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Dotaz 1
1. Kolik druhů speciálních známek k různým okolnostem, výročím nebo jiným
příležitostem v roce 2016 a 2017 ČP vydala?
2. Prosím o výpis těchto známek za oba roky.
3. Kolik těchto známek slavnostně představil nebo odhalil ředitel ČP Martin Elkán?
4. Jak dlouho (v minutách) v průměru trvá slavnostní představení jedné speciální
známky?
Odpověď:
Ad 1)
Přehled všech vydaných známek naleznete na webových stránkách České pošty, s.p.
Zde uvádíme odkaz:
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky/prehled-znamek

Ad 2)
Viz odpověď výše. Pro lepší přehled navíc připojujeme odkaz na emisní plány,
které jsou opět rozděleny po letech:
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky/emisni-plany
Ad 3)
Pokud se jedná o výše uvedené roky, jedná se o sedm známek. Tři v roce 2017 a čtyři
v roce 2016.
Ad 4)
Tento údaj neevidujeme. Podle odhadu se jedná zhruba o 30 minut.

Dotaz 2
1. Kolik zaměstnanců v roce 2017 ČP přijala?
2. Kolik zaměstnanců ČP v roce 2017 dalo výpověď?
Odpověď:

Ad 1)
V období od 01.01.2017 do 31.10.2017 bylo do České pošty, s.p., přijato
6 320 zaměstnanců.
Ad 2)
V období od 01.01.2017 do 31.10.2017 dalo výpověď podle § 48 odst. 1 písm. b)
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zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanců.
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Dotaz 3
1. Kolik ČP využívá v rámci svého fungování automobilů (všechny typy) pro rozvoz zásilek
všech typů?
2. Kolik těchto automobilů ČP vlastní a kolik provozuje na základě jiných smluv (např.
leasing)?
3. Kolik těchto automobilů využívá roční dálniční známku
4. Kolik celkem za rok 2016 a 2017 nakoupila ČP ročních dálničních známek a kolik
jiných dálničních známek?
Odpověď

Ad 1)
V rámci České pošty, s.p., je využíváno 4 517 vozidel různých typů, dle specifikace
zásilek.
Ad 2)
Česká pošta, s.p., má v majetku 1 234 vozidel, k tomu 3 283 vozidel na operativní
leasing.
Ad 3)
Roční dálniční známkou disponuje pro rok 2017 zhruba 3490 vozidel.
Ad 4)
V roce 2016 nakoupila Česká pošta, s.p., 167 ročních, jednu měsíční dálniční známku
a šest ročních dálničních známek pro Slovenskou republiku.
V roce 2017 nakoupila Česká pošta, s.p., 201 ročních, jednu 10-ti denní dálniční
známku a šest ročních dálničních známek na Slovenskou republiku.

Dotaz 4
„Zpřístupnění veškerých informací, které se týkají doručování pošty, resp. písemností či
jiných zásilek, zasílaných na mé jméno na adresu K Červenému vrchu 678/1, 160 00 Praha 6,
a to od počátku ledna 2017 a zároveň sdělení, jaké zásilky byly v tomto období doručovány,
od jakých adresátů a jak probíhalo doručování. Stejně tak žádáte o sdělení, kam a kdy byla
vložena oznámení.“
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Odpověď:

K Vaší žádosti uvádíme, že provedeným šetřením u listovní dodejny Praha 6 bylo zjištěno, že
podle provozních dokladů příslušné pošty v období od 01.01.2017 do 14.12.2017 došlo
na jméno adresáta Irina Solanič nebo Solanich pět doporučených (evidovaných) zásilek:







RR6101110115F - odes. Hl. město Praha, Praha 1 - 03.01.2017 doručena
RF052783705SK (cizina) - 09.05.2017 oznámena, uložena, 26.05.2017 vrácena
po ukončené odběrní lhůtě
RR045396290CZ - odes. MV ČR, Praha 10 - 16.08.2017 oznámena, uložena,
29.08.2017 vrácena po ukončené odběrní lhůtě
RR045030617CZ - odes. MV ČR, Praha 10 - 27.09.2017 oznámena, uložena,
16.10.2017 vhozena (fikce) do domovní schránky v souladu s dispozicí odesilatele
"nevracet, vložit do schránky"
RR182953159CZ - odes. MV ČR, Praha 10 - 09.11.2017 oznámena, uložena,
21.11.2017 vrácena po ukončené odběrní lhůtě

Zde musíme konstatovat, že při pořizování zásilek na pochůzku jsou systémem pošty
automaticky tištěny „výzvy“, které slouží doručovateli buď jako dodávací doklad, na který
adresát stvrzuje převzetí svým podpisem, nebo v případě neúspěšného pokusu o doručení jako
výzva-oznámení o uložení zásilky. Z výše uvedeného nebylo důvodu výzvy do schránky
nevhodit, stejně jako výzvy opakované, systémem pošty automaticky generované/tištěné
nejpozději tři dny před koncem úložní doby. Skutečnost, zda byla výzva do schránky vhozena
již nelze jednoznačně prokázat, protože je vkládána do domovní schránky adresáta jako
obyčejná listovní zásilka bez potvrzení převzetí adresátem.
Výzvy, příp. zásilky (fikce), byly vhazovány do domovní schránky č. 48 v odevzdacím místě
K Červenému vrchu 678/1, Praha 6 - jedná se o bytový dům se 104 schránkami.

Dotaz 5
1. Kolik korun utratila v roce 2016 a v roce 2017 ČP za služby taxislužeb?
2. Pokud takové výdaje na taxi existují, k čemu je zaměstnanci nebo pracovníci pošty
využívají?
Odpověď:

Ad 1)
Za rok 2016 bylo za služby taxislužeb zaplaceno 5 102,-- Kč a za rok 2017 bylo
zaplaceno 9 183,-- Kč.
Ad 2)
Služby taxislužeb pro pracovní cesty obecně povoleny nejsou, využívají se pouze
ve výjimečných případech a podléhají schválení generálního ředitele.
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Dotaz 6
1. Kdo o zrušení pobočky Pošty s.p. v obci Pernink rozhodl
2. Dle jakých pravidel a kdy bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na výběr
uchazeče o provozování Pošty – partner v obci Pernink
3. Kdy bylo toto výběrové řízení vyhlášeno a jakým způsobem
4. Jak dlouho bylo výběrové řízení vyvěšeno a kde
5. Kdo a jakým způsobem a kdy se přihlásil jako uchazeč o provozování PoštyPartner
6. Kolik bylo zájemců a kdo rozhodl o vítězi výběrového řízení
Odpověď:

Ad 1)
Pobočka Pernink je zařazena do tzv. nekomerčních pošt, které jsou vytipovány
k oslovení a následnému převodu na poštu Partner.
Ad 2)
Česká pošta, s.p., prvotně oslovila obec Pernink. Při jednání byla upozorněna
starostka obce na to, že v případě, kdy obec nebude mít o provozování Pošty
Partner zájem, bude Česká pošta, s.p., hledat jiného možného provozovatele.
Vzhledem k zápornému rozhodnutí obce o provozování partnerské pobočky svými
silami byla standardně umístěna vývěska, a to na místní pobočce pošty Pernink
dne 09.05.2017.
Ad 3)
Vývěskou od 09.05.2017.
Ad 4)
Od 09.05.2017 – 05.12.2017. Vývěska byla vyvěšena v prostorách pošty
na viditelném místě - za sklem neobsazené přepážky.
Ad 5)
Na základě vývěsky se nikdo nepřihlásil. Česká pošta, s.p., oslovila v rámci
spolupráce se společností MAKRO, místní provozovatele potravin, kteří byli
vytipováni jako vhodní uchazeči.
Ad 6)
Vzhledem tomu, že byl uchazeč pouze jeden, rozhodnutí bylo nasnadě.
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Dotaz 7
1) Z jakého právního titulu, s výjimkou porušení všeobecných podmínek pro přepravu
do zahraničí, může Česká pošta, s.p. vyloučit zásilku z letecké přepravy, zejména jaká
konkrétní kritéria musí být naplněna, mimo celní kontrolu a řízení, aby došlo k:
a) vyloučení zásilky z letecké přepravy,
b) povolení zásilku letecky přepravit.
Odpověď:

Česká pošta, s.p. převzala předmětné zásilky a tyto na území České republiky přepravila
v souladu s poštovními podmínkami. Následně zásilky předala k letecké přepravě, tedy
z přepravy je nevyloučila. Stalo se tak na Letišti Václava Havla, kde působí dvě
společnosti, které zajišťují následné úkony spojené s další přepravou. Jedná se
o společnosti Mark2 Corporation Czech a.s. a Menzies Aviation, s.r.o., které zásilky
z přepravy vyloučily. Na základě této skutečnosti předmětné zásilky Česká pošta, s.p.
převzala zpět a doručila odesílateli.

Dotaz 8
1. Žádám o informace, zda toto řízení již bylo ukončeno, čeho se týká, či týkalo, jaký je
jeho obsah a s jakými závěry bylo ukončeno, nebo pokud řízení ukončeno nebylo, tak
v jaké fázi se aktuálně nachází a na jaké skutečnosti, vyjádření, šetření či jiné
okolnosti se čeká.
2. Podle zákona č. 106/1999 Sb. též žádám o informace, kdy a jakou formou Česká pošta
informovala odesílatele zásilky č. RR767739795CZ o vadě na dodejce a co Česká
pošta v této souvislosti uvedla jako popis a důvod vady.

Odpověď:

Ad 1)
Český telekomunikační úřad si ve Vaší záležitosti vyžádal veškerou korespondenci,
která probíhala mezi Vámi a Českou poštou, s.p. Zároveň v této věci byla Česká pošta,
s.p. vyzvána, aby předložila podrobný interní výpis týkající se doporučené zásilky
č. RR767739795CZ. O průběhu řízení nemáme podrobné informace, a to vzhledem
ke skutečnosti, že ho vede třetí strana – tedy Český telekomunikační úřad.
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Ad 2)
Odesilatel předmětné zásilky byl informován dopisem o tom, že zásilka
č. RR767739795CZ, respektive dodejka, která byla její součástí, byla při vydávání jiné
zásilky u přepážky na poště Praha 6 omylem předána k podpisu příjemci jiné zásilky.
S tím, že zásilka i s dodejkou ihned po zjištění omylu byla vrácena do skladu
uložených zásilek a po ukončení úložní doby byla zásilka dle dispozic (odesilatele)
vhozena do domovní schránky adresáta dne 28.7.2017.

