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Kdo je Česká pošta s.p.?
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• Jsme největší poštovní operátor v ČR

• Provozujeme cca 3.900 poboček a cca 21.000 poštovních 

schránek

• Zaměstnáváme přes 30.000 lidí

• Kromě klasických poštovních služeb jsme i 

poskytovatelem dalších služeb, např.:

• CzechPOINT

• Certifikační autorita PostSignum

• Datové schránky

• Pohlednice on-line



Co je Master Data Management?
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• Jedná se o soubor procesů, pravidel, standardů a 

nástrojů pro řízení ‚master dat‘, sloužících k:

• odstraňování duplicit

• standardizaci dat

• ověřování dodržování pravidel při vstupu dat

• vytváření a údržbě tzv. zlatého záznamu

• Proč je třeba řešit datovou kvalitu

• Chybná data = chybné výsledky zpracování

• Chybné výsledky zpracování = chybné řízení a rozhodování



Master Data v prostředí ČP
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Klienti

Produkty a ceníky 

Doručovací místa



Dimenze datové kvality
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• Dostupnost, včastnost

• Věrohodnost, bezpečnost

• Úplnost, srozumitelnost

• Přesnost a jedinečnost

• Výstižná a konzistentní reprezentace

• Intepretovatelnost, objektivita

• Snadnost zpracování, přidaná hodnota

• Opravné mechanismy a korekce
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Jaké role by mělo mít MDM v architektuře
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• Master databáze 
• Databáze pro uložení master dat, metadat, identifikátorů a indikátorů

• MDM Hub
• Aplikační server vykonávající vlastní logiku MDM včetně podpůrných 

služeb jako je scheduling, audit a logování, verzování, autentizaci 

uživatelů atd.

• Administrátorská a uživatelská konzole – front end aplikace s 

uživatelským rozhraním pro správu systému, správu master záznamů 

(tvorba, editace), modelování entit a návrh work flow

• DQ Engine – nástroj datové kvality, poskytující služby konsolidace a 

čištění dat, vyhledávání, verifikace a identifikace subjektů

• Integrační infrastruktura
• Sdílení a distribuce master záznamů mezi systémy

• Synchronizace 



Projekt MDM na ČP
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• Česká pošta si pro čistění dat a vytváření ‚zlatého 

záznamu‘ vybrala řešení na platformě SAS Data Quality

• V první fázi se projekt MDM zaměřil na unifikaci klientů 

(byla dokončena v závěru roku 2014)

• Ve druhé fázi se (již pod hlavičkou ‚Datová kvalita‘) 

zaměřujeme na oblast kvality dat v reakci na problémy 

identifikované v oblasti datové kvality u kmenových dat 

zákazníků, které by mohly způsobit komplikace v jiném 

(paralelním) projektu (= CRM)



Proč jsme si vybrali nástroj SAS DQ?
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• Komplexní funkcionalita
• Analýza dat, čištění, parsing (rozdělení polí), standardizace (správný formát), clustering

(spojení do klientské skupiny), monitoring, reporting

• Znalostní báze (pravidla, etalony, slovníky, gramatika)

• Více možných režimů práce
• Dávkové i on-line zpracování

• Otevřenost, flexibilita, variabilita
• Modularita, srozumitelnost, přehlednost, orientace na business uživatele

• Logování
• DQ Metadata - chybové kódy, příznaky kvality, použitá unifikační

pravidla, logické masky

• Informace o stavu dávkových úloh (úloha běží/skončila úspěšně)

• Součásti řešení
• Znalostní báze – obsah a rozsah, variabilita a otevřenost

• Metodická část – zodpovědnost, pravidla, organizace, postupy
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Architektura řešení



Cíle projektu

• Provést detailní analýzu problematiky vedení klientských 

dat v dotčených systémech ČP

• Nastavit základní business pravidla pro správu 

klientských dat mezi dotčenými systémy (včetně návrhů 

na unifikaci klientů)

• Sjednotit vedení klientských dat a identifikaci klientů dle 

typu FO, PO, FOP v dotčených systémech 

• Nastavit business pravidla pro migraci klientů do CRM 

• Nastavit procesy při práci s klientskými daty v rámci 

jednotlivých komunikačních kanálů s využitím 

clearingového nástroje MDM při unifikaci klienta

• Nastavit procesy a kontrolní mechanismy datové kvality
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Co se nám povedlo…

• Vznikl silný multioborový tým, který má vůli pracovat na 

smysluplných úkolech a překonávat překážky

• Tým získal podporu důležitých stakeholderů ČP

• Daří se vymetat kostlivce ze skříní

• Podařilo se najít řešení napříč společností (útvary, 

procesy, informačními systémy)

• Zásadně se zvýšilo povědomí zapojených útvarů o 

stávajícím stavu klientských dat a potřebě změn

• Na tým se obracejí jiné interní týmy se žádostí o 

spolupráci nebo radu/rozhodnutí
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Podrobněji…

• Provedli jsme „virtuální“ sjednocení vybraných registrů klientských 

dat pomocí MDM (vytvořili jsme tzv. ‚Master záznam‘)

• Navrhli jsme způsob ověřování na existenci klienta v MDM v 

případě zakládání nového klienta napříč jednotlivými komunikačními 

kanály

• Navrhli jsme způsob předávání klientských dat mezi systémy tak, 

aby data byla dostupná dle potřeby pro další zpracování 

prostřednictvím distribučního modulu 

• Navrhli jsme procesy při správě a aktualizaci klientských dat v 

jednotlivých systémech a jejich distribuci mezi systémy dle potřeby 

včetně notifikace vlastníkovi dat o provedené změně  

• Nastavili jsme nové obchodní procesy pro řízení a zpracování 

klientských dat a související business pravidla, procesy eliminující 

datovou nekvalitu, duplicity a umožňující sledování a průběžnou 

kontrolu datové kvality
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Příklad praktického využití pro klienty

• Avizování zásilek pro držitele

Zákaznických karet České pošty
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A co dál? Institucionalizace Datové kvality…

• Je třeba zajistit, aby se péče o datovou kvalitu stala 
trvalou součástí řídících, projektových a procesních 
aktivit společnosti

• Navrhli jsme proto zřízení Boardu Datové kvality:
• nastaví se pravidla a procesní vazby na řízení rozvojových 

projektů (v definovaných oblastech bude muset každý nový 
projekt získat souhlas týmu pro Datovou kvalitu)

• postupně se budou řešit další témata Datové kvality (po klientech 
např. produkty atd…)
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 Potřeba sbírat všechny údaje             
(nejlépe vč. citlivého data narození)

• obtěžující

• klientovi nemusí být jasné, proč

 Omezení duplicit díky jednoznačné 

identifikaci klienta

 Cílenější MKTG oslovení                          
(sídlo, pobočka, oddělení v konkrétním městě)

 Možnost správného avizování
(správné a aktuální kontaktní údaje)

 Úspora nákladů
(vyšší efektivita systémů i kampaní)

 Jednotná sada atributů v 

registračních formulářích
(složitější a rozsáhlejší formuláře)

Shrnutí výhod a nevýhod DQ



A na co určitě nezapomenout…

• Definovat pravidla, politiky a 

standardy Data Governace

• Nalézt vlastníky dat, stanovit jejich 

kompetence a zodpovědnosti

• Začlenit péči o data do procesů 

organizace
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