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ÚVODN

Í SLOVO

VÁ Ž E N É Č T E N Á Ř K Y A VÁ Ž E N Í Č T E N Á Ř I ,
jsem moc rád, že se s vámi touto cestou potkávám na stránkách vůbec první zprávy o společenské odpovědnosti, kterou připravila Česká pošta. Najdete zde plno pozitivních informací. Strategie
České pošty v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti je postavena na čtyřech pilířích
– zaměstnanci, životní prostředí, podnikání a společnost.
V roce 2017 u nás pracovalo bezmála 30 tisíc zaměstnanců. A právě spokojení zaměstnanci jsou
základem toho, abychom měli i spokojené klienty. Uvědomuji si, že výše mezd a podmínky, ve kterých někteří naši kolegové pracují, ještě nejsou zdaleka optimální. Proto se zaměřuji na změnu této
situace i na celkové zlepšení podmínek zaměstnanců.
Samozřejmě myslíme i na budoucnost, z toho důvodu spolupracujeme s odbornými středními i vysokými školami. Vytváříme vhodné prostředí pro návrat rodičů po mateřské či rodičovské dovolené
zpět do práce. Významnou měrou se zabýváme i zdravím našich zaměstnanců. S ohledem na to,
že více než 75 % zaměstnanců Pošty tvoří ženy a 37 % zaměstnanců pracuje ve venkovním prostředí,
se soustředíme na prevenci karcinomu prsu a prevenci melanomu.
Jsme odpovědným podnikatelem. Podnikáme transparentně a férově tak, abychom naplňovali zásady
našeho compliance programu i etického kodexu. Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní služby a produkty, se kterými budou zákazníci spokojeni. Proto se snažíme naše služby a produkty zlepšovat s ohledem na potřeby našich partnerů a okolí, ve kterém působíme.
Ve své činnosti zohledňujeme i vliv na životní prostředí. Jsme největší logistická firma s flotilou okolo 5 000 aut
a každé páté jezdí na CNG. Těší mě, že mohu říci, že v tomto jsme průkopníky mezi ostatními podniky.
Od poloviny června 2017 funguje v prostředí České pošty firemní nadace. Jejím hlavním posláním je pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a zlepšování kvality lidského života.
Jsem přesvědčen, že činnost České pošty má velký přesah do celé společnosti. Právě proto jsem hrdý na to, že jsme začali rozvíjet politiku společenské odpovědnosti
a že jejím prostřednictvím přispíváme ke zlepšení podmínek zaměstnanců, podnikání, životního prostředí i podporujeme charitativní projekty.
Roman Knap
Generální ředitel České pošty
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O NÁS

O NÁS

Posláním České pošty, s.p. (dále také Česká pošta, Pošta, Podnik, ČP), je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb
v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektronickými formami.
Česká pošta zajišťuje poskytování univerzálních poštovních služeb a usiluje o jejich vyšší efektivitu. Její současná činnost je determinována čtyřmi klíčovými trendy ovlivňujícími trh a konkurenční prostředí. Jsou to: nové technologie, změna způsobu komunikace způsobená rozmachem internetu, měnící
se potřeby zákazníků a liberalizace poštovních služeb. Česká pošta má v úmyslu i nadále úzce spolupracovat se státní správou, a to nejen prostřednictvím
široké sítě svých poboček, ale i novými formami. Za nezbytné považuje neustálé zlepšování svého obrazu v očích veřejnosti. Při vědomí své společenské
role a sociální odpovědnosti chce být zároveň atraktivním zaměstnavatelem.
Podnik je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Jeho právní a majetkové postavení je upraveno zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění. K 31. prosinci 2017 vykonávalo funkci
zakladatele Podniku jménem státu Ministerstvo vnitra České republiky.

ŘÍZENÍ PODNIKU
Generální ředitel
Generální ředitel jako statutární orgán České pošty, s.p., řídí činnost Podniku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech Podniku, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele podle § 12 zákona č.77/1997 Sb. o státním podniku, v platném znění.

3200 poboček 700 Přátelských pošt
29 612 zaměstnanců
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Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží na činnost generálního ředitele a uskutečňování podnikatelských záměrů Podniku.

K 31. prosinci 2017 měla dozorčí rada čtrnáct členů.

Výbory dozorčí rady
Dozorčí rada zřizuje výbory dozorčí rady jako své pracovní, poradní a iniciativní orgány. Jednání výborů slouží zejména k předběžnému a podrobnějšímu
projednání materiálů, kterými se následně zabývá rada. Členové výborů jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
V současnosti jsou zřízeny tyto výbory dozorčí rady:
Výbor pro strategii a finance
Výbor pro audit
Výbor pro rozvoj lidských zdrojů

2,7
Rekord

6

milionů koupených
pohlednic

341 848 balíků 20. listopadu
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V souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je
deset členů dozorčí rady jmenováno a odvoláváno zakladatelem a pět členů
je voleno a odvoláváno zaměstnanci Podniku.

P Ř Í B Ě H Y Z Á C H R A N Y Ž I V OTA

MARTINA KYSELÁ ,
A N TO N Í N F R I D E C K Ý, J A KU B H O C H M A N N
Štěstí na dobré duše měl na poště Praha 8 náš klient, 83letý důchodce, který zkolaboval přímo před očima zaměstnanců v hale pro veřejnost. Zastavilo se mu srdce. Trojice
zaměstnanců, v čele s vedoucí pošty Martinou Kyselou, se
pustila do záchrany jeho života. Ihned zavolali tísňovou linku 155 a pod vedením dispečerky muže oživovali až do příjezdu záchranářů. Masáž srdce prováděli pošťáci Jakub Hochman a Antonín Fridecký. Díky rychlému a kvalitnímu zásahu
našich pošťáků a následně záchranářů, se podařilo důchodci obnovit srdeční činnost.

ZAMĚSTNANCI
Bez spolehlivých a spokojených zaměstnanců by Česká pošta nemohla fungovat. Velmi si jich proto vážíme a jsou pro nás
důležití. Snažíme se pro ně vytvářet ty nejlepší pracovní podmínky a neustále zlepšovat prostředí, ve kterém pracují.
Dbáme na jejich bezpečnost a zdraví.

ZAMĚS
TNANC

I

V roce 2017 pracovalo na České poště 29 612 zaměstnanců, což bylo o 362 méně než v roce předchozím.
Podíl v počtu zaměstnanců
v provozu a obchodu

Podíl z celkového počtu zaměstnanců

Celá ČP
Podíl mužů

Podíl žen

2016

25 %

75 %

2017

25 %

75 %

3,4 %

5,5 %
10,5 %

10,1 %
37,2 %

Doručovatelé

13,7 %

Obchodníci
Přepážky
0,8 %
Provoz a obchod

Řízení a koordinace v provozu

Administrativa

Zázemí v provozu

91,1 %

Podpora provozu

Zastoupení mužů a žen
ve vedení České pošty
Top
management
Vyšší
management
Střední
management
Nižší
management

Muži

ženy

91 %

9%

66 %

34 %

31 %

69 %

15 %

85 %

27,7 %

Přeprava

Věková struktura zaměstnanců
Věková skupina

Celkem %

Věková skupina

Celkem %

Do 19 let

0,35 %

45-49 let

15,63 %

20-24 let

6,31 %

50-54 let

14,26 %

25-29 let

8,01 %

55-59 let

10,58 %

30-34 let

8,13 %

60-64 let

3,00 %

35-39 let

13,65 %

více než 65 let

0,46 %

40-44 let

19,61 %
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Počet zaměstnanců a jejich profesní struktura výrazně ovlivňuje osobní náklady, které tvoří cca 78 %
z celkových provozních nákladů ČP. Průměrná měsíční mzda dosáhla za rok 2017 výše 23 895 Kč.
V porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu o 5 %.

Vzdělanostní struktura 2017
0%

Za období 2. až 4. čtvrtletí 2017 narostla průměrná mzda zaměstnanců s tarifní mzdou o 5,6 %. Byl tak
splněn příslib zaměstnavatele z jednání s odborovými organizacemi o mzdovém nárůstu. Navýšení
tarifních mezd zaměstnanců bylo realizováno u jednotlivých zaměstnanců diferencovaně, a to podle
nárůstu mzdy projednaného s odborovými organizacemi pro jednotlivé profesní skupiny.

1%

6%

Benefity

Vzdělanostní struktura ČP

2015

2016

2017

5,12 %

5,00 %

4,88 %

5,09 %

88,37 %

88,04 %

87,86 %

87,31 %

Vyšší odborné vzdělání

0,92 %

1,01 %

1,15 %

1,20 %

Vysokoškolské

4,87 %

5,24 %

6,04 %

6,29 %

Nepřiřazeno

0,72 %

0,71 %

0,08 %

0,11 %

Základní vzdělání
Středoškolské

9

2014
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Základní vzdělání
Středoškolské
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské
Nepřiřazeno

88 %

I

Nad rámec mzdy poskytuje Česká pošta svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody (benefity), které dosáhly za rok 2017 v průměru cca 35 tisíc korun pro jednoho zaměstnance. Jedná se zejména
o finanční příspěvky na stravenky, na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvky na dětské
tábory, rekreaci, rehabilitaci, kulturu a sport, jeden týden dovolené navíc a zkrácenou pracovní dobu
o 2,5 hod. týdně.

5%

TNANC
ZAMĚS

Tento nárůst je ovlivněn zejména:
• navýšením tarifních a výkonových mezd projednaným s odborovými organizacemi od 1. 4. 2017 o 3,3 %,
• výplatou mimořádné odměny ve 2. pololetí 2017, což představuje navýšení mzdy o 2 %.

Adaptační proces a vzdělávání zaměstnanců
K náboru nových zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. V roce 2016 jsme spustili pilotní projekt nového
adaptačního procesu. Jeho cílem bylo kvalitně připravit nové doručovatele a přepážkové pracovníky na jejich novou kariéru
na České poště. Po úspěchu pilotního projektu byl v roce 2017 spuštěn adaptační proces ve všech regionech a celkem se ho zúčastnilo
2 809 zaměstnanců České pošty. V rámci zvyšování kvalifikace a profesní přípravy nabízí Česká pošta svým zaměstnancům velkou řadu školení a kurzů
a rozvojových programů.

ZAMĚS
TNANC

I

Spolupráce se školami
Česká pošta spolupracuje se středními „poštovními“ i „nepoštovními“ školami a univerzitami. Cílem je podpořit aktivní žáky a studenty a získat do svých
řad nové talenty. V roce 2017 bylo žáky v rámci praktického vyučování odpracováno 1045 dnů a 6581 hodin. V průběhu praktického vyučování získají žáci
přehled o fungování provozu a pro ČP je praktické vyučování příležitostí prezentovat se jako atraktivní zaměstnavatel.

Rovné příležitosti
Téma rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života je pro nás velmi
důležité a dlouhodobě se mu věnujeme. V minulosti byl proveden genderový audit, který byl jednou
z klíčových aktivit projektu „Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti ČP“. Genderový
audit byl zaměřen na diagnostiku genderové rovnosti a možnosti sladit pracovní a rodinné povinnosti
v následujících oblastech: strategie a cíle společnosti, organizace pracovní činnosti, výběr, přijímání
a odchod zaměstnanců, odměňování, benefity, hodnocení a kariérní růst, vzdělávání, firemní kultura
a firemní hodnoty, flexibilita a jistota práce, management mateřské a rodičovské dovolené. Na základě
výstupů byly rovné příležitosti zahrnuty do strategického plánování rozvoje podniku. Plán je postupně
uváděn do praxe s ohledem na ekonomickou situaci podniku.

Soutěž poštovních dovedností
vyhráli studenti z Olomouce
V roce 2017 se uskutečnil již sedmý ročník tradiční soutěže pro žáky
středních „poštovních“ škol. Akce se konala na Střední škole informatiky
a finančních služeb v Plzni. Celkem deset soutěžních týmů se utkalo
v devíti disciplínách převážně vědomostního charakteru, ale došlo
i na skákání v poštovních pytlích či poštovní štafetu. Na prvním místě
se umístil tým z olomoucké Střední školy logistiky a chemie ve složení
Noemi Pavlásková, Hana Minaříková a Jakub Ludvík.
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Zaměstnávání OZP

Návrat po mateřské a rodičovské dovolené
Důležitým tématem je pro nás i návrat kolegů a kolegyň po mateřské a rodičovské dovolené. Máme pro ně vytvořený program, jehož součástí je
i webový portál www.ceskapostarodicum.cz. Ten slouží nejen jako zdroj
informací o České poště, ale také poskytuje možnost absolvovat několik
e-learningových kurzů, které návrat do práce velmi usnadňují.

Jednašedesát let u pošty?
Pro Olgu Foralovou žádný problém!
Na poště zastala kdeco. Doručovala, pracovala v rámci vlakové pošty, za přepážkou, ve vnitřní službě i jako pokladník.
Začínala na ústředně v Oslavanech, psal se rok 1956.

V současné době najdete Olgu Foralovou doručovat v rámci dodejny Rosice u Brna. Zdenka Mihálová, vedoucí depa Brno 73, si
ji velmi chválí: „Paní Foralová je neskutečná. Neuvěřitelně vitální,
pozitivní, přátelská. Jsem moc ráda, že ji máme v týmu.“ Velmi pomohla i při loňské centralizaci dodejny. „Dokonale zná celou Zastávku a bez problémů zastoupí i kolegyně na jiných okrscích. Poštovní
práce ji očividně baví,“ dodává vedoucí depa.

11
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„Tenkrát jsme měli jedinečného poštmistra, pana Pajchra. Byl
pedant na pořádek a kázeň, což jsme jako mladé holky potřebovaly,“ vzpomíná s úsměvem paní Olga a dodává: „Vždycky
říkal – já z vás udělám pošťáky. A udělal!“ Dokonce skvělé, vždyť
v roce 1985 získala paní Olga čestný odznak vzorného pracovníka spojů.

TNANC
ZAMĚS

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) je součástí programu
rovných příležitostí a koresponduje s odpovědným přístupem zaměstnavatele k sociální problematice. Tolerance, respekt k odlišnostem, porozumění a vzájemná pomoc jsou důležité také z hlediska firemní kultury, resp.
atmosféry na pracovištích. V současné době zaměstnáváme 631 zaměstnanců se statusem OZP.

F I R M A P RO Z D R AV Í
Za kontinuální realizaci programů na podporu zdraví zaměstnanců v souladu se
strategií podniku a s podporou odborových organizací získala ČP řadu ocenění.
Od roku 2016 jsme oceněni titulem Firma pro zdraví.

ZAMĚS
TNANC

I

Programy prevence onkologických onemocnění
I v roce 2017 jsme pokračovali v programech zaměřených na onkologickou prevenci.
Vzhledem ke složení našich zaměstnanců, kdy více než 75 % zaměstnanců tvoří ženy
a 37 % zaměstnanců pracuje ve venkovním prostředí, se orientujeme na prevenci
karcinomu prsu a prevenci melanomu

Prevence rakoviny prsu
Prevenci karcinomu prsu jsme zahájili v roce 2014 oslovením všech 25 000 zaměstnankyň. V dalších obdobích jsme pravidelně připomínali nutnost prevence adresně
nebo prostřednictvím Poštovních novin. Potřebné informace jsou k dispozici rovněž
na IntraNetu. Od r. 2017 cílíme na zaměstnankyně, které do ČP nastupují. Každá zaměstnankyně společně s nástupní dokumentací obdrží speciální brožurku s návodem na samovyšetření. Díky této aktivitě se podařilo prokazatelně zachránit život dvěma kolegyním,
obě pokračují v práci v České poště.

Podporujeme Ligu proti rakovině
Česká pošta byla v roce 2017 již osmým rokem generálním partnerem Českého dne proti rakovině.
Tentokrát se konal již 21. ročník této nejstarší sbírkové akce u nás. I letos si mohli lidé po celé republice
zakoupit žlutou kytičku měsíčku lékařského a podpořit tak boj proti rakovině.
Prodej kytiček vynesl 18 480 000 korun. Každý dárce dostal kromě kytičky i letáček s informacemi
o prevenci před rakovinou hlavy a krku. Mezi nádory hlavy a krku patří nádory horního dýchacího traktu, polykacích cest, slinných žláz, dále nádory vyrůstající z kůže, cév, nervů a dalších tkání v této oblasti.
Ročně je v ČR nově diagnostikováno na 2000 nových pacientů s touto diagnózou, z toho muži jsou
postižení 3krát častěji než ženy.
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Prevence rakoviny kůže

I díky poště žiju!
„Jsou to už čtyři roky, co mi lékaři diagnostikovali nádorové onemocnění, rakovinu prsu. Ale jako by
to bylo včera, stále to mám před sebou,“ říká Martina Mladá, vedoucí pošty Praha 415. Taková zpráva
vám převrátí život naruby, zvlášť když máte malé děti. „Rok jsem strávila na nemocenské, ale měla
jsem štěstí. Nejen při boji s rakovinou, ale i na kolegy. Byli skvělí, pomáhali mi a po nemoci jsem se
díky nim vrátila rovnou na místo vedoucí pošty,“ popisuje nejtěžší chvíle paní Martina.
Kdyby se mohla vrátit v čase, určitě by tak nepodceňovala prevenci. „Že není něco v pořádku, jsem
nějaký čas tušila. Ale až díky programu České pošty jsem se odhodlala jít na vyšetření. Naštěstí nebylo pozdě. Jsem za to vděčná,“ vzpomíná na důvody, které jí dovedly do ordinace.
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Od počátku programu se za přispění ČP podařilo vyšetřit celkem
12 011 osob, z toho 3 725 zaměstnanců České pošty a jejich blízkých.
Odhaleno bylo celkem 100 melanomů.

TNANC
ZAMĚS

V roce 2017 jsme již ve druhém období pokračovali v úspěšném
programu prevence rakoviny kůže. V obou letech byla Česká pošta
partnerem veřejné akce Stan proti melanomu, a to v Praze, v Brně
i v Ostravě. Samostatně jsme zorganizovali celkem pět preventivních akcí, určených našim zaměstnancům ve všech regionech, jejich rodinným příslušníkům, ale i široké veřejnosti. V r. 2017 proběhly akce ČP v Plzni a Pardubicích, kterých se zúčastnilo 1 186 osob.
Akce jsou pořádány ve spolupráci s dermatovenerologickou klinikou Královské Vinohrady, pod patronací prof. MUDr. Petra Arenbergera. Hlavním benefitem těchto akcí je kromě vysoce odborného
a bezplatného vyšetření i možnost okamžitého lékařského řešení
v případě problému.

ZAMĚS
TNANC

I

Sociální dialog
V podniku Česká pošta působí celkem 84 základních odborových organizací sdružených do 9 odborových subjektů.
Vedení České pošty kontinuálně komunikuje se všemi odborovými organizacemi a jejich členy s cílem zachování sociálního smíru.
Mimo to, každé čtvrtletí probíhají pravidelná společná jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci odborových partnerů, kde zaměstnavatel sděluje
a objasňuje své kroky, informuje o situaci v podniku, odpovídá na položené dotazy. Zaměstnavatel a odborové organizace pravidelně projednávají a spolurozhodují o způsobu čerpání FKSP. Největší odborová organizace PKOV ČP uskutečňuje svá jednání s účastí zástupců Úseku lidských zdrojů každý
měsíc. Aktuálně se připravuje otevření nového kolektivního vyjednávání zaměřeného především na téma pracovní doby, odměňování a benefitů. Nová
kolektivní smlouva by měla být účinná od 1. 1. 2019.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců je pro nás prioritou. Vždy se snažíme o vytvoření zdravého a bezpečného prostředí pro práci zaměstnanců a o zajištění odstraňování potencionálních rizik.
Česká pošta v této oblasti prostřednictvím periodických školení cíleně zajišťuje větší osvětu, informovanost a znalost oblasti BOZP u vedoucích zaměstnanců, kteří mají za stav svého pracoviště nedělitelnou zodpovědnost. V roce 2017 bylo provedeno techniky BOZP a PO 689 skupinových školení vedoucích
pracovníků.
Ve spolupráci s odborovými organizacemi působícími u ČP je pravidelně projednáván stav zajištění BOZP a PO. Na připomínky ze strany odborových inspektorů v oblasti BOZP je kontinuálně reagováno, poznatky, zjištění a nálezy z kontrol jsou průběžně řešeny a nedostatky odstraňovány.
V souladu se Zákoníkem práce je stav jednotlivých pracovišť pravidelně prověřován v rámci ročních „Prověrek zajištění BOZP a PO na pracovištích ČP“, stejně
tak zvýšenou soustavnou kontrolní činností pracovníků odboru BOZP a PO, v roce 2017 bylo provedeno 2 257 interních kontrol.
Důležitost problematiky BOZP a PO se odráží také v zájmu kontrolní činnosti Státního odborného dozoru. V roce 2017 bylo u státního podniku ČP provedeno
celkem 62 kontrol ze strany Hasičských záchranných sborů ČR, 15 kontrol ze strany Inspekce práce a 83 kontrol ze strany Hygieny práce, kdy ČP nebyla ze strany
státního odborného dozoru vyměřena žádná pokuta za porušení předpisů v oblasti BOZP a PO.

Počty pracovních úrazů
– porovnání 2016 a 2017
2016 – 1 088
pracovních úrazů
2017 – 1 038
pracovních úrazů
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Posttraumatické péče pro zaměstnance

Interní komunikace
Velkou pozornost věnujeme komunikaci uvnitř firmy. Vydáváme pro naše zaměstnance Poštovní noviny, které mají náklad 45 000 kusů. Informace mohou kolegové získat i prostřednictvím nového IntraNetu. Pořádáme pravidelná setkání vedení České pošty se zaměstnanci. Jen v roce 2017 se jich konalo
osm a pořádali jsme je po celé republice. Celkem se jich zúčastnilo 2 250 zaměstnanců. V nákladu
11 665 kusů jsme vydali brožuru s názvem Poštovní průvodce, která obsahuje důležité rady a informace
například týkající se pracovního práva, bezpečnosti, čerpání z FKSP či různé kontakty.

Zaměstnanec roku

Ombudsmanka pro zaměstnance
Za účelem obhajoby oprávněných zájmů zaměstnanců při výkonu jejich pracovních povinností funguje v rámci České pošty od května 2016 institut ombudsmana pro zaměstnance. Ten je určen všem
zaměstnancům České pošty, kteří využili všechny řádné i opravné prostředky, a přesto o výsledku
řešení daného problému mají pochybnosti, případně nejsou spokojeni s jejich vyřízením.
Ombudsmankou je Ing. Soňa Lavičková a zaměstnanci se na ni mohou obracet písemně, telefonicky
či osobně. V roce 2017 se na ni obrátilo celkem 126 zaměstnanců, z toho 36 s žádostí o informaci.
Stížností pak bylo 90 a z toho oprávněných 36.
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v roce 2016
a 2017 nedošlo
k žádnému
přepadení
zaměstnance

Počet zaměstnanců napadených
psem – porovnání 2016 a 2017
2016 – 84

I

Česká pošta každý rok vyhodnocuje nejlepšího zaměstnance či zaměstnankyni z jednotlivých poštovních regionů. Kategorie jsou nejlepší pracovníci přepážky, nejlepší listovní doručovatelé, nejlepší balíkoví doručovatelé a speciální kategorií představuje ocenění za mimořádný čin. Ocenění získali diplom,
maketu poštovní trubky a finanční odměnu. V loňském roce se konal už čtvrtý ročník této ankety.

Počet přepadených zaměstnanců
– porovnání 2016 a 2017

TNANC
ZAMĚS

I přes veškerá opatření a prevenci se bohužel stává, že se naši zaměstnanci stanou obětí přepadení.
Česká pošta pro tyto oběti trestných činů od prvního čtvrtletí roku 2017 zajistila posttraumatickou péči.
V prvopočátku je základní „pomoc“ schopen poskytnout i pracovník inspekce České pošty, který prošel
školením od odborného psychologa z Policejního prezidia Policie ČR. Jedná se však pouze o prvotní
pomoc, nikoli posttraumatickou péči, tu poskytují právě odborníci z řad Policie ČR.

2017 – 160

P Ř Í B Ě H Y Z Á C H R A N Y Ž I V OTA

V Ě R A S KO K A N OVÁ
Věra Skokanová, naše listovní doručovatelka z dodejny Třemošnice vyrazila v jeden únorový den na tradiční doručovací pochůzku. V obci Holín
doručovala doporučené psaní. Jelikož na domě není zvonek, stejně jako
už mnohokrát šla k oknu, na které zaklepala, následně volala, ale nikdo nereagoval. Možná nějaký šestý smysl ji vnukl myšlenku, neodcházet jen tak.
A tak paní Skokanová vešla dovnitř domu. Viděla, jak paní domu leží na zemi
u ní klečí její manžel a snaží se jí pomoci. Už dokonce volal na linku první pomoci, ale vzhledem k tomu, že operátorce na druhém konci nerozuměl, předal telefon naší doručovatelce, která se řídila pokyny operátorky až do příjezdu záchranné služby. Díky včasné pomoci paní Skokanové byla klientka
ve stabilizovaném stavu převezena do nemocnice, kde se jí dostalo odborné péče.

PODNIKÁNÍ
Podnikáme transparentně a férově, tedy v souladu s compliance programem a etickým kodexem. Naším hlavním cílem je
poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti všech zákazníků. Snažíme se proto naše služby a produkty neustále zlepšovat s ohledem
na potřeby našich partnerů a okolí, ve kterém působíme.

PODNI

KÁNÍ

Etický kodex a compliance program
Etický kodex je soubor morálních a společenských pravidel, stanovuje zásady profesionálního chování zaměstnanců a je pro všechny závazný. Jeho
smyslem je vymezit zaměstnancům České pošty hranice žádoucího chování vůči zaměstnavateli, spolupracovníkům, zákazníkům, obchodním partnerům
a státním institucím a tím vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru v činnost České pošty. Od roku 2016 mají zaměstnanci ČP k dispozici compliance linku,
která je nedílnou součástí Etického kodexu. V průběhu roku 2017 bylo prostřednictvím této linky přijato 12 oznámení o podezření na nekalé jednání. Jednalo
se zejména o podezření na nekalé praktiky v oblasti veřejných zakázek, úplatky a znaky korupčního jednání a v oblasti HR šlo především o stížnosti na nadřízené pracovníky.
Principy etického chování:
• Dodržujeme zákony a vnitřní předpisy
• Chováme se rovnoprávně a nediskriminujeme
• Chráníme lidskou osobnost
• Jednáme profesionálně, čestně, v dobré víře a s odbornou péčí
• Chováme se hospodárně ke svěřeným prostředkům
• Předcházíme škodám
• Spolupracujeme a otevřeně komunikujeme
• Poskytujeme součinnost při všech šetřeních

Netolerované jednání:
• Nulová tolerance trestné činnosti
• Odcizení, zpronevěra nebo poškozování majetku a duševního
vlastnictví České pošty
• Zneužití nebo šíření chráněných informací třetím osobám
• Korupce a uplácení
• Podvodné jednání
• Práce pod vlivem alkoholu a drog
• Jednání ve střetu zájmů

Compliance
V rámci podniku přistupujeme ke compliance jako k souladu chování zaměstnanců s právními a vnitřními
předpisy včetně Etického kodexu. Standardní rolí compliance v podniku je podporovat soulad chování zaměstnanců s právními a vnitřními předpisy včetně Etického kodexu. My bereme compliance zejména jako
příležitost pro Českou poštu, jak zlepšit celkové fungování a vnímání Podniku všemi našimi partnery.
Za naplňování compliance v České poště jsou zodpovědní všichni její zaměstnanci. Dodržováním právních
předpisů, Etického kodexu a ostatních vnitřních předpisů chráníme nejen ČP jako právnickou osobu, ale především sebe a svá pracovní místa. Je v zájmu nás všech, abychom aktivně přistupovali k řešení jakýchkoliv dilemat
a snažili se předcházet porušování stanovených pravidel ať už ze strany nás samotných nebo našich kolegů.
Tímto přístupem nejen přispějeme k vytvoření prostředí, které bude založené na důvěře a otevřené komunikaci,
ale také podpoříme dobrou atmosféru na pracovištích, kam se budeme rádi vracet nejen my, ale i naši zákazníci.
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SLUŽBY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
O

V

I

N

N

É

S

L

U

Vnitrostátní
ZÁSILKY

Ž

B

Y

Mezinárodní

P O ŠTOV N Í P O U K Á Z K Y

ZÁSILKY

P O ŠTOV N Í P O U K Á Z K Y
Hotovost
– účet

Poukázka Z/A

Poukázka B

Doporučené

Psaní
Tiskovinový pytel
Slepecká zásilka

Hotovost
– hotovost

Poukázka Z/C

Poukázka C
Poukázka D

Cenné

Psaní
Balík

Obyčejné

Hotovost
– účet

Poukázka A

Doporučené

Psaní
Slepecká zásilka
Balíček

Účet
– hotovost

Cenné

Psaní
Balík do 10 kg

Hotovost
– hotovost

FIREMNÍ HODNOTY
Spokojený zákazník je náš cíl
Kvalita a výkon rozhodují o úspěchu
Odpovědnos t je pro nás samozřejmos tí
H l e d á m e n ové c e s t y
Jsme loajální tým
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Obyčejné

Psaní
Tiskovinový pytel
Slepecká zásilka
Standardní balík

Psaní
Slepecká zásilka
Balík do 10 kg

PODNI

P

N

P

O

V

I

N

N

É

Poš t ov n í

KÁNÍ
PODNI

E

S

L

U

Ostatní

Ž

B

Y
O b s t a rava t e l s ké

D Ů C H O D OVÁ S LU Ž B A
V N I T R O STÁT N Í

MEZINÁRODNÍ

GEOMARKETING
KO L K Y

Listovní

Direct mail

Balíkové

Firemní psaní
Firemní psaní – doporučené
Postfax

Obchodní psaní
RIPM
Tisková zásilka
Distribuce tisku

Obyčejný balík nad 10 kg
Cenný balík nad 10 kg
Balík Do ruky
Balík Na poštu
Balík Do balíkovny
Balík Komplet
EMS
Balík Expres
Balík Nadrozměr

DÁ L N I Č N Í KU P Ó N Y
F I L AT E L I E

POSTFAX

SIPO

S Á Z KOV É A LOT E R I J N Í S LU Ž BY
P O ST S E RV I S
A P O ST KO M P L E T

EMS

KO M I S N Í P R O D E J

Obchodní balík

ELEKTRONICKÉ
S LU Ž BY

Czech POINT
Certifikační autorita
Datové schránky

BANKOVNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY

R OZ H L A S OV É A T V P O P L AT K Y

T E L E KO M U N I K AČ N Í S LU Ž BY
Obchodní psaní

JINÉ
JINÉ
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Zákaznická karta České pošty
Rok 2017 přinesl další nárůst počtu držitelů Zákaznických karet České Pošty. Jejich počet se zvýšil
o 22,6 %.

Nárůst o 35,3 % v roce 2017 zaznamenal také kmen držitelů Partnerské Zákaznické karty. Největší podíl na tomto nárůstu mají držitelé Partnerských Zákaznických karet Charley Fashion a EFEF (Výtopna). Druhá jmenovaná společnost vstoupila do programu Partnerská Zákaznická karta právě v roce 2017.

Partnerství s ČSOB
V roce 2017 uzavřela Česká pošta desetileté strategické partnerství v oblasti finančních služeb s Československou obchodní bankou a jejími dceřinými společnostmi. Pokračování poskytování finančních služeb na České poště navazuje na dlouhodobou tradici v této oblasti, neboť první bankovní produkty začala sjednávat Česká pošta na svých pobočkách již v roce 1991. Cílem spolupráce je kromě náhrady výnosů z klasických poštovních služeb také zkvalitnění poskytování

11 veletrhů práce

20 %
aut s pohonem
na CNG

98 000 000 Kč zisk po zdanění
20
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V roce 2017 bylo také rozšířeno portfolio nabízených slev a benefitů poskytované třetími stranami. O těchto slevách jsou držitelé pravidelně informováni
prostřednictvím elektronického direct mailu.

PODNI

V roce 2017 byla pro držitele Zákaznické karty zavedena alternativa k dosavadnímu papírovému
průkazu příjemce, a to Elektronický průkaz příjemce k Zákaznické kartě. Průkaz, jehož správu je
možné provádět online je výhodnější, a to jak z pohledu ceny zřízení, tak i z pohledu doby platnosti oproti dosavadnímu průkazu.

těchto služeb zákazníkům. Česká pošta rozšíří do roku 2019 počet specializovaných pracovišť
na svých pobočkách z 230 míst v roce 2017 na 360 míst. Klienti zde najdou odborně zdatné specialisty z řad
pracovníků České pošty, kteří jim poradí a pomohou sjednat bankovní a pojišťovací produkty využívané občany
v každodenním životě.

PODNI

KÁNÍ

Pohlednice Online
Přes aplikaci Pohlednice Online bylo v roce 2017 vytištěno o 96 % pohlednic víc než v roce 2016.
Nárůst uživatelů aplikace v roce 2017 se blíží ke 40 %.

PostShopy
Pro lepší zákaznický komfort jsou na vybraných poštách postupně budovány specializované kiosky/Postshopy. Zde je prodáváno například papírenské
a kancelářské zboží. V současné době má pošta otevřeno 85 prodejních kiosků a dalších 32 obchodních přepážek. Tento model budování specializovaných
pracovišť přináší poště nové výnosy a je pozitivně hodnocen nejen zákazníky pošt, ale i samotnými zaměstnanci.

P O S K Y T U J E M E S L U Ž B Y S TÁT U
Czech POINT
Česká pošta poskytuje služby Czech POINT na 975 kontaktních místech. Kromě standardních agend Czech POINT jsou
na pobočkách ČP poskytovány také služby vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů). V roce 2017 bylo na poštovních pobočkách provedeno celkem 4 029 159 transakcí Czech POINT a ověřování, zatímco v r. 2016 to bylo
4 026 656 transakcí. Počet transakcí se tedy meziročně prakticky nezměnil.

449 276
zaslaných Pohlednic Online

92 000 uživatelů aplikace Pošta Online
ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ČESKÉ POŠTY ZA ROK 2017
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Informační systém datových schránek
Během roku 2017 bylo odesláno celkem 102 830 316 datových zpráv, čímž byla poprvé překonána hranice 100 mil. zpráv za kalendářní rok. V roce 2016
bylo odesláno celkem 93 195 223 zpráv, došlo tedy k meziročnímu nárůstu 10 %. Většinu (cca 70 % zpráv) odesílají orgány veřejné moci.

Certifikační autorita – PostSignum
V roce 2017 bylo vydáno 65 tisíc komerčních certifikátů a 234 tisíc kvalifikovaných certifikátů. V meziročním srovnání došlo u komerčních certifikátů k poklesu
o 1 % a u kvalifikovaných certifikátů k nárůstu o 22,2 %. Certifikační autorita vydávala pro své zákazníky průměrně přes 35 milionů časových razítek za měsíc.
Celkový počet vydaných časových razítek za rok 2017 činil 422 milionů kusů, což znamená meziroční nárůst o 14,4 %.

Česká pošta
na Mistrovství Evropy
v krasobruslení
V Ostravě se koncem ledna poprvé v historii
konalo Mistrovství Evropy v krasobruslení a my
byli u toho! Česká pošta otevřela v dějišti konání,
v Ostravar Aréně, ve středu 25. ledna, příležitostnou přepážku. Největší raritou bylo příležitostné
razítko, vydané právě k této akci. O jeho otisk byl
nebývalý zájem.
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Česká pošta nabízí řadu doplňkových služeb k ISDS, které uživatelům zajišťují větší bezpečnost a komfort při práci s datovými schránkami. Jedná se o následující služby:
• Poštovní datová zpráva (soukromoprávní komunikace prostřednictvím ISDS) – v r. 2017 bylo odesláno 265 tis. PDZ, což znamená nárůst o 60 % ve srovnání
s předchozím rokem.
• Datový trezor – bezpečné a garantované úložiště určené k ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů. K 31. 12. 2017 bylo aktivních
10 443 datových trezorů (24 % meziroční nárůst).
• SMS notifikace – upozornění na přijatou datovou zprávu prostřednictvím SMS. V r. 2017 bylo odesláno 837 tis. SMS zpráv (meziroční nárůst 7 %).
• Kreditní systém ISDS – online platební metoda, která je využívána pro úhradu doplňkových služeb k datovým schránkám.

PODNI

V r. 2017 bylo zřízeno 79 900 nových datových schránek. Celkem od spuštění systému do konce r. 2017 bylo zřízeno 860 980 schránek. Počet aktivních
datových schránek k 31. 12. 2017 dosáhl 788 032.

BEZPEČNOST

PODNI

KÁNÍ

Bezpečnost je v rámci České pošty rozdělena do několika oblastí, a to ochrany osob a majetku, v oblasti krizového řízení, v prevenci
kriminality a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V oblasti ochrany osob a majetku se zaměřujeme také na odhalování
vnitřní trestné činnosti a jiného protiprávního jednání vlastních zaměstnanců, stejně tak jako ochrana proti útokům směřujícím na podnik z vnějšího
prostředí. Na základě požadavku a ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení plní též dílčí úkoly při objasňování trestných činů či jiných skutků
spáchaných v souvislosti s činností podniku.

Kybernetická bezpečnost
Česká pošta je prvkem kritické kybernetické informační infrastruktury Informační systém základních služeb. Na základě vyhodnocení analýzy rizik a požadavků vyplývajících za Zákona o kybernetické bezpečnosti implementujeme všechna požadovaná technická organizační a bezpečnostní opatření.
V roce 2017 jsme v rámci bezpečnostního monitoringu a nastavených procesů identifikovali a prošetřovali v rámci kybernetické bezpečnosti cca 2000 událostí, z nichž některé byly kategorizované jako bezpečnostní incident.

Bezpečnostní událost – je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb a sítí elektronických komunikací.
Bezpečnostní incident – je bezpečnostní událost, která představuje narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb a sítí elektronických komunikací.
Kybernetický útok – je počítačová kriminalita, která se odehrává v rámci vzájemných propojených počítačových,
informačních a komunikačních systémů (typicky phishingové útoky, DDoS útoky, podvodné SMS, atp.)

Počty kyber útoků
realizovaných na ČP
Bezpečnostní události

1962

Bezpečnostní incidenty

34

Kybernetické útoky

12

Den otevřených dveří SPU Brno 02
V sobotu 20. května navštívila Sběrný přepravní uzel (SPU) Brno 02 zhruba tisícovka návštěvníků.
Kolegové z brněnského „espéučka“ pro ně připravili komentovaný pohled do zákulisí poštovní logistiky, ale i den plný zábavy. K doprovodným akcím patřilo vystoupení kapely nebo vystavení historického vagonu vlakové pošty na hlavním nádraží. Speciálně pro malé návštěvníky byl připraven koutek
s malováním na obličej či oblíbená projížďka v tahači po dvoře SPU.
V recepci budovy SPU probíhala doplňková výstava výstavby logistického centra, akce se totiž konala
u příležitosti deseti let od jeho spuštění.
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P Ř Í B Ě H Y Z Á C H R A N Y Ž I V OTA

M O N I K A P I P KOVÁ ,
L E O N A B Í L KOVÁ
Pracovnice Monika Pipková s Leonou Bílkovou z Ústí nad Labem zachránily na noční směně život své spolupracovnici. Ta
dostala epileptický záchvat, při kterém jí navíc zapadl jazyk.
Monika byla u postižené první, a aby na to nebyla sama, přivolala na pomoc kolegyni Leonu. Společně jí uvolnily dýchací cesty a zavolaly záchrannou službu a stabilizovaly jí.

Ž I VOT N Í P RO ST Ř E D Í
Cítíme odpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Dbáme na snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí.
Strategií České pošty v oblasti ochrany životního prostředí je kromě plnění legislativních povinností ve všech sférách ochrany životního
prostředí snižování emise znečišťujících látek. Podnik využívá vozidla na CNG, která tvoří v současné době 20 procent vozového parku.

V loňském roce najela auta České pošty dohromady 160 081 246 kilometrů.

Počet aut dle pohonu

Od roku 2012 jsme začali používat auta
na CNG a v této oblasti jsme se stali průkopníkem mezi podniky. Kromě ekonomické výhodnosti byl hlavním kritériem pořízení těchto aut i odpovědný přístup k životnímu prostředí.

1019; 19%

Připravujeme se i na pořízení elektromobilů
pro doručovatele do velkých měst.

ŽIVOTN

Í PROS
TŘEDÍ

Vozový park ČP
Počet aut dle stáří vozidel
8%

1015; 19%

2016

16 %
485; 9%

2017

3748; 72%
do 3

Nafta
CNG

34 %

15 %

421; 8%

2016
Benzin

30 %

8%

2017

43 %

do 6
3840; 73%
do 10

45 %

nad 10

Typologie vozidel
M1

osobní vozidla

N1

dodávkové vozidlo
malé, střední, velké

N2

nákladní vozidla
do 12 t

N3

nákladní vozidla
nad 12 t

Emisní norma

Počet aut

EURO1

6

EURO2

5

EURO3

330

EURO4

608

EURO5

3098

EURO6

1554

Celkový součet

5601
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Hospodaření s energií

Nakládání s odpady
V rámci České pošty se snažíme o co nejhospodárnější nakládání s odpadem. V roce 2017 ČP uzavřela čtyřletou smlouvu na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, papíru, plastů a skla, a to pro všech sedm poštovních regionů v celkovém objemu 56 mil. Kč. Zároveň jsme splnili ohlašovací povinnosti
na úseku odpadového hospodářství za rok 2017 zasláním cca 3 000 Hlášení o produkci a nakládání s odpady do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností na úseku životního prostředí.

Nakládání s nebezpečnými látkami
Česká pošta má provedeno zmapování nebezpečných chemických látek a směsí. V souladu s platnou legislativou máme zpracovány havarijní plány pro případ
úniku nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod. V rámci podniku je nejvíce nakládáno s těmito látkami zejména u dopravních středisek, jedná se
například o produkty servisní chemie používané při údržbě vozidel. Na IntraNetu ČP jsou umístěny bezpečnostní listy k výrobkům, které obsahují nebezpečné
chemické látky a směsi. V těchto listech jsou pokyny k manipulaci, používání, skladování.

Ochrana vod
V rámci ochrany vody provádí
Česká pošta pravidelné odběry
a rozbory vzorků pitné vody
i odpadních vod.
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TŘEDÍ
Í PROS

Množství vyprodukovaného odpadu za rok 2017 činilo cca 7 600 tun, z toho ostatních odpadů cca 7 300 a nebezpečných odpadů cca 300 tun.

ŽIVOTN

Česká pošta se v roce 2017 připravovala na přijetí normy ČSN ISO 50001:2012 „Systém managementu hospodaření s energií“. Tento systém je ideálním
nástrojem k dosažení systematického snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti, zlepšování životního prostředí i k ověření plnění
právních požadavků organizace v oblasti hospodaření s energií. Česká pošta podporuje nákup energeticky úsporných produktů a služeb.

P Ř Í B Ě H Y Z Á C H R A N Y Ž I V OTA

DAV I D F I N T E S
Dlouholetý klient pošty Brno – Lesná se v hale během odchodu od přepážky zhroutil
na zem a upadl do bezvědomí. David Fintes, který pracuje na brněnské poště
na přepážce, bez meškání otevřel roletu u balíkového okénka, přeskočil do haly
k postiženému a začal zjišťovat jeho stav. Klient měl poraněnou hlavu, nekomunikoval, přestal dýchat. I zde se vyplatilo zavolat na linku první pomoci. Podle
pokynů operátorky společně s dalším klientem pošty začal provádět fyzicky velmi náročnou masáž srdce. Po příjezdu záchranné služby si postiženého již plně
převzali do své péče záchranáři. Podle jejich sdělení bez provedené první pomoci
by klient měl jen velmi malou šanci na přežití.

SPOLEČNOST
Česká pošta je držitelem poštovní licence a jako taková si je vědoma své odpovědnosti vůči společnosti. Dbáme na to,
aby naše služby a produkty byly kvalitní a dostupné pro všechny naše partnery.

SPOLE
ČNOST

Poštovní síť (k 31. 12. 2017)

Počet obyvatel na jedno obslužné místo

Počet poštovních
schránek

Celkem 3 314 provozoven pobočkové sítě
počet obyvatel
k 1. 1. 2017
pošty

pošty Partner

výdejní místa

poštovny

10 578 820

2 807

428

počet obslužných míst
poskytujících základní služby

3 235

počet obyvatel na jedno
obslužné místo

3 270

počet
poštovních
schránek
k 31. 12. 2017

21 801

65

14

Pošta Partner
Již téměř 10 let Česká pošta provozuje část pobočkové sítě na bázi smluvního partnerství, poštami
Partner. První pošta Partner byla otevřena v prosinci 2009 na Božím Daru. V roce 2015 vzala vláda
ČR projekt Pošta Partner na vědomí s tím, že je v souladu s platnou legislativou a neznamená rušení
pošt, ale poskytování jejich služeb jiným způsobem, tj. třetí osobou. Na konci roku 2015 bylo v provozu
90 pošt Partner, o rok později 239 pošt Partner. V průběhu roku 2017 se do projektu zapojilo dalších
189 smluvních zástupců a na konci roku 2017 tak bylo v provozu 428 pošt Partner. Pozitivní ohlasy dokazují, že se Česká pošta stejně jako jiné poštovní správy vydala správným směrem. Pošty Partner přinášejí zákazníkům vyšší komfort zejména díky pružné otevírací době a možnosti využít dalších služeb
provozovatele, obcím umožňují zachovávat či rozvíjet poskytované služby a provozovatelům přinášejí
jistý zdroj dalších příjmů, více zákazníků a díky tomu další obchodní možnosti.
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Přátelská pošta

Kvalita poskytovaných služeb
Česká pošta měla v roce 2017 povinnost poskytovat
služby minimálně v takové kvalitě, která odpovídá základním kvalitativním požadavkům, stanoveným Českým telekomunikačním úřadem. Kvalita a spokojenost zákazníků České pošty je pravidelně sledována,
a to prostřednictvím průzkumů kvality přepravy poštovních zásilek prováděných interním kontrolním
systémem České pošty a současně nezávislým subjektem.
Výsledky nezávislého měření přepravní doby poštovních zásilek o hmotnosti do 50 g za rok 2017 jsou uvedeny v následující tabulce:

Přepravní doby standardních psaní rok 2017 (výsledky nezávislého měření)
Velikost vzorku sledovaných zásilek (v ks)
1. den po dni
podání

2. den po dni
podání

Vlastní region

12 184

93,62

99,34

Mimo region

17 706

93,32

99,54

Celkem

29 890

93,45

99,46

Poštovní ombudsman
V roce 2017 byla poštovní ombudsmankou JUDr. Zuzana Kvášová. V tomto
roce se na ni obrátilo 2 774 zákazníků České pošty, jejichž podání byla prošetřena, dle jejich charakteru posouzena a vyřízena. V tomto roce vyřídila 501 podání. 127 podání se týkalo posouzení vyřízení reklamací a stížností zákazníků;
v 90 případech v zásadě potvrdila stávající rozhodnutí České pošty, ve zbývajících 37 případech se ztotožnila s názorem zákazníka. 374 podání vyřizovala z podnětu zákazníků bez předchozího standardního řízení. Ve 37 případech
doporučila generálnímu řediteli poskytnutí další náhrady škody. Vyplaceno bylo celkem 141 932,80 Kč.
Od dubna 2018 je novým poštovním ombudsmanem Ing. Pavel Bobek.
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Množství zásilek doručených (v %)
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I v roce 2017 pokračoval projekt Přátelská pošta. Jeho cílem je zlepšení zkušeností zákazníka z návštěvy poboček a provozoven ČP včetně zkvalitnění
přístupu zaměstnanců k zákazníkům a interním klientům. Projekt řeší čtyři oblasti: upravenost, přehlednost, vstřícnost a dostupnost. Na konci roku jsme
měli již 700 Přátelských pošt

NADACE

SPOLE
ČNOST

Česká pošta jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice si je vědoma své odpovědnosti vůči zaměstnancům,
klientům i prostředí, ve kterém podniká, a proto v rámci své strategie společenské odpovědnosti založila 22. prosince 2016 firemní nadaci. Hlavním posláním Nadace České pošty je pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a zlepšování
kvality lidského života.
První polovina roku 2017 byla věnována přípravě oficiálního spuštění činnosti Nadace České pošty. Do těchto přípravných aktivit jsme zapojovali i zaměstnance, kteří měli například možnost prostřednictvím hlasování vybrat logo nadace. Připravili jsme internetové stránky nadace a další nezbytné záležitosti
nutné pro zahájení činnosti. Oficiálně začala nadace fungovat od poloviny června 2017.
Druhá polovina roku tak byla ve znamení přijímání žádostí o nadační příspěvky z programu Pošťáci
POŠŤÁKŮM. Každou žádostí, se kterou se na nadaci kolegové obrátili, se pečlivě zabývala na svých
jednáních správní rada. Její činnost kontrolovala dozorčí rada.
O činnosti nadace jsme pravidelně informovali zaměstnance prostřednictvím Poštovních novin a IntraNetu. Celý rok 2017 jsme se také snažili zajistit finanční prostředky pro činnost nadace. Nadace
České pošty má celkem tři účty. Na jednom je uložena nadační jistina ve výši 500 tisíc korun. Druhý
účet je určený výhradně pro program Pošťáci POŠŤÁKŮM, kteří do něj také sami přispívají. Zaměstnanci mají možnost zasílat dary prostřednictvím srážek ze mzdy, kde je minimální částka nastavena
na 25 Kč. K 31. prosinci 2017 darovalo takto finanční prostředky 497 zaměstnanců v celkové měsíční výši
44 596 Kč. Dalších 32 kolegů pak přispívalo trvalým příkazem, a to v měsíční výši celkem 5 420 Kč. Významným příjmem roku 2017 byl dar od Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních
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a novinových služeb. Další zaměstnanci přispívali například jednorázově, nebo na interních akcích. Nadace získávala na tento účet i finanční prostředky z darů firem. Celkem bylo na konci roku na tomto
účtu 686 636,32 Kč. Třetí účet je určen pro financování programu Pošťáci SRDCEM a Pošta PRO ZDRAVÍ. K 31. prosinci 2017 měla nadace na tomto účtu finanční prostředky ve výši 5 000 500 Kč.

V roce 2017 byl otevřen pouze nadační program Pošťáci POŠŤÁKŮM, jehož cílem je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům České pošty a jejich rodinám v tíživých situacích.
Celkem se správní rada nadace zabývala 18 žádostmi o nadační příspěvek. Z toho čtyři žádosti zamítla
a 14 žádostí o příspěvek schválila, a to v celkové výši 403 392 Kč.

Smlsněte si na vedení
Vedení České pošty se rozhodlo oslavit světový den nás, pošťáků, akcí s názvem „Smlsněte si na vedení“. Princip je jednoduchý, každý z vedení (nebo s pomocí příslušníků jejich divizí) napekl, navařil,
namazal něco dobrého a vystavil ve svém stánku na poštovním dvoře.
Výtěžek z dobrovolných darů za pochutiny, ze kterých oči přecházely a chuťové buňky se radovaly, putoval na konto Nadace České pošty. A chcete znát, jak moc chutnalo? Vybralo se úctyhodných
81 056 Kč

Giving Tuesday
Česká pošta a její zaměstnanci se v roce 2017 opět přihlásili
ke Světovému dni dobrovolnictví a dárcovství Giving Tuesday.
Tentokrát jsme pořádáli interní poštovní akci s názvem: „Zapleťte
se s námi do dobrých skutků, aneb milujeme Ponožky od babičky.“ Od 27. listopadu do 1. prosince jsme mezi zaměstnanci sbírali
vlnu pro pletoucí babičky a podpořili jsme obecně prospěšnou
společnost ELPIDA a vše, co dělá. Do akce se zapojilo velké množství našich kolegů a do ELPIDY jsme přivezli celkem 23 plných
pytlů vlny, tedy celkem 242 kilo. ELPIDA vlnu zrecykluje a seniorky
z ní následně upletou až 2 420 hřejivých párů ponožek.
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Souhrn podpořených projektů 2017

M E Z I N Á RO D N Í A KC E V RO C E 2017

SPOLE
ČNOST

V březnu 2017 se ČP ujala koordinace návštěvy z dánské firmy Lyngsoe, která představila své skenovací zařízení,
jež by značně urychlilo a usnadnilo provoz na vyměňovací poště.
Ve dnech 19. a 20. dubna 2017 se na ČP uskutečnilo jednání pracovní skupiny Remunerations Forum sdružení PostEurop, na kterém se setkali zástupci
evropských poštovních operátorů, SPU a International Post Corporation (IPC). Na jednání se účastníci zabývali novým systémem terminálních poplatků
a odměňování, který byl schválen na loňském kongresu SPU v Istanbulu. Dne 19. dubna 2017 přijal generální ředitel ČP nejvyšší představitele sdružení
PostEurop. PostEurop reprezentoval předseda správní rady Jean-Paul Forceville a generální tajemník Botond Szebeny. Hlavním tématem jednání bylo prohloubení spolupráce mezi ČP a sdružením PostEurop a další možnosti, jak aktivně prosazovat zájmy ČP na mezinárodním poli.
Dne 20. dubna 2017 proběhla zároveň na České poště návštěva delegace ze Zimbabwe, která se skládala se zástupců národního regulátora, poštovního operátora a odpovědného ministerstva.

Pracovní zasedání a seminář Operational Technical Group REIMS IPC
Ve dnech 5. a 6. září 2017 se na ČP uskutečnilo zasedání a seminář pracovní skupiny Operational Technical Group REIMS IPC,
na kterém se setkali zástupci evropských poštovních operátorů a International Post Corporation (IPC). Součástí jednání bylo provedení důležitého auditu vzorkování mezinárodních listovních zásilek na Poště 120.

Delegace z Etiopie
Dne 25. října 2017 navštívila Českou poštu delegace z Etiopie, která byla složena ze zástupců poštovního operátora a odpovědného
ministerstva. Návštěvu doprovázeli zástupci české a etiopské pobočky poradenské společnosti Ernst & Young, která etiopské poště
pomáhá s transformací.

Seminář Evropského výboru pro sociální dialog
Česká pošta hostila 21. a 22. září 2017 seminář projektu „Podpora sociálního dialogu v odvětví poštovních služeb v rozšířené Evropě“ Evropského výboru pro sociální dialog (SDC), který je společnou
iniciativou Evropské komise (EK) a sdružení PostEurop. Semináře se účastnili zástupci pošt a odborů
ze 13 zemí. Projednávala se témata jako je zapojení sociálních partnerů v aktivitách SDC, dopad digitálních technologií na organizaci práce a inovace strategického a e-commerce charakteru.
Nejen v souvislosti s digitalizací a zaváděním nových technologií, ale i společenskou zodpovědností
firmy vyvstává otázka, jaký dopad bude mít vývoj v poštovním odvětví na zaměstnance, jak transformovat zaměstnanecký potenciál. České poště bylo nabídnuto členství přímo v SDC, což představuje
skvělou příležitost být „v centru dění“ a mít bezprostřední přístup k hodnotným a přínosným informacím.
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POŠTOVNÍ MUZEUM

Poštovní muzeum má stálé expozice v Praze a v pobočce ve Vyšším Brodě, kde v bývalém opatství cisterciáckého kláštera na ploše cca 1800 m2 seznamuje návštěvníky s historií pošty a telekomunikací.
V roce 2017 Poštovní muzeum uskutečnilo nebo se podílelo na přípravě 27 krátkodobých výstav, z nichž
7 se konalo v jeho pražském sídle, 3 ve vyšebrodské pobočce a 17 (z toho bylo 7 vlastních putovních)
v externích muzeích a galeriích v České republice. Zároveň dlouhodobě zapůjčilo sbírkové předměty
do 8 paměťových institucí.
Největší výstavní událostí roku 2017 byla výstava 200 let poštovní schránky, která prostřednictvím obrazových a trojrozměrných exponátů prezentovala dvě století používání poštovních schránek v českých
zemích. Výstavu doplnil bohatý doprovodný program, komentované prohlídky a přednášky. K výstavě
vyšla také doprovodná publikace se stejnojmenným názvem, oceněná zvláštní cenou v kategorii publikace roku 2017 v celorepublikové soutěži Gloria musaealis, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo
kultury a Asociace muzeí a galerií.
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Poštovní muzeum se podílí svou činností na budování a podpoře dobrého jména České pošty, zejména
na propagaci podnikové tradice, historie pošty a známkové tvorby.

SPOLE
ČNOST

Pobočka Poštovního muzea ve Vyšším Brodě nabídla veřejnosti dvě, resp. tři výstavy. Zatímco
první s názvem Holubí pošta představila historii tohoto pozoruhodného fenoménu v tuzemsku i zahraničí, druhá
s názvem Oldřich Kulhánek – mistr známkové tvorby ukázala známkovou tvorbu tohoto vynikajícího českého grafika a kreslíře,
který se stal tvůrcem současných českých bankovek.
Z putovních výstavních projektů veřejnost nejvíce zaujaly: Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka, Známková tvorba Václava Zapadlíka a Orbis naturalis pictus. Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových. Všechny tři výstavy jsou opakovaně žádány
partnerskými muzei i dalšími kulturními institucemi k zapůjčení.
V roce 2017 oslavilo Poštovní muzeum 99. výročí svého založení, a to tradičním vydáním Pamětního listu, tentokrát s otiskem rytiny poštovní známky Rekviem autora
Františka Muziky.

Poštovní známky roku 2017
V roce 2017 zajistila Česká pošta pro vydavatele poštovních známek – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – celkem 36 příležitostných známek s obálkami prvního dne vydání
a s razítky.
Z tradičních emisí, které patří ke stálicím známkové tvorby již po několik let, jmenujme například emise Tradice české známkové tvorby, Osobnosti, Ochrana přírody, Europa, Pražský
hrad nebo Umělecká díla na známkách. Mimo jiné byla vydána emise věnovaná 120. výročí
otevření Strakovy akademie a emise 75. Výročí operace Anthropoid.

Edukační činnost
V roce 2017 pokračovala muzejní edukační činnost, jejímž cílem bylo přiblížit sbírky Poštovního muzea
především dětským návštěvníkům. V rámci doprovodných programů navštívilo muzeum 337 žáků
mateřských, základních i středních škol. K výstavám v Praze i Vyšším Brodě byly vytvořeny interaktivní prvky pro děti. Výstavy navštívilo 1044 dětí ze školních i jiných zájmových útvarů. V rámci doprovodných akcí proběhlo 33 výtvarných
dílen pro děti a dále přednášky, komentované prohlídky a autogramiády pro dospělé, které navštívilo 933 osob. Poštovní muzeum se již
tradičně zapojilo do propagačních akcí Pražská muzejní noc a Ledová
Praha s návštěvností 844 osob.

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ČESKÉ POŠTY ZA ROK 2017

34

Výplatní známky a celiny
V roce 2017 připravila Známková tvorba osm výplatních známek, dvě příležitostné dopisnice s natištěnou známkou a novoroční služební obálku s natištěnou „známkou“ a textem „Věc poštovní služby/
Service des postes“.
Pro známky s kupony pro přítisky připravila Známková tvorba novou známku – Retro doprava.

Vlastní známky
Pro ty, kteří chtějí mít originální způsob reklamy, vydává Pošta Vlastní známky.
V roce 2017 bylo vydáno 12 emisí vlastních známek v celkové fakturační hodnotě 3 379 200 Kč.

Příležitostná razítka
V roce 2017 Česká pošta vydala a používala celkem 67 příležitostných poštovních razítek.
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V prestižní soutěži GRANDS PRIX DE ĽART PHILATÉLIQUE BELGE ET EUROPÉEN 2017 získala Česká
pošta 2. místo v roce 2016 za nejkrásnější evropskou známku s ocelorytinou z emise Osobnost: Jan
Jessenius.
Dalším úspěchem bylo 3. místo v soutěži NEXOFIL 2017 MADRID za ručně rytý ocelotisk na světové
soutěži poštovních známek za rok 2016. Jednalo se o emisi Umění na poštovních známkách: František
Tichý.

P Ř Í B Ě H Y Z Á C H R A N Y Ž I V OTA

DA N I E L A K A H U N OVÁ ,
J A R M I L A O P R Š A LOVÁ
Dne 2. června 2017 se doručovatelky Daniela Kahunová
a Jarmila Opršalová, které spadají pod depo Jeseník, staly
svědkyněmi dopravní nehody. Společně projížděly v poštovním voze obcí Bukovice, když spatřily ležet u cesty zraněnou cyklistku. Zákon praví, že poskytnout první pomoc
je povinnost, přesto byly naše doručovatelky první, které
u zraněné zastavily. Ostatní auta jen projížděla kolem. Jarmila Opršalová tedy neváhala a zavolala záchrannou službu, od nich pak přijímala pokyny dispečinku, jak postupovat
a Daniela Kahunová tyto pokyny prováděla. Cyklistka utrpěla zranění při nárazu do dopravní značky, i proto přijela
na místo i policie, která prošetřila okolnosti nehody.

O ZPRÁ
VĚ

O Z P R ÁV Ě
Zpráva o společenské odpovědnosti České pošty za rok 2017 je prvním reportem tohoto druhu a navazuje na Výroční zprávu
České pošty za rok 2017 (VZ 2017). Ve zprávě se můžete dočíst jakým způsobem je podnikání České pošty udržitelné a jak přistupuje ke společenské
odpovědnosti. V roce 2017 jsme si stanovili strategické priority společenské odpovědnosti a definovali základní cíle. Při přípravě těchto klíčových materiálů jsme vycházeli z potřeb a přání našich klíčových zájmových skupin. S našimi partnery pravidelně komunikujeme a pomocí různých šetření a průzkumů
zjišťujeme jejich hlavní očekávání od Podniku. Našimi nejvýznamnějšími partnery jsou zaměstnanci, zákazníci, odbory, dodavatelé a obchodní partneři,
regulátor, zástupci obcí a celé veřejné správy, školy a univerzity, médií, neziskové organizace a také vládní instituce.
Pro přípravu zprávy jsme použili rámec GRI Standard.
Data uvedená v této zprávě nebyla ověřena externím auditorem.
Pokud máte dotazy k této zprávě, nebo k tématu sociální odpovědnosti na České poště můžete nás kontaktovat na adrese info@cpost.cz.
Kontakt: Marta Selicharová, CSR manager
PŘEHLED GRI (GLOBAL RAPORTING INITIATIVE ) UKAZATELŮ
GRI 102 – Profil organizace
102-01

Název organizace

str. 5

102-02

Aktivity organizace

str. 5

102-03

Sídlo, adresa organizace

str. 39

102-05

Vlastnictví a právní forma

str. 5

102-07

Organizační struktura

str. 5 – 6

102-08

Informace o zaměstnancích

str. 8 – 9

102-09

Partneři

102-10

Významné změny v organizaci

102-11

Preventivní opatření

102-12

Externí aktivity

102-13

Členství ve sdruženích

str. 37
VZ 2007 – str. 17
str. 17
str. 28, 30
str. 32
GRI 102 – Strategie

102-14

Úvodní slovo generálního ředitele

str. 4
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GRI 102 – Etika a integrita
102-16, 17

Firemní hodnoty a etické chování

str. 17 – 18
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G R I 1 02 – Ve d e n í o rg a n i z a c e
102-18

Organizační struktura

str. 5 – 6
GRI 102 – Zainteresované skupiny

102-40, 42
102-41

Zainteresované skupiny

str. 37

Kolektivní smlouva

str. 14
GRI 102 – O zprávě

102-50

Reportovací období

102-53

Kontaktní osoba

102-55

GRI ukazatele

str. 4, 37
str. 37
str. 37 – 38
GRI 200 – Ekonomika

201-1

Ekonomické ukazatele

str. 20, VZ 2017 – str. 10 – 14

203-1

Struktura investic a služeb

str. 18 – 19

205-2

Školení a komunikace antikorupčních politik

str. 10, 17

GRI 300 – Životní prostředí
306-2

Likvidace odpadů podle typu

str. 26
GRI 400 – Sociální

401-1

Noví zaměstnanci

str. 10

401-2

Benefity pro zaměstnance

str. 9

401-3

Rodičovská dovolená

str. 11

403-4

Bezpečnost a ochrana zdraví

str. 14

405-1

Rozmanitost ve vedení/zaměstnanci

str. 8, 10
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ČESKÁ POŠTA, S.P.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
Telefon: 954 301 111
ID datové schránky: kr7cdry
Webová adresa: www.ceskaposta.cz
COMPLIANCE
compliance@cpost.cz

OMBUDSMAN PRO ZÁKAZNÍKY
Ing. Pavel Bobek
poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025
ombudsman@cpost.cz
NADACE ČESKÉ POŠTY
nadace@cpost.cz
www.nadaceceskeposty.cz

OMBUDSMANKA PRO ZAMĚSTNANCE
Ing. Soňa Lavičková
poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025
prozamestnance@cpost.cz
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