
PETICE podle ust. § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  podpisový arch 

Pro Vládu ČR 
Pro Poslaneckou sněmovnu PČR 
Pro Senát PČR 

 

PETICE  

ZA ZACHOVÁNÍ VEŘEJNÝCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB 

Stát je vlastník České pošty, poštovní služby si objednává, ale platí jen část nákladů, a to ještě se zpožděním. 
Pošta každý rok dotuje tyto služby v řádech stamilionů korun! Který podnik by to vydržel?  
Poště chybí peníze na rozvoj a investiční záměry i na slušné mzdy pošťáků. Současné ceny energií a pohonných 
hmot jsou další zátěží pro její hospodaření. Ekonomická situace se rok od roku zhoršuje. 

Veřejné poštovní služby jsou v ohrožení, pošta provozuje 3200 poboček a doručuje zásilky každý den i do 
nezapadlejších vesniček v republice. Za současných podmínek je to jen těžko udržitelné. 
Chceme, aby byly poštovní služby dostupné, protože na venkově jsou často posledním dotekem státní správy. 
Pošťáci jsou důležitým sociálním kontaktem, pomáhají lidem a nejednou zachránili přivoláním pomoci i lidský 
život. Omezení poštovních služeb způsobí vznik vnitřních periferií a urychlí vylidňování venkova. Život na 
venkově bude mnohem složitější. 
Pošťáci pracují za každé situace, za každého počasí. Také v době COVIDU byli v první linii, doručovali důchody, 
listovní a balíkové zásilky a zajišťovali služby na pobočkách. Pošta ale dosud nedostala žádnou kompenzaci škod 
za období pandemie na rozdíl od jiných firem a služeb! 
Pošta dělá zásadní změny v posledních čtyřech letech. Uspořila v ročních nákladech 1 miliardu korun a přesto 
to nestačí! Bylo zrušeno více než 7000 pracovních míst, pro pošťáky to znamená velký stres, obrovskou zátěž 
a obavy. Vnímáme, že vzhledem k měnícím se podmínkám v oblasti poštovních služeb, především masivní 
digitalizaci komunikace, jsou změny nutné. Transformace podniku probíhá, ale podpora a zájem státu je 
minimální. Pošta a pošťáci jsou ve velké nejistotě. 

Pošťáci chtějí poskytovat kvalitní služby a pracovat za důstojné mzdy. Jejich mzdy jsou nižší o více než čtvrtinu 
oproti celostátnímu průměru. Pošťáci si zaslouží vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky! 
Stát, tedy Vláda, musí řešit situaci České pošty a nastavit spravedlivý a ekonomicky udržitelný systém pro 
veřejné poštovní služby. Musí myslet na občany České republiky a na pošťáky a jejich rodiny! 
Vyzýváme Vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu PČR a Senát PČR, aby se vážně zabývaly 
podmínkami veřejných poštovních služeb a situací České pošty.  

Praha 13. 10. 2022 

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, 
telekomunikačních a novinových služeb 
Jindřiška Budweiserová, předsedkyně 
Olšanská 2898/4g, 130 00 Praha 3 
 
 

Číslo Jméno Příjmení Bydliště – ulice, č. p., město Podpis 
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Adresa k zasílání podepsaných petičních archů: 

Odborový svaz zaměstnanců poštovních,  
telekomunikačních a novinových služeb 
Olšanská 2898/4g, schránka 154 
130 00 Praha 3         
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