etnost založených produkt  AP. 

 Sedmý dotaz se zabýval otázkou Czech POINTu na BPP. Zda je tato služba 

na BPP nabízena nebo ne. 
Tabulka 17 Czech POINT na BPP 

  vedoucí epážkový pracovník 

Je provád na na BPP služba Czech 
POINT 

Ano 7,0 23,0 
Ne 6,0 42,0 

 13,0 65,0 
Zdroj: autor 

Krom  otázek, zdali je BPP p ínosem pro poštu a zdali aplikují jednotliví pracovníci 

pošt k ížový prodej, je dalším d ležitým dotazem týkajících se nabídky Czech POINTu. 

Službu Czech POINTu v sou asné dob  nabízí vybraná pracovišt P, s.p.. BPP bohužel 

ve svých z izovacích stanovách nedovoluje provozovat tento produkt na této p epážce. 

I p esto, že se jedná o produkt mimo bankovní i pojiš ovací sféru, dotýká se citlivých dat, 

které každý dobrý bankovní prodejce umí využít ve prosp ch klienta a následn  pak BPP. 

 Osmý dotaz navazoval na sedmý, zda p i umíst ní Czech POINTu na BPP 

využívají zam stnanci k ížového prodeje mezi Czech POUNTem a AP. 

ížový prodej už dnes pat í k standardním postup m, které by m la každá banka 

i pen žní ústav ovládat. Udržet si stávající a získat nové klienty m že jedin  tak, že jim 

poskytne co nejširší nabídku produkt  a pom že p i výb ru t ch správných podle pot eb 

každého klienta. Zatímco ješt  p ed pár lety banky nabízely v podstat  jen b žné ú ty 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0

0-5 produkt 6-10 produkt Nad 10 produkt
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a termínované vklady, dnes nabízí stovky produkt , v etn  produkt  dce iných spole ností 

i dalších firem. Stávající uživatel ur itého produktu nebo služby se tak stává i potenciálním 

klientem dalších produkt  a služeb v nabídce banky. Nástrojem, jak toto široké spektrum 

služeb nabídnout, se stal takzvaný k ížový prodej. Tento prodej by m l být cílem, ke kterému 

by m ly pen žní instituce sm ovat, protože si tak zajistí prosperitu a ochrání se p ed odchody 

klient  ke konkurenci. K ížový prodej ozna uje vícemén  prodej ehokoli jiného než b žného 

tu. Teoreticky klient, který má od banky i pen žního ústavu, jehož zprost edkovatelem 

je P, s.p.., více produkt , od ní tak snadno neodejde a je tím pro banku p ínosn jší než nový 

klient.  
Tabulka 18 K ížový prodej na BPP 

  vedoucí epážkový pracovník 

Je provád n k ížový prodej 
produkt  AP 

Ano 7,0 38,0 
Ne 5,0 27,0 

 12,0 65,0 
Zdroj: autor 

Osmý dotaz je vyhodnocený v tabulce 18, která uvádí odpov di jednotlivých 

respondent . K ížový dotaz na BPP se již ve v tší mí e aplikuje. Zárove  vyplývá, že je zde 

skupina pracovník , která tento nástroj p i prodeji produkt  AP neaplikuje.  
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3 Návrh na zlepšení 

realizace nabídky bankopojiš ovacích p epážek 

3.1 íležitosti a rizika BPP 

Pomocí dotazník  byly vyhodnoceny výstupy, které znázor uje tabulka 19.  
Tabulka 19 Shrnutí sou asného stavu BPP 

Varianta íležitosti a pozitiva Rizika a zápory 

Stávající stav BPP 

 možnost využití stávajících 

zkušeností jednotlivých pracovník  

 menší po et BPP na poštách 

 

 vysoká obslužnost na BPP, minimální 

nabídka produkt  AP 

 nevyužívání k ížového prodeje p i 

nabídce jednotlivých produkt  

jednotlivých AP 

 stávající portfólio BPP, nerozvíjející se o 

další služby 

 nedostate ná technická základna BPP 

Návrh nové BPP 

 zm na portfólia BPP (vylou ení 

poštovních služeb z inností, 

zahrnutí Czech POINTu) 

 využití k ížového prodeje produkt  

 tší využití BPP ze strany 

ve ejnosti v p ípad  technického 

opat ení u diskrétní zóny 

 hledání nového strategického 

partnera 

 nutnost technických zm n ve 

softwarovém vybavení P, s.p.  – nutná 

technická kompatibilita 

Zdroj: autor 

Aby BPP mohla p sobit jako finan  poradenské místo pro ve ejnost s vysokým 

podílem výnos  AP na jednotlivých provozovnách P, s.p., je nutné odstranit n které 

nedostatky vyplývající z  provedeného pr zkumu jak mezi zam stnanci, tak mezi klienty.  

Nelze budovat speciální místa pro bankovní a pojiš ovací úkony pouhým p elepením 

názvu p epážky a ne ešením technického stavu p epážky. Každá provozovna je prostorov  

specifická. N které provozovny již m ly vybudované samostatné bu ky, do kterých byly 

i z izování BPP umíst ny. Na ostatních provozovnách došlo pouze k nalepení ozna ení BPP 

nad jednu z p epážek v ad  ostatních.   

V sou asné dob  se innost pracovník  BPP skládá z: 
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 výplaty d chod ,  

 íjmy a výplaty pen žních plateb, 

 íjmy a výdeje listovních a balíkových zásilek, 

 obsluhy jednotlivých produkt  AP.  

Každý obsluhovaný klient je osloven s nabídkou produkt  AP provázející p edání 

letáku. V sou asné dob  je nefunk ní systém p eposílání oslovených klient , kte í o produkt 

AP projeví zájem, z univerzální p epážky na BPP. V tšina pracovnic univerzálních p epážek 

je všeobecn  proškolena o všech produktech AP, ale jejich znalosti jsou pouze povrchní. 

Pokud tyto pracovnice projevily snahu o p eposílání klienta na BPP, narazily na problém 

s  dlouhou  ekací  dobou  na  obsluhu  klienta  na  BPP.  V tšina  klient P,  s.p.  stále  považuje  

BPP za univerzální p epážku, kde se tvo í dlouhé ekací doby nad 10 minut.  

3.1.1 Zm na portfólia služeb na BPP 

Jak již bylo uvedeno v p edchozí kapitole, je stávající struktura nabízených služeb 

na BPP nevyhovující. Tato struktura služeb se nerozši uje a nevyužívá nový potenciál 

v k ížovém prodeji p i zavád ní nového produktu AP na trh. V sou asné dob P, s.p. 

poskytuje službu Czech POINT pouze na vybraných cca 850 xApostových poštách (i bez 

BPP), které jsou on-line.  
Obrázek 14 Logo Czech POINTu 

 
Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/czech-point-cesky-podaci-overovaci-informacni-narodni-

terminal.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 

Žádost o výstup z Czech POINTu na pošt  musí žadatel p edložit u p íslušné p epážky 

poskytující tuto službu. Ve v tšin  p ípad  se jedná o univerzální p epážku, kde je hlavní 

náplní práce p íjem a výdej balíkových a listovních zásilek s nainstalovanou xApostovou 

stanicí. 

Pro vyhotovení výpisu je t eba sd lit jednozna né identifikátory, jako jsou nap . rodné 

íslo, adresu trvalého bydlišt , íslo katastrálního území a jeho název atd.. Jestliže klient 

odmítne tyto identifikátory sd lit, pracovník p epážky nem že vyhotovit požadovaný výstup 

z Czech POINTu. Jakmile klient sd lí pracovnici na druhé stran  p epážky za bezpe nostním 

sklem svá citlivá osobní data, pracovnice tato data zadá do programu APOST p íslušným 
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transak ním kódem. Potom p epážkový pracovník informuje klienta o po tu stran a výši 

poplatku za výpis v etn  kopií a požádá klienta o souhlas k pokra ování ve vyhotovení 

výpisu. V p ípad  kladné odpov di klienta pracovník p epážky potvrdí „Souhlasí klient 

s vyhotovením výpisu“ a odešle on-line dotaz do centra se žádostí o výpis v PDF formátu. 

Po p ijetí on-line odpov di z centrály se automaticky otev e dokument ve formátu PDF 

a pracovník p epážky musí provést ov ení elektronického podpisu, bez kterého nelze provést 

tisk dokumentu, který p edá žadateli ke kontrole. Klient musí ústn  stvrdit souhlas 

s uvedenými identifika ními údaji, aby mohl pracovník provést finan ní zú tování s klientem. 

Po zaú tování ástky pracovník p epážky vytiskne Ov ovací doložky a zjednodušený da ový 

doklad. Všechny dokumenty následn  pevn  spojí a opat í je veškerými náležitostmi v etn  

speciálních razítek a svého podpisu.  

Celý tento proces obsluhy trvá cca 30 minut. ímž vznikají dlouhé ekací doby 

na univerzální p epážce, která je vybavena pro p íjem balíkových zásilek. V p ípad  

evedení této služby na BPP se v prvé ad  zkrátí ekací doby na univerzálních p epážkách, 

které by pak zvládly obsloužit i klienty BPP požadující listovní a balíkové služby. V druhé 

ad  se nám rozší í okruh klient , u kterých by bylo možné aplikovat k ížový prodej mezi 

Czech POINTem a produkty AP. Nap íklad, pokud klient požaduje „Výpis z obchodního 

rejst íku“, m že pracovnice BPP provést cílenou nabídku vhodného produktu AP, v tomto 

ípad  „Postkonta“ (dále jen PKO). Doba cca 30 minut dává zkušené pracovnici dostatek 

asu, aby klientovi vhodný produkt ádn  vysv tlila, seznámila ho s obchodními podmínkami 

etn  poplatk . Cílem této zm ny je, aby odcházel spokojený klient s požadovaným 

výstupem z Czech POINTu a s pocitem d ry v profesionální jednání na BPP. 

3.1.2 ížový prodej na BPP 

Tak, jak již bylo uvedeno v p edchozí kapitole, p i p evedení služby Czech POINTu 

na BPP lze mnohem efektivn ji využívat k ížového prodeje. Pracovnice univerzální p epážky 

dokáže s klientem uzav ít jednoduchý produkt, ale nedokáže k n mu nabalit další. Informace 

od klienta o jeho pot ebách dokáže lépe zpracovat pracovnice BPP než pracovnice univerzální 

epážky a to ke spokojenosti klienta i k zajišt ní pln ní výnos  AP. Základem toho všeho 

je navázat s klientem "p átelský" vztah a p esv it ho, že m že produkt m AP P, s.p. 

ovat. Proto pracovníci BPP, kte í jsou s klienty v p ímém kontaktu, musí mít p íjemné 

vystupování a hlavn  dobré znalosti produkt  AP, také by m li um t produkt klientovi 

aktivn  nabídnout a vyvolat v n m pocit pot eby daného produktu.  
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Dalším nástrojem k ížového prodeje jsou balí ky produkt , díky kterým klienti získají 

za jeden m sí ní paušál vedle ú tu nap íklad i platební kartu, kontokorentní úv r, 

termínovaný nebo spo ící vklad. Balí ky n kterým klient m vyhovují, jsou pro n  cenov  

výhodné a p inášejí tak vyšší p idanou hodnotu.  

Veškeré znalosti o produktech AP a zp sobech využití k ížového prodeje v praxi 

by pracovníci BPP m li získávat na školeních prodejních dovedností. V sou asné dob  tato 

školení pro zam stnance P, s.p. provádí pouze lekto i PS a eské pojiš ovny podle za azení 

pracovník  na p epážkách. Na základ  vyvozených záv  z pr zkumu pro pracovníky 

obsluhující BPP navrhuji novelizaci systému školení: 

 Školení produkt  AP – lekto i dle produkt  AP, náplní by bylo prohlubování 

znalostí o jednotlivých produktech AP, 

 Školení prodejních dovedností – externí firma, náplní by bylo: 

 Sebepoznání – jak m j osobnostní profil ovliv uje m j komunika ní 

a obchodní styl. 

 Identifikace p edpoklad  rozvoje dovedností. 

 Sebeprezentace obchodníka, prezentace produktu a prezentace služby. 

 Jak se p ipravit na obchodní sch zku, p edpoklady pro zdárný pr h 

obchodního rozhovoru – p íprava marketingových materiál , o ekávané 

charakteristiky zákazníka. 

 Nau it se, jak zákazníka získat a jak vytvá et a posilovat pozitivní atmosféru. 

 Rozpoznat typologii klient  – jak se vyladit na kontakt se zákazníkem. 

 Nau it se, jaké jsou fáze obchodního rozhovoru. 

 Doporu ený postup p i zjiš ování pot eb. 

 eho si všímat, jak reagovat v p ípad  námitky. 

 Nau it se, co je to kupní signál a jak ho m žeme zaznamenat. 

 Poznat, co je to zkušební uzav ení a kdy ho m žeme použít. Jaké jsou výhody. 

3.1.3 Diskrétní zóna na BPP 

Téma Diskrétní zóny bylo jedním z dotaz  v dotazníku pro klienty P, s.p. Ve v tší 

mí e výsledky dotazníku pro klienty P, s.p. ukázaly, že ve ejnost není spokojena 

se zabezpe ením p edávání osobních dat p i uzavírání produktu AP. 

Diskrétní zóna obecn  znamená vzdálenost asi 1-1,5 m od klienta a následujícího 

klienta u bankomatu, pokladny, atp. Tato vzdálenost posta uje k zachování d rnosti 
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sd lovaných nebo typovaných údaj . Diskrétní zónou se zna í také konzulta ní kout nebo 

konzulta ní místnost.  

V rámci P, s.p. je v sou asné dob  používáno n kolik zp sob  vyzna ení diskrétních 

zón. Tyto pošty m žeme rozd lit do t ech skupin: 

 pomocí vyvolávacího systému, 

 pomocí zábradlí nebo vyzna ení ar na zemi i samolepkou umíst nou 

na p epážce, 

 samostatné odd lení BPP do samostatné bu ky nebo místnosti. 

Nejednotnost diskrétních zón a hlavn  jejich nezvukot snost vyvolávají v klientech 

nep íjemné pocity p i sd lování osobních údaj  obsluhujícímu pracovníkovi na BPP. 

Myšlenka  zavedení  BPP,  které  by  byly  zvukot sné  a  klient  by  m l  pocit  v tšího  soukromí,  

byla na po átku dobrá, ale nebyla v rámci celé P, s.p. dotažena do úplného konce. 

Na n kterých pobo kách P, s.p. byly vybudovány zasklené bu ky.  

Na základ  zjišt ných nedostatk  navrhuji sjednocení všech BPP na pobo kách 

P, s.p. tak, aby to byly samostatné a zvukot sné místnosti nebo bu ky. U v tšiny pobo ek 

P, s.p. by se jednalo o stavební úpravy stávajících p epážek. Náklady spojené s touto 

estavbou jsou vy ísleny v kapitole 4.2 této diplomové práce. 

3.2 Technologické zázemí BPP 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3 této diplomové práce, pracovnice BPP v sou asné 

dob  užívá PC s programem xApost. Tento program umož uje nejen zpracovávání 

standardních listovních a balíkových služeb, ale také on-line zpracování úv rových produkt  

PS. V sou asné dob  je spoušt n projekt on–line propojení všech p epážek P, s.p. s PS, 

což v praxi znamená, že je klientovi sd leno jeho íslo ú tu ihned po zpracování jeho žádosti 

o otev ení ú tu. Do nedávné doby fungovala komunikace mezi klientem a PS pouze 

koresponden , to znamená, že klientovi p išlo písemné vyrozum ní o otev ení ú tu. 

Bohužel stále není možné na pobo kách P, s.p. nahlížet do historie ú  klient . Pro on-line 

zpracování produkt  PS jsou využívány volné kapacity v programu APOST. 

V sou asné dob  jsou veškeré modelace úv rových nebo pojistných produkt  

provád ny pouze ru  na papí e, což budí v klientech pocit ned ry. Pro lepší nabídku 

úv rových produkt  PS navrhuji do programu xAPOST zakomponovat modela ní program 

pro výpo et jednotlivých druh  úv  a jejich splátek. Pot ebnou kalkula ku není t eba úpln  

nov  vytvá et, protože tento modela ní program je umíst n na internetových stránkách PS.  
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Pro nabídku produkt P, a.s. je na poštách instalovaný modela ní program JOS. 

Tento program je na obsluhu velice p ehledný a jednoduchý. Samotný program je spoušt n 

na opera ním systému Windows 98, kde nejsou instalovány kancelá ské aplikace. Na v tšin  

pobo ek P, s.p. je tento program instalován na samostatném PC v zázemí pošty a ne všechny 

mají p ipojení na tiskárnu. V p ípad , že není napojení na tiskárnu, je nutné vymodelovanou 

situaci nahrát na disketu a poté p enést do xAPOSTové stanice a zde vytisknout. Jedná 

se o velice zdlouhavý proces. Proto navrhuji zakomponování programu JOS do xAPOSTu.  
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4 Ekonomické zhodnocení navrhovaných ešení 

4.1 Náklady na vzd lávání zam stnanc  BPP 

Vzd lávání a rozvoj pracovník  firem pat í k permanentním innostem, které 

se realizují v každé firm  a instituci. Finan ní prost edky vložené do vzd lávání jsou velmi 

náro nou investicí. Je velmi obtížné zm it efekt a návratnost takto vynaložených investic 

a vedou se o tom na odborných setkáních dlouhé diskuse. Samoz ejm , že zm nit postoje 

a chování pracovník  firem je b hem na dlouhou tra  a vyžaduje si to nemalé vklady 

do vzd lávání, oboustrannou trp livost a d raz na využití získaných nových znalostí 

a dovedností ve firemní praxi. 

K dosažení strategických cíl , které jsou uvedeny ve smlouvách o zajiš ování služeb 

pro  AP,  je  t eba  aplikovat  do  praxe  návrhy  z  3.  kapitoly  této  diplomové  práce.  P,  s.p.  

zam stnává 20 lektor , jejichž ro ní náklady iní 9,1 mil. K , ostatní náklady s nimi spojené 

se pohybují kolem 3,4 mil. K . Dalšími související náklady jsou za zástup školených 

zam stnanc  ve výši 8,1 mil. K . Náklady na dvoudenní školení prodejních dovedností, které 

je podrobn  rozebráno v kapitole 3.1.2, provád né externí firmou iní 8 600,- K  bez DPH 

na osobu. V p ípad  proškolení 407 BPP obsluhovaných 2 pracovnicemi by celkové náklady 

na toto školení inily 7 000 400,- K  bez DPH. Cena školení je odvozena z ceníku spole nosti 

TAW Czech, s.r.o.. Tyto náklady by však bylo možné po dohod  s AP p evést na p íslušné 

AP. 

4.2 Návrh úpravy stávajících BPP 

V podnikové praxi se vedle sebe asto objevují, zam ují a málokdy rozd lují pojmy 

podniková kultura, podniková identita a podniková image. Podnikovou kulturou rozumíme 

vzorce základních a rozhodujících p edstav, které ur itá skupina nalezla i vytvo ila, odkryla 

a rozvinula, v rámci nichž se nau ila zvládat problémy vn jší adaptace a vnit ní integrace 

a které se tak osv ily, že jsou chápány jako všeobecn  platné. Podniková identita 

je p edevším záležitostí majitel  a managementu podniku. Podniková kultura je pak skute  

dosažený stav. Je to výsledek vznikající spolup sobením implementace podnikové identity 

a toho, co do podniku p inášejí jednotliví pracovníci. Ve své podstat  jde tedy o jakousi 

atmosféru a klima v podniku. Toto klima (podniková kultura) nevzniká ve vzduchoprázdnu. 
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Je ovlivn no adou faktor  a stejn  tak p sobí a ovliv uje budoucí události - úsp šnost, 

efektivnost, možné problémy a postihy, které mohou firmu potkat apod.  

P, s.p. z ídila v letech 2007 až 2008 celkem 407 BPP po celé R. Veškeré údaje 

o pr hu výstavby BPP a s nimi spojené náklady jsou nedostupné. Mohu pouze odvozovat, 

kolik BPP je již v sou asné dob  umíst no v samostatných bu kách a kolik je t eba pln  

ebudovat. Na hypotetickém p íklad , který p edstavuje m sto Pardubice, lze nalézt t i BPP 

a pouze jedna je umíst na v samostatné bu ce. Pokud budeme vycházet z celkového po tu 

407 BPP a p edpokladu, že 1/3 BPP je již vybudována jako samostatné bu ky, pak vychází, 

že je nutné zrekonstruovat cca 270 BPP. Dalším nezbytným p edpokladem pro provedení 

navrhované úpravy je situování BPP do koncových prostor p epážkového pracovišt . 

Samostatná bu ka vznikne stavební úpravou. Stavební úprava v sob  zahrnuje montáž 2 st n 

a prosklených dve í. Na uvedené st ny se použijí stejné materiály, jako byly použity 

na stávající p epážky.  

Konstrukce se bude skládat z ocelových profil  JAKL 40 x 60 x 2 mm. Spodní ást 

lících st n bude oplášt ná pancé ovým plechem tlouš ky 2 mm, vrchní ást bude 

prosv tlena bezpe nostním sklem. Pohledové a krycí oplášt ní ocelové konstrukce budou 

tvo it dýhované desky ve stejném odstínu, jaké byly použity na p epážkách. Vzhledov  se vše 

izp sobí stávajícímu stavu. Konstrukce d lících st n bude pevn  sva ena s konstrukcí 

epážek. Podlahy, osv tlení a elektrické rozvody z stanou beze zm n. Dojde k odstran ní 

sklen né p epážky mezi klientem a pracovníkem BPP.   

Vstup do bu ky pro obsluhujícího pracovníka z stane beze zm n, ale vstupní dve e 

pro klienta budou prosklené a zabezpe ené otvíracím systémem, který bude obsluhovat 

pracovník BPP. Bu ka bude vybavena standardním kancelá ským vybavením pro obchodní 

jednání. 

Pro reálné vy íslení náklad  na p estavbu jedné p epážky v samostatnou bu ku byla 

oslovena stavební firma K emenák, s.r.o. Chvaletice, která provedla kalkulaci. 

Rozpis materiálu: množství jednotka   cena v K  

JAKL 40 x 60 x3   16  m    4 960,00 K . 

Pancé ový plech    3,2   m2     6 545,00 K . 

Dýhovaná deska tl.18 mm 7  m2              12 800,00 K . 

Výpl ové sklo   4  m2     4 512,00 K . 

Dve e bezp. t . 3   1  ks.              23 000,00 K .  

Materiál celkem                  51 817,00 K . 
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Vybavení jednací místnosti: 

Otev ená sk ínka   1  ks           1 400,00 K . 

Konferen ní stolek  1  ks.            1 700,00 K . 

Taburet    2  ks.            2 400,00 K . 

Vybavení celkem               5 500,00 K . 

 

Napojení po íta ové sít     stávající.                 0,00 K . 

Pracovní úkony: 

Práce záme nické                          15 545,00 K . 

Práce truhlá ské                 5 760,00 K . 

Práce ostatní                 2 700,00 K . 

Práce celkem                           24 005,00 K . 

 

Celkové náklady na z ízení jednací místnosti bez DPH         81 322,00 K .  

DPH 19%                15 451,18 K . 

Cena v etn  DPH               96 773,18 K . 

________________________________________________________________________ 

Náklad na p estavbu jedné BPP by inil  96 773,18 x 1 =           9 6773,18 K  

Náklad na p estavbu zbylých 270 BPP       96 773,18 x 270   =         26 128 759,00 K  

4.3 Vyhodnocení produkce BPP 

V p edchozích kapitolách byly uvedeny navrhované zm ny a s nimi spojené kalkulace 

náklad . Což je pouze jeden úhel pohledu na problematiku, aby m lo smysl poskytovat 

bankopojiš ovací služby, je t eba také vy íslit výnosy z poskytovaných služeb. 

Ne každý podnik, který p ináší zisk, pracuje hospodárn . S pomocí systému 

nákladového a výnosového výkaznictví se rozeznávají rentabilní a ztrátové díl í úseky 

podniku a trhu, ú innost p ijatých opat ení, hospodárné využití potenciál  a záchytné body 

pro zlepšení resp. vývoj služeb dle požadavk  trhu. Tím se vytvá í základ pro cílené ízení 

náklad .  

Riziko nedosažených p edpokládaných p ínos  se snižuje v okamžiku existence 

minimálního garantovaného p íjmu ze spolupráce s partnerem pro rozvoj finan ních služeb. 

Riziko na stran P, s.p. do zna né míry závisí na form  budoucí spolupráce, na konkrétních 

parametrech smlouvy s partnerem. Dále platí, že míra rizika je p ímo úm rná mí e 
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angažovanosti P, s.p., respektive riziko pro P, s.p. je nejnižší tehdy, kdy P, s.p. bude 

ve smluvním uspo ádání pasivním partnerem. M l by být tedy zachován princip „ ím menší 

možnost na stran P, s.p. ovlivnit celkový vývoj poskytování finan ních služeb v rámci 

spolupráce s partnerem, tím vyšší garantovaný p ínos“. Tento princip ovšem na druhou stranu 

znamená, že ím nižší riziko p ijímané na stran P, s.p., tím lze o ekávat nižší 

(negarantovaný) celkový p ínos pro P, s.p. z poskytovaných finan ních služeb. 

Tabulka 21 prezentuje jednotlivé údaje dotýkající se meziro ního srovnání produkce. 
Tabulka 20 Meziro ní srovnání produkce 

 
Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

poznámka k tabulce 20: 

Indexy v tabulce 20 ukazují meziro ní nár st nebo pokles výnos  produkce AP v procentech. 
1 – meziro ní nár st výnos  u jednotlivých produkt  mezi roky 2006/2007 
2 – meziro ní nár st výnos  u jednotlivých produkt  mezi roky 2007/2008 
3 – výnosy celkem za pošty regionu, kde mají BankZónu 

Spot ební úv ry (dále jen SÚ) a Kreditní karta (dále jen KK) zaznamenala v BPP 

meziro ní 2007/2008 nár st produkce ve všech regionech (zvýšení produkce v rámci celé 

P,  s.p.). PKO zaznamenalo jako jediný produkt meziro ní 2007/2008 pokles produkce 

(v 03/2007 speciální kampa  na PKO). Z výše uvedené tabulky je z ejmé, že jsou markantní 

rozdíly mezi jednotlivými produkty a i mezi jednotlivými regiony. Nelze paušáln íci, že jsou 

v rámci celé P, s.p. BPP v produkci úsp šné. 

 pr rná produkce na 1 BPP za celý I. Q 2008 dle interní statistiky P, s.p. 

 PŽÚ  =  15,4 kus  
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 PKO  =   0,9 kus  

 SÚ  =    7,3 kus  

 KK  =    3,8 kus  

 PPÚ  =   8,2 kus  

Obchodní  úsp ch  –  zrealizované  obchody  (PŽÚ,  PKO,  SÚ,  KK,  PPÚ)  lze  porovnat  

v asov  srovnatelném období I. Q. 2008 a I. Q. 2007 

 Sledované parametry výkonnosti:  

 produkce žádostí produkt  AP -  p epážky BPP, 

 produkce žádostí produkt  AP - p epážky PS kategorie R3, 

 celková produkce žádostí produkt  AP pošty. 
Obrázek 15 Nár st / pokles produkce založených žádostí produkt  AP dle region  I. Q 2007, 

I. Q. 2008 
2

 
Zdroj: Interní materiály P, s.p. 

 
Pozitivní p íklad nár stu produkce žádostí produkt  AP lze uvést u regionu západní 

echy, kde došlo k r stu produkce žádostí produkt  AP ve všech t ech sledovaných 

oblastech, tj. produkce p epážek typu R3, produkce BPP a produkce žádostí produkt  AP pošt 

celkem. 

Region Praha zaznamenal mírný pokles žádostí produkt  AP na p epážkách typu R3. 

U regionu st ední echy došlo k nár stu. U obou region  byl pozitivní r st produkce na BPP. 
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Produkce žádostí produkt  AP pošt celkem je sice kladná, avšak menší než sou et produkce 

žádostí produkt  AP p epážek R3 a BPP, což referuje o poklesu na ostatních typech p epážek.  

Jinou situaci lze sledovat v regionu jižní echy, kde došlo k poklesu produkce žádostí 

produkt  AP jak na p epážkách typu R3 tak na BPP. Vzhledem k tomu, že produkce žádostí 

produkt  AP pošt poklesla více než je sou et poklesu produkce p epážek typu R3 a BPP, 

je patrné, že došlo k poklesu produkce žádostí produkt  AP i na ostatních typech p epážek. 

Obdobný trend lze sledovat i u regionu severní Morava. 

V regionu východní echy byl zaznamenán nár st produkce BPP ovšem za p isp ní 

výrazn jšího poklesu produkce na p epážkách typu R3. Obdobný pokles produkce p epážek 

typu R3 lze sledovat u region  severní echy a jižní Morava. 

Pozitivní p íklad nár stu produkce žádostí produkt  AP lze uvést u regionu západní 

echy, kde došlo k r stu produkce ve všech t ech sledovaných oblastech, tj. produkce žádostí 

produkt  AP p epážek typu R3, produkce BPP a produkce pošt celkem. 

i analyzování sou asného stavu BPP na poštách bylo zjišt no, že se sou asný stav 

liší od plánované strategie. Z toho d vodu jsem ke každému strategickému cíli doporu ila 

konkrétní návrhy, které by m ly vést k úsp šnému napln ní strategie BPP: 

 U prvního návrhu jsem navrhla zm nu v portfóliu nabízených produkt  

na BPP, a to rozší ením služeb na BPP o Czech POINT. 

 U druhého návrhu, který souvisí s prvním návrhem, navrhuji nové školení 

(vzd lávání) pracovník  BPP, které by ve vynaložených nákladech by P, s.p. 

stálo 7 000 400 K . 

 etí návrh se dotýká problematiky diskrétní zóny BPP na poštách. Jelikož 

je dle výsledk  dotazníkové metody nevyhovující, navrhuji p estavbu 

jednotlivých BPP, kde náklady se pohybují v ástce 26 128 759 K . 

Na základ  zvýšené produkce BPP P, s.p. bylo zjišt no, že od roku 2007 se výnosy 

AP zvýšily o 50%. Po roce r stu inností BPP se produkce sice zvýšila, ale nedosahuje výše 

po tu produkt  AP. Do roku 2017 se situace m že zm nit. Navrhuji, aby veškeré náklady 

vzniklé uvedením navrhovaných zm n do života BPP byly hrazeny ¼ náklad P, s.p., 

¼ náklad  PS, ¼ náklad eskou pojiš ovnou, ¼ náklad MSS. Tento návrh podávám 

z d vodu strategického partnerství mezi P, s.p. a p íslušnými AP. 
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Záv r 

Cílem této diplomové práce byla analýza innosti BPP na P, s.p.. Na základ  analýzy 

bylo provedeno vyhodnocení stávajícího stavu BPP s cílem posílit konkuren ní postavení 

P, s.p. na bankopojiš ovacím trhu. 

První ást této diplomové práce popisuje spolupráci mezi P, s.p. a vybranými AP. 

P, s.p. spolupracuje v oblasti bankovních služeb s SOB, a.s. od roku 1997. Smlouva 

upravující tuto spolupráci byla uzav ena na 10 let, tedy do roku 2007. Tato smlouva byla 

prodloužena již v roce 2005 s platností do roku 2017. P, s.p. a eská pojiš ovna podepsaly 

dohodu o obchodním zastoupení. Smlouva byla sjednána na dobu ur itou do 31. 12. 2017. 

S MSS spolupracuje P, s.p. již od roku 1993, kdy stavební spo ení vstoupilo na tuzemský 

trh. Po dobu existence spolupráce se postupn  vyvinulo portfólio služeb, které dnes zahrnuje 

všechny druhy bankovních produkt , od vkladních knížek p es b žné ú ty až po hypote ní 

úv ry, v etn  produkt eské pojiš ovny z oblasti životního a neživotního pojišt ní. Stavební 

spo ení je kvalitní sou ástí portfólia finan ních produkt P, s.p.. 

Druhá ást této práce popisuje sou asný stav BPP na poštách. Pomocí dotazník  byl 

proveden pr zkum na poštách s BPP, které m ly poskytnout podrobn jší informace 

o innostech provád ných na BPP. V období m síc  od ledna do b ezna 2009 byly rozeslány 

dva typy dotazník  a návratnost vypln ných dotazník  byla 518 ks, což je 51,8 %. Z výsledk  

dotazník  obou skupin shodn  vyplývá, že BPP má své opodstatn ní. Její udržení a další 

rozvoj je žádoucí. Domnívám se, že svými výnosy prokáže své poslání, ale je nutná revize 

sou asných podmínek jejího fungování a ízení.  

etí ást diplomové práce navrhuje takové zm ny, aby BPP mohla p sobit jako 

finan  poradenské místo pro ve ejnost s vysokým podílem výnos  AP na jednotlivých 

provozovnách P, s.p.. Nadále byly znázorn ny p íležitosti a pozitiva, rizika a zápory týkající 

se stávajícího stavu BPP a návrhu nové BPP. Vzhledem k sou asnému stavu BPP a užívání 

jednotlivých obchodních dovedností pracovník  bylo zde navrženo nové školení k ížového 

prodeje provád né externí školící firmou a stavební úpravy BPP. 

tvrtá ást práce se zabývá podrobnou kalkulací náklad  nové BPP. Navrhla jsem, 

aby celkové náklady byly hrazeny z ¼ P, s.p., z ¼ PS, z ¼ eskou pojiš ovnou 

a z ¼ MSS. Tento návrh podávám z d vodu strategického partnerství mezi P, s.p. 

a p íslušnými AP. Navrhuji, aby i do budoucna se P, s.p. d lila o náklady BPP se všemi AP. 

Cíl této diplomové práce uvedený v úvodu byl napln n. Na tuto diplomovou práci lze 

dále navázat a ešit následující související problémy, které však již jsou nad rámec této práce. 
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 Na základ  nedostupnosti interních dat nebylo možno provést podrobn jší analýzy. 

Navrhuji další postupy: 

 Definovat a pojmenovat d vody, pro  jsou tak diametrální rozdíly v prodejích 

mezi jednotlivými regiony a p ípadn  i d vody rozdílných prodej  mezi 

jednotlivými produkty. 

 Provést analýzu provozních a technických podmínek BPP, tedy zda byly BPP 

umíst ny na vhodných poštách, zda jejich po et odpovídá sou asnému 

potenciálu regionu, zda technické a stavební pojetí odpovídá klientskému 

ístupu a následn  navrhnout úpravu stávajícího konceptu. 

 Provést analýzu systému ízení BPP a motivace pracovník  k pln ní plánu 

a následn  navrhnout systémová ešení v ízení. 

 Vyjasnit postavení BPP versus specializovaná p epážka (R4, R5). Vnímat BPP 

jako prostor pro navýšení produkce výnos  a komfortu pro klienta, ne jako 

náhradu za specializovanou p epážku na bankovní služby. Vyhodnotit rozdíly 

a p ijmout záv re né rozhodnutí o soub hu BPP s p epážkou R4, R5 na jedné 

pošt  v etn  vydání závazných pokyn  = standard  BPP. 
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íloha .: 1 Organiza ní struktura P, s.p 

 
Zdroj: Interní materiály P, s.p. 
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projekt  
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íloha . 2 Povinné služby P, s.p. 
 

 
Zdroj:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: P, s.p. výro ní zpráva 2006 [online], [cit. 3. 3.2008]. Dostupné na WWW: < http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type> 
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íloha . 3 Nepovinné služby P, s.p. 

 
Zdroj: P, s.p. výro ní zpráva 2006 [online], [cit. 3. 3.2008]. Dostupné na WWW: < http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type> 
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íloha . 4 Vzor dotazníku pro provozní zam stnance P, s.p. 
 

Vážené kolegyn , vážení kolegové 

Jsem studentkou 2. ro níku navazujícího magisterského studia, obor Dopravní management, 

marketing a logistika na Dopravní fakult  Jana Pernera Univerzity Pardubice a zpracovávám 

diplomovou práci na téma „Analýza bankopojiš ovacích p epážek na provozovnách eské 

pošty, s.p.“. Ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc p i vypl ování dotazníku, jehož 

cílem je zjišt ní názoru p epážkových pracovník  na z ízení a fungování bankopojiš ovacích 

epážek na vaší pošt . Cílem je zjišt ní, zda je pro vaši práci p ínosem nebo v em vy vidíte 

její nedostatky. Tento dotazník je pln  anonymní a výsledky budou sloužit pouze pro mou 

práci. D kuji za Váš as a p eji hezký zbytek dne. 

Bc. Václavková Miluše  

 

DOTAZNÍK 

 

Pracovní pozice:  

 Vedoucí                

 epážkový pracovník             

Délka pracovního pom ru u P, s.p.:    

 < 1 rok                   

 1 – 3 roky                   

 3 – 5 let                                              

 5 – 10 let              

 10 – 15 let                 

 15 let a více  

Práce na bankopojiš ovací p epážce se skládá p evážn  z inností pro alian ní partnery:  

 Ano 

 Ne 

ínos bankopojiš ovací p epážky pro vaši poštu v pln ní plánu výnos  Alian ních 

partner :       

 Velmi vysoký 

 Vysoký 

 St ední 

 Minimální 
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 ínos není žádný 

Kolik klient  pr rn  za den obsloužíte na jedné sm ? 

 0 – 200 klient                   

 201 – 400 klient                  

 Nad 400 klient     

Kolik produkt  Alian ních partner  na jedné sm  denn  uzav ete? 

 0 – 5 produkt                

 6 – 10 produkt                  

 Nad 10 produkt     

Nabízíte na bankopojiš ovací p epážce služby CZECH POINT? 

 Ano                 

 Ne                 

Provádíte k ížový prodej produkt  alian ních partner  - nap . aktivní nabídka 

Poskonta nebo Postžira? 

 Ano 

 Ne 

Prostor pro Vaše další p ipomínky, návrhy atd.: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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íloha . 5 Vzor dotazníku pro klienty P, s.p. 
 

Vážení klienti eské pošty, s.p. 

Jsem studentkou 2. ro níku navazujícího magisterského studia, obor Dopravní management, 

marketing a logistika na Dopravní fakult  Jana Pernera Univerzity Pardubice a zpracovávám 

diplomovou práci na téma „Analýza bankopojiš ovacích p epážek na provozovnách eské 

pošty, s.p.“. Ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc – vypln ní dotazníku, abych 

získala p ehled o tom, co si sami jako klienti pošty myslíte o z ízení „bankopojiš ovací 

epážky“ na vaší pošt , zda je pro vaši osobu p ínosem nebo jaké má nedostatky. Tento 

dotazník je pln  anonymní a výsledky budou sloužit pouze pro mou práci. D kuji za Váš as 

a p eji hezký zbytek dne. 

Bc. Václavková Miluše  

 

DOTAZNÍK 

k klienta:  

 do 18 let                

 18 - 40 let              

 40 - 60 let 

 nad 60 let 

Vzd lání:  

 Základní               

 Vyu en/a              

 S maturitou                

 Vysokoškolské     

Co je podle vás „bankopojiš ovací p epážka?:  

 Univerzální p epážka              

 epážka s nabídkou r zných produkt  Poštovní spo itelny, eské pojiš ovny, MSS, 

Penzijního fondu   

 pen žní p epážka              

 epážka pro p íjem a výdej listovních zásilek    

Jak je ozna ena „bankopojiš ovací p epážka“?       

 ervenou nálepkou                 

 Modrou nálepkou                 

 Žlutomodrou nálepkou    
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Jaké služby u „bankopojiš ovací p epážky“ Vám byly nabídnuty 

 Stavební spo ení s Liškou 

 Produkty Poštovní spo itelny 

 Penzijní Fond Stabilita 

 CZECH POINT 

 Pojišt ní životní, neživotní od eské pojiš ovny 

 Pen žní služby  

 Listovní služby  

Služeb „bankopojiš ovací p epážky“ využíváte: 

 K zaplacení poštovních poukázek 

 K podání dopis  

 K obsluze postžirového ú tu 

 K sjednání i obsluze jiných produkt  

Jaký je váš názor na diskrétní zónu u „bankpojiš ovací p epážky“ 

 Diskrétní zóna je dostate ná 

 Nemám soukromí p i udávání svých údaj  

 Jiný (prosím 

uve te)……………………………………………………………………………. 

Jaký je pro vás p ínos z ízení „bankopojiš ovací p epážky“ 

 Poskytuje mi vyšší komfort finan ního poradenství 

 Je pro mne b žnou p epážkou 
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