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tzv.
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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá kontrolními systémy podniku. Práce je systematicky
rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část je převážně orientovaná na
systémy interní, ale okrajově se dotýká i systémů externích.
Teoretická část obsahuje informace, které se týkají vnitřní kontroly podniku, jejich druhů,
funkcí, metod, průběhu kontrolního procesu či vnitřního kontrolního systému, obecných
pravidel a jak k němu přistupovat.
Dále je bakalářská práce zaměřená na vnější systémy podniku, především na kontrolu ze
strany státu. Součástí teoretické části je i historie a organizační struktura ve společnosti Česká
pošta, s. p.
Analytická část popisuje analýzu vnitřního prostředí společnosti a stávající finanční situaci
České pošty, s. p.. Jelikož Česká pošta, s. p. je jeden z největších českých zaměstnavatelů a
popsat její kontrolní systémy by bylo nad rámec této práce, rozhodla jsem se specifikovat
kontrolní systémy podniku pouze na SPU Pardubice 02. SPU Pardubice 02 jsem si vybrala
z toho důvodu, jelikož zde od roku 2009 pracuji na dohodu, ve funkci pracovník poštovní
přepravy, na různých pracovištích zabývajících se problematikou zpracování balíkových
zásilek. V současné době zde pracuji ve funkci náborář.
Jako nástroj pro analýzu vnitřního prostředí podniku a vnitřního kontrolního systému
podniku bylo použito osobní šetření a rozhovory s vedením provozovny SPU Pardubice 02.
Zjištěné silné a slabé stránky kontrolního systému jsou popsány ve SWOT analýze. Silné a
slabé stránky vnitřního kontrolního systému jsou rozpracovány v návrhové části, kde jsou
popsány návrhy na změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému ve společnosti
Česká pošta, s. p., SPU Pardubice 02.
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Prvním cílem této práce je obecný popis vnitřního kontrolního systému, dalším cílem
této práce je zjištění funkčnosti kontrolního systému provozovny SPU Pardubice 02 a
vyvození hlavních poznatků.

1. Kontrolní systémy podniku
Vzhledem k neustálému toku informací v dnešních společnostech potřebujeme nástroje, které
usnadní a zefektivní řízení a kontrolu daného podniku. Dnes můžeme nalézt řadu nástrojů či
procesů s tímto účelem. Otázkou ale zůstává, které zvolit.

Vnitřní a vnější kontrolní systém
Základní členění kontrolních procesů spočívá v dělení na:


vnitřní (interní) kontrolu,



vnější (externí) kontrolu.

Vnitřní kontrola je iniciovaná vnitřními strukturami organizace, je realizovaná z pravidla
řídícími pracovníky, nebo pracovníky, kteří jsou tímto úkolem pověření.
Ačkoliv každý podnik je samostatní, suverénní subjekt, v řadě případů musí akceptovat
kontrolu realizovanou subjekty externími, v zásadě se tak děje z dvojích důvodů:


zákonné požadavky- z dikce řady zákonů vyplívá oprávnění, zpravidla státních
orgánů, provádět vybrané kontrolní činnosti, např. kontrolu skutečností souvisejících
s daňovým přiznáním, placením příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, kontrolu
dodržování ekologických či požárních předpisů, metrologického pořádku apod.
Nekontrolují se pouze finanční ukazatelé, ale i bezpečnost práce (dále jen BOZP).
Instituce státní správy, které provádějí kontrolu BOZP jsou především:
o Orgány ochrany veřejného zdraví: Krajská hygienická stanice,
o Oblastní inspektorát práce a Státní úřad inspekce práce.[I]

9



smluvní požadavky- organizace se v souvislosti se svými záměry zaváže, že umožní
externímu subjektu prověřit určité skutečnosti týkající se jejich činnosti či výsledků.
Příkladem této kontroly může být prověření hospodářské organizace bankou
v souvislosti, že žádá o úvěr nebo prověření určitých skutečností v souvislosti
s pojištění, prověření systému jakosti zákazníkem před uzavřením smlouvy o
pravidelných dodávkách apod. [12]

1.1. Vnitřní kontrolní systém organizace
Interní kontrolní systém (také vnitřní kontrolní systém) je souhrn vzájemně propojených
nástrojů, opatření, postupů a kontrolních mechanizmů, které slouží jako podpora řízení.1
Jedná se o nástroj prevence, který prochází celou společností, dotýká se všech útvarů a
organizačních složek podniku. Odpovědnost za funkci organizace jako celku má vrcholový
management, a proto je v jeho zájmu určit dobrý kontrolní systém. Hlavním účelem interního
kontrolního systému (dále jen IKS) je zkvalitnění postupů uvnitř podniku. Už z názvu
vyplívá, že se jedná o systém kontrol iniciovaných zevnitř podniku. Hlavními cíli IKS je
zabezpečení plynulého chodu firmy, pomocí řádně vedeného účetnictví, dodržováním
právních norem a důkladnou ochranou hmotného i nehmotného majetku podniku.

1.1.1. Projektování vnitřního kontrolního systému
IKS není seskupení jednotlivých kontrol, ale uskupení kontrolních činností, které jsou
vzájemně propojeny. Každý systém kontroly by měl umět odpovědět na otázky:


Proč kontrolujeme? Jaký je účel a smysl kontroly?



Co je předmětem kontroly a kdo kontrolu provádí (subjekt kontroly)?



Jaká je periodicita kontroly?



Jaké způsoby a metody budeme při kontrole využívat?

Vnitřní kontrolu bychom mohli rozdělit do čtyř základních částí na kontrolu:

1



systémů podniku,



finanční kontrolu,



automatickou kontrolu,



kontrolu produktu popřípadě služeb.

Bez řádně fungujícího systému řízení nemá kontrolní systém organizace smysl.
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Každá z částí má svá specifika, především se jedná o způsob, subjekt a objekt kontroly. Viz
tabulka.
Tabulka 1; Subjekt a objekt kontroly
Druh kontroly
Systém podniku

Subjekt kontroly
Auditor, vedení podniku

Finanční kontrola

Účetní jednotka

Automatická kontrola

Manažer, pracovník

Kontrola produktu

Kontrolor, technik, prodejce

Objekt kontroly
Dodržování vnitřních
předpisů firmy
Dodržování osnov,
finančních, účetních a
daňových předpisů a zákonů
Zpětná vazba odvedené
práce každé pracovní
jednotky
Kontrola jakosti,
technických ukazatelů
daného výrobu a jeho
zpracování
Zdroj: vlastní zpracování

Účel kontroly
První otázkou „Proč?“ kontrolovat se práme na smysl kontroly. Smyslem kontroly musí být
rozhodnutí. Za rozhodnutí můžeme považovat zavedení preventivních opatření, provedení
změny například ve výrobním procesu nebo pokračovat dál beze změny.
Systémem kontroly může být Inspekční funkce, kde kontroly spočívají ve zjišťování
objektivního, reálného stavu. Z funkce inspekční vychází funkce preventivní. Při preventivní
kontrole dochází u zaměstnanců k navýšení aktivity z důvodu, že jsou sledováni nadřízenými
pracovníky. Poslední a nejvíce využívanou funkcí kontroly je funkce eliminační. Hlavním
účelem eliminační funkce je odhalování nedostatků, aby nedocházelo k nechtěným situacím,
jako jsou např. ekologické havárie, bankovní zpronevěry, situace ohrožující fyzický stav
zaměstnanců apod.
V současnosti se kontrolní činnosti dále rozšiřují o prověřování funkce systému. Jde o jakousi
záruku, že zavedený kontrolní systém (procesy, činnosti a jejich výsledky) funguje žádoucím
způsobem bez zjevných nedostatků, díky tomu mohou být plněny krátkodobé i dlouhodobé
záměry společnosti.

Předmět kontroly
Druhou otázkou se ptáme na předmět kontroly. Předmětem kontroly by měla být konkrétní
věc nebo problém. Podle Paretova pravidla by 20% problémů mělo za následek 80%
katastrofálních následků pro podnik. Naopak 80% problémů by způsobilo 20%
11

zanedbatelných následků. Proto by nemělo docházet k plošným kontrolám bez zjevného cíle,
jelikož kontroly nám nepřinášejí žádný finanční výnos, naopak nám stoupají náklady. Svojí
pozornost bychom měli především zaměřit na:


regulované elementy-u rizikových výrobků, firemních aktivitách či pracovních
činností může stát legislativně nařídit určité požadavky na jejich podobu a příslušnými
nástroji (ekonomickými, trestnými apod.) vynucovat jejich plnění; je pochopitelné, že
tyto státem regulované bezpečnosti, hygienické, ekologické a další požadavky
představují pro firmu prioritu i z pohledu kontroly;



nestabilní procesy-jde o aktivity, kde se v minulosti vyskytovali časté problémy a
nápravná opatření nebyla dostatečně účinná;



zvláštní procesy- jde o aktivity, které se nedají nebo dají jen částečně napravit, a proto
je žádoucí, aby jim byla věnována řádná pozornost, a to i z hlediska jejich průběhu;



nové aktivity- u kterých je vyšší potencionální riziko vzniku různých nedostatků,
zpravidla jde o aktivity, jako je zavedení nových výrobků, nákup nových materiálů,
zavedení nové technologie, uvedení nového zaměstnance do pracovní činnosti
apod.[12]

Subjekt kontroly
Důležitou součástí kontroly je samotný subjekt kontroly, Jelikož se kontrolní systém promítá
do všech složek podniku, má jistou míru kontroly každý zaměstnanec společnosti od
managementu po řadové zaměstnance. Také je důležité si uvědomit, že informace z jedné
oblasti se mohou využít i jinde. Všechny složky systému se navzájem ovlivňují, stejně jako se
navzájem ovlivňují činnosti jednotlivých oddělení podniku.
Jednotlivý řadový zaměstnanci musí pomocí školení, kontroly vedení či řídících aktivit
vytvořit takové podmínky, aby byli schopní provádět kontrolu vlastní činnosti. Ve středních a
větších podnikách jsou specializovaní zaměstnanci, tzv. vnitřní kontroloři, kteří mají kontrolu
určitého úseku jako svojí hlavní náplň práce, mezi tyto zaměstnance můžeme zařadit
pracovníky technické kontroly, bezpečnostní techniky, zaměstnance controllingu nebo interní
auditory. Poslední skupinou jsou vedoucí pracovníci, v zájmu managementu je, aby se
dodržovali a kontrolovali všechny předpisy napříč firmou, jelikož výsledný systém je jejich
odpovědnost.

12

Časová dimenze kontroly
Dalším důležitým aspektem kontrolního systému je časová dimenze kontroly. Při
koncipování vnitřního kontrolního systému je třeba zvážit termíny, četnost a charakter
kontrol.
Termíny kontroly máme řádné a mimořádné. Řádná kontrola se uskutečňuje v plánovaných
termínech, dle zpracovaného plánu vnitřních kontrol. Výhodou těchto kontrol je, že si na ně
kontroloři mohou připravit podklady.

Mimořádné kontroly se konají převážně, pokud

nastanou neočekávané situace nebo pokud vedoucí pracovníci chtějí získat informace o
současném stavu.
Četnosti kontrol děláme na četnosti kontrol v průběhu roku a v průběhu kontrolní akce.
Obecné doporučení je, že během jednoho roku bychom měli provést kontrolu ve všech
oblastech řízení a na všech pro podnik rizikových aktivitách.
Jelikož jsou plošné kontroly pro podnik nákladné, snažíme se o hospodárně výhodnější řešení,
tzv. neúplné kontroly. Jedná se o kontroly náhodné nebo statické. Náhodné kontroly se
provádí, pokud zjištění jediné závady (pochybení, nedostatku) způsobí okamžitá nápravná
opatření. V těchto případech většinou nejsou zcela jasné kritéria pro splnění, záleží na názoru
kontrolora.
Dále můžeme kontroly dělit dle vývoje prověřované aktivity. Takto dělíme kontrolu na
předběžnou, průběžnou a následovnou.
Předběžná kontrola je potřebná pro hladký průběh následné kontroly, ověřujeme, zda máme
k dispozici všechny elementy (informace, podmínky, účastníky apod.) Průběžná kontrola se
provádí na procesech, které právě probíhají. Zjišťujeme zda činnosti/ procesy odpovídají
stanoveným řídicím podmínkám. Následná kontrola probíhá po ukončení procesu. Zjištěné
informace nám napoví, zda bylo dosaženo požadovaných výsledků.
Poslední otázkou je jaké máme používat metody a postupy. I v tomto případě máme na
vybranou různé možnosti. Mezi nejčastější můžeme zařadit:


běžnou vnitřní kontrolu,



interní audit,



automatickou kontrolu apod.
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Dialog: V některých publikacích se mezi metody IKS zařazuje i controlling, já s tím, ale
nesouhlasím. Controlling beru jako samostatnou oblast, která propojuje kontrolu s řízením
podniku.

1.1.2. Formování vnitřního kontrolního systému
Díky různorodosti podniků nelze vytvořit jeden model kontrolních systému, který by se dali
aplikovat na všechny podniky. Zejména se bude lišit zaměření, charakter a četnost kontrolních
aktivit. Přesto existují zásady, které mají všechny IKS společné, tyto principy bychom měli
brát jako šablonu, podle které bychom se měli řídit.
Obrázek 1; Kontrolní procesy
Zpětná vazba

Operativní kontrola

Manažerská
kontrola

Monitorování
prostředí

Vymezení směru

Výhledy
Projekty
Potřeba zdrojů
Vymezení
potřeby
vlastníky
Resp. Jejich
zástupci

Stanovení cílů
Stanovení plánů
Stanovení
rozpočtů

Odměna
za výkon

Hodnocení kontrolního systému

Hodnocení probíhajících
činností

Plánování procesu
Rozpočtování procesu
Informační systémy
Lidské zdroje

Monitorování činností
Měření výkonu
Hodnocení výkonu

pozitivní

odchylky

Operativní
kontrola
Zlepšení kontrolního systému

Nápravná
opatření

Negativní

Obrázek 1 zdroj: vlastní zpracování dle autorů [A].

Jak vyplívá z obrázku č. 1, aby mohl IKS správně fungovat, musí být jednoznačně definované
vazby a procesy vně podniku. Kontrolní systém by měl být součástí managementu organizace
a strategických záměrů rozvoje, jako soubor jednotlivých kontrol, které na sebe navazují a
vzájemně se doplňují napříč celou společností. Je nutno přesně stanovit odpovědnost a
pravomoci jednotlivců, rozdělit funkce a hranice. Pracovní postupy, jejich průběh a výstupy je
vhodné zaznamenat pomocí vnitřních předpisů. V neposlední řadě musí dojít k zabudování
kontrolních opatření, která budou pravidelně poskytovat informace o provedených procesech.
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Jednotlivé postupy a procesy musí být zpětně dohledatelné a prokazatelné. Veškerá data
týkající se podoby a pravidel IKS by měla být permanentně zaznamenána.2
Hlavní úlohou každého IKS je upozornit na všechny významné případy ohrožení produktu,
image společnosti a podniku. Ať už se jedná o hrozby technické, finanční či existenční.

Vnitřní kontrola
Hlavním úkolem vrcholového managementu je vybrat odpovídající kontrolní systém. U toho
musí mít na paměti, že všechny složky systému se navzájem ovlivňují, stejně jako se
navzájem ovlivňují činnosti jednotlivých oddělení podniku. Základní složkou IKS je účetní
systém, protože v něm se zobrazují veškeré ekonomické procesy uvnitř firmy. Složek IKS je
ale podstatně více, jejich počet se bude mezi podniky lišit.
Na úrovni vrcholového vedení společnosti IKS jsou hlavními ukazateli finanční ukazatelé
(čerpání rozpočtů, plnění plánů apod.). I když moderní systémy mohou data poskytnout
okamžitě, management využívá spíše informace za určité období (týden, měsíc, čtvrtletí,
rok…).
Úroveň středního managementu se od vrcholového managementu liší pouze v detailnosti
kontrolních zařízení.
Vedoucí pracovníci první linie kladou důraz na průběžnou kontrolu, potřebují informace
předběžné, průběžné i následovné, aby dle nich mohli připravit následné opatření a tak
splňovat plány. První linie vedoucích pracovníků musí pracovat s velkým množstvím
informací, proto systém musí být přehledný a dostatečně zabezpečený, aby nedocházelo
k zneužití údajů. Pro lepší pochopení výše napsaného textu zde uvádím obrázek:
Obrázek 2; Manažerská kontrola
Abstraktní

Dlouhé
intervaly

Pravidelné
Strategická kontrola
2

Záznamy VKS jsou stanovy, interní nařízení, interní předpisy atd.

intervaly

Manažerská kontrola
Operativní kontrola
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Krátké

Konkrétní
intervaly

Obrázek 2 zdroj: vlastní zpracování dle [A]

Dialog: Obrázek slouží jen pro lepší pochopení daných souvislostí, některá znázornění dle
autorky této práce nepřesné, konkrétně KONKRÉTNÍ a ABSTRAKTNÍ pojmenování informací
je zkreslující. Taktéž časové hledisko, které je ve skutečnosti souběžné, na obrázku vypadá
jako na sebe navazující.
Dále musíme mít na paměti, že organizační struktura řízení nekopíruje

Obrázek
3; struktura
Ředitel závodu
řízení

kontrolní strukturu řízení, respektive tyto to struktury se od sebe liší.
V oblasti řízení nadřízený pracovník řídí podřízeného pracovníka

Vedoucí provozu

pouze o stupeň níže. V oblasti kontroly by nadřízený pracovník měl
kontrolovat podřízené pracovníky až o dva stupně níže. Jako příklad

Mistr dílny

můžeme uvést liniovou strukturu závodu. Ředitel závodu sice řídí
vedoucí pracovníky, ale kontroluje i mistry v dílnách. Vedoucí

Pracovník dílny

pracovníci řídí mistry v dílnách, ale kontrolovat by měli i
Obrázek 3 zdroj: vlastní
zpracování

pracovníky dílen.

1.1.3. Nejčastější chyby při stanovení kontrolního systému
Při stanovení podoby kontrolního systému se nejčastěji podniky dopouštějí těchto chyb:


absence kontroly- pokud kontrola není dostatečná nebo zcela chybí, může to svést
jednotlivce k podvodům, korupci či sebe obohacení na úkor podniku,



nízká autorita kontroly- pramení z nedostatečného či neefektivního postihu,



nadměrná kontrola- je nejenom neefektivní z časového a finanční hlediska, ale také
může vést ke špatné firemní morálce z důvodu, že zaměstnanci nabydou dojmu, že jim
není důvěřováno,



nepřesná kontrola- je pouze okrajová kontrola, při níž může docházet například
k průměrování dat,



subjektivní kontrola-se neopírá o žádné kritérium, závisí pouze na názoru kontrolora,



nesrozumitelný závěr- i když jsou zjištěná správná data, závěrečná zpráva je nejasně
interpretována, dochází k neshodám,



formálnost kontroly- jde o povrchní kontrolu, která dle kontrolorů postrádá smysl.[12]
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1.1.4. Postupy vnitřní kontroly
Stejně jako nelze vytvořit jeden model kontrolního systému, nelze vytvořit ani model postupů.
Přesto existují zásady, které mají všechny interní kontroly společné, tyto principy bychom
měli brát jako šablonu, podle které bychom se měli řídit.
Úplně základním faktorem ovlivňující průběh kontroly je pracovník, který se systémem
kooperuje. Ideální pracovník by měl respektovat společenské zásady odpovídající jeho
postavení, ať už jde o vzhled či vystupování. Neměl by mu chybět odborný přístup k dané
oblasti kontroly, ke své práci by měl přistupovat uvážlivě a odpovědně. Samozřejmostí je
zvládání technické kontroly a schopnost umět se vyvarovat chybám při kontrolní činnosti.
Jako poslední bych zdůraznila samotný postoj k prověřovanému, kterého by měl brát jako
sobě rovného, neměl by vyhledávat spory ani prověřovaného jakkoliv urážet, naopak je vítaný
lidský přístup, kde se nikdo nebojí projevit svůj názor či myšlenky.
Dalším důležitým faktorem ovlivňující vnitřní kontrolu je program, který si kontrolor sám
připraví. Každá kontrola by měla mít přípravnou, realizační a hodnotící funkci.
Přípravná fáze
V přípravné fázi kontrolor sestaví program kontroly a předloží jej kontrolovanému, aby se s
ním mohl dostatečně seznámit. Dále si zjistí informace o předešlých kontrolách a nastuduje
všechny dokumenty z prověřované oblasti. Kontrolor by neměl podcenit přípravu, měl by se
dostatečně orientovat v dané problematice, aby mohl klást správné otázky týkajících se
kritických bodů. Kontrolor si díky získaným informací může udělat obrázek o společnosti,
díky němuž uváží rizika, rozsah a priority kontroly, také se může rozhodnou, zda bude
postupovat standardně nebo dle individuálního dotazníku (tzv. checklistu).
Realizační fáze
Realizační fáze kontroly je z pravidla rozdělená do několika částí. V prvotní části se kontrolor
setká s managementem podniku, to je tzv. úvodní jednání. Na úvodním jednání se proberou
prověřované oblasti a průběh auditu, kontrolor se také seznámí s prověřenou osobou, která ho
při jeho výkonu práce bude provázet.
Při samotném kontrolování se využívají základní funkce jako dotazování, prověřování,
sledování, ověřování důkazů apod. Všechny zjištěné nedostatky a neshody kontrolor
vyhodnotí a zaznamená do protokolu. Na konci každého dne se provádí závěrečné
vyhodnocení, kde se shrnou poznatky zjištěné toho dne.
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Kontrolor by měl prověřit všechny symptomy, pokud si něčím nebude jistý, může se k tomu
vrátit. Neměl by se nechat zmanipulovat od kontrolovaného, přesto výsledkem práce musí být
protokol o neshodě, se kterým bude kontrolovaný souhlasit.
Hodnotící fáze
Hlavní částí hodnotící fáze je vypracování závěrečné zprávy. Před sestavením závěru by si
měl být kontrolor jistý svým úsudkem. Neměl by být v časovém tlaku a ve svých tvrzeních by
se měl opírat hlavně o fakta (důkazy, písemnosti), které jsou podložené, jasné a průkazné.
Pokud se strany dohodou na nápravných opatřeních může se provést jejich následné ověření.
Písemné materiály
Interní kontrolní pracovník by měl v průběhu akce vypracovat následující písemné materiály:


program kontrolní akce- dokument, který se v předstihu dává kontrolované jednotce



vlastní kontrolní postup- checklist,



pracovní záznamy- jednoduchý, srozumitelný zápis všech zjištěných skutečností,
poznámky musí být jednoznačné, kompletní a komplexní,



protokoly o neshodě- je dokument detailně popisující neshodu, její vážnost, následky i
realizaci opravných nařízení,



zprávu z kontrolní akce- stručný zápis informující o kontrole a všech závěrech z ní
vyplívajících.[12]

1.1.5. Cíl vnitřního kontrolního systému
Cílem IKS je zvýšit efektivnost práce a omezit chybovost, aby docházelo k menším ztrátám či
škodám. Jedná se o odhalení vzniklých odchylek od plánu. K zjištění odchylek slouží systém
kontrol. Díky systému kontrol získáváme informace o chodu podniku a díky tomu můžeme
odstraňovat nedostatky, vyvarovat se omylům a omezovat chyby.
Získané informace dostáváme v různých jednotkách, dle předmětu kontroly. Nejjasnější jsou
kvalitativní aspekty, zde máme získané údaje v požadovaných kvalitativních parametrech,
např. hledané množství vytěženého uhlí máme v tunách. U Kvantitativních aspektů se
zaměřujeme na množstevní kritéria, zpravidla ve fyzických jednotkách. V peněžních
jednotkách jsou ukazatele pro měření ekonomické např. hospodárnost nebo efektivnost
procesů. Časové aspekty zaměřené na dodržování časových/ termínovaných požadavků,
vyjádřených v časových jednotkách (dny, hodiny, roky).
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1.1.5. Předměty a metody vnitřního kontrolního systému
Jak už bylo řečeno, máme velké množství metod, způsobů a kontrol jak kontrolovat podměty
v rámci vnitřního kontrolního systému. V následujících kapitolách si některé přiblížíme.

Kontrola -její význam a pojetí
Samotný pojem „kontrola“ pochází z latinských výrazů „contra“ (proti) a „rotulus“ (svitek), to
znamená cosi jako protisvitek, protizápis, protilistina.
V obecném smyslu můžeme říci, že kontrola znamená soustavné, kritické hodnocení jevů a
procesů již nastalých, nastávajících nebo budoucích, s cílem přispět k dynamické rovnováze
kontrolovaného systému nebo jeho části. Kontrola se v praxi projevuje jako jednota
informačních a mocenských procesů i jednotlivých manažerských aktů. Podstatou kontroly je
kritické hodnocení reality se záměry podniku a tvoří základnu pro rozhodovací procesy na
všech úrovních řízení. Smysl kontroly není v pouhé informaci, postihu, likvidaci nedostatků,
ale především v jejím vlivu na lepší výsledky, na rozvoj podniku. Bez vztahu k budoucnosti by
se kontrola omezovala jen na zpětnou vazbu, která se projevuje jako výlučná kontrolní vazba
v technických systémech (například kontrola produktů). V managementu podniku, kde
samostatné úsilí směřuje do budoucnosti (strategie, marketing, inovace, kvalifikační růst,
rozpočty apod.) se kontrola musí vztahovat k budoucnosti pomocí preventivních kontrol.[2]
Z výše napsaného textu vyplívá, že kontrola je součástí řízení, jejíž hlavní činností je
pozorování stavu žádoucího se stavem skutečným.“
Původním záměrem kontroly bylo ověřování správnosti dat, listin a zápisů, zda zapsané údaje
odpovídají skutečnosti. Postupem času se stala nedílnou součástí řídících systémů, jelikož je
spojena s pravomocí někoho ovládat.
Kontrolu můžeme dělit z hlediska času na kontrolu:


předběžnou,



průběžnou,



následnou.

Z hlediska vztahu kontrolovaného a kontrolujícího na kontrolu:


vnější,



vnitřní.

Z hlediska veličin, které jsou pro měření využívány například kontrola finanční a naturální.
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Ve větších organizacích bývá vybudován tzv. vnitřní kontrolní systém, a to na základě
obecného principu „náklad versus prospěch“. Tento princip znamená, že náklady spojené
s kontrolou by neměly převýšit benefity získané dobře nastavenou, efektivně a konzistentně
fungující kontrolou. Metodický problém pak spočívá v tom, že zatímco náklady kontroly jsme
schopni poměrně přesně měřit, prospěch vyplívající z existence kontrol spíše odhadujeme,
popřípadě používáme myšlenková koncept oportunitních nákladů.
V každém případě je však zapotřebí si v jakékoli organizaci (jak podnikatelské, tak i neziskové
ujasnit, proč kontrolujeme (smysl kontroly), co kontrolujeme (předmět kontroly), kdo je
kontrolován (objekt kontroly), kdo kontroluje (subjekt kontroly), kdy kontrola probíhá
(priority a četnost kontroly) a jak kontrolujeme (způsob kontroly.[8]
„Kontrola je ve své podstatě neproduktivní činnost, proto je nutné při formování vnitřního
kontrolního systému vždy zvažovat její rozsah, na jedné straně vyloučit duplicitní a plošnou
kontrolu, na druhé straně uvážit rizika vyplívající z nedostatečné kontroly (v podobě podvodů,
škod, nespokojených zákazníků apod.).“[8]

Pojetí kontroly
Máme dvě základní pojetí kontroly:
A) Široké pojetí kontroly: souhrn činností, které jsou součástí řídící práce, jejíž podstatou je
zajišťování skutečného stavu a jeho hodnocení se stavem, kterého mělo být dosaženo. Plní
funkci zjišťovací, pozorovací, hodnotící a nápravnou.
B) Užší pojetí kontroly, které můžeme dále rozdělit na:


informační pojetí,



regulační pojetí,



progresivní pojetí (negační, represivní),



ovládací pojetí (institucionální),



motivační pojetí,



výchovné pojetí.[II]

20

Informační pojetí
Vychází z původního významu slova „kontrola“. Jedná se o zjištění skutečností o
kontrolovaném objektu, konfrontace skutečnosti s očekáváním, objevení neshody a její
zaznamenání.
Regulační pojetí
Regulační pojetí je shodné jako informační pojetí, ale dochází také k odstranění neshody (jde
o kontrolu se zpětnou vazbou). Regulační pojetí v současnosti se nejčastěji uplatňuje při
controllingu.
Institucionální pojetí
Institucionální pojetí je shodné jako regulační pojetí, ale je popisováno ve vztahu s vnější
institucí, která kontrolu realizuje (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad atd.). Kontrola
je v tomto případě chápána jako specializovaná činnost, kterou se zabývají specialisté
(kontroloři či kontrolní a revizní orgány), význam kontrolní činnosti řídících pracovníků je
tím značně podceněn.
Represivní pojetí
Represivní nebo také negační pojetí vychází z regulačního pojetí kontroly. Kontrolní činnost
je chápána jako nástroj odhalování chyb, upevňování kázně a uplatňování sankcí, tedy jako
nástroj donucení (represe). Kontrola se zabývá především nesprávným jednáním lidí a
vynakládáním represivních důsledků (např. propuštění kuchaře po zjištění, že kradl zásoby).
Motivační pojetí
Motivační pojetí vychází z principu, že kontrola má nejen postihovat viníky, ale také ocenit
dobrý výkon (např. volba a ocenění hotelového zaměstnance měsíce).
Výchovné pojetí
Ve výchovném pojetí vedoucí pracovník působí na své podřízené jako výchovný činitel a
vede je k přesnosti, čestnosti, odpovědnosti při výkonu práce (budování firemní kultury).
Správně provedená kontrola by měla, u podřízených pracovníků, vyvolat potřebu
sebekontroly.[1]
V současné době je kontrolní proces chápán komplexně, jako faktor dynamické rovnováhy
mezi žádoucími stavy a skutečností, jelikož jednostranný přístup k pojetí kontroly v různých
etapách měl obvykle značně negativní důsledky.
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Audit
Audit představuje nestranné ověření určité skutečnosti, funkce útvaru produktu apod.
z hlediska procesů, vedou k jejich realizaci, i z hlediska výsledků.[12] Z angličtiny se audit
překládá jako revize, kontrola účtu. O této metodě existuje velké množství definic, přičemž
většina z nich uvádí jako základní cíl auditu zvýšení věrohodnosti účetní závěrky a výroční
zprávy.
Jako příklad můžeme uvést definici od Arense a Loebbecka (1988), který vymezuje audit jako
proces, pomocí něhož kompetentní a nezávislá osoba shromažďuje a vyhodnocuje poznatky o
kvantifikovatelných informacích týkajících se určité ekonomické entity za účelem stanovení a
sdělení stupně souhlasnosti mezi kvantifikovatelnými informacemi a stanovenými kritérii.[7]
Provádění auditorské činnosti v České republice je spojeno s transformací ekonomiky na
konci osmdesátých a na začátku devadesátých let.
Audit můžeme rozdělit na:


externí audit,



interní audit.

Externí audit
V dnešní době je audit jednou z nejznámějších kontrol, jelikož se skládá z různých
nesourodých aktivit a činností. Můžeme jmenovat audit forenzní, personální, finanční,
výkonnostní, externí, interní, ekonomický atd.
Hlavním rozdílem mezi interním a externím auditem je ten, že externí audit provádí
autorizovaní kvalifikovaní externí pracovníci nebo firmy. To dokládá i definice pana Králíčka
V. a pana Molína J.
„Audit je chápán jako proces, jimž má být ověřená určitá skutečnost. Tato skutečnost by měla
být ověřená jinou, na ní nezávislou osobou, která má k této činnosti náležité předpoklady“.[8]
Výsledkem auditu je zpráva (osvědčení, certifikát), které auditem prověřená společnost
využívá dle jeho účelu.
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Interní audit
Interní audit je stále ještě považován za novou disciplínu, jelikož vznikl až v roce 1941. Přesto
je nezbytnou součástí každé účetní jednotky.
Hlavním rozdílem oproti externímu auditu je, jak už bylo řečeno výše, subjekt provádějící
audit. Interní audit provádějí vyškoleni zaměstnanci organizace, kteří nejsou závislí na
činnostech, které prověřují.
Interní audit bychom mohli definovat jako:


Nestranné prověřování určité činnosti, procesu, resp. Funkce příslušné organizační
jednotky.



Prověřování průběhu procesů především z hlediska dodržování stanovených postupů,
tj. obecných předpisů, podnikových směrnic, instrukcí apod.



Zaměření na správnost procesu (bude-li proces správný, lze předpokládat i správné
výsledky na výstupu z procesu).

Hlavními účely interního auditu jsou:


udržování disciplíny ve firmě,



dodržování stanovených předpisů,



operativní reakce na případně zjištěné nedostatky (a to jak z hlediska průběhu a
správnosti procesu, tak i systémové nedostatky, týkající se směrnic, předpisů, pokynů
a postupů).

Obrázek níže zobrazuje činnosti interního auditora na základě očekávané výše potenciálu a
podle významu auditorského objektu.
Obrázek 4; Výše potenciálu a podle významu auditorského objektu
RIZIKO
(identifikace)

ŘEŠENÍ
(strategie pro zaměření
a řízení rizik)

DOPADY RIZIKA
(kvalifikace)

ANALÝZA
(možnosti ovlivňování
rizika)

Obrázek 4; vlastní zpracování
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Nejčastější formy vnitřního auditu jsou:


účetní audit – ověřování správnosti a úplnosti účtování a potvrzení věrohodnosti
vykázaných výsledků,



daňový audit – ověřování správnosti stanovení a splácení daňových povinností,



audit systému řízení (managementu) – prověřování všech činností, ovlivňujících
parametry výrobků a služeb.

V praxi dochází často k tomu, že za součásti auditu jsou považované součásti, které nejsou
jeho součástí. Především se jedná o tyto funkce:


potvrzovat správnost účetnictví,



potvrzovat dodržování veškerých právních norem účetní jednotkou,



zjišťovat podvody,



potvrzovat správnost daňového přiznání apod.[7]

Automatická kontrola
Automatická kontrola může být aplikována jako zpětná vazba řízení technologických zařízení,
např. jako automatická kontrola každého vyrobeného kusu. Odlišný charakter má do jisté
míry kontrola průběhu složitých technologických zařízení, kde se automatická kontrola udělá
z dat snímačů, které zaznamenávají data průběžně.
Tento princip můžeme aplikovat díky moderním informačním systémům (počítačovým,
přenosným sítím). Data mohou být ve stejný čas zaznamenávána, přenášena, ukládána i
zpracovávána. [12]
Obrázek 5; Zpětná vazba

ZPĚTNÁ VAZBA (SROVNÁNÍ A KOREKCE)

VSTUP

SYSTÉM

VÝSTUP

PROCES

Obrázek 5; zdroj: vlastní úprava inspirována od [B].
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Controlling
Controlling je určitý systém pravidel stanovený pro dosažení podnikových cílů. Moderní
metoda podnikového- firemního řízení se zaměřuje zejména na slabá místa v podniku.
Provádí rozborové činnosti v oblasti nákladů, porovnává plán se skutečností, zjišťuje
odchylky a vypracovává jejich analýzu. Základním ukazatelem controllingu je zisk (před
zdaněním příjmů a po odečtení nákladových daní).
V oblasti controllingových funkcí lze identifikovat tři základní vývojové stepně:


controlling zaměřený na dodržování norem (předpisů, směrnic),



controlling orientovaný na kontrolu hospodárnosti a její analýzu,



controlling zaměřený na systémy plánování, kontroly a regulace podnikových aktivit.

Controlling můžeme dělit na controlling strategický a operativní. Strategický controlling se
zaměřuje především na oblasti:


plánování – stanovení cílů podniku,



kontrola- porovnávání plánů se skutečností,



řízení- provádění nápravných opatření,



dlouhodobá ziskovost.

Operativní controlling se zabývá optimalizací stávajících podnikových aktivit.
Controllingové funkce mohou být zajišťovány v podniku těmito způsoby:


formou

rozšiřování

a

zkvalitňování

stávajících

činností,

např.

zaváděním

controllingových nástrojů, zkvalitňováním tvorby plánů,


vytvářením controllingových útvarů, tato forma existuje především ve velkých
podnicích, kde je controlling nejčastěji zařazený finančního nebo ekonomického
úseku.

Struktura controllingových úloh se může v praktickém pojetí trochu lišit, jednou z možností
úloh je verze obsahující tyto soubory úloh:


nákladové účetnictví a kalkulace,



plánování a rozpočtování,



finanční účetnictví,



vytváření zpráv a informačních systémů,



běžné a speciální analýzy a kontrola,



organizace a správa.
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Výstupy controllingu jsou např.:


vyhodnocení stavu plnění podnikových plánů a rozpočtů na základě údajů
poskytovaných účetnictvím,



rozbory nákladů podle položek,



rozbory odbytu produktu (výrobků a služeb) apod.[7]

1.2. Ekonomická kriminalita
Díky etickým poklesům a úmyslným přestupkům jednotlivců dochází k ekonomickým
deliktům. Vážnější ekonomické delikty či přestupky se nazývají ekonomické trestní činy.
Ekonomická kriminalita je chápána jako protiprávní jednání s cílem dosáhnout majetkový,
finanční nebo jiný prospěch ke škodě ekonomického subjektu, kterým může být stát,
obchodní společnost, družstvo, fond, nadace, fyzická osoba apod. Takovéto jednání musí
současně naplňovat znaky skutkových podstat trestných činů. Protiprávní jednání se odehrává
v ekonomickém prostředí z pravidla s využitím ekonomických nástrojů.
Ekonomická kriminalita bývá umožnění zejména porušováním netrestních právních norem a
vnitropodnikových předpisů, nedostatky v organizaci, např. v evidenci nebo účetnictví,
lhostejností a tolerancí okolí, důsledky vlivu klamavé reklamy, důvěřivostí potencionálních
obětí apod. [6]
Ekonomické kriminalitě napomáhá, neustálá měnivost ekonomiky a častá změna zákonů.
Další nevýhodou je, že postihnutí jednotlivci si nemusí uvědomovat, že se stali obětí zločinu,
nebo nemají dostatečnou důvěru v orgány trestního řízení, nevěří, že dojde k postihu
pachatelů. Také díky neustálému technickému vývoji roste řada možností, jak páchat nebo
zamaskovat trestnou činnost, díky tomu chybí i řada důkazů, jako jsou statistické údaje.
Mezi nejčastější ekonomické zločiny můžeme zařadit zpronevěry na majetku, daňové a účetní
podvody nebo korupci. Pro zajímavost za prvních osm měsíců roku 2013 bylo prověřeno
14 528 hospodářských trestních činů, z toho 57% bylo objasněno. [VII]
Pokud máme dobře vytyčené postupy uvnitř podniku a je zjevné kdo má za co odpovědnost a
postih, máme též silnější ochranu proti ekonomickým hrozbám. Interní systém kontroly může
viditelně omezit nebo dokonce zamezit úmyslnému či neúmyslnému selhání lidského faktoru.

26

1.3. Vnější kontrolní systém
Za vnější kontrolní systém (dále jen EKS) je považovaná soustavná kontrola, která je
realizovaná vnějšími subjekty, ze smluvních či zákonným podmínek. Dobrovolné (smluvní)
podmínky vycházejí v demokratické společnosti z veřejného přesvědčení o existenci hrozby,
jejž samy nedokáží eliminovat. Důležitým faktorem, který ovlivňuje úsudek občanů, jsou
sdělovací prostředky (internet, tisk, televize, rozhlas).
Pod největší kontrolou jsou orgány místní samosprávy, obchodní síť, podniky veřejných
služeb, dopravní systémy, hospodaření v lesích, ochrana životního prostředí, ekologické
důsledky provozovaných technologií.
Externí kontroly, jsou vykonávány z interních informací, ke kterým, ale nemají interní
zaměstnanci přístup. Tyto informace mohou být kamerové záznamy, osobní údaje
zaměstnanců nebo informace o finančních transakcích. Pověření externí zaměstnanci ty to
data sbírají a analyzují.

Občanská kontrola
Občanská kontrola je specifická forma veřejné kontroly, kterou provádí občané při
prosazování svých práv. Občané obvykle vystupují jako spotřebitelé, nájemníci nebo
uživatelé služeb. Občané májí právo se pro pomoc obracet k úřadům správy a samosprávy.3
Veřejný ochránce práv
Český veřejný ochránce práv neboli Ombudsman byl zřízen zákonem č. 349/1999 Sb. ze dne
8. prosince 19994. Zákon upravuje jeho právní postavení a pravomoci jako veřejného činitele,
je volen Poslaneckou sněmovnou z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a
Senát. Ombudsman může být zvolen pouze dvakrát po sobě, funkční období je šestileté. Od
18. 2. 2014 ve funkci veřejné ochránkyně práv vykonává paní Anna Šabatová.
Hlavní funkcí ombudsmana je chránit fyzické a právnické osoby před jednáním úřadů a
dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům
demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Ochránce také
provádí preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě,
a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva

3

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Změna: 265/2001 Sb.; Změna: 320/2002 Sb.; Změna: 626/2004 Sb.; Změna: 381/2005 Sb.; Změna:
342/2006 Sb.; Změna: 314/2008 Sb.; Změna: 129/2008 Sb.; Změna: 198/2009 Sb.; Změna: 227/2009 Sb.;
Změna: 427/2010 Sb.; Změna: 303/2011 Sb.; Změna: 396/2012 Sb.
4
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na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.[VIII] Nedílnou součástí jeho pravomocí je i
navrhovat systematická opatření k nápravě, vedoucí ke změně původních příčin pochybení.
Institut ombudsmana sám o sobě nemá žádné donucovací prostředky, o nápravu situace se
musí postarat státní orgán, který pochybení zapříčinil, popřípadě vláda České republiky.

Kontrola ze strany státu
Kontrolu ze strany státu provádí instituce s pověřením tuto kontrolu vykonávat, převážně se
jedná o ministerstva a orgány státní správy. Ke kontrole dodržování zákonných podmínek
dochází jak z důvodu ochrany občanů, tak státu. Kontrolu ze strany státu můžeme rozdělit na
státní a hospodářskou kontrolu.

Státní kontrola
Státní kontrola je prováděná orgány státní správy. Kontrola je především zaměřená na
dodržování právních předpisů a zákonů. Mezi kontrolní orgány státní správy můžeme zařadit
například:


Nejvyšší kontrolní úřad České republiky,



Finanční úřady,



Českou inspekce životního prostředí,



Státní správu lesů,



státní odborné dozory nad Bezpečností Práce,



státní požární dozor,



státní zdravotní dozor,



Specifické kontrolní úřady jakými jsou například Úřady práce nebo Živnostenské
úřady.

Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
Nejvyšší kontrolní úřad České republiky je vrcholným a nezávislým orgánem státní kontroly.
Podle Ústavy ČR vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění
státního rozpočtu.
Finanční úřady
Finanční úřady spadají pod Ministerstvo financí. Kontrolu dodržování daňových předpisů se
nazývá Správa daní. K daňové kontrole může dojít v každém podniku, který je ve vztahu
plátce či poplatníka. Správce daně zpravidla vychází z daňového tvrzení podaného daňovým
subjektem. Finanční úřady mají na starost vyhledávání daňových subjektů, vyměřování,
vybírání, vyúčtování a vymáhání daně. Jde o soubory činností, spojených se zjišťováním,
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stanovením a plněním daňových povinností.

Daňový subjekt je povinen při kontrole

spolupracovat, poskytnout veškeré informace a související doklady.5 Výsledkem daňové
kontroly může být stanovení daňové povinnosti, příp. uložení pořádkové pokuty.

Česká inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí kontroluje, zda ostatní orgány státní správy, fyzické či
právnické osoby dodržují legislativu, týkající se ekologických norem a právních předpisů na
ochranu přírody a krajiny.

Hospodářská kontrola
Hospodářskou kontrolu provádí vzájemně subjekty tržních vztahů, při sledování svých
smluvních závazků. Nejčastěji se kontrola provádí u dodržování včasnosti, úplnosti, ceně,
kvantitě a kvalitě dodávky.
K hospodářské kontrole slouží:

5



Občanský zákoník,



Obchodní zákoník,



Finanční kontrola.

Dle daňového řádu a daňových zákonů.
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2. Česká pošta, s. p.
Pro analytickou část bakalářské práce jsem si vybrala provozovnu SPU Pardubice 02.
SPU Pardubice 02 je součástí České pošty, s. p., proto se teď seznámíme blíže s touto společností.

2.1. Základní údaje
Česká pošta, s. p., je státní podnik, s tržním prostředím, který vznikl současně
s osamostatněním České republiky dne 1. ledna 1993. Zakladatelem je Ministerstvo financí
České republiky, s. p. hlavní sídlo společnosti se nachází v Praze. Identifikační číslo České
pošty, s. p. je 47114983.
Hlavní funkcí je provozování poštovních služeb, provoz zahraničních poštovních služeb a
poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy.
Dnes je Česká pošta s. p. pod vedením generálního ředitele Ing. Martina Elkána s počtem 30
194 zaměstnanců největší česká firma v České republice a čítá 3 893 poboček.[IX]
Hlavní činnosti podniku Česká pošta, s. p. jsou:


provozování poštovních služeb,



provozování zahraničních poštovních služeb,



poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné)
služby.

2.2. Historie České pošty, s. p.
Základy České pošty, s. p. datujeme datem 13. listopadu 1918, kdy byly položené
základy československé poštovní správy, neboli ministerstvo pošt a telegrafů. Ministerstvo
pošt a telegrafů od začátku své působnosti plnilo roli podnikatele, což přispělo k vytvoření
státního podniku Československá pošta, který byl vytvořen 1. ledna 1925.
Další vývoj České pošty, s. p. byl spjat s politickou situací v naší zemi. Od roku 1938
společnost podléhala německému vlivu. V tuto dobu došlo ke sloučení Československé pošty
a Československých státních drah. Poštovní záležitosti zůstaly v agendě protektorátního
ministerstva dopravy až do listopadu 1942, kdy přešly pod nově zřízené ministerstvo dopravy
a techniky.
Po válce se Československá pošta snažila navázat na ministerstvo pošt a telegrafů
z roku 1925, ale technický pokrok změnil podmínky přepravy, a tak byl pokus ekonomicky
nevýhodný, přesto se v něm pokračovalo až do roku 1948, kdy byl podnik znárodněn, byla
provedena reorganizace a o dalším působení společnosti rozhodoval Sovětský svaz.
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Od roku 1960 došlo k několika změnám převážně na úrovni administrativy. Zásadní
obrat nastal ke konci dvacátého století, kdy se Česká pošta, s. p. stala státním podnikem, jak
ho známe i dnes.

2.3. Organizační struktura
Top Management České pošty, s. p. tzv. generální ředitelství, tvoří generální ředitel a dozorčí
rada a výbory dozorčí rady. Generální ředitel jako statutární orgán řídí činnost podniku.
Rozhoduje o všech záležitostech České pošty, s. p., pokud nejsou zákonem vyhrazeny do
působnosti zakladatele. Dozorčí rada má dvanáct členů a dohlíží na činnost generálního
ředitele a uskutečňování podnikatelských záměrů. Osm členů dozorčí rady je jmenováno
zakladatelem a čtyři členové jsou voleni a zaměstnanci podniku. Výbory dozorčí rady jsou
zřizovány dozorčí radou. Jednání výborů slouží zejména k předběžnému a podrobnějšímu
projednání materiálů, kterými se následně zabývá rada. Členové výborů jsou voleni a
odvoláváni dozorčí radou.
Pod působnost generálního ředitelství k 31. 12. 2015 spadá šest divizí řízených vrchními
řediteli. Jsou to divize poštovní provoz a logistika, obchod a marketing, finance, ICT a
eGovemment, divize rozvoj a strategie a divize správa majetku. Kancelář generálního ředitele,
úsek korporátní správa, úsek řízení lidských zdrojů, sekce poštovní technologie, sekce
bezpečnost, sekce mezinárodní a vnitrostátní vztahy, odbor interní audit a řízení rizik jsou
přímo podřízené generálnímu řediteli. Pod divizi poštovní provoz a logistika spadá úsek
logistika, který zastřešuje činnost všech SPU. Organizační struktura je graficky znázorněna
v příloze č. 1.
Jednotlivé divize se dělí na sekce, úseky, odbory a oddělení. Divizi poštovní provoz
a logistika tvoří Úsek logistika, Sekce rozvoj a provoz sítě, Sekce provoz peněžních služeb,
Sekce podpora logistiky a sedm Regionů (Jižní Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy,
Východní Čechy, Jižní Morava, Severní Morava a Praha). Region se skládá z provozu
regionu, obchodu regionu, odboru aliančních partnerů a provozoven typu pošta. Regionem
Východní Čechy je řízeno 455 pošt, z toho 8 obvodních, 53 samostatných, 52 řídících a 342
satelitních.
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2.3. Finanční ukazatelé
Státnímu podniku České poště se v roce 2015 podařil kladný hospodářský výsledek
v obdobné výši jako v předešlých letech. I když aktiva, oproti předchozím rokům výrazně
klesla a provozní náklady se naopak zvýšily, navýšil se čistý zisk a vlastní kapitál, navýšil
svojí hodnotu viz. tabulka č. 2.[III]
Tabulka 2; Trendy základních finančních ukazatelů
Mil. Kč/ rok
Aktiva
Vlastní kapitál
Provozní výnosy
Provozní náklady
Z toho Osobní náklady
Zisk před zdaněním
Čistý zisk

2015
22 494
10 429
20 285
20 015
11 938
291
231

2014
2013
26 106
26 719
10 349
10 341
19 278
19 797
19 112
19 549
11 906
12 300
213
276
179
220
Tabulka 2; vlastní zpracování dat z výročních zpráv ČP 2013/15

Hospodářský výsledek je srovnatelný s rokem 2013 a vyšší oproti roku 2014.

Výnosy

z provozní činnosti dosahují hodnoty 27,7 miliard Kč ročně. Trend poklesu objemu listovních
zásilek se daří kompenzovat z větší části výnosy z balíkových služeb.
Graf 1; Zisk před zdaněním
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Graf 1; vlastní zpracování údajů z výročních zpráv ČP 2013/15

V oblasti nákladů značně převyšují osobní náklady a to díky nákladům mzdovým. Přesto
mzdové náklady oproti roku 2013 klesly, může za to nedostatečné obsazení pracovních pozic,
se kterým se Česká pošta, s. p. dlouhodobě potýká.
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Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek (23 298 mil. Kč) tvoří 64,5 % celkových
aktiv. Z dlouhodobého majetku jsou to především stavby, dopravní prostředky, stroje,
zařízení, manipulační a výpočetní technika. Finanční majetek je tvořen z majetkové účasti
a ostatních dlouhodobých cenných podílů a papírů. Ostatní položky aktiv tvoří pohledávky,
Graf 2; Aktiva v mil.

Aktiva v mil.
816

87

krátkodobé pohledávky
peníze
účty v bankách

4634
Graf 2; vlastní zpracování inspirované výroční zprávou ČP 2015

zásoby a náklady příštích období, tj. nájemné placené předem, jejichž procentuální zastoupení
je zpracované v následujícím grafu.

33

Graf 3; Vlastní kapitál
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Graf 3; vlastní zpracování údajů z výroční zprávy ČP 2015

Závazky ve výši 11 509 mil. Kč jsou největší položkou pasiv. Vlastní kapitál ve výši 10
492 mil. Kč tvoří základní kapitál (3 588 mil. Kč), ostatní kapitálové fondy (6 276 mil. Kč),
rezervní a ostatní fondy ze zisku (375 mil. Kč) a výsledek hospodaření běžného účetního
období (241 mil. Kč). Rezervní fond je postupně tvořen přídělem z čistého zisku až do výše
10 % základního kapitálu. Ostatní pasiva zahrnují časově rozlišené odměny za obstaravatelské
služby a předem přijaté výplatné za nastavení dálkového kreditování výplatních strojů.
K 31. 12. 2015 bylo u České pošty, s. p., zaměstnáno 30 194 pracovníků na hlavní pracovní
poměr a přes 22 000 brigádníků6. Oproti roku 2013 se celkový počet zaměstnanců snížil o 1
318 osob. Přesto mzdové náklady se téměř nezměnily. Může za to navýšení tarifní mzdy,
které stále díky jednání s odbory probíhá. Další příjmy zaměstnanců nad rámec mzdy zahrnují
finanční příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, stravování, rekreaci, kulturu a
tělovýchovu. Od roku 2013 zaměstnanci nemají nárok na odměny pro významných životních
a pracovních výročí.

6

Česká pošta, s. p. je druhý největší český zaměstnavatel v České republice. První místo obsadilo ministerstvo
vnitra. Pokud by se počítali i pracovníci na DPČ a DPP obsadila by první místo Česká pošta, s. p.
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Největší zastoupení z celkového počtu zaměstnanců tvoří provoz a obchod (90,28%) do
kterého můžeme zařadit zaměstnance na poštách, v depech, SPU apod. Druhou největší
profesní skupinu s 37,5% tvoří doručovatelé. Další skupinou jsou pracovníci přepážek, kteří
tvoří cca 29% všech provozních zaměstnanců. Pracovníci přepravy představují cca 10%,
pracovníci v zázemí v provozu cca 9% z počtu provozních zaměstnanců. Podpora provozu
(IT, doprava, Call centrum, zásobování, sklady apod.) dosahuje podíl cca 6,24% zaměstnanců.
Nejmenší procentuální vyjádření tvoří s pouhými 3,48% administrativa (účetnictví, správa
majetku, controlling, monitoring poštovního provozu, personalisté, marketing apod.) Profesní
struktura zaměstnanců výrazně ovlivňuje výši průměrné mzdy, poskytování zaměstnaneckých
výhod, náklady na školení zaměstnanců, nábor nových zaměstnanců, adaptační proces apod.
Následující graf ukazuje profesní strukturu zaměstnanců.
Graf 4 Procesní struktura zaměstnanců
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Graf 4; vlastní vypracování údajů z Výroční zprávy ČP 2015

2.4. Účetnictví České pošty, s. p.
Účetnictví státního podniku České pošty, s. p. se řídí platnými právními normami České
republiky. Mezi základní právní normy patří zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č.
500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele ve znění platném pro rok 2015.
Další důležitou směrnicí u České pošty, s. p., jsou Vnitropodniková pravidla controllingu, cen
a kalkulací. Hlavním účelem této směrnice je vytvořit jednotné vnitřní prostředí podniku.
Směrnice udává hlavní postupy a metody při sestavování kalkulací, stanovuje základní
postupy pro řízení cen, provádí hodnocení jednotlivých postupů řízení.
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Pro řízení a kontrolu nákladů je nejdůležitější finanční a vnitropodnikové účetnictví. Finanční
účetnictví, které zahrnuje účtování v hlavní knize, účtování pohledávek a závazků, upomínání
a penalizace, platební styk, závěrkové práce a výkaznictví. Vnitropodnikové účetnictví
zahrnuje:


účetnictví nákladových druhů;



účetnictví nákladových středisek;



účetnictví profit center;



vnitropodnikové zakázky;



kalkulace;



plánování;



výkaznictví.

2.5. Interní audit
Česká pošta, s. p. má dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,7 povinnost nechat účetní
závěrku zkontrolovat auditorem.

7

V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví §20 říká, že povinnost mají tyto účetní jednotky:

a) Akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a
účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednoho ze tří uvedených
kritérií:


Aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se zde rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v
ocenění neupraveném o položky §26 odst. 3 (např. opravné položky)



Roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se zde rozumí
výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní
období, a vynásobená dvanácti



Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

b) Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní
závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze
tří uvedených kritérií.

Celková aktiva v mil.
Roční úhrn čistého
obratu v mil
Počet zaměstnanců

Zákonná norma

Česká pošta, s. p.

Překročení kritérií

40
80

36 099

241

ano
ano

50

30 194

ano
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Výsledky interního auditu byli České poště, s. p. v roce 2015 užitečné především ve
zvyšování úrovně auditovaných procesů a činností, zkvalitňování řídicích činnosti a vzájemné
spolupráci organizačních jednotek, stabilizaci, popř. zvýšením kvality poskytovaných služeb,
zabezpečení a posílení preventivní činnosti proti vzniku možné korupce, podvodů a škod,
zvyšování efektivnosti při zabezpečování manažerské a odborné kontroly, identifikaci rizik
a jejich příčin, k hodnocení rizik a navrhování opatření vedoucích k jejich snižování, trvalému
plnění požadavků norem ISO u certifikovaných služeb.[III]
Zpráva o interním auditu je vedená jako Příloha č. 2.

2.6. Poštovní ombudsman
Za účelem obhajoby oprávněných zájmů všech zaměstnanců při výkonu jejich pracovních
povinností má Česká pošta, s. p. institut ombudsmana pro zaměstnance. Tuto pozici zastává
Ing. Soňa Lavičková. Každý zaměstnanec České pošty, s. p. může ombudsmana kontaktovat,
pokud není spokojen s výsledkem řešení osobního sporu se zaměstnavatelem, s vyřízením
stížnosti či dotazu, nebo má-li zajímavý námět pro zlepšení procesů a interních předpisů
České pošty, s. p..[IV]
Pro vyšší spokojenost zákazníků zřídila Česká pošta, s. p. začátkem listopadu 2009 také
institut poštovního ombudsmana. Ombudsman má sloužit všem zákazníkům České pošty, s.
p., fyzickým i právnickým osobám, které využily nastavený systém v oblasti reklamací a
stížností - tedy využily všechny řádné i opravné prostředky, a přesto o výsledku šetření mají
pochybnosti, případně nejsou spokojeni s jejich vyřízením. Pozici zákaznického ombudsmana
pro Českou poštu, s. p. vykonává JUDr. Zuzana Kvášová.[V] V roce 2015 se
na ombudsmanku obrátilo přes 1900 zákazníků. Konkrétně ombutsmanka řešila 221 podání,
přičemž 120 podání se týkalo přešetření výsledku reklamací a stížností zákazníků. V 87
případech v zásadě potvrdila stávající rozhodnutí České pošty, s. p., ve zbývajících 33
případech se ztotožnila s názorem zákazníka. 101 podání vyřizovala bez předchozího
standardního šetření. Ve 33 případech doporučila generálnímu řediteli poskytnutí další
náhrady škody. Tato byla následně hrazena z účtu speciálně vytvořeného pro tyto případy.
Schválená částka na tomto účtu v roce 2015 činila 112 000Kč; v roce 2015 bylo vyplaceno
94 660Kč, což je cca 85% z plánované částky.[III]

Z tabulky vyplívá, že společnost Česká pošta, s. p. má zákonnou povinnost předložit svojí účetní závěrku
k prozkoumání auditorovi.
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2.7. Controlling
Jedním z nejdůležitějších nástrojů vnitropodnikového řízení je controlling. Controlling u
České pošty, s. p., je samostatná oblast, do které běžní zaměstnanci ani manažeři nemají na
pobočkách přístup. Samostatný systém controllingu vzhledem ke svému rozsahu vyžaduje
rozdělení dle vnitropodnikového řízení ekonomiky na:


investiční controlling,



finanční controlling,



personální controlling,



procesně- produktový controlling,



projektový controlling.

Hlavním úkolem investičního controllingu je sledování efektivnosti vynaložených prostředků
na investice a jejich následné čerpání. Nezbytnou součástí je i systematické plánování,
kontrola a reporting investic.
Finanční controlling je zaměřen zejména na řízení finanční a kapitálové struktury podniku a
na řízení jeho peněžních toků. Jeho cílem je zajišťování likvidity (finanční rovnováhy)
podniku.
Personální controlling řeší otázku lidských zdrojů. Jejich hlavní náplní je vyhledávání
optimálního řešení při vynakládání mzdových prostředků s ohledem na zajištění pracovních
podmínek a efektivnosti zaměstnanců. V současné době se personální controlling České pošty
s. p. snaží přijít na způsob jak získat nové zaměstnance a zároveň si udržet stávající.
Procesně−produktový controlling má na starosti kapacitní a cenové rozhodnutí podniku.8
Projektový controlling zahrnuje plánování, řízení a kontrolu dosažených výstupů, nákladů a
časového harmonogramu projektu (zakázek). Projektový controlling dohlíží na dodržování
termínů, vynaložené investiční náklady a řídí projektové náklady s využitím kalkulací
produktů.

8

Převážně dle Parettova pravidla
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3. SPU Pardubice 02
V předchozích kapitolách jsme se seznámili se společností Česká pošta, s. p., nyní než se
pustíme do popisu kontrolních systémů SPU Pardubice 02, bych Vás seznámila s činností této
provozovny.

3.1. Sběrný přepravní uzel
Sběrný přepravní uzel (SPU) je provozovna České pošty, s. p., kde se zpracovávají zásilky
pro pošty v jejich působnosti a kde se zajišťuje přeprava ve styku s přidělenými obvodními
překládkami, nebo s poštami, které jsou k SPU zapojeny přímo.
Styk s ostatními SPU se zajišťuje pomocí:


hlavní přepravní sítě- propojují sběrné přepravní uzly a zahrnují i přepravu9 závěrů ve
styku s vyměňovacími poštami a přepravu závěrů v mezinárodním styku,



oblastní přepravní sítě- zajišťují propojení pošt, se sběrnými přepravními uzly.

Obrázek 6 Schéma poštovní přepravní sítě

Zdroj:Poštovní pravidla III [113]

SPU spadají pod divizi poštovní provoz a logistika, dále podléhají pod úsek logistika (viz
příloha č. 1.). U České pošty, s. p. máme v současné době osm SPU.

9

Přepravou se rozumí přemísťování zásilek z místa podání do místa určení.
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3. 2. SPU Pardubice 02- základní informace
Sběrný přepravní uzel Pardubice 02, je jednou z hlavních poboček České pošty, s. p. ve
Východních Čechách. SPU Pardubice 02 tvoří pomyslný opěrný bod přepravní sítě České
pošty, s. p.. Je to dané díky poloze v rámci České republiky. Leží ve středu pomyslné
poštovní sítě a díky své poloze vypomáhá při zpracování zásilek SPU Praha 022, převážně ve
vánočním provozu. Další výhodou SPU Pardubice 02 je, že může využívat, jak železniční, tak
silniční dopravu.
SPU Pardubice 02 se nachází na adrese Palackého třída 1233, 530 20 Pardubice, kde se o
prostory dělí s podací poštou Pardubice 2 a DEPO Pardubice 71. SPU.
Pardubice 02 se dělí na:


odbor balíkového zpracování,



odbor listovního zpracování,



odbor poštovních kurzů.

3.2.1. Organizační struktura SPU Pardubice 02
Top management SPU Pardubice 02 tvoří vedoucí SPU Pardubice 02, vedoucí odboru
balíkového zpracování, listovního zpracování a vedoucí poštovních kurzů10.
7; Organizační struktura SPU Pardubice
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Obrázek č. 6. Vlastní zpracování dle pozorování

10

Vedoucí odboru poštovních kurzů se zabývá problematikou přepravy zásilek prostřednictvím poštovních
silničních kurzů. Poštovní kurzy jsou pravidelná spojení užívaná k přepravě závěrů. Mají stanovenou
dopravní cestu, doplněnou časovými údaji o pohybu dopravních prostředků (jízdních řádů).
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Návaznost organizační struktury na kontrolní systémy
Jak už bylo zmíněno v předešlých kapitolách této bakalářské práce, organizační struktura
nekopíruje kontrolní strukturu řízení. Vedoucí SPU Pardubice 02 sice řídí vedoucí
jednotlivých odborů, ale zároveň kontroluje i činnost pracovníků a chod technologických
celků spadající pod kompetenci vedoucích odborů. Stejně je tomu i u vedoucí odboru
balíkového zpracování, které přímo v organizační struktuře podléhají směnaři, přesto je její
povinností kontrolovat výkon dispečerů i jednotlivých pracovníků poštovní přepravy.

3.3. Kontrolní systémy SPU Pardubice 02
Všechny kontroly na SPU Pardubice 02 se provádí podle vnitřní směrnice - Plánu kontrol.

3.3.1. Plán kontrol
Kontroly na SPU Pardubice 02 se provádějí na základě plánu kontrol, který je sestavován pro
jednotlivá pololetí daného roku. Plán kontrol má 10 hlavních bodů týkajících se činnosti
související se:


zabezpečení zásilek proti ztrátovosti a poškození,



dodržování technologických postupů,



zpracovatelských kapacit SPU, pošt 120 a přepravních sítí,



sledování dob dopravy,



silniční dopravy a mechanizace,



ekonomické oblasti,



KMP,



personální oblasti,



třídicích strojů,



oblasti mezinárodního poštovního provozu.

Plán kontrol jasně udává, čeho se kontrola týká, kdo kontrolu provádí, jak často ke kontrole
dochází a pod jaké oddělení kontrola spadá (viz. Tabulka č. 3).
Tabulka 3; Činnosti týkající se sledování dob dopravy
Hlavní téma

Rozšířený popis

Četnost

Kontrolu

Termín

kontroly

kontroly

zajišťuje

zaslání

z kontroly

/

zprávy

zaslat

Objekt
kontroly
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Odpovídá

Zprávu

Pravidelná kontrola

Kontrola příchodu

1x za

SPU

Poslední

zaměřená na

zásilek

čtvrtletí

Pardubic

den

sledování dodržování

s garantovanou

e 02, ČT

v čtvrtletí

VSPU

LOGC

VSPU

LOGC

VSPU

LOGC

11

garantovaných dob

dobou dopravy .

dopravy

Kontrola výpravy

1x za

Poslední

listovních zásilek

měsíc

den v
měsíci

pro SPU Praha 022
Kontrola včasnosti

1x za

SPU

Poslední

výběru poštovních

měsíc

Pardubic

den v

e 02, ČT

měsíci

schránek, zpracování
zásilek vybraných ze
schránek
Vyhodnocování

Okamžité

1x za

SPU

Poslední

elektronických

vyhodnocení příčin

měsíc

Pardubic

den v

kontrolních zásilek

nedodržení doby

e 02, ČT

měsíci

dopravy na základě
výstupu z odboru
LOGC
Zdroj: Vlastní zpracování poznatků z Plánu Kontrol I. a II. pololetí 2017[112]

Z prvního řádku tabulky vyplývá, že garantované doby dopravy se kontrolují jedenkrát za
čtvrt roku. Sledování se provádí formou kontrolních vhozů. Výsledky se zpracovávají za
celou Českou poštu s. p.
Na konci měsíce se odesílá k vedoucímu SPU s. p. zpětná vazba z kontrolní činnosti.
Činnosti týkající se ekonomické oblasti
Hlavní činnosti, které se v této oblasti kontrolují, jsou:


kontrola čerpání finančních prostředků vůči plánu,



kontrola pokladen,



kontrola zasílání rozborů,



kontrola dodržování pravidel při objednávání materiálu a služeb.

První tři kontroly se provádí jedenkrát na za měsíc, poslední kontrola 4x ročně.
Při kontrole čerpání finančních prostředků je nutné zjistit, zda čerpání finančních prostředků
korespondovalo s předloženým a schváleným finančním plánem. Pokud byl plán překročen,
nebo finanční prostředky v daném měsíci čerpané nebyly, musí se zkontrolovat, zda byla
11

BO, Pilné balíky, listovní zásilky D+1, EPG
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předložená písemná informace odboru ŘPŘ, kde byl popsán důvod překročení (nečerpání)
prostředků, a také kdy a jakým způsobem bude srovnáno s plánem. [112]

3.3.2. Kamerový systém
Celý objekt SPU Pardubice 02 je zabezpečen kamerovým systémem. Kamerový systém se
záznamovým zařízením je umístěn ve všech prostorách SPU Pardubice 0212, záznamy se
pořizují nepřetržitě a jsou archivovány.
Kamerový systém slouží jako:





prevence kriminality,
dohled nad technickými procesy,
zajištění bezpečnosti zaměstnanců,
zajištění bezpečnosti provozu.

Analýza záznamu z kamer se provádí:




průběžně,
nahodile,
při vzniku neočekávaných okolností.

Smyslem kamerového systému není a ani nesmí být neustálý dohled a sledování práce
zaměstnanců.

3.3.3. Systém hodnocení zaměstnanců
Mezi povinnosti vedoucích pracovníků u České pošty, s. p. patří i hodnocení výkonosti
pracovníků. Hodnocení pracovníků se provádí na základě monitorování pracovních výkonů
zaměstnanců. K hodnocení pracovníků dochází proto, aby se dosáhlo zvýšení pracovního
výkonu a úrovně profesního jednání.
V rámci České pošty, s. p. se hodnocení rozdělují na:


průběžné hodnocení,



celoroční hodnocení zaměstnance.

Průběžné hodnocení
Průběžné hodnocení probíhá po každé směně, vyhodnocení probíhá jednou za měsíc, čtvrtletí,
pololetí nebo jednou ročně, záleží na typu pozice. Pracovní výkon zaměstnance je posuzován
na základě předem stanovených ukazatelů, které jsou pro jednotlivé pracovní pozice
specifikovány v předpisu Stanovení a vyhodnocení ukazatelů.
12

Dle zákonu práce, č. 262/2006 Sb., který mj. v § 14 odst. 1 stanoví, že výkon práv a povinností vyplývajících z
pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů účastníků
pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy, a samozřejmě i úpravou danou v zákoně o
ochraně osobních údajů, č. 1.
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Výsledkem průběžného hodnocení je stanovení procentuální výše výkonové mzdy za
hodnocené období. Výše výkonové mzdy, hodnocené období, pravidla stanovení a
vyhodnocení ukazatelů a postup administrace průběžného hodnocení je stanoven v předpisu
Stanovení a vyhodnocení ukazatelů.[110]

Celoroční hodnocení zaměstnance
Hodnocení zaměstnance probíhá jedenkrát ročně a slouží jako podklad pro úpravu výše
základní mzdy. Výsledkem hodnocení je reálná představa o celkovém pracovním výkonu
zaměstnance a jeho profesním jednání. Formulář pro Hodnocení zaměstnance je v této práci
veden jako příloha č. 5.
Profesní jednání zaměstnance se stanoví pomocí pěti kritérii, která jsou odvozená od
firemních hodnot.
4 Kritéria hodnocení
Firemní hodnota

Kritérium

Popis kritéria

Spokojený zákazník je
náš cíl

Klientský přístup

Aktivní přístup a profesionální chování
k vnějšímu a vnitřnímu zákazníkovi

Kvalita a výkon
rozhodují o úspěchu

Výkonnost

Plnění úkolů vyplývajících ze sjednaného druhu
práce v požadované kvalitě a termínu

Odpovědnost je pro
nás samozřejmostí

Odpovědnost

Dodržování předpisů, stanovených postupů a
technologické kázně

Hledáme nové cesty

Flexibilita

Ochota přizpůsobit se změnám a aktuálním
požadavkům na výkon

Jsme loajální tým

Spolupráce

Aktivní komunikace, sdílení informací a
spolupráce s kolegy
Zdroj: vlastní zpracování inspirováno směrnicí Systém hodnocení zaměstnanců[112]

Vedoucí pracovník hodnotí kritéria podle následující škály:
A+

Známka

Popis známky

Převyšuje požadavky

Zaměstnanec převyšuje požadovanou úroveň, je příkladem pro
ostatní pracovníky.
Profesní jednání zaměstnance odpovídá požadované úrovni
ve většině projevů.

A

Splňuje požadavky

B

Potřebuje zlepšení

C

Zaměstnanec v některých projevech nedosahuje požadované
úrovně profesionality.
Nedosahuje požadavků
Zaměstnanec nedosahuje požadované úrovně. Profesní
jednání neodpovídá nárokům.
Zdroj: vlastní zpracování inspirováno směrnicí Systém hodnocení zaměstnanců[112]

Výsledkem hodnocení je stanovení celkové známky, které se opírá o výsledky hodnocení
v jednotlivých kritériích. Pro stanovení celkové známky platí:
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Celková známka

Popis známky

Převyšuje požadavky

je-li v alespoň 2 kritériích hodnocen A+ a v žádném dalším
není hodnocen hůře než A

A

Splňuje požadavky

je-li v alespoň 3 kritériích hodnocen nejhůře A, v žádném
dalším není hodnocen hůře než B

B

Potřebuje zlepšení

je-li v alespoň 4 kritériích hodnocen nejhůře B

C

Nedosahuje požadavků

je-li ve 2 a více kritériích hodnocen C

A+

Zdroj: vlastní zpracování inspirováno směrnicí Systém hodnocení zaměstnanců[112]

Výsledek hodnocení je podkladem pro případnou úpravu základní mzdy zaměstnance.
Hodnocený zaměstnanec musí s hodnocením souhlasit, svůj souhlas stvrdí podpisem. Pokud
zaměstnanec s hodnocením nesouhlasí, má desetidenní lhůtu na podání stížnosti. Pokud
stížnost byla zamítnuta, může se dát k posouzení ředitele ÚLZ, nebo poštovnímu
ombudsmanovi.13

Změna mzdy na základě hodnocení
Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, výsledek hodnocení je podkladem pro případnou
úpravu mzdy zaměstnance. V této kapitole si ukážeme konkrétní změny14 mzdy u 11.
pracovníků I TÚ15. Pro více informací přikládám tabulky, která je vedená v této práci jako
příloha č. 6.
Zaměstnanci České pošty, s. p. jsou zařazeni do tarifního stupně a tarifní mzdy. Mzda se
skládá ze dvou částí a to ze základní a výkonné složky. Procento výkonné mzdy je 10 % ze
mzdy základní16.
Tabulka 5 výkonná mzda v závislosti na hodnocení
Jméno
Výsledná
známka
Fixní přidání
Pohyblivé
přidání (Kč)

A
A

B
A

C
A

D
B

E
B

F
A

G
A

H
B

I
B

J
B

K
B

360
100

360
350

360
190

360
130

360
200

350
190

350
290

350
190

350
190

350
190

350
290

Zdroj: Vlastní zpracování; data zde uvedená jsou pouze ilustrační

Do výše uvedené tabulky jsem uvedla v řádku 2. výši přidání pohyblivé částky, na základě
změny hodnocení (vyz. příloha č. 6), kdy průměrná výše pohyblivé částky na jednoho
13

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákoníku práce.

14

Výše mzdy je pouze orientační, nejedná se o reálná data.
I TÚ: I technologická úroveň- pracoviště, kde se pracuje s cennými zásilkami
16
U vedoucích pracovníků, směnařů, dispečerů je procento výkonné mzdy 20%.
15
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pracovníka činila 190 Kč. Například u pracovníka A došlo oproti loňskému roku k zhoršení
hodnocení, tudíž mu nebylo možné přidělit celkovou výši částky. U pracovníka B došlo
k výraznému zlepšení ve více kritériích, proto pohyblivé přidání činí 350 Kč. V případě, že
hodnocení pracovníka bylo stejné, jako v předcházejícím hodnocení, pohyblivá částka byla
přidělena v průměrné hodnotě, tedy 190 Kč.
6 Hodnocení zaměstnanců
Celková
známka/ rok

A+

A

B

C

celkový počet

2016

0

52

22

2

76

2015

2

49

42

3

96

2014

2

37

49

3

91

2013

1

62

26

0

89

Zdroj: vlastní zpracování interních dat SPU Pardubice 02- roční hodnocení zaměstnanců[114]

Z tabulky č. 6 vyplývá, že nejlepší složení pracovníků na balíkovém odboru bylo v roce 2013.
Hlavní podíl na této situaci měla hospodářská krize, která zavinila velkou nezaměstnanost.
Firma si mohla vybírat z uchazečů kvalitnější, vzdělanější zájemce. V následujících letech
postupně došlo k opačnému trendu. V současné době je velká poptávka po pracovní síle, a
proto je Česká pošta, s. p. nucena přijímat do zaměstnání i uchazeče bez vzdělání. V roce
2017, při hodnocení pracovníků za rok 2016, je uveden nejnižší počet hodnocených
pracovníků. Pracovníci ve zkušební době nastupující v posledním čtvrtletí předcházejícího
roku se nehodnotí. Nízké číslo hodnocených pracovníků vypovídá o velké fluktuaci
zaměstnanců.

Četnost známek
200
150
2013

100

2014

50

2015

0

2016
A+

A

B

C

Zdroj: vlastní zpracování interních dat SPU Pardubice 02- roční hodnocení zaměstnanců[114]
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Roku 2014 od SPU Pardubice 02 odešlo větší množství pracovníků hodnocených A, což
můžeme vidět v grafu číslo 5. Na první pohled můžeme také vidět, že výsledné známky A+ a
C jsou spíše ojedinělé.

3. 3. 4. Kontrola měření produktu
Kontrolní měření produktu bylo zavedeno na všech sběrných přepravních uzlech z důvodu
možnosti porovnání vytíženosti jednotlivých SPU. Při sestavování norem se vycházelo
z normování jednotlivých činností, sestavování procesů a transportů na daném objektě.
Z výsledků měření lze posuzovat např.:


fyzické a technologické počty zásilek na pracovišti,



systemizované a aktualizované hodiny, strávené pracovníky na pracovišti17,



celkový čistý čas a čistý čas na technologické operace,18



další veličiny, které se z těchto základních vypočítávají:
o hrubá pracnost (HPA, HPS) – hrubý čas (počet minut, strávených na
pracovišti) na zpracování jedné zásilky (zvlášť podle systemizovaných a
skutečně odpracovaných hodin),
o efektivita práce (EPA, EPS) – poměr čistého času (napočteno z číselníku
norem) a skutečně spotřebovaného času (zvlášť podle systemizovaných a
skutečně odpracovaných hodin),
o sdružené normy (SN, SN1) – celkový, resp. technologický čistý čas na jednu
zásilku,
o obsazenost

systemizace

(OS)

–

poměr

skutečně

odpracovaných

a

systemizovaných hodin,
o procento transportů (PT) – poměr čistého času vynaloženého na transportní
činnosti ku celkovému čistému času,
o součinitel pracnosti (P) – poměr technologického a fyzického počtu
zásilek.[111]
Do systému KMP se zadávají informace o počtu skutečně odpracovaných hodin,
z pomocných formulářů19, které jsou umístěny na každém pracovišti a zaměstnanci do nich
vyplňují údaje, například:

(vypočítává se přímo z dat o odpracovaných hodinách, vstup dat o provozních pracovnících
– aktualizované hodiny, číselník systemizovaných počtů pracovníků – systemizované
hodiny),
18
dle číselníku norem
17

19

Viz. Příloha č. 3.
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počty nasnímaných zásilek,



počty zpracovaných palet se zásilkami OP, RiPM,



počty zpracovaných a vypravených klecí, kontejnerů a palet,



počty zpracovaných a vypravených zásilek volně…

Každý formulář je navrhnut tak, aby bylo možné zpracovat data všech tipů zásilek za
jakékoliv období (viz příloha č. 4).

3.3.5. Funkčnost kontroly při zpracování zásilek
V této kapitole se zaměříme na funkčnost kontrolních systému SPU Pardubice 02, při výkonu
práce třídicích jednotek, na pracovištích balíková a listovní třídírna. Budeme porovnávat
množství vytřízených a zpracovaných zásilek za šest let. V tabulce číslo 6 můžeme vidět
procentuální vyjádření chybovosti jednotlivých let.
7 Chybovost SPU Pardubice

Rok

balíkové zásilky

chybně
zpracované

%

listovní
zásilky

chybně
zpracované

%

2011

7 125 229

114 004

1,6

31 421 398

1 099 748

3,5

2012

7 192 805

115 805

1,61

29 513 541

976 898

3,31

2013

9 709 628

154 383

1,59

30 401 788

985 018

3,24

2014

6 286 386

98 696

1,57

37 766 727

1 227 418

3,25

2015

5 685 238

86 416

1,52

25 003 033

777 594

3,11

2016

6 431 846

126 707

1,97

25 156 218

744 624

2,96

Zdroj: vlastní zpracování interních dat SPU Pardubice 02

5 chybně zpracované balíkové zásilky

Chybně zpracované balíkové zásilky

y = 0,0446x + 1,4873
R² = 0,2611

2,5
2
1,5
chybovost %

1
0,5
0
2011

2012

2013

2014
rok
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2015

2016

Zdroj: vlastní zpracování interních dat SPU Pardubice 02

Graf číslo 6 udává, že nejnižší chybovost na balíkové překládce SPU Pardubice 02 byla roku
2015, oproti tomu největší chybovost byla roku 2016. Díky roku 2016 má graf mírně rostoucí
lineární regresy.
Pokud z výše uvedených údajů chceme usoudit, zda kontrolní systém na balíkové překládce
funguje, musíme vzít v úvahu následující vlivy, které služby SPU Pardubice 02 ovlivňují:


špatně uvedené PSČ na zásilce,



selhání lidského faktoru,



ztráta adresních údajů,



poškození zásilky z důvodu nedostatečného zabalení.

Na balíkové překládce dále musíme vzít v úvahu, že v roce 2016 byla na pracovišti vysoká
fluktuace zaměstnanců a s tím spojený nedostatek kvalitních pracovníků.
6Chybně zpracované listovní zásilky

Chybně zpracované listovní zásilky

y = -0,094x + 3,5573
R² = 0,9255

3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
% 3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rok

Zdroj: vlastní zpracování interních dat SPU Pardubice 02

Graf číslo 7 ukazuje, že listovní třídírna SPU Pardubice 02 procentuálně snížila svojí
chybovost.
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Stejně jako u balíkové třídírny i zde máme vedlejší faktory, které práci listovních třídičů
ovlivňují:


špatně uvedené PSČ,



nevybraná poštovní schránka - povětrnostní vlivy,



selhání lidského fakturu,



procento strojní chybovosti,



fluktuace, nedostatek pracovníků.

Z toho můžeme usoudit, že došlo ke zlepšení kontrolních systémů u SPU Pardubice 02.
Po zvážení výše uvedených informací mohu prohlásit, že kontrolní systémy na daných
pracovištích SPU Pardubice 02 fungují, Dále mohu tvrdit, že se neustále zlepšují
(dochází k menší chybovosti).

3.4. Produktivita práce zaměstnanců SPU Pardubice 02
U SPU Pardubice 02 se produktivita práce počítá z celkových odpracovaných hodin všech
pracovních jednotek, nikoliv podle výkonosti jednotlivých PJ. Je to dané tím, že se jedná o
kolektivní práci. Jednotlivé pracovní jednotky se řídí rozpisem služeb, dle schválené přílohy
k rozvrhu práce, pro jednotlivá pracoviště. V systému KMP jsou zadané podle systemizace
odboru systemizované hodiny. Denně se provádí oprava systemizovaných hodin dle skutečně
odpracované doby. Pro výpočet vytíženosti zaměstnanců se využívá výpočet efektivity práce
a to ze dvou hledisek:


podle pracoviště,



podle technologických bloků.

3.4.1. Vytíženost pracovníků konkrétní směny
V této části práce uvádím skutečné hodnoty získané z vyplněných formulářů jednoho dne
noční směny20 prvního čtvrtletí roku 2017.
8 Skutečné odpracované hodiny
V níže uvedené tabulce můžeme vidět fyzické počty všech zásilek zpracovaných za jednu
směnu na SPU Pardubice 02. Konkrétní směna na pracovištích listovní třídírna a balíková
překládka + výměna závěrů nebyla zcela obsazená (porovnání normy a skutečně
opracovaných hodin). Na pracovišti kartování je nárůst skutečných hodin z důvodu výpomoci

20

Pracovní den pro hodnocení se bere od 6:00 do 6:00 následujícího dne (24 hodin).
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pracovníků z balíkové překládky (v rámci vytížení pracovišť vykonávají činnost na obou
pracovištích).
fyzické počty
listovní třídírna
kartování
balíková překládka +
výměna závěrů
celkem

181 132
6 135
28 073

skutečné
odpracované hodiny
252,5
75
459

norma

786,5

900

215 340

268,5
37
594,5

Zdroj: vlastní zpracování dat ze systému KMP[115]

9 Efektivita práce

listovní třídírna
kartování
balíková překládka +
výměna závěrů
celkem

fyzické počty

EP (skutečné) %

181 132
6 135
28 073

83,612
86,667
71,031

215 340

76,561

norma (EP systém.)
%
78,629
175,676
54,841
66,906
Zdroj: vlastní zpracování [115]

Efektivitu práce ovlivňuje množství zpracovaných zásilek v návaznosti na skutečně
odpracované době. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že na pracovišti balíková překládka
dochází k poklesu množství zpracovaných zásilek, není tedy nutné směny plně obsazovat.
10 Hrubý produkt
fyzické počty
listovní třídírna
kartování
balíková překládka +
výměna závěrů

181 132
6 135
28 073

Hrubý produkt
min/ks
0,084
0,733
0,981

215 340

0,219

norma
min/kus
0,089
0,362
1,271
0,251
Zdroj: vlastní zpracování [115]

Hrubý produkt udává, kolik minut je potřeba na vytřídění jednoho kusu zásilky, bez ohledu na
jeho fyzické vlastnosti

21

. Čím nižší hodnota, tím více zpracovaných zásilek za daný časový

úsek. I tento ukazatel je závislý na množství pracovníků ve směně v návaznosti za množství
zásilek ke zpracování. Bohužel se velmi těžce odhaduje, kdy je možné směnu oslabit a kdy
posílit. Podání zásilek ovlivňují hromadní podavatelé svými marketingovými akcemi.
Celkový hrubý produkt dopadl ale kladně (norma byla splněná).

21

Váha, rozměry, materiál.
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11 Výkony třídičů při ručním zpracování listovních zásilek
Identifikační

Jméno22

pracovní

Vytříděných

Vytříděných

Čas

Čas

Délka

Výkon

Výkon

kusů

kilogramů

první

poslední

intervalu

ks/hod.

kg/hod

transakce

transakce

(hod)

číslo

1

A

10 236

163, 377

18: 24

3: 51

9, 454

1 082

17,28

2

D

15 588

237, 236

18: 28

3: 52

9, 399

1 658

25,24

3

C

16 668

264, 237

17: 48

3: 53

10,080

1 653

26,21

4

B

18 658

297, 714

18: 12

4: 07

9, 910

1 885

30,04

5

E

15 853

254,274

18: 20

3: 52

9, 543

1 662

26,67

Zdroj: vlastní zpracování[114]

V tabulce číslo sedm můžeme vidět výkony pěti PJ na oddělení listovní třídírna. Uvedení
zaměstnanci SPU Pardubice 02 pracovali v nočních hodinách ve stejných pracovních
podmínkách. Z tabulky vyplývá, že třídič číslo 1 vytřídil nejméně zásilek. To může mít hned
několik příčin:


pracovník je v zácviku (zkušební době),



zaměstnanec změnil pracoviště,



pracovník měl i jiné povinnosti (vyplňování tabulek, dohled nad ostatními
pracovníky),



špatný zdravotní stav,



zanedbání povinností.

Pokud se nejedná o náhodný jev23 nebo jednu z prvních tři možnosti, vedoucí listovního
zpracování z toho může vyvodit následky, například po dohodě se zaměstnancem může být
zaměstnanci procentuálně snížená výkonná mzda nebo může dojít k ukončení pracovního
poměru. Pochopitelně tabulka nemá jednoznačně vypovídající schopnost, musíme brát
v úvahu fyzické vlastnosti zásilek. Dále z tabulky vyplívá, že PJ č. 4 převyšuje výkonnostně
své spolupracovníky.

3.4.2. Porovnání roků 2016 a 2017
Vedoucí odboru balíkového zpracování kontroluje vytíženost svých zaměstnanců i pomocí
porovnávání současných dat s daty z předchozích let, převážně co se týče zpracování
množství zásilek. Jelikož každé pracoviště má na starosti zpracování jiného druh zásilek, musí
být dle toho data roztříděny. V tabulce níže můžete vidět rozdíl mezi roky 2016 a 2017.
22
23

Kvůli ochraně osobních údajů neuvedeno
Nejedná se o jednodenní měření, ale o slet opakujících se skutečností.
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12 množství zpracovaných zásilek
týden

Listovní
zásilky
2016

Listovní
zásilky 2017

Rozdíl
v%

I TÚ24
2016

I TÚ
2017

Rozd
íl v
%

B D+125
2016

B D+1
2017

Rozdíl
v%

1

831 215

740 231

-10,9

28 712

27 271

-5,02

125 102

104 924

-16,12

1-2

1 653 853

15 07797

-8,82

57 781

55 231

-4,41

253 576

227 943

-10,1

2-3

2 510 151

2 319965

7,59

85 992

83 499

-2,9

378 866

353 281

-6,75

Zdroj: vlastní zpracování [110]

Z tabulky vyplývá, že začátkem roku 2017 bylo na všech pracovištích SPU Pardubice 02
vytřízeno méně zásilek než v předešlém roce. Musíme, ale brát v úvahu počet pracovních dní
v daném týdnu v návaznosti na státní svátky. U listovních zásilek můžeme sledovat 10%
pokles zásilek každý rok a to díky moderních technologii a sociálních sítí. Zbylé pracoviště
doposud měli tendenci růstu.

24
25

I technologická úroveň- oddělení cenných zásilek.
Balíková třídírna obchodních a obyčejných zásilek.

53

3. 4. SWOT Analýza kontrolního systému
Silné stránky
 Specializované oddělení
(controlling)

Vnitřní prostředí
společnosti

Slabé stránky
 Zastaralý IT systém a
technologie

 Zkušené vedení společnosti

 Nedostatečné množství

 Důraz na utajení osobních

pracovníků na všech
pozicích

údajů
 Historie společnosti

 Zdlouhavá administrativa

 Největší český zaměstnavatel

 Velká fluktuace lidí

 Dobrá kvalita služeb (93,78

 Špatné mzdové podmínky
(podprůměrné v rámci

%)
 Specifické produkty, které
ČP odlišují od konkurence 26

České republiky)
 Špatná firemní kultura

Příležitosti

Hrozby



Zrušení cla

 Stále narůstající konkurence



Legislativní změny

Vnější prostředí



Výhodná spolupráce

 Ztráta zákazníků

společnosti



Přísun levné pracovní síly

 Nové komunikační

ze zahraničí

(PPL)

technologie- internet
 Odchod zaměstnanců za
lepšími pracovními
podmínkami
 Mínění občanů
Zdroj: zpracování vlastních poznatků

26

Například předplacený balík, nebo online vytvoření pohledu z vlastních fotografií.

54

4. Hlavní poznatky
Kontrolní systémy u České pošty, s. p. jsou velice komplexní, dotýkají se všech útvarů ve
společnosti. Data z kontrol neslouží jen jako zpětná vazba, ale i jako podpora řízení. Ze
získaných dat se každý měsíc tvoří mnoho výstupů, které mají vypovídací schopnost o
různých produktech, objemech, vytíženosti, přepravních kapacitách, hospodaření, výnosech,
nákladech apod. Může nám ale i poukázat na problematiku scházejících dat pro kontrolní
systémy.
Kontrolní systémy SPU Pardubice 02 vycházejí z kontrolních systémů České pošty, s. p..
Vrcholové vedení společnosti pracuje s daty získanými z kontrolních činností, ať už se jedná
o kontroly zaměstnanců, či produktů. Na základě kontrolních šetření například dochází
k přerozdělení pracovníků mezi pracovišti a tím rovnoměrnému rozložení pracovní zátěže na
jednoho pracovníka. Snahou všech je docílit stále lepších výsledků i za nepříznivé situace
spojenou s nedostatkem pracovních sil.
Z výsledků kontrolních systémů vyplývá, že Česká pošta, s. p. stále zvyšuje kvalitu
v přepravě zásilek od podání k dodávacímu DEPU. K neustálému zlepšování procenta
doručování balíkových i listovních zásilek v limitu D+1. Snižují se procenta vyplacených
náhrad za ztrátu či poškození zásilek.
Pro listovní doručování s limitem D+1 je od ČTU27 stanovený limit doručení 94%, Česká
pošta, s. p. se drží už několik let v průměru nad 95%.
Při hodnocení roku 2016 bylo SPU Pardubice 02 vyhodnoceno jako nejlepší v oblasti
přepravě zásilek od podání k dodání na DEPA apod.
SPU Pardubice 02 se při zpracování zásilek potýká s problémem nedostatečného
manipulačního prostoru na pracovišti Palackého tř. Z tohoto důvodu musí část zásilek
zpracovávat na 7 km odloučeném pracovišti Staré Hradiště. Tato skutečnost se také negativně
odráží ve výsledcích v kontrolním systému. Tento problém by se měl vyřešit přesunutím
provozu do nového objektu, který je SPU Pardubice 02 slibován.
Systém KMP je založen na normování, bohužel díky měnící se struktuře zásilek28 se systém
musí neustále dopracovávat a aktualizovat, to může vést ke zkreslení údajů, při porovnávání
s daty z předchozích let.

27

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
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Výsledky mého šetření ukazují, že chybovost na všech pracovištích SPU Pardubice 02 se za
uplynulých pět let zmenšila, to poukazuje na zlepšení kontrolních systémů SPU Pardubice 02.
Po zvážení všech aspektů, docházím k názoru, že kontrolní systémy u SPU Pardubice 02
jsou zcela adekvátní k velikosti a důležitosti společnosti jakou je Česká pošta, s. p..

28

Zavádění nových produktů. Větší, těžší a objemnější zásilky, větší množství zásilek (přeprava pneumatik,
nadrozměry)…
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5. Závěr
Bakalářská práce je věnována kontrolním systémům podniku. V první části práce je pomocí
dostupné literatury teoreticky rozebraný pojem kontrolní systém a z jakých částí se kontrolní
systém skládá. Dále se práce zabývá pojmy, které souvisí s interní kontrolou. Mezi tyto pojmy
je zařazený pojem riziko, audit nebo controlling. S těmito pojmy se nadále pracuje
v analytické části této práce.
Analytická část bakalářské práce je rozdělena do dvou částí, které na sebe navazují. V první
části je zpracována historie společnosti, organizační struktura, finanční situace a účetnictví
České pošty, s. p.. Další poznatky se týkají výsledku vnitřního auditu pro rok 2015,
controllingu a ombudsmanů České pošty, s. p..
Práce je dále zaměřena na provozovnu SPU Pardubice 02, kde se zabývá organizační
strukturou a hlavními funkcemi provozovny. Kromě poznatků o kontrolních systémech SPU
Pardubice 02 v této části práce můžeme nalézt i informace o tom, proč je SPU Pardubice 02
stěžejní součástí České pošty, s. p.. Strategická poloha SPU může sloužit jako stěžejní bod pro
pomoc SPU Praha 022.
Kontrolní systémy SPU Pardubice 02 se řídí dle Plánu kontrol. Z plánu kontrol vychází
systém hodnocení zaměstnanců, kontrola měření produktu a kontroly při zpracování zásilek.
V práci jsou uvedené poznatky k funkčnosti těchto kontrol. Posledním kritériem funkčnosti
kontrolních systému u provozovny SPU Pardubice 02, který se v této práci vyskytuje je
produktivita práce zaměstnanců.
Hlavním poznatkem práce, je zjištění, že SPU Pardubice 02 má velmi obsáhlou kontrolní síť
zaměřenou především na kontrolu produktů, automatickou kontrolu, finanční kontrolu i
kontrolu samotného systému SPU Pardubice 02.
Dále, jak již je uvedeno v poslední kapitole této práce nazvané „Hlavní poznatky „, Kontrolní
systémy SPU Pardubice 02 jsou na velmi dobré úrovni a neustále se zlepšují. Data
z jednotlivých dílčích kontrol mají vypovídající hodnotu a vedení společnosti je dále využívá
ke svému rozhodování.
Na základě výše uvedených závěrů, mohu konstatovat, že jsem zmapovala kontrolní
systémy využívané u České pošty, s. p., informace s touto tématikou jsou zpracovány
v kapitole 3.3. Kontrolní systémy SPU Pardubice 02. Smysl a funkčnost kontrolních
systémů jsou shrnuty v kapitole číslo 4 Hlavní poznatky.
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Příloha č. 1.– Organizační struktura České pošty, s. p. ke dni 31. 12. 2015
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Příloha č. 2- Interní audit
K nalezení na: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/3748054/Ceska_posta_VZ2015.pdf/b4e3c6d7-c6b1-41c3-a38d-bd6c06f57d68 Str. 30, 48

V roce 2015 byla nezávislá, objektivně zjišťovací a poradenská činnost interního auditu
obdobně jako v minulých letech vykonávána s důsledným zaměřením na zdokonalování
procesů Podniku. Všechny činnosti byly realizovány podle závazných ustanovení
mezinárodních Standardů pro profesní praxi interního auditu vydaných Mezinárodním
institutem interního auditu a s důsledným dodržováním navazující řídicí dokumentace ČP, tj.
Statutu interního auditu, Etického kodexu a Směrnice pro výkon interního auditu v Podniku.
Celková kvalita práce interního auditu byla v průběhu roku pravidelně interně posuzována
a vyhodnocována dle zpracovaného a schváleného Programu pro zabezpečení a zvyšování
kvality interního auditu pro rok 2015 s kladnými výsledky. Současně bylo koncem roku 2015
v souladu s mezinárodními Standardy pro profesní praxi interního auditu provedeno povinné
externí hodnocení kvality interního auditu nezávislým hodnotitelem, kterým se na základě
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výsledků výběru ze čtyř renomovaných firem stal Český institut interních auditorů.
Předmětem tohoto externího hodnocení byla veškerá činnost interního auditu za období let
2013–2015 s výsledným konstatováním hodnotitelského týmu, že činnost útvaru interního
auditu ČP je z celkového pohledu v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi
interního auditu, s Definicí interního auditu a Etickým kodexem Institutu interních auditorů.
O tomto závěru obdržela ČP příslušné Osvědčení. Všechny práce interního auditu probíhaly
v roce 2015 dle Plánu činnosti interního auditu na rok 2015, projednaným Výborem pro
interní audit a schváleným generálním ředitelem, který obsahoval především realizaci
interních auditů zaměřených na rizikové oblasti činnosti ČP generované na základě mapy
rizik, na oblasti mající zásadní vliv na kvalitu řízení, kvalitu poskytovaných služeb, nakládání
s majetkem, na akceschopnost a rozvoj Podniku a na externím auditorem doporučené oblasti
týkající se zejména vnitřního kontrolního prostředí. Obsahem plánu byla i realizace řady tzv.
povinných auditů, jejichž předmětem bylo ověřování shody systému managementu kvality
a shody systému managementu bezpečnosti informací služeb Podniku certifikovaných dle
ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006 (resp. ČSN ISO/IEC 27001:2014),
bezpečnostní

shody

dle

Vyhlášky

č. 378/2006

Sb.,

o postupech

kvalifikovaných

poskytovatelů certifikovaných služeb, a shody systému správy dokumentů – spisová služba
dle normy BS/ISO 15489:2001. Celkem bylo v roce 2015 provedeno 18 plánovaných auditů
a další 4 audity vyžádané nad rámec plánu generálním ředitelem. Všechny výsledné zprávy
z provedených auditů schválené vedoucí odboru interní audit a řízení rizik byly projednány
ve Výboru pro interní audit a akceptovány generálním ředitelem, který následně schválil
navržená nápravná opatření a uložil jejich realizaci. Pravidelně čtvrtletně byl o výsledcích
všech realizovaných auditů informován Výbor pro audit dozorčí rady i dozorčí rada. Nedílnou
součástí plánu byla i realizace pravidelného čtvrtletního monitoringu plnění úkolů z plánů
nápravných opatření vydaných k ukončeným auditům. Plnění těchto úkolů má za cíl nadále
zvyšovat kvalitu správy a řízení Podniku, jeho procesů, a tím i kvalitu poskytovaných služeb.
Slouží též ke zlepšení vnitřního řídicího a kontrolního systému a procesu řízení rizik. V rámci
schváleného plánu činnosti byla vyčleněna i potřebná kapacita na poradenské služby,
na spolupráci s externím auditorem, na hodnocení vnitřního řídicího a kontrolního systému
a úrovně řízení rizik a tyto činnosti byly následně interním auditem beze zbytku realizovány.
Činnost interního auditu a její výsledky přispěly v roce 2015 především k: − dalšímu
zvyšování úrovně auditovaných procesů a činností, − zkvalitnění řídicí činnosti a vzájemné
spolupráce organizačních jednotek, − stabilizaci, popř. zvýšení kvality poskytovaných služeb,
− zabezpečení a posílení preventivní činnosti proti vzniku možné korupce, podvodů a škod, −
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zvyšování efektivnosti při zabezpečování manažerské a odborné kontroly, − identifikaci rizik
a jejich příčin, k hodnocení rizik a navrhování opatření vedoucích k jejich snižování, −
trvalému plnění požadavků norem ISO u certifikovaných služeb.
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Příloha č. 3- Výstupní formulář pro Výměnu závěru- noční směna
Formulář č.

Výměna závěrů - noční směna

platí od: 8.3.2010

(údaje vyplňuje noční směna sl.č. 87/88 (při neobsazení sl.č. 93/94)

(pytle, přepravky, papírové krabice)

kód

tok

z VAO

z HPS

došlé klece

došlé kontejnery

2. Evidence vypravených klecí a kontejnerů jen s "l" uzávěry
(pytle, přepravky, papírové krabice)

kód

tok

z VAO

vypravené klece

vypr.kontejnery

3. Evidence vypravených klecí, kontejnerů, palet a valníků
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z HPS

(směs nákladních předmětů - RPM, OP, B, uzávěrů apod.)

kód

tok

Počet vyprav. klecí - směs
nákl.předm.

Počet vyprav. kontejnerů - směs
nákl.př.

Počet vyprav. palet - směs
nákl.předm.

Počet vyprav. valníků - směs
nákl.př.

Podpis odpovědného pracovníka: ……………………………

Do PC pořídil: …………………………….
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z VAO

z HPS

Příloha č. 4- Produktové výstupy
Data pořízená za jednu směnu.
Číslo produktu

Číslo toku

Název

Počet

2

LZ DROBNÉ K RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ Z HPS

63 151

3

LZ VELKÉ KUSY Z HPS

32 489

5

I.TÚ - OSTATNÍ

3 471

7

II.TÚ (D+n) RUČNÍ

3 146

8

II.TÚ (balíky RIPM, novin, TZ a OP)

5 606

10

II.TÚ (D+1) RUČNÍ

19 321

12

ZÁSILKY EMS

408

14

l UZÁVĚRY DOŠLÉ

1 398

19

BALÍKOVÉ UZÁVĚRY DOŠLÉ

519

20

l UZÁVĚRY VYPRAVENÉ

1 469

25

BALÍKOVÉ UZÁVĚRY VYPRAVENÉ

371

29

PRŮCHOZÍ UZÁVĚRY

640

36

OBCHODNÍ PSANÍ (SAP)

108 149
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LZ DROBNÉ K RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ Z VAO

65 426

63

LZ VELKÉ KUSY Z VAO

16 677

65

LZ DO ZAHRANIČÍ

4 777

98

PŘÍMÉ SVAZKY

3 389
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Příloha č. 5- Systém hodnocení zaměstnanců
Systém hodnocení zaměstnanců
Formulář slouží k provedení záznamu o výsledku hodnocení zaměstnance podle směrnice „Systém hodnocení
zaměstnanců“.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NADŘÍZENÝ

ZAMĚSTNANEC

Titul, jméno, příjmení:
Osobní číslo:
Název organizační jednotky:
Kód a název typové pozice:
PROFESNÍ JEDNÁNÍ
1.

Klientský přístup

2.

Výkonnost

3.

Odpovědnost

4.

Flexibilita

5.

Spolupráce

ZDŮVODNĚNÍ PLNĚNÍ

ZNÁMKA

VÝSLEDEK HODNOCENÍ
A+

Převyšuje požadavky

je-li v alespoň 2 kritériích hodnocen A+ a v žádném dalším není
hodnocen hůře než A

A

Splňuje požadavky

je-li v alespoň 3 kritériích hodnocen nejhůře A a v žádném dalším není
hodnocen hůře než B

B

Potřebuje zlepšení

C

Nedosahuje požadavků

je-li v alespoň 4 kritériích hodnocen nejhůře B
je-li ve 2 a více kritériích hodnocen C

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HODNOCENÍ

ODSOUHLASENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ

Datum a podpis nadřízeného

Datum a podpis zaměstnance

Formulář je vždy zpracován ve 2 vyhotoveních, kde jedno zůstává hodnocenému zaměstnanci a druhé přímému
nadřízenému pro případ následné kontroly.
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Příloha č. 6- tabulky Výkonná mzda v závislosti na hodnocení I a II technologická
úroveň
TM…tarifní mzda VM…výkonná mzda

POHYB… finanční částka, kterou můžeme

upravit na základě hodnocení. Výkonná mzda je 10% ze základní mzdy.
Na porovnání výsledku hodnocení roku 2015 a 2016 je ukázáno, komu byla pohyblivá částka
ponechána nebo pokrácena. Pokrácená částka je použita na zvýšení mzdy. Uvedené částky v
tabulce jsou orientační.
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