Červenec 2018

Dotaz 1
Na jaké pracovní pozici a jakou konkrétní pracovní činnost vykonává pan Lubomír Krejsa na
základě dohody o pracovní činnosti.

Odpověď:
Ing. Lubomír Krejsa je u České pošty, s.p. zaměstnán na pracovní pozici Specialista řízení
požadavků. Ing. Lubomír Krejsa plní úkoly vyplývající z celopodnikových projektů,
analyzuje data ze spravovaných úloh podle předložených požadavků a sleduje změny
v technologii a v legislativě.

Dotaz 2
1) Proč doporučená zásilka s červeným pruhem „Doporučeně – do vlastních rukou jen
adresátovi“ – RR122296234CZ pro p. RNDr. MUDr. Michala Wittnera s trvalým
pobytem Kurzova 2166/26, PSČ 155 00 Praha 5 – Stodůlky, je přeposílána na Prahu 1?
Zásilka RR122296234CZ nebyla doslána na Prahu 1. Po uplynutí úložní doby, kdy
nebyla adresátem RNDr. MUDr. Michalem Wittnerem vyzvednuta, byla předána
MUDr. Mileně Wittnerové, namísto toho, aby byla vrácena odesilateli – Společenství
vlastníků domu SVJ.

2) Doporučená zásilka, tj. RR122296234CZ po uplynutí odběrní lhůty je vrácena zpět ČP
Karlovy Vary. ČP po reklamace č.18018192 konstatuje, že je tato zásilka ztracená.
Podle čeho může ČP konstatovat, že doporučená zásilka RR122296234CZ se ztratila?
Uvádíme citaci ustanovení Článku 40 bod 6 Základních poštovních podmínek:
„Jestliže se neprokáže, že reklamovanou poštovní zásilku obdržela některá z osob,
které byly podle uzavřené smlouvy oprávněny ji převzít, považuje se zásilka za
ztracenou.“
3) Kdo manipuloval s dodejkou od doporučené zásilky RR122296234CZ a doručil ji
společně s dodejkou RR122296248CZ do nepoužívané schránky u domu Křižíkova
1306/7 Karlovy Vary?
Jak bylo popsáno výše. Došlo k pochybení doručovatelky, kdy obě zásilky
RR122296234CZ i RR122296248CZ doručila MUDr. Mileně Wittnerové, Křižíkova
1306/7, Karlovy Vary. Správně měly být obě zásilky vráceny zpět odesilateli
Společenství vlastníků domu SVJ.
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4) Proč doporučená zásilka s červeným pruhem „Doporučeně – jen do vlastních rukou
adresátovi“ RR122296234CZ byla dle dodejky proti podpisu předána jiné osobě?
Ustanovení článku 26 bod 2 Základních poštovních podmínek uvádí, že poštovní
zásilku s poštovní adresou, jejímž adresátem je fyzická osoba, podnik vydá v místě
určeném v poštovní adrese fyzické osobě, která se prokáže, že je adresátem, a která
převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem. Této osobě může být poštovní
zásilka vydána kdekoliv.

5) Proč po uplynutí prodloužené odběrní lhůty, doporučená zásilka s červeným pruhem
„Doporučeně – jen do vlastních rukou adresátovi“ RR122296248CZ, není vrácena SVJ,
ale je ještě benevolentně vydána MUDr. Mileně Wittnerové?
Jak bylo popsáno výše, došlo k pochybení doručovatelky, která zásilku omylem
doručila MUDr. Mileně Wittnerové, namísto navrácení odesilateli, Společenství
vlastníků domu SVJ. Vše bylo popsáno v podáních Doručovací a účelové sítě ZČ ze dne
13.02.2018, 27.03.2018 a 22.5.2018. Za pochybení se Vám ještě jednou jménem
České pošty, s.p. omlouváme.

Dotaz 3
1. jakým způsobem byla evidována docházka do zaměstnání zaměstnanců provádějících
doručování listovních zásilek doručovaných na adresu Pod Bání 2019/1, Praha 8 – Libeň
v období březen 2018 až květen 2018;
Docházka zaměstnanců listovní dodejny II Praha 8 je evidována do Knihy
příchodu/odchodu, a to denně. Kniha je vedena pro veškeré zaměstnance dodejny
jmenovitě, nikoli za dodávací oblasti.
2. jakým způsobem byla kontrolována odváděná práce zaměstnanců provádějících
doručování listovních zásilek doručovaných na adresu Pod Bání 2019/1, Praha 8 – Libeň
v období březen 2018 až květen 2018;
Kontroly jsou prováděny podle předepsaného plánu kontrol, podle jejich druhu, a to
denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně.
3. zda bude prováděno doručování listovních zásilek na adresní místa v ulici Pod Bání,
Praha 8 – Libeň v měsících červenec a srpen 2018 každý pracovní den;
V tuto chvíli v rámci doručovacího okrsku č. 11 uvedené odevzdací místo doručuje nový
pracovník. Doručování každý pracovní den je zajištěno.
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4. jakým způsobem byla evidována docházka do zaměstnání zaměstnanců provádějících
doručování listovních zásilek doručovaných na adresu Gagarinova 48, Liberec v období
březen 2018 až květen 2018;
Pracovní doba je evidována v knize příchodů a odchodů.
5. jakým způsobem byla kontrolována odváděná práce zaměstnanců provádějících
doručování listovních zásilek doručovaných na adresu Gagarinova 48, Liberec v období
březen 2018 až květen 2018;
viz shodná odpověď jako u otázky č. 2.
6. zda bude prováděno doručování listovních zásilek na adresní místa v ulici Gagarinova 48,
Liberec v měsících červenec a srpen 2018 každý pracovní den.
V ulici Gagarinova 786/48, Liberec, je v pracovní dny doručováno denně.

Dotaz 4
1) Zda jako zaměstnavatel poskytujete zaměstnancům Vaší firmy finanční příspěvek
na životní pojištění v případě pojistných smluv soukromého životního pojištění,
uzavřených mezi Vašimi zaměstnanci jako pojistníky, a institucí Česká pojišťovna, a.s.
jako pojistitelem? Prosíme alespoň stručnou odpověď ano/ne.
Finanční příspěvek na smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené mezi našimi
zaměstnanci a Českou pojišťovnou poskytujeme.
2) V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete finanční příspěvek na životní pojištění
svým zaměstnancům na smlouvy soukromého životního pojištění, uzavřených mezi
nimi a Českou pojišťovnou, a.s., žádáme o poskytnutí těchto obecných doplňujících
informací:
a. kolik takových finančních příspěvků na životní pojištění jste poskytli Vašim
zaměstnancům za měsíc prosinec? (uveďte počet těchto finančních příspěvků)
V prosinci 2017 bylo poskytnuto 5 815 finančních příspěvků na životní
pojištění.
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b. jaká byla průměrná výše finančního příspěvku na životní pojištění
poskytnutého Vaší firmou zaměstnancům v prosinci 2017?
Průměrná výše příspěvku v prosinci 2017 činila 408,-- Kč.

