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V únorovém bulletinu roku 2015 jsme se zabývali elektronickou správou kanceláře daňového 
poradce a možnostmi jejího využití. Byly vysvětleny jednotlivé funkce, které nabízejí současná 
softwarová řešení, dostupná na našem trhu. 
Abychom provedli komplexní hodnocení stavu využívání elektronické kanceláře u našich DP, po 
celý rok 2015 jsme na všech akcích komory, kterých jsme se s Vámi zúčastnili, zjišťovali pomocí 
dotazníku úroveň využívání elektronické kanceláře u DP. 
Celkem se nám sešlo 135 vyplněných dotazníků od právnických a fyzických osob, zaměstnávající 
celkem 838 pracovníků. Z tohoto počtu je 40 dotazníků od respondentů, kteří mají více či rovno 5 
zaměstnanců a zaměstnávají celkem 668 pracovníků, s jejichž stavem bychom Vás rádi v tomto 
čísle seznámili. 
 
První oblastí, kterou jsme zkoumali, byla oblast CRM, respektive evidence informací o vašich 
klientech a obchodních partnerech. 
Výsledek: 78 % respondentů nepoužívá pro evidenci informací o klientech specializovaný SW pro 
správu kanceláře, informace si evidují např. v souborech na počítači, serveru či v papírové podobě. 
Z tohoto počtu 15 % považuje stav za nedostatečný a nepřehledný. 22 % respondentů používá SW 
pro elektronickou správu kanceláře a žádný z nich nevyjádřil nespokojenost. 
 
Druhou zkoumanou oblastí je evidence úkolů, termínů, lhůt a jiných časově vázaných informací v 
softwaru pro správu elektronické kanceláře. 
Výsledek: 95 % respondentů nepoužívá specializovaný SW v oblasti pro správu úkolů, termínů a 
lhůt, své termíny či úkoly si evidují např. v diáři, na nástěnce, v mobilním telefonu nebo za pomoci 
MS Outlook. Z tohoto počtu 10 % považuje stav za nedostatečný. 
Z 5 % respondentů, kteří používají specializovaný SW pro správu kanceláře, nikdo nepovažuje 
tento způsob za nedostatečný. 42 % respondentů, kteří nepoužívají specializovaných SW pro 
termíny, úkoly a lhůty, připustilo, že zapomněli na nějaký důležitý úkol, termín, či lhůtu. 
Z respondentů, kteří používají specializovaných SW, žádný z nich nepřipustil, že by na nějaký 
důležitý termín, úkol, či lhůtu zapomněl. 
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Třetí oblastí, která byla zkoumána, je úroveň výměny interních informací v rámci kanceláře. 
Výsledek: 95 % respondentů nepoužívá specializovaných SW pro výměnu interních informací 
v rámci firmy, informace si předávají osobně, e-mailem či prostřednictvím telefonu, SMS apod. 
Z tohoto počtu 8 % respondentů tento způsob komunikace nevyhovuje. 5 % respondentů používá 
specializovaný SW pro správu kanceláře, a není žádný nespokojený se stávající situací. 
 
Čtvrtou oblastí, která byla zkoumána, je evidence výkonů, fakturačních sazeb a paušálů. 
Výsledek: 65 % respondentů nepoužívá specializovaný SW pro evidenci výkonů, ve většině případů 
si své výkony evidují v tabulce v Excelu či jiným obdobným způsobem. Z tohoto počtu považuje 20 
% respondentů tento způsob za nedostatečný. Z 35 % respondentů, kteří používají SW, je 
nespokojených 15 % se stávající situací. Z těch respondentů, co nepoužívají specializovaný SW, 39 
% připustilo, že zapomněli vyfakturovat někdy klientovi nějaký výkon. Z těch respondentů, co 
používají specializovaný SW, 38 % připustilo, že zapomněli vyfakturovat někdy klientovi nějaký 
výkon. 
 
Pátou oblastí, která byla zkoumána, byla úroveň využívání specializovaných software pro ukládání 
a správu dokumentů. 
Výsledek: 91 % respondentů nepoužívá specializovaný SW pro správu dokumentů, nejčastěji si 
dokumenty ukládají do složek v počítači, na serveru, či v papírové podobě do desek a pořadačů. 
Z toho počtu celkem 11 % připouští, že obtížně dohledávají dokumenty v archivu. 
9 % respondentů používá specializovaný SW pro správu dokumentů. Žádný z nich nepřipouští 
špatnou dohledatelnost dokumentů. 
 
Šestou oblastí výzkumu byla tvorba statistik, týkající se výhodnosti paušálů, rentability činností a 
produktivity pracovníků. 
Výsledek: 52 % respondentů provádí různé statistiky, vyhodnocení paušálů, rentabilitu činností a 
produktivitu pracovníků. Z tohoto počtu jich 71 % provádí statistiky ručně, či v Excelu a 40 % uvádí, 
že statistiky jsou náročné na čas a jsou pracné. 
Z 52 % respondentů, tvořící statistiky, jich 28 % provádí statistiky pomocí programu pro správu 
kanceláře DP. Žádný z nich neuvádí, že jsou statistiky náročné na čas a jsou pracné. 
 
Sedmou oblastí výzkumu byla úroveň komunikace s klienty s pomocí hromadné korespondence, 
například pro zasílání oběžníků, informací o změnách v oblasti daňové legislativy, atd. 
Výsledek: 95 % respondentů provádí hromadnou korespondenci buďto každému klientovi zvlášť, 
případně pomocí MS Office.  Z toho počtu 45 % uvádí, že jim to zabere hodně času. 
5 % respondentů provádí hromadnou korespondenci pomocí programu pro správu kanceláře. 
Žádný z nich neuvádí, že by mu to zabralo hodně času. 
 
Na konec jsme se daňových poradců zeptali, zda přemýšlejí o změně způsobu práce, a ve kterých 
oblastech by tyto případné změny uvítali. 
Výsledek: 50 % respondentů přemýšlí o změně způsobu práce v oblastech správy kanceláře DP. 
Nejvíce jsou citované tyto oblasti: 
70 % - správa dokumentů, 
50 % - evidence výkonů a fakturace, 
45 % - správa úkolů, termínů, lhůt, 
30 % - evidence informací o klientech, 
25 % - tvorba statistik a hromadné korespondence. 
 



Pokud provedeme celkovou rekapitulaci průzkumu, musíme na základě výsledků dotazníků 
konstatovat, že model využívání výpočetní techniky, typický pro devadesátá léta minulého století, 
se k dnešnímu datu příliš nezměnil.  
V kanceláři jsou v naprosté většině provozovány pouze ty aplikace, které jsou z pohledu daňového 
poradce nosnými. Jedná se tedy o standardní kancelářské balíky, jako je MS Office s aplikacemi 
Word, Excel či Outlook. Pro správu chodu kanceláře je v hojné míře využíván Outlook, ve kterém 
je řešena elektronická pošta, případně úkoly a termíny. V celé řadě dalších roztroušených 
excelových tabulek se potom nacházejí další sdílené informace o klientech, fakturačních sazbách, 
výkonech pracovníků, velikostech paušálů atd. Dokumenty jsou ukládány na centrálním datovém 
serveru, kde byly kategorizovány pomocí adresářové struktury zákazník/rok/typ dokumentu atd.  
 
Přestože na českém trhu existují cenově dostupné softwarové produkty (např. www.kit.cz, 
www.bmd.com/cz), které komplexně řeší problematiku správy kanceláře poradce pomocí 
informačních technologií, jsou využívány jen ve velmi malé míře. Některé z nich mají v sobě 
zabudované know-how, získané od tisíců evropských daňových poradců, přesto toto není 
dostatečné lákadlo pro typickou kancelář českého daňového poradce. Argumenty typu, že 
implementace elektronické správy kanceláře poradce vede v konečném důsledku ke zvyšování 
obratu i zisku, přestože se jedná podpůrnou agendu, nemá také zřejmě dostatečnou váhu. 
 
Na závěr článku si dovolíme ještě zrekapitulovat některé výhody prospěšnosti implementace 
elektronické kanceláře. Spočívají zejména v zefektivnění průběhu všech procesů a v celkovém 
snížení nákladů na ně. S použitím elektronické kanceláře lze individuálně vycházet vstříc většímu 
množství zákazníků se stejným počtem zaměstnanců. Dalším efektem je zkvalitnění kontaktů a 
vytvoření většího počtu vazeb se zákazníky. Díky elektronické kanceláři je možné investovat čas 
získaný zefektivněním průběhu procesů do nárůstu odbornosti pracovníků a věnovat více 
zákazníkům než vyřizování interní administrativy. Kvalitní implementací elektronické kanceláře je 
možné se odlišit od konkurence, protože poradce, používající elektronickou kancelář, má lepší 
komunikaci a vztahy se svými zákazníky než poradce, který ji nevyužívá. Poradci používající 
elektronickou kancelář působí na zákazníky více loajálně a vzbuzují u svých zákazníků důvěru, která 
je z hlediska dlouhodobého vztahu se zákazníkem důležitější než krátkodobě orientované 
uvažování zaměřené na růst obratu. Spokojení zákazníci předávají pak své dobré reference dalším 
osobám, které mohou chtít využít služeb poradce. Díky elektronické kanceláři má vedení firmy 
neustále k dispozici všechny informace potřebné k řízení každodenního chodu firmy. Čím dříve 
jsou data k dispozici, tím rychleji může vedení reagovat na vznikající problémy, popřípadě jim 
dokonce předcházet. S použitím elektronické kanceláře stoupá úroveň komunikace uvnitř firmy. 
Údaje, které jsou do systému vloženy jedním zaměstnancem, mohou okamžitě využívat ostatní. 
V konečném důsledku roste i motivace pracovníků, protože dochází k odbourávání časově náročné 
administrativy.  
 

 
Celé znění dotazníku překládaného respondentům: 
 

1. Jakým způsobem si evidujete informace o Vašich klientech a dalších obchodních partnerech? 

o v papírové podobě (kartotéka, pořadače apod.) 

o elektronicky v souborech na počítači/serveru (za pomoci např. MS Excel, 

Word apod.) 

o elektronicky ve speciálním programu pro správu kanceláře apod. 

o jinak.  
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a. Je pro Vás tento způsob přehledný a dostačující?  ANO/NE 

 
2. Jakým způsobem si zaznamenáváte úkoly, termíny, lhůty a jiné časově vázané informace? 

o v papírové formě (diář, kalendář, nástěnka apod.) 

o v mobilním telefonu 

o elektronicky na počítači (za pomoci např. MS Outlook apod.) 

o elektronicky ve speciálním programu pro správu kanceláře apod. 

o jinak.  

 

a. Je pro Vás tento způsob přehledný a dostačující?  ANO/NE 

 

b. Stalo se Vám někdy, že jste na nějaký důležitý termín, úkol apod. i přesto 

zapomněl(a)?       ANO/NE 

 
3. Jakým způsobem si v kanceláři předáváte důležité informace? 

o osobně 

o prostřednictvím telefonu, SMS 

o prostřednictvím e-mailu, chatu apod. 

o prostřednictvím programu pro správu kanceláře apod. 

o jinak.  

 

a. Vyhovuje Vám tento způsob komunikace?   ANO/NE 

 
4. Jakým způsobem evidujete své výkony, fakturační sazby, paušály apod.? 

o v papírové podobě 

o elektronicky v souborech na počítači/serveru (za pomoci např. MS Excel, 

Word apod.) 

o elektronicky ve speciálním programu pro evidenci výkonů apod.  

o jinak. 

 

a. Je pro Vás tento způsob přehledný a dostačující?  ANO/NE 

 

b. Stalo se Vám někdy, že jste omylem či přehlédnutím klientovi nějaký výkon 

nevyfakturoval(a)?      ANO/NE 

 
5. Jak a kam si ukládáte důležité dokumenty? 

o v papírové podobě (desky, pořadače apod.) 

o elektronicky na počítači/serveru 

o elektronicky pomocí programu pro správu kanceláře apod. 

o jinak. 

 

a. Je pro Vás tento způsob přehledný a dokumenty lehce dohledatelné?  ANO/NE 

 

6. Vytváříte v kanceláři nějaké statistiky (např. vyhodnocení výhodnosti paušálů, rentabilita 

činností, produktivita pracovníků apod.)?    ANO/NE 

 



a. pokud ano, jak? 

o ručně v papírové podobě 

o elektronicky např. za pomoci MS Excel apod. 

o elektronicky pomocí speciálního programu 

o jinak. 

 

b. Zabere Vám vytvoření statistiky tímto způsobem mnoho času? ANO/NE 

 
7. Jakým způsobem vytváříte a zasíláte hromadné dopisy (např. zaslání oběžníku, informací o 

daňových změnách apod.)? 

o ručně každému klientovi zvlášť 

o za pomoci funkce hromadné korespondence např. v MS Word apod. 

o ve speciálním programu pro správu kanceláře apod. 

o jinak. 

 

a. Zabere Vám korespondence tímto způsobem mnoho času? ANO/NE 

 
8. Po zodpovězení všech otázek v tomto dotazníku – přemýšlíte o změně způsobu své práce 

v některých oblastech?       ANO/NE 

 

a. pokud ano, ve kterých? 

o evidence klientů atd. 

o správa úkolů, termínů, lhůt apod. 

o komunikace uvnitř kanceláře 

o evidence výkonů a fakturace 

o správa dokumentů 

o tvorba statistik 

o tvorba hromadné korespondence 

o jiná oblast (oblasti). 
 


