






 
 

Abstrakt:  

Diplomová práce se zaměřuje na technické řešení a popis optimalizace procesů 

zpracování příchozích poštovních zásilek a příchozí písemné komunikace do 

konkrétní obchodní společnosti, a to formou obchodního plánu. Záměrem práce je 

předložit veškerá „pro a proti“ daného projektu a doporučit, nebo zamítnout jeho 

uvedení do praxe.  

 

Abstract 

The diploma thesis is a business case of a company that focuses on technical solution 

and specification of a process optimalization of incoming consignments and other 

kind of incoming documents processing. The objective of the thesis is considering all 

„pros and cons“ in order to be recommended either to go or not to go of the project.  
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1 Úvod  

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením obchodního záměru pro projekt 

optimalizace procesů na centrální podatelně existující společnosti. Pro účely 

diplomové práce bude společnost označována jako ENERGETIKA s.r.o. (dále jen 

„ENREGETIKA“) 

Součástí podniku ENERGETIKA je také centrální podatelna, kde se hromadně 

zpracovávají příchozí zásilky a připravují se zásilky pro odeslání z firmy – tzv. 

odchozí zásilky. Centrální podatelna poskytuje služby především interním 

zákazníkům a organizačně je zařazena k oddělení „Facility Management“. Vnitřními 

zákazníky jsou myšlena všechna oddělení společnosti ENERGETIKA, ale také další 

dceřiné firmy v České republice. Externími zákazníky jsou koncoví zákazníci 

společnosti ENERGETIKA včetně koncových zákazníků všech dceřiných firem 

v České republice. 

Měnící se tržní prostředí přimělo vedení firmy k zavedení opatření na snižování 

nákladů (např. omezená možnost náboru nových zaměstnanců). Vedení 

ENERGETIKY také rozhodlo, že centrální podatelna bude kromě výše uvedených 

služeb spravovat (obsluhovat) datovou schránku, resp. datové schránky dalších firem. 

Nárůst administrativní práce a současně kontinuální tlak na zvyšování kvality služeb 

podatelny vedlo k potřebě vytvořit obchodní plán pro optimalizace procesů na 

podatelně. Projekt optimalizace je potřeba nejdříve popsat, aby se prokazatelně 

zdůvodnily přínosy a náklady. Teprve na základě obchodního plánu obhájeného před 

managementem firmy, bude rozhodnuto, jestli projekt v daném rozsahu bude vhodnou 

odpovědí na kvalitativní nároky související se zpracováním zásilek a jejich správou.  

Výchozím předpokladem pro přípravu obchodního plánu je popsání současného stavu 

a jeho analýza. Na základě analýzy lze navrhnout varianty řešení a popsat cílový stav 

optimalizace.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

2.1  Vymezení problému 

V návaznosti na legislativní změny, konkrétně zák. č.300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a zahájení provozu datových schránek, jsou kladeny nové nároky na 

organizaci procesu podatelny, která dosud zpracovávala pouze dokumenty v listinné 

podobě. Po zavedení systému datových schránek jsou sledovanými veličinami 

především časová náročnost na zpracování elektronického dokumentu a s tím spojený 

dopad na lidské zdroje, možnost sledování průběhu a času potřebného na zpracování 

dokumentu, poskytování souhrnných statistik a reportů, ale také definování přínosů 

a nákladů na změnu (např. nákup a implementace SW pro správu datových schránek).  

 

2.2  Definice cílů  

Cílem bude vybrat optimální řešení z pohledu přínosů pro společnost a vynaložených 

nákladů na změnu.   

� Popsat stávající stav a pracovní procesy podatelen v sídle i v regionech 

společnosti. 

� Analyzovat silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti, které souvisejí se 

zpracováním příchozích a odchozích zásilek.  

� Navrhnout opatření pro zrychlení dodání zásilky správnému adresátovi, 

zajištění průkaznosti při procesu zpracování zásilek, zvýšení ochrany 

dokumentů, minimalizování ztrát zásilek. 

� Navrhnout systém pro sledování oběhu dokumentu (průběhu zpracování 

dokumentu od centrální podatelny až po vyřízení dokumentu). 

� Vyčíslit náklady na zavedení nových systémů a procesů, tzn. rozpočet 

projektu. 

 



10 
 

3 Teoretická východiska práce 

3.1 Legislativa 

Dne 19.srpna 2008 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen zákon), který 

upravuje elektronické úkony vybraných orgánů veřejné správy a právnických osob, 

informační systém datových schránek a poprvé do českého právního řádu zavádí 

autorizovanou konverzi dokumentů. 

Zákon zavádí pojem datové schránky jako elektronického úložiště určeného 

k doručování orgány veřejné správy a vybraných právnických osob a k provádění 

úkonů vůči nim. Datová schránka je zřizována Ministerstvem vnitra ze zákona nebo 

na žádost.  

V právní úpravě týkající se autorizované konverze dokumentů jsou poprvé upraveny 

podmínky a postupy, za kterých má dokument převedený z listinné do elektronické 

podoby (či naopak) stejnou právní sílu jako dokument původní. Zákon rovněž 

taxativním výčtem stanoví, u kterých dokumentů konverzi nelze provádět, a definuje 

subjekty, které jsou oprávněny k provádění autorizované konverze dokumentů. 

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.července 2009. (22.) 

 

3.2 Podnikové procesy 

Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi i 

nástroje. (11.) 

3.2.1 Potřeba zlepšování procesů 

Zlepšování podnikových procesů je dnes holou nezbytností pro udržení firmy na trhu. 

Během uplynulých dvaceti let se již stalo zvykem, alespoň ve zdravějších 

ekonomikách, že podniky, nuceny svými zákazníky, kteří žádají stále lepší produkty 

a služby, soustavně uvažují o zlepšování svých procesů. Tento přístup je založen na 

porozumění a měření stávajícího procesu a z toho přirozeně vyplynuvších podnětů 

k jeho zlepšování. Můžeme mluvit o jakémsi „přirozeném procesním přístupu“. (11.) 
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Obr. 1: Průběžné zlepšování procesu 
Zdroj: (11.) 
 

Obrázek ilustruje základní kroky průběžného zlepšování procesu. Základem je popis 

procesu – jeho současného stavu, za nímž následuje stanovení jeho základních 

ukazatelů měření, plynoucích především z toho, co potřebují zákazníci. Soustavným 

sledováním běhu procesu (resp. Jeho jednotlivých instancí) jsou identifikovány 

příležitosti k jeho zlepšení, které je třeba dát do vzájemných souvislostí a posléze, 

jako konzistentní celek, implementovat. Provedené změny v procesu je samozřejmě 

třeba následně dokumentovat, čímž se dostáváme opět na počátek celého cyklu – další 

postup je nasnadě. (11.) 

3.2.2 Bsiness Process Reengineering (BPR) 

BPR je zcela jiným přístupem, než průběžné zlepšování procesů. Ve své extrémní 

podobě BPR předpokládá, že stávající podnikový proces (procesy) je zcela 

nevyhovující – nefunguje, je špatný, je třeba jej z podstaty změnit, od počátku. 

Reengineeringový přístup ilustruje obrázek níže. (11.) 

 

 

 

 

Obr. 2: Model zásadního reengineeringu 
Zdroj: (11.) 
 

BPR je postup, který optimalizuje podnikové procesy tak, aby přinášely maximální 

efekty při optimální spotřebě podnikových zdrojů. Výsledkem BPR je řada 

podstatných změn nejen v podnikových procesech, ale i v organizační a kvalifikační 

struktuře podniku, ve způsobech organizace práce a řízení. (11.) 
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3.2.3 Kritické náležitosti projekt ů BPR 

Co je v reengineeringovém projektu nezbytně nutné: 

• Získat aktivní podporu vrcholového vedení  

• Důkladně a úplně projekt připravit a naplánovat 

• Efektivně a správně komunikovat 

• Vybudovat silný reengineeringový tým 

• Zajistit vysokou míru zapojení lidí do projektu 

Čeho je v reengineeringovém projektu nezbytně nutné se vyvarovat: 

• Tříštění řešitelských kapacit 

• Zanedbávání komunikace 

• Zastavování a zpomalování projektu 

• Zapomínání na cíl změny 

• Rozjetí projektu bez důkladné přípravy a naplánování 

• Jakéhokoliv „samozřejmého“ předpokladu 

Členové reengineeringového týmu musí rozumět potřebě reengineeringu, především 

musí rozumět i způsobu jeho provedení. Pro každý konkrétní projekt, vždy ovlivněný 

jednak situačními okolnostmi, jednak „kulturou“ organizace a schopnostmi týmu, je 

zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost vytvoření vlastní metodiky postupu, 

respektující jednak specifičnost projektu (která zpravidla vede k redukci, rozšíření, 

doplnění či úpravám „standardní“ metodiky), jednak kulturní a další specifika 

organizace (standardy, zvyky, důležitost a situaci, v níž se projekt nachází). 

Čím lépe a citlivě je změna řízena od samého počátku, tím menší problémy lze 

očekávat v konečné realizaci, především u vlivu na produktivitu práce. (11.) 

 

3.3 Digitalizace dokumentů 

Digitalizace dokumentů je jedním z trendů, související s proměnou klasických 

knihoven (s klasickými dokumenty) v knihovny hybridní a elektronické (s dokumenty 

v elektronické podobě). V dnešní době vzniká obrovské množství dokumentů již 

pouze v elektronické podobě. Knihovny a další organizace se však musí vypořádat s 

převodem tradičních dokumentů do elektronické podoby - proces digitalizace.  

Elektronická podoba dokumentů Vám umožňuje jednodušší, levnější a efektivnější 

zacházení s dokumenty. Díky indexaci dokumentů je snadnější správa, vyhledávání 
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a možnost provázání s Vaším informačním či účetním systémem. Nemalou výhodou 

je možnost snadné archivace a jednoznačný přehled o přístupu k jednotlivým 

dokumentům. 

S tématem digitalizace souvisí:  

• automatické rozpoznávání typu a kvality dokumentu včetně optimalizace 

kvality obrazu technologií VRS (VirtuslReScan)  

• CR/OMR rozpoznávání obsahu dokumentů a formulářů  

• automatické získávání indexů, klíčových informací o dokumentu (vytěžování 

strojově i ručně psaného písma s českou diakritikou, čárové kódy, zaškrtávací 

boxy)  

• vytěžování dat ze strukturovaných i polostrukturovaných dokumentů  

• řízení pracovišť určených pro průběžné zpracování malého množství 

dokumentů i pro dávkové zpracování velkých objemů  

• integrace s informačními systémy a export vytěžených dat do databází (1.) 

 

3.4 Archivace 

Moderní technologie nám usnadňují práci, ale na druhé straně se firmy musejí 

vyrovnat s obrovským nárůstem informací, které je potřeba efektivně zpracovávat, 

využívat, ale i archivovat.  

Narůstající objem elektronických informací, nutně vyvolává potřebu tyto informace 

efektivně zpracovávat a archivovat. Proces archivace chápeme jako proces, při kterém 

jsou elektronické informace, potažmo elektronické dokumenty ukládány na médium, 

kde mohou být efektivně využívány po dobu archivace. Pojem archivace vychází 

z obecné metodiky životního cyklu dokumentů, při kterém je "život" každého 

dokumentu rozdělen do čtyř základních fází: 

Tvorba dokumentu - fáze zahrnuje pořízení dokumentu, a to buď jeho příjem 

elektronickou formou, nebo naskenováním papírového originálního dokumentu. 

Zpracování dokumentu - fáze obsahuje začlenění dokumentu do ECM (Enterprise 

Content Management) systémů. Zpracováním dokumentu rozumíme jeho editaci, 

vytváření verzí dle stanovených kritérií. Fáze zpracování zahrnuje i procesy 

související s připomínkováním a schvalováním dokumentu. Nedílnou součástí 
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zpracování dokumentu je doplnění popisných atributů, podle kterých jsou dokumenty 

efektivně a rychle vyhledávány. 

Publikace dokumentu - fáze zajišťuje zveřejnění dokumentu. Je umožněno 

zpřístupnění prostřednictvím elektronické pošty, prezentace na internetovém portálu 

nebo vytištění a odeslání v papírové podobě mimo společnost. 

Archivace dokumentu a jeho následná skartace - fáze zahrnuje archivaci dokumentů, 

kdy je možné při dodržení předpisů dokumenty znovu použít. Po uplynutí doby 

archivace lze ze skartačního řízení určit dokumenty ke skartaci a tu také následně 

provést. 

Na archivaci můžeme přistupovat z hlediska dlouhodobosti a důvěryhodnosti. 

Dlouhodobá archivace je chápána jako proces, kdy jsou elektronické dokumenty 

dlouhodobě ukládány a je možné je v případně potřeby bez problému zobrazit 

a vytisknout. Při dlouhodobé archivaci je hlavní důraz kladen na to, že elektronický 

dokument musí být i za několik desítek let přístupný, čitelný a dostaneme z něj 

i všechny potřebné informace. Oproti tomu druhý pojem, tedy důvěryhodná 

archivace, je zaměřen na to, že u každého elektronického dokumentu, který je 

v archivu uložen, jsme schopni garantovat jeho původ a neměnnost. A to i na právní 

úrovni. Elektronický dokument uložený v důvěryhodném archivu je po právní stránce 

srovnatelný s originálním papírovým dokumentem s vlastnoručním podpisem. (2.) 

 

3.4.1 Principy dlouhodobého archivu 

Jak již bylo řečeno, cílem dlouhodobého archivu je zajistit přístup a čitelnost 

elektronických dokumentů v časovém horizontu i několika desítek let.  

Zajištění čitelnosti archivovaného elektronického dokumentu v horizontu 

několika desítek let, lze při splnění následujících principů: 

A. Výběrem vhodného archivního formátu. Výběr vhodného archivního 

formátu lze dnes považovat za alfu a omegu všech řešení dlouhodobých 

archivů. Zkušenosti z projektů, kde byla tato otázka řešena, ukazují na to, že 

pro dlouhodobou archivaci je vhodné použít formáty, které jsou definovány 

normami ISO nebo jinými dlouhodobými standardy. V současné době na 

významu získává formát PDF/A, který je určen normou ISO 19005-1:2005 

jako standard pro dlouhodobou archivaci. 
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B. Vhodnou migrací formátu na aktuální formát. Když se zamyslíme nad 

problematikou dlouhodobosti, je třeba pamatovat na to, že každý formát časem 

zastará a je nutné jej nahradit. Migrace do vhodného archivního formátu, nás 

problémů zbaví, jen je není nutné po nějakou dobu řešit. Časem budeme stejně 

nuceni provést migraci všech elektronických dokumentů do formátu, který 

bude v dané době čitelný, zobrazitelný a poskytne nám požadované údaje. 

Migrace tak zajistí, že každý elektronický dokument je v archivu uložen ve 

formátu, který je v daném časovém okamžiku čitelný a zobrazitelný 

aktuálními produkty a technologiemi. 

C. Nezávislost na hardwarové i softwarové platformě. Dlouhodobý archiv 

musí být navržen tak, aby celá jeho koncepce byla nezávislá na použitých 

hardwarových a softwarových technologiích. To znamená, že archiv musí být 

lehce přenositelný na jakoukoliv jinou novou platformu. Nikdo nemůže 

garantovat, že současní výrobci tu budou i za desítky let, lze garantovat pouze 

to, že dokumenty bude vždy možné přenést na novou vybranou platformu. (2.) 

 

3.4.2 Principy důvěryhodnosti 

Pod  pojmem důvěryhodného archivu si představujeme takový archiv, který garantuje, 

že dokument nebyl po celou dobu archivace změněn, je ve své původní originální 

podobě. Důvěryhodný archiv garantuje, že autor dokumentu uvedeným v dokumentu 

je skutečně ten, kdo dokument do archivu uložil.  

Důvěryhodný archiv je založen na následujících principech: 

A. Zabezpečení vstupního komunikačního kanálu. Abychom mohli říci, že 

dokumenty, které jsou uloženy v důvěryhodném archivu, jsou skutečně 

důvěryhodnými, musíme zabezpečit už jejich vstup do archivu. Musíme 

zabezpečit, že dokument nebyl při cestě od autora do archivu změněn nebo 

nahrazen jiným dokumentem. 

B. Vstupní kontrola. Dokument, který je uložen do důvěryhodného archivu, 

musí být zkontrolován a jednoznačně identifikován. Kontrola ověřuje původ 

a obsah dokumentu. 

C. Elektronický podpis, časová značka a jejich obnova. Dokument, který 

chceme z litery zákona prohlásit za důvěryhodný, musí být podepsán 

elektronickým podpisem nebo označen časovou značkou. Tyto certifikáty, ale 
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mají omezenou platnost. Důvěryhodný archiv zabezpečuje obnovu těchto 

certifikátů, tak aby byla zaručena kontinuita certifikátu a tím i právní 

prokazatelnost dokumentu. 

D. Monitorování systému. Důvěryhodný archiv musí být vybaven 

monitorovacím nástrojem, pro každý dokument vede záznamy o operacích, 

které byly s tímto dokumentem provedeny. (2.) 

3.4.3 Legislativa a uživatelé 

Výhody dlouhodobé archivace a důvěryhodné archivace jsou zřejmé. Na jedné straně 

dlouhodobě čitelné dokumenty, na straně druhé dokumenty, které mají právní 

prokazatelnost. Ideálním řešení je kombinace obou archivů a jejich implementace do 

firemních procesů. Typickými uživateli je bankovní sektor, státní instituce, 

pojišťovny, velké společnosti atd. Prostě všichni, kdo potřebují dlouhodobě ukládat 

dokumenty a ještě mít zaručenu jejich právní prokazatelnost. 

 

Pro organizace, které tato řešení chtějí využívat, to znamená dodržování přesně 

stanovené metodiky pro správu, řízení a archivaci dokumentů. Veškeré metodiky 

musejí být v souladu s platnými zákony, které je nutné z pohledu dlouhodobé 

a důvěryhodné archivace nutné dodržovat: 

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  

zákon č. 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu  

nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu  

vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách  

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (2.) 

 

3.5 Document Management System 

DMS představuje kompletní zabezpečení oběhu, uložení a řízeného přístupu k 

elektronickým dokumentům nebo digitalizovaných papírových dokumentů. 

Cílem systémů DMS (Document Management System) je poskytnout okamžitý 

přístup ke správným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Umožňují 

nejen aktuální dokumenty rychle získat, ale také zajistit jejich bezpečnost díky 
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přesnému vymezení přístupových práv jednotlivých uživatelů. Umožňují 

organizovanou, přehlednou a efektivní správu všech dokumentů.  

Správa dokumentů patří mezi základní oblasti informačního managementu. Měla by 

zajišťovat snadnou dostupnost aktuálních informací pro každého zaměstnance nebo 

externího partnera. Implementace zahrnuje nejenom nainstalování, konfigurace 

a podporu SW, ale také návrh organizačních opatření pro efektivní využívání 

systému. 

 

3.6 SWOT analýza 

SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich 

silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) 

a ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů 

a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů.  

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, 

na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost 

a motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné 

a slabé stránky jsou obvykle meřeny interním hodnotícím procesem nebo 

benchmarkingem (srovnáváním s konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty 

faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, 

podnikové zdroje atd.).  

Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy 

konkurence, demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří 

SWOT analýzu soubor potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí 

faktory firmy se řadí například devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, 

fáze hospodářského cyklu a další. (12.) 
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Základní faktory ovliv ňující silné 

stránky podniku jsou například:  

Příklady slabých stránek podniku 

jsou:  

• unikátní nebo jinak odlišné produkty 

a služby,  

• jedinečné know-how, good will, 

patenty, technologie, obchodní 

značka, reputace,  

• výrobní procesy a postupy 

poskytující konkurenční výhodu,  

• nákladová výhoda (vyplývající 

například z efektivních 

dodavatelských procesů, just-in-

time, apod.),  

• specialní marketingové analýzy,  

• exkluzivní přístup k informačním 

zdrojům,  

• umístění podniku, 

• finanční síla a zdraví firmy,  

• míra její diverzifikace či naopak 

specializace. 

Silné stránky se snaží podnik 

maximalizovat.  

• nedostatečná diferenciace produktů 

a služeb v závislosti na konkurenci, 

• špatná kvalita produktů a služeb, 

• vysoké náklady, nízká produktivita, 

nedostatečná efektivita a výkonnost 

výroby, 

• slabá reputace a obchodní značka, 

• neodpovídající marketingová 

strategie a customer relationship 

management (CRM), 

• omezený přístup k distribučním 

kanálům. 

Narozdíl od silných stránek podniku 

(pravidlo MAX), pro slabé stránky platí 

pravidlo minimalizace jejich vlivu (MINI).  

Příležitosti je možné definovat podle 

oboru podnikání různě, například:  

Neméně důležitou složkou SWOT 

analýzy jsou hrozby podniku, které 

mohou zahrnovat například:  

• rozvoj a využití nových trhů a 

mezinárodní expanze (Čína), 

• rozvoj a využití nových 

distribučních cest (internet), 

• oslovení nových zakaznických 

segmentů, 

• konkurence na trhu, 

• změna či fáze životního cyklu 

výrobku, služby nebo odvětví 

(mechanické pokladny jsou v dnešní 

době nahrazeny elekronickými a 

proto se uz téměř ani nevyrábí), 
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• odstranění mezinárodních 

obchodních bariér (například 

otevření trhu v Iráku), 

• vývoj nových produktů a odvětví 

(iPod, MP3 přehrávače), 

• strategické aliance, fúze, akvizice, 

joint venture, venture capital, 

strategické partnerství, 

• outsourcing podnikových procesů 

(outsourcing učetnictví, lidských 

zdrojů, atd.). 

Stejně jako v případě silných stránek 

podniku se snažíme příležitosti 

maximalizovat tak, aby nám přinášely 

co nejvíce možností jak se odlišit od 

konkurence.  

• cenové strategie a války (například 

odvětví leteckých společností), 

• příchod konkurence na trh s novým 

řešením, produktem nebo službou, 

• regulace trhu (znárodnění), 

• tržní bariéry (zavedení cla, zvýšení 

daní). 

 

SWOT tabulka je velice dobrým nástrojem pro analýzu (interních) silných a slabých 

stránek podniku a (externích) příležitostí a ohrožení, nicméně sestrojení této tabulky 

je pouze prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je propojení 

všech čtyřech dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pravá a levá 

strana SWOT analýzy často jdou proti sobě, což představuje pro management 

rozhodovací oříšek. Je nutné přizpůsobit podnik vnějším faktorům (strategie řízená 

trhem, market-driven strategy) nebo se snažit najít společný průnik firemních 

a  xterních faktorů (strategie řízená zdroji, resource driven strategy, například 

hledáním nových trhů a použití pro již existující produkty a služby). 

Eliminuje-li firma svá ohrožení, koncepčně řeší slabé stránky a kultivuje silné 

stránky, potom může efektivně realizovat příležitosti. Jiný postup představuje rizika 

a nebezpečí. Je velkou chybou snažit se o realizaci identifikovaných příležitostí bez 

eliminace ohrožení a slabých stránek. Neúprosné zákony pákového efektu zadlužení, 

synergických efektů a nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami fungují ve 

prospěch firmy, jsou-li řízeny. V opačném případě způsobují problémy a potíže.  
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Některé aspekty existence podniku nelze přiřadit do SWOT předem, záleží spíše na 

tom, zda-li představují pro firmu silnou stránku, slabou stránku, příležitost nebo 

hrozbu. Patří mezi ně například vlastnická struktura a její stabilita, pozice 

v jednotlivých částech trhu, struktura a stabilita zadavatelů zakázek či zákazníků, míra 

flexibility, složitost a účelnost organizační struktury, celková výrobní kapacita firmy 

(poměr vlastních prací a externích subdodávek), časový průběh výroby, úroveň 

subdodavatelských činností, technologická úroveň činností, způsob a průběh 

financování výroby, personální struktura firmy, odbornost a dovednost zaměstnanců 

a další. (12.) 
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4 Analýza problému a současné situace  

4.1 Představení společnosti  

Společnost ENERGETIKA poskytuje služby v oblasti dodávek energií pro více než 

1 mil. koncových odběratelů v Čechách i na Moravě. Jednatelé společnosti sídlí 

v reprezentačním zastoupení společnosti v Praze. Společnost ENERGETIKA 

zajišťuje své služby ve spolupráci se svými dalšími dceřinými společnostmi. 

V současné době jsou provozovány 2 centralizované podatelny (dále v textu jako 

„CP“). Konkrétně se jedná o CP Brno a CP České Budějovice. Podatelna v kanceláři 

jednatelů v Praze je poskytována formou outsourcingu. Existuje rovněž 16 

regionálních malých podatelen v místních zastoupeních ENERGETIKY (např. 

regionální podatelna v pobočce ENERGETIKA v Táboře), které jsou také 

poskytovány formou outsourcingu. ENERGETIKA dále provozuje zákaznické 

kontaktní centrum v Brně, kam se zákazníci obracejí písemně i telefonicky. 

Zákaznické kontaktní centrum zřídilo samostatné pracoviště (v podstatě se jedná o 

podatelnu), která provádí stejnou činnost jako CP v Brně, protože se zde příchozí 

zásilky evidují, třídí, skenují a opatřují ručně metadaty. Pracovníci také ručně 

přepisují metadata do ERP systému. CP v Brně a CP v Českých Budějovicích mají 

v ENERGETICE své poslání z důvodu velkého množství fyzických papírových 

dokumentů, které přicházejí nebo odcházejí ze společnosti. CP v Brně a Českých 

Budějovicích zpracují denně přibližně 2.100 ks příchozích i odchozích zásilek 

dohromady.  

CP v Brně kapacitně a rozsahem služeb nepostačovala potřebám kontaktního centra, 

proto vzniklo nové pracoviště - podatelna kontaktního centra, které denně zpracuje 

přibližně 3.115 ks příchozích a přibližně stejné množství odchozích zásilek.  
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4.2 CP – organizační zázemí a lidské zdroje 

 

 Pracovní hodiny 

pracoviště 

 

Počet 

pracovníků/ 

pracovních 

úvazků 

Počet 

vedoucích 

pracovníků - 

supervizor 

Počet 

vedoucích 

pracovníků – 

manažer 

CP – České Budějovice 

 

Po – Pá        6:30 

– 14:30 

3 1  

 

 

 

 

 

1 

CP – Brno 

 

Po - Čt       6:30 - 

15:00 

Pá         6:30 

- 12:30 

3 1 

CP – Praha 

 

Po – Pá      8:00 

– 13:00 

 

1  

Regionální podatelny 

 

 

Po – Pá      8:00 

– 13:00 

4,8 

(0,3*16) 

 

CP – zákaznické kontaktní 

centrum 

 

Po - Čt       6:30 - 

15:00 

Pá         6:30 

- 12:30 

4 (plný 

pracovní 

úvazek)  

1 (9:00-

12:00 hod.) 

 

1 

 

1 

 

Z důvodu snížení nákladů jsou služby podatelen v zastoupení ENERGETIKY v Praze, 

na regionálních pobočkách a podatelně zákaznického kontaktního centra, 

poskytovány externími pracovníky - formou outsourcingu. 
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4.3 Proces převzetí zásilek od České pošty 

 

4.3.1 CP – České 

Budějovice 

- ENERGETIKA zřídila P.O. Boxy na hlavní poště 

v Českých Budějovicích 

- k dopravě zásilek je využívána smluvní dopravní služba 

(v textu označovaná jako „M“) 

 - smluvní dopravní služba „M“ vyzvedne v 7:00 hod. 

2 pracovnice CP v sídle společnosti ENERGETIKA 

v Českých Budějovicích 

- jedou společně na hlavní poštu v Českých Budějovicích 

- cesta trvá cca 15 min. 

- na poště: zásilky pro všechny společnosti skupiny 

ENERGETIKA jsou uloženy hromadně v přepravce 

- převzetí doporučených zásilek je umožněno na základě 

smlouvy České pošty s.p. a společností ENERGETIKA  

- pověřený příjemce (pracovník ENERGETIKY) se 

prokazuje průkazem pro převzetí zásilek pro danou 

společnost skupiny ENERGETIKA  

- Zásilky jsou v zásilkovém koši rozděleny na zásilky 

obyčejné a doporučené 

- pracovnice ENERGETIKY nejdříve rozdělí zásilky na 

doporučené dle společnosti adresáta (jednotlivých 

společností skupiny ENERGETIKA)  

- na poště pracovnice ENERGETIKY odtrhnou 

z doporučené zásilky doručenku a orazítkují ji:  

- odpovědný příjemce 

- datum 

- razítko společnosti adresáta 

- a podepíší ji. 

- pracovnice ENERGETIKY potvrdí převzetí zásilek 

razítkem a podpisem na archu České pošty s.p. 

- z časových důvodů není kontrolována zásilka proti 
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úhrnnému podacímu lístku. Originál si ponechá Česká 

pošta s.p., kopii si ponechá ENERGETIKA 

- z pošty smluvní dopravní služba „M“ se odjíždí v 7:30, čas 

cesty 15 min. 

 

4.3.2 CP – Brno - ENERGETIKA zřídila P.O. Boxy na hlavní poště v Brně 

- k dopravě zásilek je využívána smluvní dopravní služba 

„E Servis“ 

 - 1 pracovnice CP jede přímo z domova na hlavní poštu 

v Brně.  

- cesta trvá cca 15 min.  

- Čas: 6:20 začátku převzetí zásilek na poště 

- vozidlo smluvní dopravní služby „E Servis“ je přistaveno 

u budovy České pošty s.p. cca v 7 hod. 

- zásilky jsou již rozděleny Českou poštou na doporučené 

pro zákaznické kontaktní centrum ENERGETIKY, zásilky 

s dodejkami a pro jednotlivé společnosti skupiny  

- obyčejné zásilky jsou uloženy všechny dohromady 

- na poště pracovnice CP provádí také třídění na doporučené 

zásilky na jméno a ostatní  

- Postup převzetí doporučených zásilek je shodný 

s procesem v Českých Budějovicích – viz. výše 

- rozdíl v postupu je v tom, že doručenky z doporučeného 

dopisu odtrhne pracovnice České pošty a předá pracovnici 

CP 

- dodejky jsou zpracovány až na CP Brně, tzn. potvrzeny 

razítkem a podpisem na CP.  

- v 9 hod. si pracovnice Češké pošty s.p. (listonoška) 

převezme potvrzené dodací lístky na CP Brno  

- odjez z ČP zpět na CP Brno je cca v 7:00 hod. 
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4.3.3 CP – Praha - zásilky doručuje Česká pošta s.p. přímo na adresu 

ENERGETIKY v Praze 

- k dopravě zásilek není využívána žádná smluvní dopravní 

služba 

 - pracovnice podatelny jde pěšky na hlavní poštu Praha 1 

 

 

4.3.4 Podatelna – 

Tábor 

- ENERGETIKA zřídila P.O. Box na hlavní poště v Táboře 

- k dopravě zásilek není využívána žádná smluvní dopravní 

služba 

 - pracovnice (externí firma poskytující služby podatelny) 

jde pěšky na poštu, aby vyzvedla doručené zásilky do 

P.O.Boxu 

- převzetí a potvrzení je shodné s postupem CP České 

Budějovice – viz. výše 

 

 

4.3.5 CP – 

zákaznické 

kontaktní 

centrum 

- ENERGETIKA zřídila P.O. Box na hlavní poště v Brně 

- k dopravě zásilek je využívána smluvní dopravní služba 

bezpečnostní agentury „G4“ 

 - převzetí a potvrzení je shodné s postupem CP České 

Budějovice – viz. výše 
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4.4 CP České Budějovice - Pracovní procesy zpracování zásilek 

4.4.1 Způsob 

zpracování 

zásilek 

- 1 pracovnice CP v době přebírání zásilek na poště 

zůstala na CP,  aby zajistila: 

- převzetí odchozích zásilek od uživatelů 

- rozdělení denního tisku do poštovních skříněk 

jednotlivých oddělení ENERGETIKY na CP 

 

4.4.2 Proces 

zpracování 

příchozích 

obyčejných 

zásilek 

 

- orazítkování obálky s uvedením data přijetí 

- zásilka je otevřena pokud není uvedeno jméno adresáta.  

- pokud existuje pochybnost o adresátovi (např. příjmení 

bez uvedení jména) je obálka otevřena a dle obsahu je 

vybrán adresát.  

- zásilky rozděleny do poštovních skříněk jednotlivých 

oddělení ENERGETIKY a dalších společností 

- otevřené zásilky jsou orazítkovány razítkem 

ENERGETIKA, aby bylo zřejmé, že obálka byla 

otevřena na CP 

- je-li možné ze vzhledu obálky usoudit, že jde o fakturu 

(jméno není uvedeno), obálka je otevřena, orazítkována 

datovým razítkem a je vložena do poštovní skříňky 

fakturačního odd.  

- pokud je obálka na jméno, je vložena do pošt.přihrádky 

fakturačního odd.. Fakturační odd. uzavřenou obálku 

převezme, po otevření vrátí fakturu na CP (do přihrádky 

„příchozí zásilky“), CP fakturu orazítkuje datovým 

razítkem a vloží zpět do pošt.přihrádky fakturačního 

odd. 

- zásilky určené pro jinou lokalitu společnosti 

ENERGETIKA v České republice jsou shromážděny na 

společném místě pro další distribuci 

 



27 
 

4.4.3 Proces 

zpracování 

příchozích 

doporučených 

zásilek 

 

- doporučená zásilka není otevřena,  

- zásilka není otevřena ani pokud je uvedeno jméno 

adresáta nebo oddělení v ENERGETICE 

- na obálku se vloží razítko s datem 

- není-li uveden adresát, je zásilka otevřena  

- CP se snaží určit adresáta přečtením obsahu zásilky 

- jméno adresáta napsáno červenou propiskou na obálku 

zásilky 

 

- Magistrát města České Budějovice využívá pro 

distribuci zásilek určených pro spol. ENERGETIKA 

pracovníka, který doručuje osobně doporučené zásilky 

na CP  

- pracovnice CP potvrdí převzetí zásilek podpisem na 

dodacím listě  

 

- CP zapisuje doporučené zásilky do knihy s uvedením 

čísla jednacího (č.podací neexistuje). 

- není kontrolováno, zda seznam zásilek uvedený na archu 

České pošty s.p. odpovídá skutečně dodaným zásilkám 

 

- pracovnice CP zásilky rozděluje pro další distribuci: 

podle velikosti obálky, a to na:  

- obálky bez dodejky  

- obálky s dodejkou  

- rozdělení na dokument vztahující se k elektřině nebo 

plynu  

 

- pracovnice přebírá zpracované zásilky a zapisuje je do 

knihy doporučených zásilek.  

- pracovnice zapisuje evidenci do sešitů, archů, systému v 

počítači 
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- Určení adresáta ve společnostech skupiny 

ENERGETIKA dle následujících parametrů:  

o žádost o změnu ve smlouvě určuje příslušnost na 

zákaznické kontaktní centrum ENERGETIKA v 

Brně nebo České Budějovice 

o dokument související s žádostí zákazníka a 

odběrem plynu určuje příslušnost na zákaznické 

kontaktní centrum ENERGETIKA v Brně  

o dokument související s žádostí zákazníka a 

odběrem elektřiny určuje příslušnost na kontaktní 

centrum ENERGETIKA v Brně nebo České 

Budějovice 

o dokument související se sítěmi rozvodů plynu: 

správa sítí plynu – České Budějovice 

o dokument související se sítěmi elektřiny: dle 

katastrálního území – konkrétnímu technikovi 

ENERGETIKY v České republice 

4.4.4 Odeslání 

zásilek 

k dalšímu 

zpracování 

- veškeré zásilky (doporučené i obyčejné) určené pro 

zastoupení ENERGETIKA v Brně jsou zasílány z CP 

České Budějovice na CP Brno  

- pokud se jedná o doporučenou zásilku, je odeslána 

doporučeně 

- postup: doporučené zásilky se vloží se do velké obálky a 

odešle se doporučeně (přiloží se soupiska doporučených 

zásilek) 

- obyčejné zásilky se vloží do velké obálky o celkové 

hmotnosti cca 1kg 

- veškeré zásilky určené pro regionální servisní střediska 

ENERGETIKY tzv. „RSS“ odesílá CP České 

Budějovice na konkrétní pracoviště RSS a adresátem je 

oddělení nikoli konkrétní pracovník 

- pokud se jedná o doporučenou zásilku, je odeslána opět 
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4.4.5 Příchozí 

faxové zprávy 

a e-maily 

 

- příchozí faxy se evidují do knihy došlých faxových 

zpráv 

- CP předá zprávu dle uvedení adresáta nebo obsahu 

zprávy 

- CP nespravuje centrální e-mailovou schránku ani 

nevyřizuje příchozí e-maily  

 

4.4.6 Způsob 

distribuce 

kurýrních 

zásilek 

 

- kurýrní služba zásilku dodá na CP 

- převzetí je potvrzeno podpisem kurní službě 

- CP telefonicky informuje adresáta o uložené zásilce 

- CP v případě žádosti uživatele zajistí odeslání zásilky 

EMS 

- (pouze do 13 hod. – zásilku je nutné odnést poštu) 

- kurýrní zaslání zásilky kurýrními firmami si organizují 

a hradí sami uživatelé 

- evidence je prováděna do speciálního sešitu (k evidenci 

balíků) 

 

4.4.7 Proces 

předání/ 

převzetí 

zásilek 

uživateli na 

CP 

 

- asistentky jednotlivých sekretariátů (nebo jednotlivý 

uživatelé) si průběžně několikrát za den vyzvedávají 

uložené zásilky v poštovních přihrádkách na CP 

- uživatelé nepodepisují převzetí zásilky, pouze si zásilky 

vyzvednou z pošt.přihrádky CP 

- uživatelé mohou zásilku určenou k odeslání uložit 

kdykoli po celý den do příslušné přihrádky pro ochozí 

zásilky 

 

doporučeně 

- veškeré zásilky určené pro zastoupení ENERGETIKY v 

Praze jsou zasílány v jedné obálce na adresu CP v Praze 

- pokud se jedná o doporučenou zásilku, je odeslána 

doporučeně  
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4.4.8 Proces 

zpracování 

vrácených 

zásilek 

 

- vrácené zásilky jsou rozdělena na doporučené a obyčejné  

- distribuce dle pravidel výše  

 

 

4.4.9 Proces 

zpracování 

odchozích  

zásilek 

 

 

 

- uživatelé ukládají odchozí zásilky na určené místo na CP 

- není evidováno nákladové středisko pro přesnou alokaci 

nákladů za poštovné a další služby 

- CP v omezeném množství poskytuje uživatelům také 

obálky nebo krabice pro přípravu zásilek 

- - uživatelé se obracejí na CP s žádostí o zabalení zásilky 

(balíku)  

 

4.4.10 Proces 

zpracování - 

obyčejné 

zásilky 

 

- obyčejné zásilky určené pro CP Brno a pro ostatní 

destinace (např. regionální servisní střediska) jsou 

soustřeďovány během dne na jednom místě 

- následně jsou zásilky vloženy do obálky až do celkové 

hmotnosti do 1 kg (důvodem je nižší poštovné cca 24 Kč 

za 1 obálku) 

- obálky jsou vloženy do tašky, kterou odveze smluvní 

dopravní služba „M“na Českou poštu 

- hromná zásilka je doručena Českou poštou do Brna 

následující pracovní den 
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4.4.11 Proces 

zpracování - 

doporučené 

zásilky 

- doporučené zásilky určené pro CP Brno jsou 

zaznamenány do souboru Excel. Zásilky 

- vloženy do obálky (do 2 kg) 

- obálka je odeslána doporučeně, zaznamenána do 

souhrnné knihy odchozích doporučených zásilek, kniha 

je předložena České poště pro potvrzení při odeslání 

- zásilky veze na Českou poštu smluvní dopravní služba 

„M“ 

 

 

4.4.12 Doprava mezi 

pracovišti 

ENERGETIKY  

v Českých 

Budějovicích 

- rozvoz a distribuci příchozích i odchozích zásilek 

zajišťuje dopravní služba „M“  

 

 

4.4.13 Doprava 

prováděná 

pracovníky 

ENERGETIKY  

- mezi Českými Budějovice, Brnem a Prahou častou jezdí 

pracovníci ENERGETIKY formou služební cesty 

- firemní řidiči, pokud je to časově možné, se dostaví na 

CP a převezmou odchozí zásilky připravené pro danou 

destinaci 

- - tato forma dopravy je nepravidelná 

 

 

4.4.14 Evidence 

obyčejných 

zásilek 

 

- obyčejné zásilky nejsou evidovány 

- není evidováno přijetí ani předání k vyřízení 
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4.4.16 Evidence 

doporučených 

faktur 

 

- nejdříve se evidují faktury a dobropisy, aby je do 9:00 

hod. bylo možné předat finančnímu oddělení ke 

zpracování 

 

 

 

4.4.17 Evidence do 

elektronické-

ho systému 

- SW vyrobený fi. Benefit CZ 

- vzhledem k tomu, že pracovnice CP upřednostňují práci 

s ručně psanými záznamy před elektronickými systémy, 

SW není plně využíván 

 

 

4.4.15 Evidence 

doporučených 

zásilek 

 

- všechny doporučené zásilky jsou evidovány v ručně 

psaném sešitu, uvádí se: 

- číslo doručenky, odesílatel, adresát, dodejka, jméno 

adresáta 

- doporučené zásilky předané z CP České Budějovice do 

CP Brno jsou zaznamenány do sdíleného souboru Excel 

- zaznamenáno je datum odeslání, číslo dop.zásilky, 

dodejka, datum doručení, oddělení adresáta, poznámka. 

- CP České Budějovice vytiskne seznam odeslaných 

doporučených zásilek na CP Brno z Excelu, jednu kopii 

vloží do obálky k zásilkám, jednu kopii uloží do šanonu 

pro svoji kontrolu  

- CP Brno potvrzuje převzetí doporučených zásilek 

zápisem do souboru Excel. 
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4.4.18 HW + SW 

vybavení CP 

České 

Budějovice 

- poštovní přihrádky neuzamykatelné určené pro každé 

oddělení společnosti 

- 2 PC 

- intranet 

- SW pro podatelnu (Pasportizace) 

- 6 stolů  

- 1 stůl pro uživatele CP 

- 1 velkým stolem ve vyšší výšce pro třídění zásilek 

- faxový přístroj 

- frankovací linka  

- automatická váha 

 

 

4.5 CP Brno - Pracovní procesy zpracování zásilek 

 

4.4.19 Umístění CP 

České 

Budějovice 

- umístění CP v budově sídla ENERGETIKY 

- 2. nadzemní podlaží 

- uzamykatelná prostorná kancelář s odděleným předsálím 

pro zákazníky (uživatele) 

- přístup po schodišti a výtahy 

- prostory kanceláře umožňují vznik minimálně dalších 2 

pracovních míst 

 

4.5.1 Způsob 

zpracování 

zásilek 

- 2 pracovnice CP v době přebírání zásilek na poště 

zůstaly na CP,  aby zajistily: 

- převzetí odchozích zásilek od uživatelů 

- rozdělení denního tisku do poštovních skříněk 

jednotlivých oddělení ENERGETIKY na CP 
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4.5.2 Proces 

zpracování 

příchozích 

obyčejných 

zásilek 

 

- obdobný proces jako na CP České Budějovice 

 

4.5.3 Proces 

zpracování 

příchozích 

doporučených 

zásilek 

 

- veškeré doporučené zásilky, které jsou určeny pro 

zákaznické kontaktní centrum, jsou zpracovány v CP 

Brno 

- zásilky jsou roztříděny nejprve podle velikosti z důvodu 

lepší manipulace 

- všechny doporučené zásilky jsou orazítkovány na obálku 

razítkem ENERGETIKA a datem 

- zásilky jsou dále seřazeny dle podací pošty a následné 

zapisování do knihy je usnadněno tím, že se nemusí 

vypisovat celé jméno podací pošty 

- zásilky, které nejsou označeny odesílatelem, jsou 

otevřeny, aby bylo možné do knihy doručených zásilek 

zaznamenat odesílatele 

- je-li uvedeno jméno adresáta, obálka není otevřena 

- do registrační knihy se zapisuje: registrační číslo ČP, 

odesílatel, podací pošta, případně adresáta 

- na závěr se sečte: celkový počet doporučených zásilek, 

celkový počet osobně doručených doporučených zásilek, 

celkový počet vrácených doporučených zásilek a údaje 

se zapíší do knihy doporučených zásilek 

- vytvoří se 2 kopie celkového počtu zásilek z knihy 

doporučených zásilek 

- smluvní dopravní služba předá kopie na podatelnu 

kontaktního centra, kde pracovnice 1 kopii podepíše a 

smluvní dopravní služba podepsanou kopii přiveze zpět 

na CP Brno následující den 
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4.5.4 Odeslání 

zásilek 

k dalšímu 

zpracování 

- veškeré zásilky (doporučené i obyčejné) určené pro 

zastoupení společnosti ENERGETIKA v Českých 

Budějovicích jsou zasílány z CP Brno na CP České 

Budějovice  

- postup obdobný jako na CP České Budějovice 

 

4.5.5 Příchozí 

faxové zprávy 

a e-maily 

 

- CP Brno nevyřizuje faxy od zákazníků 

- e-mail je používán pro komunikaci v rámci společnosti 

ENERGETIKA 

 

 

4.5.6 Způsob 

distribuce 

kurýrních 

zásilek 

 

- postup obdobný jako na CP České Budějovice 

 

4.5.7 Proces 

předání/ 

převzetí 

zásilek 

uživateli na 

CP 

 

- asistentky jednotlivých sekretariátů (nebo jednotlivý 

uživatelé) si průběžně několikrát za den vyzvedávají 

uložené zásilky v poštovních přihrádkách na CP 

- uživatelé mohou zásilku určenou k odeslání uložit 

kdykoli po celý den do příslušné přihrádky pro ochozí 

zásilky 
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4.5.8 Proces 

zpracování 

vrácených 

zásilek 

- vrácené zásilky jsou rozdělena na doporučené 

a obyčejné  

- distribuce dle pravidel výše  

4.5.9 Proces 

zpracování 

odchozích  

zásilek 

 

- CP převezme zásilku od uživatele 

- doporučené zásilky jsou označeny zákazníkem v levém 

horním rohu D, CP orazítkuje „Doporučeně“ 

- CP ofrankuje a zapíše do archu podací list seznam 

odchozích zásilek doporučených  

- CP zajišťuje také odeslání zásilky formou EMS nebo 

formou balíku (na žádost uživatele, je balík také 

zabalen). 

- uživatelé si sami organizují kurýrní službu  

- ve 14:00 hod. pracovnice CP odnesou v taškách zásilky 

na nejbližší pobočku České pošty s.p. 

- doporučené zásilky předané z CP České Budějovice do 

CP Brno jsou zaznamenány do sdíleného souboru Excel 

- zaznamenáno je datum odeslání, číslo dop.zásilky, 

dodejka, datum doručení, oddělení adresáta, poznámka. - 

vytištěný formulář je předán společně se zásilkami 

- CP Brno doplní do Excelu informace o adresátovi 

a vytiskne list 

- formulář se vrátí zpět na CP České Budějovice 

následující den (společně se zásilkami vypravenými CP 

Brno) 

- uživatelům v ENERGETICE v Brně vloží do poštovní 

přihrádky oznámení o uložení doporučené zásilky 

- uživatel požádá o vydání zásilky a podepíše převzetí 

- 2 kopie evidenčního listu jsou také předávány společně 

s doporučenými zásilkami na CP kontaktního centra, kde 

jedena kopie po potvrzení je vrácena zpět na CP Brno 

- potvrzené seznamy (listy z Excelu) jsou archivovány na 

CP Brno 
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4.5.10 Proces 

zpracování - 

obyčejné 

zásilky 

 

- CP Brno si stanovila cíl: rozdělit veškeré příchozí 

zásilky daný den do poštovních skříněk do 10:00 hod. 

téhož dne 

- některé zásilky, např. oznámení o zahájení stavebního 

řízení z městského úřadu jsou po otevření a zjištění typu 

dokumentu odloženy k pozdějšímu zpracování (po 10 

hod.) 

- výše uvedený typ zásilky je otevření orazítkována 

razítkem ENERGETIKA a datumovým razítkem 

- ostatní typy zásilek jsou orazítkovány na obálce 

razítkem ENERGETIKA a datumovým razítkem, pokud 

je zásilka uvedena na jméno a není proto otevřena 

- zásilka je otevřena, pokud není uvedeno jméno adresáta 

- pokud existuje pochybnost o adresátovi (např. příjmení 

bez uvedení jména) je obálka přiřazena jednomu 

z možných adresátů, tzn. není zkoumán obsah a vybírán 

nejvhodnější adresát 

- roztříděné zásilky jsou rozděleny do poštovních 

přihrádek 

- pro zásilky označené názvem oddělení ve firmě není 

jednotné pravidlo pro otevírání (v některých případech 

otevřeny nejsou) 

- neotevřené zásilky jsou razítkovány datumovým 

razítkem na obálku 

- otevřené obálky jsou razítkovány datumovým razítkem 

na dokument uvnitř obálky (razítko ENERGETIKA a 

datum) 

- Je-li možné ze vzhledu obálky usoudit, že jde o fakturu, 

obálka je přesto otevřena a je vložena do poštovní 

skříňky fakturačního oddělení 

- zásilky určené pro jinou lokalitu ENERGETIKY jsou 

shromážděny na společném místě pro další distribuci. 
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4.5.11 Proces 

zpracování - 

doporučené 

zásilky 

- doporučené zásilky určené pro CP České Budějovice 

jsou zaznamenány do souboru Excel. Zásilky 

- postup obdobný jako na CP České Budějovice 

 

- v případě doručených balíků Česká pošta s.p. vyplní 

formulář výzva o uložení zásilky a uloží ji do P.O.Boxu 

- CP Brno uloží formulář do poštovní přihrádky, aby 

upozornila útvar Facility Management o uloženém 

balíku 

- pověřená pracovnice útvaru Facility Management 

zásilku vyzvedne osobně nebo ji nechá doručit Českou 

poštou na místo určení v ENERGETICE 

 

 

4.5.12 Doprava mezi 

pracovišti 

ENERGETIKY 

v Brně 

- 7:30 hod. vyzvedne smluvní dopravní služba odchozí 

zásilky (doporučené, obyčejné, interní zásilky)  na 

recepci ENERGETIKY, kde je pracoviště kontaktního 

centra a převeze je na CP Brno 

- 7:50 hod. příjezd na hlavní poštu Brno – pracovnice CP 

vyzvedává doporučené zásilky uložené v P.O.Boxu 

a společně jedou zpět do CP Brno  

- 11:00 hod. (v pátek v 10 hod.) vyzvedne smluvní 

dopravní služba zásilky z CP Brno (interní pošta a 

zásilky pro zákaznické kontaktní centrum) 

- v jednotlivých lokalitách ENERGETIKY v Brně 

vyzvedne zásilky určené pro CP Brno  

- 11:45 hod. doručení zásilek na CP Brno 

- 11:45 hod. vyzvednutí zásilek z poslední pobočky 

ENERGETIKY v Brně 

- 12:30 hod. doručení zásilek na CP Brno 
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4.5.13 Doprava 

prováděná 

pracovníky 

ENERGETIKY  

- mezi Českými Budějovice, Brnem a Prahou často jezdí 

pracovníci ENERGETIKY formou služebních cest 

- firemní řidiči, pokud je to časově možné, se dostaví na 

CP a převezmou odchozí zásilky připravené pro danou 

destinaci 

- tato forma dopravy je nepravidelná 

 

4.5.14 Evidence 

obyčejných 

zásilek 

 

- obyčejné zásilky nejsou evidovány 

- není evidováno přijetí ani předání k vyřízení 

 

 

 

 

4.5.15 Evidence 

doporučených 

zásilek 

 

- doporučené zásilky pro zákaznické kontaktní centrum 

jsou stále zapisovány do sešitu  

- doporučené zásilky pro poskytovatele služeb (jídelna, 

bezpečností agentura) jsou zaznamenány do sešitu 

- balíky jsou zaznamenávány do sešitu  

 

 

4.5.16 Evidence 

doporučených 

faktur 

 

- viz. evidence obyčejných, doporučených zásilek 
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4.5.17 Evidence do 

elektronické-

ho systému 

- SW vyrobený fi. Benefit CZ 

- doporučené zásilky se zaznamenají do SW 

- ze SW se vytiskne 1 (nebo 2 kopie) celkové seznamy 

doporučených zásilek na danou lokalitu ENERGETIKY 

– slouží pro kontrolu 

- uživatel v dané lokalitě po obdržení doporučené zásilky 

potvrdí na vytištěný seznam převzetí a odešle seznam 

v extra zásilce obyčejně zpět na CP Brno 

 

 

4.5.18 HW + SW 

vybavení CP 

Brno 

- poštovní přihrádky neuzamykatelné určené pro každé 

oddělení společnosti 

- 2 PC 

- intranet 

- SW pro podatelnu (Pasportizace) 

- poštovní přihrádky neuzamykatelné určené pro každé 

oddělení firmy  

- 6 stolů a židle  

- 3 pracovní stanice PC 

- kopírovací stroj čb A4 Minolta EP 1030  

- tiskárna čb A4 HP LaserJet 1200 

- řezačka Frama Access 

- 3 telefony (pevná linka),  

- váha integrovaná s frankovačkou  (není používána, protože 

je pomalá, proto je využívána digitální váha off-line)   

- frankovací linka Frama Sensonic 2600T  
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4.5.19 Umístění CP 

Brno 

- umístění CP v budově společnosti ENERGETIKA v Brně 

- zvýšené přízemí, nájezdová rampa, uzamykatelná kancelář 

s odděleným předsálím pro zákazníky 

- přístup po schodišti a po nájezdové rampě 

- 3 pracovní místa  

- prostor kanceláře umožňuje rozšíření max. o 1 pracovní 

místo 

- další pracoviště CP lze případně umístit v přilehlých 

kancelářích v budově CP v 1. nadzemním poschodí 

 

4.6  Rozdíly v procesech na podatelnách 

Pro zachycení nejdůležitějších činností pracovníků ostatních podatelen poslouží výše 

uvedený popis činností. Není proto nezbytně nutné popisovat detailně další činnosti. 

Je však nutné podotknout, že existují rozdíly ve zpracování zásilek na jednotlivých 

podatelnách. Každý kolektiv pracovnic na jednotlivých podatelnách si vytvořil svoje 

vlastní postupy, které jim nejvíce vyhovují. 

Rozdíly lze pozorovat např. na jednotlivých lokalitách společnosti ENERGETIKA 

v tom smyslu, že existují různá „zavedená“ pravidla pro otevírání obálek. Pokud tento 

postup nenarušuje listovní tajemství a uživatelé s postupem souhlasí, není nezbytně 

nutné je měnit.   

Odlišné zpracování zásilek (dokumentů) ovšem existuje na dvou odděleních 

společnosti, kde se zásilky digitalizují. Jedná se o fakturační oddělení a již zmíněné 

zákaznické kontaktní centrum v Brně. 
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4.7 Fakturační oddělení spol. ENERGETIKA - České Budějovice 

4.7.1 Dodavatelské 

faktury 

ENERGETIKY  

- ENERGETIKA centrálně zpracovává dodavatelské 

faktury na fakturačním oddělení v Českých Budějovicích 

- 7 pracovníků fakt.oddělení + manažer 

- zásilky jsou uloženy na CP v poštovní přihrádce 

fakturačního oddělení 

- ENERGETIKA akceptuje od svých dodavatelů výhradně 

faktury v papírové formě – cca 70-75.000 faktur ročně 

 

4.7.2 Proces 

zpracování 

faktur 

 

- Pracovnice fakturačního oddělení vyzvedávají zásilky 

uložené na CP cca 3 x denně 

- faktury se na fakturačním oddělení rozdělují na 

materiálové a nemateriálové 

- kontrola z pohledu formálního obsahu faktury  

- rozhodnutí o vrácení faktury nebo další zpracování  

- konkrétní pracovník fakturačního oddělení fakturu 

skenuje a odešle si vytvořené obrázky na pracovní 

stanici 

- následuje předběžné pořízení faktury a vytvoření 

oběhového dokladu 

- vznik účetního dokladu  

- elektronické workflow  

- věcné a nákladové schválení faktury - generální 

schválení faktury  

- „kontrola 4 očí“  

- účetní vypořádání 

- faktury jsou archivovány 10 let – z toho cca 3 roky 

v šanonu na pracovišti – následně v centrálním archivu 

spol. ENERGETIKA 
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4.7.3 HW vybavení 

 

- ke skenování jsou požívány skenery Fujitsu fi-5750C. 

- Fakturační oddělení má k dispozici 5 skenovacích 

pracovišť 

 

4.8 Podatelna zákaznického kontaktního centra ENERGETIKA - 

Brno 

4.8.1 Doporučené 

zásilky pro 

zákaznické 

kontaktní 

centrum   

- doporučené zásilky přebírá pracovnice CP Brno na 

hlavní poště Brno 

- následně jsou převezeny na CP Brno a zaevidovány 

- doporučené zásilky jsou převezeny smluvní dopravní 

službou cca v 11:30 hod. z CP Brno na podatelnu 

kontaktního centra Brno 

 

4.8.2 Doporučené 

zásilky pro 

zákaznické 

kontaktní 

centrum   

- obyčejné zásilky doručené do P.O.BOXu na hlavní poště 

Brno převezme pracovník smluvní dopravy 

zákaznického kontaktního centra Brno cca v 7:30 hod. 

 

4.8.3 HW vybavení 

 

- řezačka na otevírání obálek 

- frankovací stroj Frama Sensonic + on-line váha Frama  

- doporučené zásilky nejsou frankovány, ale předány na 

recepci hlavní budovy ENERGETIKA v Brně, odkud 

jsou následně předány na CP v Brně 

- 2 ks skenery Fujitsu fi-5750C 
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4.8.4 Zpracování 

zásilek 

- 2 pracovnice třídí dokumenty pro další zpracování dle 

pravidel pro skenování 

- SW spisové služby „e-spis“ generuje čárový kód, který 

pracovnice podatelny kontaktního centra vytiskne na 

štítek a nalepí na dokument, pokud se jedná o dokument 

určený ke skenovány 

- dokumenty jsou skenovány, ukládány na archivační 

vrstvu v SW Documentum 

- skenované i neskenované dokumenty jsou následně 

zpracovány pracovníky kontaktního centra, tzn. 

přepisovány do dalších systémů 

 

4.8.5 SW 

používající 

společnost 

ENERGETIKA  

- MS Sharepoint – aplikace pro vedení projektů a ukládání 

dokumentů pro projekty 

- SW e-spis - frontendová aplikace pro příchozí 

dokumenty kontaktního centra; jako archiv využívá 

Documentum 

- SAP je primární SW nástroj pro zpracování dokumentů 

- IXOS – archivní server - pro jednotlivou archivaci bez 

workflow 

- Documentum – aplikace pro workflow dokumentů 
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4.9 Počet zásilek zpracovaných podatelnami 

Za účelem zjištění současného způsobu zpracování dokumentů, jejich počtu a dalších 

systémů bylo provedeno dotazování pracovnic podatelen formou dotazníků. Výsledky 

jsou uvedeny v příloze č.1  

Níže uvedená tabulka sumarizuje pro přehlednost počet zásilek zpracovaných 

podatelnami za jeden den. 

 

Průměrné množství zásilek / 1 pracovní den 

  
CP České 

Budějovice 
CP Brno 

Podatelna 

kontaktního 

centra 

Podatelna 

Praha 

Regionální 

podatelny 

Celkový počet 

"p říchozích" zásilek 
624 320 1500 16 465 

Celkový počet 

"odchozích" zásilek 
541 676 1615 10 630 

SUMA 1166 996 3115 26 1095 

Celkový počet "příchozích" zpráv do datových schránek 190 

 
Tab. 1: Průměrné množství zásilek / 1 pracovní den 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Za zásilku je považován dopis, balík, dokument, který má být doručen adresátovi 

v rámci společností skupiny ENERGETIKA. 

V rámci všech podatelen je denně zpracováno celkem cca 6.600 ks zásilek 
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4.10 Vyhodnocení současného způsobu zpracování zásilek 

podatelnami 

Centralizované podatelny v Brně a v Českých Budějovicích mají v rámci firmy své 

poslání z důvodu velkého množství fyzických papírových dokumentů, které přicházejí 

nebo odcházejí ze společnosti. CP v Brně a Českých Budějovicích zpracují denně více 

než 2000 příchozích i odchozích zásilek dohromady. 

Zásilky jsou zpracovány manuálně (tzn. přijaty, zaevidovány, roztříděny, otevřeny, 

předány k další distribuci) ve stejný den, kdy jsou přijaty podatelnou. S přihlédnutím 

k výše uvedenému je počet centralizovaných podatelen, počet jejich pracovnic 

a vybavení odpovídající časovým nárokům a způsobu zpracování zásilek.  

Se vznikem kontaktního centra stála společnost před otázkou potřeby řešit narůstající 

počet dokumentů. I z důvodu odlišných lokalit CP v Brně a zákaznického kontaktního 

centra, vzniklo nové pracoviště pro potřeby služeb kontaktního centra, které denně 

zpracuje přibližně 1500 příchozích a přibližně stejné množství odchozích zásilek. 

Z důvodu snížení nákladů je podatelna kontaktního centra provozována převážně 

pracovníky poskytnutými pracovními agenturami.  

Podatelna v Praze a ostatní regionální podatelny jsou poskytovány již kompletně 

formou outsourcingu. 

Záměrem optimalizace je, aby centrální podatelna procesně podporovala ostatní 

oddělení a obchodní záměry ostatních dceřiných společností ENERGETIKY v České 

republice. 

Za jedno z rizik lze považovat decentralizovaný proces digitalizace příchozích 

dokumentů – tzn., že v současné době potřebu automatizovaně zpracovávat 

dokumenty nezávisle na centrální podatelně řešilo již oddělení zpracování faktur 

(skenovací pracoviště v České Budějovice) a zákaznické kontaktní centrum v Brně.  

Stávající decentralizace procesů digitalizace v jednotlivých odděleních brání sloučení 

procesů, a to ve smyslu vybudování jednoho pracoviště, kde by se centrálně 

zpracovávaly příchozí zásilky. Centralizované pracoviště by mohlo s sebou přinést 

další synergické efekty ve formě snížení nákladů na infrastrukturu, počet pracovníků 

i zlepšení parametrů poskytovaných služeb (zrychlení zpracování dokumentů atp.). 
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4.11 SWOT analýza stávajícího stavu 

Hlavními příležitostmi ke zlepšení procesů jsou zejména slabé stránky zjištěné při 

provedené analýze. 

S: Silné stránky  

� zkušený tým pracovnic CP (průměrná délka pracovního poměru se 

zaměstnanci CP je delší než 4 roky)  

� rychlost zpracování a doručení dokumentu (1 den) 

� kvalitní zpracování (evidence příchozích doporučených zásilek, minimální 

množství reklamací) 

� již existující IT infrastruktura 

� silná vyjednávací schopnost ENERGETIKY se svými dodavateli 

a poskytovateli služeb 

 

W: Slabé stránky 

� geograficky vzdálená sídla ENERGETIKY a dalších dceřiných společností 

a z tohoto důvodu byly zřízeny centralizované podatelny v těchto lokalitách 

� velké množství zásilek putuje (je vícenásobně zpracováváno) mezi lokalitami 

ENERGETIKY - to je způsobeno tím, že zásilka „hledá svého adresáta“, tzn. 

různá zastoupení ENERGETIKY zpracovávají různou pracovní agendu a CP 

neznají správného adresáta 

� nedokumentovaný proces s velkým množstvím výjimek při třídění došlé pošty 

� více dodavatelů služeb pro CP (smluvní dopravní služba CP v Brně, smluvní 

dopravní služba pro zákaznické kontaktní centrum v Brně, smluvní doprava 

zásilek v ČB) 

� nižší úroveň poskytovaných služeb hlavního dodavatele – České pošty s.p. 

� problematická zastupitelnost pracovníků CP v době nemocí, dovolených 

� nejednotné postupy při zpracování příchozích dokumentů 

� opakované ruční třídění zásilky během jejího zpracování na CP 

� opakované zaznamenávání stejné zásilky do několika evidenčních listů (sešitů) 

� vysoký podíl manuálních, často se opakujících úkonů - nízká úroveň 

automatizace 
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O: Příležitosti 

� snaha snížit celkové náklady na zpracování zásilek a tok dokumentů, vůle ke 

změně  

� existující infrastruktura (SW e-spis, SW Documentum, SW Open Text, SW 

Pasportizace pro podatelny, HW – již nakoupené skenery)  

� definování pravidel pro rozdělování dokumentů ke zpracování 

� probíhající školení pracovnic CP na využívání SW Pasportizace  

� probíhající školení pracovnic CP na správu SW pro správu datových schránek 

� zkušenosti společnosti s procesem digitalizace dokumentů (odd. fakturace 

a zákaznické kontaktní centrum) 

 

T: Hrozby 

� decentralizovaná digitalizace příchozích dokumentů (odd. fakturace, podatelna 

kontaktního centra) 

� navýšení počtu pracovníků CP v případě dalšího nárůstu počtu fyzických 

dokumentů 

� potřeba nastavit záložní plán pro případ výpadku SW elektronické podatelny  

� změny pracovních postupů 

� pravděpodobná nedostatečnost zakoupených licencí SW pro workflow 

dokumentů všem uživatelů  

� poštovní služby jsou poskytovány v regionálních centrech ENERGETIKY 

a dceřiných společností  
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Za základní předpoklady – tzn. návrhy změn, které povedou k optimalizaci lze označit 

následující.  

 

� omezení manuální manipulace s papírovými dokumenty 

� centrální zpracování papírových zásilek na jednom pracovišti  

� stanovení jednotných pravidel pro klasifikaci dokumentu a jednoznačné 

workflow dokumentu 

� digitalizace všech zásilek, které lze otevřít 

� elektronické workflow dokumentů na základě podmínek - minimalizování 

oběhu papírových dokumentů 

� automatizace vytěžování údajů z papírových dokumentů během digitalizace 

 

Omezení manuální práce s papírovými dokumenty je stěžejní myšlenkou. 

 

5.1 Správa datových schránek 

Od 1.11.2009 zákon ukládá právnickým osobám povinnost přijímat datové zprávy od 

orgánů státní moci prostřednictvím datových schránek. Útvar Facility Management 

převzal odpovědnost za příjem, distribuci a archivování elektronických dokumentů 

přijatých prostřednictvím datových schránek.  

Statutární zástupci jednotlivých společností skupiny ENERGETIKY obdrželi 

přístupové informace k datovým schránkám. Statutární zástupce určili administrátora 

systému, který je oprávněn manipulovat s datovou schránkou. Administrátor může na 

základě zmocnění určit další osoby oprávněné manipulovat s datovou schránkou.  

Vzhledem k existenci dvou SW (e-spis a Pasportizace), které má ENERGETIKA již 

naimplementovány, a které se jsou vhodné pro správu datových schránek, by bylo 

žádoucí vybrat vhodnější z nich. (22.) 
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SWOT analýza pro SW právu datových schránek 

 

S: Silné stránky 

� automatický režim s minimální účastí manuální práce 

� rychlost zpracování a doručení dokumentu 

� bezpečnost (minimalizace lidské chyby neopatrností) 

� dohledatelnost historie dokumentu – kdy byl doručen, kdy přečten, kým, atd. 

 

W: Slabé stránky 

� náklady na úpravu stávajícího SW nebo pořízení nového SW + implementace 

� náklady na školení obsluhy (a případně uživatelů) 

� investice do integrace se stávajícím informačním systémem pro archivaci 

� úprava pracovních smluv pověřených pracovníků 

� existence několika systémů, ve kterých budou zpracovávány dokumenty 

 

O: Příležitosti  

� HW a SW infrastruktura vhodná pro další upgrade (v jednom SW bude možné 

zpracovávat dokumenty z dalších veškerých vstupních kanálů (e-maily 

i papírová korespondence) 

� definování pravidel pro rozdělování dokumentů ke zpracování 

 

T: Hrozby 

� potřeba nastavit záložní plán pro případ výpadku SW elektronické podatelny  

� změny pracovních postupů 

� pravděpodobná nedostatečnost zakoupených licencí SW e-spis 

� potřeba programovat SW Pasportizace pro účely společností skupiny 

ENERGETIKA 

 

Rozhodujícím faktorem z pohledu managementu společnosti se ukázala být cena 

celkového řešení, a proto navrhuji využití stávajícího SW Pasportizace. Významným 

pozitivem je, že daný SW již využívá CP Brno pro evidenci zásilek. 

SW Pasportizace umožňuje automaticky stahovat datové správy z jednotlivých 

datových schránek společností skupiny ENERGETIKA. Pracovnice CP Brno 

následně rozhodne, komu je datová zpráva určena a zprávu odešle jako běžný e-mail. 
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SW Pasportizace umožňuje nastavení základního sledování činností, co se 

s dokumentem dále děje, a to ve smyslu: „čeká na vyřízení, vyřízeno, vráceno, atd.“ 

Počet zpracovávaných dokumentů z datových schránek se pohybuje řádově 

v desítkách kusů za den.  

Zavedení nových procesů zpracování elektronických dokumentů včetně jejich 

archivace upravují další právní normy. Obecně lze tuto povinnost uchopit jako 

příležitost tak, aby mohly být v budoucnu digitalizované dokumenty uchovávány 

s možností prokázání jejich důvěryhodnosti. K dané problematice není doposud 

adekvátní vyhláška, ani vypracovaná závazná metodika. Z tohoto důvodu navrhuji 

neinvestovat do doporučených opatření a vyčkat, až bude vydána odpovídající 

vyhláška. 

Alternativním postupem pro maximální zabezpečení archivace elektronických 

dokumentů je:  

� U přijímaného dokumentu ověřit platnost certifikátu a platnost časového 

razítka. 

� Výsledek ověření zaznamenat. 

� Pokud u dokumentu neexistuje časové razítko, opatřit vlastním časovým 

razítkem. 

 

5.2 Rozmístění centralizovaných podatelen a fyzické procesy 

Počet a umístění jednotlivých pracovišť CP v současné době odpovídá zastoupením 

společností ENERGETIKA na trhu v České republice. Uživatelé od podatelen 

očekávají, že budou poskytovat služby jako doposud. Z tohoto důvod není možné 

předpokládat změnu jejich umístění ani jejich počtu.  

Při provádění analýzy byly zjištěné některé odlišnosti v pracovních postupech 

jednotlivých podatelen: 

� Rozdílná kvalita a rozsah služeb poskytovaných Českou poštou s.p. CP přebírá 

některé činnosti za Českou poštu, a tím firmě vznikají náklady (např. doprava 

zásilek z pošty na CP; Česká pošta oznámí CP, že na hlavní poště je uložena 

doporučené zásilka nebo balík, aniž se před tím pokusila zásilku doručit na 

CP).  

� Rozdílné pravidla pro otevírání zásilek. 

� Evidence ve více sešitech (listech). 
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Potřeba evidovat převzetí zásilky adresátem (uživatelem).  

 

SWOT analýza pro rozmístění centralizovaných podatelen a fyzické procesy 
 

S: Silné stránky  

� nevyžaduje výrazné finanční investice (rozšíření o správu datových schránek 

vyžaduje investice) 

� úpravou procesů se uvolní část kapacity pracovnic podatelen na jiné činnosti 

s přidanou hodnotou 

� založené P.O.Boxy pro písemný styk se zákazníky 

 

W: Slabé stránky 

� pouze optimalizace fyzických činností bez návazných kroků nepřinese 

potřebnou míru optimalizace a očekávané výsledky 

� obtížné (časově náročné) jednání s Českou poštou s.p. 

� zákazníkům jsou oznamovány různé adresy pro písemný styk 

s ENERGETIKOU (existence většího počtu P.O.Boxů) 

 

O: Příležitosti 

� nezbytný základ pro popsání a úpravu procesů 

� nezbytný základ pro další varianty vedoucí k optimalizaci 

� využití zkušeností spolupráce jiných společností s Českou poštou pro dosažení 

požadované kvality služeb od České pošty 

� využití popisů činností CP pro definování pravidel a činností CP 

� unifikování kontaktních adres pro zákazníky (pro segmenty zákazníků, 

dodavatele, atd.) 

 

T: Hrozby 

� úprava pracovních smluv s pracovnicemi CP (rozsah činností, odpovědnosti 

atd.) 

� potřebné školení pracovnic CP na SW Pasportizace 
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5.3 Digitalizace zásilek bez automatizovaného vytěžování údajů  

V současné době jsou procesy nastaveny tak, že zásilka, která je doručena např. na CP 

Brno, ale adresát (pracovník ENERGETIKY) sídlí v Českých Budějovicích, je 

předána na CP České Budějovice, která zásilku znovu zpracuje (tzn. rozbalí, případně 

zaeviduje, určí adresáta atp.) a zajistí předání adresátovi. V případě, že dojde k chybě 

a zásilku musí zpracovat jiný pracovník, zásilka putuje opět na CP České Budějovice 

a dále k určenému adresátovi. Tzn. v současné době je určité množství nesprávně 

doručených dokumentů, opětovně doručováno (někdy i vícekrát) v rámci jednotlivých 

zastoupení ENERGETIKY v ČR. Tyto činnosti nenesou přidanou hodnotu, jsou 

vykonávány zbytečně a finančně zatěžují firmu. Sekundární efekt spočívá 

v prodlužování času na vyřízení zásilky (např. reklamace) a zvyšování 

pravděpodobnosti ztráty zásilky. Dochází k prodloužení zpracování zásilky několika 

dnů v případě, že byl dokument napoprvé doručen nesprávnému adresátovi, nebo byl 

nekorektně rozpoznán po obsahové stránce v podatelně (tzn. nebyl správně určen druh 

dokumentu a způsob jeho následného zpracování). 

Evidence doporučených zásilek spočívá fakticky v ručním vedení několika 

papírových evidencí. To má za následek sníženou možnost hledání a zjišťování, zdali 

a kdy byla zásilka doručena konečnému příjemci. 

Pracovnice CP denně řeší složitý rozhodovací proces při třídění došlých zásilek 

a určení konečného řešitele (adresáta v ENERGETICE).  

Navrhované řešení spočívá v úpravě stávajících procesů, tzn. fyzického zpracování 

zásilek, stanovení jednoznačných pravidel pro třídění a zavedení nového procesu – 

digitalizaci příchozích dokumentů. 

Digitalizace je první krok k tomu, aby pracovníci ENERGETIKY měli přístup 

k doručeným zásilkám v elektronické formě – tzn. přístup k dokumentu z jakéhokoli 

místa, fakticky kdykoli a okamžitě. Zároveň lze řešit i otázky prokazatelné evidence, 

kdo a kdy s dokumentem pracoval.  

Elektronickým oběhem dokumentů lze ušetřit nejenom poplatky na poštovném, ale 

především manuální úkony prováděné zbytečně několikrát s daným dokumentem. 

Z hlediska IT se doporučuje za optimální, aby veškeré elektronické dokumenty všech 

typů byly shromážděné a evidované centrálně v jednom systému. 
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Obr. 3: Proces digitalizace na CP 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

 

Nastíněná koncepce řešení v ideálním případě komplexně zabezpečí celý životní 

cyklus dokumentu ve společnosti: 

 

� příjem dokumentů, 

� evidenci dokumentů, 

� rozdělování dokumentů, 

� oběh dokumentů, 

� vyřizování dokumentů, 

� odesílání dokumentů, 

� ukládání dokumentů. 

Centrální 
podatelna 

Skenování  Kontrola 
Indexace 

Back -Office  Koncoví 
uživatelé 

Příprava zásilek  
 

 

třídy dokumentu  
Manuální typování 

zpracování 
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CP České 
Bud ějovice CP Brno

Podatelna 
kontaktního 
centra

Podatelna 
Praha

Podatelna 
Tábor

Přích.obyčejné zásilky 238 131 1500 5 10
Průměrný počet stran dokumentu 3 3 2 3 3
Přích.doporučené zásilky 171 95 2 6
Průměrný počet stran dokumentu 3 3 3 3

Suma stran pro digitalizaci 1229 679 3000 21 48

Průměrné množství zpracovaných zásilek - denn ě

Schématické znázornění činností CP pro digitalizaci zásilek. Hlavní nevýhodou je 

manuální třídění zásilek a určování třídy dokumentu – tzn. komu bude zásilka 

určena pro další zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Proces digitalizace na CP podrobně  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka níže upřesňuje průměrné množství zásilek a předpokládané množství 

obrazů vytvořených při jejich digitalizaci za jeden pracovní den. 

 

 

Tab. 2: Průměrné množství zpracovaných zásilek / 1 den 
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SWOT analýza pro digitalizaci zásilek bez automatizovaného vytěžování údajů  
 

S: Silné stránky 

� úspora nákladů, které vznikají kopírování zásilky (dokumentu) na různých 

odděleních, pokud je dokument předáván dále ke zpracování 

� ušetřená manuální práce s papírovými dokumenty (např. opětovné zpracování 

zásilky více podatelnami; manuální činnost pracovníků bude potřeba moci být 

využita na jiné činnosti) 

� zavedení rychlejšího a průkazného toku elektronických dokumentů (na rozdíl 

od papírových zásilek) 

� ušetření nákladů na fyzickou archivaci (náklady na prostory, manipulaci, 

automatizace skartačních postupů) 

� ušetření času a nákladů na poštovní přepravu zásilek 

� rychlejší doručení konečnému příjemci i v případě prvního špatného doručení. 

� automatizace souvisejících agend (knihy doručené a odeslané pošty, 

doručenky atd.) 

� systém je možné dále škálovat o funkce zajišťující kompletní správu 

dokumentů uvnitř firmy 

 

W: Slabé stránky 

� rozhodování o typu dokumentu a jeho zařazení do procesu zpracování zůstává 

na pracovnici CP 

� nebudou plně využity možnosti technologie skenovacího SW (tzn. buď bude 

používána technologie pouze pro digitalizování nebo bude používaná 

sofistikovanější SW, ale nebude plně využity všechny jeho technické 

možnosti) 

� náklady na vybudování skenovacího střediska 

� náklady na systém pro elektronické workflow (elektronický tok dokumentů 

a procesy); firma nemá licenci systému pro všechny PC-uživatele 

� zůstane ruční vytěžování dokumentů (faktury, smlouvy, formuláře) 
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O: Příležitosti 

� technologický základ pro další úroveň optimalizace - v případě pořízení SW 

s možností automatizovaného zpracování (vytěžování dat, automatické třídění 

dokumentů) 

� definování nových pravidel pro třídění zásilek (stanovení typu dokumentu) 

a jeho další zpracování 

� je potřeba vytvořit nový způsob toku dokumentů mezi oblastními podatelnami 

a centralizovanými podatelnami – tzn. optimalizace poštovních služeb na 

všech regionálních zastoupeních firmy v ČR  

� organizační sloučení podatelen; CP Brno a podatelna kontaktního centra, aby 

vzniklo centrální pracoviště pro digitalizaci v Brně 

� možnosti využití již provozovaných skenerů (odd. fakturace České 

Budějovice, podatelna kontaktního centra 

� je možné zlepšit procesy při digitalizaci na podatelně kontaktního centra 

 

T: Hrozby 

� v případě pořízení SW bez možnosti automatizovaného zpracování 

(vytěžování dat, automatické třídění dokumentů) nebude možný „upgrade 

SW“. Tzn. pro další automatizaci by bylo potřeba využívat zcela nové licence 

SW. 

� změna procesů (zpracování dokumentů) většího rozsahu,  která se dotkne 

všech uživatelů ve společnosti 
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5.4 Digitalizace zásilek včetně automatizovaného vytěžování údajů 

a systému pro třídění zásilek 

V současné době jsou procesy nastaveny tak, že všechny zásilky třídí pracovnice 

podatelen manuálně, resp. na základě svého uvážení určí typ dokumentu a adresáta 

v případě, že není explicitně určen.  

V Českých Budějovicích se skenují dodavatelské faktury a na podatelně kontaktního 

centra v Brně se také skenuje velké množství dokumentů. V případě faktur obraz 

dokumentu slouží jako archivační materiál, ale údaje z faktur přepisují pracovnice 

ručně do SAP. Na podatelně kontaktního centra jsou metadata  k obrazům pořizována 

ručně. Pro párování dokumentu mezi SW e-spis a obrazem je používán čárový kód. 

Originál papírového dokumentu nadále obíhá uvnitř firmy, přestože existuje již 

v digitální formě. 

Uvedené činnosti lze zefektivnit tím, že: 

1. Dokument je nejdříve skenován, text dokumentu rozpoznán a speciální SW dle 

určitých parametrů určí, o jaký typ dokumentu se jedná (samozřejmě to musí být 

předdefinováno). Tzn. dle typu dokumentu lze nastavovat další workflow, tedy 

kam je dokument uložen (poslán) a co se s ním má dále dělat. 

2. Na základě rozpoznaného textu SW vytěží konkrétní údaje a vloží je do dalších 

systémů (např. mohou být vytěženy údaje z faktur a vloženy do existujícího ERP 

systému, např. SAP). 

3. Ve firmě obíhají v převážné míře elektronické dokumenty a nikoli papírové 

originály nebo jejich kopie. (Výjimkou tvoří především originály smluv, další 

zásilky, které nelze digitalizovat atp.) 

4. Výše uvedené tři body se vztahují také na zprávy doručené do datových schránek.  

 

 SWOT analýza pro digitalizaci zásilek včetně automatického třídění zásilek 
a vytěžování údajů  
 

S: Silné stránky  

� všechny silné stránky uvedené ve SWOT analýze pro digitalizaci bez 

automatizovaných procesů a dále: 

� zrychlení pracovních operací, dokument je zpracováván pouze jedenkrát 

a okamžitě při digitalizaci 
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� větší přesnost a validace dat 

� existence stávající infrastruktury (skenery, SW, servery) 

� možnost rychlého dohledání dokumentu 

� lze provádět audit veškerých činností od převzetí zásilky a pro finální 

zpracování (celý cyklus dokumentu) 

 

W: Slabé stránky 

� náklady na vytěžovací a třídící SW 

� náklady na vybudování skenovacího střediska 

� náklady na systém pro elektronické workflow (elektronický tok dokumentů 

a procesy); firma nemá licenci systému pro všichny PC-uživatele 

� náklady na re-design existujících formulářů 

 

O: Příležitosti  

� unifikování adresy (P.O.Boxů) pro zákaznickou komunikaci; zákazníci 

i pracovníci ENERGETIKY budou správně informováni o jednotné adrese 

a sníží se množství tzv. přeposílaných zásilek  

� existují synergické efekty, kdy z nově zavedených systémů a procesů na 

centrální podatelně mohou profitovat i jiná oddělení, např. fakturační oddělení 

nebo zákaznické kontaktní centrum 

� bude-li SW pro vytěžování dat využívat podatelna kontaktního centra, 

odpadne přepisování údajů do systémů na kontaktním centru 

� integrace s ERP/CRM systémem 

� proces optimalizace procesů lze rozšířit postupně i na dalších pracoviště 

(nejenom na podatelnách) 

� příležitost pro fyzické sloučení CP Brno a podatelny kontaktního centra, čímž 

by vznikla jedna podatelna pro Brno  

� úprava rozsahu činností CP České Budějovice a ostatních podatelen 

 

T: Hrozby 

� integrace s ERP/CRM systémem 

� změny pracovních postupů napříč celou společností 

� úspěšnost rozpoznávání OCR/ICR 

� vyřešení otázky el. archivace a oběhu dokumentů 
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� centralizace pro doručování dokumentů (nutná spolupráce s Českou poštou) 

� přestavba pracoviště CP v souvislosti se vznikem pracoviště pro přípravu pro 

skenování, skenování, validaci, fyzickou archivaci (ergonomie pracoviště) 

5.5 Jednotlivá řešení optimalizace 

Celkové řešení vzniká výběrem vhodných příležitostí ze všech uvedených možností 

optimalizace. Popis jednotlivých oblastí optimalizace vychází z výše uvedené analýzy 

jednotlivých variant možných postupů. Vzhledem k tomu, že činnosti podatelen 

zasahují a jsou úzce propojeny s ostatními odděleními celé firmy, bude potřeba 

upravit procesy nejenom na CP, ale také ostatní oddělení budou nuceny upravovat 

(nově definovat) některé pracovní procesy.  

S přihlédnutím k rozsahu změn bude vhodné rozložit optimalizaci do etap - 

separátních projektů. 

5.5.1 Digitalizace  

� Všechny příchozí zásilky (dopisy, faxy, e-maily na centrální adresu, zprávy 

z datové schránky atp.) budou digitalizovány na CP.  

Pozn. Digitalizovány budou především papírové zásilky, které lze s přihlédnutím 

k respektování listovního tajemství a dle interních standardů společnosti otevřít. 

� Smysl digitalizace spočívá v možnosti zavést automatizované třídění zásilek 

a elektronický oběh dokumentů ve společnosti. 

� CP společně s ostatními odděleními společnosti (dalšími společnostmi, kterým 

poskytuje služby) definuje jednotná pravidla pro klasifikaci dokumentů 

a jednoznačné workflow na základě pravidel. 

� V návaznosti na digitalizaci papírových dokumentů bude možné projekt 

v budoucnu rozšířit a zavést automatizované vytěžování podstatných údajů. 
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Obr. 5: Proces zpracování příchozích dokumentů a zásilek zahrnující digitalizaci, 
automatickou klasifikaci a následné předání dokumentů do elektronických systémů. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

� Ani při nasazení systému pro automatickou klasifikaci zásilek se CP nevyhne 

lidské práci – pracovnice budou připravovat zásilky pro digitalizaci, 

digitalizovat a ověřovat 

kvalitu pořízených obrazů. 

� Příprava zásilek pro 

digitalizaci sestává z těchto 

základních činností: 

- spočítání stran zásilky 

- odstranění svorek 

a kancelářských sponek 

- narovnání ohnutých rohů a pokrčených stran 

- vkládání separačních stran 

- -tištění a lepení čárových kódů  

� Vytěžené údaje bude možné ukládat přímo do informačních systémů ERP 

nebo do jiných systémů (např. spisová služba). 
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� Veškerá související agenda (například knihy došlé a odeslané pošty) bude 

automaticky vedena na jednom centrálním místě s možností povolit přístup 

pověřeným pracovníkům z kterékoli společnosti skupiny ENERGETIKA. 

5.5.2 Elektronické dokumentové workflow 

� Další oběh digitálních dokumentů je automatický na základě definovaných 

pravidel (tzv. elektronické dokumentové workflow). Je určen procesy 

ve společnosti ENERGETIKA pro jednotlivé typy dokumentů (např. 

zpracování el. faktury, zpracování žádosti, stížnosti, formuláře atp.).  

� Projekt optimalizace CP s využitím digitalizace přímo souvisí s projektem pro 

elektronické dokumentové workflow a elektronickou archivaci 

digitalizovaných dokumentů. 

Pozn. Související projekty pro elektronické workflow a elektronickou archivaci 

bude potřeba řešit současně s projektem digitalizace, vyžadují rozhodnutí 

managementu společnosti (který systém bude využit, atp.), nicméně zde nebudou 

podrobně popsány. 

� Součástí workflow dokumentů by mělo být řešeno také: 

- schvalování, 

- přebírání a předávání dokumentu, 

- automatické větvení workflow na základě podmínek, 

- snadné a rychlé vyhledání a zobrazení dokumentu, 

- evidence cesty dokumentu, 

- fronta dokumentů k vyřízení, 

- generování reportů, statistik, 

- zastupování, eskalace, sledování časových lhůt atd. 

5.5.3 Lokalita a počet CP 

� Vzhledem k existenci 2 regionálních center společnosti v ČR bude vhodné 

zachovat 2 CP (CP České Budějovice, CP Brno). V obou sídlech společnosti 

je totiž zapotřebí poskytovat služby podatelny. I v budoucnu budou vedle 

elektronických dokumentů existovat i fyzické papírové zásilky. CP musí 

zajišťovat služby přímo v sídle společnosti. Není vhodné službu zrušit, nebo ji 

přesunout do druhého vzdáleného centra (do jedné CP).  
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Pozn. V případě rozhodnutí managementu ENERGETIKA o přesunu velké  části 

administrativy do jednoho centra, bude vhodné pružně reagovat a v této lokalitě 

posílit i činnosti CP.  

� Manuální zpracování papírových dokumentů bude v maximální míře 

provedeno přímo na CP (v Brně a Českých Budějovicích) a dále v rámci 

společností skupiny ENERGETIKA již dokumenty budou obíhat 

v elektronické formě. 

� Procesy v rámci společností ENERGETIKA budou upraveny tak, aby byla 

minimalizována manuální práce s papírovými dokumenty (předávání, 

kopírování, archivace stejného dokumentu na více místech atp.). Opatření 

bude vyžadovat úpravu stávajících procesů na všech oddělení, např. stanovení 

kompetencí a odpovědností, určení komu (kterému oddělení) má být 

dokument předán k vyřízení. V případě doručení dokumentu nesprávnému 

adresátovi, bude možné elektronický dokument vrátit zpět CP nebo předat dále 

správnému adresátovi. 

� Z pohledu množství zpracovávaných zásilek nepředstavují oblastní malé 

podatelny prioritu pro optimalizaci. Přesto je potřeba činnosti malých 

oblastních podatelen zahrnout do projektu vzhledem k tomu, že podatelnou 

proudí dokumenty dovnitř i vez ze společnosti. Stávající podatelny ve 

vybraných lokalitách budou zachovány, aby poskytovaly služby v omezeném 

rozsahu interním i externím zákazníkům. V zásadě jsou možné dvě varianty: 

A. Podatelny na každém regionálním zastoupení budou zajišťovat 

distribuci a zpracování fyzických zásilek konečným adresátům na dané 

lokalitě. Ostatní zásilky určené adresátům na jinou lokalitu budou 

odeslány do centrální podatelnu ke skenování a elektronickému 

workflow. 

B. Jinou variantou je postup, kdy regionální podatelna bude příchozí 

otevřené zásilky (které nejsou na jméno nebo oddělení) digitalizovat 

pomocí malého skeneru. Obraz dokumentu bude předána (elektronicky 

odesláno) CP. Elektronický dokument dále zpracuje specializovaný 

SW. Takto bude zajištěna evidence veškerých dokumentů na jednom 

centrálním místě. Tato varianta vyžaduje řešení ukládání fyzických 

dokumentů a elektronické workflow (bude uvedeno níže). 
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� V současné době existuje řada poštovních schránek (P.O.Boxů) pro písemný 

styk se zákazníky. Řešením je sjednocení kontaktních adres pro komunikaci 

společností skupiny ENERGETIKA s externími zákazníky a obchodními 

partnery – tímto bude sníženo množství přeposílání fyzických zásilek mezi 

lokalitami a urychlení vyřízení dokumentu.  

5.5.4 E-podatelna 

� CP podatelna bude místem zpracování příchozích zásilek, ať už fyzických, tak 

i elektronických a také bude zajišťovat vypravení a odeslání odchozích zásilek 

(dokumentů). V ideálním případě by veškeré odchozí zásilky měly projít CP – 

z důvodu evidence, snížení nákladů na jejich vytištění, zabalení, ofrankování 

atd. Centralizace zpracování příchozích zásilek rovněž uspoří čas a náklady, 

které vznikají na jiných odděleních pokud se zabývají tím, že se dokumenty 

opakovaně kopírují, archivují a přeposílají dále. 

� Všechny společnosti skupiny ENERGETIKA zapsané v obchodním rejstříku 

firem musí od 1.11.2009 spravovat svoji datovou schránku. Tato činnost spadá 

do kompetence činností CP – tzn. CP zajišťuje výběr a zpracování zpráv 

doručených do datových schránek jednotlivých společností skupiny 

ENERGETIKA v ČR.  

� Pro snadnější obsluhu datových schránek CP používá speciální SW. 

V současné době byla provedena „customizace“ SW Pasportizace pro potřeby 

CP.  

� Maximální využívání elektronické komunikace se zákazníky je v souladu 

s optimalizací. Současně je záměrem minimalizovat výrobu, distribuci 

a příjem papírových dokumentů. Typickým příkladem je využívání 

interaktivních formulářů zákazníky na webových stránkách společnosti 

a oběhem elektronických dokumentů. 

5.5.5 Ukládání a archivace 

� Ukládání a archivování digitalizovaných dokumentů musí probíhat dle 

právních norem (např. archivace faktur) a také dle interních standardů. 

� Do náplně práce CP patří kromě vedení evidence, zpracování zásilek také 

označení papírových dokumentů pro jejich fyzickou archivaci a jejich 

případné opětovné vyhledání v archivu. Tento proces přímo souvisí 
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s digitalizací - dokument je po vyjmutí z obálky označen čárovým kódem 

z důvodu jeho pozdější identifikace.  

� Dokumenty jsou uloženy do označených krabic a předány do archivu. 

V případě žádosti o vyhledání dokumentu z fyzického archivu poslouží čárový 

kód k identifikaci a vyhledání dokumentu. 

� Skartace fyzických dokumentů v archivu probíhá dle legislativních a interních 

norem 

 

5.6 Podrobný popis jednotlivých řešení optimalizace 

5.6.1 Digitalizace - navrhované rozmístění jednotlivých pracovních míst na 

pracovišti CP 

 

Rozdělení zásilek
Zásilka na jméno (není možné 

otevřít )

Skenování

Tok dokumentů

Validace a manuální vkládání metadat

Obálku lze otevřít

Příprava na skenování

Dočasné 
uložení pro 
archivaci

Poštovní 
přihrádky pro 

interní uživatele

 
Obr. 6: Navrhované rozmístění jednotlivých pracovních míst na pracovišti CP 
Zdroj: vlastní zpracování 

 



66 
 

� Navrhované pracoviště CP - výše na obrázku – znázorňuje tok fyzických 

dokumentů při jejich zpracování. Jedná se o univerzální návrh platný pro obě 

CP (v Brně i Českých Budějovicích), kde by probíhala digitalizace příchozích 

zásilek. V budoucnu lze uvažovat o sloučení, nebo převedení zpracování části 

zásilek, CP Brno a podatelny kontaktního centra v Brně do jednoho pracoviště 

v Brně. Vzhledem k organizačnímu a geografickému členění společnosti se 

počítá s tím, že bude zachována především podatelna v Praze, kde jsou služby 

podatelny poskytovány externím dodavatele formou outsourcingu.  

� Veškeré příchozí dokumenty, které lze otevřít na centrální podatelně, budou 

digitalizovány a dále distribuovány konečným příjemcům v elektronické 

formě. 

� Budou stanoveny výjimky pro dokumenty, které se nebudou skenovat (např. 

nestandardní materiály, formáty, smlouvy, které nelze rozešít atp.). 

 

5.6.2 Digitalizace – navrhovaná SW platforma pro automatizované třídění 

a digitalizaci 

Základní představení SW 

Navržen je systém eFlow od společnosti Top Image Systems (dále TIS). (20.) 

Platforma eFlow se za dobu své existence stala jednou z nejvyspělejších technologií, 

určených pro vytěžování dokumentů. Navrhované řešení je otevřené - s pohledem na 

možné rozšíření daného projektu o optimalizaci procesů na další oddělení 

ENERGETIKY s.r.o., a také velmi flexibilní z pohledu rozšiřování o další součásti 

systému (např. digitalizace faktur atd.). Výhodou licenčního modelu daného systému 

je, že výrobce neomezuje počet naskenovaných obrazů, což ENERGETICE umožňuje 

pružně reagovat na navýšení počtu skenovaných dokumentů. Např. rozhodne-li se 

o digitalizaci archivu dokumentů, SW není omezen počtem vyprodukovaných obrazů.  

Licence se skládá z počtu pracovišť pro zpracování obrazu a tzv. modulu. Jedním 

pracovištěm je myšleno např. jedna stanice pro skenovaní, nebo validaci a opravu 

vytěžených dat. Pokud bude potřeba, aby data zpracovávali 2 pracovníci ve stejném 

čase, jsou potřeba 2 pracoviště. 
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Dále se platforma eFlow skládá z modulů pro určitý typ zpracovávaných dokumentů. 

Dle typu zpracování dokumentů se jedná o modul: 

– modul Integra pro strukturované dokumenty (typicky formuláře)  

– modul Freedom pro polostrukturované dokumenty (typicky faktury)  

– modul SMART pro nestrukturované dokumenty (např. běžná pošta)  

 

1. strukturované dokumenty  

Příklad typicky strukturovaného dokumentu – formuláře. V případě, že formuláře 

nemají pevně daná pole pro zapisování znaků, je vhodné tyto formuláře přetvořit, aby 

vytěžováním bylo dosaženo co největší automatizace a úspěšnosti. 

 

Obr. 7: Ukázka strukturovaných dokumentů  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. polostrukturované dokumenty  

Příklad typicky polostrukturovaného dokumentu – typicky faktury, dodací listy, 

objednávky apod. V případě nasazení tohoto modulu je vhodné využití i tzv. 

knowledge base pro již rozpoznaná data (SW snadněji rozpozná fakturu od 
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dodavatele, kterou již dříve zpracoval). Tato databáze stále zlepšuje úspěšnost 

rozpoznaných dat. 

 

Obr. 8: Ukázka polostrukturovaných dokumentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3. nestrukturované dokumenty  

Příklad typicky nestrukturovaného dokumentu – běžné dopisy. Modul pro 

kategorizaci dokumentů – tento modul automaticky čte a roztříďuje dokumenty na 

základě daných pravidel nebo klíčových slov (např. faktura, žádost, stížnost atd.). 

Dokumenty, které SW nedokáže rozdělit do tříd jsou posouzeny pracovníkem 

centrální podatelny.  

 

Obr. 9: Ukázka nestrukturovaných dokumentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

datum 

Částka 
celkem 

Č.faktury    

datum 

Částka 
celkem

m 

Č.fak. 

datum 

Určení 

Č.faktury 
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Pro prvotní fázi projektu je navrženo nasadit modul pro automatizovanou klasifikaci 

„všech“ zásilek, tzn. modul SMART pro klasifikaci dokumentů. „Veškeré“ příchozí 

zásilky, budou modulem SMART automatizovaně klasifikovány dle předem určených 

kritérií. 

Pozn. Platforma eFlow lze rozšířit o část pro rozpoznávání a vytěžování čárového 

kódu. Tento modul dokáže rozpoznat většinu typů čárových kódu.  

 

Modul SMART 

Pro klasifikaci a třídění příchozích zásilek je určen modul „SMART“. Každý 

dokument má svou tzv. třídu a do té je příchozí naskenováná zásilka zařazena dle 

určených pravidel. Příkladem třídy je reklamace, smlouva, žádost atd. Určené třídy 

jsou samostatné a nemohou mít žádné podsekce. Příkladem pravidel jsou např. 

klíčová slova, obsah dokumentu, velikost dokumentu, barevné odlišení apod.  

V první fázi projektu bude vhodné zásilky digitalizovat a na základě rozpoznaného 

textu také automatizovaně třídit. Výhodou systému je jeho připravenost dále 

rozšiřovat své funkcionality dle potřeb firem ve skupině ENERGETIKA. Se zřetelem 

k množství různých formulářů nebo smluv, lze v budoucnu dle potřeby některé třídy 

dokumentů navíc automatizovaně vytěžovat a následně získaná data validovat 

(potvrdit jejich správnost/opravit) operátorem (pracovníkem CP). Zcela zřejmě se 

může jednat o faktury (dodavatelské, investiční atd.) nebo zákaznické formuláře, 

technické formuláře atp. 

 

Příklad zpracování zásilek pomocí modulu SMART 

Obrázek níže znázorňuje schéma zpracování papírových zásilek: 

� dokumenty připravené pro skenování jsou seřazeny v dávce dokumentů 

� následuje proces generování čárového kódu ze zákaznického systému 

ENERGETIKY 

� čárový kód je vytištěn na samolepící štítek a nalepen na papírový dokument 

� papírový dokument je naskenován 

� operátor posoudí, zda kvalita obrazu je dostatečná, případně dokument skenuje 

znovu 

� v případě potřeby, operátor elektronický dokument opatří indexy (metadaty) 
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� elektronický dokument putuje na datové úložiště 

� skenovací SW rozpoznal text z papírového dokumentu a převedl ho do 

elektronického formátu 

� skenovací SW disponuje funkcí „samo učení“ a při dalším zpracování 

podobného (stejného) dokumentu snadněji rozpozná o jakou třídu se jedná 

� zákaznický systém dle třídy dokumentu umožní jeho další „workflow“ (postup 

jeho zpracování) 

� v případě, že SW nerozpozná třídu dokumentu, upozorní operátora, který musí 

třídu určit sám a neskenovaný elektronický dokument dále již jde dále jako 

výše uvedený postup 

 

 

Obr.  10: Schéma platformy eFlow pro automatickou klasifikaci dokumentů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.7 Návrh řešení pro digitalizaci a workflow 

Základem IT systémů pro datové úložiště a dokumentové workflow se stanou 

standardní systémy společnosti ENERGETIKA. Projekt optimalizace CP 

nepředpokládá, že současná infrastruktura bude využita.  

Pro základní předání elektronických dokumentů po jejich digitalizaci by mohla být 

využita také stávající infrastruktura implementovaná v souvislosti s poskytováním 

služeb datových schránek – tzn. systém Pasportizace. Pokud by bylo zvoleno toto 

řešení, bude vhodné dané SW rozšířit o procesy o související se vstupem dokumentů 

i z ostatních kanálů (email, naskenované papírové dokumenty, faxové zprávy, zprávy 

z datových schránek). 

Výše popsaná platforma eFlow poskytne automatickou kategorizaci dokumentů pro 

určení dalšího workflow. Dokumenty budou doručovány do konkrétního oddělení 

společnosti ENERGETIKA na základě předem stanovených procesů.  

Doručení dokumentů příjemci bude probíhat elektronicky, což znamená, že dokument 

bude zpracován CP a okamžitě také doručen. 

Z pohledu dodržení IT standardů firmy je vhodné využít pro elektronickou archivaci 

a workflow systémy Documentum, SAP, IXOS. Workflow v uvedených systémech 

přináší rozšířenou funkcionalitu, například: 

� Automatické větvení workflow na základě podmínek. 

� Dohledatelnost, automatická evidence, statistika, reporty. 

� Řazení do fronty. 

� Přebírání, předávání. 

� Zastupování. 

� Schvalování. 

Dokumenty, které nebudou digitalizovány (např. zásilky na jméno, denní tisk, 

nestandardní formáty atp.) budou distribuovány standardním způsobem k adresátovi 

jako dosud. 
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5.8 Možnosti rozšíření 

Platformu eFlow lze rozšířit o různé způsoby zpracování dokumentů. Další možností 

je modul Integra, který je silným a jednoduše nastavitelným nástrojem pro 

strukturované formuláře. Každý z formulářů může mít individuálně nastavený postup 

zpracování. V případě, že formuláře nejsou optimalizovány pro proces vytěžování 

(např. příliš malé písmo, nevhodné barvy atd.), tak je bude potřeba prozkoumat 

z pohledu jejich digitalizace a případně je upravit. 

Modul Freedom je určen pro nestrukturované a polostrukturované formuláře. 

Takovým dokumentem jsou například faktury, ze kterých se standardně vytěžují 

především údaje z tzv. hlavičky faktury (DIČ, datum splatnosti, identifikace 

dodavatele, typ dokladu, měna, reference na číslo objednávky, sazba DPH, výše DPH, 

celková částka apod.).Rozšířené vytěžování zahrnuje i položkové údaje, ze kterých 

lze vytěžit např. i množství, cenu za kus, popis atd. Automatické zpracování lze 

rozšířit o možnosti validace (potvrzení správnosti údajů) - typicky se může jednat 

o formát data, dělitelnost rodného čísla, validace vůči databázím, validace oproti 

objednávce, slovníky, matematické kalkulace částek a další. 

SW eFlow rozpozná údaje na faktuře a poskytne je dalšímu systému do předem 
určených polí.  
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Obr. 11: Ukázka vytěžování dat z faktury 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 12: Ukázka vytěžování dat a jejich integrace se SAP 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dokumenty jsou  
distribuovány  

el.systémy 
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5.9 SW Kodak Capture Pro 

KODAK Capture Pro je vysoce výkonná skenovací a indexační aplikace, která díky 

mnoha editačním nástrojům pro úpravu po skenování umožňuje optimalizovat práci se 

skenovanými dokumenty (19.) 

Je vytvořen tak, aby uživateli zabezpečil maximální rychlost, přesnost a jednoduchost 

skenování. Umožňuje optimálně využít všech předností skeneru a zvýšit produktivitu 

práce.  

Optimalizované funkce softwaru KODAK Capture Pro: 

� Podpora více než 150 modelů skenerů od všech předních světových výrobců.  

� Design zvyšující produktivitu pomocí mnoha automatizovaných funkcí.  

� Pokročilé indexování pomocí až 999 indexovacích polí.  

� Prohlížeč dávek a zobrazení miniatur v GUI.  

� Podpora čárových kódů a podpora zónového OCR/MICR.  

� Možnost přizpůsobení softwaru pomocí našeho rozhraní pro programování 

aplikace (API).  

� Konektivita s desítkami systémů pro správu dokumentů a správu obsahu.  
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5.10 Schéma návrh řešení pro skenování a vytěžování dat – workflow 

 

 
 
Obr.  13: Schéma návrh řešení pro skenování a vytěžování dat – workflow 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.11 Návrh základní specifikace HW pro skenování a vytěžování dat 

5.11.1 Skener 

Některá pracoviště v ENERGETICE používají 

skenery. Současný HW bude možné využít, 

pokud se bude svými parametry blížit níže 

uvedeným optimálním technickým 

specifikům:  

 

Obr. 14: Produkční skener 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Konfigurace bez plochého lože 

Kapacita podavače Nejlépe 300 listů (standardní gramáž) 

Formát dokumentů A8 až A3 (max. 302 x 2,540mm) 

Rychlost skenování (černobíle, 

landscape) simplex 80 str./min (300 dpi) 

 duplex 160 str./min (300 dpi) 

Rychlost skenování (barevně, 

landscape) simplex 80 str./min (300 dpi) 

 duplex 160 str./min (300 dpi) 

Polotóny 1 a 8-bit (ČB a 256 odstínů šedi) 

 24-bit barva (16,7 mil barev) 

Optické rozlišení  100 – 600 dpi (1 dpi step) 

Rozhraní USB 2.0 či SCSI 

 

Tab. 3: Doporučené technické vlastnosti skeneru 
 

Ideální skener by měl obsahovat detekci kovu (z důvodu možného poškození skla 

skeneru při průjezdu dokumentu skenerem – např. kancelářská svorka); 
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V rámci provozování skeneru a z důvodu zachování plynulého provozu CP bude 

vhodné provádět pravidelný servis – tzv. zakoupit od dodavatele „maintenance“ 

s prodlouženou zárukou, jasně specifikovaným SLA pro opravu a pravidelnou 

profilaxí; 

5.11.2 2x osobní počítač 

Každé pracoviště CP určené pro digitalizaci by mělo být vybaveno stanicemi 

určenými pro funkce jako skenování, vkládání metadat, opravy nerozpoznaných nebo 

nejasných dat, validace dat apod. Pro kompletování dat je možné použít i webového 

klienta.  

� CPU 2.5 GHz, 2GB RAM,  

� Windows XP/Vista,  

� min. 19“ LCD monitor.  

5.11.3 1x server 

� Quad Core Intel Xeon, 4GB RAM, 160 GB HDD 10.000 RMP, 1Gbit NIC,  

� W2003/2008 Server, konektivita na SQL server pro knowledge database 

a statistiku 

5.11.4 Doporučená kofigurace systému pro databázi 

� Oracle nebo SQL (v mixed modu) databáze na samostatně běžícím serveru 

(předpokladem je využití stávající databáze ENERGETIKY) 

5.11.5 1x Tiskárna BarCode  

� např. tiskárny typu Zebra pro tisk čárových kódů 

5.11.6 1x tiskárna  

� běžná kancelářská tiskárna A4, černobílý tisk; 

� pro tisk číselných řad k archivaci 
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5.12 Návrh projektového plánu 

5.12.1 Zahájení projektu 

� Formální procesy před zahájením projektu    3 dny 

� Výzva dodavatelům řešení      1 den 

� Vypracování nabídek      5 dní 

� Jednání o smluvních podmínkách    5 dní 

5.12.2 Příprava a plánování projektu 

� Vytvoření příslušných plánů řízení projektu (odd. IT) 2 dny 

� Vytvoření plánu implementace (dodavatel)   2 dny 

� Informativní schůzky se zainteresovanými odd.  4 dny 

5.12.3 Provedení projektu 

� Provedení analýzy pro klasifikaci dokumentů (určení tříd)  8 dní 

� Zpracování výstupu z provedené analýzy    2 dny 

� Stanovení specifikací systému     2 dny 

� Instalace HW, SW       4 dny 

� Nastavení systému       5 dní 

� Testovací provoz a úpravy      10 dní 

� Školení obsluhy      10 dní 

� Pilotní provoz       30 dní 

� Vypracování provozní dokumentace    4 dny 

5.12.4 Ukončení projektu 

� Formální procesy při ukončování projektu a akceptace  2 dny 

5.12.5 Milníky projektu 

D = den formálního zahájení projektu 

� Dokončení analýzy       D+ 16 dní 

� Spuštění testovacího provozu     D+ 35 dní 

� Spuštění pilotního provozu      D+ 75 dní 
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� Předání systému do produkčního prostředí    D+ 108 dní 

 

5.12.6 Organizace projektu 

Zákazník 

� ENERGETIKA - Sponzor projektu      

� ENERGETIKA - Projektový manažer odd. IT    

� ENERGETIKA - Manažer útvaru Facility Management    

� ENERGETIKA - zástupci vybraných zainteresovaných odd.  

  

 

Dodavatel 

� Dodavatel - Manažer projektu 

� Dodavatel - Obchodní reprezentant a garant projektu 

� Dodavatel - Hlavní analytik, klíčový člen týmu 

� Dodavatel - Analytik 

� Dodavatel - Operations coordinator, odborný poradce 

 

5.12.7 Role a zodpovědnosti 

Projektový manažer společnosti ENERGETIKA 

� Řídí celý projekt. 

� Zajišťuje součinnost mezi  a projektovými týmy zákazníka a dodavatele. 

� Zajišťuje konzultace mezi jednotlivými složkami zákazníka a dodavatelem. 

� Akceptuje jednotlivé části projektu. 

� Ovlivňuje změnu procesů na straně zákazníka v souvislosti s nasazením 

nového systému. 
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Manažer projektu dodavatele 

� Je zodpovědný za dosahování všeobecných cílů projektu a vedení 

projektového týmu dodavatele. 

 

Klí čový člen týmu 

� Asistuje manažerovi projektu a zajišťuje potřebný rozhled a znalosti. 

 

Člen týmu 

� Stálý nebo externí pracovník, který plní úkoly projektového plánu.  

� Je zodpovědný za dokončení činností stanovených projektovým plánem. 
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5.13 Kritické části projektu 

5.13.1 Součinnost při definování dokumentových tříd 

Před konfigurací systému eFlow je nutno definovat dokumentové třídy, do kterých 

budou dokumenty klasifikovány. V testovací fázi je vhodné získat velké množství 

vzorků dokumentů pro nastavení systému. Dokumentové třídy musí být odsouhlaseny 

vzájemně CP a jednotlivými pracovišti společnosti ENERGETIKA, tzn. jednotlivá 

oddělení společností skupiny ENERGETIKA potvrdí správnost procesního 

zpracování jednotlivých tříd dokumentů. 

 

5.13.2 Zajištění elektronického úložiště s možností předávání dokumentů 

Předpokladem projektu digitalizace dokumentů je také jejich následné zpřístupnění 

koncovým uživatelům – adresátům zásilek. Nutná podmínka tedy znamená využití 

elektronického archivu a možnost předávání dokumentu v elektronické podobě 

koncovým uživatelům. Náklady na využití elektronického archivu a systému pro 

předávání elektronických dokumentů budou součástí paralelního projektu 

optimalizace procesů CP. Stejně jako projekt digitalizace a automatizované 

klasifikace dokumentů, tak i tento paralelní projekt by mělo vést IT oddělení 

společnosti ENERGETIKA. Důvodem je fakt, že budou využívány stávající systémy 

infrastruktury, které spravuje odd. IT ve smyslu poskytování licencí, stanovení IT 

standardů atd. 

 

5.13.3 CP - Pracoviště digitalizace 

Pracoviště CP vyžaduje přestavbu pro účely digitalizace příchozích zásilek. Přestavbu 

bude vyžadovat jak samotný pracovní prostor, tak v přeneseném slova smyslu také 

pracovní procesy pracovnic CP. Důraz by měl být kladen na kvalitní a důsledné 

školení obsluhy výpočetní techniky, skenerů, elektronickým systémů a nastavení 

nových pracovních procesů.  
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5.14 Cenová kalkulace projektu 

Níže rozvedená kalkulace zahrnuje dvě digitalizační pracoviště (Brno, České 

Budějovice) a centrální jednotku pro klasifikaci dokumentů. 

5.14.1 Cena skenovacíh zařízení 

Jako digitalizační zařízení je doporučen skener Panasonic 4065CW. 

 

Cena jednoho zařízení:      164.900 Kč bez DPH 

Cena maintenance ročně:      55.000 Kč bez DPH 

 

5.14.2 Cena skenovací software 

Pro skenovací proces je doporučena aplikaci Kodak Capture Pro, která je uživatelsky 

velmi přívětivá a obsahuje všechny předpokládané funkcionality pro vylepšení 

obrazu, jako např. automatický ořez dokumentu, autorotace dle toku textu, vyčištění 

obrazu od neskenovaných nečistot, separace dle čárového kódu, možnost manuální 

indexace, komfortní náhledy atd. 

 

Cena Kodak Capture Pro:       210.912 Kč bez DPH   

Cena maintenance:     3 roky jsou již zahrnuty v ceně aplikace  

 

Pozn. výše uvedené ceny platí pro navrhovaný skener (třída E včetně maintenance na 

3 roky). 

 

5.14.3 Cena eFlow modul SMART 

Cena modulu pro klasifikaci dokumentů:    1.378.000 Kč bez DPH 

Cena maintenance a podpory ročně:       450.000 Kč bez DPH 

5.14.4 Cena implementace 

Předpoklad prací dle projektového plánu:       347.000 Kč bez DPH 
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5.14.5 Cenové shrnutí 

 

Popis Cena bez DPH 

2x skenovací zařízení Panasonic 4065 CW  329.800 Kč 

2x skenovací aplikace Kodak Capture Pro 2.0  421.824 Kč 

eFlow SMART  1.378.000 Kč 

Implementace  347.000 Kč 

Cena celkem  2.476.624 Kč 

Cena ročního maintenance 560.000 Kč 
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6 Závěr 

Z popisu současného způsobu zpracování příchozích dokumentů na centralizovaných 

podatelnách jasně vyplývá, že procesy lze optimalizovat. Základní myšlenka 

optimalizace spočívá v digitalizaci a elektronickém toku dokumentů ve společnosti. 

Příchozí papírové zásilky a dokumenty prochází procesem digitalizace s pokročilými 

funkcemi zlepšení kvality pořízeného obrazu. Následně jsou elektronické dokumenty 

zpracovány speciálním SW pro rozpoznání textu a automatickou klasifikaci na 

dokumentové třídy. Jednotlivé třídy dokumentů mají nastaveny konkrétní způsob 

jejich zpracování, např. kam nebo komu mají být předány. Samotné předávání 

dokumentů a další funkce tzv. elektronického workflow je zajištěno dalším SW 

(spisovou službou), který společnost již implementovala a využívá.  

Společnost uvedeným principem optimalizace procesů zpracování příchozích zásilek 

bude řešit také klasifikaci a distribuci elektronických dokumentů, které přicházejí do 

společnosti na centrální adresu, jakou je např. datová schránka nebo univerzální e-

mailová adresa pro zákazníky společnosti. 

Projekt optimalizace podatelen zajistí společnosti především jasné nadefinování 

pravidel - způsobu určení komu je dokument určen. Tento přínos společně s možností 

dokument doručit elektronicky prakticky okamžitě zajistí rasantní zkrácení času 

potřebného na doručování dokumentů koncovým uživatelům. Sekundárním efektem 

je průkazná „stopa“ dokumentu v průběhu jeho vyřízení ve společnosti. Konkrétním 

efektem bude zkrácení doby na vyřízení reklamací, reakce na závažné nastalé právní 

skutečnosti atd. V případě, že dokument nebyl předán centrální podatelnou 

oprávněnému adresátovi, lze ho jednoduše vrátit zpět centrální podatelně, která 

takovou chybu ihned napraví určením správného adresátovi. Celý proces 

elektronického zpracování a toku dokumentů, na rozdíl od fyzického předávání 

papírových zásilek, snižuje náklady a čas na vyřízení.  

 Mezi negativní stránky projektu patří náklady na pořízení, implementaci a údržbu 

nových systémů. Druhé negativum představují náklady na školení a změny procesů 

zpracování příchozích zásilek na centrální podatelně a dalších odděleních. Především 

bude potřeba vyškolit pracovnice na práci se skenery a SW aplikacemi. 

Vezme-li v úvahu poslání centrální podatelny, bez které by daná společnost obtížně 

koordinovala předávání dokumentů – tedy, co nejrychleji zpracovat příchozí 
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a „odchozí“ zásilky, zaevidovat a předat je koncovým adresátům, potom má projekt 

své opodstatnění. Náklady na celý projekt optimalizace ponese centrální podatelna 

(útvar Facility Management). Pozitivní efekty optimalizace činností na centrální 

podatelně se přenesou na činnosti ostatních oddělení celé společnosti, která z projektu 

budou profitovat.  

Výše popsaný obchodní plán doporučuje managementu společnosti, aby projekt 

optimalizace činností centrální podatelny podpořil a dal mu „zelenou“ pro uvedení do 

praxe. 
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